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Devoció a Igualada pel Sant Crist i alta 
participació a les processons de Fàtima

P09

Manifestació a Igualada contra la suspensió del 9N, el passat mes d’octubre. P07
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Processó del Sant Crist, dimarts d’aquesta setmana a Igualada. Foto: Joan Guasch.

La Mostra de 
Teatre comença 
dijous vinent

CULTURA 35

Demà, òpera 
de Mozart a 
l'Ateneu

CULTURA 37
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El 60% dels igualadins, a 
favor de la independència

 Els votants d'ERC 
i la CUP, els més 
favorables. Un 12% 
dels de CiU votarien 
en contra

Diumenge, 
Festa de la 
Forja a Piera

PIERA-ANOIA SUD 25

Dijous, inici 
del cinema 
MontÀgora

MONTBUI-CONCA 23

· PIERA C/Piereta, 44 
  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12  
  Tel. 93 805 13 46

   
· VILANOVA DEL CAMÍ C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA C/Major, 10
Tel. 93 772 59 77  

CENTRE VISIÓ GRUP

Promoció vàlida del 06/03/2015 fins el 31/08/2015 o fi d’existències. El client abonarà sempre les ulleres de major import. Les ulleres de sol de regal seran 
només dels models assenyalats a l’establiment de la col·lecció multi-marca que inclou els models de les marques: Amichi, Pull & Bear, El Caballo, Mango, 
Javier Larrainzar i Pepe Jeans. Promoció no acumulable a altres ofertes.

2x1
ULLERES DE SOL
DE MARCA

Emporta’t 2 ulleres 
de sol de marca

 i només en pagues unes
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S’acosten les eleccions municipals i es confi-
guren els grups que hi volen concórrer, les per-
sones que estaran a les llistes i els missatges 
que cadascú vol adreçar a la ciutadania. Però 
també hi ha inquietuds. Com les expressades 
en missatges que corren per les xarxes, sense 
una adscripció política definida. Algunes amb 
una bona diagnosi. Com el manifest ‘Recupe-
rem Igualada’ que fa referència a que l’any 1980 
Igualada era una de les zones més riques d’Es-
panya i avui lidera els rànquings d’atur per males 
polítiques econòmiques, perdre competitivitat i 
cent milions d’euros que Espanya li roba cada 
any (2 vegades el pressupost de l’Ajuntament). I 
demana actuacions concretes als diferents par-
tits igualadins, com posar-se d’acord per tal que 
invertir a la Conca d’Òdena sigui més atractiu 
que a la Zona Franca de Barcelona i no un 70% 
més car!

No és la primera vegada que des la ciutadania 
es fan propostes que poden estar més o menys 
encertades, però que evidencien mancances i 
errors històrics de les administracions. Però de 
manera reiterada, els polítics han fet l’orni o les 
han fet decaure. Ens ve a la memòria el projec-
te ‘Conca Futur’ i el rebuig que va tenir per part 
del govern municipal de l’Alcalde Aymamí i el 
PSC local, que amb prepotència va considerar 
que mentre ells estaven legitimats pels vots dels 
ciutadans, la proposta no representava a ningú. 
I aquell treball per dinamitzar la Conca, fet de 
forma altruista per tanta gent, va convertir-se no-
més en un referent de nous projectes, que aquell 
i d’altres ajuntaments han anat encarregant i pa-
gant, per seguir no aplicant-ne cap. 
Les propostes ciutadanes no han de vehicular-
se sempre a través dels partits. Els elegits són 
els representants del poble – de tots els ciuta-
dans – i no només dels de la seva colla i els seus 
votants. Les administracions han de tenir ober-
tes vies de participació ciutadana. I escoltar. No 
cal tenir carnet d’un partit, ni haver de donar su-
port a una determinada opció política, per poder 
treballar pel que sigui millor per la ciutat.  
S’ha de revertir aquesta tendència a mirar-se 
el melic. De caure en el cofoisme de creure’s 
els millors, només per tenir més o menys vots 
i asseure’s en els escons municipals. Hi ha polí-
tiques i accions que haurien d’estar governades 
pel pragmatisme. I les solucions, ben sovint, 
haurien d’emanar del sentit comú i no de les 
creences i banderes polítiques. I adonar-se que 
hi ha evidències a les que no es pot tancar els 
ulls. Perquè els elegits a governar la ciutat han 
d’aportar solucions i no només discurs. Per veu-
re què passa ara a la Conca d’Òdena només cal 
sortir al carrer.

Escoltar

500 anys del Ciri Votiu d’Igualada
Igualada celebra demà 500 anys d’una tradició que s’ha mantingut 
en el temps, mig miŀlenni, com a acte de devoció a la Moreneta per 
agrair-li la seva protecció durant una mortal epidèmia de pesta a 
principis del segle XVI. Més enllà de les creences de cadascú, és 
digne d’apreciar el manteniment d’una tradició durant tan temps, i 
que demà la ciutat la dignifiqui amb una important representació de 
la seva societat civil.

Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell,  el seu ger-
mà i regidor Francisco Bustos i Daniel Fernández, 
exsecretari d’organització del PSC, han estat con-
demnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya (TSJC) a penes d’1 any i 4 mesos de presó per un 
delicte de tràfic d’influències en un cas que tenia per 
origen l’anomenat ‘cas Mercuri’. També es condemna 
a María Elena Pérez, alcaldessa de Montcada i Rei-
xach a 7 anys d’inhabilitació per un delicte de preva-
ricació.

Luis Bárcenas, extresorer del PP, ha afirmat que mai 
va ser responsable d’elaborar les liquidacions del par-
tit, ja que això requeia en els administradors, que se-
gons els estatuts del PP, són els secretaris generals. 
Malgrat no dir cap nom a tots els diaris han aparegut 
els il·lustres que han passat pel càrrec, entre ells Ma-
riano Rajoy, actual president del govern,  i Maria Do-
lores de Cospedal, que actualment ocupa el càrrec.

Maria Dolores de Cospedal, secretaria general del 
PP, va reaccionar dient que l’extresorer menteix i que 
hauria d’explicar com va acumular la seva fortuna a 
Suïssa. Hi ha qui s’ha posat les mans al cap, perquè 
si ho explica de debò les conseqüències poden ser 
històriques. 

Artur Mas, president de la Generalitat ha reconegut 
que el preacord sobre el full de ruta que han signat 
CDC, ERC, ANC, Omnium Cultural i AMI “no hi són 
tots els partits que hi haurien de ser,  però s’ha deixat 
la porta oberta perquè durant les properes setmanes 
puguin sumar-s’hi. És important fer pinya, anar fent 
gruix i sumant massa crítica ja que això és el que ne-
cessita el país en aquest moment”.

Alícia Sánchez-Camacho, presidenta del Partit Po-
pular Català (PPC), ha qualificat l’acord de “paper 
mullat i la constatació que Artur Mas i Oriol Junqueras 
volen seguir enganyant els catalans”. I va afegir “les 
eleccions del 27-S mai seran unes eleccions plebisci-
tàries, són simplement unes eleccions autonòmiques 
i per més que s’entestin la llei no canviarà.  No es 
pot fer una república catalana en 18 mesos, això és 
inconstitucional i il·legal; per tant, aquest preacord no 
té cap validesa jurídica”.

Mariano Rajoy, president del govern, ha assegurat 
que el nou full de ruta acordat per CiU, ERC i les en-
titats independentistes (ACN, Òmnium Cultural i AMI) 

“és dolenta en el fons i en les formes”. I ha tornat a 
donar un cop de porta a les aspiracions independen-
tistes: “Cap govern autoritzarà la ruptura de la sobira-
nia nacional, ni cap estat reconeixerà una declaració 
unilateral d’independència”.

El PP i Ciutadans demanen que Amadeu Altafaj, 
que va ser un portaveu de la Comissió Europea molt 
ben valorat i ara és el representant del govern català 
a Brussel·les, deixi la seva feina. És evident que les 
relacions amb Europa són claus quan el govern català 
aborda un projecte tan ambiciós com el de tenir un es-
tat propi dins d’Europa. No s’entén que es preocupin 
tant, si els catalans compten tan poc.

Carmen Riolobos, portaveu popular de Castella-la 
Manxa, de l’entorn de la secretària general del PP, Ma-
ría Dolores de Cospedal, ha declarat “els que van per-
dre Andalusia, aquests que no han guanyat mai o que 
no s’han presentat a unes eleccions o, fins i tot, que 
no saben res de política, s’estan dedicant a desesta-
bilitzar el Partit Popular”, en una clara al·lusió a Javier 
Arenas, vicesecretari general del partit.

Això va fer encendre totes les alarmes al carrer Géno-
va i Agustín Conde, portaveu adjunt del PP al Con-
grés i diputat per Toledo, ha hagut de sortir a apagar 
focs fent una crida “a la unitat i a parlar bé de Mariano 
Rajoy i Maria Dolores de Cospedal”. I és que moltes 
enquestes comencen a dir que perdran molt poder en 
les eleccions que venen i no és hora d’anar-hi dividits.

María Dolores de Cospedal, secretaria general del 
PP i Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta 
del Gobierno, es disputen el poder en el partit. Fa 
temps que es barallen per controlar a la premsa, po-
sant afins i eliminant els que no són de la seva corda. 
Cada dia nous elements que ho evidencien. Queden 
ja lluny els casos de Julio Somoano, director de infor-
matius de TVE, José Antonio Álvarez Gundín, Oriol 
Nolis o de Pedro J. Ramírez, director del Mundo.  

Esperanza Aguirre, candidata del PP per Madrid, 
sembla però que això d’anar per lliure li va bé i les 
enquestes la donen com a favorita. I això que diu que 
“jo no pensava tornar a la política”. Però sembla que si 
guanya i es confirma la desfeta a les municipals, agafi 
volada per controlar el partit i presentar-se com a cap 
de llista a les legislatives de finals d’any. Ella ja diu “El 
PP no està, ni de bon tros en el seu millor moment”.

Les propostes no han de vehicular-se 
sempre a través dels partits. Els elegits 
són els representants del poble  i no no-
més dels de la seva colla i els seus vo-
tants. Les administracions han de tenir 
obertes vies de participació ciutadana
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...

D E  L’ A N O I A

Edita
PUBLICACIONS ANOIA, SL
Dipòsit Legal: B-31430-82
Publicació controlada per l'OJD

Redacció, administració, muntatge i publicitat
RETIR, 40   08700    IGUALADA   

Tel. 93 804 2451 Fax 93 805 4171  
laveuanoia@gmail.com (redacció)

publianoiadisseny@gmail.com (publicitat)
Impressió: LERIGRAF-LLEIDA

PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993

PREMI TASIS TORRENT 1998 

Directora General:
PIA PRAT i JORBA

Director de redacció:
JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN

PREMI MILLOR PORTADA 
DE LA PREMSA COMARCAL 2013



Dijous passat, tornant del Llenguadoc Rosse-
lló, vaig creuar dos túnels de peatge, el del 
Puymorens a França i el del Cadí a Espanya. 
Tots dos tenen una longitud similar, poc més 
de cinc quilòmetres, però el preu a pagar de 
l’un és gairebé el doble de l’altre. Per creuar 
el túnel de Puymorens vaig pagar 6,50 euros 
i pel del Cadí en vaig pagar 11,65.
Per què aquesta diferència de preu entre el 
peatge al túnel del Cadí i el de Puymorens?
Pel cost de la inversió no pot pas ser. El del 
Cadí fa molts més anys que està fet i, per 
tant, peatge a peatge, està molt més amor-
titzat. Pel nombre d’usuaris tampoc. Té mol-
tíssim més trànsit el túnel del Cadí. Molt més. 
Tant que molt sovint hi ha cues per arribar als 
accessos.
Només em queda pensar que en el cas del 
Puymorens l’Estat Francès mira de beneficiar 
als seus ciutadans i a l’Estat Espanyol li abe-
lleix més castigar-nos la butxaca. Especial-
ment quan es tracta de maltractar als usuaris 
catalans. 
També hi pot tenir a veure amb la diferèn-
cia de preu el que anomeno l’efecte “Pujol 
Ferrussola”. És aquell que, presumptament, 
aconsegueix que tota inversió pública tingui 
un abundant drenatge de diners cap a butxa-
ques privades.
Dijous, mentre circulava pel Túnel del Cadí 
en direcció a Berga, vaig tenir clara una cosa: 
ja sé d’on ha sorgit una fortuna dipositada en 
un banc andorrà! Estava enterrada sota la 
serralada del Cadí-Moixeró i en fer el túnel, 
varen anar sortint paletades de diners que, 
per seguretat i proximitat, es varen dipositar 
a Andorra. 
Tal vegada ses senyories els honorables di-
putats membres de la comissió d’investigació 
de la corrupció, podrien fer una sessió a Puig-
cerdà, o a Foix, o si volen a Carcassonne per 
allò de veure món, i en travessar els túnels 
del Cadí i del Puymorens, tot i ser sota terra, 
veurien la llum i escatirien com ha crescut de 
forma tan exponencial l’anomenada “deixa de 
l’avi Florenci”.
No us penseu que aprofito el pas pels túnels 
per fer ara aquesta reflexió, no. Aprofito per 
fer-la ara que la família Pujol Ferrusola no 
està blindada per l’Estat Espanyol. Qui sap 
què pot passar a Espanya els propers mesos 
amb la llibertat d’expressió. O què passaria 
si finalment es desactivés el procés indepen-
dentista i els botiflers tornessin a tenir la pro-
tecció dels aparells d’Estat en agraïment a 
“los servicios prestados”. Prestats, és clar, a 
la pàtria espanyola.

Túnels i peatges

JAUME SINGLA 

A peu pla.
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Palla nova a l’era

Recentment, els alcaldes de la Conca d’Òdena s’han 
posat d’acord en crear una “oficina” que ha de servir 
per posar en comú els objectius socioeconòmics dels 
ajuntaments en matèria de sòl industrial disponible. 
Vaja, que han contractat un gerent que haurà d’en-
carregar-se de fer d’agent comercial i “vendre” aquest 
territori davant de possibles compradors. Aquesta 
iniciativa no és cap invent de darrera hora, si bé no 
deixa de sorprendre que, fins i tot en aquestes coses, 
amb onze mil anoiencs a l’atur -i els que ja no estan 
ni apuntats-, es presenti a quatre dies de les eleccions 
municipals... 
Que la creació d’ocupació és el que més preocupa als 
ciutadans, i més en aquesta comarca, és quelcom que 
els polítics locals haurien de saber. És, per tant, diàfa-
nament colpidor comprovar com una de les primeres 
conclusions del caríssim i enèssim Pla Estratègic de 
l’Anoia presentat fa cinc anys, que era precisament la 
creació d’una “oficina” comuna per buscar empreses 
de fora per venir a la comarca, hagi tardat tan temps 
en convertir-se en realitat. Val més tard que mai, cer-
tament, però les coses com són. Una de les que co-
mencem ja a tenir clar és que, quan sentim dir a algun 
alcalde de la Conca, de cara a la galeria i a punt per a 
la foto de torn, que agafarà la maleta per anar a buscar 
empreses, a la fi i a la cap ens estarà dient una menti-
da piadosa. No ho farà ell, sinó el gerent de l’”oficina”, 
que per això se’l paga... El fotut del cas és que també 
paguem l’alcalde.
Molta feina, li caldrà fer. En bona part perquè hi ha 
municipis a l’Anoia on hi han arribat noves empreses 
sense tan soroll com a la Conca. A Masquefa han con-
vertit el seu sòl industrial en un imponent “hub” logístic, 
sobretot en el ram de l’alimentació. A la Pobla van tenir 
la sort que Miquel&Costas i Miquel ampliés una pape-
rera fins a nodrir una bona colla de llocs de treball... 
Aquestes dues han estat les dues millors -quasi les 

úniques- bones notícies en l’àmbit industrial  de l’Anoia 
en molt de temps. La resta és molta feina de formigue-
ta que no es veu, i que en bona part és gràcies als que 
hi han posat les banyes, els qui cada matí apugen la 
persiana... Però amb això no n’hi ha prou. No salva-
rem centenars de famílies, així. Calen llocs de treball 
per ara, no només preparar-nos per l’endemà. Si no, 
com pagarem els estudis dels nostres fills, si al calaix 
només hi ha engrunes? 
Mentrestant, han passat els anys des que va desapa-
rèixer el Consell Econòmic i Social de l’Anoia (el CES-
CA), l’únic instrument que acollia tots els qui tallen el 
bacallà en l’economia de la comarca, públics i privats, 
i, certament, no he sentit mai ningú amb veu prou alta 
com per a reclamar la seva resurrecció. Les forces sin-
dicals viuen des de fa temps un estrany i lamentable 
son dels justos, qui sap on para el megàfon d’en Paco 
Nevado, ningú no diria que estem en el territori de Ca-
talunya amb més atur! 
Hi ha un cansament latent que sembla global, en 
aquest territori, i una denunciable actitud de deixar 
passar, de continuar dormint, fins i tot dels qui només 
saben criticar... Si fóssim al segle divuit, diria que ens 
hem afrancesat.
Ningú no sap què dir, perquè ja s’ha dit tot, ningú no 
sap què fer, perquè ja s’ha fet tot? La resposta és difícil, 
però la realitat palpable és crua i lletja, diametralment 
oposada als verbs optimistes i als cants de sirena que 
alguns pregonen. Ens els podem creure, i mirar cap a 
una altra banda, esperant que la forca del dimoni no 
ens punxi i acabem sortint d’aquest infern indemnes, 
com si no hagués passat res, o bé podem plantar cara 
i intentar canviar-ho, treure la ràbia, beure’ns els plors, 
treure les forces d’on calgui i provocar les ventures... 
Si l’entrenador no funciona, es canvia, diria algú. Però 
també és cert que hi ha d’haver-hi palla nova a l’era. 
I ni això tenim, amics meus. Està molla i no serveix.   

JORDI PUIGGRÒS 

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com
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LOTTO 6/49
· Dissabte 4/04/2015

9-19-23-26-34-44
Complementari: 35
Reintegrament: 5

· Dimecres 8/04/2015
7-9-13-17-21-24

Complementari: 45
Reintegrament: 5

TRIO
· Dijous 2                  063  
· Divendres 3          393
· Dissabte 4     783
· Diumenge 5          693
· Dilluns 6               952
· Dimarts 7       969
· Dimecres 8      710

ONCE
· Dijous 2              20235
· Divendres 3       94524
· Dissabte 4    22999
· Diumenge 5       65716
· Dilluns 6             24125
· Dimarts 7    41171
· Dimecres 8    11694

· Dijous 2   5-14-18-30-46-48   C: 1  R: 8
· Dissabte 4   11-15-16-21-27-33  C: 24   R: 9

· Diumenge 5   7-12-34-35-40  Núm. clau: 4 

· Dimarts 7   18-25-39-44-50  Estrellas: 5/8

ABRIL 
10: Ezequiel; Dimes; Terenci
11: Estanislau; Isaac.
12: Juli I, papa; Damià; Vísia.
13: Hermenegild; Martí I, papa; Agatònica  
14: Tiburci; Lambert; Domnina.
15: Telm; Crescent; Basilissa i Anastàsia,
16: Toribi de Lièbana; Engràcia; Benet

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

C/ Joan Maragall, 3
 (Local 2)  

08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc.,  respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU 
han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, DNI i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així mateix, és important que la llargària de les cartes no 
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU  es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc seran retornades als seus redactors. La Veu expressa únicament la 
seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

Josep Delgado Fernán-
dez, amb honestitat, “uno 
de los grandes”
•• JOAN PUJOL I BARTROLÍ

El nom que encapçala aquest article, 
en Josep Delgado, ens recorda la 
seva vida plena de virtuts, com el tre-
ball, l’honradesa, la dignitat i amor, de-
mostrant que no s’han d’inventar, que 
surten d’un mateix quan hi ha estima-

ció. També és molt lloable que hi hagi 
persones amb ambició però que fos de 
la bona, la saludable i no la del poder 
a través del diner, quan la vertadera 
hauria de ser la de crear benestar.
En Josep Delgado Fernández, que 
juntament amb la seva molt bona es-
posa Josefa Isart Codorniu, residents 
a la vila de Piera, formaren una gran 
família, sobretot plena de pau i ordre. 
Fruit de la mateixa van néixer tres fills, 

Dia 10: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 11: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 12: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 13: JUVÉ./ Av. Montserrat, 27
Dia 14: ESTEVE/ Av. Països Catalans, 101
Dia 15: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 16: ADZET/ Av. Barcelona, 9

cartes al director

Moltíssimes gràcies a 
tots i continuem la cam-
panya “Ajuda l’Owen”
•• ELISENDA ROVIRA

Hola, sóc la mare de l’Owen, l’Elisenda 
vull fer un agraïment a totes aquelles 
persones que ens estan recolzant al-
truistament i que ens estan acompa-
nyant en aquest camí tant ple de pe-
dres.
El passat dia 22 de Març, l’escola Mare 
del Diví pastor d’Igualada juntament 
amb l’Ampa de l’escola,van fer una 
festa solidaria per l’Owen amb l’objec-
tiu de donar-nos una empenta i recap-
tar fons per l’operació del meu petit, es 
va recaptar la xifra de “1.521,77 €”!!!
El meu profund i gran agraïment a tots 
el que van fer possible que tot anés 
sobre rodes, una organització i pro-
fessionalitat impressionant en tots els 
sentits, organització i dinamització.
Moltes gràcies l’AMPA, GERMANES 
DE MDP, MAG AIZPI, A Q-STICKS, 
a col·laboradors externs impremta, 
disseny .. I a tots els assistents, un 
agraïment a una Sra. anònima que va 
acostar-se fins e recinte i va deixar un 
sobre i a tots aquells que ens ajudeu 
fent ingressos o posant una moneda a 
la guardiola.
Vull aprofitar per agrair als treballa-
dors de l’empresa “BUFF” d’Igualada 
i l’equip directiu per la gran empenta 

que ens van donar fent un donatiu els 
treballadors de 4.600 € per la causa 
del meu fill, ha sigut una gran injecció 
per poder continuar i no decaure, mil 
gràcies. Pensar que hi ha gent que no 
conec i que estan fent de tot per aju-
dar-nos, és increïble com em sento, 
ningú s’imagina com estic.
A la birreria Nits de Taverna que hem 
fet un cicle de concerts durant dos me-
sos amb grans artistes que han actuat 
altruistament els quals són d’admirar i 
els porto dins el meu cor, ja que han 
demostrat ser grans professionals i 
en les seves actuacions han donat tot 
d’ells mateixos per la causa, no tinc 
paraules, de tota aquella gent que han 
vingut hi ens han fet el seu donatiu, 
grups de nois i noies que durant el dia 
de reis havien recaptats diners i van 
pensar en el meu fill i van venir allà a 
portar-lo uffg no tinc paraules, perso-
nes que no podien quedar-se al con-
cert, però van passar a portar la seva 
aportació, al Bernat i al Jordi P i al per-
sonal a tots vosaltres, moltes gràcies.
A l’Acústic Taverna de l’Ateneu que 
aquest diumenge dia 29 de Març han 
organitzat un concert solidari amb 
Santi Mendez i uns 20 Músics mes un 
diumenge espectacular per recaptar 
fons per l’Owen, moltíssimes gràcies a 
tots els músics i a l’Acústic!!
A tots aquells que feu ingressos al 
número de compte de l’Owen, moltes 
gràcies.

A tots els mitjans de comunicació, que 
sou la base per què tot es posi en mar-
xa, gràcies per fer difusió màxima.
És el meu fill i sempre trobaré mancan-
ces de paraules per poder expressar 
el que sento i poder agrair-vos el que 
esteu fent per l’Owen.
Tenim poc temps siusplau a tot aquell 
que ens pugui ajudar empreses, idees 
. Contacteu amb mi, necessitem l’aju-
da de tots vosaltres, una crida també 
a “l’ajuntament d’Igualada” a veure si 
ens pot ajudar d’alguna manera som 
Igualadins i el poble ja esta demostrat 
que ens està ajudant, necessitem fa-
cilitats no traves per poder organitzar 
coses, ja ho tenim prou difícil.
Cert, són molts, però tots som per-
sones i tots tenim drets i jo lluito pels 
drets del meu petit.

Nosaltres continuem amb la campa-
nya “AJUDA A L’OWEN” mes que mai, 
és urgent.
“HOLA, SÓC L’OWEN, M’AGRADA-
RIA PORTAR UNA VIDA NORMAL 
M’AJUDES?” EL PRÒXIM DIA 14 
D’ABRIL DIMARTS “LUZ DE GAS” 
BARCELONA.
“Us esperem”!!
Venda d’entrades taquilla- digital a 
Bandeed - l’Acústic taverna de l’Ate-
neu C/St. Pau núm. 7 Igualada (Bar-
celona).
Més info 693 968 853

Donatius La Caixa CCC.: ES62 2100 
0001 01 02 0098 6175 Associació Aju-
da l’Owen

en Josep Maria, Joan i Jordi, portant 
sempre l’ADN de les virtuts del pares, 
disposats a col·laborar sempre en el 
bé de les coses. Dita família ens de-
mostra que encara queden persones 
com Déu mana i en Josep, amb noran-
ta anys de vida digna, ens ha deixat 
per poder gosar del premi merescut. 
Gràcies Josep.

Agraïments
•• FAMÍLIA DE JUSTA GONZALEZ GONZALEZ

El passat 19 de març ens va deixar la 
nostra mare/àvia. Va estar un any i mig 
a la Clínica Sant Josep i des d’aquí 
volem agrair el tracte professional i 
sobretot humà rebut per part de tot el 
personal de la clínica.
Moltes gràcies, de tot cor.
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Sempre he estat una mica reticent a la lectura de 
les memòries de personatges coneguts, perquè 
sovint dubto de la seva imparcialitat en explicar 
els esdeveniments en els quals havien participat. 
Moltes vegades sembla que no pretenen gran cosa 
sinó justificar les seves actuacions. Però ara les 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat acaben de 
treure a la llum un llibre de memòries que he llegit 
amb molt d’interès per diversos motius, a més de la 
coneixença amb l’autor.
El seu títol ja és prou significatiu: Un capellà gens 
clerical, un polític poc polític. El seu autor, Josep 
Poca i Gaya, ha estat sempre -i per sort continua 
essent- un promotor cultural que des de diversos 
camps ha lluitat per la dignitat del país i per la lli-
bertat personal dels individus, malgrat les circum-
stàncies sovint adverses en que molt sovint es va 
haver de moure.
L’interès d’aquestes memòries, al meu entendre, 
rau no pas en l’anecdotari que acompanya les di-
verses etapes de la seva vida sinó en el valor tes-
timonial d’una època que transcorre des del primer 
franquisme fins els nostres dies. De fet, molts dels 
que avui ja tenim els cabells blancs ens hi podem 
sentir identificats.

D’un temps, d’un país

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

Fernández Díaz és un ministre d’Interior amb unes 
característiques destacades, com ara que és un 
integrista catòlic i un català furibundament contrari 
a la independència. Tenint en compte això, no ens 
hauria d’estranyar gens que ahir aprofitàs l’avinen-
tesa de les detencions d’un grup de persones, acu-
sades de formar una cèl·lula gihadista, per atacar 
simultàniament els seus dos dimonis. 
Però això no és tot: Fernández Díaz parlava dime-
cres com parlava, i manipulava les coses quan rela-
cionava gihadisme amb independentisme, pensant 
sobretot en la visita d’Artur Mas als Estats Units. 
Mas era a Nova York, en un acte públic important 
a la Universitat Columbia. Mentrestant, Fernández 
Díaz mirava de contrarestar el missatge de presi-
dent posant sobre la taula un dels aspectes més 
subterranis però alhora més importants del procés 
d’independència: el factor frontera de Catalunya, 
enfront del gihadisme.
L’actual estat espanyol és una de les fronteres ge-
opolítiques de la gran batalla que lliura el govern 
dels Estats Units contra el gihadisme. Per motius 
geogràfics, però també culturals. I un musulmà de 
cada quatre que hi ha a l’estat espanyol viu a Cata-
lunya. Barcelona, particularment, fa anys que és al 
punt de mira dels Estats Units per aquesta qüestió. 
I hi és perquè reuneix unes característiques parti-
culars: és terra de frontera, té un port i un aeroport 
importants, amb moltes connexions amb el Magrib, 
i és una ciutat cosmopolita amb nombroses comu-
nitats musulmanes d’origen divers: magribina, sub-
sahariana, paquistanesa… 
Barcelona comparteix el factor de ser terra de fron-
tera amb Màlaga i amb Palerm, per posar-ne dos 

exemples. El factor port el comparteix clarament 
amb Marsella. I el factor del cosmopolitisme, amb 
Londres o París, per esmentar dos llocs evidents. 
No és gens estrany tot això, però si Barcelona és 
una ciutat única és perquè acumula tots els factors. 
Fins ara Catalunya i Barcelona han fet una gran fei-
na de prevenció del possible conflicte. I no parle 
solament de la policia. Catalunya té una gran capa-
citat d’integració social i de respecte a la pluralitat 
que no passa gens ni mica desapercebuda. Però, 
malgrat tot, els Estats Units continuen aguaitant 
amb inquietud aquesta cantonada de la Mediterrà-
nia.
I la prova més clara d’això la veiem si tenim en 
compte en qui recau el càrrec de cònsol nord-ame-
ricà a la ciutat. Al capdavant d’un consolat que és 
més gran i potent que moltes de les ambaixades 
dels Estats Units als països europeus, la Casa 
Blanca hi va situar Tanya C. Anderson, una dona 
veterana i molt respectada del Departament d’Es-
tat, gran experta en el món islàmic, que abans ha-
via estat destinada a les Filipines, Egipte, Oman, 
el Marroc, Kuwait i l’Irac i que parla amb fluïdesa 
l’àrab i l’espanyol.
És en aquest context, i tenint en compte aquestes 
coordenades, que cal explicar-se l’intent barroer 
del govern espanyol d’identificar l’independentisme 
amb el gihadisme. Espanya està molt preocupada 
per la comprensió que el govern dels EUA ha mos-
trat envers el procés independentista català i vol 
incidir-hi i fer-li por. Sabent com saben quina és la 
preocupació primera dels americans, simplement 
malden per embolicar-los i preocupar-los, fer-los 
dubtar sobre Catalunya. Per això el missatge que 

Per què Fernández Díaz fa servir el gihadisme contra 
l’independentisme?

VICENT PARTAL. www.vilaweb.cat
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Els que vàrem néixer als anys quaranta sabem 
prou bé les divisions i rancúnies que enfrontaven 
vencedors i vençuts. Un fet que prenia a vegades 
caires dramàtics i venjances absurdes en els po-
bles petits. Si abans uns s’havien excedit, ara els 
altres tenien l’excusa perfecta per justificar les arbi-
trarietats. Un ambient que es feia palès també entre 
els infants tot i no entendre el perquè d’uns odis 
absurds.
Als 10 anys, Josep Poca entra al Seminari i ens 
explica des de les seves pròpies vivències el món 
del nacional-catolicisme que s’hi vivia: resar en 
castellà, prohibició de qualsevol símbol català o 
ús públic de la llengua pròpia, tancament absolut 
als esdeveniments “de fora”, prohibició absoluta de 
contacte amb el món femení... Un món que aviat 
va fer-se massa estret un cop deixada la gàbia d’or 
en que vivien els aspirants a capellà. Les esperan-
ces d’obertura que es varen obrir amb el Concili es 
varen veure frustrades aviat per la rigidesa de les 
normes dels que tenien la jerarquia com un òrgan 
de poder i no de servei a la comunitat.
Per fidelitat a la pròpia concepció de la vida cristia-
na i en la perspectiva de futur, com molts altres va 
decidir secularitzar-se, però no pas com a renúncia 

a les pròpies creences sinó per dur a la pràctica la 
seva idea de servei al poble. 
Comença aquí un periple que el portarà al món de 
la cultura en diverses editorials i al món de la políti-
ca com a delegat de Benestar Social de Tarragona i 
més tard assessor del president del Parlament Joan 
Rigol. Són experiències que li permeten veure les 
interioritats del món polític –no sempre positives, 
però tampoc totes negatives- i treballar pel país 
“des de dins” per la dignificació dels valors de la 
catalanitat. Però no tenint ambició de poder, també 
deixa el món de la política de partits per dedicar-se 
a la recuperació de la memòria de personatges avui 
quasi oblidats i que mantingueren encesa la flama 
de la cultura en els temps més foscos del franquis-
me. Edita per això els cinc volums de les Memòries 
de Maurici Serrahima i col·labora amb Josep Benet 
en la redacció dels seus darrers escrits, per desgrà-
cia inacabats.
El llibre no és, doncs, una justificació de cap mena 
d’intervenció personal, sinó un repàs als darrers 
seixanta anys de la vida de Catalunya vistos des 
d’una perspectiva que compartim molts dels seus 
lectors. Molts de nosaltres podríem signar-lo. I aquí 
rau el seu interès. 

repeteixen una vegada i una altra és que la Cata-
lunya independent serà un refugi dels gihadistes. 
Que els americans s’ho creguen o no ja és una altra 
cosa: no s’enganya tan fàcilment el Departament 
d’Estat. Però la carta que juga Espanya és ben des-
carada i cal que en siguem conscients.
PD. Per cert, que aquest mateix argument és un 
dels que fa impossible que, en el moment de la 
proclamació de la independència, Catalunya quede 
jurídicament als llimbs. Ho arreglaran de seguida, 
precisament perquè els Estats Units i la Unió Eu-
ropea necessiten, especialment, un estat fort amb 
interlocució a tots els nivells a Barcelona. I després 
del 9-N ja saben que aquest estat no pot ser Espa-
nya. 



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Igualada és una ciutat clara-
ment independentista. Una 
clara majoria d’igualadins amb 
dret a vot, un 60%, donarien el 
seu suport inequívoc al procés 
d’independència de Catalunya 
si avui mateix es fés un refe-
rèndum.
Aquesta és una de les con-
clusions que s’extreuen d’una 
enquesta realitzada per l’em-
presa barcelonina Grup Opi-
nòmetre sobre intenció de vot 
a Igualada en les properes 
eleccions municipals del 24 de 
maig, i que La Veu de l’Anoia 
completarà la setmana vinent 
amb tots els detalls.
L’enquesta afirma que un 
59,6% dels igualadins votaria 
“Sí” a un referèndum d’inde-
pendència, un percentatge 
significativament superior 
-més de 15 punts- sobre la 
mitjana catalana, a tenor de 
les últimes enquestes públi-
ques que s’han donat a co-
nèixer recentment. Un 23,7%, 
gairebé un de cada quatre 
igualadins, votaria “No” a la in-
dependència, i encara hi ha un 
16,7% que no saben què res-
pondre perque afirmen tenir 
dubtes o, simplement, eviten 
la pregunta.
Aquesta és la primera vegada 
que, públicament, es dóna a 
conèixer l’opinió dels iguala-
dins respecte el procés d’inde-
pendència amb una enquesta 
fiable i professional.
No hi ha gaire variació respec-
te el sexe dels enquestats a 
l’hora de respondre a la pre-
gunta sobre el referèndum 
d’independència, amb una 
lleugera tendència als dubtes 
per part de les dones.
Pel que fa a l’edat dels en-
questats, els que expressen 
més dubtes són els majors de 
65 anys d’edat (24,4%), si bé 
cal ressaltar que, en totes les 
franges d’edat, el “Sí” guanya 
per més de la meitat dels vots. 
Els més “indepes” són els 
joves (17-29 anys), amb un 
67,7% favorable a la indepen-

Una clara majoria d’igualadins volen la 
independència de Catalunya

Igualada
Enquesta d’intenció de vot a Igualada per les eleccions municipals del 24 de maig (1)

400 igualadins han 
respòs una enquesta 
sobre intenció de vot 
a les eleccions 
municipals, que 
publicarà La Veu la 
propera setmana
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Home Dona 17-29 anys 30-44 anys 45-64 anys Més de 65 TOTAL
Sí
No
Dubtes

59,4 60,2 67,7 65 55,6 52,2 59,6
25 22,3 18,5 25,8 24,6 23,3 23,7

15,6 17,5 13,8 9,2 19,8 24,4 16,7

CiU ERC Socialistes PP ICV PXC CUP Podemos C’s En blanc Abstenció
Sí
No
Dubtes

79,8 92 21,4 0 100 0 86,4 20 0 50 15
11,8 2 71,4 100 0 100 4,5 66,7 100 31,3 65
8,4 6 7,1 0 0 0 9,1 13,3 0 18,8 20

El perfil polític dels votants igualadins en relació a la independència
Dades en percentatge (%)

Dades en percentatge (%)

dència. El vot contrari es re-
parteix de forma uniforme en 
totes les franges d’edat a ex-
cepció dels joves, on “només” 
el 18,5% dels enquestats diu 
que votaria en contra.
També és interessant d’ob-
servar el quadre inferior, on 
veiem el perfil polític -a quin 
partit voten- dels enquestats, 
i la resposta que han donat a 
la pregunta sobre la indepen-
dència. El vot dels votants del 
PP, PxC i Ciutadans és inequí-
vocament anti-independentis-

ta, doncs tots ells diuen que 
votarien en contra. El mateix 
passa amb els votants d’ICV, 
que, almenys els d’Igualada, 
diuen tots que votarien a favor 
del procés.
On hi ha més diferències de 
gustos és en els altres par-
tits. S’observa com una clara 
majoria de votants de CiU (el 
79,8%) es declara a favor de 
votar “sí” a la independència, 
si bé són els d’Esquerra els 
que ho són més (92%), se-
guits pels de la CUP (86,4%). 
Hi ha un significatiu 11,8% 
dels votants igualadins de CiU 
que votaria en contra.
Sobta veure com, entre els 
votants del PSC, i malgrat 
que des de les files del partit 
a Igualada s’han mostrat cla-
rament proactius en relació al 
procés sobiranista, només el 
21,4% votaria a favor. Gua-
nya clarament el “no”, amb 

un 71,4% dels votants que 
afirma que no donaria suport 
a la independència. Entre els 
votants de la nova formació de 
Podemos, les xifres són molt 
similars a les dels socialistes, 
amb un 66,7% en contra, i un 
20% a favor. En canvi, és en-
tre els votants d’aquest partit 
on hi ha el percentatge més alt 
d’indecisos, amb un 13,3%.
L’enquesta també ofereix una 
xifra a tenir molt en compte 
davant un possible referèn-
dum definitiu sobre la inde-

pendència. Un 65% dels con-
traris a la independència diu 
que no votaria.

Enquesta feta del 3 
al 6 de març
L’enquesta es va fer del 3 al 6 
de març passat a 400 iguala-
dins majors de 17 anys. amb 
un mostreig aleatori simple, 
ajustat amb quotes de gènere 
i edat. L’interval de confiança 
és del 95%.
És interessant assenyalar 
algunes dades sobre el per-

fil dels entrevistats. Així, el 
81,5% han fet l’enquesta en 
català i el 18,5% en castellà. 
El 31,3% tenen de 45 a 64 
anys, el 29,9% de 30 a 44 
anys, el 22,6% de 65 i més 
anys i el 16,2% de 17 a 29 
anys. De les 400 persones 
amb les que es va parlar, el 
62,1% són nascudes a Igua-
lada, el 32,1% porten 10 anys 
i més residint al municipi i el 
5,8% porten menys de 10 
anys residint-hi. La mitjana 
d’anys residint a Igualada dels 
residents no nascuts al muni-
cipi és de 27,92 anys. De tots 
els participants en l’enques-
ta, el 4,7% no tenen estudis, 
el 24,2% estudis primaris, el 
43,1% estudis secundaris i el 
28,0% estudis universitaris. 
El 48,1% dels enquestats són 
actius, el 27,0% jubilats, el 
10,9% aturats, l’11,1% estudi-
ants i el 2,9% feines de la llar.

Un 12% dels votants 
de CiU votaria en 
contra de la indepen-
dència, i un 65% de 
tots els que en són 
contraris, s’abstindria 
en un referèndum

Un 13% dels votants 
de Podemos té dub-
tes sobre el procés, 
i només el 21% dels 
que voten el PSC 
està a favor de la 
independència
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La Gran Follada tornarà a tenir una altíssima participació. Les inscripcions ja es van tancar fa dies.

ANNA CUSTODI / LA VEU

Aquest diumenge 12 d’abril 
torna La Gran Follada d’Igua-
lada, celebrant enguany la 
seva sisena edició.
La cursa, organitzada pel Club 
Esportiu Indi’s Folls, aglutina 
el millor de cada carrera en 
una i hi afegeix un toc d’ori-
ginalitat. La seva principal 
característica és que s’ha de 
córrer obligatòriament en pa-
rella i, a més, els membres 
d’aquesta han d’anar lligats 
per la cintura amb una corda. 
És la primera cursa popular a 
Igualada que ofereix la opció 
de realitzar-se per parelles, en 
plena natura i amb un traçat 
divertit. 
Enguany, el recorregut, com-
posat per un total de 6.969m, 
comptarà amb quatre proves, 
que totes les parelles hauran 
de fer obligatòriament. La pri-
mera, consistirà en que un També es correrà La 

Petita Gran Follada, 
per nens de 8 a 13 
anys

Diumenge se celebra la 6a edició de la Gran Follada d’Igualada 
component de la parella hau-
rà de córrer “marxa enrere”  
mentre l’altre ho fa endavant 
en una distància de 100 me-
tres. La segona prova, consis-
tirà en que un membre de la 
parella haurà de dur “a cavall” 
a l’altre durant 50 metres. La 
tercera prova serà passar per 
una zona d’obstacles amb pa-
lla i, per últim, en els últims 5 
metres de cursa, un dels com-
ponents de la parella haurà de 
pujar en braços a l’altre fins 
travessar la línia d’arribada. 
Tot això sumant la dificultat 
que comporta córrer lligats per 
una corda. 
Els corredors es dividiran en  
tres grups: masculí, femení i 
mixt. És a dir, hi haurà un total 
de 12 categories, 4 per grup. 
En categoria Júnior hi poden 
participar corredors de 14 fins 
a 17 anys, en Sèniors de 18 a 
39, de Veterans hi haurà cor-

redors dels 40 als 49 anys i en 
categoria Màsters, de 50 en 
amunt. 
A més, aquest any hi haurà 
una parella, en David i la Mar-
ta, que es van conèixer a la 
línia de sortida ara fa 6 anys i 
que en guany correran emba-
rassats. 
També comptarem amb una 
parella on un dels corredors, 
en Xavier, és invident. Tal i 
com explica ell: “és una cursa 
on la parella és obligatòria i en 
aquest sentit em sentiré com 
tots els altres participants”.
La cursa comptarà també amb 
la presència del grup de per-
cussió Protons, amb la Colla 

Jove Xiquets de Vilafranca i la 
FRIKI-FOLLA. 
La Gran Follada és un repte 
que ara fa 6 anys es va inici-
ar, i que any rere any s’ha tirat 
endavant gràcies a corredors, 
voluntaris, col·laboradors i pa-
trocinadors. La cursa engega-
rà diumenge a les 08.30 amb 
l’entrega de la samarreta amb 
el dorsal i la corda i acabarà 
a les 12.30 amb l’entrega de 

premis.
Com a novetat, aquest any, 
els organitzadors de la cursa 
fan debutar als més petits de 
la família amb La petita Gran 
Follada: una cursa de 1.969m 
per nens de de 8 a 13 anys.
En aquesta cursa hi haurà tres 
categories. Hi podran córrer 
els nens de 8 a 9 anys en la 
categoria de pGF1, de 10 a 
11 anys per pGF2 i de 12 a 13 
amb pGF3. 
Durant el seu recorregut hi 
haurà 3 proves, que com a 
la cursa per a adults, s’hau-
ran de fer obligatòriament. El 
recorregut serà al parc de les 
Comes i el seu entorn.

Vuit ciutats europees es van reunir a Igualada per presentar un 
projecte global d’innovació en relació a la recerca i la salut
REDACCIÓ / LA VEU

Igualada ha acollit l’última tro-
bada del projecte europeu UR-
BACT 4D Cities d’Innovació en 
Salut amb unes jornades que, 
durant dos dies, han reunit les 
vuit ciutats sòcies i diversos 
experts assessors. Sota el títol 
“Innovació en Salut centrada 
en el ciutadà com a motor de 
creixement local”, presenten 
les conclusions de tot el conei-
xement i intercanvi de bones 
pràctiques adquirit durant els 
gairebé tres anys que ha durat 
el projecte. 
La xarxa del 4D Cities s’integra 
per les ciutats d’Igualada (Ca-
talunya), que lidera el projecte, 
Leeds (Regne Unit), Novara 
(Itàlia), Tartu (Estònia), Plunge 
(Lituània), Eindhoven (Holan-
da), Jena (Alemanya) i Baia 
Sprie (Romania), vuit ciutats 
d’arreu d’Europa que han tre-
ballat col·laborativament amb 
el suport de grups locals de 
ciutadans i experts internacio-
nals per fer de la salut la clau 

pel desenvolupament social i 
econòmic dels seus municipis. 
L’intercanvi d’experiències i 
coneixement es recull en un 
informe presentat en el marc 
de la reunió que conté les con-
clusions globals del projecte, 
així com els Plans d’Acció Lo-
cal que cada municipi ha dis-
senyat per fer front als seus 
reptes i necessitats individu-
als. 
Igualada ha centrat el seu pla 
en millorar la prevenció de la 
refractura de fèmur, una acció 

que es troba estretament lliga-
da al seu Centre d’Innovació 
per a la Simulació en Salut 
4D Health, inaugurat recent-
ment. En el cas de Leeds, el 
pla s’estructura en cinc àrees 
assistencials impulsades des 
de l’Ajuntament, els serveis 
sanitaris, la indústria i el vo-
luntariat. La ciutat de Novara 
ha focalitzat les seves accions 
en un centre d’excel·lència per 
a la recerca autoimmunitària. 
Per la seva banda, Tartu tre-
balla pel desenvolupament de 

la indústria mèdica i biotecno-
lògica, mentre que Plunge té 
previst promoure intensament 
l’activitat física dels seus ciuta-
dans per millorar-ne la salut i el 
benestar. L’holandesa Eindho-
ven posarà en marxa un living 
lab centrat en l’envelliment, 
Jena promourà una estratègia 
de reclutament de professi-
onals del sector de la salut i, 
finalment, Baia Sprie oferirà 
serveis integrats en els camps 
de la salut, social i l’educació. 
Per donar forma a aquests 
plans, els membres del 4D 
Cities han investigat les rela-
cions que s’estableixen entre 
els quatre agents que interac-
cionen en la Innovació en Sa-
lut com a motor de creixement 
local: el món empresarial, el 
sistema de salut, l’esfera del 
coneixement i els ciutadans 
(els pacients), al voltant dels 
quals giren tots els altres i als 
qui s’ha involucrat directament 
per detectar les mancances 
i reptes de cadascuna de les 

ciutats. En la majoria dels mu-
nicipis, el projecte ha significat 
la primera presa de contacte 
entre els diferents agents i, per 
tant, l’oportunitat d’iniciar rela-
cions de proximitat per fer front 
a problemes comuns. 
Les jornades han comptat amb 
l’assistència d’una cinquan-
tena de persones, entre les 
quals responsables del pro-
grama URBACT i càrrecs elec-
tes d’algunes de les ciutats de 
la xarxa.
La responsable de Dinamitza-
ció Econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada i també del projecte 
4D Cities, Àngels Chacón, ha 
destacat que “URBACT és un 
programa focalitzat en el co-
neixement que ajuda les ciu-
tats en la presa de decisions” 
i que, tot i les diferències evi-
dents entre cadascuna de les 
vuit ciutats de la xarxa, “hi ha 
problemes que tenim tots, com 
ara la retallada de pressupost 
o l’envelliment de la població”. 
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Igualada va tornar a demostrar 
la seva devoció pel Sant Crist, 
amb una àmplia participació 
en les activitats programades, 
especialment el dimarts. Tam-
bé van tenir una nodrida assis-
tència de fidels les processons 
que organitza la Confraria de 
Fàtima.
En l’any de la commemoració 
del 425è aniversari del prodi-
giós suor de sang de la imatge 
del Sant Crist, Igualada ha vis-
cut, amb devoció i solemnitat, 
la festa anual de la venerada 
imatge.
Santa Maria, una vegada més, 
s’omplí de fidels per assistir 
a l’Ofici, que fou presidit per 
Mns. Romà Casanova, bisbe 
de Vic, que va estar acompa-
nyat a l’altar pels rectors de la 
ciutat, Mn. Josep M. Massana 
i Mn. Josep M. Mas, a més de 
diaques, sacerdots, religiosos 
igualadins i forans. Els cantors 
de l’Schola Cantorum, i de la 
Capella de Música de la Tossa 
d’Igualada, dirigits per Josep 
Miquel Mindan, acompanyats 
a l’orgue per Jonatan Carbó, 
van tenir cura dels cants, di-

Processó del Sant Crist d’Igualada, dimarts. A sota, a Fàtima. Fotos: Joan Guasch.

Igualada torna a demostrar la seva devoció religiosa 
pel Sant Crist i les processons a Fàtima 

rigint al poble en Florenci Oli-
va. Antoni Prat cantà el Salm 
responsarial. Després de la 
comunió, la soprano Ulriker 
Haller, acompanyada per Da-
niel Mestre (autor de la músi-
ca) oferiren la interpretació del 
sonet que Mn. Verdaguer oferí 
al Sant Crist d’Igualada. En 
acabar es cantaren els Goigs 
del Sant Crist.
A la presidència, les autori-
tats, encapçalades per l’alcal-
de, Marc Castells, els Priors i 
membres de la Fundació Sant 
Crist.
A l’hora de les Ofrenes, els 
Veïns del Barri del Sant Crist, 
oferiren un ram de flors, com 
acostumen a fer anualment., 
com símbol de convivència i 
estimació. Els Priors oferiren. 
còpia del document “Instru-
ment públic”, procés diocesà, 
redactat pocs dies després 
de la suor de sang de 1590, 
on es detallen els fets i noms 
dels testimonis. L’original es 
conservava a l’arxiu de la 
Confraria de la Minerva i del 
Sant Crist. També oferiren 
l’estela que està col·locada a 
una banda de la basílica, sota 

el lema: “llegat de fe, claror de 
la nova albada” per tal de que 
el testimoni dels avantpassats 
sigui exemple per les noves 
generacions. Igualment, ofre-

naren la Medalla commemora-
tiva del 425è Aniversari del fet 
prodigiós, amb el lema “fent 
camí”, l’any passat guanyà el 
concurs convocat per un nou 

disseny, fent que el Sant Crist 
sigui també present en els 
canvis actuals. Finalment, els 
avis de la Llar del Sant Crist 
oferiren el pa i el vi pel Sacri-
fici.
En la seva homilia, el Prelat 
recordà la història que succeí 
aquell divendres sant de 425 
anys enrere i evocà que en-
guany també fa els 500 anys 
del vot de poble a la “Morene-
ta”, oferint-li en ciri anualment.
Abans de la benedicció so-
lemne, l’Arxipreste, Mn. Mas-
sana, donà les gràcies a tot-
hom que ha col.laborat a la 
Festa, des del senyor bisbe i 
l’Ajuntament, fins als devots 
que han participat en els actes 
d’aquesta celebració.
Les lectures, monicions i 
acapta foren  realitzades pels 
Priors i membres de la Funda-
ció Sant Crist d’Igualada.
A la sortida  de l’ofici, va te-
nir lloc una actuació del Ball 
de Bastoners d’Igualada. A la 
tarda, el bon temps va ajudar 
a una bona participació en la 
solemne processó de la imat-
ge, pels carrers del centre de 
la ciutat.

La ciutat commemora demà 500 anys de l’ofrena del ciri votiu a Montserrat
Demà dissabte, 11 d’abril, 
Igualada celebra el mig miŀlen-
ni de l’ofrena del Ciri Votiu a la 
Mare de Déu de Montserrat. 
Aquesta tradició recorda que 
fa cinc segles, el 1515, per 
evitar una epidèmia de pesta 
procedent de Barcelona, els 
consellers de la ciutat van de-
cidir demanar protecció a la 
Mare de Déu portant-li un ciri. 
Enguany, cinc segles després 
i per celebrar aquest aniversa-
ri tan assenyalat, l’Ajuntament 
d’Igualada ha organitzat una 
diada especial al santuari. 

La celebració està oberta a 
tota la ciutadania i, per pujar a 
Montserrat, s’han fletat diver-
sos autocars.  A més, el club 
excursionista UEC Anoia pro-
posa per al mateix dissabte 
una sortida a peu fins a Mont-
serrat. 

Activitats
La visita a la basílica de Mont-
serrat començarà a les 10h, a 
la Plaça de la Creu, davant de 
l’estació dels Ferrocarrils, amb 
la benvinguda a la Diligència 
d’Igualada. En una iniciativa 

organitzada per l’Antic Gremi 
dels Traginers, l’històric carru-
atge haurà sortit a les 18h de 
la tarda de divendres des de 
la plaça de l’Ajuntament de la 
capital de l’Anoia i serà l’en-
carregat de portar el Ciri Votiu 
fins a la muntanya. 
A les 11h del matí s’iniciarà la 
missa conventual i, posterior-
ment, la comitiva igualadina, 
integrada per representants 
de diverses entitats de la ciu-
tat, de les parròquies de la 
ciutat, i del consistori, encap-
çalats per l’alcalde Marc Cas-

tells, seran rebuts oficialment 
pel Pare Abat de Montserrat, 
Josep Maria Soler. Coincidint 
amb la celebració dels 500 
anys de l’ofrena, aquesta re-
cepció no es farà en aquesta 
ocasió en una sala annexa, 
com es fa tradicionalment, 
sinó que es durà a terme a la 
mateixa basílica. 
Finalment, i abans de traslla-
dar la celebració a l’exterior 
del temple, a les 12:45h, la 
Schola Cantorum farà una 
ofrena coral, coincidint amb la 
celebració del seu 75è aniver-

sari. 
A les 13h, a la plaça de Santa 
Maria, situada just davant de 
la façana principal del santua-
ri, es durà a terme el ball de 
l’Àliga d’Igualada i els Moixi-
ganguers aixecaran un pilar 
commemoratiu dels 500 anys 
i coincidint també amb el 20è 
aniversari de la colla. 
Les parròquies d’Igualada han 
organitzat també un dinar de 
germanor -de pagament- al 
restaurant de bufet lliure de 
Montserrat, amb el que es po-
sarà punt i final a la diada.
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Dimecres, el programa “Valor 
Afegit” de TV3 va dedicar el 
seu temps al sector tèxtil de 
la ciutat, sota el títol “Igualada, 
capital renovada del tèxtil”, i 
explícitament sobre la recent 
fira BSTIM. En el programa 
es va explicar que la capital 
de l’Anoia “vol tornar a ser 
una potència en la producció 
de gènere de punt i, per acon-
seguir-ho, acaba d’organitzar 
una fira per atreure la produc-
ció de les grans cadenes de 
moda d’aquí”. En el programa 
s’explicaven “els arguments 
dels fabricants per convèncer 
aquests gegants i, també, a 
algunes cadenes catalanes 
de petites botigues que estan 
creixent amb molta força”.

Jordi Riba és el candidat a l’alcaldia per Socialistes d’Igualada.

El tèxtil d’Igualada, 
al programa “Valor 
afegit” de TV3

La treballadora social 
Irene Gil ocupa el 
tercer lloc, i 
segueixen Quim Roca 
i Clara Casares

Socialistes d’Igualada presenta la candidatura, amb 
Jordi Riba i Xavier Figueres al capdavant

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte, a les 12 del 
migdia a la plaça de l’Ajunta-
ment, la CUP Igualada pre-
sentarà la llista electoral i els 
eixos del programa. “Si véns 
amb una cadira, nosaltres hi 
posarem el vermut”, afirma el 
cartell de la convocatòria, que 
convida tothom qui ho vulgui a 
donar la cara per la CUP Igua-
lada.
D’una banda, la CUP donarà 
a conèixer els noms dels qui 
formaran la llista d’Igualada 
per concórrer a les eleccions 
del 24 de maig. D’una altra, 
dissabte també presentarà al-
gunes propostes destacades, 
després de fer diferents as-
semblees obertes i de recollir 
diverses aportacions a través 
del web www.cupigualada.
cat. L’assemblea local desta-
ca que aviat publicarà tot el 
programa electoral, fruit de 
mesos de treball i de trobades 
amb entitats i persones de di-
versos àmbits.
A un mes de l’inici de la cam-
panya electoral, la CUP fa una 
crida oberta a la ciutadania a 
implicar-se amb un nou pro-
jecte municipalista, transver-
sal i col·lectiu per a Igualada: 
per fer possible un altre model 
de ciutat, obrir l’Ajuntament de 
bat a bat o bé enfortir una eina 
de transformació social. 

La CUP presenta 
demà la llista en 
un acte a les 12 del 
migdia a la plaça de 
l’Ajuntament 

REDACCIÓ / LA VEU

Socialistes d’Igualada (PSC-
PM) ja té a punt la llista amb 
què concorrerà a les properes 
eleccions municipals del 24 de 
maig. Aprovada aquest dime-
cres al vespre en assemblea, 
la llista destaca per la combi-
nació d’experiència i joventut. 
La franja d’edat de les perso-
nes que ocupen les primeres 
posicions la converteixen en 
una de les llistes més joves. 
També destaca per la presèn-
cia majoritària de dones i per 
comptar amb un alt nombre 
d’independents que s’han in-
volucrat en el projecte, com-
plint l’objectiu d’obrir la can-
didatura més enllà del PSC. 
Està integrada per persones 
que encaixen amb les priori-
tats del programa electoral de 
Socialistes d’Igualada, ja que 
reuneix professionals de l’àm-
bit dels serveis socials i la sa-
lut, a més de persones vincu-
lades als moviments sindicals 
i veïnals.
Jordi Riba, que encapçala la 
candidatura, és llicenciat en 
Ciències Polítiques i de l’Ad-
ministració i també en Història 
per la Universitat Autònoma 
de Barcelona. També és di-
plomat en Funció Gerencial 
de l’Administració Pública i 

la seva activitat professio-
nal està vinculada al sector de 
l’alimentació a l’empresa pri-
vada. Sota els diferents man-
dats del govern de l’Entesa 
per Igualada (PSC-ICV) ha 
ocupat diverses regidories i en 
aquests moments  és el porta-
veu del Grup Municipal Socia-
lista. Riba vol aportar la seva 
experiència i el seu tarannà 
realista com a candidat a l’al-
caldia de la ciutat.
El segon lloc de la llista l’ocu-
pa Xavier Figueres, comerci-
ant de professió i regidor de 
l’Entesa i el PSC en diversos 
mandats. En tercer lloc hi ha 
Irene Gil que, amb poc més de 
30 anys, és treballadora social 
del Consell Comarcal a Mas-
quefa. Pel que fa al quart lloc, 
l’ocupa Quim Roca, que té 27 
anys, és economista, màster 
en Assessoria i Gestió Tribu-
tària i ha estat regidor del PSC 
aquest mandat. La cinquena 
de la llista és Clara Casares, 
una jove de 20 anys estudiant 
de Dret. Pilar Salat, infermera 

i regidora de l’Entesa i el PSC 
en diversos mandats, ocu-
pa el sisè lloc de la llista. La 
segueix al setè lloc Soledad 
Exparis, que ha estat treballa-
dora del tèxtil i amb trajectòria 
sindical a CCOO. El vuitè lloc 
és per Andreu Boixadé, mes-
tre d’educació especial a l’es-
cola Àuria, expresident de la 
Xarxa d’Espectacles Infantils 
i Juvenils a Igualada i que ha 
estat regidor del PSC aquest 
mandat. El novè és Felipe Ji-
ménez , que ha estat vinculat 
al moviment sindical i a l’as-
sociació de veïns del barri de 
Montserrat. El segueix al desè 

lloc Ana María García, que ha  
estat vinculada a l’associa-
ció de veïns de Fàtima i a la 
Confraria del barri. Jehane El 
Ghorri, de 18 anys i estudiant 
de Ciències Polítiques ocupa 
l’onzena posició. En els 11 pri-
mers de la llista hi ha fins a sis 
independents.
Darrere seu fins arribar als 
21 llocs de la llista hi ha al-
tres membres de Socialistes 
d’Igualada i també més inde-
pendents. La posició 21, la 
que tanca la llista i que tradici-
onalment sempre és d’honor, 
l’ocupa l’exalcalde d’Igualada 
Jordi Aymamí.  

Un grup d’empresaris igualadins independentistes 
impulsa el manifest “Recuperem Igualada!”
REDACCIÓ / LA VEU

Un grup d’empresaris igua-
ladins ha fet arribar aquesta 
setmana a diferents agents 
socioeconòmics i polítics de la 
ciutat el manifest “Recuperem 
Igualada!”, una iniciativa que 
pretén “obrir els ulls” sobre la 
situació real que viu la ciutat i 
la Conca d’Òdena sobretot en 
matèria de competitivitat res-
pecte d’altres zones del país.
Els impulsors del manifest 
opinen que “l’any 1980 Iguala-
da era una de les zones més 
pròsperes i avui lidera els ràn-
quings d’atur”. La plataforma 
apunta que el declivi igualadí 
està causat per “la pèrdua de 
competitivitat, les polítiques 
econòmiques equivocades i 
els 100 milions € que Espa-
nya ens roba cada any als 
igualadins [2 vegades el pres-
supost de l’Ajuntament].”
Per tal de revertir la tendència 
volen recollir signatures des 
del web www.recuperemigua-
lada.cat de manera que “els 
partits polítics igualadins facin 
propis i s’uneixin per treballar 
plegats en una reforma fiscal 
centrada en una rebaixa i uni-

formització d’impostos i trà-
mits administratius, així com 
una major mancomunació de 
serveis”. S’exclamen i dema-
nen que “invertir a la Conca 
d`Òdena hauria de ser 5 vega-
des més barat que a la Zona 
Franca de Barcelona, no un 
70% més car si és que volem 
recuperar empreses i crear 

llocs de feina.”

Independentistes
Tanmateix el seu anàlisi no es 
limita a l’àmbit municipal i con-
sideren que perquè realment 
l’Anoia rebi un impuls definitiu 
cal que sigui designada zona 
econòmicament lliure, jun-
tament amb les altres àrees 

deprimides de Catalunya, i les 
seves empreses es beneficiïn 
d’un impost de societats reduit 
del 5% i menors cotitzacions 
socials fins que arribem a la 
mitjana d’atur catalana. 
Per tal de dur a terme aquesta 
ambiciosa proposta apunten 
que “cal que Catalunya sigui 
un estat independent i que 
només es pot assolir a través 
d’una Declaració Unilateral 
d’Independència finançada 
per la Sobirania Fiscal dels 
municipis i les altres adminis-
tracions públiques catalanes.”
Consideren que si es duen a 
terme els tres punts que propo-
sen, Igualada serà capdavan-
tera en la reindustrialització 
de la Catalunya independent i 
demanen que el major nombre 
de gent signi el manifest amb 
l’eslògan “Recuperem Iguala-
da, depèn de tu!”.
Durant els propers dies faran 
arribar el manifest a les dife-
rents formacions polítiques 
per tal de traslladar-los les 
seves inquietuds i aconseguir 
que incorporin els 3 punts del 
manifest als seus programes 
electorals.

A recuperemigualada.cat es pot llegir el manifest, i donar-hi suport.
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ERC Igualada continua deta·
llant amb quines eines i actua·
cions pretén treballar per a la 
creació de llocs de treball a la 
ciutat. Així, des de la forma·
ció republicana es proposa la 
creació d’una Taula de Dina·
mització Comercial d’Iguala·
da, que compti amb totes les 
associacions de comerciants, 
així com Fira d’Igualada, els 
organitzadors d’esdeveni·
ments que atrauen gent a la 
ciutat  i qualsevol altre agent 
de la ciutat que pugui aportar 
recursos als projectes de dina·
mització.
L’objectiu central de la inicia·
tiva, segons Toni Olivé, eco·
nomista que forma part de la 
candidatura, és “promoure el 
desenvolupament sostingut a 
la ciutat d’una oferta comercial 
prou atractiva, com per facili·
tar que els compradors iguala·
dins comprin a Igualada, així 
com atraure a Igualada com·
pradors de fora”. Josep Maria 
Palau, candidat a l’alcaldia per 
ERC Igualada, explicita un 
dels models a seguir: “Un bon 
exemple a seguir és l’aposta 
pel comerç que ha fet tota la 
ciutat de Vic en el seu conjunt. 
Vic exerceix de pol d’atracció 
comercial. Igualada també ha 
d’aspirar a fer-ho”.

Taula de Dinamització 
Comercial
Un altre dels problemes a 
abordar per la Taula de Dina·
mització Comercial d’Igualada 
serà la proliferació de locals 
comercials buits. En aquest 
sentit, segons Josep Maria 
Palau, “l’ajuntament ha de ser 
proactiu i exercir de media·
dor entre propietaris i comer·
ciants, facilitant que s’arribi a 

Josep Maria Palau, candidat d’ERC a Igualada.

ERC vol “copiar” el model comercial 
de Vic per a fer més atractiva Igualada

Esquerra segueix fent trobades pels barris, avui 
al de Santa Caterina i plaça de Cal Font

acords de lloguer ‘social’ per 
als locals”.
Per a Toni Olivé, la Taula de 
Dinamització “s’ha de dedicar 
a identificar i explotar sinergi·
es entre els diversos projectes 
que poden tenir efectes dina·
mitzadors i alhora resoldre 
possibles situacions de con·
flicte que es puguin produir”. 
Des d’Esquerra Republicana 
es considera que “hem de 
saber valorar en la seva justa 
mesura esdeveniments que 
atrauen una multitud de com·
pradors de fora, com pot ser el 
Rec.0; però sobretot, cal saber 
trobar també fórmules de coo·
peració directa amb el comerç 
local, el comerç de proximitat, 
ja que si el sabem potenciar i 
desenvolupar, es poden crear 
molts llocs de treball i donar 
molta vida als carrers d’Igua·
lada durant tot l’any”.
Segons ERC Igualada, “les 
campanyes i activitats per a la 
dinamització del comerç urbà 
que es poden fer cada any són 
moltes i diverses. Per a què si·
guin efectives, cal que els di·
ferents agents implicats posin 
recursos en comú, compartit 
objectius que beneficiïn a tot·

hom. Si es sumen recursos, 
les actuacions seran molt més 
efectives, es multiplicaran els 
resultats”.

Invertir més en comunicació 
per posicionar Igualada
Per a Josep Maria Palau, “les 
botigues al carrer, els night 
running, setmanes del vi, les 
campanyes de Nadal i altres 
noves accions de promoció 
poden multiplicar la seva po·
tència i resultats, si s’acon·
segueix sumar més recursos 
posats en comú per les dife·
rents parts implicades. La pla·
nificació conjunta i la recerca 
de complicitats entre les as·
sociacions de comerciants i 
els esdeveniments de caire 
cultural, social i esportiu que 
es porten a terme a la ciutat, 
té un important recorregut de 
millora. I s’ha d’invertir molt 
més en comunicació fora de 
la ciutat, en tot el nostre àmbit 
d’influència, ja que només a 
base de perseverar amb una 
important inversió publicitària, 
posicionarem Igualada com 
a ciutat comercial atractiva i 
capdavantera”.

Després de l’aturada per va·
cances de Setmana Santa, 
ERC Igualada reprèn les seves 
trobades obertes de veïns en 
els diferents barris de la ciutat. 
Avui  divendres 10 d’abril, a les 
20h a la Sala de les Golfes del 
Teatre de l’Aurora, tindrà lloc la 

trobada de veïns de Cal Font, 
barri Santa Caterina i carrer 
Aurora.
En aquestes reunions veïnals, 
el partit republicà vol donar veu 
als veïns de cada barri, per a 
què exposin el seu punt de vis·
ta en tres aspectes diferenciats 

de l’àmbit municipal; així, els 
assistents poden opinar sobre 
“Com ens movem pel barri”, 
“Com vivim el barri” i “Com sen·
tim el barri”, amb un ampli ven·
tall de temes, a més d’exposar 
qualsevol problemàtica o co·
mentari sobre la zona on viuen.  

Cinc mil euros per a projectes 
impulsats per joves igualadins

REDACCIÓ / LA VEU

El departament de Joventut 
de l’Ajuntament d’Igualada 
ha obert la convocatòria per 
a la tercera edició del projec·
te Impuls Igualada, emmarcat 
dins dels seus pressupostos 
participatius. La dotació per 
a aquesta edició és de 5.000 
euros, que serviran per a  sub·
vencionar i fer realitat diferents 
projectes impulsats per joves 
que es duran a terme durant la 
Setmana Jove, del 29 de juny 
al 5 de juliol. 
Les propostes han d’anar 
adreçades al col·lectiu dels 
joves i han de ser sostenibles, 
sense ànim de lucre i amb un 
cost màxim de 2.000 euros. Hi 
poden participar entitats, col·
lectius de joves i joves a títol 
individual de 14 a 35 anys, que 
vulguin dur a terme activitats 
obertes a la ciutat d’Igualada. 
El proper 9 de maig es durà a 
terme una assemblea a la qual 
estan convocats els autors de 
les diferents propostes, els 
de les entitats i els joves que 
tinguin ganes de col·laborar 
en l’elaboració del pressupost 
participatiu del departament de 
Joventut del 2015. En aquesta 
assemblea es decidirà com 
es reparteix el pressupost i 

seran els mateixos joves que 
hauran de consensuar com 
es fa aquest repartiment de 
recursos. Prèviament, es durà 
a terme una reunió individual 
per tal de veure la viabilitat de 
cadascuna de les propostes 
fetes. 
Per presentar les propostes 
cal omplir una butlleta que es 
pot descarregar al web www.
igualadajove.cat i enviar-la a 
estiujove@aj-igualada.net o 
portar-la directament a l’equi·
pament juvenil La Kaserna, del 
30 de març al 18 d’abril. Per 
més informació es pot enviar 
un correu a la mateixa adreça 
o adreçar-se també a La Ka·
serna.   

PxC diu que l’enèssim anunci 
de soterrament del tren és 
“l’estafa de l’estampeta”
REDACCIÓ / LA VEU

La setmana passada el con·
seller de territori i sostenibilitat 
Santi Vila i l’alcalde d’Iguala·
da Marc Castells signaven un 
acord per suprimir el pas a ni·
vell del tren, l’enèsima notícia 
a l’entorn d’aquesta obra, de la 
que ja se’n parlava l’any 1998. 
L’anunci ha indignat el regidor 
de PxC i candidat a l’alcaldia, 
Robert Hernando.
Per a Hernando aquest nou 
anunci de Marc Castells és 
“una nova estafa de l’estam·
peta als igualadins, que estem 
cansats de que ens ensenyin 
dibuixets com si fóssim ba·
baus, volem veure formigó, 
màquines treballant, realitat 

autèntica i no virtual”. A més 
ha afegit que “fa dues setma·
nes Castells pretenia aprovar 
un projecte per instal·lar una 
benzinera i un rentador indus·
trial d’autobusos a l’estació i 
ara té la poca vergonya d’en·
senyar-nos un projecte que 
sembla Disneylandia i el pitjor 
de tot és que pretén que ens 
ho creguem”.
A més ha recordat que “ja al 
1998 CiU ens va prometre 
aquesta obra i així successi·
vament els governs que han 
passat pel consistori, que a 
més han coincidit amb els ma·
teixos colors que els governs 
de la Generalitat i cap ha 
aconseguit absolutament res”.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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JOVE CAMBRA / LA VEU

El 1975 un grup de joves em-
prenedors i valents d’Igua-
lada, liderats pel Sr. Josep 
Gumà, juntament amb el Sr. 
Altés, Sr. Solano, Sr. Pelfort, 
i una llarga llista de joves va-
ren consolidar el moviment la 
Jove Cambra a Igualada.  Es 
van fer molts projectes fins el 
1985 que hi van haver quasi 
10 anys d’inactivitat, però l’es-
perit júnior i l’entitat no es van 
arribar a tancar mai del tot. 
No va ser fins el 1995 que un 
grup d’amics inquiets entre 
els quals hi figuraven el Joan 
Ninot, el Jordi Pedragosa, el 
Toni Martí, el Joan Costa i el 
Víctor Olivan, la van refundar, 
i des d’aleshores que va anar 
en augment. Des del 2005 a 
ara els projectes cada vegada 
han sigut més grans: l’Anoia 
Emprèn, 3000€ a Debat, el 1r 
BNE de Catalunya, Projecte 
solidari memorial Josep Fus-
té a la República Dominicana, 
dos congressos Nacionals i un 
Biz Marathon. Hem guanyat 
dues vegades la millor Jove 
Cambra de Catalunya i po-
dem dir que hi ha hagut una 

Brindis dels presidents durant els 40 anys de Jove Cambra d’Igualada.

40 anys de Jove Cambra Igualada

“revolució de les dones com 
a presidentes”. Fins el 2005 
només havia sigut una dona 
presidenta, però des del 2005 
n’hi ha hagut quatre més, i les 
que vindran.
Així doncs el passat 28 de 
març vam fer la celebració ofi-
cial i el tret de sortida a l’any 
del 40è. de l’entitat, dirigit per 
la Xènia Castelltort, i presentat 
pel Senador Josep Plassa i la 
júnior Esther Sabaté. Un any 
presidit per la Cristina Martin, 
i donant el tret de sortida amb 
aquest programa, la vetllada 

Europa existeix en la mitolo-
gia i en la geografia. Però po-
líticament és un ens eteri. Té 
un Parlament que i promulga 
lleis i un govern -pocs saben 
qui veritablement mana- que 
genera obligacions i direc-
trius d’obligat compliment. 
No només emet passaports. 
Decideix l’economia d’un dels 
espais amb més potencial del 
planeta. I quan es parla d’inte-
gració territorial no ho fem de 
l’organització supranacional, 
sinó dels estats, nacions, àre-
es regionals, departaments, 
autonomies, províncies, ajun-
taments i de tot l’entramat ad-
ministratiu, tractats, contractes 
i obligacions que s’ha bastit 
per aconseguir la convivèn-
cia. Però també dels poders 
i contrapoders que defensen 
interessos particulars, sovint 
poc clars. Les seves  normes 
s’han acceptat amb il·lusió, 
pels grans conceptes dels que 
parlen, però que en aplicar-se 
nacionalment, han compor-
tat interpretacions, deures i 
obligacions que no sempre 
s’han volgut o pogut assumir. 
I els llenguatges de cada nivell 
han justificat el que ha con-
vingut. Malgrat les moltes tra-
duccions, les paraules no són 
transparents i expressió del 
pensament, sinó, sovint, eina 
d’engany i manipulació. Fins 
ara sols predicaven austeritat, 
condicionades per una tecno-
cràcia que voldria quadrar uns 
comptes esbotzats pels polí-
tics, pel lladronici i la corrup-
ció. I ara s’han tornat gemecs. 
No s’ha sortit encara del pou. 
Seguim enfangats, malgrat la 
propaganda que parla d’èxits 
espectaculars. Tornen a ser  
política i s’allunyen de la rea-
litat dels fets.   
Ara el BCE ha llençat un avís 
sobre els comptes espanyols, 
malgrat ací sols ens expliquen  
meravelles i l’exemple que som 
per la resta dels europeus. Els 
tècnics de Frankfurt diuen que 
les reformes han estat insufi-
cients i esbiaixades. Que han 
afavorit uns pocs, perjudicant 
a molts. Diuen que no s’han 
resolt els problemes més pu-
nyents, com l’atur, el dèficit i 
l’excés de deute. Que tampoc 
els balanços dels bancs són 
per fer volar les campanes. 
Un diagnòstic que està lluny 
de mostrar l’optimisme del què 
fa gala el Govern. Asseguren 
que persisteixen encara els 
desequilibris significatius que 
ens van portar al pou. Aquests 
experts expliquen també que 
Espanya s’està beneficiant de 
les reformes estructurals posa-
des en marxa en els últims tres 

PERE PRAT

anys. De la consolidació fiscal i 
la recapitalització bancària que 
s’ha traduït en un sector més 
estable, en una recuperació 
econòmica i en una baixada 
de la prima de risc. Però les re-
comanacions no han canviat. 
Segueixen sent les mateixes. 
Comissió i Banc Central Euro-
peu insisteixen que Espanya 
ha de completar les reformes 
pendents i adverteixen d’en-
darreriments i riscos derivats 
de la necessitat d’aconseguir 
actuacions conjuntes entre 
l’Estat i les Autonomies. 
Els signes encoratjadors que 
estem veient són molt ben-
vinguts, però és essencial re-
forçar els fonaments que ga-
ranteixin un futur millor. I no 
sembla que anem per aquest 
camí. A Andalusia hi ha hagut 
unes eleccions que no porten 
altra cosa que a la redistribució 
del càstig i el manteniment de 
la desil·lusió. Poques esperan-
ces de regeneració política i 
de correcció dels desequilibris 
atàvics d’una regió encadena-
da al caciquisme i clientelisme. 
Potser s’han canviat el nom 
d’alguns partits, però seguei-
xen actuant amb els paràme-
tres de la vella política. Aquella 
en què la corrupció no resta 
vots i les virtuts de la transpa-
rència, l’eficiència i el bé comú, 
ni suma, ni té representants 
clars. Encara està per arribar 
la nova política. Ni està, ni se 
l’espera, aquella que propo-
sa, arrisca, suma i aposta per 
l’interès general. No canviar 
aquests paradigmes i concep-
tes és un mal símptoma.
Com ho és també haver dei-
xat marcir aquella idea brillant 
d‘una Europa cohesionado-
ra de pobles. Aquell projecte 
comú  està sent malmès pels 
seus associats - els estats na-
ció - que enfosqueixen el con-
cepte i mantenen els privilegis 
d’aquells que els controlen. 
L’euro sols ha servit per cons-
truir un mercat, però no s’ha 
convertit en l’eina d’una gran 
nació comuna. Seguim sen-
se saber el model, on anem i 
quins són els que ens acompa-
nyen. Tampoc els ingressos re-
als i les despeses assumibles. 
El populisme, els radicalismes 
i els oportunistes electorals i fi-
nancers, segueixen manant el 
curt termini instal·lats en el po-
der. I als ciutadans els seguei-
xen fent poesia per amagar el 
desastre d’una desintegració 
que s’acosta. I Grècia en pot 
ser el primer malló que es tren-
ca. Segurament ens diran que 
no és important. Un altre con-
cepte sorprenent.

Conceptes

va començar amb un duo de 
saxos gràcies al conveni amb 
la banda municipal de música 
d’Igualada. 
Envoltats d’una setantena de 
persones que en més o menys 
temps han passat per l’entitat 
des de l’any 75, vam poder re-
tre homenatge als presidents 
anteriors, als nous júniors, re-
cordar programes de gran èxit 
i reconèixer el millor júnior del 
2014, que va recaure en la Ju-
dith Alemany, per la seva gran 
tasca durant l’any de presi-
dència de la Míriam València.

REDACCIÓ / LA VEU

Després de Setmana Santa, 
DdD (Dimarts de Dièlags) po-
sarà a debat la religió amb una 
mirada àmplia, sota el títol: 
“Igualada respecta la pràctica 
de totes les religions?”. Serà 
el dimarts que ve, 14 d’abril, a 
les 20h, a la Sala de Socis de 
l’Ateneu Igualadí. En una so-
cietat cada vegada més diver-
sa també hi creix la diversitat 
de religions i creences. DdD 
vol analitzar quin és el paper 
de les comunitats religioses 
d’Igualada, què representen, 
les dificultats o avantatges 
que es troben per fer arribar el 
seu missatge i com s’interre-
lacionen. També es vol conèi-
xer la resposta que troben les 
festes religioses de la ciutat, a 
més de saber quina és la radi-
ografia de la diversitat religio-
sa a nivell de país.

Consultor a la UNESCO
La introducció de l’acte anirà 
a càrrec del sociòleg espe-
cialitzat en diversitat religio-
sa, Jordi Puig Martín, que ha 
estat consultor de la matèria 
a la UNESCO, investigador 
a la UAB i tècnic de l’Oficina 
d’Afers Religiosos de l’Ajunta-
ment de Barcelona. A través 
d’un diàleg-entrevista que li 
farà el coordinador de DdD 

Dimarts de Diàleg posarà damunt la 
taula la diversitat religiosa de la ciutat

Jordi Cuadras, Puig explicarà 
com es viu i es tracta la di-
versitat religiosa a Catalunya, 
a més d’explorar-ne la seva 
evolució i futur. També parlarà 
del que representa per a la so-
cietat la convivència de diver-
ses religions i creences en un 
mateix territori.
Després es passarà a escoltar 
la “Fila 0” on s’hi han convidat 
diferents representants de di-
verses comunitats religioses 
d’Igualada com Josep Mas-
sana (rector de la Basílica de 
Santa Maria i l’església de la 
Soledat), Ahmed Selmoun 
(imam de la Mesquita d’Igua-
lada), Jaume Jiménez (pas-
tor de l’Església Evangèlica), 

Amadeu Caparrós (ancià dels 
Testimonis de Jehovà) i Alex 
Pedraita (pastor de l’Església 
Pentecostal). D’altra banda, 
també s’hi podrà escoltar el 
testimoni dels Priors del Sant 
Crist i de la Confradia de Fà-
tima, com a entitats que orga-
nitzen festes públiques que 
són religioses. Com en qual-
sevol DdD, el públic també 
podrà intervenir-hi per dir-hi 
la seva, ja que la paraula del 
públic és protagonista de totes 
les sessions i, a més, l’organit-
zació vol convidar de manera 
oberta a totes les persones 
de qualsevol religió o creença 
que perquè puguin participar 
del debat.
DdD (Dimarts de Diàlegs) és 
l’espai de tertúlia, debat i re-
flexió d’Igualada que acull 
l’Ateneu Igualadí des del mes 
de gener del 2014 i que té 
l’objectiu de recuperar la vella 
tradició de tertúlia que hi havia 
en molts cafès dels ateneus 
de Catalunya. Per això, un 
dimarts al mes s’organitzen 
diàlegs sobre un tema en con-
cret que guardi relació amb 
Igualada. L’objectiu és acon-
seguir que el debat, el diàleg 
i la discussió siguin eines per 
a fomentar el coneixement i el 
pensament crític a la ciutat.

Jordi Puig.
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REDACCIÓ / LA VEU

El passat dimecres, 25 de 
març, es va dur a terme la dar-
rera sortida dins del Cicle de 
Passejades per a la gent gran 
del curs 2014-15 organitzades 
per la Diputació de Barcelo-
na. Juntament amb Igualada, 
quatre municipis han intercan-
viat les seves passejades i els 
participants han visitat Gelida, 
Vilanova i la Geltrú, la capital 
de l’Anoia i Puig-Reig. La pas-
sejada a Puig-Reig es va ini-

Els participants, creuant un riu prop de Puigreig.

Nova programació als centres cívics 
del passeig, Montserrat i la ludoteca

Darrera sortida del cicle de 
passejades per a la gent gran

ciar a la colònia Can Vidal per 
finalitzar a una altra colònia 
situada a l’Ametlla de Merola. 
L’itinerari va transcórrer paral-
lel al riu Llobregat per la ruta 
de les Colònies Tèxtils amb un 
total de 6 quilòmetres. Des-
prés de la passejada tots els 
participants van dinar plegats 
al pavelló d’esports de Puig-
Reig on els igualadins van re-
bre la visita de l’alcalde de la 
seva ciutat, Marc Castells.
 

REDACCIÓ / LA VEU

Els equipaments cívics de 
la Generalitat de Catalunya 
ubicats a Igualada, Casal del 
Passeig, Ludoteca Sant Mi-
quel i Casal Cívic Montserrat, 
presenten la nova programa-
ció d’activitats per als mesos 
que van d’abril a juliol.
Aquest és un programa que 
complementa el que ja vàrem 
publicar al mes de gener, i on 
hi ha les activitats de curs i se-
mestral fins al juny. Es tracta 
doncs, de les noves activitats 
trimestrals i de les activitats 
d’estiu.
Com sempre hi ha tot ti-
pus d’activitats i per a totes 
les edats, manualitats, cui-
nes,  formació, noves tecno-
logies, activitats físiques, etc.
Destacar com a novetat l’ofer-
ta d’activitats per adults i gent 
gran, per al mes de juliol al 

Casal del Passeig. Es tracta 
de tastets dels les diverses 
activitats que des dels equipa-
ments es fan durant tot l’any.
Per als més petits, ja surt 
l’oferta de les activitats d’estiu 
de la Ludoteca Sant Miquel i 
del programa “Jugar i llegir” 
del Casal Cívic Montserrat, 
veureu que aquestes tenen 
dies diferents d’inscripcions, 

i que no seran fins al mes de 
maig.
Per a la resta d’activitats les 
inscripcions seran el dimarts, 
14 d’abril. Us podreu inscriu-
re tant al Casal del Passeig, 
com al Casal Cívic Montser-
rat, indistintament d’on es re-
alitzi l’activitat. Es poden fer 
presencialment o per telèfon, 
938033312 o 938043661.

Ja us podeu apuntar a les activitats de 
la propera Primavera Gran d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Aquest mes d’abril s’obren les 
inscripcions per a la Primave-
ra Gran 2015, la iniciativa con-
junta de l’Ajuntament d’Iguala-
da i l’Associació de Gent Gran 
d’Igualada que, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona 
i la Generalitat de Catalunya, 
proposa anualment deu dies 
amb nombroses activitats, en-
guany entre el 24 d’abril i el 3 
de maig, adreçades a la gent 
gran.  
Des del dijous, 9 d’abril, al 
despatx de l’Associació de 
Gent Gran d’Igualada, situada 
al Casal del Passeig (Pg. Ver-
daguer, 67), es podran dur a 
terme les inscripcions i adqui-
rir els tiquets per al dinar inau-
gural del 24 d’abril, l’excursió 
a Montserrat del 28 d’abril i 

l’espectacle Playback, Llum 
i color del 3 de maig. El des-
patx de l’Associació obre de 
dilluns a divendres, de 10:30 a 
12:30h i es pot demanar infor-
mació al telèfon 93 803 33 12. 
A l’Espai Cívic Centre, al car-
rer Trinitat 12, en canvi, es po-
dran efectuar des del dilluns, 
13 d’abril, les inscripcions per 
a l’excursió a Ripoll del 27 i el 
30 d’abril i per l’espectacle Els 
tres mosqueters del 25 d’abril 
a l’Ateneu. L’horari d’obertura 
és de dilluns a divendres, de 
9 a 13h i de 17 a 19h, i el te-
lèfon d’informació és el 93 806 
81 01. 
S’hi poden apuntar persones 
majors de 60 anys d’Igualada 
o amb el carnet de gent gran 
de l’Equipament Cívic d’Igua-
lada - Casal del Passeig.

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte dia  11 a partir 
de les 4 de la tarda i després 
de diversos  assajos,  els ve-
ïns i amics del Barri de Santa 
Caterina faran la 26ª cantada 
de caramelles. 
La cantada començarà al car-
rer de Santa Caterina i conti-
nuarà pels carrers del barri, 
seguint pel carrer Sant Magí,  
Rambla Sant Isidre,  carrers 
dels centre,  plaça del Ajun-
tament i finalitzant la cantada 
davant de la basílica de Santa 
Maria al acabar la missa de 

Demà, cantada de caramelles 
del barri Santa Caterina

les 8 el vespre.
Animen a tots els veïns i co-
merciants a sortir als balcons 
i al carrer per escoltar i gaudir 
de les cançons que hem assa-
jat amb tant entusiasme gràci-
es als bons i tranquils consells 
de la directora Laura Vilapri-
nyó. També animen a tots els 
veïns  a engalanar els balcons 
i finestres amb domassos i se-
nyeres. Us esperen a tots per 
gaudir d’aquesta tradició tant 
nostrada com son les carame-
lles.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

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

El sbscriptor/lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i per tant, autoritza a LA VEU i a RAILHOME a 
incorporar les dades de facilitat per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre informació de les activitats i serveis 
propis de RAILHOME, així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que RAILHOME pugui portar a terme, d’acord amb el que s’estableix la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

amb la 
col·laboració de

SORTEGEN
2 entrades 
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A l’àmbit territorial 
del Penedès hi ha 
182.222 persones que 
actualment saben 
parlar català i no el 
tenien com a llengua 
inicial

Jordi Riba és el candidat a l’alcaldia per Socialistes d’Igualada.

Els usos lingüístics a l’àmbit territorial del Penedès
REDACCIÓ / LA VEU

La Direcció General de Po-
lítica Lingüística ha presen-
tat els principals resultats de 
l’enquesta d’usos lingüístics 
de la població (EULP) de Ca-
talunya.  L’enquesta té per 
objectiu conèixer la identifica-
ció lingüística i els usos del 
català i altres llengües en els 
espais de relació personal de 
la població de 15 o més anys, 
i té especial interès a recollir 
dades sobre la situació del ca-
talà.
L’EULP recull per primera ve-
gada dades amb significació 
estadística de l’àmbit territorial 
del Penedès. Pel que fa al co-
neixement del català en l’àm-
bit Penedès, el 93,9 % de la 
població declara entendre’l, el 
82% el sap parlar i el 83,2% el 
sap llegir. Les proporcions són 
molt similars al conjunt de Ca-
talunya. L’habilitat d’escriure 
és del 62,8%, i en això és 2,4 
punts més alta que la mitjana 
de Catalunya.
A l’àmbit territorial del Pene-
dès hi ha 182.222 persones 
que actualment saben parlar 
català i no el tenien com a 
llengua inicial, és a dir, com 
a la primera llengua que van 
parlar.
Les persones que tenen el 
català com a llengua habitual 
i sobretot d’identificació su-
peren els que la tenen com 
a llengua inicial. El 38,1% de 
la població té el català com 
a llengua d’identificació, això 
suposa 6,1% punts per sobre 
dels qui la tenen com a prime-
ra llengua. Així, doncs, a l’àm-
bit Penedès hi ha 38.000 per-
sones que tenen el català, sol 
o compartit amb el castellà, 

com a llengua d’identificació 
quan aquesta no era la seva 
llengua inicial.
El percentatge d’ús del ca-
talà com a llengua habitual 
al Penedès és del 35,5%, el 
8% d’ambdues llengües ofici-
als i el 49,6% del castellà. En 
aquest cas estaria per sota la 
mitjana de Catalunya. Pel que 
fa a la resta d’àmbits territori-
als, els percentatges són els 
següents: Terres de l’Ebre, 
73,8 %; Comarques Centrals, 
63 %; Ponent, 61,9 %; Alt Pi-
rineu i Aran, 61,3 %; Comar-
ques Gironines, 51,5 %; Camp 
de Tarragona, 38,6 % i el Me-
tropolità de Barcelona, 27,8 
%.
Pel que fa a l’ús del català en 
els set àmbits de consum i ser-
veis analitzats en l’enquesta, 
els ciutadans només utilitzen 
més el català que el castellà 
en quatre d’ells : administra-
ció local(50,5 %), administra-
ció de la Generalitat (46,7 %), 
entitats financeres (45,2 %) i 
petit comerç (42,5 %).
A més, al Penedès, poc més 
de 42.000 persones tenen com 
a llengua inicial altres llengües 
diferents del català i del cas-
tellà mentre que 23.000 tenen 
altres llengües com a habitu-
als. Una majoria d’aquest can-
vi o abandonament de la llen-

gua inicial a llengua habitual 
pel que fa als estrangers es fa 
cap al castellà.
Aquest estudi és la primera 
vegada  que es realitza en 
l’àmbit Penedès, arran de la 
seva creació (Llei 23/2010, 
de 22 de juliol) que inclou les 
comarques de l’Alt i Baix Pe-
nedès, el Garraf i l’Anoia, ex-
cepte els municipis d’aquesta 
comarca que resten adscrits 
a l’àmbit de les Comarques 
Centrals.

El context demogràfic
La composició demogràfica 
per lloc de naixement del to-
tal de població de Catalunya 
(7.553.650 habitants) ha so-
fert canvis molt significatius 
des de la primera edició de 
l’EULP. En nombre absoluts, 
entre el 2003 i el 2013, hi 
ha hagut un creixement de 
384.000 persones de la pobla-
ció nadiua, un decreixement 
de més de 236.000 persones 
nascudes a la resta de l’Estat i 
un creixement de 701.000 per-
sones procedents de la resta 
del món.
Al Penedès l’any 2003 la po-
blació nascuda a l’estranger 
representava un 8,7% sobre 
el conjunt de la població, men-
tre que el 2013 representa un 
14,6% de la població. El gran 
creixement de la població na-
diua a l’estranger es va donar 
entre els anys 2003 i 2009. 
La població nascuda fora de 

l’Estat espanyol al 2013 és de 
69.121 persones.
No obstant això, al Penedès 
encara hi ha més persones de 
la immigració de la resta de 
l’Estat. La població nascuda 
a la resta de l’Estat del Pene-
dès l’any 2013 és del 27,4% 
(86.703 persones).

El percentatge d’ús 
del català com a llen-
gua habitual al Pe-
nedès és del 35,5%, 
el 8% d’ambdues 
llengües oficials i el 
49,6% del castellà, 
per sota de la mitjana 
catalana

Al Penedès 
l’any 2003 la població 
nascuda a 
l’estranger 
representava 
un 8,7% sobre 
el conjunt de la 
població, mentre 
que el 2013 
representa un 
14,6% de la població

BICICLETES

    PROMOCIÓ
 URBAN

·Ancoratge de paret WA50
·Cadena Ivera 7210/110Protegeix-te dels robatoris a 

garatges, trasters i altres llocs
on guardes les teves bicis.

·Ancoratge de paret WA50
·Cadena Ivera 7210/110

102,50€

79,95€

ASSEGURA LA TEVA BICI
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El foment de l’ocupació i de la 
formació ocupacional ha estat 
el projecte més votat per la 
població vilanovina en el pro-
cés de participació ciutadana 
celebrat entre el 16 de febrer 
i el 6 de març. L’objectiu era 
que la població pogués deci-
dir directament sobre la des-
tinació d’una part del pressu-
post municipal, concretament 
25.000 euros. De les 10 pro-
postes que es proposaven, 
valorades en 10.000 euros, 

els vilanovins han triat per 
àmplia majoria, un 35% dels 
vots, el foment de l’ocupació i 
la formació ocupacional.  
La segona i tercera proposta 
més votada ha estat la instal·
lació d’un picnic al Parc Flu-
vial que ha obtingut un 20% 
dels vots i el programa d’ac-
tivitats per a joves que ha 
aconseguit un 12%.
Per urnes, el projecte més vo-
tat a gairebé totes les urnes 
ha estat també el foment de 
l’ocupació però a la urna de 
l’Institut, el programa d’activi-
tats per als joves, ha ocupat la 
primera posició amb 26 dels 
70 vots recollits. El projecte 
més votat a la urna ubicada 
al Centre Obert El Cireret, ha 
estat el pícnic al Parc Fluvial, 
que també ha estat el projec-
te més votat a les urnes del 

Mercat Municipal i de la Resi-
dència AMMA.

El lleure, la formació i la 
solidaritat marquen les pro-
postes de 5.000 €
Pel que fa als projectes valo-
rats en 5.000 €, les activitats 
d’estiu per a tots els públics 
(17%),  la compra d’aliments 
frescos per al Banc de la Teca 
(15%) i els tallers al Centre 
Cívic (13%), han estat els 
més votats pels vilanovins.
Els vots per urnes han estat 

molt més dispars. Tot i que 
majoritàriament han votat 
aquests tres projectes també 
hi ha hagut un bon nombre de 
vilanovins que han marcat al-
tres propostes com activitats 
per gaudir en família, l’ampli-
ació del gimnàs al Parc Flu-
vial o la instal·lació d’un nou 
parc de salut. 
En moltes ocasions, els pro-
jectes triats tenen a veure 
amb les activitats que es de-
senvolupen en els espais on 
s’ha votat. Per exemple, en el 
centre cívic, la proposta més 
votada ha estat la realització 
de cursos i tallers al centre; 
mentre que una part molt im-
portant de les butlletes que 
s’han recollit al pavelló, de-
manaven un altre gimnàs a 
l’aire lliure.

El resum de les dades del 
procés participatiu 
Durant el procés es van dis-
tribuir fins a una dotzena d’ur-
nes ubicades principalment 
als edificis municipals i també 
es van fer arribar a les cases 
una butlleta perquè es pogu-
és exercir el vot. També se’n 
van deixar al costat de les ur-
nes per facilitar el procés.
El passat 9 de març es van 
obrir les urnes i es va fer el 
recompte de les butlletes que 
han estat de 497. Aquestes, 

sumades a les 236 que es 
van recollir via electrònica su-
men 733 participacions totals.  
Un cop validades les butlletes 
el nombre de vots efectius ha 
estat de 655, que representa 
un 7,13% del cens total que 
era de 10.176. Malgrat ser 
una xifra baixa, no és diferent 
de la que s’han recollit en al-
tres municipis que també han 
fet processos participatius. 
Tenim molt recent dos exem-
ples: el d’Olesa de Montser-
rat, que va fer una consulta 
perquè els veïns es pronun-
ciessin sobre el futur de Can 
Llimona i els terrenys que ac-
tualment ocupen el camp de 
futbol que va aconseguir un 
5,5%  i el de Manresa, en què 
es demanava el parer de la 
ciutadania sobre l’enderroca-
ment de l’antic conservatori, 

El foment de l’ocupació, projecte més votat al 
procés participatiu fet a Vilanova del Camí

que va arribar al 9,22%. 
Segons les dades recollides, 
les dones han participat més 
que els homes en aquest pro-
cés; un 55% enfront el 45% 
del col·lectiu masculí:
Per edats, el col·lectiu més 
participatiu ha estat el de 45 a 
60 anys, seguit del de 35 a 45 
i els de més de 60. I, contra 
tot pronòstic, els més reser-
vats han estat els joves, es-
pecialment els de la franja de 
18 a 25 anys. 
Els alumnes de sisè estan tre-

ballant el procés participatiu a 
les aules 
Dins el procés participatiu, els 
alumnes de 6è de les escoles 
vilanovines també tenen el 
seu protagonisme. I és que 
seran els encarregats de triar 
un projecte on invertir 5.000 
euros del pressupost munici-
pal.
Les escoles Joan Maragall, 
Pompeu Fabra i Marta Mata, 
han treballat aquest procés a 
les aules i han preparat dife-
rents propostes que es dona-
ran a conèixer properament. 
Després hauran de ser va-
lorades pels serveis tècnics 
municipals i entre els projec-
tes validats es triaran 10 per-
què els nens triïn, per mitjà 
d’una votació, el projecte de-
finitiu.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Cros Joan Maragall arri-
ba enguany a la seva 30a 
edició. Per celebrar el 30 
aniversari l’Ampa de l’Es-
cola Joan Maragall lliurarà 
un petit obsequi a tots els 
participants a la cursa que 
està programat pel dissabte 
11 d’abril i coincidirà amb 
el campionat comarcal. El 
cros començarà a 2/4 de 10 
del matí. Les inscripcions, 
però, s’hauran de fer mitja 
hora abans. 
El circuit, com és habitual, 
es marcarà al voltant del 
Parc fluvial i hi haurà dife-
rents distàncies del recor-
regut dependent de les ca-
tegories; 2400 m, 1600 m, 
850m, 370m i el més curt 
per als més petits de 150 
metres.
Hi haurà medalles per als 
tres primers classificats i 
trofeu per a la primera es-
cola classificada de preben-
jamí a cadet.
El cros l’organitza l’Ampa 
Joan Maragall de la mà del 
Servei d’Esports de Vilano-
va del Camí i el Consell Es-
portiu de l’Anoia.

El Cros Joan 
Maragall compleix 
30 anys

electricitat · aigua · gas
climatització · energia solar 
bombes · descalcificadors
osmos i  ·  i l · l uminac ió  

sistemes de reg

instalacions@inspelegri.cat     Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita als qui 
més estimes!

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Unitat contra el Feixisme i 
el Racisme (UCFR) Anoia ha 
emplaçat l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí a retirar el per-
mís a la parada de recollida 
d’aliments “pels de casa” que 
el proper divendres 10 d’abril 
Plataforma per Catalunya 
(PxC) té previst  realitzar al 
Mercat de Vilanova del Camí.
Entenen que aquest tipus 
d’iniciatives amenacen la con-
vivència social dels barris i 
la interculturalitat per la que 
qualsevol opció democràtica 
treballa a la ciutat. 
Des de l’Ajuntament, la seva 
Alcaldessa Vanesa Gon-
zález, s’ha mostrat contrària 
a aquest tipus d’actes però ha 
avançat que no els denegarà 
el permís per posar la parada. 
L’Alcaldessa i la resta dels 
regidors de l’equip de go-
vern: Pepita Còdol, Antonio 

Sánchez, Antoni Maturana, 
Marta Trullols, Jordi Barón 
i Joan Carles Bernáldez;  i 
també els regidors d’ERC i 
ICV-EUiA, Xavier Bermúdez i 
Francina Gabarró, han donat 
suport a un manifest d’UC-
FR rebutjant la recollida d’ali-
ments racista.
Els regidors i regidores sig-
nants han manifestat el seu 
rebuig més profund a l’acti-
vitat de recollida d’aliments 
selectiva que -una vegada 
més- Plataforma per Catalu-
nya es proposa de dur a terme 
al municipi. Asseguren que 
“fer servir l’eslògan “Primer 
els de casa” i oferir -a canvi de 
l’aportació d’aliments- pa amb 
pernil, és profundament indig-
nant i nociu per la necessària 
i normal convivència entre els 
veïns i veïnes que conformem 
la nostra ciutadania”. 
El manifest afirma que “els 

Regidors i regidores de Vilanova rebutgen 
recollida d’aliments selectiva que proposa PxC

efectes de la crisi financera 
que patim són colpidors per 
moltes de les nostres famí-
lies, i el que no podem per-
metre és que entre totes les 
que ho necessiten es faci una 
discriminació per raons d’ori-
gen, raça o religió que puguin 
professar, tant per donar com 
per rebre aquest emmetzinat 
ajut.” També diu que cal rebut-
jar totes aquelles accions que 
“sota una façana de solidaritat 
i ajuda entre veïns i veïnes 
es puguin convertir en clars 
exemples de discriminació o 
de difusió de missatges polí-
tics”.  “Confondre la pobresa 
sobrevinguda (o la crònica) 
amb la immigració és -conclou 
el manifest- un discurs pervers 
que sols serveix per alimentar 
la ideologia feixista que els 
mou”.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Vanesa González, pre-
senta la seva candidatura a 
les eleccions municipals amb 
el partit Vilanova 365, avui di-
vendres 10 d’abril, a les 20h, 
en un acte obert a tot el públic 
al Centre Polivalent de Can 
Papasseit.
Vilanova 365 és un partit nas-
cut amb Vanesa González 
al capdavant, seguit d’altres 
regidors del consistori i vila-
novins i vilanovines, amb els 
ideals d’esquerres i progres-
sistes. Apareix amb idees molt 
clares i objectius molt ben de-
finits, per tal d’impulsar el crei-
xement del municipi i treballar 
per una Vilanova millor.
El nou grup, totalment desvin-
culat del PSC, apareix amb 

molta força i recolzament per 
part dels habitants, ja que es 
presenta com la continuitat del 
mandat de l’actual Alcaldes-
sa. Malgrat el programa serà 
presentat el proper diven-
dres, destaquem les quatre 
vies en les quals se centrarà 
Vilanova 365, que seran: l’im-
puls dels serveis socials, la 
promoció econòmica i foment 
de l’ocupació, la participació 
ciutadana i la proximitat entre 
l’Ajuntament i els vilanovins i 
vilanovines.
Amb tot, l’acte de divendres 
10 espera ser un apropament 
dels objectius del partit al mu-
nicipi, i una presentació de 
l’equip que el conforma. Es 
tracta d’un acte obert a tot-
hom, que comptarà amb un 
refrigeri al finalitzar.

Acte de presentació de Vanesa 
González, amb Vilanova 365

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Dimecres dia 8 d’abril van 
començar les obres de subs-
titució de les comportes del 
riu Anoia. Aquesta mesura 
facilitarà el moviment del sedi-
ments que des de l’any 2.000 
s’han anat dipositant al fons 
del riu i que han reduït con-
siderablement les reserves 

d’aigua del tram. Aquests se-
diments, expliquen els tècnics 
municipals, no tenen càrrega 
contaminant.
Els treballs començaran amb 
el dragat dels sediments a la 
zona propera a la resclosa i 
després s’instal·laran les no-
ves comportes just a la sor-
tida de l’orifici de les actuals, 

Comencen les obres per substituir les 
comportes del riu

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Pràcticament estan enllesti-
des les diferents accions per 
reformar i substituir l’enllume-
nat interior del Mercat Munici-
pal de Sant Hilari. Les obres 
van ser adjudicades a l’em-
presa vilanovina Instal·lacions 
F.Caballero per un import de 

d’aquesta manera es mantin-
dran les comportes actuals i 
les noves actives, per facilitar 
els treballs.
Les noves comportes dispo-
sen d’accionament oleohi-
dràulic amb la qual cosa du-
rant els episodis d’avingudes 
es podran obrir per permetre 
el pas dels sediments aigües 
avall. Un cop instal·lades les 
noves comportes es retiraran 
les actuals.
Ja fa algunes setmanes que 
l’ajuntament va construir una 
caseta d’obra situada prop de 
la resclosa, per emmagatze-
mar el grup oleohidràulic. La 
part d’obra  civil ha anat a càr-
rec d’Excavacions Duocaste-
lla, mentre que l’empresa es-
pecialitzada Coutex, equipos 
y proyectos SA es farà càrrec 
de l’obra de substitució de les 
comportes. 
L’actuació podria estar enlles-
tida en tres setmanes.

19.800 euros + IVA i contem-
plen la substitució de lluminà-
ries a l’interior del Mercat per 
fer-lo més lluminós. 
Amb aquest mateix objectiu, 
donar més lluminositat al Mer-
cat, està previst fer una nova 
acció. Pintar-lo amb una pintu-
ra especial i d’un color clar per 

augmentar aquesta sensació 
de llum. L’actuació s’ha adjudi-
cat a l’empresa Cuenca Con-
sul Pintors, SL, per un import 
de 5.775 € + IVA i es portarà 
a terme els dies 5, 6 i 7 d’abril, 
aprofitant que el Mercat estarà 
tancat amb motiu de la festivi-
tat de la Setmana Santa.

S’inicien reformes al Mercat  Municipal vilanoví

CERQUEM: Professionals amb una clara vocació comer-
cial, amb experiència en venda d’assegurances i/o intan-
gles, que busqui desenvolupar la seva carrera professional 
com a Agent d’Assegurances. 

FUNCIONS: Assessorament i comercialització dels serveis 
i productes oferts per l’Aliança-Divina Pastora Asseguran-
ces. Captació de nous clients i atenció a l’assegurat.

OFERIM: Incorporació immediata, àmplia gamma 
d’assegurances personals (vida/accidents/salut/decessos 
jurídic) amb altes comissions, incentius econòmics men-
suals, garantit fins a 1.000€ subjecte a objectius i pla de 
carrera per aconseguir estabilitat laboral.

REMETRE CURRÍCULUM VITAE A:
flopez@la-alianza.com
REF: AE IGUALADA

o truca al telèfon: 938 052 949
(Horari de dilluns a dijous de 8:30 a 14:30 hores

 i de 16:00 a 18:00 hores. 
Divendres de 8:30 a 14:30 hores)

AGENT D’ASSEGURANCES
PER A IGUALADA
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ÒDENA / LA VEU

Aquest dissabte 11 i el diu-
menge 12 d’abril, l’Associació 
de Caramellaires d’Òdena ce-
lebraran les tradicionals Ca-
ramelles al municipi odenenc, 
sumant així un any més, i ja en 
són dinou de seguits, d’actua-
ció caramellaire. 
Així, i com és tradicional, dis-
sabte, la colla odenenca co-
mençarà la seva actuació a 
Can Viadiu (15.30h), seguint 
per les masies de Can Magí 
de Viladés (16.15h), Can Bru-

net (17h), Cal Enric (18.15h), 
Les Casetes d’en Mussons 
(19h), Can Grimau (19.45h) i 
l’Espelt (20h).
Diumenge, l’entitat odenenca 
reprendrà la cantada de Ca-
ramelles a les 9.30h al Raval 
d’Aguilera, tot seguit a Sant 
Bernabé (10.15h), on faran 
una aturada per esmorzar, 
després es desplaçaran fins al 
barri Sant Pere i Pla de la Ma-
sia (12h) i acabaran les canta-
des a la plaça Major (13h) i el 
carrer de la Guixera (13.45h).

Òdena celebra les Caramelles 
aquest cap de setmana

ÒDENA / LA VEU

Demà dissabte dia 11 d’abril el 
PSC d’Òdena realitzarà la pre-
sentació de la seva candidatu-
ra per les properes eleccions 
municipals. Serà a les 12.00 
al Teatre Unió Agrícola, on es 
comptarà amb la presència i 
participació de Jordi Aymamí, 
alcalde d’Igualada de 1991 a 
1995 i de 1999 a 2011. 
El PSC d’Òdena es presenta a 

aquestes eleccions amb l’ob-
jectiu que al municipi d’Òdena 
tornin les polítiques realistes i 
de progrés, amb un equip re-
novat i il·lusionat per portar a 
terme aquestes polítiques de 
manera responsable. Com ja 
s’ha anunciat, el cap de llista 
serà Francisco Guisado, el 
qual encapçala la llista amb 
el clar objectiu de tornar a si-
tuar les persones al centre de 
l’agenda política municipal.

Presentació de la candidatura 
del PSC a Òdena

ANOIA / LA VEU

Agents de la Policia de la Gene-
ralitat - cos de Mossos d’Esqua-
dra de la comissaria d’Igualada 
van detenir entre el 25 i el 31 de 
març, una dona de 44 anys, de 
nacionalitat espanyola i veïna 
de Piera, i dos homes, de 35 i 
36 anys, de nacionalitat espa-
nyola i veïns de Piera i Masque-
fa (Anoia), com a presumptes 
autors de divuit robatoris amb 
força a interior de domicili. A un 
dels homes detinguts  també se 
li imputa un delicte de robatori 
amb violència.
Les detencions són el resultat 
d’un dispositiu transversal entre 
les unitats de seguretat ciuta-
dana, la unitat d’investigació 
i la Policia Local de Piera, les 
quals van obrir una investigació 
arran d’un seguit de robatoris 
amb força a l’interior de domi-
cilis de les urbanitzacions de 

Can Bonastre i Can Claramunt, 
situades al municipi de Piera, 
comesos durant el 2014 i prin-
cipis de 2015.
En tots els robatoris el modus 
operandi era molt similar. Ac-
cedien als habitatges forçant 
una finestra o una porta i, un 
cop dins, sostreien objectes de 
valor. Els més habituals, entre 
altres, eren televisors, càmeres 
de fotografiar i vídeo, ordina-
dors, consoles, estris de cuina, 
electrodomèstics, joies, roba i 
eines.
Després de diverses indagaci-
ons la unitat d’investigació va 
localitzar i detenir entre el 25 i el 
31 de març els tres presumptes 
autors dels fets. També es va 
fer una entrada i perquisició en 
els domicilis dels detinguts on 
es va recuperar alguns dels ob-
jectes sostrets en els robatoris.
A més, algun dels presumptes 

Els Mossos d’Esquadra detenen tres persones 
per divuit robatoris amb força a l’interior de 
domicilis a l’Anoia

autors vivia a la urbanització 
Can Claramunt on ocupava im-
mobles, la qual cosa li perme-
tia moure’s amb facilitat per la 
zona sense ser detectat per la 
policia.
Als tres detinguts se’ls impu-
ta divuit robatoris amb força a 
l’interior de domicilis de Piera 
comesos entre abril de 2014 i 
març de 2015.
Per altre banda, a un dels detin-
guts també se li imputa un delic-
te de robatori amb violència que 
va tenir lloc el 17 de novembre 
de 2013. En aquella ocasió l’au-
tor va sostreure la bossa de mà 
violentament a la víctima, men-
tre aquesta treia diners d’un cai-
xer automàtic.
La investigació continua oberta 
i no es descarta que els detin-
guts estiguin implicats en altres 
robatoris.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

17 persones en situació d’atur 
han començat a treballar a Vi-
lanova del Camí a través del 
programa complementari de 
foment de l’ocupació de la Di-
putació de Barcelona. 
Aquestes persones han estat 
contractades per un període 
entre 6 i 9 mesos i realitzaran 
actuacions d’interès general, 
social i econòmic. Les tasques 
que se’ls ha assignat estam 
relacionades amb els serveis a 
les persones, atenció a la gent 
gran i a la infància i joventut, 

tasques de jardineria. També 
amb l’orientació laboral, su-
port administratiu, tasques de 
manteniment d’edificis munici-
pals i escoles, millora urbana i 
agents cívics. 
Com a requisits, els aspirants 
havien de ser persones deso-
cupades i estar inscrites com 
a demandants d’ocupació al 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya.
Aquests Plans d’Ocupació 
han estat cofinançats per la 
Diputació de Barcelona amb 
un import de 156.714,54€.

17 persones en atur, 
contractades amb un Pla 
d’Ocupació a Vilanova del Camí

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Ajuntament de Vilanova 
del Camí ha tret a concurs la 
concessió del bar de la pisci-
na municipal. Es tracta d’una 
concessió administrativa per a 
dos anys, prorrogables a dos 
anys més. 
El cànon anual, que segons el 
plec de clàusules, podrà ser 
millorat a l’alça, és de 1.900 
euros i les despeses per posar 
en funcionament el bar aniran 
a càrrec de l’adjudicatari. 
Podeu consultar la documen-
tació relativa a la licitació al 
perfil del contractant del web 
municipal www.vilanovadelca-
mi.cat i també a l’apartat d’in-
formació oficial que trobareu a 
la portada. Així mateix podeu 

demanar la documentació a 
les dependències municipals 
en horari d’oficina.  
La presentació de propostes 
s’haurà de fer al registre de 

Surt a concurs la concessió del bar de 
la piscina municipal vilanovina

l’ajuntament, de dilluns a di-
vendres, de 9 a 14 h. El pro-
cés està obert fins  el proper 4 
de maig a les 14 hores.  



21
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIVENDRES

10 d’abril de 2015

Aquest

Mira els avantatges del club del subscriptor a www.veuanoia.com
Més informació a publianoiadisseny@gmail.com o per telèfon 93 804 24 51

Fes-te subscriptor de La Veu.
Tindràs tres mesos de regal 

i un fantàstic rellotge
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Dissabte es presenta 
l’agrupació d’electors 
Participa a la Pobla de 
Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU

Aquest dissabte 11 d’abril a 
la Pobla de Claramunt tindrà 
lloc la presentació oficial de 
“l’agrupació d’electors PARTI-
CIPA #volemunapoblamillor”. 
Expliquen que “us animem a 
assistir a la primera Assem-
blea Oberta a les 18h a la 
Plaça dels Països Catalans, 
on presentarem la nostra 
Candidatura Municipal 2015 
amb els eixos principals de 
treball i recollirem les prime-
res propostes dels poblatans 
i poblatanes per portar-les a 
debat en futures Assemblees. 
La nostra filosofia es basa en 
la democràcia participativa. 
Vine a donar la teva visió de 
la Pobla i a debatre el millor 
present i futur per a totes i 
tots”. 

MONTBUI / LA VEU

A partir del dijous 16 d’abril 
començaran les projeccions 
cinematogràfiques, amb pro-
gramació en període de pro-
ves, a la sala de petit format 
Mont-Àgora, ubicada a l’Espai 
de les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora. Es tracta d’una 
sala habilitada per a 110 per-
sones, amb les darreres tec-
nologies en l’àmbit cinema-
togràfic digital tant en imatge 
com en so. 
Inicialment, l’objectiu és retor-
nar la projecció de pel·lícules a 
la Conca d’Òdena en període 
de proves. Per aquest motiu 
s’ha buscat una programació 
adequada als diferents públics 
i sensibilitats. 
Per assistir a aquestes projec-
cions de cinema en període de 
proves es podran adquirir els 
tiquets-col·laboració en venda 
anticipada, al preu de 3 euros, 
al mateix vestíbul de l’ Espai 
de les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora a partir del proper 
dilluns. Com que l’aforament 
és limitat a 110 places, en 
aquelles sessions on no s’ha-

gin venut totes les entrades 
anticipadament, es podran 
adquirir també els tiquets-
col·laboració el mateix dia de 
la projecció, des d’una hora 
abans de l’inici de la respecti-
va sessió cinematogràfica. Els 
seients de la sala petita no es-
taran numerats i la distribució 
del públic es farà per estricte 
ordre d’entrada. 
Entre les pel·lícules que es 
projectaran inicialment a 
Mont-Àgora Cinemes en fase 
de proves es troben Camí a 
l’escola (en català), Com en-

El cinema en sessió de proves a 
Mont-Àgora, a punt

sinistrar el teu drac 2 (cata-
là), La isla mínima (castellà), 
Kignsman (castellà), Pingüins 
de Magadascar (català), Hotel 
Marigold (castellà) o Samba 
(castellà). 
La programació en període 
de proves es completarà pro-
perament amb la posada en 
marxa de la sala gran-auditori, 
que serà una realitat durant 
les properes setmanes.  

MONTBUI / LA VEU

Durant els propers dies conti-
nuaran les activitats culturals a 
Montbui. Així, aquest divendres 
a partir de les 3 de la tarda es 
duran a terme diferents tallers 
de màgia a la Sala Infantil de la 
Biblioteca Mont-Àgora.
També divendres, però a dos 
quarts de quatre de la tarda, 
es realitzarà una nova sessió 
del Club de Lectura Nucli Antic, 
amb l’anàlisi i debat del llibre “Jo 
confesso”, de Jaume Cabré. 
Montserrat Farrés coordinarà 
aquesta activitat, que es durà a 
terme al Centre de Serveis del 
Nucli Antic.
Dilluns continuaran les activi-
tats amb l’estrena de l’exposi-
ció “Actuem amb energia”, una 

mostra itinerant i interactiva 
sobre l’energia i el canvi climà-
tic. Aquesta exposició promo-
guda des de l’Area de Territori 
i Sostenibilitat de la Diputació 
de Barcelona vol sensibilitzar 
la població sobre els beneficis 
que comporta fer un ús més efi-
cient de l’energia.
I el dimecres dia 15 es farà 
a la Sala Polivalent de Mont-
Àgora un Taller d’Iniciació a la 
Il·lustració, que constarà de set 
sessions (es farà del dimecres 
15 d’abril al dimecres 6 de maig 
tots els dilluns i dimecres). Està 
adreçat a majors de 12 anys. 
L’activitat és gratuïta, i reque-
reix inscripció prèvia a l’adreça 
de correu electrònic montago-
ra@gmail.com

Diferents activitats culturals a 
Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU

El passat dia 28 de març, el Co-
mitè Electoral del Partit Popular 
de Catalunya, va fer el nome-
nament de diferents candidats 
del Partit Popular de Catalunya 
a diversos municipis anoiencs. 
Adrián Cano serà el candidat 
per Santa Margarida de Mont-
bui. Actualment és el president 
de Noves Generacions del 
Partit Popular de Catalunya 
a l’Anoia, i una de les seves 
principals “preocupacions és la 
manca d’ocupació que tenim al 

nostre municipi amb un percen-
tatge molt important d’aturats”. 
Cano va manifestar que “treba-
llarem per implantar empreses 
en el nostre polígon Industrial, 
ja que la millor política social es 
la creació d’ocupació”.
A Masquefa el candidat serà 
Manuel Navas Hernández, a la 
Torre de Claramunt serà Miguel 
Nieva Ozcoz, a Calaf l’Isidre 
Bonastre, a Cabrera d’Anoia 
serà en Ricardo Coll i a Vallbo-
na d’Anoia en José Feijoó. 

Adrian Cano, candidat pel PP a 
Montbui

Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar 
aquesta butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se 
celebrarà mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2015

C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada

93 803 21 98

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Aquest divendres dia 10 d’abril 
es realitzarà la presentació 
de la candidatura d’Esquerra 
Republicana a Sant Martí de 
Tous. 
La candidatura encapçalada 
per David Alquézar i Clara-
munt, actual batlle de Sant 
Martí de Tous després de 8 
anys al govern municipal, pre-
sentarà tots els membres de 
la llista, així com les propos-
tes de cara als propers quatre 
anys.

Un programa fet des de la 
base
El grup d’esquerra a Tous va 
realitzar, entre els mesos de 
febrer i març, un seguit de tres 
reunions-debat obertes als ve-
ïns del municipi, respecte les 
necessitats i propostes per 
definir el poble a mig termini. 

Aquestes jornades, que varen 
tenir una molt bona acollida 
per part dels veïns, van reco-
llir un bon nombre d’actuaci-
ons que han servit per definir 
les línies generals del proper 
programa electoral.
La llista electoral doncs, en la 
que repeteixen la majoria de 
regidors actualment a l’Ajun-
tament, estarà formada per 
catorze veïns del municipi i 
conforma, en paraules de Da-
vid Alquézar, “un equip amb 
experiència, il·lusió, ben pre-
parat i sobretot amb passió 
per Tous”.
L’acte, obert a tothom, es re-
alitzarà al Casal de Tous (c/
Industria – Cinema de Tous), 
a partir de 2/4 de nou del ves-
pre. Finalitzant la presentació 
es servirà un piscolabis per 
debatre a peu dret al voltant 
de la taula amb tot l’equip re-
publicà.

ERC a Tous presenta avui la 
seva candidatura



Donació de plasma.

La campanya es farà 
de 5 a 9 del vespre, 
a les dependències 
del Centre Cívic de la 
Vinícola, i la propera 
serà a Piera durant la 
Fira del Sant Crist
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REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres 10 d’abril San-
ta Margarida de Montbui aco-
llirà per primer cop una cam-
panya de donació de sang en 
què també es podrà fer dona-
ció només de plasma. 
Per les proteïnes que conté 
el plasma, gràcies a aquestes 
donacions milers de malalts 
poden fer vida normal. Les do-
nacions de plasma permeten 
tractar malalties com l’hemo-
fília o ajudar a persones amb 
dèficits en el sistema de de-
fenses així com amb proble-
mes de coagulació. 
Una donació de plasma és 
molt semblant a una de sang 
normal. El procés dura uns 30 
minuts i la recuperació és gai-

Per primera vegada, avui divendres es podrà donar plasma a 
Santa Margarida de Montbui 

rebé immediata, i pot tornar 
a repetir la donació al cap de 
15 dies. Es poden alternar les 
donacions de sang amb les 
de plasma sempre que, des-
prés d’aquesta, es respecti 
un interval mínim de 2 mesos. 
El procés és igual: respondre 
un qüestionari, una entrevista 
mèdica, la donació en si i el 
refrigeri per recuperar líquids.  
Qualsevol donant de sang pot 
ser també donant de plasma, 
fins i tot les persones amb ten-
dència a presentar anèmia, i 
tots els grups sangínis son và-
lids, preferentment els grups B 
i AB, ja que el seu plasma és 
vàlid per a tots els malalts. 
La campanya es durà a terme 
avui de les 17 a les 21 hores 
a la Vinícola, i qualsevol per-

sona que hi vulgui participar 
ha de posar-se en contacte 
amb el Banc de Sang i Teixits 
al 93 557 3500 o a través del 
seu correu electrònic. Aques-
tes campanyes ja s’han dut a 
terme anteriorment a munici-
pis com Berga, Esparreguera 
i Martorell. També es farà a Pi-
era el pròxim 25 d’abril aprofi-
tant la Fira del Sant Crist. 

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper diumenge entre 
les 9 del matí i les dues de la 
tarda tindrà lloc el primer Mo-
tor Rocker Montbui, la primera 
concentració musical de ve-
hicles clàssics i customitzats. 
Durant la matinal s’espera l’ar-
ribada de participants d’arreu 
de Catalunya, en una activitat 
que organitza l’àrea de Festes 
de l’Ajuntament montbuienc i 
l’entitat Sindycat Rock. 
Els participants en aquesta 
concentració Motor Rocker 

gaudiran d’una matinal amb 
dos grups en concert: Obsesi-
on i Atomic Leopards. També 
hi haurà diferents estands, es-
morzar econòmic per als par-
ticipants, inscripció gratuïta, 
vehicles custom i clàssics tant 
en motos com en cotxes. 
Així mateix es durà a terme 
un sorteig de regals entre els 
participants i moltes sorpreses 
més en el que es preveu una 
matinal plena de rock and roll, 
i molta molta benzina.

Aquest diumenge, a 
Montmercat, primer Motor 
Rocker Montbui

MONTBUI / LA VEU

La Biblioteca de Montbui orga-
nitza un Concurs de Punts de 
Llibre per commemorar el seu 
20è aniversari. El concurs és 
obert a tothom i s’estableixen 
dues categories. D’una banda 
la infantil (nens i nenes fins a 
14 anys) i de l’altra la cate-
goria d’adults (a partir de 15 
anys). 
Per participar-hi caldrà crear 
punts de llibre en un format 
21x5’5 centímetres, sobre 
cartolina i amb un nombre il-
limitat de tintes, a una cara i 
sense marges. Els treballs 
hauran de ser representatius 

de la Biblioteca i inclouran el 
text: “Biblioteca de Montbui, 
20 anys, 1995-2015”, en l’or-
dre i distribució que vulgui 
l’autor/a.
Cada participant podrà pre-
sentar un màxim de dos tre-
balls, amb un lema o pseu-
dònim al darrere per poder 
identificar-los, i serà el mateix 
lema que hi haurà al sobre 
tancat on hi constaran les 
dades personals: nom i cog-
noms, data de naixement, 
edat, adreça i telèfon.
El termini de presentació dels 
treballs és el dia 15 d’abril, i 
les obres s’han de presentar a 

la Biblioteca Mont-Àgora (Pas-
seig Catalunya, sense núme-
ro).
Hi haurà un premi a cada ca-
tegoria. A la d’infantil, un val 
de compra de llibres valorat 
en 100 euros, i a la categoria 
d’adults, un premi de 200 eu-
ros. Els dos treballs guanya-
dors s’editaran en forma de 
punt de llibre i es repartiran en-
tre els usuaris de la Biblioteca. 
El veredicte i el lliurament de 
premis tindrà lloc el dimecres 
22 d’abril, a les 7 de la tarda, 
a la Biblioteca. Tots els treballs 
presentats seran exposats fins 
el dia 30 de maig. 

La Biblioteca  organitza un concurs de 
punts de llibre per commemorar el seu 20è 
aniversari

MONTBUI / LA VEU

Fins el 13 d’abril està obert 
el termini de presentació de 
relats per al  6è Concurs de 
Contes “Castell de La Tossa”. 
En aquesta edició s’establei-
xen diferents categories: in-
fantil (de 6 a 13 anys), juvenil 
(de 14 a 18) i la categoria ge-
neral (majors de 18 anys). Po-
dran participar totes aquelles 
obres de tema lliure, escrites 
en català o castellà. Han de 
ser inèdites i cada concursant 
podrà presentar fins a dos ori-
ginals.
Els premis seran: per al gua-
nyador infantil un lot de llibres; 
a la categoria juvenil un primer 
premi de 150 euros i un segon 
de 100 euros; i a la categoria 

general un primer premi de 
200 euros, un segon premi de 
150 euros i un tercer de 100 
euros. Les obres s’han d’adre-
çar a “Concurs de Contes 
Castell de La Tossa”, Ajunta-
ment de Santa Margarida de 
Montbui (Dept. de Cultura); 
Carretera de Valls, 57, 08710 
Montbui.
Els contes s’hauran de pre-
sentar per quadriplicat: en 
paper, còpia en CD i amb 
lletra Arial 12 a doble espai i 
amb un màxim de cinc pàgi-
nes.  La participació en aquest 
concurs, que sempre es lliura 
coincidint amb Sant Jordi, su-
posa l’acceptació d’aquestes 
bases.

Darrers dies per participar 
en el 6è Concurs de contes 
Castell de la Tossa

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Dimecres 8 d’abril, just des-
prés de Setmana Santa es 
vn iniciar les obres del darrer 
tram del carrer Major, entre 
Sant Hilari i Onze de Setem-
bre. Les obres han obligat a 
tancar el trànsit pel carrer de 
la Mercè on està previst fer 
el magatzem del material. 
També es tancarà l’accés del 
carrer Sant Hilari  i s’obrirà, en 
canvi, el carrer Monistrol.
L’inici de les actuacions 
d’aquesta tercera fase d’urba-
nització del carrer Major coin-
cidiran amb l’asfalt del segon 
tram. 

Les obres del carrer Major de Vilanova del 
Camí avancen a bon ritme
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CAPELLADES / LA VEU

Aquest darrer mes de març 
l’Ajuntament de Capellades 
ha rebut un total de 95.000 € 
de la Diputació de Barcelona, 
via subvenció de caràcter ex-
traordinari, per  a dues desti-
nacions.
La de 55.000 € es destinarà 
a l’asfaltat del vial de la Torre 
Baixa, que tot i estar dins el 

terme municipal de La Torre 
de Claramunt, serà l’Ajunta-
ment de Capellades qui s’en-
carregarà d’asfaltar des de 
davant de Cal Munné, fins a 
la connexió amb la carretera 
C-15. Aquest tram fa uns quin-
ze anys que es va asfaltar i 
ara necessita un arranjament 
global.
Aquesta subvenció ha estat 

Subvenció de 95.000 euros per a Capellades
possible gràcies a l’esforç 
conjunt dels ajuntaments de 
Capellades i de La Torre de 
Claramunt, ja que aquest vial 
connecta els nuclis de Ca l’An-
tón, la Torre Baixa, la Font de 
la Reina, el Polígon de La Bar-
quera i Capellades.    Aquest 
asfaltat es sumarà a l’actua-
ció de 122.170 € per adequar 
l’Accés Nord a Capellades que 
l’Ajuntament ja ha adjudicat.
La segona subvenció, de 
40.000 €, serà per a la repa-
ració dels baixants i rehabili-
tació de la façana del Museu 
Molí Paperer de Capellades. 
L’edifici de l’històric Molí de 
la Vila des dels anys noranta 
no ha tingut cap actuació a les 
seves quatre façanes.
Darrerament, l’Ajuntament ja 
ha rebut altres subvencions 
extraordinàries com per exem-
ple les destinades al teatre de 
la Lliga.
Amb aquestes subvencions 
extraordinàries, l’Ajuntament 
de Capellades arriba als prop 
de 2 milions d’euros de sub-
vencions rebudes en aquest 
mandat 2011-2015.

CAPELLADES / LA VEU

Dimarts al vespre es va pre-
sentar la candidatura d’ERC 
Capellades per a les elecci-
ons municipals del mes de 
maig, una candidatura en-
capçalada pel republicà Àn-
gel Soteras, en un acte que 
va estar acompanyar per la 
diputada Anna Simó i per 
Salvador Vives, membre de 
l’equip d’Esquerra de Cape-
llades. 
Així, després de la introduc-
ció inicial de Pere Tell, una 
de les noves incorporacions 
al projecte d’Esquerra, va ser 
Salvador Vives, un altre dels 
nous candidats, qui va dirigir 
unes paraules als assistents. 
Amb la seva intervenció, Vi-
ves va exemplificar el per-
què de l’atracció d’Esquerra 
entre les persones que, com 
ell, sempre s’han mogut en 
el món de l’associacionis-
me i que ara es decideixen 
a fer un pas més i participar 
en política; “el compromís 
amb el poble i amb el país, 
la capacitat d’escoltar i tre-
ballar en equip, la voluntat 
de transparència i rigor en 
la gestió pública i el cansa-
ment ciutadà després d’uns 
anys de govern poc actiu que 
s’intenten camuflar ara, just 
abans d’eleccions, amb una 
desmesurada i poc creïble 
activitat”, assegurava Vives, 
l’han fet fer el pas.
Per la seva banda, Àngel So-
teras, no va desvetllar enca-
ra l’ordre en què apareixeran 
els integrants de la nova can-
didatura d’Esquerra, perquè, 
tal com va afirmar, “aquesta 
no ha estat fins el moment 
la prioritat d’ERC”. Va expli-
car que el gruix del treball 
desenvolupat ha consistit a 
“escoltar, recollir i treballar 

propostes de capelladins i 
entitats, a obrir Esquerra a 
noves maneres de veure la 
Capellades actual i d’imagi-
nar la Capellades futura i a 
integrar i cohesionar totes 
aquestes aportacions en un 
projecte comú i compartit”, 
afirmava Soteras.
Tot i així, sí que va esmentar 
el nom de molts dels candi-
dats i col·laboradors, com la 
Cristina Roca, la Dolors So-
teras, l’Ester Torres, l’Esther 
Ramos, el Frederic Riu, la 
Inès López, el Jaume Morera, 
el Jaume Solé, el Joan Josep 
Peris, el Joan Prat, el Jordi 
Bartrolí, la Lourdes Sala, la 
Marceline van Lommeren, el 
Martí Soler, la Montse Gar-
cia, la Núria Mora, l’Oriol 
Valls, el Robert Rodríguez, el 
Toni Illa, la Vanessa Postigo 
o el Vicenç Vinyes, destacant 
en cada cas la seva aportació 
al nou projecte, des de la im-
plicació en el món associatiu 
i competència professional, a 
la voluntat d’arrelament dels 
més nous a Capellades, l’ex-
periència en la gestió muni-
cipal d’alguns, la renovació 
que suposen molts altres, 
la fidelitat històrica a unes 
sigles i fins a la voluntat de 
transformació d’un país des 
de la transformació del propi 
poble.

Anna Simó va cloure l’acte
D’altra banda, va cloure 
l’acte Anna Simó, portaveu 
d’ERC al Parlament, comen-
tant la situació d’Esquerra en 
la política catalana i insistint 
en el paper d’aquestes pro-
peres eleccions municipals 
com a dinamitzador de la vo-
luntat d’una nova Catalunya, 
més lliure, justa i transparent 
que s’ha d’expressar el 27-S.

ERC Capellades omple la 
biblioteca per escoltar Salvador 
Vives, Àngel Soteras i Anna 
Simó

ORPÍ / LA VEU

L’actual alcaldessa d’Orpí, 
Imma Palet, ha estat reelegida 
per encapçalar la llista, prope-
ra a Esquerra Republicana, 
d’Independents per Orpí – AM.
Així, amb un equip preparat i 
amb experiència en la gestió 
municipal, Independents per 
Orpí – AM es presenta amb 
diversos objectius per a la 
proper mandant 2015 – 2019. 
La potenciació de l’economia 
d’Orpí, el benestar social i els 
serveis bàsics, l’equilibri terri-
torial, la protecció i manteni-
ment del patrimoni natural i la 
promoció cultural al municipi, 
són els principals eixos de tre-
ball de la candidatura. 

Gent implicada
En aquest sentit, Indepen-
dents per Orpí aposta per l’ex-

periència i la continuïtat de la 
gent implicada amb el munici-
pi, amb noves incorporacions 
de persones integrades i que 
ja formen part del teixit associ-
atiu del poble.
Segons la seva candidata, 

Imma Palet és reelegida com a candidata a la 
llista d’Independents per Orpí - AM

Imma Palet, “ens presentem 
de nou després d’haver rebut 
el suport i la confiança de gran 
part de la gent del municipi, i 
amb la satisfacció d’haver dut 
a terme bona part del nostre 
programa electoral”.

CAPELLADES / LA VEU

Inclòs en el Pla educatiu En-
torn, l’Ajuntament de Cape-
llades proposa un “Curs de 
fotografia de viatges. Fotoperi-
odisme” que anirà a càrrec de 
la fotògrafa Rosina Ramírez.
Des de la vessant periodística 

es buscarà la relació entre la 
imatge i el text en una temà-
tica molt concreta: la fotogra-
fia de viatges. Durant el taller 
s’elaborarà un article periodís-
tic amb les fotografies realit-
zades seguint diverses rutes 
turístiques de al zona.

El taller tindrà lloc els dies 17 i 
26 d’abril, 15 i 29 de maig i 12 
i 26 de juny.
Les inscripcions, fins els 15 
d’abril, es poden realitzar 
a l’àrea d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Capellades

Curs de fotografia periodística a Capellades, a 
càrrec de Rosina Ramírez
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PIERA / LA VEU

El diumenge 12 d’abril se ce-
lebra la festa de la forja, amb 
tallers oberts a tothom per 
aprendre l’art de forjar, esmor-
zar popular, dinar amb escu-
della del ferrer, entreteniment 
i música tradicional. 
La plaça del Sant Crist de Pie-
ra acull una nova edició de la 
Festa de la Forja, que engega 
a les 10 del matí amb un es-
morzar popular. Seguidament, 
engeguen els tallers, oberts a 
la participació de tothom, per 
aprendre l’art de la forja amb 
el guiatge dels mestres forja-
dors Jaume Raventós, Nico-
lau Escudero, Albert Ribes i 
Gonzalo Ruiz.
La festa també inclou una pro-
posta musical, el concert-ver-
mut amb la música tradicional 
del grup AMEBA, i una expo-

sició de maquetes de maqui-
nària.
Per a dinar, escudella del fer-
rer i carn d’olla per un preu de 
6 euros, amb el bol de terrissa 
inclòs. Paral·lelament, la jor-

nada també ofereix  propos-
tes lúdiques, com les bitlles 
catalanes, malabars i tallers 
de massatge amb pedres ca-
lentes.

Diumenge, nova edició de 
la Festa de la Forja a Piera PIERA / LA VEU

Aquest dissabte se celebra el 
IV Aniversari Railway Transit 
Anoia a la pista del Gall Mu-
llat, un esdeveniment que in-
clou passejos en trenet i dinar 
de germanor. 
L’Associació d’Afeccionats al 
Ferrocarril organitza la cele-
bració del IV aniversari Rai-
lway Transit Anoia, al Gall 
Mullat. La jornada inclou pas-
sejades en trenet, d’11 a 14 
h. Seguidament, dinar de ger-
manor a un preu de 16 € per 

persona i gratuït per als assis-
tents que aportin una màquina 
de 5” (menú: fideuada, braons 
de porc al forn amb patates o 
filet de mero a l’ametlla, crema 
catalana, cafè i gotes). Des-
prés de dinar, més passejades 
en trenet i final de festa.
Per a més informació i per ad-
quirir els tiquets per al dinar 
podeu contactar amb rtorret-
sa@gmail.com i rtorrentsa @
hotmail.com o al telèfon 93 
771 23 01.

La festa del trenet a Piera

ANOIA / LA VEU

Unió de Pagesos ha sol·licitat 
al Departament de Territori 
i Sostenibilitat l’autorització 
perquè puguin circular tractors 
per la C-15 entre Igualada i 
Puigdàlber des de l’1 de juny 
fins el 20 d’octubre, coincidint 
amb les campanyes de la colli-
ta de cereal i la verema. 
El sindicat ha fet aquesta de-
manda en el marc de la cam-
panya No ens barreu el pas, 
iniciada fa dos anys per recla-
mar la circulació dels tractors 
per les noves infraestructures 
en les èpoques de collita. Tot 
i haver aconseguit les autorit-
zacions els anys anteriors, el 
sindicat insisteix a demanar 
que es permeti circular indefi-
nidament els tractors per l’Eix 
Diagonal (C-15 i C-37). 
Unió de Pagesos ha denunci-

at reiteradament que la prohi-
bició perquè circulin tractors 
suposa més temps de trajec-
te i més risc,  ja que en molts 
casos s’ha de circular per car-
reteres estretes, amb revolts 
pronunciats i poca visibilitat. 
A més, les vies alternatives 
passen per dins dels nuclis 
urbans dels municipis. La pro-
hibició de l’any 2013 de no po-
der circular fins el 15 d’agost 
va comportar perjudicis greus 
per als productors, entre els 
quals l’augment dels costos.
Durant els anys 2011 i 2012, 
més de quinze ajuntaments i 
els consells comarcals de l’Alt 
Penedès i l’Anoia van aprovar 
mocions, a instància d’Unió 
de Pagesos, sol·licitant a la 
Generalitat que s’autoritzés 
definitivament la circulació de 
tractors per la C-15 i la C-37.

Unió de Pagesos demana la 
lliure circulació de tractors per 
la C-15 del juny a l’octubre

PIERA / LA VEU

Diumenge dia 29 de març es 
va celebrar a l’Espai d’Entitats 
de Piera l’Assemblea del mo-
viment “Ara és demà” on es 
validava la candidatura.
En un matí esplèndid i acom-
panyats pel diputat al Parla-
ment Josep Vendrell i el Di-
putat al Congrés Joan Josep 
Nuet, la trentena de persones 
assistents han escollit i validat 
la candidatura que ha de con-
córrer a les Eleccions Munici-
pals del 24 de maig.
L’Assemblea s’ha iniciat resu-
mint l’any de vida que porta 
l’Ara és demà i la feina feta 
en aquest temps, per passar 
a exposar el procediment que 
s’ha fet servir per escollir els 
candidats que la Comissió de 
la candidatura ha presentat.
Una vegada ha estat explicat 
el procediment, s’ha debatut 
l’ordre en el que els candidats 
quedarien establerts. La pro-

posta ha estat aprovada amb 
el 96% dels presents amb dret 
a vot.
Posteriorment han intervingut 
els diputats convidats i el cap 
de llista Albert Llatge on els 
discursos han versat sobre els 
drets, la dignitat i la democrà-
cia. És des dels Ajuntaments 
on s’han de rescatar les per-

L’assemblea d’Ara és demà de Piera va validar la 
candidatura d’Albert Llatge

sones, establint plans per a 
lluitar contra la pobresa tant 
alimentària, com energètica; 
així com fer Piera lliure de 
desnonaments i ajudar a crear 
Plans d’ocupació.
Finalment s’ha fitxat el proper 
dia 12 d’abril com a jornada 
programàtica per enllestir el 
programa electoral. MASQUEFA / LA VEU

La CUP de Masquefa ha fet 
arribar a l’equip de govern de 
l’ajuntament una moció per la 
creació d’una comissió que 
vetlli per els mateixos drets 
per a totes les formacions po-
lítiques que es presenten a les 
properes eleccions municipals 
a Masquefa. 
La CUP creu necessari un 
repartiment totalment demo-
cràtic i amb els mateixos drets 
per totes les formacions, sen-
se privilegis per el número de 
vots aconseguits a les passa-
des eleccions ara fa 4 anys.
La llei electoral proposa un re-
partiment dels espais públics 
i als mitjans de comunicació 

depenent dels passats resul-
tats, fets que la CUP conside-
ra totalment discriminatoris i 
que beneficien a les formaci-
ons de sempre.
Per tal d’evitar aquests fets, la 
CUP ha fet una proposta que 
en cap cas va en contra de la 
llei, ja que en darrera instàn-
cia el repartiment depèn de 
la voluntat política del govern 
actual. La CUP de Masquefa 
creu que l’acceptació i posteri-
or aprovació d’aquesta moció 
és totalment necessària per 
fer de les eleccions municipals 
un procés realment democrà-
tic i equitatiu on totes les for-
macions tinguin les mateixes 
oportunitats. 

La CUP de masquefa demana 
la creació d’una comissió per 
vetllar per la igualtat de drets de 
totes les formacions

CABRERA D’ANOIA / LA VEU

El republicà Jaume Gorrea 
tornarà a encapçalar la llista 
d’Esquerra Republicana, Units 
per Cabrera – AM a Cabrera 
d’Anoia. Sota el lema, “Gent 
com tu, treballant per a tu”, 
Gorrea lidera un equip de per-
sones implicades en el muni-
cipi, amb l’objectiu de treballar 
en positiu per Cabrera, sense 
oblidar cap dels nuclis que la 
formen. 
L’equip d’Units per Cabrera 

vol seguir amb rigor i austeri-
tat la planificació i l’execució 
dels pressupostos municipals, 
vetllant amb mesures infor-
matives i de control, perquè la 
gestió municipal sigui transpa-
rent i eficient. 

Polítiques socials
Amb les polítiques socials i 
destinades a les persones per 
davant de tot, Gorrea assegu-
ra que “impulsarem les políti-
ques de suport a les famílies 

amb necessitats, coordinant 
amb la resta d’administracions 
els serveis d’informació i aten-
ció a la infància, adolescència 
i gent gran”. 
En aquest sentit, amb un equip 
variat i complert, Units per Ca-
brera – ERC – AM seguirà tre-
ballant per al municipi, fent el 
seguiment de les actuacions 
pendents a executar i vetllant 
per el bon funcionament de 
l’administració local. 

Jaume Gorrea encapçala la llista municipal 
d’Units per Cabrera – ERC – AM 
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ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El passat mes de març es van 
organitzar les primeres colòni-
es paleontològiques dels Hos-
talets de Pierola, coorganitza-
des per l’equip de l’Alberg de 
Can Roviralta i el del CRIP.
Aquest tipus de colònies pa-
leontològiques són un dels 
formats d’activitats que d’han 
dissenyat, per tal d’apropar la 
paleontologia al públic més in-
fantil. Amb la realització de tot 
un seguit de tallers, força di-
nàmics i interactius, els infants 
s’han pogut endinssar el món 
de la paleontològia i conèixer 
el ric patrimoni paleontològic 
del Hostalets de Pierola.
Ha estat una experiència molt 
enriquidora i gratificant, on els 
infants ens van regalar frases 
tant boniques com: “aquestes 
són les millors colònies que he 
fet!!”, està clar que així dóna 

ganes de seguir endavant en 
aquesta aposta que s’ha fet 
des dels Hostalets de Pierola, 

Primeres colònies “paleontològiques” als 
Hostalets de Pierola

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Un any més, les curtes vacan-
ces abans de l’estiu han estat 
aprofitades pels veïns dels 
Hostalets de Pierola que han 
pogut gaudir de diverses acti-
vitats lúdiques i tradicionals en 
els diversos amb l’ofici solem-
ne de Pasqua o la cantada de 
caramelles. 
Entre els actes destacats 
d’aquesta Setmana Santa cal 
remarcar el sopar presentació 
de la nova junta de l’ARC Ju-
venil -presidida per Marc Sar-
rà- que mantindrà el propòsit 
de continuar amb la gran tasca 
que els joves, encapçalats per 
Jordi Parcerisas o Irene Abad 
entre molts altres, han donat 
amb tan bones experiències 
els darrers anys, especialment 
en les activitats d’estiu com el 
Correllengua i la Setmana de 
la Joventut.
Una bona rebuda van tenir els 
jocs d’habilitats per a la família 
que es van col·locar el dissab-
te 4 d’abril a la plaça Dr. Con-
de. Diverses generacions van 
poder gaudir d’una proposta 
original i divertida que perme-
tia interactuar en una fira de 
curiositats gràcies a uns curi-
osos artefactes fets de fusta 
que permetien descobrir sons 
i altres respostes després 
d’aconseguir diversos reptes. 
Finalment, cal destacar la can-
tada de Caramelles el diumen-
ge de Pasqua amb diferents 
parades i l’actuació dels nens 
i nenes de l’estol infantil de 

Els Hostalets de Pierola viu una 
Setmana Santa per recordar

cantaires dels Hostalets de Pi-
erola que enguany van comp-
tar amb l’acompanyament 
dels integrants de la coral in-
ternacional Yes que, a la tar-
da, va oferir un gran concert a 
l’auditori de Cal Figueres, ple 
de gom a gom, per seguir les 

diferents interpretacions dels 
joves provinent de 12 països 
diferents, entre ells Catalunya, 
i que en la gran varietat del 
seu repertori també van cantar 
algunes peces en català amb 
el suport i la complicitat d’un 
públic completament entregat. 

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Aquest dilluns de Pasqua va 
tenir lloc l’acte principal d’ho-
menatge a la gent gran dels 
Hostalets de Pierola amb el 
dinar i posterior espectacle 
concentrats a la sala del tea-
tre del Casal Català. Aques-
ta va ser una de les novetats 
més importants d’aquest any 
ja que, fins ara, l’àpat es feia 
en un restaurant i després el 
teatre acollia un espectacle. 
En aquesta ocasió uns 200 
comensals van poder gaudir 
d’una jornada que comença-
va amb la rebuda de l’Alcal-
de, que lliurava un obsequi 
als avis a partir de 70 anys 
del municipi i que, aquest any, 
constava d’una estació meteo-
rològica digital per als homes i 
un joier en el cas de les dones.     
La imatge de la sala feia goig i, 
a l’hora del cafè, la regidora de 

Benestar, Marta Casas, va te-
nir unes paraules per fer refe-
rència a l’origen de les festes 
de la vellesa coincidint amb el 
primer cas fa 100 anys, molt 
a prop d’aquí, a Sant Sadur-
ní d’Anoia. L’alcalde, Daniel 
Vendrell, també va voler mos-
trar el plaer d’estar tots junts i 
va voler destacar els valors i 
la saviesa que aporta la gent 
gran.
A continuació va arribar una 
sobretaula molt entretingu-
da amb l’espectacle d’humor, 
màgia i varietats a càrrec de 
la presentadora Mayte Carre-
ras, el Mag Selvin i la vedette 
Merche Guevara.
Els actes de la Setmana de 
la Gent Gran continuen fins 
diumenge el col·loqui de l’àvia 
Remei, trobada intergeneraci-
onal, bingo, excursió o recital 
entre altres propostes. 

La 48a Festa de la Vellesa 
enceta la Setmana de la Gent 
Gran dels Hostalets de Pierola

per tal de posar en valor el seu 
patrimoni paleontològic.

 ENTRADES
 PER A  

El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per 
tant, autoritza a LA VEU i a IHC a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al 
seu tractament i ús amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis  d’IHC, així com les activitats 
publicitàries i campanyes promocionals que IHC o LA VEU puguin portar  a terme, d’acord amb el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).  

SORTEGEM

Nom: ........................................................................

Cognoms: ................................................................

Població: ..................................................................

Telèfon: ....................................................................

Mail: .........................................................................
Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40. 

Entraràs en un sorteig que se celebrarà a finals de mes. 
Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51

I.H.C.
2
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Alta Anoia 

CALAF / LA VEU

Barretines i faixes van acolorir 
diumenge al matí la diada de 
Pasqua a Calaf, que enguany 
va acollir unes renovades ca-
ramelles de la mà de l’AMPA 
de l’Escola Alta Segarra. Des 
de primera hora, el més de 
centenar de cantaires i dan-
saires van recórrer els carrers 
i places del municipi, actuant 
en diversos punts prèviament 
senyalitzats. També van can-
tar a dins de l’església de Sant 
Jaume just en acabar la missa, 
i van oferir una actuació com-

pleta a la plaça Gran, davant 
d’un nombrós públic —entre 
els quals l’alcaldessa, Maria 
Antònia Trullàs, i els regidors 
Joan Caballol, Fina Bastardas 
i Josep Manel Navarro. Des-
prés dels llargs aplaudiments, 
els caramellaires i el públic es 
van traslladar a la plaça dels 
Arbres, per participar en la 
ballada de sardanes a càrrec 
de la Cobla Jovenívola d’Agra-
munt. El dia de Pasqua es va 
cloure amb el ball a la Unió 
Calafina, amb el conjunt Yas.

Calaf celebra una alegre Pasqua, amb les 
participades caramelles del Mil·lenari

CALAF / LA VEU

Amb motiu de la programa-
ció especial del Mil·lenari de 
Calaf, el proper dissabte 18 
d’abril es podrà gaudir d’un 
concert molt especial. I és 
que el grup Gossos celebra 
enguany els seus 22 anys de 
trajectòria, i ho fa amb una 
proposta original i molt prope-
ra, que permet la participació i 
un contacte molt directe amb 
el públic. I és que es trenca la 
“barrera” habitual d’escenari i 
el quintet s’instal·la al mig de 
la sala, amb el públic al vol-
tant. A més, el grup porta un 

repertori amb cançons de to-
tes les èpoques, que de ben 
segur faran reviure als assis-
tents tonades i records de tots 
aquests anys. 
La gira “22” passarà per la 
Unió Calafina el 18 d’abril a 
les 22.00 h, i les entrades ja 
estan disponibles a l’Ajunta-
ment de Calaf, l’Oficina de 
Turisme de Calaf i el Kursaal 
de Manresa. El preu és de 12 
euros i les localitats són limita-
des. També es poden reservar 
enviant un correu electrònic a 
calaf1000anys@gmail.com.

Els manresans Gossos actuaran 
a Calaf el 18 d’abril en la gira 
dels 22 anys

CALAF / LA VEU

El darrer diumenge de març 
es va celebrar, tal com era 
previst, la tercera etapa de la 
gran caminada del Mil·lenari 
“Terminus calafinus”. La se-
tantena de participants van 
recórrer el tram des de Far-
ran i fins a Sant Pere de l’Arç, 
passant per la Font del Coure, 
prop de Castellfollit, el Soler 
i Calonge de Segarra. Aprofi-
tant la proximitat, es va visitar 
la teuleria i els molins d’aigua 
de Cal Mas, a Calonge de Se-
garra. Puntualment a la una 
del migdia els caminadors van 
arribar a Sant Pere de l’Arç, 
punt final d’aquesta etapa i 

des d’on començarà la darrera 
caminada del cicle, el proper 
26 d’abril.
L’últim tram portarà els parti-
cipants des de Sant Pere de 
l’Arç i fins a Calaf, i serà es-
pecial ja que comptarà amb un 
acte de cloenda al castell cala-
fí, amb lliurament de diplomes 
inclòs. S’hi uniran els ciclistes 
de BikeCalaf.Cat, que comple-
taran en un sol matí els 65 km 
de tota la ruta.
Recordem que per inscriure-
us a la darrera caminada po-
deu contactar amb l’Ajunta-
ment de Calaf (93 869 85 12) 
o bé amb l’Oficina de Turisme 
(93 868 08 33).

Els caminants del Terminus 
calafinus ja es preparen per a la 
darrera etapa, el 26 d’abril

CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

El passat 6 d’abril, dilluns de 
Pasqua, Calonge de Segarra 
va celebrar la tradicional Fes-
ta del Panellet. La jornada va 
començar amb l’esmorzar 
“Tarifa plana”, cuinat al gust 
de cadascú. Com a novetat 
d’enguany, hi va haver una 
demostració de pintura gra-
fiti artístic. A les 10 del matí 
es va obrir la fira MercAnoia i 
fira d’espai ecològic i natural, 
amb una bona participació 
d’expositors de serveis i pro-
ductes artesans de la zona. 
Per als més menuts, no hi 
van faltar tallers de circ i l’es-
pectacle El Pirata Tastacirc, 
a càrrec de la companyia 
Tot Circ. A 2/4 de 12 del matí 
es va celebrar l’Eucaristia a 
l’església de Santa Fe de Ca-
longe, acompanyada per la 
coral de Sant Martí Sesgue-
ioles. Tot seguit, va tenir lloc 
la benedicció i repartiment 
del panellet, enguany amb 
la col·laboració de les cases 
Cal Baiona i Cal Subiranes. 
Al finalitzar la missa, es va 
fer una cantada de carame-
lles amb l’Escola de música 
i Esbart dansaire de Calaf, 
a càrrec de l’AMPA del CEIP 
Alta Segarra. Durant tot el 
matí hi va haver servei de 
bar, a càrrec de l’Associació 

de Joves de Kalonge. 
La Festa del Panellet va 
comptar amb una nombrosa 
assistència de públic i el bon 
temps que hi va acompanyar. 
L’Ajuntament agraeix a l’As-
sociació de Joves de Kalon-
ge i a tots els veïns i veïnes 

Participada Festa del Panellet a Calonge de 
Segarra

de Calonge de Segarra que 
van col·laborar en l’organit-
zació de la festa.
Per veure fotografies de la 
Festa del Panellet visiteu el 
web www.calongesegarra.
cat. 



Igualada serà la seu de la “final four” de la Copa 
CERS, el 25 i 26 d’abril a les Comes
IGUALADA / IHC BLOCAT

El somni s’ha fet realitat. Igua-
lada serà la seu de la Final 
Four de la Copa de la Cers que 
es disputarà el 25 i 26 d’abril al 
pavelló de les Comes. La can-
didatura igualadina s’ha impo-
sat a les portugueses del Bar-
celos i Sporting de Lisboa que 
també aspiraven a organitzar-
la. Cal recordar que l’IHC s’ha 
classificat per a aquesta cita, i 
que s’enfrontarà en semifinals 
a l’Sporting de Lisboa. El club 
igualadí, malgrat comptar amb 
sis copes d’Europa, mai no ha 
aconseguit la CERS. L’altra se-
mifinal la disputaran el Barce-
los contra el Reus Deportiu.
L’Ajuntament i l’Igualada Ho-
quei Club ja s’han posat a tre-
ballar per tenir-ho tot a punt 
per aquesta important cita con-
tinental d’hoquei patins.
La notícia ha estat rebuda amb 
un esclat d’alegria al carrer Ca-
pellades, seu de l‘IHC. El presi-
dent de l’entitat, Manel Buron, 
ha destacat que al final “s’ha 
premiat la feina feta al club” 
i també per un “gran ajunta-
ment”.  
L’alcalde Marc Castells ha ex-
plicat que “el club ho mereixia 
i la ciutat també. Igualada tor-
narà a viure durant dos dies el 
millor hoquei europeu i Iguala-

Deitg ha estat suplent de Marc 
Grau en virtut del repartiment 
de titularitats entre els porters 
en tot el campionat.
Un cop acabat el campionat els 
dos igualadins ja tornen a estar 
concentrats en el present més 
immediat de l’IHC. Un present 
que passa pels pròxims dos 
partits de lliga, Vic i Noia, i es-
pecialment de la Final Four de 
la Cers. 
Aquesta setmana, a més, s’ha 
pogut ja recuperar Jassel Oller, 
lesionat abans del partit de 
quarts de final de la competició 
europea davant el Follonica. 
El retorn de Jassel és una molt 
bona notícia per Francesc 
Monclús per afrontar el partit 
de demà dissabte contra un 
altre semifinalista europeu, en 
aquest cas de la Lliga Euro-
pea, el C.P. Vic. El partit contra 
els osonencs es jugarà  a 2/4 
de 9 del vespre amb arbitratge 
d’Albert Garrote Arcelus i Iñigo 
Lopez-Leyton Zapico.

Més info a http://ihc.blog.cat
El capità igualadí Ton Baliu, dissabte passat amb Espanya a la final de la Copa de les Nacions de Montreux, davant Portugal.

         PT j g e p     gf     gc    
1. FC Barcelona  73  26  24  1  1  143  44
2. Coinasa Liceo  68  26  22  2  2  149  71
3. Club Patí Vic  53  26  16  5  5  106  68
4. Reus Deportiu  45  26  14  3  9  94  81
5. Moritz Vendrell  44  26  13  5  8  102  102
6. Cerceda  41  26  11  8  7  97  103
7. Voltregà  37  26  10  7  9  84  73
8. Vilafranca  34  26  9  7  10  87  97
9. Enrile Alcoi  34  26  10  4  12  92  110
10. Igualada HC  30  26  8  6  12  81  82
11. ICG Lleida  28  26  7  7  12  95  104
12. Calafell  28  26  8  4  14  72  104
13. Noia Freixenet  27  26  7  6  13  66  87
14. Mataró  20  26  6  2  18  81  110
15. Manlleu  17  26  4  5  17  61  94
16. Tordera  8  26  2  2  22  62  142

OK Lliga masculina

Esports
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Jornada 27 (11-12 d’abril)
Cerceda-Reus Deportiu
FC Barcelona-Liceo
Monbus Igualada-Vic
Enrile Alcoi-Noia Freixenet
ICG Lleida-Ibèrica Mataró
Tordera-Moritz Vendrell
Manlleu-Calafell
Voltregà-Vilafranca

da s’hi abocarà, segur. El fet 
d’acollir aquest esdeveniment 
encaixa perfectament en l’es-
tratègia de l’Ajuntament d’in-
centivar la celebració d’esde-
veniments esportius i culturals 
singulars, com és també l’Eu-

ropean Balloon Festival, cites 
que situen la ciutat al mapa 
internacional i que atrauen vi-
sitants que dinamitzen l’eco-
nomia local”. L’alcalde afegeix 
que “estem convençuts que el 
retorn econòmic per la ciutat 
serà molt notable i la visibili-
tat exterior que aconseguirem 
serà també molt important. 
Confiem que aquest impacte 
es farà extensiu també a altres 
municipis propers, especial-
ment en allò que fa referència 
a l’allotjament i la restauració”.

Bon paper a Montreux
Els arlequinats Ton Baliu, Ela-

gi Deitg i Martí Compte han 
acabat segons a la Copa de 
les Nacions celebrada a Mon-
treux durant la Setmana San-
ta. La selecció que entrena 
Quim Paüls no ha pogut tornar 
a superar a Portugal a la final 
com ja havia fet a la lligueta de 
classificació (en aquell partit el 
resultat va ser 1-0). A la final 
els portuguesos s’han pres la 
revenja i s’han imposar per un 
ajustat 3 a 2 (amb gols de Toni 
Perez per l’estatal i Nunes, Al-
ves i Rodrigues pels lusitans).  
El capità del Monbus IHC, Ton 
Baliu, ha estat el primer can-
vi de la selecció mentre Elagi 

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

.............................................
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.........................................
..............................................

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Sílvia González.
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ATLETISME / IGNASI COSTA

Els propers 12 i 18 d’abril, diu-
menge matí i dissabte tarda, 
es disputaran  la 1a. i 2a. Jor-
nades del Campionat Català 
de Clubs d’Atletisme masc. i 
fem., competició que substi-
tueix l’antiga Lliga Catalana, 
i en la que prendran part els 
equips absoluts masculí i fe-
mení del C.A. Igualada Pe-
tromiralles, que enguany han 
estat enquadrats al Grup “A”, 
i competició en la que partici-
pen la majoria dels Clubs cap-
davanters de l’atletisme cata-
là, inclosos els que participen 
en Lligues estatals de Divisió 
d’Honor o 1a. Divisió.
La primera Jornada del Grup 
“A”  que es durà a terme aquest 

L’equip de l’escola esportiva.

El CAI, diumenge a Tarragona en la 1a 
jornada del Campionat de Catalunya

ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat dissabte 28 de març, 
es disputava a l’Estadi Joan 
Serrahima de Barcelona la  
21a. edició del Trofeu de Mar-
xa Atl. Rossend Cals - Gran 
Premi UBAE, amb organitza-
ció de l’ A.A.Catalunya, con-
juntament amb la 10a. edició 
dels Trofeus Mar Gómez i Jo-
aquim Risueño d’Atletisme en 
Pista.
Hi van  participar dos atletes 
del C.A.Igualada Petromira-
lles, amb una gran actuació 
global, sobresortint el 3r. lloc 
de Silvia González en Sènior 
fem. amb 29’20”23  per cobrir 
els 5 Km. d’aquesta categoria,  
i el 5è lloc d’Hèctor Hidalgo en  
categ. Juvenil masc. també 
sobre 5 Km., amb 26’06”36.
Els guanyadors absoluts van 
ser el Junior de l’A.A. Catalu-
nya Nil Rodes, amb 21’35”63  
per cobrir els 5 Km. de la pro-
va absoluta masc., i l’atleta 
del F.C. Barcelona Raquel 
González amb 22’16”80, tam-
bé sobre els 5 km. de la prova 
absoluta femenina.                                                                                                        
  
Cristina Fernández guanya a 
Vic la duatló de llançaments
També dissabte passat, es 
disputava a les pistes de Vic 

Sílvia González, tercera al trofeu 
Rossend Cals de marxa

la 2a. edició de la Duatló de 
Llançaments - Trofeu Mercat 
del Ram, amb organització 
del C.A. Vic i la col·laboració 
de l’Ajuntament de Vic, amb 
una nombrosa participació de 
llançadors en les diferents ca-
tegories.
Hi van participar 4 atletes del 
CAI Petromiralles, sobresortint 
l’actuació de Cristina Fernán-
dez, guanyadora en Javelina 
fem. amb 29,96 m., i 4a. en el 
disc Junior fem. amb 33,86 m., 
essent 8a. fem. global en ca-
teg. 1, amb 3.209 punts. 
Jordi Fernàndez Patiño era 6è 
global en javelina Jr/Prom./Sr./
Vet masc. amb 32,50 m., i era 
a més 10è global en disc, amb 
28,89 m., el que li donava la 
15a. posició en categ. 1 masc. 
amb 2.667 punts. 
Martí Farrés assolia una des-
tacada 3a. posició en el Pes 
Junior masc. amb 11,60 m., i 
era a més 6è. en el Disc Junior 
masc. amb 25,58 m., essent 
18è global en categ. 1 masc. 
amb 2.232 punts.
Josefa Salazar era 10a. en 
martell fem., amb 21,32 m. i 
13a. en pes fem., amb 6,97 
m., el que li donava la 17ª 
posició en categ. 1 fem. amb 
1.722 punts. 

diumenge 12 d’abril a les pis-
tes de Camp Clar de Tarrago-
na, tindrà la participació de 6 
conjunts masc. i 7 de femeni-
nes. El C.A. Cambrils participa 
únicament en femenines, i ho 
fa al Critèrium Català de Clubs 
per aquest motiu. 
Els equips masc. que partici-
paran en aquest Grup “A”  se-
ran:  -  C.Esp. Penedés – C.A. 
Igualada –Avinent C.A. Man-
resa - C.A. Tarragona - LLeida 
U.A. i C.A. Valls Andorra.  
Per la seva part, els conjunts 
fem. que participen en aquest 
Grup “A” en aquesta primera 
fase de competició del Camp. 
Català de Clubs seran: C.Esp. 
Penedés - C.A. Igualada – 
Avinent C.A. Manresa - C.A. 
Tarragona – Lleida U.A. -  C.A. 

Valls Andorra i C.A. Cambrils. 
Posteriorment, el dissabte 18 
d’abril es durà a terme la 2a. 
Jornada, en la que els matei-
xos equips del Grup “A” com-
petiran novament a les pistes 
del Congost de Manresa, amb 
la 2a. meitat de proves no 
disputades en la 1a. Jornada 
prèvia.  
Aquestes dues jornades prè-
vies, serviran per agrupar els 
conjunts masc. i fem. amb 
puntuacions per taula interna-
cional, que competiran poste-
riorment per grups a la Final 
del 25 - 26 d’abril, lluitant per 
assolir el títol català els clubs 
participants en el grup capda-
vanter, i per les diferents po-
sicions d’honor de la resta de 
grups.                

CURSES / CERRR

Del 2 al 5 d’abril, ha tingut lloc 
a Portillo (Valladolid) el Cam-
pionat d’Espanya de Curses 
d’Orientació, que ha reunit a 
més de 1800 participants de 
tot el país. Entre els repre-
sentants de la nostra selecció 
autonòmica hi van haver set 
membres de l’Escola Espor-
tiva del CERRR Igualada: en 
el grup d’edat homes 18: Enric 
Prats, Arnau Requena, Quim 
Vich, David Riba, Dídac San 
José i Quim Solé. I en el grup 
HSènior/ H21A Roger Solé.
Les proves s’han dut a terme 
pels pinars propers a la po-
blació de Portillo, un terrenys 
molt ràpids on pràcticament 
no hi havia ni desnivell ni sota-
bosc i es podien agafar velo-
citats molt elevades, tot i així, 
s’havia d’anar amb compte ja 
que la complexitat del terreny ; 
ple de depressions i monticles 
i pràcticament sense camins, 
provoca que els corredors 
haguessin de controlar en tot 
moment les seves rutes.
Divendres al matí es va cele-
brar la prova de mitja distància 
on els resultats dels igualadins 
no van ser gaire positius. Des-
tacar el cinquè lloc de Quim 
Solé a la Categoria H18.
Divendres a la tarda, va tenir 
lloc la prova dels relleus mix-
tes per l’interior de la població 
de Portillo. Va ser aquí on va 
arribar la primera medalla de 
la delegació igualadina en la 
categoria sènior de la mà de 
Roger Solé que va fer equip 
amb el berguedà David Tarrés  
i les barcelonines Andrea Gui-
llen i Berta Messeguer.
Dissabte el matí, es va dispu-

Medalles per al CERRR en el campionat 
d’Espanya de curses d’orientació

tar els relleus clàssics on cal 
destacar el bronze de Quim 
Solé en la categoria júnior 
(formava equip amb el gironí 
Eloi Martí i el barceloní Albert 
Acedo) i  el 13è lloc del equip 
que formaven Quim Vich, Da-
vid Riba amb el sant cugatenc 
Martí Illa. Dissabte a la tarda 
tocava l’esprint individual i Ar-
nau Requena va estar a punt 
de tenir diploma amb un 6è 
lloc a tant sols 15 segons del 
5è. Destacar també la bona 
carrera de Enric Prats (que 
s’estrenava en la modalitat) i 
que va aconseguir un 22è lloc.
I finalment, el diumenge el 

matí vam acabar amb la llar-
ga distància. Encara que el 
cansament acumulat era im-
portant, Dídac San José va 
aconseguir la medalla de plata 
en H18 i Arnau Requena un 
meritori 7è lloc. Destacar que 
Catalunya va aconseguir el 2n 
lloc a la classificació general 
per comunitats.
Després d’aquests increïbles 
resultats, els corredors de 
l’escola començaran a prepa-
rar el Campionat de Catalunya 
Esprint que s’ha celebra a Pa-
lamós el proper dissabte 18 
d’abril.

Podi de Roger Solé.

Torna el futbol territorial

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3

futbol 3A CATALANA G12

Jornada 27 
Torredembarra UD - El Catllar CE
Reddis CF - Juventud 25 Septiembre
Santboia CF - Morell CD
Viladecans UD - Amposta CF
EFAC Almacelles CF - Lleida E.  “B”
Tarrega UE - Vilanova Geltru CF
Balaguer CF - Torreforta CDC
Igualada CF - Sant Ildefons UE
Mollerussa CFJ - Rapitenca UE

Jornada 27 
Olivella CE - Espluguenc FA
Marianao Poblet UD - Pª  Màlaga Club
Unificación Bellvitge UD - Prat AE “B”
Begues CF - Júnior CF
Martorell CF - Gornal UD
San Mauro UD - Can Vidalet CF
Sant Joan Despí UE - Suburense CF
Vista Alegre UD - Sant Cugat Esport FC
Sant Andreu de la Barca - Moja AE

Jornada 27 
Odena CE - Cubelles CF
Sitges UE - Ribes CD
Fund.PE At. Vilafranca - Les Roquetes CF
Anoia CE - La Munia AE
Sant Pere Molanta CFP - Calaf UD
Pª Jove Les Roquetes - Base Espirall-Les Clotes
Riudebitlles CE - St Cugat Sesgarrigues
Carme CE - Piera AE
La Granada CF - Montserrat Igualada UD

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 25
La Torre Claramunt UE - La Paz CF
La Llacuna CF - Hostalets Pierola CF
Jorba UD - La Pobla Claramunt CF
Pª Ma .Tossa Montbui CF - Ateneu P B Igualadí SEF
Capellades CF - Fatima FC
Cabrera Anoia CE - San Mauro UD “B”
Vilanova Cami CF - Tous UE
Masquefa FC - Rebrot UD

FUTBOL / LA VEU

Després del parèntesi de la 
Setmana Santa, torna el fut-
bol territorial amb la recta final 

de les últimes jornades de la 
temporada. Aquests són els 
partits previstos per a aquest 
proper cap de setmana.



HANDBOL / LA VEU

El passat diumenge 29 de 
març, l’equip sènior feme-
ní del club es va desplaçar a 
Sant Joan Despí per dispu-
tar el partit corresponent a la 
segona jornada de lliga de 
la segona fase de la Primera 
Catalana. Al final, victòria per 
22-27.
La primera part del partit va 
ser una part molt igualada en-
tre els dos equips. Les iguala-
dines realitzaven una defensa 
forta que dificultava l’atac de 
les locals que en diverses oca-
sions allargaven tant els seus 
atacs que els àrbitres aixeca-
ven el braç per marcar passiu. 
En atac estàtic, les visitants 
van començar amb una mica 
de problemes per poder supe-
rar la defensa que realitzava el 
Sant Joan Despí, però poc a 
poc van anar millorant i acon-
seguint moure la pilota fins 
trobar l’espai per poder en-
trar. Això va fer que les igua-
ladines aconseguissin marxar 
de 3 gols al principi del partit, 
aconseguint un resultat de 2 a 
5 a favor. Però les locals van 
començar a saber com trencar 
la defensa igualadina, que va 
tenir alguns desajustos que 
van saber aprofitar les locals 
per poder apropar-se al mar-
cador. A més, van ser capa-
ces de realitzar una defensa 
que dificultava les coses a 
les igualadines, aconseguint 
tallar algunes pilotes que es 
van convertir en contraatacs a 
favor de les locals. Poc a poc 

Les noies de l’Handbol Igualada van fer un bon partit.

Victòria treballada del sènior femení de l’Handbol Igualada
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les igualadines van començar 
a ajustar la seva defensa i a 
realitzar contraatacs i sortides 
ràpides que a vegades acon-
seguien que acabessin en gol 
i uns altres cops eren tallats 
per una falta local. 
Al final, les igualadines van 
aconseguir marxar al descans 
amb un marcador favorable de 
9 a 10.
La mitja part va servir per aca-
bar de parlar sobre els desa-
justos que hi havia en defensa 
i com atacar la defensa que 
realitzava el Sant Joan Despí. 
Les jugadores de l’Igualada 
van sortir molt més concentra-

des i amb ganes d’emportar-
se els dos punts. La defensa 
realitzada a l’inici de la segona 
part va ser una defensa més 
forta que la realitzada durant 
la primera part, cosa que va 
dificultar l’atac local. Les igua-
ladines van començar a rea-
litzar un altre cop el joc ràpid 
i això va permetre que poc a 
poc marxessin en el marcador 
fins aconseguir una distància 
de 5 gols de diferència, cosa 
que va permetre jugar amb 
més tranquil·litat. Però les ju-
gadores locals no es rendien 
i van començar a realitzar una 
defensa bastant més forta i 

més oberta, cosa que les igua-
ladines van saber aprofitar per 
poder aconseguir exclusions a 
favor seu. Les igualadines van 
saber aprofitar les exclusions 
i realitzaven jugades on mo-
vien la pilota fins aconseguir 
trobar l’espai per on entrar. A 
més, les visitants van seguir 
realitzant una bona defensa 
que dificultava l’atac local. Les 
igualadines van saber mante-
nir la distància en els últims 
minuts del partit, fins arribar al 
resultat final de 22 a 27.
Per part de l’Igualada, entre-
nades per Jordi Riba, van ju-
gar: Míriam i Júlia (porteres), 

Ainoa, Alicia, Jordina, Laura 
B., Laura F., Mar, Marta i Ra-
quel.

Altres resultats:
Juvenil Masculí
PRIMERA CATALANA JUVE-
NIL MASCULINA. 1ª Fase. 
Grup Únic. Jornada 20
Club Handbol Igualada 18  - 
Club H Cardedeu “A”  30
Van jugar a les ordres de Pol 
Cantero, David Díaz, Jordi 
Balsells, Eric Gil, Xavi Balles-
teros, Sergi Ballesteros, Àlex 
Campos i Guillem Aribau com 
a jugadors de camp i a la por-
teria Carles Serra. 

Cadet femení
BM La Roca 46 – 22 Club 
Handbol Igualada
Dirigides per: Joan Alcoberro
Ha jugat: Aida, Carla (porte-
ra), Èlia Torreblanca (portera), 
Maria, Marta, Amanda, Júlia i 
Olga. Lesionades: Èlia Roca i 
Núria Rizo.

Infantil Masculí B
Club Handbol Igualada 15
35 CEH BCN Sants Ubae
Entrenats per Laura Baral-
dés, van jugar: Bernat i Pol Q. 
(porters), Agustín, Biel, Isaac, 
Marc Martínez, Marc Muntané 
i Pol C.

Aleví Mixte A
Club Handbol Igualada “A” 11 
– 5 C.E. Molins de Rei “B”
Entrenats per Laura Baraldés, 
van jugar: Arnau C., Arnau Q, 
Dani, Dimas, Eric,  Igor i Marc.

Temporada 2015 - 2016

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

Dia 25 d’abril del 2015           Viatge - Espectacle                     Hora Sortida:  15:50
Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre ROMEA 
Entrades garantides a la Platea del teatre
La productora Minoria Absoluta presenta Polònia, el musical: La independència tenia un preu.
És una peça teatral escrita per Jordi Galceran, autor d’èxits internacionals com “El mètode Grönholm” i “El crèdit”, juntament amb els 
guionistes Júlia Cot, Jaume Buixó, Pau Escribano i Toni Soler, habituals de l’equip televisiu del Polònia.
Xavier Ricart dirigeix l’obra, protagonitzada per Bruno Oro, Queco Novell, Agnès Busquets, Mireia Portas, Ivan Labanda,  Xavi Serrano, Anna 
Bertran i David Olivares, que donen vida a alguns dels seus personatges televisius més cèlebres.
L’acció de l’obra arrenca amb una cimera convocada pel president Artur Mas (Bruno Oro) en un hotel, per tal de decidir el futur de 
Catalunya.
L’espectacle, esquitxat de versions humorístiques de grans èxits musicals, combinarà la sàtira política del Polònia amb ingredients més 
teatrals i vodevilescos.

POLONIA EL MUSICAL
Teatre POLIORAMA

Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

Dia 9 de maig  del 2015               Viatge - Espectacle             Hora Sortida:  15:45
Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical.  Entrades garantides a la Platea del 
teatre

Sens dubte, una de les aventures més grans i ambicioses que qualsevol de nosaltres pot arribar a experimentar en aquesta vida és la de viure en parella. Un 
repte majúscul, ple d’adversitats i obstacles en què la lluita s’esdevé en el dia a dia, les trinxeres són in�nites i el consol davant les ferides i les esgarrinxades 
sofertes sovint és escàs o poc saludable. Així i tot, els homes i les dones seguim de forma inexplicable intentant-ho.
Per això mateix, estic convençut que sols amb ironia i sentit de l’humor és possible escriure sobre aquesta tragèdia que ens persegueix des dels orígens dels 
temps i de la qual no ens podem deslliurar. 
I què hi tenen a veure els veïns de dalt amb tot això? Doncs que ells són els culpables que ara estigueu llegint aquestes línies.
Fa un parell d’anys, uns nous veïns van ocupar el pis de sobre on vivim amb la meva família. De seguida vam començar a sentir sorolls estranys, a qualsevol 
hora, sempre seguits d’una gran varietat de gemecs i esbufecs. Sens dubte per a mi va ser inspirador, i així, sense voler-ho, em van acabar regalant la que ha 
acabat sent la meva primera obra de teatre. Així que va per ells. Cesc Gay

ELS VEÏNS DE DALT
Teatre ROMEA
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PÀDEL / LA VEU

S’ha celebrat al Club Can 
Busqué Igualada, el 1er Tor-
neig de pàdel “Esports Sallés 
Doble Ko”, amb la participació 
de gairebé 80 parelles distri-
buïdes en 8 categories, en 
un format novador de torneig 
que dona l’oportunitat a totes 
les parelles a perdre un par-
tit a qualsevol ronda del qua-
dre i seguir tenint opcions de 
guanyar el torneig a la seva 
categoria. Les parelles gua-
nyadores i finalistes de les di-
ferents categories van ser les 
següents:
1ª FEMENINA
Floren Stösslein-Meri García
Núria Torres-Cristina Ximenis
1ª MASCULINA
Toni Rodríguez-David Méndez
Jaume Mallart-Raul Pérez
1ª MIXTES
Floren Stösslein-Félix Mira-
munt
Francina Olaria-Manel Martí
2ª MASCULINA
Roger Rosich-Edgar Bisbal
Abel Morros-Sergi Moro
2ª MIXTES
Lidia Lasso-Joan Lasso
Sergi Moro-Lidia Oriol
3ª FEMENINA
Raquel Garrigòs-Ariadna Gil

Equip femení.

Vuitanta parelles al torneig 
de pàdel de Can Busqué

NATACIÓ / LA VEU

El passat dissabte 28 de març 
es va celebrar les Finals del 
Campionat Comarcal de Nata-
ció a la piscina de Les Comes 
d’Igualada organitzades pel 
Consell Esportiu de l’Anoia.
Durant tota la tarda, els/les 
nedadors/es prebenjamins, 
benjamins i alevins van es-
tar disputant les respectives 
finals. Els 8 millors de cada 
estil (braça, papallona, lliure i 
esquena) es van batre a la pis-
cina per tal d’endur-se el reco-
neixement de les medalles. 

Campionats comarcals 
escolars de natació

Les finals prebenjamines i 
benjamins consistien en nedar 
25 metres de l’estil correspo-
nent i en el cas de les finals 
alevines, 50 metres.
També es va celebrar les finals 
per relleus amb la peculiaritat 
que aquests només podien ser 
mixtos. Els guanyadors en ca-
tegoria prebenjamina van ser: 
I.Valenzuela, J.Marí, C.Pérez, 
J.Navarro; categoria ben-
jamina: I.Cazorla, C.Bisbal, 
A.Albareda, M.Quílez; catego-
ria alevina: A.Garcia, J.Solé, 
P.Domínguez, M.Solé.

Lidia Oriol-Carol López
3ª MASCULINA
Alex Juez-Victor Beltran
Xavier Poch-Jaume Faine
3ª MIXTES
Susanna Castillo-Jordi Palet
Anna Segura-Batist Tort
Els organitzadors volen agrair 
l’esforç  que han fet totes les 
persones que han participat al 
torneig i la bona predisposició 
per solucionar les incidències 
horàries que han anat sorgint 
al llarg del torneig i fer possi-
ble que sortís el millor possi-
ble.
Ara tothom a recuperar for-
ces i a preparar-se pel proper 
torneig que faran al Club Can 
Busqué Igualada el dissabte 

20 de juny “24 hores solidàries 
de pàdel”.

Victòria de l’equip femení 
del Can Busqué
Va jugar l’equip femení fede-
rat del Can Busqué, que va 
desplaçar-se a Manresa per 
jugar contra el CT Manresa 
B i va tornar amb les butxa-
ques plenes amb els 3 punts 
en joc, que els permet conso-
lidar-se a la meitat de la clas-
sificació i a tan sols 1 punt de 
la 3ª plaça. Els resultats dels 
partits varen ser els següents: 
Meri García-Floren Stösslein                         
6-3/6-3; Emma Pérez-Glòria 
Ferré , 6-2/6-0; Elisabet Ser-
rano-Crisitina Borras, 6-4/6-4.

Resultats dels equips de pàdel de les Moreres

PÀDEL / LA VEU

L’equip Federat A va jugar a 
casa contra el CT Olesa C. 
Derrota dels nostres per 1-2.
Gabriel Vidal – Manel Vilar-
rubias van perdre per 6-7/2-6 
davant Javier Blanco – Emilio 
Gallego. Xavi Mercade – Es-
teve Graells van caure contra 
Ferran Badia – Jordi Solsona 
per 6-3/3-6/0-6. El punt de 
l’honor el van fer Toni Esteve – 
Carles Perez que van guanyar 
per 7-5/2-6/7-5 davant Ramon 

Martin – Eugenio Camara.
El Federat B es va despla-
çar a Navarcles. Mala sort en 
aquesta jornada que es va 
perdre per 0-3. Ramon Albare-
da – Marc Llopart, Albert Prat 
– Jordi Montoliu i Roger Caldi-
to – Marc Murillo ens van re-
presentar.  Partits que es van 
acabar complicant van fer que 
no aconseguisin sumar punts 
en aquesta jornada.
Els Juniors es van desplaçar 
al meskpadel. Van perdre per 
2-1. Roger Caldito-Quim Mar-

sal, Jan Mallart-Santi Canals 
i Sergi Caldito-Marc Muntane 
van ser les parelles que ens 
van representar.  Bons partits 
dels nostres petits craks, tot i 
que, la balança va acabar ca-
ient cap a l’altre costat. 
Els veterans van donar la 
campanada. Van rebre al Tot 
Pàdel a casa. Els jugadors van 
fer obrir el caseller de derrotes 
al Tot Pàdel, que encara no 
havien perdut cap eliminatò-
ria. Fantàstic partit de Jaume 
Mallart – Lluís Piqué que van 

guanyar per 6-1/6-1 a Miguel 
A. Morerno-Miquel Martinez. 
Jaume Bascompte-Toni Es-
teve també van fer un gran 
partit derrotant per 7-6/6-2 a 
Jose Porçe-Cressençi Casals. 

Llàstima de l’últim partit, Jordi 
Muntane-Daniel Abulí no van 
aconseguir tancar una victòria 
i van perdre per 0-6/1-6 da-
vant Joan Diaz-Albert Lahoz.

NOCES D’OR 2015 

Es proposa a tots els matrimonis igualadins que enguany cele-
brin les NOCES D’OR i que no hagin contactat ja amb 
l’Ajuntament, que ho facin al telèfon 93 803 19 50 o bé s’adrecin 
personalment per a inscriure’s a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(Pl. Ajuntament, 1), per tal d’invitar-los formalment, com cada 
any, al sopar homenatge que es durà a terme el dijous, dia 30 

d’abril, en el marc dels actes de la Primavera Gran 2015.

Igualada,  abril de 2015

Ajuntament d'Igualada

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
del CASINO FOMENT d’IGUALADA

Divendres dia 17 d’abril de 2015
primera convocatòria: 2/4 de 8 del vespre
segona convocatòria: 8 del vespre

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’Acta de 
l’Assemblea General anterior
2. Proposta de conveni
3. Precs i preguntes

Es prega l’assistència
la Junta



MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La màxima prova de l’automo-
bilisme esportiu de la comarca 
d’Anoia d’aquesta temporada 
la tenim a prop. Serà dintre de 
dues setmanes, concretament 
el dissabte dia 25 d’aquest 
mes d’abril, amb motiu  del 
Ral·li Ciutat d’Igualada orga-
nitzat per Moto Club Igualada.
Aquesta serà la dissetena edi-
ció de ral·li que porta el nom 
de la ciutat i puntuarà amb co-
eficient màxim pel Campionat 
de Catalunya, o sigui coefici-
ent 8, i també per l’Open de 
Catalunya, Copes de Catalu-
nya de ral·lis d’asfalt, de regu-
laritat i les EcoSeries.
El ral·li constarà de cinc trams 
cronometrats d’asfalt a fer 
dues vegades cadascun d’ells 
i que es donaran a conèixer 
demà dissabte, tal com es 
reglamentari dins les normes 
establertes per la Federació 
Catalana d’Automobilisme. El 
ral·li començarà a les dotze 
del migdia i acabarà a partir 

El ral.li igualadí cita obligada dels afeccionats catalans. Foto Jordi Vidal.

A dues setmanes del 
17è Ral·li Ciutat d’Igualada

MOTOR / LA VEU

El passat cap de setmana es 
disputava a la localitat de Vi-
narós la segona prova d’en-
duro puntuable pel Campionat 
d’Espanya. La prova constava 
de dues voltes d’un recorregut 
de 64 km per volta  passant 
per camins, rieres pedregoses 
i de tres proves especials, una 
d’elles a la platja de Fora Forat 
a Vinarós, on va ser tot un es-
pectacle amb molt de públic ja 
que aquesta platja està ubica-
da just al davant del  Passeig 
Marítim, on també hi havia el 
padock i tota la ubicació de la 
cursa. Les altres dues especi-
als combinaven circuit de mx 
amb extremes.
A la categoria de Trofeu Nacio-
nal Junior  el pilot odenenc de 
Moto Club Igualada Jordi Sala 
constava novament inscrit en 
aquesta categoria. Es la seva 
segona prova d’Enduro en la 
que participa i tot i tenir al-
guna caiguda a la zona de la 
platja i cometre alguns errors 
a les especials va aconseguir 
una meritòria 5a. posició. Es 
un pilot vingut del motocròs i 

Jordi Sala, a l‘Enduro 
de Vinarós
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de les onze de la nit.
El parc d’assistència estarà si-
tuat a l’Avinguda de Catalunya 
igualadina. Pel que fa a les 
verificacions administratives 
i tècniques es portaran a ter-
me a les instaŀlacions del con-
cessionari oficial de Toyota de 
Garatge Montserrat, prestigiós 
patrocinador del ral·li.
A la propera edició La Veu am-
pliarà l’informació d’aquest ral·

li en el que s’espera una gran 
participació de pilots entre els 
que hi haurà els millors espe-
cialistes catalans que seguei-
xen el campionat, així com de 
varis equips anoiencs, entre 
ells el format per Miquel Prat 
i Dani Montaner amb el potent 
Mitsubishi Colt preparat per 
PCR Sport de l’osonenca  La 
Torre d’Oristà.

el funcionament es totalment 
diferent, però mica a mica es 
va adaptant a la nova modali-
tat. La propera cursa d’Enduro 
serà de dos dies i es disputarà 
a Santiago de Compostela els 
dies 25 i 26 d’Abril.
Agrair al suport a l’Ajuntament 
d’Odena, Moto Club Igualada, 
Cs grup, Castrol, Ktm, Maqui-
naMotors, Tuga Active Wear, 
Joralfran i Salma Competició.

Victòria del tousenc 
Josep Marsal
Per el que fa a la resta de 
representació del Motoclub 
Igualada cal destacar la victò-
ria novament en la categoria 
Master del pilot de Sant Martí 
de Tous Josep Marsal seguit 
molt d’aprop del seu Company 
de fatigues Sergi Lasala, els 
cuals tenen un domini aclapa-
rador en la categoria.
En la resta de categories Di-
ogo Ventura fou 4 a E2, Ser-
gio Fernandez i Carlos Ferre 
aconseguiren la 10a i 18a po-
sició respectivament en la ca-
tegoria sènior c2t i Pere Caro 
acabà 5è a senior c 4t.

MOTOR / LA VEU

El cap de setmana del 21 i 22 
de Març es va disputar la se-
gona prova de l’Enduro Cha-
llenge, i la IV edició Motorland 
X·Race d’enduro a Alcañiz 
(Teruel), amb la participació 
de més de 300 pilots.
El dissabte, els participants 
pogueren reconèixer el circuit 
de 30 km en el recinte espor-
tiu de Motorland que combina-
va zones d’exigència tècnica 
amb sectors més ràpids. Tria-
leres, asfalt, sorra, fang i roca, 
i també dintre dels circuits de 
motocròs, karting, supermo-
tard i l’extrem. 
La pluja i el fang van ser els 
elements protagonistes dels 
dos dies.
El diumenge era el dia de la 
competició, a les 9 h. es do-
nava el tret de sortida pels 
pilots Elit, Sènior i Junior, que 
tenien de completar 2 voltes 
al circuit, desprès de l’elimina-
ció de la tercera volta per les 
males condicions del terreny. 
A les 13 h era el torn de les 

categoria Amigos, Clàssiques 
i Fèmines a 1 volta.
La victòria fou per el jove Jo-
sep Garcia (Husqvarna) en la 
categoria Elit, Javier Romero 
(KTM) en la categoria Sènior, 
Franc Serra (KTM) en la cate-
goria Junior, Pau Soler en la 
categoria Amigos, el dakaria 
Carlos Chivite en clàssiques, i 
Míriam Rivera en Fèmines.
El Moto Club Igualada contava 
amb la participació del jove pi-
lot odenenc Bernat Seuba Ro-
meu amb GAS·GAS, que es 
classificava en la 10 ª posició 
en categoria Sènior desprès 
de superar alguns problemes 
mecànics que va haver de 
subsanar en el transcurs de la 
cursa, i de la nova experiència 
de córrer en un fangar que feia 
que les rodes no voltessin, 
també l’augment del pes de la 
moto degut al fang enganxat, 
però tot i així en Bernat va po-
der realitzar les dos voltes de 
tot el recorregut i finalitzar en 
una meritòria posició.

Bernat Seuba, a Motorland

BÀSQUET / LA VEU

Els equips del bàsquet base 
del Club Bàsquet Igualada 
han participat aquests dies 
festius en diferents torneigs i 
competicions, fora de les lli-
gues de la Federació Catalana 
de Bàsquet. És per Setmana 
Santa quan s’organitzen més 
torneigs d’aquest tipus i el CBI 
hi ha enviat 10 equips. Andor-
ra, Saragossa o Menorca són 
alguns dels indrets on el club 
envia els seus jugadors.
El club fa un aposta decidi-
da per jugar en diferents tor-
neigs i competicions dels seus 
equips, ja que aquesta partici-
pació té una vessant esportiva 
(de competitivitat i aprenentat-
ge), però també des d’un punt 
de vista relacional i de grup. 
El club emmarca la política 
de torneigs en el programa 
“Alimentem el somni”, on es 
treballa la part més lúdica de 
l’esport.
Aquests són els equips que 
han participat ·o bé ho faran el 

Equips base del CBI han participat 
en diferents tornejos amistosos

mes de maig· en els diferents 
tornejos:
MINI FEMENÍ A LA BISBAL 
30 i 31 de març
MINI FEMENÍ C GIRONA 
2 a 4 d’abril
PREINFANTIL MASCULÍ 
MENORCA 31 març al 5 d’abril
CADET FEMENÍ B SALOU 
30 de març a 1 d’abril
CADET FEMENÍ A

SARAGOSSA 2 al 5 d’abril
CADET MASCULÍ A 
SARAGOSSA 2 al 5 d’abril
MINI MASCULÍ B ANDORRA 
1 al 3 de maig
PREINFANTIL FEMENÍ 
ANDORRA 1 al 3 de maig
INFANTIL FEMENÍ 
ANDORRA 1 al 3 de maig
CADET FEMENÍ C 
ANDORRA 29 al 31 de maig

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
EL VIVIDOR (1960) Paul Newman en el paper de billarista professional
FRANKENSTEIN (1931) Un clàssic entre els clàssics del cinema de terror
OCELLETS I OCELLOTS (1966) Bon cinema de Pier Paolo Pasolini
TERRES DE PENOMBRA (1993) Amb Anthony Hopkins i Debra Winger
IVANOVO DETSTVO (1962) Dirigida pel rus Andrei Tarkovski
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JUDO / LA VEU

La vila lleidatana de Bellpuig 
d’Urgell va acollir la 31a edició  
del trofeu Vila de Bellpuig de 
judo, amb la participació d’un 
centenar d’esportistes, entre 
ells judoques de l’Ateneu Ig. 
i els Maristes d’Igualada. Els 
resultats dels anoiencs van 
ser els següents:
Mini 2009-2010
-18 Kg.
4- Miquel Canet (Ateneu Ig.)
-24 Kg.
2- Roc Moncunill (Maristes)
Pre-Benjamí 2007-2008
-21 Kg.
1- Martí Monel (Maristes)
3- Martí Moncunil (Maristes)
4- Carla Tàsias (Ateneu Ig.)
5- Sam Angullo (Ateneu Ig.)
-23 Kg.
1- Laia Enrich (Ateneu Ig.)
4- Blanca Tomàs (Ateneu Ig.)
4- Jan Jimenez (Maristes)
-25 Kg.
3- Alex Branda (Maristes)
5- Marc Roig (Maristes)
-26 Kg.
1- B. Zargorodniy (Ateneu Ig.)
3- Marc Manzano (Maristes)
-28 Kg.
3- Bruna Martínez (Ateneu Ig.)
4- Dídac Gumà (Atneu Ig.)
-33 Kg.
2- Pau Jimenez (Maristes)
Benjamí 2005-2006
-25 Kg.

Judoques anoiencs van participar a la 
31a edició del trofeu Vila de Bellpuig

FUTBOL FLAG / LA VEU

El passat diumenge dia 29 de 
març, es va disputar a Bada-
lona la segona jornada de la 
lliga catalana de futbol flag. 
Els nostres jugadors van jugar 
dos partits, contra Fènix de 
Granollers i contra Pioners de 
Barcelona. 

Dos partits consecutius de 
l’Igualada de futbol flag

2- Marc Còzar (Ateneu Ig.)
-28 Kg.
1- Albert Soler (Ateneu Ig.)
-30 Kg.
2- Noa Manzano (Maristes)
4- Bru Carner (Ateneu Ig.)
-33 Kg.
2- Aina Castuera (Maristes)
3- Fiona Angullo (Ateneu Ig.)
-35 Kg.
1- Armand Enrich (Ateneu Ig.)
-40 Kg.
1- Biel Llenas (Ateneu Ig.)

4- Niel Coronel (Maristes)
-50 Kg.
2- Jan Salici (Ateneu Ig.)
Aleví 2003-2004
-35 Kg.
2- Arnau Solé (Ateneu Ig.)
-38 Kg.
1- P. Casanoves (Ateneu Ig.)
-42 Kg.
2- Sergi Navarro (Maristes)
-52 Kg.
1- Pablo Rodriguez (Maristes)
3- G. Sanllehí (Ateneu Ig.)

En el primer partit disputat hi 
va haver una àmplia diferència 
en el resultat on van quedar 
39-6 a favor dels igualadins. El 
segon partit jugat es va resistir 
i va acabar amb un marcador 
de 24-39 a favor de l’equip 
barceloní.

ENTITATS / LA VEU

Coincidint amb el partit d’ana-
da de la Champions a París, 
el proper 15 d’abril La Penya 
Blaugrana d’Igualada en col-
laboració amb la Creu Roja 
a l’Anoia habilitaran un punt 
de recollida de material Hu-
manitari a l’Acústic Bar (Punt 
de Trobada de la Penya) que 
estarà en funcionament durant 
tot el partit.
Aquesta iniciativa pretén do-
nar resposta a les urgències 
alimentàries de les famílies 
més afectades per la crisis de 
la nostra comarca. Es vol sen-

La Penya Blaugrana recollirà 
material humanitari el 15 d’abril

sibilitzar a tots els socis i sò-
cies perquè siguin conscients 
de la situació que estan patint 
persones molt properes a no-
saltres.
A l’entrada del local s’habilita-
rà un contenidor on qui vulgui 
podrà participar en l’aportació 
dels productes més necessi-
tats en aquest moment:
Productes infantils (llet, ce-
reals, galetes…) i Productes 
d’Higiene personal i per a la 
Llar ( sabó de cos, pasta de 
dents, esponges, raspalls de 
dents, sabó de roba, sabó de 
plats…).

 

ENTITATS / LA VEU

La Penya Madridista de Vila-
nova del Camí organitza un vi-
atge a la capital d’Espanya per 
assistir al partit de futbol Reial 
Madrid-Màlaga, a l’estadi de 
Santiago Bernabéu.
El viatge consisteix en el se-
güent:
Es sortirà des de la penya el 
dissabte 18 de matinada a les 
05:00h per arribar a Madrid 
sobre les 13:30h, a on s’allot-
jaran a l’hotel Gran Atlanta si-
tuat a 500 metres del Santiago 
Bernabéu. Un cop allí es té el 

La Penya Madridista de Vilanova 
organitza un viatge al Bernabéu

dia lliure fins a l’hora del par-
tit per fer turisme per la ciutat 
de Madrid. El diumenge 29 un 
cop s’hagi esmorzat es torna-
rà de camí a casa.
El preu és de 135€ al soci i 
145€ al no soci. Queden po-
ques places.
Per a informació sobre el vi-
atge i reserves trucar al pre-
sident Toni González o passar 
de dilluns a diumenges de 
18:00 a 21:30h i dies de par-
tit pel seu local situat al carrer 
Jacint Verdaguer nº56 de Vila-
nova del Camí.

FUTBOL / LA VEU

El proper divendres, 1 de 
maig, la FCF organitzarà una 
Jornada de Futbol Femení 
a Estadi Municipal La Sort a 
Òdena amb l’objectiu de pro-
mocionar el futbol femení en-
tre noies d’entre 6 i 16 anys.  
Aquest serà el tercer any con-
secutiu que la Federació Ca-
talana de Futbol organitza la 
Jornada de Futbol Femení, un 
acte que se celebra de mane-
ra simultània a les 14 delega-
cions federatives. Enguany, a 
la delegació de l’Anoia la Jor-
nada tindrà lloc a Òdena.  
L’objectiu d’aquesta jornada 
és el de promocionar el futbol 
femení entre totes les nenes 
i noies que habitualment no 
són practicants d’aquest es-
port. Alhora, aquesta Jornada 
pretén convertir-se en un punt 
de trobada per a totes aque-
lles jugadores que formen part 
d’un club i que volen perfecci-
onar el seu nivell. A la Jorna-
da hi poden participar nenes 
i noies amb edats compreses 
entre els 6 i els 16 anys.  
A les darreres edicions de la 

Òdena acollirà l’1 de maig la 
Jornada de Futbol Femení de l‘Anoia

Jornada de Futbol femení es 
va comptar amb la participació 
de gairebé 2.000 noies arreu 
de Catalunya, de les quals 70 
van fer-ho a la delegació de 
l’Anoia.
L’horari d’activitats de la Jor-
nada de Futbol Femení serà 
el següent:  
De 9.30 a 12.30 hores 
 - Benvinguda i distribució de 
les participants per grups. 
- Sessió tècnica amb diferents 
estacions de joc on es treba-
llaran aspectes com el domini 
de la pilota la tècnica individu-

al, el xut a porteria, el llança-
ment de faltes i penals, el con-
trol i la passada,… 
De 12.30 a 14 hores 
- Partits amistosos entre les 
participants i les jugadores 
que integren els equips territo-
rials femenins sub 12, sub 14 
i sub 16. 
- Acte de cloenda de la Jorna-
da. 

Equips territorials 
Des de fa tres temporades, 
cada delegació disposa de 
tres equips integrats per les 
millors jugadores del seu ter-
ritori: l’equip territorial aleví 
femení, l’infantil femení i el 
cadet-juvenil femení. Aquests 
tres equips de la delegació de 
l’Anoia participaran a la Jorna-
da de Futbol femení d’Òdena  i 
disputaran una sèrie de partits 
amistosos amb la resta de les 
participants.   
Aquelles persones interessa-
des en participar a la 3a edició 
de la Jornada de Futbol Feme-
ní de la delegació de l’Anoia 
poden passar-se per la seu, a 
Vilanova del Camí, o bé entrar 
a fcf.cat



Bernat Jaume, en un dels partits.

GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat dissabte 25 de març, 
es va celebrar a Igualada la 1a 
Fase del Campionat Comarcal 
de Gimnàstica Rítmica. En 
aquesta competició van parti-
cipar les gimnastes d’iniciació 
del CE Montbui, les quals van 
obtenir  molt bona classifica-
ció. 
En la modalitat individual, les 
prebenjamins A Marina Reche 
i Zaira Martínez van ser 1a i 4a 
respectivament; en categoria 
benjamí B, Marta Mateos es 
proclamà campiona i Mariona 
Robert en benjamí A fou 6a. 
Amb aparell, en categoria ale-
ví A, Júlia Enrich, amb pilota 
fou primera; en infantil A, amb 
cinta, Èrica Porta quedà tam-
bé 1a i Núria Rojas 2a; i en 
categoria cadet, amb cèrcol, 
Duna Muñoz aconseguí tam-
bé la 1a plaça, Cristina Molina 
la 2a i Vitòria Ferrer fou 4a. 
En modalitat de conjunts els 
tres conjunts participants van 
proclamar-se 1rs en cadascu-
na de les seves categories. 
El conjunt prebenjamí B el 
formen: Natàlia Poch, Naiya 
Galan, Ayla Jaén, Irene Elvira, 
Irene de la Rosa i Eira Caba-
llé; el conjunt benjamí B: Ma-
ria Roman, Irene Vallés, Zaira 
Martínez, Zoe Galán i Marina 
Reche; i el conjunt aleví ni-

CE Montbui.

Campionat comarcal de gimnàstica

TAE-KWONDO / LA VEU

El passat 22 de març  el ta-
ekwondista igualadí, Àlex So-
lomka,  de 19 anys, es va pro-
clamar campió d’Espanya Sub 
21 d’aquesta disciplina durant 
la competició que es va portar 
a terme al Tarraco Arena Pla-
ça, de Tarragona.  Solomka va 
vèncer en els quatre combats 
de tres assalts fins arribar a la 
gran final. Van participar en la 
competició la majoria de clubs 
de l’estat espanyol i els equips 
oficials  de les federacions ter-
ritorials.
Recentment, Solomka ha re-
but la felicitació de l’alcalde 
de la ciutat, Marc Castells, i 
de la regidora d’Esports, Rosa 

Recepció municipal a Àlex 
Solomka, campió d’Espanya
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Plassa, en una recepció infor-
mal on també hi han assistit 
els pares de l’esportista i re-
presentants del seu club, el 
Centre Gui.
Àlex Solomka s’ha mostrat 
molt agraït per aquest reco-
neixement, mentre que l’al-
calde l’ha animat a  continuar 
treballant per assolir més tri-
omfs i acabar assolint també 
el campionat europeu. “Per 
nosaltres és molt important 
que atletes d’alt nivell portin el 
nom d’Igualada allà on van”, 
ha afegit Castells, que ha fet 
entrega a l’esportista d’un tro-
feu de reconeixement i d’una 
samarreta tècnica on es visu-
alitza el nom de la ciutat.

vell B: Nerea Zapata, Natalia 
Reche, Mar Calvache, Marta 
Mateos i Judith Castaño. 
La fase final es celebrarà el 
pròxim dissabte 25 d’abril a 
Santa Margarida de Montbui.
Pel que fa al Club Gimnàstic 
Aula, hi van participar gimnas-
tes en modalitat individual i 
conjunt.
En categoria prebenjamí B, 
Yvette Bernal va ser primera, 
en categoria prebenjamí A, 
Martina Espinalt va ser sego-
na i Gina Castelltort primera, 
en categoria aleví B, Netea 
Sanjuan va ser segona i Lia 
Vidal tercera, en aleví A pilota, 

Mariel-la Espinalt va ser terce-
ra i Sheila García segona, en 
cadet A cèrcol, Marta Alonso 
va ser tercera, i modalitat de 
conjunts el prebenjamí B va 
ser segon, el prebenjamí A va 
ser primer, el benjamí B tercer 
i l’aleví B va ser tercer també. 
Es va celebrar també la pri-
mera fase del Campionat de 
Catalunya en edat escolar 
modalitat conjunts, on les ben-
jamines del club van ser cin-
quenes a només 1 punt del 
tercer classificat i les alevines 
sisenes, de ben segur a la se-
gona fase podran remuntar 
posicions.

Club Aula.

ESQUAIX / LA VEU

A l’escocesa ciutat d’Aberdeen 
s’hi va jugar un PSA 10000€. 
El jove igualadí Bernat Jaume 
va superar la 1a ronda del di-
lluns guanyant al anglès Lyell 
Fuller, 165 del món i tercer 
d’Europa júnior l’any 2014 per 
7-11, 12-10, 11-6, 11-7 però en 
la ronda final és va quedar en-

Bernat Jaume, a les portes 
d’entrar al PSA d’Aberdeen

callat desprès de perdre amb 
el 126è millor jugador del món, 
l’anglès Nathan Lake campió 
d’Europa júnior l’any 2011. 
Segons paraules d’ell mateix 
“el Nathan ha estat millor que 
jo i no hi ha res a dir. 11-9, 
11-7, 11-4”. Propera estació, 
campionat d’Espanya absolut 
a Santiago.

El benjamins del Club Atlètic Igualada, 
en el campionat català de relleus
ATLETISME / LA VEU

Quatre equips Benjamins del 
CAI Petromiralles de Relleus 
4 x 60 m., participaren en la 
Jornada classificatòria del 
Campionat de Catalunya de 
Relleus a Castellar del Vallès, 
classificant-se els equips “A” 
per la final, en una gran actu-
ació, amb els relleus formats 
per M.Aguila -P. García - O. 

Riera i O. Alonso, amb un gran 
“crono” de 38”9, guanyadors 
de la seva sèrie i 2n. millor 
registre dels 48 clubs partici-
pants.  
L’equip femení de 4 x 60 m. 
format per L. Rodríguez - B. 
Piqué - M. Ayyad i M. Bucha-
ca, foren 2es. de la primera 
sèrie amb un “crono” de 40”0, 
assolint una destacada 6a po-
sició global entre 40 equips 

participants, i accedint a la fi-
nal del proper 18 d’abril a Vic.
Cal ressaltar també la meri-
tòria actuació dels altres dos 
equips del CAI, els nens J. 
Rica - M. Samaniego - E. Igle-
sias i S. Subirana, entrant 2ns. 
de la vuitena sèrie amb 41”8, 
i les nenes I. González - V. 
Gumà - M. Zunino i M. Pomés, 
entrant 1eres. de la setena sè-
rie classif. amb 41”4.



Cultura
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DANSA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada ha 
preparat per aquesta prima-
vera diversos actes per cele-
brar el Dia Internacional de la 
Dansa, fixat per la UNESCO el 
dia 29 d’abril, coincidint amb 
l’aniversari del naixement de 
Jean-Georges Noverre l’any 
1727, considerat el pare del 
ballet modern.
Segons explica el tinent d’al-
calde de Dinamització Cul-
tural, Josep Miserachs, com 
cada any “el Dia Internacional 
de la Dansa convertirà aques-
ta disciplina artística en la gran 
protagonista, reconeixent i do-
nant suport a l’esforç constant 
de totes aquelles persones 
que la practiquen, és una festa 
per compartir la passió per la 
dansa en tota la seva diversi-
tat i una ocasió per aproximar-
la a tothom”.
Les propostes d’aquest any 
són d’allò més variades. Dis-
sabte, 11 d’abril, a les 19h, a la 

plaça de l’Ajuntament, la dan-
sa sortirà al carrer amb set ba-
llarins provinents de diferents 
branques de la dansa per fer 
reviure el món de Michael 
Jackson, amb l’espectacle, 
Forever Rey del Pop.
Dissabte, 25 d’abril, a les 19h, 
al Teatre Municipal l’Ateneu, 
es podrà veure la producció 
Els tres mosqueters, de l’Es-
cola de Dansa del Consell Co-
marcal i l’Orquestra Terres de 
Marca, que interpretaran, tam-
bé dins dels actes de la Prima-
vera Gran, en directe algunes 
de les obres més significatives 
del romanticisme.

Aquest dissabte comença a Igualada la celebració del 
Dia Internacional de la Dansa

La dansa sortirà 
aquest 11 d’abril al 
carrer per reviure el 
món de Michael Jack-
son amb l’espectacle 
Forever Rey del Pop

L’acte central tindrà lloc diu-
menge, 26 d’abril, a les 18h, a 
l’Ateneu, i serà la 17a Mostra 
de Dansa Ciutat d’Igualada. 
Aquesta diada permet pre-

sentar les coreografies de les 
diferents escoles de dansa de 
la ciutat i d’altres grups convi-
dats. És un espai de suport a 
les creacions joves i al treball 

realitzat al llarg de tot el curs.
La programació estable del 
Teatre Municipal l’Ateneu aco-
llirà dissabte, 9 de maig, a les 
21h, el Ballet Carmen Roche 
amb el seu espectacle Time-
less. De Petipa a Nacho Dua-
to. Amb vocació de ser cap de 
cartell del Dia de la Dansa, es 
tracta d’un repertori creat per 
celebrar més de quinze anys 
en escena, amb un progra-
ma que commemora i apropa 
la dansa i la trajectòria de la 
companyia a tota mena de pú-
blics.
Tampoc hi mancarà la dan-
sa d’arrel tradicional, servida 
pels més petits de les diver-
ses agrupacions de dansaires 
amb una nova edició de la 
Roda d’esbarts infantils i juve-
nils Catalònia. Aquest acte es 
portarà a terme diumenge, 10 
de maig, a les 12h al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE / LA VEU

A partir d’avui divendres 10 
d’abril, ja es podran adquirir 
de manera anticipada i a la 
taquilla del Teatre Municipal 
l’Ateneu les entrades i abo-
naments per la 26a edició de 
La Mostra d’Igualada - Fira de 
teatre infantil i juvenil, que se 
celebrarà del 16 al 19 d’abril 
de 2015.
L’horari de venda d’entrades 
serà de 18h a 20h el diven-
dres 10, diumenge 12, dilluns 
13, dimarts 14 i dimecres 15, 
mentre que el dissabte 11 les 
taquilles també romandran 
obertes al matí: d’11h a 13h i 
de 18h a 20h.
Durant els dies de La Mostra, 
del 16 al 19 d’abril, les entra-
des i abonaments es podran 
comprar al llarg del dia al punt 
de venda que s’instal·larà a 
la Plaça de Cal Font. Obrirà 
dijous i divendres a partir de 
les 9h, i dissabte i diumenge a 
partir de les 9.30h.
D’altra banda, els espectacles 
de pagament que tindran lloc 
al Kiosk del Rec (‘Marabunta‘ 
de Guillem Albà & The All In 

Orchestra el divendres 17 a 
les 24h i ‘Delikatessen con-
cert‘ de Delikatessen el dis-
sabte 18 a les 24h), només 
es podran comprar al mateix 
espai per un preu únic de 5 
euros (amb consumició).
Les entrades tenen un preu 
de 8 euros, o de 5 euros si es 
gaudeix d’alguna de les condi-
cions de preu reduït com ara 
menors de 13 anys; persones 
aturades, pensionistes i jubi-
lades; socis del Carnet Jove, 

Abacus Cooperativa, Ateneu 
Igualadí, Club Tr3sC; lectors 
del diari ARA (presentant val 
de descompte); subscriptors 
de La Veu de l’Anoia i Regió7; 
i bitllet senzill de FGC del dia 
corresponent.
Els descomptes no són acu-
mulables i per gaudir-ne cal 
presentar el carnet acreditatiu. 
Tots els infants a partir de tres 
anys hauran de pagar entra-
da.
També es pot gaudir de di-

Avui divendres s’obre la venda anticipada d’entrades i 
abonaments a taquilla de La Mostra d’Igualada 2015

ferents tipus d’abonaments 
(oscil·len entre els 13 i els 
30 euros) que recullen packs 
d’entrades per a 4 o 6 espec-
tacles, amb distinció per als 
menors de 13 anys.
Els espectacles de carrer, així 
com l’inaugural ‘BR2’ de Bro-
das Bros (caldrà recollir prè-
viament l’entrada a taquilla) 
i 5 funcions en concret (mar-
cades amb el segell del Club 
Super3 i cal també recollir 
l’entrada a taquilla presentant 
el carnet) seran gratuïts.

Els subscriptors de La Veu 
també tenen descomptes a 
les entrades
Els subscriptors de La Veu de 
l’Anoia poden adquirir dues 
entrades a preu reduït -5 eu-
ros- presentat el carnet a l’ho-
ra de la compra. Només serà 
vàlida una compra per carnet.

Dijous, la Mostra aixeca el 
teló
Dijous de la setmana vinent 
és el dia en què la 26a. Mostra 
d’Igualada aixeca el teló dels 
espectacles que durant quatre 

intensos dies ompliran teatres, 
carrers i places de la ciutat.
L’espectacle inaugural de la 
Mostra d’enguany és BR2, de 
Brodas Bros, un espectacle de 
dansa hip-hop destinat al pú-
blic juvenil.
Any 2222. La llum del sol ja no 
arriba al planeta terra a causa 
del canvi climàtic... ens hem 
quedat totalment a les fos-
ques!. Els robots BR2 són els 
encarregats de divertir la hu-
manitat i nodrir-la amb la seva 
llum, una llum màgica que 
provoca rialles, salut i felicitat!. 
Els BR2 demostraran que els 
robots també saben ballar.
L’espectacle començarà a 
2/4 de 9 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu i malgrat 
l’espectacle és gratuït s’ha de 
recollir entrada a les taquilles.

Dijous, s'inaugura La Mostra d'Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil amb l'espectacle "BR2"

Descomptes per als 
subscriptors de La 
Veu: dues entrades al 
preu reduït de 5 euros 
per entrada
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MÚSICA / LA VEU

El Cicle Joventuts Musicals 
d’Igualada es reprèn aquest 
cap de setmana al Teatre de 
l’Aurora amb l’actuació d’Ae-
ris Duo, que oferirà el concert 
musical-literari A través del 
temps. El concert tindrà lloc el 
diumenge 12 d’abril, a les 7 de 
la tarda. 
Aeris Duo és format per la 
madrilenya Elena Díaz, al fa-
got, i la italiana Sara Bondi, a 
la flauta. Amb aquest concert 
musical-literari, aquestes dues 
joves intèrprets, proposen una 
reflexió sobre el concepte de 
temps, combinant textos i 
música. D’una banda obres 
de Telemann, Beethoven, 
Dubois, Gabaye, Posadas i 
Cook, seqüenciades en ordre 
cronològic, aporten la dimen-
sió lineal del pas del temps. 
Paral·lelament l’espectador 
és guiat per mitjà de textos de 
poetes i autors de procedèn-
cia diferent a través d’aspec-
tes relacionats també amb el 
pas del temps, com poden ser 
el record, l’esperança, l’enve-
lliment, els cicles de la vida 
entre d’altres. Intercalats entre 

les peces musicals, es llegiran 
textos de García Márquez, Ril-
ke, Saint-Éxupery, Manrique, 
Wilde, etc. 
Amb les seves propostes mu-
sicals, Elena Díaz i Sara Bon-
di pretenen apropar la música 
clàssica a nens, joves i adults 
mitjançant l’aportació en les 
seves actuacions d’elements 
externs que deixen enrere el 
concepte d’espectador passiu. 
En són una mostra els progra-
mes “El Barroc per Europa” i 
“Música francesa per a flau-
ta i fagot”. Aquesta formació 
compta també amb progra-
mes dirigits als més petits, en 
els quals es guia l’escolta de 
cada peça com si d’un joc es 
tractés. El concert A través del 
temps es nodreix de les parti-
cularitats de les dues compo-
nents d’Aeris Duo. Elena Díaz 
col·labora actualment amb 
l’Orquestra Simfònica d’Astú-
ries, l’European Wind Orche-
tra i l’Orquestra Harmonie de 
UDGA a Luxemburg. D’altra 
banda, Sara Bondi ha estat 
recentment seleccionada com 
a guanyadora del primer premi 
en el III concurs flautístic inter-

Concert musical-literari d’Aeris Duo al Teatre de l’Aurora, dins 
el Cicle Joventuts Musicals d’Igualada

nacional Alexander&Buono, el 
que l’ha portada a debutar al 
Carnegie Hall de Nova York i 
és autora del llibre El buen es-
tudio - técnica aplicada y mé-
todo de estudio para flautistas.

Venda d’entrades
El concert d’Aeris Duo A tra-
vés del temps tindrà lloc diu-
menge 12 d’abril a les 19 h. 

Les entrades (10€ i 8€ amb 
els descomptes habituals) es 
poden adquirir per Internet i a 
la taquilla del Teatre de l’Auro-
ra (a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
També es poden reservar prè-
viament trucant al 938050075 
exclusivament els dijous de 19 
a 20 h. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

Per conèixer més a fons la 
programació i el sistema de 
venda i reserva de localitats 
es pot consultar la pàgina 
web www.teatreaurora.cat o 
bé seguir tota l’actualitat a 
través dels canals de facebo-
ok (http://www.facebook.com/
teatreaurora ), twitter (http://
twitter

Miralls i miratges és una 
de les diverses propostes 
de concert que la pianista 
catalana Neus Peris està 
oferint durant aquesta tem-
porada per diferents sales 
catalanes, i que es va po-
der escoltar el passat 28 
de març al Teatre Municipal 
de l’Ateneu d’Igualada. El 
repertori del concert inclou 
obres del classicisme fins 
al s. XX. Les versions de la 
Sonata en Mib Major (Hob.
XVI/52) de Franz Joseph 
Haydn i de la Fantasia en 
fa menor op.49 de Frederic 
Chopin són molt remarca-
bles, però és en el repertori 
dels s. XX on el treball de la 
pianista excel·leix i amb qui 
ella mateixa reconeix “tenir 
una afinitat especial”.
De fet, no és el primer cop 
que Neus Peris s’enfronta 
davant del públic al compo-
sitor francès Olivier Messia-
en i demostra tenir el tem-
perament just i la maduresa 
per interpretar unes obres 
que destaquen per la seva 
dificultat en la interpretació: 

un llenguatge complex ba-
sat en proporcions matemà-
tiques gens fàcil de digerir i 
un estil narratiu místic on el 
control del tempo -absoluta-
ment estàtic- és innegocia-
ble. En aquesta ocasió, va 
interpretar dues peces de 
les vint que conformen l’obra 
Vingt regards sur l’Enfant-Jé-

sus, considerada una de les 
obres més importants del re-
pertori pianístic contempora-
ni i que Messiaen va compo-
sar durant la Segona guerra 
mundial. El miratge -del títol 
del concert- agafa aquí unes 
dimensions absolutament ca-
tòliques i la música transpor-
ta el públic a un viatge místic 

ple -tal i com indica la pròpia 
partitura- d’ocells a l’estiu, 
campanars que ressonen o 
estrelles que brillen al cel.
Les peces virtuoses per a 
piano Noctuelles i Oiseaux 
tristes formen part de l’obra 
Miroirs que el compositor 
basco-francès Maurice Ravel 
va composar l’any 1905 dedi-
cada als seus companys del 
grup francès d’avantguarda 
“Els apatxes”. El mateix Ra-
vel -i citant l’obra Juli Cèsar 
de Shakespeare- justifica el 
títol amb que “La vista no es 
coneix ella mateixa abans 
d’haver viatjat i haver trobat 
un mirall on es pot reconèi-
xer”. I amb una interpretació 
d’altíssim nivell és aquesta 
idea la que Neus Peris vol 
transmetre al públic, que la 
música ens reflecteix a no-
saltres mateixos com un mi-
rall, des de la premissa que 
la pròpia pianista afirma de 
que cada cop més el públic 
entén els compositors del s. 
XX i està preparat per en-
tendre i rebre les sensaci-
ons que transmeten aquests 

JORDI MARCÉ

El mirall de Ravel i el miratge de Messiaen consagren Neus Peris en el 
repertori d’avantguarda francès del segle XX

compositors. En paraules 
seves “Si abans es vivia 
una època on tot havia de 
ser bonic i meravellós” la 
llarga successió de fets que 
ha portat el s. XX a la huma-
nitat fa que els llenguatges 
d’avantguarda del s. XX re-
flecteixin al mirall totes les 
convulsions històriques -tan 
bones com dolentes- que 
aquest últim segle ens ha 
deportat.
La interpretació estilística-
ment rigorosa i el treball 
minuciós previ d’aquest 
repertori -un mirall i un mi-
ratge- situen a la pianista 
Neus Peris com un dels re-
ferents catalans del reperto-
ri d’avantguarda francès per 
a piano de la primera meitat 
del segle XX. Un referent 
que s’hauria de cristal·litzar 
definitivament amb una 
aposta agosarada però fer-
ma per part d’algun progra-
mador per poder escoltar-la 
en un recital, interpretant un 
repertori integral d’inici a fi 
d’aquests compositors.
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La companyia Dei Furbi ha 
preparat una interpretació lliu-
re de la trilogia operística més 
famosa: Les noces de Fígaro, 
Don Giovanni i Così fan tutte. 
Amb aquest nou repte, el grup 
que dirigeix  Gemma Beltran, 
continua la investigació d’un 
llenguatge escènic poètic, lí-
ric i visual, sense deixar de 
banda l’humor. 
L’espectacle arriba al Teatre 
Municipal l’Ateneu el proper 
dissabte, dia 11 d’abril, a les 
9 del vespre, un any després 
que els Dei Furbi guanyessin 
el Premi Max al millor espec-
tacle musical amb La flauta 
mágica, a més del Butaca. La 
funció, organitzada per l’Ins-
titut Municipal de Cultura for-
ma part del Programa.cat del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya 
i l’Oficina de Difusió Artística 
de la Diputació de Barcelo-
na.  Les entrades es poden 
comprar al Punt de difusió 
cultural i turística d’Igualada 
(Sala Municipal d’Exposicions 
c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la 
Creu) de dimarts a divendres 
de 19 a 21 h i el dissabte d’11 
a 14. Des de 2 hores abans a 
la taquilla del Passatge Vives. 
Les entrades tenen un preu 
de 18 i 15 €, amb descomp-
tes per a diversos col·lectius. 
També es poden comprar a 
www.ticketea.com.

Tres òperes en una 
Les cordes vocals més enjo-
gassades del país arriben a 
Igualada amb una nova va-
riació mozartiana, a partir de 
Les noces de Fígaro, Don Gi-
ovanni i Così fan tutte. Amb la 
seva originalitat desbordant, 
els Dei Furbi ens volen sor-
prendre i que acabem rendits 
al seu món únic de veu i gest, 
dansa i mim i que ens interro-
ga sobre si l’òpera no pot ser 
divertida. Aquesta coneguda 
trilogia de Mozart i Da Ponte 
va ser produïda poc abans de 
la revolució francesa amb un 
mateix propòsit: fer una críti-
ca a la particular deshumanit-
zació que provoca l’ús i abús 
dels privilegis de l’aristocrà-
cia. En el conjunt d’aquestes 
obres, els personatges feme-
nins són considerats com un 
objecte en el seu sentit més 
ampli: sexual, econòmic i ju-
rídic. 
L’espectacle Trilogia MozArt 
fusiona totes tres òperes. Una 
galeria d’art és l’espai on els 

joves personatges de l’òpera 
Così fan tutte passegen feli-
ços mentre admiren una peça 
d’art interactiva, que alhora 
recorda una faldilla gegant. 
Aquests joves, enamorats, 
es “trenquen” al caure dins 
del parany que els prepara 
Don Alfonso, el propietari de 
la galeria, fet que posa de 
manifest la fragilitat de les se-
ves relacions amoroses.  La 
narració continua a través de 
l’obra interactiva, que passa 
a ser habitada pels personat-
ges de l’òpera Don Giovanni. 
Com tothom sap, Don Giovan-
ni fuig amb el seu criat des-
prés d’haver forçat a “Doña 
Anna” i assassinat al pare 
d’aquesta. Poc després apa-
reixen “Doña Elvira, Masetto i 
Zerlina”, que en un joc escè-
nic ens porten a un episodi de 
“teatre dins teatre”: quan són 
les festes de prometatge dels 
camperols de l’òpera Don Gi-
ovanni, aquests presenten la 
següent òpera, Les noces de 
Fígaro. Els personatges de 
l’òpera Don Giovanni es pres-
ten a representar el personat-
ge simètric que correspon a 
Les noces de Fígaro. Acabat 
l’espectacle els camperols 
tornen al món de Don Gio-
vanni, i com diu la cançó final: 
“qui la fa la paga” i així, Don 
Giovanni acaba engolit per 
l’infern en un cant a la vida i 
a la llibertat.

La companyia Dei Furbi
Trilogia MozArt – Così fan 
Dei Furbi és un espectacle 
dirigit per Gemma Beltran 
amb arranjaments musicals 
de Paco Viciana. Ha tingut 
cura de l’espai escènic i el 

vestuari Ramon B. Ivars. Els 
seus intèrprets són Robert 
González, Marc Pujol, Que-
ralt Albinyana, Anna Herebia i 
David  Marcè a més de  Toni 
Vinyals  Albert Mora que in-
terpreten en alternança el seu 
paper.
La companyia Dei Furbi va ser 
fundada per Gemma Beltran 
l’any 2002. Al llarg dels seus 
dotze anys de vida, Dei Fur-
bi ha creat i posat en escena 
set espectacles. El primer es-
pectacle Scherzo estrenat el 
mateix any al festival Grec va 
rebre una gran acollida tant 
a nivell de crítica com de pú-

blic i va ser l’inici d’una sòlida 
trajectòria professional de la 
companyia que en la mateixa 
línia de creació col·lectiva i a 
la manera de la Comèdia de 
l’Art va estrenar i girar Diverti-
mento al 2003 i Tocata i Fuga 
en el 2005. 
Al 2006 la, companyia Dei 
Furbi per primera vegada fa 
una adaptació de l’obra de 
Pierre de Marivaux L’illa dels 
esclaus.  Al 2008 torna amb 
una proposta de creació col-
lectiva Homes de Shakespea-
re per la qual va ser premiada 
Gemma Beltran amb el tercer 
guardó com a millor direcció 

Dissabte, la “Trilogia MozArt – Così fan Dei Furbi”, 
música d’òpera al Teatre Municipal l’Ateneu

dins el 13è Certamen Naci-
onal de Directoras de Teatro 
de Torrejón de Ardoz (Madrid 
2010), aquest espectacle en-
cara en repertori, va fer dues 
temporades a Barcelona i va 
girar per Catalunya i la resta 
del territori Espanyol. 
A finals del 2009 la compa-
nyia estrena Asufre al teatre 
Tantarantana, del que farà 
una segona temporada al Ca-
pitol de la Rambla i encara 
una tercera temporada a la 
Biblioteca Nacional de Cata-
lunya. Aquesta creació va ser 
guardonada amb el primer 
premi a la millor direcció a 
la 14a.ª Edició del Certamen 
Nacional de Directoras de 
Teatro de Torrejón de Ardoz 
(Madrid, 2011) 
La darrera obra estrenada de 
la companyia La Flauta Mà-
gica (2013), és una versió a 
cappella de l’òpera de Mozart 
que ha estat de gira a Espa-
nya i a l’estranger amb gran 
èxit i que va guanyar el Pre-
mi Max a millor obra musical 
del 2014. La companyia Dei 
Furbi, es caracteritza des 
dels seus inicis per la creació 
col·lectiva a partir de la pers-
pectiva que ofereix la pràctica 
teatral relacionada amb la tra-
dició de l’actor com a centre, 
subjecte i objecte de l’acció 
dramàtica. 

LLIBRES / LA VEU

Dijous de la setmana vinent, 
16 d’abril es durà a terme la 
presentació del llibre En una 
altra vida vull portar talons, 
d’Anna Carretero. 
L’acte serà a les 8 del vespre 
a la sala de socis de l’Ateneu 
i serà presentat per Josep 
M. Solé, editor del programa 
“Vols llegir?” de Ràdio Nova.
Anna Carretero és igualadi-
na, programadora cultural de 
l’Ateneu Igualadí. Aquest és 
el seu endinsament en el món 
literari i ho fa amb un llibre sin-
cer.
Una experiència de vida, con-
dicionada per una negligència 
mèdica que va malmetre el 
peu d’una noia de setze anys, 
és el fil conductor d’un relat 
que ella mateixa ha escrit als 

seus 52 anys, arran d’un fet 
emocional punyent que la duu 
a passar un procés de dol.
És precisament el peu dret 

qui, en una carta adreçada a 
l’autora, expressa totes les 
seves sensacions i vivències; 
especialment, el procés de dol 
que va patir en sentir-se aban-
donat i sol durant gairebé tres 
dècades. En la carta, també li 
fa unes reflexions reveladores 
sobre «el caminar per la vida».
En una altra vida vull portar 
talons és el relat en primera 
persona d’una vivència interi-
or, on moltes persones s’hi po-
den trobar reflectides, perquè; 
alliberar l’ànima és un anhel 
universal.
La protagonista de la contra-
portada del diari que teniu els 
dits és l’Anna Carretero, en 
una entrevista on explica el 
procés de gestació d’aquest 
llibre.

Dijous vinent, presentació del llibre “En una 
altra vida vull portar talons” d’Anna Carretero

La companyia Dei Furbi torna a Igualada amb un nou espectacle, aquesta vegada una fusió de la trilogia operística més 
famosa: Les noces de Fígaro, Don Giovanni i Così fan tutte
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Avui divendres 10 d’abril La 
Banda del Yuyu visitarà Igua-
lada per primera vegada en un 
concert que se celebrarà a les 
23:30h, a la sala Rec On Fire 
(carrer Creueta, 37) d’Iguala-
da, i estarà organitzat per l’as-
sociació ROCK CITY.
El grup gironí obrirà la gira de 
presentació del seu nou disc 
Tornem a ser-hi (2015) a Igua-
lada, amb un concert en el que 
combinaran els nous temes 
amb el més destacat de la 
seva discografia. Cal recordar 
que aquest 2015 La Banda 
del Yuyu ha complert 15 anys 
de trajectòria, en els quals ha 
publicat 4 discos d’estudi, i ha 

La Banda del Yuyu presenta el 
seu nou disc “Tornem a
ser-hi” a Igualada

realitzat diverses gires en les 
que ha tocat a festivals com el 
Black Music Festival, el BAM i 
el Senglar Rock, i ha compartit 
escenari amb grups com Spin 
Doctors, Beasts ofBourbon, 
Berri Txarrak i Gerard Quinta-
na.
Serà el divendres 10 d’abril 
a la sala Rec on Fire on po-
drem gaudir d’aquest grup de 
classic rock que mescla blues, 
soul i rock’n’roll, i que entre 
les seves influències cal ano-
menar bandes com The Black 
Crowes, Gov’t Mule, Neil Yo-
ung, The Rolling Stones, Deep 
Purple, Rory Gallagher i The 
Allman Brothers entre molts 
d’altres.

MÚSICA / LA VEU

George Freginald, el Col·lectiu 
Musicofoll i Lloll Bertran pre-
senten una versió rumba-psi-
codèlica de  “Les Caramelles” 
(1920). La cançó arriba acom-
panyada d’un videoclip i conté  
algunes sorpreses, com el re-
torn a de la “pija” presentadora 
Sandra Camaca.
La proposta de  George Fre-
ginald i el Col·lectiu Musicofoll     
és humorístico-musical. Des 
del passat desembre, donen 
a conèixer la vertadera histò-
ria de la música amb la sèrie 
documental Looking Back: 
Una història vertadera. A més 
a més, han donat a llum dos 
singles, rebuts amb molt bo-
nes crítiques per músics com 
Arnau Tordera (Obeses), Fer-
ran Orriols (Nyandú) o Peter 
Stampfel (Holy Modal Roun-
ders): El Caga Tió Punk  i El 
Dijous Llarder Rockabilly.
La tercera entrega musical  
del Col·lectiu Musicofoll ha 
comptat amb la inestimable 

col·laboració d’un dels grans 
mites de la comèdia i el tea-
tre a Catalunya: la igualadina 
Lloll Bertran. L’actriu, cantant 
i show-woman, ha posat la 
seva veu al nou single. També 
ha interpretat el paper de San-
dra Camaca i el de pubilla in-
nocent cortejada per l’il·lustre 
cap de la banda.
Són moltes les inquietuds que 

Lloll Bertran posa veu a “La rumba de les 
caramelles” del Col.lectiu Musicofoll 

mouen aquest col·lectiu musi-
cal. Entre elles, busquen fo-
mentar i posar en un nou con-
text les tradicions de la cultura 
popular catalana i les seves 
cançons. És en aquest procés 
de reinvenció on aquestes po-
den adquirir significats nous 
sense que això impliqui perdre 
la seva essència.

Albert Espinosa signarà el seu llibre “El món 
blau. Estima el teu caos” a la llibreria Aqualata
LLIBRES / LA VEU

El proper dijous 16 d’abril, a 
partir de 2/4 de 7 de la tar-
da, Albert Espinosa serà a la 
llibreria Aqualata on signarà 
exemplars del seu nou llibre El 
món blau. Estima el teu caos.

El món blau és la nova novel-
la de l’Albert Espinosa; una 
història que enllaça amb El 
món groc i Polseres vermelles 
i amb la qual es tanca una tri-
logia de colors que parlen de 
vida, de lluita i de mort. Es-

pinosa ens introdueix en una 
narració d’aventures i emo-
cions sobre un grup de joves 
que s’enfronten a un gran rep-
te: revelar-se contra un món 
que intenta endreçar el seu 
caos. A través de cinc perso-
natges, una illa i una recerca 
incessant per viure, l’autor 
torna a introduir-nos en el seu 
univers particular amb una 
història que es desenvolupa 
en un món oníric i fantàstic, 
amb un inici contundent i un 
desenllaç ple d’esperança i de 
llum.
Albert Espinosa és actor direc-
tor, guionista de cinema, tea-
tre i televisió. Ha fet diverses 
peŀlícules, és el creador de la 
sèrie Polseres Vermelles i la 
seva obra literària s’ha publi-
cat a més de 40 països.

El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment 
exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a CAMINS DE VENT a incorporar les dades 
que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la 
�nalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de CAMINS DE VENT, així com 
de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que CAMINS DE VENT o LA VEU 
puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

Nom: ....................................................................................................

Cognoms : .........................................................................................

Població: ............................................................................................

Telèfon: ...............................................................................................

Mail: .....................................................................................................

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS
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EXPOSICIONS

EL MÓN DEL CÒMIC
Us convidem a viatjar en el 
temps per saber l’origen del 
còmic, els principals autors i 
esdeveniment.
De l’1 al 30 d’abril a la Bibliote-
ca de Piera.

MIL I UNA FLORS
Flors i arbres florits, papallo-
nes, marietes i abelles... Tot 
un món que desperta a la pri-
mavera i que ens acompanya 
tot l’estiu.
De l’1 al 30 d’abril a la Bibliote-
ca de Piera.

D’ IL ·LUSTRADORS : 
ROSER CAPDEVILA
La Roser Capdevila i Valls és 
una il·lustradora catalana molt 
coneguda arran de la publica-
ció de Les tres bessones.
De l’1 al 30 d’abril a la Bibliote-
ca de Piera.

JOAN AMADES. LA  ME-

MÒRIA DEL POBLE
Una exposició per conèixer la 
personalitat i l’obra del folklo-
rista català. 
De l’1 al 30 d’abril a la Sala mu-
nicipal d’Exposicions d’Iguala-
da.

ENTRE LLANES I FUSTA
Concepció Méndez i Antònia 
Casals 
Fils, llana i fusta. Tres matèries, 
infinites possibilitats. 
Del 17 de març al 30 d’abril al 
Punt de lectors de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

OLIS I AQUAREL.LES
M. Teresa Quadras 
Pintures a l’oli i aquarel.les. 
Del 13 de març al 25 d’abril a la 
sala Camil Riba de Sant Martí 
de Tous.

“GAUDÍ”
Casas Anfruns 
Una mostra de l’arquitectura 
gaudiniana tan admirada pel 

pintor. 
Del 12 de març al 15 de maig a 
D’ARA Galeria d’Art.

MEMÒRIA DE LES ARTS 
EFÍMERES
L’exposició ens apropa les col·
leccions del Museu de les Arts 
Escèniques a través de repro-
duccions del seu fons. 
Del 8 al 19 d’abril a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions d’Iguala-
da.
QUATRE MANS I VINT 
MELODIES
Gemma Tort i Laura Romero 
Frases de cançons il.lustrades. 
Del 28 de març al 7 d’abril a la 
Galeria del Passatge.

PELL: ENTRE L’ART I EL 
DISSENY
Exposició a càrrec de l’alum-
nat de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps, on es podrà 
veure una selecció de peces 
projectades. 

Del 9 d’abril al 4 de maig a Ar-
tèria.

FRASES I PARAULES
Recull de paraules i frases ma-
ques, divertides, necessàries, 
d’amor, difícils i mots llargues, 
per commemorar els 25 anys 
del Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística. 
Del 10 d’abril al 3 de maig al 
vestíbul de l’Ateneu Igualadí.

EVOCACIONS VERTI-
CALS
Lluïsa Pla
El punt de partida de l’obra de 
Lluïsa Pla és la construcció del 
propi jo, d’un interior, molt rela-
cional amb l’exterior 
Del 9 d’abril al 15 de maig a la 
Sala d’exposicions de l’EMA 
Gaspar Camps.

BIBLIOTEQUES A IGUA-
LADA
Una mirada a les biblioteques 
públiques igualadines al llarg 

de la seva història per com-
memorar que la Generalitat ha 
nomenat el 2015 «Any de les 
biblioteques» 
Del 10 d’abril al 30 de maig al 
vestíbul de la Biblioteca Cen-
tral.

LA BELLESA DE LA MÀ-
QUINA
Ramon de Baños
Fotografia de gènere industri-
al: un extraordinari document 
gràfic d’un món desaparegut. 
Del 16 d’abril al 31 de maig a 
la sala d’exposicions temporal 
del Museu de la Pell.

JOSEP ROSICH I ÀN-
GELS CUERVA
Obres realitzades amb tèc-
niques i suports diversos, en 
Josep amb tècniques mixtes i 
l’Angels amb collage. 
Del 12 al 26 d’abril a la sala 
municipal d’exposicions de la 
Pobla de Claramunt.

 

LLENGUA / LA VEU

Aquest diumenge, 12 d’abril, 
a les 12h del migdia, el Mu-
seu de la Pell d’Igualada aco-
llirà una nova activitat familiar 
gratuïta inclosa dins del pro-
grama Cultura en Família. Es 
tracta del taller Yummy Eas-
ter Dessert, a través del qual 
es prepararan postres i es 
podrà conèixer com se cele-
bra la Pasqua en els països 
anglosaxons. El taller anirà 
a càrrec de escola d’anglès 
Kids&Us i està recomanat a 
partir de 6 anys. 
Un professor de l’escola tor-
narà a posar-se el barret de 
cuiner perquè grans i petits 
aprenguin a fer una mona de 
Pasqua, i donarà totes les ex-

plicacions en anglès. Aquest 
taller està pensat perquè els 
infants, en companyia dels 
pares, experimentin amb el 
menjar, tastin i descobreixin 
que la cuina pot ser molt di-
vertida i, alhora, vagin apre-
nent noves paraules i con-
ceptes de la llengua anglesa 
d’una manera lúdica i dinàmi-
ca. Només cal que, qui no es 
vulgui embrutar, porti un da-
vantal de casa i vagi seguint 
atentament la recepta perquè 
pugui endur·se cap a casa 
una bona mona.
Davant de la bona resposta 
de la primera activitat en an-
glès que es va programar en 
la passada edició de Cultura 
en Família, a més del taller 

Cultura en Família proposa fer una 
mona mentre es practica l’anglès, 
aquest diumenge, al Museu de la Pell

de cuina del diumenge 12 
d’abril, hi haurà una altra acti-
vitat al mes de maig del tipus 
story&craft, que també anirà 
destinada a famílies amb in-
fants a partir de 6 anys. 
El programa Cultura en Fa-
mília reuneix un ventall d’ac-
tivitats, en bona part gratuï-
tes, que inclou tallers de tota 
mena, teatre i espectacles 
musicals, festes populars, 
visites, contacontes o cine-
ma en català; un seguit de 
propostes organitzades per 
l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC). Es pot donar demanar 
informació de l’activitat al te-
lèfon del Museu de la Pell, el 
93 804 67 52.  

IGUALADA / LA VEU

Els tercers dimecres de mes a 
partir del dimecres 15 d’abril  a 
l’Ateneu Igualadí s’inicia “Fer 
de mare... fer de pare”, un ci-
cle de trobades per compartir 
la experiència personal de la 
maternitat i la paternitat i refle-
xionar sobre les expectatives 
que teníem, com ens ha con-
dicionat l’entorn i les nostres 
creences, etc.
Quina ha sigut la realitat? Ha 
estat lluny de les expectati-

ves? Què projectàvem quan 
estàvem esperant? A partir de 
qui o què vam construir la idea 
de com ser pare o mare? Què 
estàs esperant, què et diu la 
gent? I tu, què dius tu ara als 
qui estan esperant?
L’activitat, organitzada con-
juntament amb les Escoles de 
l’Ateneu comptarà com a faci-
litadora l’Anna Pujabet i va di-
rigida a tots els pares i mares 
amb fills menors de 12 anys.

Comencen les trobades “Fer de 
mare... fer de pare” a l’Ateneu

MÚSICA / LA VEU

Diumenge tindrà lloc, als Hos-
talets de Pierola un recital líric 
a càrrec de Tina Gorina, so-
prano; Vicenç Esteve, tenor; 
Alberto Cazes, bariton i Xavi-
er Dolç, piano. El recital, ora-
nitzat pels amics de la Músic 
dels Hostalets de Pierola, co-
mençarà a les 6 de la tarda a 
l’Auditori Cal Figueres i el preu 
de l’entrada és de 6 euros.
El concert tindrà el següent 
programa:

PRIMERA PART
- L’Oreneta (tenor) E. Morera
- Après un Rêve (baríton) G. 
Fauré
- Maig (soprano) E. Toldrà
- L’Alba separa dalla luce l’om-
bra (tenor) P. Tosti
- Non t’amo piu (baríton) P. 
Tosti
- Morire (soprano) G. Puccini
- Carmen:- (duet soprano/te-
nor) G. Bizet
- Rigoletto Caro Nome (sopra-
no) G. Verdi
- Don Carlo (duet tenor/barí-

Diumenge, concert líric als Hostalets de 
Pierola

LLIBRES / LA VEU

El periodista i escriptor Fran-
cesc Canosa presentarà di-
mecres vinent, 15 d’abril,  a 
la Biblioteca Central d’Iguala-
da Fumar-se el franquisme: 
la Catalunya caliquenyo (Ara 
Llibres). La presentació tindrà 
lloc a 2/4 de 8 de la tarda i ani-
rà a càrrec del primer tinent 
d’alcalde de Promoció Cultural 
d’Igualada, Josep Miserachs.
Canosa retrata una època en 
què els pagesos feien el que 
calgués per tirar endavant, fos 
legal o il·legal, emparant·se 
sempre en la supervivència 
i saltant·se els límits de la le-
galitat, i treu a la llum una re-
alitat insospitada i amagada 
durant molts anys. L’autor con-
vida a conèixer tots els detalls 
d’aquesta història apassionant 
de la mà d’una gran quantitat 

de protagonistes i testimonis i 
a descobrir amb rigor allò que 
anomena «la geografia del 
fum»: el país que va decidir 
fumar·se la misèria del fran-
quisme amb un caliquenyo 
d’esperança. Tal com es diu a 
les pàgines del llibre «el tabac 
és substitutiu de tot, de la mi-
sèria, la gana, les tristeses, els 
patiments... Cada cigar és un 
intent d’esgarrapar el que no 
tens»
Francesc Canosa ha escrit al-
tres llibres que, com el que es 
presenta a Igualada, vol servir 
per  recuperar la memòria his-
tòrica de Catalunya. En són un 
exemple La Barcelona peca-
dora de Domènec de Bellmunt, 
La Catalunya de la primera te-
levisió o Memòries d’un país i 
d’un partit: Unió Democràtica 
de Catalunya (1931·1980).

Presentació de “Fumar-se 
el franquisme: la Catalunya 
caliquenyo”, de Francesc Canosa

ton) G. Verdi

SEGONA PART
- Canción del Olvido (baríton) 
J. Serrano
- Doña Francisquita: · (tenor) 
(soprano) (duet soprano/te-
nor) A. Vives
- Maestro Campanone (barí-
ton) V. Lleó
- La Tabernera del Puerto (te-
nor) P. Solozabal
- Katiuska: · (soprano) P. So-
lozabal (duet soprano/baríton)



DIVENDRES 10

CINECLUB
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “Levia-
tan” d’Andrei Zvyagintsev .
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada
Concert a càrrec de la Banda 
del Yuyu, un grup gironí que 
presenta el seu nou disc “Tor-
nem a ser-hi” .
Divendres a 2/4 de 12 a la sala 
Rec on Fire.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre “Cignus, 
un conte i tres cuentos”, recull 
de contes de  Mari Carmen Ber-
mejo, Encarna Navarro, Ino Ri-
vera i Darius Solé.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la sala d’actes dela Biblioteca 
Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
El pintor i escriptor igualadí 
Marcial Fernández Subirana 
presenta el seu llibre “El maletí 
vermell”.
Divendres a les 8 del vespre a 
Nicol’s Cafè.

DISSABTE 11

CARAMELLES
- Igualada 
Cantada de caramelles a càr-
rec de la Coral Infantil Gatzara.
Dissabte a partir de les 10 del 
matí pels carrers de la ciutat.

CARAMELLES
- Igualada 
Cantada de caramelles a càrrec 
de la Coral Infantil els Verdums.
Dissabte de 4 a 7 de la tarda 
pels carrers de la ciutat.

CARAMELLES
- Igualada 
Cantada de caramelles a càr-
rec de l’Associació de Veïns de 

Santa Caterina, Carme i Tra-
vessies.
Dissabte a partir de les 4 de la 
tarda de la tarda pels carrers de 
la ciutat.

ÒPERA
- Igualada 
Trilogia Mozart-Così Fan Dei 
Furbi. Les cordes vocals més 
enjogassades del país presen-
ten una variació mozartiana di-
rigida per Gemma Beltran.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

DANSA
- Igualada 
Forever Rey del Pop és una 
companyia de dansa de Barce-
lona formada per set ballarins 
que rendeix homenatge al gran 
talent de Michael Jackson.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
plaça de l’Ajuntament.

PATIROL
- Igualada 
Jornada de jocs de rol Tant si 
coneixeu aquest apassionant 
món, com si sou uns descone-
guts per aquest tipus de jocs 
narratius i fantasiós….
Dissabte a partir de les 10 del 
matí a l’auditori de l’Ateneu.

POESIA
- Capellades 
Recital poètic i musical amb 
Marc Freixas.
Dissabte a les 12 del migdia a 
la Biblioteca el Safareig.

DIUMENGE 12

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Yummy Easter dessert
A Anglaterra també mengen la 
mona per Pasqua? Vine a pre-
parar unes postres delicioses i 
coneixeràs com se celebra la 
Pasqua en els països anglosa-
xons.
Diumenge a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada
Aeris Duo.
Concert musicoliterari sobre el 
concepte del temps, amb obres 
de Telemann, Beethoven, El-
gar, Françaix, Posada i Cook, 
intercalades amb textos de 
Garcia Marquez, Rilke, Saint-
Éxupery, Manrique, etc
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
- Els Hostalets de Pierola
Recital líric a càrrec de Tina 
Gorina, soprano; Vicenç Este-
ve, tenor; Alberto Cazes, bari-
ton i Xavier Dolç, piano.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’Auditori Cal Figueres.

FESTA DE LA FORJA
- Piera
Jornada festiva amb tallers 
oberts a tothom per aprendre 
l’art de la forja.
Diumenge a les 11 del matí a la 
plaça del Sant Crist.

TEATRE FAMILIAR
- Vilanova del Camí
Xarxa Vilanova  proposa “Papi-
roflèxia” de Marcel Gros.
Diumenge a 2/4 d’1 al centre 
polivalent de Can Papasseit.

VERMUT MUSICAL
- Calaf
Concert vermut amb Joan Prat i 
la Banda qui portarà el seu nou 
treball, “Reviu”.
Diumenge a 2/4 d’1 al cafè del 
Casal de Calaf.

DILLUNS 13

CONFERÈNCIA
- Igualada
Josep M. Solà
El Mil·lenari de Calaf “El mil-
lenari de Calaf” pretén, a través 
de 20 imatges i de 20 petits 
textos, acostar-nos al passat, al 
present i al futur d’aquest poble 
al nord de l’Anoia.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

ACTIVITATS CULTURALS

DIMARTS 14

DIMARTS DE DIÀLEG
- Igualada
“Igualada respecta la pràctica 
de totes les religions?. Amb 
la intervenció inicial de: Jordi 
Puig, sociòleg especialitzat en 
diversitat religiosa.
Dimarts a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

L’HORA DEL CONTE
- Capellades 
Hora del conte amb la Manela 
que explicarà “Va de gegants”.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a 
la Biblioteca el Safareig.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Piera 
Presentació del llibre “Insect 
engineers”, de l’escriptora Ruth 
Barlett.
Dimarts a les 5 de la tarda al 
Casal per a Joves i Grans.

XERRADA
- Els Hostalets de Pierola 
La Fundació Sanitària Sant 
Josep oferiràla xerrada “Òr-
gans sensorials importants per 
l’equilibri”. La xerrada anirà a 
càrrec de la fisioterapeuta M. 
Teresa Salgado Chia.
Dimarts a 2/4 de 6 de la tarda al 
Casal de la Gent Gran.

DIMECRES 15

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació de llibre: “Fumar-
se el franquisme: la Catalunya 
del caliquenyo”, de Francesc 
Canosa.
Dimecres a 2/4 de 8 del vespre 
a la Biblioteca Central d’Iguala-
da.

MÚSICA. QUINTETS PER A PI-
ANO
- Igualada
Primer concert gratuït del Cicle 
de Quintets a càrrec de profes-
sorat de l’Escola Municipal de 

Música. Quintets per piano i 
vent de Mozart i Beethoven.
Dimecres a les 8 del vespre a 
l’auditori de l’Escola de Música.

CONFERÈNCIA
- Sta. Margarida de Montbui
Cicle de conferències “Ésser 
emocional”. Xerrada sobre Por 
i ansietat a càrrec de Dario  No-
gués, Terapeuta Gestalt, Psico-
dramatiste i hipnoterapeuta
Dimecres a les 9 del vespre a 
Therana

CLUB DE LECTURA
- Capellades 
Club de lectura amb el llibre 
“El gust amarg de la cervesa” 
d’Isabel-Clara Simó.
Dimecres a la Biblioteca el Sa-
fareig.

DIJOUS 16

LA MOSTRA
- Igualada
Comença la Mostra d’Iguala-
da 26a Fira de teatre infantil i 
juvenil, 4 dies per gaudir dels 
millors espectacles en família.
Dijous durant tot el dia, en di-
versos espais de la ciutat.

CLUB DE LECTURA
- Igualada
Club de lectura per a persones 
adultes que llegeixen el llibre 
“Jo confesso” de Jaume Cabré.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre ‘En una 
altra vida vull portar talons’ 
d’Anna Carretero.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

XERRADA
- Capellades 
Xerrada sobre “Fibromiàlgia, 
aprendre a conviure-hi”, orga-
nitzada pel CAP.
Dijous a les 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga.

Agenda
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Ràdio i televisió                            

Descarrega’t l’APP  de la comarca GRATIS
Només has d’anar al navegador d’internet i buscar: www.guiaanoia.cat o pel codi QR. 

Notícies, agenda cultural, punts d’interès a visitar , comerços... 
Tota la informació de la comarca a la teva butxaca!

Igualada Capital, de dilluns a divendres 
de 8 a 10h  informació, opinió i entreteniment

Generacions Musicals, dissabtes i diumenges d'11h a 12h, 
els clàssics dels 60, 70 i 80 sonen a Ràdio Igualada

Cuina Oberta, els dissabtes i diumenges de 12h a 13h, l'espai de
gastronomia i restauració de l'Anoia

Hemisferi dret, diumenges de 19 a 20h, a Ràdio Igualada parlem 
d'emocions i experiències vitals

I el cap de setmana, segueix els partits de l'IHC 
a la ràdio que s'escolta a la ciutat

Segueix-nos al 103.2 de la FM, radioigualada.cat 
i també a twitter i facebook.

Igualada Notícies, ara les notícies de la ciutat s'escolten 
de dilluns a dijous de 13.30h a 14.30h, i divendres i dissabtes a les 13h.

7D'AKÍ, de dilluns a divendres de 19 a 19.30h, 
7 cançons en català

Actualitza't, de dilluns a divendres de 18h a 19h, 
la millor música de les llistes europees a la Ràdio que s'escola a la ciutat

Vint-i-quatre, dilluns de 21h a 22h, 
una hora per parlar del món casteller

L'extintor, divendres de 14h a 14.30h, 
un espai protagonitzat per les entitats de la ciutat

Belles Lletres, divendres de 20.15h a 21h,
és moment d'obrir els llibres a Ràdio Igualada

Per als amants de la música country Postals de Nashville, 
divendres de 21h a 22h

What's going on! (dijous 22h-23h), Igdance (divendres 22h-24h), 
Dj Craze in sessions (dissabtes 23h-24h) Els millors Dj's punxen a Ràdio Igualada

Para l’orella, de dilluns a divendres de 19.30 a 20h. 
El programa que dona veu a les escoles d’Igualada (Del 2 de març al 15 de maig)



El racó del Cineclub •  "Leviatan"

RICARD FUSTÉ.-

Aquest divendres, a 2/4 d’11, 
al Teatre de L’Ateneu, el Cine-
club presenta la producció 
russa de 2014 Leviatan, d’An-
drei Zvyagintsev.
Kolia, el protagonista, viu en 
un poble petit del nord de Rús-
sia, prop del mar de Barents. 
Té un negoci de reparació 
d’automòbils que està al cos-
tat de la casa en què viu amb 
la seva jove esposa i un fill 
d’un matrimoni anterior. Però 
l’alcalde ambiciona quedar-se 
amb els terrenys on Kolia viu 
i treballa. Li vol comprar, però 
Kolia no ho vol vendre i ja la 
tenim armada.
El títol remet al monstre marí 
que apareix en l’Antic Testa-
ment i també, des del tractat 
de Thomas Hobbes, “Levia-

Fes-nos arribar aquesta  butlleta al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.

tan” és un mot que es fa servir 
per referir-se metafòricament 
als estats que abusen del seu 
poder. Ni el títol ni el contingut 
d’aquesta pel·lícula sobre la 
burocràcia estatal i la injustí-
cia no van agradar Vladimir 
Putin, i no va servir de gran 
cosa que el director al·legués 
que era un problema universal 
i que s’havia inspirat en un cas 
real que va passar als Estats 
Units. El film, en qualsevol 
cas, ha obtingut nombrosos 
guardons i va ser nominat a 
l’Òscar a la millor pel·lícula de 
parla no anglesa.
Des dels temps de la Unió 
Soviètica, el cineastes russos 
han hagut de lluitar contra la 
censura i molts han acabat les 
seves carreres a l’estranger 
per poder mantenir la seva 
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Abús d’autoritat

independència creativa. Re-
cordem el cas del gran Andrei 
Tarkovsky, que va realitzar Sa-
crificio, el seu darrer treball, a 

Suècia. Ara tenim l’oportunitat 
de veure una gran mostra d’un 
cinema reconegut per la seva 
elegància visual i força dramà-

tica i el millor títol de Zvyagint-
sev, potser amb permís de la 
també excel·lent El regreso, 
del 2003. 

RAMON ROBERT.-

Fent de realitzador, Clint Eas-
twood ha rodat algunes de 
les millors peŀlícules dels dar-
rers anys. Ara ens presenta 
El francotirador, una de les 
propostes més taquilleres del 
recent cinema nord-americà. 
La peŀlícula concentra el seu 
argument en el personatge del 
marine Chris Kyle, el texà que 
va batre el rècord de morts 
com franctirador de l’exèrcit 
d’Estats Units. Kyle va ser en-
viat a l’Iraq amb la missió de 
protegir els seus companys. 
La seva temperància i precisió 
mil·limètrica va salvar incomp-
tables vides en el camp de 
batalla, per la qual cosa es va 
guanyar el sobrenom de “Lle-

Dirigida per Clint Eastwood
genda”, però la notícia de les 
seves gestes va arribar fins 
a les files enemigues. Es va 
posar preu al seu cap i es va 
convertir en objectiu prioritari 
dels insurgents. A l’Iraq, Chris 
va participar en quatre perillo-
ses missions, aplicant el prin-
cipal lema dels marines: “no 
deixar a cap home enrere”.
Interpretada per Bradley Coo-
per, Sienna Miller i Luke Gri-
mes, El francotirador ha reco-
llit crítiques de tots els colors, 
algunes assenyalant la seva 
ideologia militarista i el seu 
caràcter americanista. Però 
es tracta de la peŀlícula com a 
director de Clint Eastwood que 
més diners ha recaptat.  

Es projecta a Tous •  El fracotirador



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

LEVIATAN
Rússia. Drama. D’Andrey Zvyagintsev. Amb Vladimir Vdovichenkov i Elena 
Lyadova. Kolia viu en un poblet a la vora del mar de Barents, al nord de 
Rússia. Té un taller de mecànica al costat de casa, on viu amb la seva jove 
esposa i el seu fill, fruit d’una relació anterior. L’alcalde del poble està 
decidit a apropiar-se de la casa i del taller de Kolia sigui com sigui. Primer 
intenta comprar el terreny, però Kolia no està disposat a vendre.

EL FRANCOTIRADOR
Estats Units. Bèl·lica. De Clint Eastwood. Amb Bradley Cooper, Sienna 
Miller i Luke Grimes. Autobiografia del marine Chris Kyle, el texà que va 
batre el rècord de morts com franctirador de l’exèrcit nord-americà. Kyle 
va ser enviat a l’Iraq amb la missió de protegir els seus companys. La seva 
precisió mil·limètrica va salvar incomptables vides en el camp de batalla, 
per la qual cosa es va guanyar el sobrenom de “Llegenda”, però la notícia 
de les seves gestes va arribar fins a les files enemigues. 

SIEMPRE ALICE
Estats Units. Drama. De Richard Glatzer i Wash Westmoreland. Amb 
Julianne Moore, Alec Baldwin i Kristen Stewart. Alice Howland està 
orgullosa de la vida que tant esforç li ha costat construir. Als cinquanta, 
és professora a Harvard, amb un marit reeixit i tres fills adults. En sentir-se 
desorientada, un tràgic diagnòstic d´Alzheimer canvia la seva vida, alhora 
que la seva relació amb la família i amb el món, per sempre. 

MORTDECAI
Estats Units. Comèdia. De David Koepp. Amb Johnny Deep, Ewan 
McGregor, Gwyneth Paltrow, Olivia Munn i Jeff Goldblum. Charlie 
Mortdecai és un excèntric marxant d’art que recorre el món a la recerca 
d’una cobejada pintura que podria contenir el codi d’una oblidada 
compte bancari dels nazis.

HOME
Estats Units. Animació. De  Tim Johnson. Amb: Jim Parsons Rihanna Steve 
Martin Jennifer Lopez. Quan Oh, un adorable inadaptat procedent d’un 
altre planeta, aterra a la Terra i es troba fugint de la seva pròpia espècie, 
entaula una improbable amistat amb una noia aventurera anomenada 
Tip, que està ficada en una recerca exclusivament seva. A través d’una 
sèrie de còmiques aventures al costat de Tip, Oh arriba a entendre que 
ser diferent i cometre errors forma, tot això, part de l’ésser humà i junts 
descobreixen el veritable significat de la paraula LLAR.

CENICIENTA
USA. Fantasia. De  Kenneth Branagh. AmbLily James, Richard Madden, 
Cate Blanchett, Helena Bonham Carter. La història de la Ventafocs compte 
les aventures de la jove Ella el pare torna a casar-se després de la tràgica 
mort de la seva mare. Ella no vol disgustar al seu estimat pare així que acull 
a la seva madrastra, Lady Tremaine i les seves filles Anastasia i Drisella a la 
casa familiar. Però el pare d’Ella mor sobtadament i ara es troba a mercè 
d’una nova família gelosa i cruel..

FOCUS
USA. Comèdia De  Glenn Ficarra, John Requa. Amb Margot Robbie, Will 
Smith, Rodrigo Santoro, BD Wong, Stephanie Honoré. Will Smith interpreta 
Nicky, un consumat mestre de l’estafa, que comença un romanç amb una 
novençana en l’ofici, Jess (Margot Robbie). Mentre li ensenya els trucs de 
l’ofici, ella desitja estrènyer massa els llaços amb Nicky, i aquest trenca de 
sobte la relació.

EL NUEVO EXOTICO HOTEL MARIGOLD
USA. Comèdia. De  John Madden. Amb   Maggie Smith, Bill Nighy, Judi 
Dench, Richard Gere, David Strathairn.  L’exòtic hotel Marigold 2 és el 
somni expansionista de Sonny (Dev Patel) i li exigeix més temps de què 
disposa, tenint en compte la seva imminent matrimoni amb l’amor de la 
seva vida, Sunaina (Tena Desae). Sonny li ha tirat l’ull a un prometedor 
immoble ara que la seva primera empresa, L’Exòtic Hotel Marigold per a 
Persones Majors i Encantadores, només té una habitació lliure.

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
LEVIATAN
Divendres: 22.30

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 64 SETMANES TANCAT

1/ FAST & FURIOUS 7 (16 anys)
Dv.: 19:30/22:15
Ds.: 16:45/19:30/22:15
Dg.:11:30/16:45/19:30/22:15
Dll a Dj.: 18:00/21:10

2/HOME  3D (apta) 
Ds. i Dg.: 15:30
2/INSURGENTE 3D 
Dv a Dg.: 17:30
Dll a Dj.: 18:30
2/INSURGENTE (apta) 
Dv i Ds.: 20:00/22:30
Dg.: 11:40/20:00/22:30
Dll a Dj.: 21:10

3/HOME (apta) 
Dv.: 17:45/19:45
Ds.: 15:45/17:45/19:45
Dg.: 12:00/ 15:45/17:45/19:45
3/ EL FRANCOTIRADOR (16 anys)
Dv a Dg.: 21:45
Dll a Dj.:18:15/21:00

4/EL ULTIMO LOBO 3D (7 anys)  
Dv. i Ds 18:00
Dg.: 22:40
Dll a Dj.: 18:10
4/EL ULTIMO LOBO (7 anys) 
Dv.: 20:20/22:40
Ds: 15:40/20:20/22:40
Dg.: 11:45/15:40/20:20/22:40
Dll a Dj.: 21:30

5/MORTDECAI (12 anys) 
Dv.: 18:15/20:25/22:35
Ds.: 16:00/18:15/20:25/22:35
Dg.: 11:50/16:00/18:15/20:25/22:35
Dll. a Dj.: 17:30/19:40/21:50

6/CENICIENTA (apta)
Dv.: 17.50/20:10
Ds.: 15:30/17:50/20:10

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
SIEMPRE ALICE  (7 anys) 
Guanyadora de l’Oscar a la 
millor actriu, Julianne Moore
Diumenge: 18:00
EL FRANCOTIRADOR (16 anys) 
Nominada a 6 Oscar
Diumenge: 19:45

Dg.: 11:50/15:30/17:50/20:10
Dll. a Dj.: 18:20/21:00
6/FAST&FURIOUS 7 (16 anys)
Dv. a Dg.: 22:30

7/CHAPIE
Ds.: 15:40
Dg.: 12:00/15:40
7/PERDIENDO EL NORTE (7 
anys)
Dv. a Dg.: 18:10/20:20/22:40
Dll. a Dj.: 17:30/19:40/21:50

8/ EL NUEVO EXOTICO HOTEL 
MARIGOLD (apta)
Dv.: 18:05
Ds.: 15:30/18:05
Dg.: 11.40/15:30/18:05
Dll a Dj.: 18:45
8/ FOCUS (16 anys)
Dv. a Dg: 20:35/22:50
Dll. a Dj.: 21:40

CINEMA A L’ANOIA

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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En la resurrecció de Jesús 
el fet mateix és inseparable 
dels testimonis. No ho és 
pas, però, en el sentit que 
la resurrecció de Jesús fos 
un mer idealisme que ha-
gués aconseguit descobrir 
la llum en la foscor, la vida 
en la mort, la glòria de Déu 
en l’abaixament de l’home. 
No han estat els sentiment 
dels deixebles i de les do-
nes el que ha fet possible la 
resurrecció de Jesús, sinó 
que ha estat el fet de Jesús 
ressuscitat el que ha canviat 
del tot el cor dels deixebles, 
convertint-los en testimonis 
de Jesús ressuscitat. El testi-
moniatge dels apòstols forma 
part indestriable del fet de la 
resurrecció de Jesús. Jesús 
ressuscitat és l’esdeveniment 
que pertany a tots els homes. 
No sols als pocs testimonis 
que el van veure ressuscitat, 
sinó a tots els homes pertany 
l’esdeveniment de la resur-
recció de Jesús. Les aparici-
ons del ressuscitat a les do-

nes i als apòstols formen part, 
no sols dels relats de la resur-
recció, sinó també del mateix 
fet de la resurrecció de Jesús. 
El sepulcre buit i les aparicions 
de Jesús constitueixen els dos 
fets no explicables i comple-
mentaris que fan palesa la re-
alitat històrica de la resurrecció 
de Jesús. Homes i dones con-
crets, d’un lloc i d’un temps, 
van ser testimonis del sepulcre 
buit i de Jesús ressuscitat que 
va parlar i menjar amb ells, els 
va explicar les Escriptures i els 
va partir el pa, els va mostrar 
els forats del seu costat i de les 
seves mans. I ells es van con-
vertir, amb el seu testimo-
niatge, en part de l’esdeveni-
ment de la resurrecció de Je-
sús. El que fou en l’inici 
d’aquest esdeveniment con-
tinua essent la manera de 
fer-se visible enmig del món. 
També avui i aquí, en aquest 
moment concret de la història 
de la humanitat, els testimonis 
de Jesús ressuscitat continuen 
essent necessaris i indispen-

sables perquè el món pugui 
creure-hi. No hi ha pas cap 
altra forma! Solament amb el 
testimoniatge d’una vida reno-
vada que neix del trobament 
amb Crist i de la paraula clara i 
explícita donat pels qui creuen 
en Crist, podran les persones 
que no hi creuen trobar-se 
amb la veritat de Jesús viu.
La Pasqua nova ens demana 
a tots nosaltres deixar-nos en-
dinsar en l’esdeveniment de 
la resurrecció del Senyor com 
una realitat present. En els 
nostres cors i en els nos-tres 
llavis ha de ressonar de mol-
tes maneres l’anunci primor-
dial de l’Església: «Jesucrist 
t’estima, va donar la vida per 
salvar-te, i ara és viu al teu 
costat cada dia, per il·luminar-
te, per enfortir-te, per alliberar-
te» (papa Francesc, EG, 164). 
Serà Pasqua en el nostre cor 
si, en els nostres llavis i en la 
nostra vida, hi ha el testimoni-
atge clar i valent de Crist res-
suscitat d’entre els morts.

ROMÀ CASANOVA

Testimonis de la resurrecció de Jesús

Bisbe de Vic

ESGLÉSIA / SANTA SEU 

El Papa Francesc ha reprès 
aquest 8 d’abril la celebració 
de l’Audiència General dels 
dimecres a la plaça de Sant 
Pere del Vaticà. El Sant Pare 
ha continuat el cicle de ca-
tequesi dedicat a la família 
completant la reflexió sobre 
els infants, ‘’el fruit més bonic 
de la benedicció que el Cre-
ador ha donat a l’home i a la 
dona’’, i s’ha centrat en les 
‘’històries de passió’’ que per 
desgràcia viuen molts d’ells. 
‘’Molts infants -ha dit- des del 
principi són rebutjats, aban-
donats, despullats de la seva 
infància i el seu futur. Hi ha qui 
s’atreveix a dir, gairebé en to 
de disculpa, que portar-los al 
món va ser un error. Això és 
vergonyós! No descarreguem 
en els infants els nostres pe-
cats, si us plau! Els nens mai 

són “un error”!
’Els que tenen la tasca de go-
vernar, educar, i fins i tot jo 
diria que tots els adults, -ha 
continuat el Papa- som res-
ponsables dels infants i de 
fer tot el possible per canviar 
aquesta situació. Em refereixo 
a la passió dels nens. Cada 
nen marginat, abandonat, que 
viu als carrers pidolant, sense 
escola, sense atenció mèdica, 
és un crit que s’eleva a Déu i 
que acusa el sistema que hem 
construït. Però cap d’aquests 
infants és oblidat pel Pare que 
és al cel. Cap de les seves llà-
grimes és en va. Com tampoc 
hem d’oblidar la nostra res-
ponsabilitat, la responsabilitat 
social de les persones i dels 
països’’.
El Papa Francesc ha recor-
dat com Jesús va demanar 
als apòstols que deixessin 

els nens apropar-se a Ell, i 
ha destacat que ‘’gràcies a 
Déu, els nens amb dificultats 
greus tenen sovint pares ex-
traordinaris, llestos per sacrifi-
car-se i ser generosos en tot 
moment. Però aquests pares 
-ha afegit- no cal deixar-los 
sols. Hem d’acompanyar-los 
en el seu esforç, i també oferir 
moments d’alegria compartida 
i alegria despreocupada, per-
què no només estiguin sumits 
en la rutina terapèutica’’. El 
Papa ha esmentat també com 
sovint els nens pateixen els 
efectes de vides desgastades 
per treballs precaris i mal pa-
gats, per horaris insostenibles, 
unions immadures i separaci-
ons irresponsables. ‘’Sovint 
pateixen violència que no són 
capaços de superar, i davant 
els ulls dels adults es veuen 
obligats a acostumar-se a la 

“Molts infants són rebutjats, abandonats, despullats de la seva 
infància i el seu futur”

degradació’’.
‘’Amb els nens no es fa broma’’ 
-ha remarcat el Pontífex dient 
que tant ara com en el passat, 
l’Església ofereix la seva ma-
ternitat al servei dels infants 
i de les famílies, defensant 
sempre els seus drets. ‘’Seria 
molt bonic -ha continuat- te-
nir una societat que quan es 
tracta dels nens, tingués clar 
que cap sacrifici dels adults 

és massa gran per tal d’evitar 
que qualsevol infant pensi que 
ha estat un error, que no valen 
res o que se senti abandonat 
per la prepotència dels grans’’ 
‘’El Senyor -ha finalitzat el 
Papa Francesc- jutja la nostra 
vida escoltant allò que li ex-
pliquen els àngels dels nens. 
Preguntem-nos sempre què li 
explicaran a Déu de nosaltres 
aquests àngels dels nens?’’.

ANNA RAFECAS RIGOL

Parlem de tu, però no pas amb pena.
Senzillament parlem de tu, de com

ens vas deixar, del sofriment lentíssim
que va anar marfonent-te, de les teves 
coses, parlem i també dels teus gustos,

del que estimaves i el que no estimaves,
del que feies i deies i senties;

de tu parlem, però no pas amb pena.

I a poc a poc esdevindràs tan nostra
que no caldrà ni que parlem de tu
per recordar-te; a poc a poc seràs

un gest, un mot, un gust, una mirada
que �ueix sense dir-lo ni pensar-lo.

Miquel Martí i Pol - "Parlem de tu" LLibre d'absències

De part de tots i totes els que hem tingut la sort de 
coneixe't i compartir la teva amistat.

L'AMPA i l'Equip de mestres, en nom de totes les famílies i 
la comunitat educativa de l'Escola Ateneu Igualadí volem 
expressar el més sentit condol a la família.

Igualada, abril de 2015



   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent
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OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

C/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample). 
08008  - Barcelona

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

POLICLÍNICA IGUALADA

VOLS ANUNCIAR-TE?

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

C. de Manresa, 59 Igualada
Telf. 93 804 37 48 

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829

publianoiadisseny@gmail.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

Tels. 93 805 39 33 (consultori)
        93 290 68 67 (permanent)

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
EMDR - Resolució del trauma pel 

moviment ocular.
Diagnòstic i tractament dels trastorns 
de la personalitat, i de l’estat d’ànim.

C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
(cantonada Rambla / Pl. Creu)

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

- Neuropsicologia infantil.
- Logopèdia.
- Trastorns de la parla i la lectoescriptura.
- Diagnòstic, psicoteràpia i tractament 
psicològic.
- Reeducació de la veu i quequeig.
- Medicina i Psicologia.
- Psicologia.
- Nens i adults

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

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

teràpia de parella, etc...

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA

Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90

93 805 51 74 

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les marques

-Personal titulat

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

C. Bèlgica, 2, local 6 
Tel. 93 805 50 76

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

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

articulats, ajudes gent gran

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes
Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica
Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
Al·lèrgies, intoleràncies...

Més info: 654 50 97 81

ESPECIALISTES: 
 . Pediatria,  
. Llevadora, 
. Logopeda, 
. Psicòloga, 
. Fisioterapeuta 
. Dietista

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63

IGUALADA

ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA PODOLOGIA

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA · PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA
· PSICOPEDAGOGIA · TERÀPIES NATURALS

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ORTOPÈDIA AUDICIÓ

CIRUGIA LÀSER

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia

Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia

Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com

@EduardDabraMag
Hores concertades

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27 

vives.singla@cofb.net

 .Quiropòdies
 (ungles, durícies, ulls de poll...)

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades

.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

Av. Balmes, 74B, 2n 3a
 (”edi�ci Punto Blanco”)

IGUALADA

Tel. 93 804 57 76
També VISITES A DOMICILI

Eduard  Darbra
Col. 19677.

LLicenciat en Psicologia. 
Màster en psicologia clínica i de la salut i psicoteràpia.

@EduardDarbraMag - calaixdemocions.blogspot.es

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES MÈ DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
- Urgències i accidents laborals

Com podem saber si 
som addictes?

No sempre que una per-
sona consumeix una subs-
tància nociva pel seu cos es 
considera que és addictiva 
a aquesta.

Hi ha tres maneres d’utilit-
zar una substància; fent un 
ús, un abús o una addicció, 
com es diferencien un tipus 
de l’altra?

- L’ús: es considera quan 
una persona utilitza una 
substància i no té cap con-
seqüència negativa, un 
exemple seria aquella per-
sona que es fa mitja copa 
de vi mentre dina.

- Abús: és aquella per-
sona   que el fet d’utilitzar 
una substància li comporta 
conseqüències negatives, 
normalment ja solen ser 
quantitats bastant impor-
tants. Un exemple seria la 
persona que un dia beu 
massa alcohol i l’endemà té 
ressaca. 

- Addicció: és quan una 
persona el fet de fer molta 
estona que no consumeix 
certa substància té un males-
tar i només el pot apaivagar 
amb la utilització de la subs-
tància en si. Un exemple clar 
és aquell que cada cert temps 
necessita fumar-se una cigar-
reta si no té malestar.

De fet és molt fàcil passar 
d’un abús a una addicció 
i el pitjor és que un no n’és 
conscient quan fa aquest 
canvi sinó que és conscient 
que és addicte quan ja es 
troba en situacions extre-
mes. Per tant quan algú fa 
un abús molt sovint d’al-
guna substància s’ha de pre-
guntar que és el que li dóna 
aquesta substància que no 
pot obtenir per si sol.

Per últim recordar que la gent 
que es converteix en addicta 
és un símptoma  que  alguna 
cosa no va bé i és  recomana-
ble consultar a un professional.
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DISSABTE 25 D’ABRIL DEL 2015, ALDISSABTE 25 D’ABRIL DEL 2015, AL

Nom:

Cognom:

Núm. de subscriptor:

Telèfon:

Email:

SORTEJA ENTRE 
ELS SEUS SUBSCRIPTORS 

UNES ENTRADES DE PLATEA
 PER A L’ESPECTACLE

 MAR I CEL

�E�T�	�P�O�R�T�E�M�	�A�M�B�	�A�U�T�O�B�Ú�S�	�A�	�L�A�	�P�A�S�S�I�Ó�	�D�’�E�S�P�A�R�R�A�G�U�E�R�A

�N�o�m�é�s�	�e�s�p�e�c�t�a�c�l�e

�D�i�a�	�s�e�n�c�e�r

Programa del dia 25 d’abril de 2015

TARDA
14.45h Horari sortida des d’Igualada:
Estació Nova
15.30h Horari aproximat d’arribada
a Esparreguera
15.30h-16.15h Visita guiada al teatre
16.45h Entrada a la sala
17.00h Inici de la representació
21.45h Fi de l’espectacle
22.00h Viatge de tornada a Igualada

Programa del dia 1 de maig 2015
MATÍ
8.30h Horari de sortida d’Igualada:
Estació Nova
9.00h Horari aproximat d’arribada
a Esparreguera 
9.00h-9.45h Visita espai audiovisual
+ Taller de ceràmica Sedó
10.15h Entrada a la sala
10:30 Inici de l’espectacle
12.45h Final primera part i fotografia
del grup amb els personatges
13.00h-15.00h Dinar de germanor (al restaurant
La Múrgula)
TARDA
15.15h Entrada a la sala
15.30h Inici de la segona part de la representació
17.45h Fi de l’espectacle
17.45h-18.15h Visita guiada al teatre
18.30h Viatge de tornada a Igualada

ESPECTACLE 
+

TRANSPORT

ESPECTACLE
+

TALLER
+

MENÚ
+

TRANSPORT

3242

2x1 Tots els
subscriptors
de LA VEU

Reserva la teva plaça a:
La Veu de l’Anoia

(El preu s’abonarà a l’entrar a l’autobús)

info@xptours.cat 
C/Retir 40, Igualada Tel. 669 485 500

descomptes
familiars

(mes info www.lapassio.net)
+



Restaurant
Obert: Tots els dies de la setmana al vespre i dissabtes, diumenges i festius 
al migdia
Reserves: 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

· Menú diari i festius
· Servei de carta amb 
secció de tapes
· Esmorzars

Restaurant
Braseria i Cafeteria

Carretera  NII, KM.562 - 08719 
Castellolí (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

Restaurant

Casaments 
· Reunions de treball 

· Convencions Presentació 
de productes

 · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris 

· Menjar per emportar.

El gourmet
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· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

C/ Sant Magí, 58 
 08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26 

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

El Restaurant

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

 
Preparació:

Salmorejo
Ingredients (1/2 litre)
500 g de tomàquets madurs
100 g de pa
1/2 got d’oli
1/2 gra d’all
1/2 cullerada petita de sal
Aigua
Gel

Opcional:
Ou dur
Pernil salat

Utensilis
Olla
Recipients
Batedora

Per preparar mig litre de salmorejo posem a escalfar 2 litres 
d’aigua per pelar els tomàquets. Preparem també un 
recipient amb aigua i gel.

Agafem mig quilo de tomàquets madurs i, amb un ganivet, 
fem una creu super�cial en la base de cada tomàquet.

Quan l’aigua està calent, posem els tomàquets i els deixem 
uns minuts. Tot seguit posem els tomàquets al recipient amb 
aigua congelada i deixem que es refredin durant un parell de 
minuts.

Mentrestant, tallem 100 grams de pa en trossos i els posem 
en un bol gran. Traiem els tomàquets de l’aigua, els pelem, els 
trossegem i posem els tomàquets sobre el pa amb mig got 
d’oli, mitja cullerada petita de sal i mig gra d’all i ho passem 
tot per la batedora �ns que quedi una crema molt �na.

Per �nalitzar, pots acompanyar-ho amb ou dur, pernil salat i 
unes gotes d’oli d’oliva.
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
A l’Anna Carretero li ha tocat 
patir un dels escassos errors 
mèdics que a vegades suc-
ceeixen. Un cas rar però molt 
dolorós i persistent. Tant que 
el peu dret de l’Anna li ha 
marcat la vida. Aquesta dolo-
rosa -però superada- experi-
ència ha motivat que l’Anna la 
plasmi en un llibre En una altra 
vida vull portar talons, ple de 
vida, de reconciliació amb el 
patiment i amb el peu, natural-
ment.
Què t’ha impulsat a fer el 
llibre?
Mai havia pensat en fer un 
llibre, però en un moment de 
dol vaig recordar que havia 
escrit unes notes quan estava 
convalescent de l’operació 
número 7 del meu peu dret. En 
rellegir-les em vaig adonar que 
aquesta l’escriptura em por-
tava a un lloc. El peu és el fil 
conductor d’un viatge d’anada 
i tornada per a trobar el camí. 
Quin problema tenies al 
peu?
Als setze anys em varen 
operar per a resoldre un pro-
blema de peus “cavos”, és a dir 
massa pont, que amb el temps 
em va provocar una desviació 
del turmell. Vaig tenir la pega 
que el meu metge va patir un 
accident i em va operar un altre 

del seu equip que no en devia 
saber gaire. Després de tres 
mesos enguixada, quan em 
varen treure el guix, el turmell 
estava completament girat i 
tota la vida ha estat fer funci-
onal el meu peu, perquè no es 
pot arranjar. L’any 2008 quan 
ja tenia el peu molt malmès 
després de tantes operacions, 
em varen posar una grapa que 
l’immobilitza però em permet 
caminar.
El llibre és curt però molt 
intens.
És que hi he posat l’ànima. 
L’he escrit des de l’únic lloc 
on el podia escriure: des de 
les entranyes. Tots tenim una 
cambra fosca on hi tenim les 
pors, els traumes, les feri-
des...Per a sanar cal obrir les 
portes, airejar-lo, netejar-lo... 
Llegint el llibre hom s’adona 
que els teus moments de 
pèrdua coincideixen amb 
lesions del peu. 
Sempre he necessitat cros-
ses, físiques o emocionals. La 
vida et va donant tocs, pautes 
i sovint, si no anem bé ens fa 
parar algunes vegades. A mi 
m’ha fet parar el meu peu.
Parlem de feina. Què és 
l’Ateneu Igualadí per la 
ciutat?.
És un cor que batega. Hi ha 
molta vida, molta història, 

molt futur. Tinc una vinculació 
emocional amb l’Ateneu que 
va mes enllà dels divuit anys 
que hi porto col·laborant. Hi 
vaig arribar a través de Televi-
sió Anoia i em varen proposar 
ocupar-me de la programació 
de concerts. Ara sóc regidora 
de sales, porto la comunica-
ció, coordino activitats....
Aquí va dirigit el llibre?
A moltes persones que m’han 
ajudat a fer camí. És una mena 
d’agraïment a tothom tot i que 
el dedico al meu peu. Ha estat 
molt valent i al capdavall el 
meu peu és el que m’ha mos-
trat el camí. 
En aquest llibre més que 
escriure et despulles com-
pletament.
Sabia que havia de ser molt 

D’aquí pocs dies coneixerem les 
candidatures que es presentaran 
a tots els 33 municipis de l’Anoia. 
Serà el moment de veure totes 
les llistes, els noms i cognoms de 
tots els que han decidit concórrer 
a les eleccions municipals del 24 
de maig.
De moment, es van coneixent 
les primeres sorpreses. Esquerra 
Republicana de Catalunya es pre-
sentarà a pràcticament tots els 
municipis. A Vilanova del Camí 
sorprèn l’aparició, en el sisè lloc de 
la candidatura, del que fou secre-
tari general de Comissions Obre-
res a l’Anoia, Severiano Durán. Ja 
es coneixia la seva “deriva” inde-
pendentista, però ara, els que no 
s’ho creien, quedaran del tot con-
vençuts.
A Calaf, ERC ha fitxat un culer 
com a cap de llista. El que fou cap 
de comunicació del FC Barcelona 
en l’època daurada del president 
Joan Laporta, Jordi Badia, resi-
dent des de fa uns anys a l’Alta 
Anoia, serà el número 1 a la capi-
tal calafina.
I a Carme, una de les “patums” 
de CiU a l’Anoia durant dècades, i 
exalcalde, Joan Hernan, es “passa 
de bàndol” i anirà a les llistes 
d’ERC al costat del seu bon amic 
Jordi Sellarès. La bona relació 
personal ha pesat més que la polí-
tica... Hauria de servir d’exemple.

valenta i escriure sense 
embuts. Era un moment de 
crisi a la meva vida i per a 
viure i estimar cal tenir molt 
coratge. Cal treure’t del 
damunt tota la vida morta i 
fer viure una vida nova. Hi 
ha moltes branques que cal 
tallar i fer net del tot.
De qui són els dibuixos del 
llibre?
Els vuit capítols els han il-
lustrat vuit artistes amics: 
Carola Vilanova, Àlvar 
Ymbernón, Pep Tort, Cris-
tina Lladó, Manuel Perera, 
Toni Marchal, Ana Párraga, 
Gaspar Rica i n’hi ha un de 
meu. Els vaig enviar un capí-
tol a cadascun i és una apor-
tació d’una generositat total. 
El llibre s’acaba amb la 
mort de Joana Castellà
El vaig acabar l’abril de 2014 
amb el darrer capítol que vaig 
afegir una vegada acabat el 
llibre. Un capítol on explico 
totes les coses que van venir 
després i una d’elles especi-
alment punyent, la lectura del 
llibre a la Joana quan s’es-
tava acomiadant de la vida. 
Li feia molta il·lusió veure’l 
publicat i llegir-lo. En una altra 
vida vull portar talons m’ha 
regalat vivències precioses i 
emotives, però sobretot, m’ha 
ajudat a  aixecar el vol.

4 paraules amb... Anna Carretero

C. SANT MAGÍ, 40 (Cantonada Pl. Cal Font) Tel. 93 804 52 14 - Igualada
C.SANT JOAN BOSCO (cantonada Cardenal Cisneros) Tel. 93 806 00 48 - Vilanova del Camí

styls@stylscomercial.com - www.stylscomercial.com

des de

25€

Planxes iòniques 
per al cabell

Màquines de 
tallar cabells

des de

25€

Assecadors iònics
 professionals


