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Més d'un centenar de representacions 
a la 26a Mostra d'Igualada

P47

Distribució de regidors a les eleccions del 24 de maig. En gris, resultats el 2011. Font: Opinòmetre. P06

Enquesta de Grup Opinòmetre a 400 igualadins sobre intenció de vot pel 24M
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La Mostra tornarà a portar, durant quatre dies, milers de persones a Igualada. L’ocasió s’ho val.

Campanya de 
l'Ateneu pel 
nou cine a 
Igualada, i inici 
de projeccions a 
Montbui

IGUALADA-MONTBUI 10-26

CiU es manté a Igualada, 
i ERC esdevé l’alternativa
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 La CUP i Decidim 
entren a l'Ajuntament, 
i PxC queda fora

 Marc Castells, el més 
valorat dels polítics 
igualadins

 ERC és qui puja 
més respecte les 
eleccions del 2011

Primers actes 
de les festes i 
fira del St. Crist
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Busquen 4.500€ 
per restituir 
les lletres del 
"Garcia Fossas"

IGUALADA 17

Els "Gossos" 
actuen demà 
a Calaf
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Dilluns és la data límit per a la presen-
tació de les candidatures a les properes 
eleccions municipals del 24 de maig. A 
les evidents dificultats que partits habitu-
als com CiU, PSC o ERC han tingut per 
confeccionar llistes amb almenys amb el 
mateix volum de municipis que fa quatre 
anys, quelcom que sembla només su-
peraran els republicans, s’hi ha sumat 
paradoxalment l’entrada en l’escena-
ri polític d’Igualada i comarca de noves 
formacions, moltes d’elles de caire inde-
pendent, de les que lògicament se’n sap 
molt poca cosa i que neixen producte del 
cansament i del rebuig respecte alcaldes 
i formacions que sumen ja molts anys al 
capdavant dels governs municipals.

A aquestes altures de l’any, en ocasions 
anteriors, ja feia setmanes que es conei-
xien els candidats, i en força casos, les 
propostes que cadascun d’ells aportaven  
per guanyar-se la confiança dels electors. 
Queden només quatre dies per tancar 
candidatures, i fins i tot a Igualada, avui, 
encara no es coneixen tots els candidats. 
El més greu del cas és que sabem, d’altra 
banda, poques propostes, poques idees, 
i dóna ben bé la sensació, almenys fins 
avui, que hi ha gent en alguns municipis 
que, lícitament, volen entrar a la política 
amb molta llet i poc formatge. Just el con-
trari que necessita aquest territori ara que 
es veu una mica de llum en l’economia, 
després de llargs anys on l’excusa de la 
manca de liquiditat era perfecta per ama-
gar certes impotències...
Cert és que encara queden dies per l’ini-
ci de la campanya electoral, que és el 
moment per poder presentar programes 
i reflexionar sobre ells, però ens temem 
que darrere d’aquest trist panorama pre-
electoral, sense esma, pugui existir cert 
clima d’esgotament abans de començar 
la carrera. De deixar que passin els dies 
i encomanar-se a la sort pel 24M, sense 
gairebé ni haver piulat un curt missatge 
genèric i enllaunat.
Des de La Veu de l’Anoia, com sempre, 
obrim les nostres pàgines a tots aquells 
que tenen el coratge de presentar-se per 
a representar-nos a tots, però no només 
cedim el nostre espai per a la seva foto. 
Necessitem conèixer què pensen, què 
volen i com ho pensen fer.

Molta llet i poc 
formatge

Pep Farrés
L’igualadí Pep Farrés és el nou director artístic de la Mostra 
d’Igualada que durant aquests dies omple la ciutat dels millors 
espectacles per al públic infantil i juvenil.
La gran tasca que du a terme l’equip que porta La Mostra, acom-
panyats del treball imprescindible dels molts voluntaris que hi 
coŀlaboren fa que aquesta Fira sigui un referent a nivell nacional 
per a totes les companyies i programadors teatrals i un gaudi per 
als espectadors, grans i xics.

Pablo Iglesias, el secretari general de ‘Podem’, ha 
posat en dubte que Albert Rivera, secretari de ‘Ciu-
tadans’,  signifiqui un canvi real. “Canvi i recanvi són 
coses diferents. El canvi no és canviar cares”. 

Iñigo Urkullu, ‘lehendakari’ basc, ha apostat per 
“créixer en l’autogovern per fer el salt d’un fallit Estat 
de les autonomies a una Europa d’Estats plurinaci-
onals” i ha assegurat que el seu Executiu segueix 
treballant per aconseguir “un acord intern entre les 
formacions d’Euskadi per al posterior reconeixement 
de la nació basca”.

Toni Cantó, actor i diputat per UPyD va anunciar 
que deixava l’escó del Congrés que va i que final-
ment no serà el candidat d’aquesta formació a la Ge-
neralitat Valenciana. Rosa Díaz, líder de la formació 
política, diu “he estat enganyada pels meus propis 
companys”. Els partits haurien de ser vehicles de 
participació, però alguns se’n senten propietats

Natalia de la Nuez, exdona de Juan López Aguilar, 
que havia estat ministre del PSOE i avui és diputat 
al Parlament Europeu, ha dit que mai ha denunciat 
al seu marit per maltractaments, però “Com tot pro-
cés de divorci, hi ha una part complicada, violenta i 
agressiva”. De moment els socialistes l’han suspès 
de militància i exclòs del grup parlamentari, però no 
ha deixat l’acta i hom es pregunta si una causa do-
mèstica de violència de gènera s’ha de tractar com 
aforat. 

Felip Puig, conseller d’Empresa, va declarar davant 
la Comissió del Parlament, que ha estat amic de  Jor-
di Pujol Ferrusola des que anaven a l’escola i tenien 
sis anys, però ha rebutjat qualsevol vincle empresa-
rial amb la seva família. “La mà al foc només la poso 
per mi, per la meva mare i per les meves filles”, però 
ha insistit en que “l’herència política de Jordi Pujol 
Soley continua immaculada”. 

Jorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior, des-
prés de la batuda feta pels Mossos d’Esquadra aga-
fant una colla de gihadistes,  ha assegurat que “la 
fundació ‘Nous Catalans’, que dirigeix Àngel Colom, 
que busca el vot de la comunitat musulmana per 
Convergència Democràtica, ha captat a radicals is-
làmics”. 

Ramon Espadaler, conseller d’interior, ha dit que 

les cèl·lules desarticulades no són conseqüència del 
procés sobiranista sinó d’idees foranes. 

David Fernandez, diputat de les CUP al Parlament, 
simplement ha dit “Em sembla que el que diu el 
ministre Fernández Díaz és una vergonya. Aquest 
home és un perill públic. Sobre el gihadisme radica-
litzat, el seu partit en té alguna responsabilitat. Hau-
ria de dimitir immediatament.” 

Marcelino Martín Blas, fins ara responsable de 
la Unitat d’Afers Interns del Cos Nacional de Poli-
cia, passa al ‘Consell Assessor’. El seu lloc l’ocupa-
rà Francisco Migueláñez, fins ara al capdavant de 
la Brigada d’Estupefaents. Això no seria notícia si 
no fos perquè el cessat havia estat acusat d’haver 
fabricat proves falses per involucrar-lo en les inves-
tigacions al voltant de les activitats del ‘petit Nicolás’ 
pel comissari José Villarejo, el comandament polici-
al conegut per les relacions amb Ignacio González, 
president de la Comunitat de Madrid.

Manuel González Peeters, advocat defensor de 
Diego Torres, soci d’Iñaki Urdangarin en el ‘cas 
Noos’, ha presentat noves proves en el seu escrit 
d’al·legacions abans del judici. Ha presentat nous 
correus electrònics apuntant  directament a la Casa 
Real i ha demanat que compareguin com a testimo-
nis, el rei, el seu pare i 690 testimonis més. 

Juan Bolívar, policia i espeleòleg espanyol i únic 
supervivent de l’accident del congost de l’Ouandres, 
a l’Atles marroquí, ha declarat que Gustavo Viru-
és, advocat, va morir a la muntanya, però que l’altre 
company d’escalada, José Antonio Martínez, tam-
bé policia, va ser per la manca de coordinació entre 
les autoritats marroquines i espanyoles.

Victoria Alvarez, que es va fer famosa per l’afer de 
la Camarga, va dir al Parlament que estava conven-
çuda que “Alicia Sánchez Camacho i José Zaragoza 
van organitzar la gravació”. La líder del PP ho havia 
negat, mentre seguia la seva política de criticar-ho 
tot.

Mentre la justícia considera les àvies que van signar 
les preferents a Bankia com capaces legalment, la 
Infanta Cristina, tan ben assessorada, intel·ligent i 
amb un gran sou per les seves responsabilitats a la 
Caixa diu no saber el que signava. 

Sabem poques propostes, poques 
idees, i dóna ben bé la sensació, 
almenys fins avui, que hi ha gent 

en alguns municipis que, 
lícitament, volen entrar a la política 

amb molta llet i poc formatge
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Vaig conèixer en Xavier Vinader quan ja havia pa-
tit la primera mort. 
Em refereixo al fet que, si ja havia estat incòmode 
i perillós per al franquisme residual de finals dels 
70, principis dels 80, per a la “incipiente demo-
cracia española” Xavier Vinader continuava sent 
un professional incòmode. Incòmode perquè a di-
ferència dels líders polítics de l’esquerra, mai va 
renunciar als seus valors ètics.
Quan els aparells de l’Estat -protectors de l’extre-
ma dreta violenta- el varen perseguir pels seus 
reportatges d’investigació, la justícia, que conti-
nuava sent la franquista, el va condemnar a set 
anys de presó. Felipe Gonzàlez el va indultar per 
treure’s el problema del damunt. A la presó, Vi-
nader, no va deixar de treballar i quan va sortir 
del captiveri va publicar una sèrie de reportatges 
sobre la corrupció que hi havia a l’interior de les 
presons espanyoles. Llavors, l’empresa periodís-
tica per a la qual treballava, el va marginar fent-li 
fer treballs innocus que no molestessin la placi-
desa de la digestió dels González, Guerra, Pu-
jol, Martin Villa... o Banesto, Popular, Bilbao o La 
Caixa. “Una cosa es la libertad de prensa y otra 
es molestar a los poderes facticos” li varen dir. I 
en aquella Espanya de la Transició, tenir antece-
dents penals i fer periodisme d’investigació, era 
una activitat d’alt risc.
Els periodistes que varen renunciar a publicar 
la veritat, foren recompensats amb programes 
i encàrrecs de televisió que els donaren fama i 
diners. Als marginats pel poder, com en Xavier 
Vinader, els varen deixar tancats en un despatx 
movent papers.
A en Xavier Vinader li dec la vocació periodística. 
Llegia tots els seus reportatges i era el primer en 
comprar l’Interviu, cada vegada que hi havia un 
treball d’en Xavier. I quan he tingut dubtes sobre 
un reportatge polèmic, he pensat en l’exemple 
d’en Vinader i l’he tirat endavant assumint tots els 
riscos.  
El vaig conèixer personalment, després del seu 
exili, quan era “delegat” a Barcelona d’una publi-
cació amb seu a Barcelona, però amb la direcció 
a Madrid. Vàrem treballar en un reportatge que 
jo tenia recança a publicar però que si al mateix 
temps sortia a la premsa nacional, em feia sentir 
més segur. Finalment ell no va rebre autorització 
de Madrid -era ofensiu per a l’aleshores director 
general de TVE- però jo sí la vaig rebre del meu 
director en Francesc Català, i es va publicar a La 
Veu. Aquell ha sigut el meu reportatge més trans-
cendent i, irònicament, el que va rebre més elogis 
a nivell nacional.
Ara que en Xavier Vinader ens ha deixat, ja no 
tenim periodistes de raça com ell... però si n’hi 
hagués, tampoc tenim empreses periodístiques 
valentes que ho volguessin publicar. I així ens va. 

Les dues morts de 
Xavier Vinader

JAUME SINGLA 

A peu pla.

Reacció (-ons)
La meva reacció a la primera part de l’enquesta que 
ens presenta La Veu: de certa satisfacció. Més de la 
meitat dels igualadins segons l’enquesta feta pel Grup 
Opinòmetre, sobre la intenció de vot a les eleccions 
municipals, es mostren a favor de la Independència. 
Un bon missatge i bones expectatives, primer per als 
partits sobiranistes  a l’Ajuntament, i més endavant per 
a les eleccions del 27 de setembre. Avui hi deu aparèi-
xer la segona part de l’enquesta amb més teca.
Certa satisfacció i no satisfacció entera perquè les en-
questes només son enquestes i tothom sap que els 
resultats en depenen en bona part de la cuina respon-
sable  i les setmanes que ens esperen fins al setembre 
seran feixugues segurament, i apareixeran enquestes 
de gustos diferents, cuinades des de diferents obra-
dors. Però satisfacció continguda sobretot per l’evidèn-
cia coneguda i reconeguda pels independentistes que, 
ni de bon tros, hi ha res guanyat, ja m’enteneu. 
La reacció de l’Assemblea Nacional Catalana va tenir 
lloc aquest diumenge passat a Lleida, en el marc de la 
seva assemblea anual. Després de passar un temps 
sense aixecar gaire la veu, l’ANC va reaccionar  apro-
vant un full de ruta amb què  es compromet a continuar 
empenyent el procés i marcant els partits des d’ara ja 
amb les Municipals i fins al 27S.  Marcant els partits, 
sense substituir-los; només impulsaria una “llista de 
país” si els partits no es posen  d’acord o no mantenen 
els mínims del preacord signat fa poc inicialment per 
CiU i ERC. Així mateix, a Lleida es van senyalar els 
deu eixos que segons l’ANC han de presidir la nostra 
República. Finalment s’hi va anunciar que  L’11 de Se-
tembre omplirem la Meridiana de Barcelona,  en una 
acció espectacular que s’ha d’omplir de contingut polí-
tic en coincidir amb l’inici de la campanya electoral més 
decisiva de la nostra història. 
Vull entendre que les “nostres” reaccions són saluda-
bles, com allò del colesterol, ben diferents de les que 
vénen de l’altre costat. No se’ns escapa que cada dia 
més l’ambient que respirem augmenta els nivells de 
contaminació provinents de la política de “reacció” 
espanyola, i dels partits unionistes alimentats a base 
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d’abocar-nos de manera incessant elements contami-
nants i enraridors de l’ambient que afecten l’àmbit soci-
al, l’econòmic, el cultural i, al capdavall, el democràtic. 
Sense voler fer cap inventari exhaustiu, aquestes set-
manes hem assistit a tot un seguit de demostracions de 
l’activisme contaminant (reaccionari) espanyolista: una 
de molt recent és el hooligalisme  mostrat per Fernán-
dez Díaz, el ministre de la policia espanyola brandant 
l’independentisme de la mà del ghijadisme..., mare de 
Déu!; o  manifestacions del senador José Montilla a 
El Punt Avui on desautoritza el procés, o les del seu 
acòlit Miquel Iceta que a tothora ens empastra tractant-
nos d’il·lusos i d’indocumentats. Heu parat atenció al 
to que gasta contra l’independentisme en els actes de 
partit? La cirereta, però, ha estat la publicitat -suposo 
que pagada- dels que es diuen Societat Civil Catalana 
on apareixen un seguit de “palmeros” adherint-se a la 
fe de l’espanyolisme, i no parlo de futbol, que consti. 
I sense entrar en l’editorial que va regalar El País al 
món,  apareixent com abanderat de l’antisobiranisme 
català més “avançat” (per allò del diari més “progre”, 
recordeu?).
Ja ho veieu, estem enmig de reaccions de menes di-
ferents que continuaran en el temps, si més no fins 
al setembre.  El 27S és la data, el dia de la veritat; hi 
som lluny encara i en parlarem aquí a bastament, si 
m’ho permeteu, des de molts punts de vista, però amb 
el  punt de mira ben fixat i predeterminat de fa temps: 
aportar llum al procés, abundar en la necessitat incon-
testable de l’assoliment de la Independència .
Per resumir i a tall d’anunci del que tenim davant, en 
els pròxims cinc mesos i mig, tractarem de consolidar 
l’argumentació bàsica de la necessitat de la nostra In-
dependència basada en la indiscutible condició de ser 
una nació i de tenir el corresponent dret de decidir, el 
dret a l’autodeterminació; de l’altre costat, ja coneixeu 
de llarg la reacció, ens diuen que no som ningú, que 
som una part d’Espanya des de sempre -som un òrgan 
del cos que no es pot amputar...-, que desvariegem, 
que és del tot irracional, que no som ningú i que ens 
guanyarem tots els mals...  

FRANCESC RICART

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
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Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
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AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR 
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LOTTO 6/49
· Dissabte 11/04/2015

4-9-10-21-34-41
Complementari: 23
Reintegrament: 2

· Dimecres 15/04/2015
6-11-21-22-35-44
Complementari: 7
Reintegrament: 3

TRIO
· Dijous 9                  668  
· Divendres 10          130
· Dissabte 11     600
· Diumenge 12          608
· Dilluns 13               329
· Dimarts 14       360
· Dimecres 15      838

ONCE
· Dijous 9              16053
· Divendres 10       81099
· Dissabte 11    42230
· Diumenge 12       72591
· Dilluns 13             12501
· Dimarts 14    20066
· Dimecres 15    87250

· Dijous 9   4-8-13-16-39-46   C: 35  R: 6
· Dissabte 11   9-23-4-28-35-41  C: 8   R: 3

· Diumenge 12   17-25-29-31-42  Núm. clau: 2 

· Dimarts 14   24-32-34-35-49  Estrellas: 1/2

DESEMBRE
17: Elies, Pau i Isidor; Anicet; Robert
18: Eleuteri; Antia.
19: Festa de la Divina Misericòrdia. Lleó IX, 
20: Sulpici; Agnès de Montepulciano; Oda.
21: Anselm; Silví; Conrad de Parzham.
22: Caius; Soter; Agapit I, papa; Senorina. 
23: Jordi; Gerard; Adalbert.

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

Dia 17: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 18: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 19: BAUSILI/ Born, 23
Dia 20: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 21: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 22: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 23: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
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Un ésser humà, segons el DIEC, és una persona. 
Normal, segons el mateix diccionari, és el que no 
es desvia de la norma i la norma és la regla a se-
guir en fer alguna cosa. Mariano Rajoy és el presi-
dent del govern d’Espanya, aquell polític que quan li 
convé fa les declaracions importants a través d’una 
pantalla de plasma i segons com presencialment, 
però des d’un país llunyà on està de viatge, prefe-
rentment sud-americà. De vegades les fa “normals”, 
com últimament, però per defensar el partit en què 
milita i perquè ja estem en campanyes electorals. 
Ens divertirem -sempre en la versió riure per no plo-
rar- perquè, desenganyem-nos, és una persona de 
més aviat pocas luces, com diuen en castellà. Fa 
uns dies va demanar públicament el vot per el seu 
partit, el PP, perquè segons ell és la formació de los 
seres humanos normales.
Em va fer pensar, perquè jo no voto al PP, però 
tampoc em sento estrany. I em vaig preguntar, seré 
anormal, subnormal, coix, geperut, orellut, tirador de 
capellans a l’enraonar...? Em vaig posar davant el 
mirall per examinar-me millor i l’únic que vaig acon-
seguir va ser entelar-lo al intentar comprovar si tenia 
halitosi, però jo em vaig trobar normal, una mica en-
vellit, però res exagerat per la meva edat. Vaig voler 
entrar més a fons en el tema i mentalment vaig re-
passar les persones que sé amb seguretat que són 
del PP, pensant que serien el models a imitar, els 
“éssers humans normals”.

Vaig començar pels que tinc més a prop, l’Alícia 
Sánchez Camacho, la líder del partit a Catalunya, 
aquesta noia tan formosa que està més cremada 
que els postres de Sant Josep. Si la normalitat és 
anar a dinar amb una altra tòtila per fer-se gravar 
la conversa, fer veure que no ho sabies, fer veure 
que t’han enganyat i fer veure que estàs molt ofesa... 
A sobre posa demandes, després les retira a canvi 
de diners, finalment va a la comissió parlamentària i 
menteix descaradament sense que li caigui el bòtox 
de vergonya. Un ésser humà normal.
Un altre exemple és el Rodrigo Rato, aquest home 
que ho havia de ser tot al PP, fins i tot successor 
d’Aznar. De moment està sent investigat per la sor-
tida a borsa de Bankia, l’escàndol de les targetes 
black, delictes de falsificació de comptes, adminis-
tració deslleial, apropiació indeguda... Digne alumne 
del seu pare que ja va passar per la presó per delic-
tes similars. Un ésser humà normal.
Y la Cospe? Un altra model a seguir? Maria Dolo-
res de Cospedal, presidenta de Castella-La Manxa 
i secretària general del PP, inventora de les indem-
nitzacions “en diferit”, presumpte cobradora de so-
bresous en negre, en una entrevista es va defensar 
dient textualment la corrupció es parte de la condi-
ción humana. Un més a la llista de éssers humans 
normals.
La llista és llarga i de models no ens en falten. Wert, 
el ministre que vol espanyolitzar als alumnes cata-

Éssers humans normals
JOSEP M. RIBAUDÍ ·   Membre de l’ANC 

lans, García Margallo, ministre d’exteriors que boi-
coteja actes culturals catalans a Europa i ens envia 
a vagar per l’espai exterior, l’Ana Mato dimitida mi-
nistra de sanitat i reina del confetti, això sense con-
tar els que fins fa poc eren éssers humans normals, 
com Bárcenas, Correa, el Bigotes...
Acabo amb una persona excepcional, Jorge Fer-
nández Díaz, professional de la política, sempre de 
dretes, com ha de ser la gent decent; ha passat per 
la UCD, CDS i AP, ara PP, Cavaller Gran Creu de 
l’Ordre d’Isabel la Catòlica, Comandant de la Legió 
d’Honor, catòlic apostòlic i romà, membre de l’Opus 
Dei i fervorós seguidor de la idea que la fi justifica els 
mitjans a tenor del que diu i fa. No li tremola el pols a 
l’hora de passar-se els manaments de la llei de Déu 
per l’engonal, especialment el vuitè, aquell que diu: 
no aixecaràs fals testimoni ni mentiràs, o és que el 
que sosté sobre catalanisme i gihadisme ho té do-
cumentat i ho pot demostrar? Però no patiu que no 
anirà a l’infern perquè els catòlics, després de pecar, 
es confessen, resen tres avemaries de penitència i 
ja tornen a estar nets. Si heu llegit El Guepard re-
cordareu que el príncep Salina se n’anava de putes 
i prenia el capellà. Després d’alleujar-se es confes-
sava al mateix cotxe i dormia com un nadó. Un altre 
ésser humà normal.

P.D. I Aznar? La direcció del periòdic m’ha dit que no 
està permès parlar de pornografia.

No és el gaire políticament correcte dir-ho. No sé 
si estic sol amb aquesta opinió però em fa l’efecte 
que no. Bé, el cas és que sóc del parer que les co-
missions d’investigació del Parlament de Catalunya 
s’han convertit en una pantomima. Com a mínim l’úl-
tima que ha ocupat centenars de pàgines als diaris i 
minuts de ràdio i televisió. Em refereixo la comissió 
d’investigació sobre el frau fiscal i altres pràctiques 
de corrupció política o, en altres paraules, l’escarni 
parlamentari que tracta el Cas Pujol i el Cas Car-
marga. Comencem pel primer. Durant setmanes 
hem vist passar tots i cadascun dels membres de 
la família Pujol responent preguntes de diputats de 
l’oposició amb més o menys gràcia i encert. Fins i 
tot hi ha hagut videoconferències des de Miami què 
eren dignes de comèdies televisives. Que consti que 
no estic defensant els Pujol ni em mereix cap res-
pecte l’actitud de certs membres de la família. Però 

va haver-hi preguntes, per exemple, a Marta Ferru-
sola que eren dignes d’emmarcar. “Anava a Andorra 
amb mossos armats?”. “Què volia dir amb els traï-
dors ja ho pagaran?” I la meva preferida... “Se sent 
fracassada com a mare en veure que tots els seus 
fills estan imputats?”.
Quina delícia, eh. Alta política. Subtilesa. Savoir fai-
re. No seré jo qui critiqui la llibertat dels nostres re-
presentants a expressar-se lliurement al Parlament 
però de veritat calia arribar fins aquí? A veure, no 
vull que es malinterpreti tot plegat. Està clar que els 
Pujol no són precisament la família modèlica que 
semblaven però no tenim ja la justícia ordinària per 
castigar els pecadors i absoldre els justos? És ne-
cessari buscar titulars i voler protagonitzar minuts de 
glòria amb aquest tipus de qüestions? I l’última refle-
xió és potser la més rellevant. De què serveix final-
ment? Quina transcendència té un tribunal polític on 

el premi és un cert protagonisme als mitjans? Tant 
se val si la tensió entre l’Alicia Sanchez-Camacho 
i en José Zaragoza anava més enllà dels escons. 
És lleig haver de veure una institució com el Par-
lament rebaixar-se al nivell de les revistes del cor. 
Com a català em dol. Em fa mal no perquè siguin 
els Pujol, els Camacho o els Zaragoza. El color és 
irrellevant. Em fa mal perquè es de mal gust. I si els 
buscadors de minuts de glòria es pensen que estan 
guanyant vots o fent-se els durs em penso que van 
errats. Aquests espectacles l’únic que provoquen és 
rebaixar encara més el nivell de polítics que tenim en 
aquest país. Disculpeu el meu to però crec que hi ha 
aspectes més importants sobre la taula ara mateix 
com per estar donant voltes i dedicant esforços a as-
pectes que són competència dels jutges i magistrats. 
Dit això continueu atents a les notícies perquè no 
tingueu dubtes que l’espectacle continuarà. 

Comissions d’intoxicació
JOAN RAMON ARMADÀS



05
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIVENDRES

17 d’abril de 2015



CiU es manté a l’Ajuntament d’Igualada, 
i Esquerra es converteix en l’alternativa de futur
JORDI PUIGGRÒS.-
Les eleccions municipals del 
24 de maig a Igualada com-
portaran algun canvi, però no 
serà decisiu. L’enquesta que 
la setmana passada va co-
mençar a publicar La Veu de 
l’Anoia, basada en un treball 
de Grup Opinòmetre fet amb 
400 igualadins, revela que 
Convergència i Unió aguanta 
estoicament els 10 regidors 
amb què compta actualment 
en el  consistori, i, com a molt, 
en perdria un. En qualsevol 
cas, la victòria de CiU sembla 
clara, assolint el doble de regi-
dors que el seu principal rival, 
Esquerra Republicana, que 
es converteix en la nova alter-
nativa de govern a Igualada. 
Res sembla evitar, doncs, que 
Marc Castells continuï essent 
l’alcalde de la ciutat.

ERC, qui puja més
Efectivament, l’actual soci de 
govern a la capital de l’Ano-
ia surt reforçat en aquestes 
eleccions, passant dels dos 
regidors actuals a quatre o 
fins i tot cinc, essent, de llarg, 
la força política amb més pro-
jecció a la ciutat i la que puja 
més notablement. El candidat 
Josep Maria Palau es configu-
ra com l’alternativa a Castells, 
i com el nou cap de l’oposició 
a l’Ajuntament, sempre i quan, 
és clar, no es revalidi el pacte 
de govern actual.

Aparició de la CUP
ERC podria, segons l’enques-
ta, haver arribat a triplicar la 
seva representació actual, si 
tenim en compte que l’aparició 
d’una nova força independen-
tista, la CUP, ho podria frenar 
amb l’entrada d’un regidor. 
Albert Mateu, doncs, té força 

Segons l’enquesta a 
400 igualadins que 
es va fer el passat 
mes de març, Marc 
Castells continuarà 
essent amb comoditat 
l’alcalde, el PSC perd 
la meitat dels regidors 
i el PP un, ERC es 
converteix en clara 
alternativa amb dos 
o tres regidors més, 
i la CUP i Decidim 
entrarien al consistori

El tema de la setmana
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En color gris, resultats a les eleccions del 2011. Font: enquesta Grup Opinòmetre.
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Enquesta d’intenció de vot a Igualada per les eleccions municipals del 24 de maig (2)

PREVISIÓ DE DISTRIBUCIÓ DE REGIDORS A IGUALADA

PERCENTATGE D’INTENCIÓ DE VOT A LES MUNICIPALS D’IGUALADA (2011-2015)

Ajuntament d’Igualada. Actualment CiU governa amb ERC.

possibilitats d’entrar al con-
sistori amb una formació que, 
fins avui, només té represen-
tació a l’Anoia a Capellades. 
Caldrà, però, veure quants 
vots s’emporta Solidaritat Ca-
talana per la Independència 
(SI), una altra força indepen-

dentista que a les eleccions 
del 2011, amb Ignasi Vich de 
candidat, va assolir poc més 
de quatre-cents vots, i que, 
en el moment de realitzar l’en-
questa, no havia encara donat 
a conèixer que es presentaria 
en els comicis del proper 24 
de maig. L’entrada de SI a la 
batalla electoral pot fer canvi-
ar aquestes xifres, en funció 
de la Llei d’Hondt que atorga 
el nombre de regidors.

Els partits unionistes 
perden pes
A l’altra banda de les cadires 
del consistori, els partits uni-
onistes perden pes. Qui més, 
el PSC. La formació que lidera 
Jordi Riba pateix una baixada 
molt important, perdent la mei-
tat de la seva representació. 
Els socialistes passen dels 
cinc regidors actuals a dos, o, 

com a molt, tres. 

Decidim (Podemos), 
a l’Ajuntament
En canvi, qui entra a l’Ajun-
tament és Decidim, amb un 
regidor. Hem decidit atorgar 
a aquesta formació aquesta 
representació tot i que, inici-
alment, qui la guanyava era 
Podemos, de qui es parlava 
el mes de març que podria 
presentar-se a les eleccions, i 
sense conéixer quin era el seu 
candidat. Decidim està format 
per ICV, Procés Constituent, 
Pirates i gent de Podemos. Si 
ICV s’hagués presentat per 
separat, com va succeir el 
2011, quedava fora del con-
sistori, segons el resultat que 
atorgava l’enquesta.
Pel que fa al Partit Popular, la 
formació que presenta Joan 
Agramunt com a primer can-

didat perdria la meitat de la 
seva representació, passant 
de dos a només un regidor. 
Finalment, Plataforma per Ca-
talunya no obtindria represen-
tació.
Segons l’enquesta, doncs, de 
les 8 formacions que tenen 
decidit -de moment- presen-
tar-se a les eleccions, n’obtin-
drien presència sis, quelcom 
que no succeïa des de 1979, 
a les primeres eleccions de-
mocràtiques.

Intenció de vot
Convergència i Unió manté 
una alta intenció de vot entre 
els igualadins, perdent única-
ment 2,3 punts respecte els 
comicis de 2011. Esquerra 
és qui guanya clarament en 
aquest apartat, obtenint més 
del doble de l’intenció de vot 
que tenia fa quatre anys, pas-
sant del 9% al 19,5%.
La resta de forces polítiques 
-a excepció de les que no es 
van presentar el 2011, lògi-
cament- perdent suport po-
pular. el PSC, la meitat, del 
20,6% al 10,9%, i el PP, quasi 
tres punts, del 7,3% al 4,9%. 
La pèrdua d’ICV i de PxC és 
menys important, de 2,4 i 1,9 
punts, respectivament, però 
insuficient per treure repre-
sentació en solitari.
La CUP entra directament 
amb 7,5% d’intenció de vot, i 
Decidim (únicament Podemos 
a l’enquesta) amb un 6,2%, 
la qual cosa dóna a entendre 
que hi ha una part significativa 
de l’electorat que es decanta 
cap a aquestes noves formaci-
ons polítiques a Igualada.
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Marc Castells (CiU) Josep M. Palau (ERC) Jordi Riba (PSC) Pere Calbó (PP) Robert Hernando (PxC)Albert Mateu (CUP)

6,5 6,3 5,2 3,5 1,75,4

CIU ERC ICV PSC PODEMOSCUP

5,8

PP PXC

5,6 4,8 4,5 4,4 3,4 2,4 1,9

NOTA DE VALORACIÓ DELS IGUALADINS ALS PARTITS POLÍTICS LOCALS

NOTA DE VALORACIÓ DELS IGUALADINS ALS PERSONATGES POLÍTICS LOCALS

La majoria dels partits, 
suspesos pels igualadins
L’enquesta realitzada per Grup 
Opinòmetre revela també que 
els igualadins suspenen a la 
majoria dels partits polítics 
locals. Només dos superen 
la barrera del cinc, treient un 
“aprovat justet”, concretament 

CiU, amb un 5,8, i ERC, a molt 
poca distància, treu un 5,6. Els 
enquestats, doncs, es mos-
tren força exigents a l’hora de 
valorar les formacions políti-
ques de casa nostra, i en cap 
cas se li dona a ningú ni tan 
sols un “bé”. 
La tercera formació més valo-

rada, i la primera que suspèn, 
és la CUP, tot i que, sense te-
nir pràcticament gaire “volada” 
a Igualada en quant a gestió 
realitzada, treu un 4,8, molt a 
prop de l’aprovat. 
Seguidament se situen les 
dues forces de l’antiga Entesa 
per Igualada, ICV  i PSC, que 

gairebé empaten en nota, amb 
un 4,5 i 4,4, respectivament. 
En qualsevol  cas, s’observa 
una similitud molt clara en la 
valoració de CUP, ICV i PSC. 
Podemos, sense tenir tampoc 
gaire bagatge a la ciutat -pràc-
ticament nul- treu un 3,4, i, fi-
nalment, les formacions dreta-

nes de talant unionista del PP 
i PxC treuen la pitjor nota, amb 
diferència, respecte totes les 
altres formacions polítiques 
sobre les que s’ha preguntat 
als enquestats.
El partit de Rajoy s’emporta un 
a nota del 2,4, i el d’Hernando, 
un 1,9.

Els polítics igualadins 
“aproven” en general
L’enquesta revela també una 
certa acceptació entre els 
igualadins respecte la valo-
ració dels principals líders 
polítics, més enllà de si són 
candidats o no en aquestes 
eleccions. Cal tenir en comp-
te que, en el moment de fer 
l’enquesta, el mes passat, es 

desconeixia encara el nom 
d’algun candidat, i només en 
el cas del de la CUP, es va en-
certar casualment, ja que s’ha 
donat a conèixer fa pocs dies.
Marc Castells és el polític de la 
ciutat millor valorat, amb una 
nota de 6,5, però a molt poca 
distància se situa el d’ERC, 
Josep Maria Palau, que treu 
un 6,3.

A més distància, tot i que 
“aprovats”, trobem els candi-
dats de la CUP i el PSC. És 
curiós com Albert Mateu, que 
té una presència política molt 
recent, obté un 5,4 de nota. 
Jordi Riba, amb experiència 
contrastada, aprova de forma 
molt justeta, amb un 5,2.
Els dos polítics pitjor valorats 
a la ciutat són els situats més 

a la dreta del panorama polí-
tic. El diputat Pere Calbó, del 
Partit Popular, obté una valo-
ració de 3,5 punts per part dels 
igualadins, i Robert Hernando, 
regidor i secretari general de 
Plataforma per Catalunya, la 
nota més baixa, amb un 1,7.
La valoració dels polítics i de 
les seves formacions permet 
també comprovar com una 

majoria clara d’igualadins es 
decanta cap a formacions 
sobiranistes, que defensen el 
procés d’independència ende-
gat en el nostre país. També 
els que més clarament de-
fensen aquest procés són els 
més ben valorats, notació que 
va decaient, curiosament, en 
funció del suport que hi donen.



Els electors igualadins del PSC valoren més a Marc Castells 
o a Montse Mateu que al seu propi candidat, Jordi Riba
Els electors 
igualadins d’ERC 
valoren més la CUP 
que a CiU, i els del 
PSC donen la mateixa 
nota a Palau i a Calbó
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Home Dona 17-29 30-44 45-64 + de 65 TOTAL
Ha millorat
Ha empitjorat
Està igual
No ho se

30,6 29,0 30,8 30,3 28,6 29,7 29,9
18,1 17,9 16,9 16,0 16,7 24,2 17,9
48,2 48,3 50,8 51,3 50,0 39,6 48,1
3,1 4,8 1,5 2,5 4,8 6,6 4,1

HOME DONA 17-29 30-44 45-64 + de 65 TOTAL
Segur que SÍ
Probablement SÍ
Pot ser que NO
Segur que NO
No ho se

72,5 74,3 84,6 73,3 70,6 67,0 73,3
10,9 11,2 7,7 9,2 15,1 9,9 10,9
3,1 5,3 1,5 4,2 4,8 6,6 4,4
7,8 6,8 6,2 9,2 4,8 9,9 7,4
5,7 2,4 4,2 4,8 6,6 4,0

CiU ERC PSC ICV PxC En Blanc No podia votar Abstenció
Marc Castells
Josep M. Palau
Jordi Riba
Pere Calbó
Robert Hernando
Montse Mateu
Albert Mateu

7,4 6,1 6,2 5,5 7,0 5,0 6,2 5,5
6,2 7,0 4,6 7,0 4,7 5,4 4,9
5,3 4,7 5,4 5,3 7,0 4,7 5,0 5,2
3,6 2,7 4,6 1,0 2,0 4,1 2,7 3,2
2,4 0,9 2,1 1,0 1,0 0,3 2,1
5,4 6,0 5,5 5,0 4,9 5,8 4,2
5,4 6,9 4,6 5,0 2,0 6,8 2,7

LES NOTES ALS POLÍTICS IGUALADINS, SEGONS EL QUÈ VOTEN ELS ELECTORS

Un cop d’ull a les notes que 
els electors igualadins donen 
als polítics locals, però tenint 
en compte la intenció de vot, 
ofereix interessants conclu-
sions. Una d’elles és que els 
electors d’ERC valoren més el 
candidat de la CUP (6,9) que 
el de CiU, Marc Castells (6,1), 
o bé que els electors socialis-
tes donen la mateixa nota a 
Josep Maria Palau (ERC) que 
a Pere Calbó (PP), ambdós 
4,6, si bé són a les antípodes 
políticament l’un de l’altre. 
Lògicament, hom podria pen-
sar que, en tots els casos, els 
electors d’un partit determinat 
a qui millor valoren és al seu 
líder local. Doncs no. Passa 
efectivament en CiU i ERC, 
però no en PSC i ICV. Efec-
tivament, els electors socia-
listes igualadins valoren més 
a l’alcalde Marc Castells, de 
CiU (6,2) o fins i tot a Montse 
Mateu, d’Iniciativa (5,5) més 
que al seu propi líder i presi-
dent local del PSC, Jordi Riba, 
a qui donen un 5,4 de nota. 
Els d’Iniciativa no escapen a 
aquesta curiosa conclusió. La 
seva -fins ara- regidora obté 

una nota de 5 pelat, però l’al-
calde Castells els mereix un 
5,5, i Jordi Riba, un 5,3.
En el cas de CiU i ERC els 
electors són fidels als seus 
candidats (7,4 i 7,0, respecti-
vament), però és interessant 
d’observar com els electors 
de Castells, a qui més prefe-
reixen després del seu candi-
dat, és al d’ERC, Josep Maria 
Palau (6,2). És també curiós 
que, entre els votants del PP 
ningú no ha volgut valorar cap 
polític, i en els de PxC, només 
alguns, però no el seu.

Igualada, igual o millor 
en els darrers 4 anys
Un altre resultat de l’enquesta 
és que, en general, els igua-
ladins pensen que ciutat està 

COM VEU IGUALADA, EN AQUESTS ÚLTIMS QUATRE ANYS?

ANIRÀ A VOTAR, A LES ELECCIONS MUNICIPALS?

La visió negativa 
d’Igualada, un clàssic 
durant molts anys, ha 
passat a la història: 
la majoria creu que 
la ciutat està igual o 
millor que fa 4 anys

igual (48,1%) o millor (29,9%) 
en els últims quatre anys. La 
visió negativa és clarament 
menor (17,9%), i els indecisos 
són poquíssims (4,1%). Els 
més queixosos són els jubilats  
(un de cada quatre diu que la 
ciutat està pitjor), però, en re-

sum, les dades apunten a que  
la visió negativa sobre Iguala-
da ha passat a la història.

Alta participació
D’altra banda, l’enquesta au-
gura una alta participació a les 
eleccions, quelcom habitual 

en el cas de les municipals. 
Gairebé tres de cada quatre 
igualadins (73,3%) assegura 
que anirà a votar. Només un 
7,4% diu que no hi anirà. El 
percentatge més alt dels que 
votaran segur són els joves, 
amb un 84,6%.

Ple municipal.

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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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Quasi un any i mig després 
de perdre el cinema Kursal, 
l’Ateneu Igualadí ha presentat 
aquesta setmana, de forma 
oficial, el seu compromís per 
acollir una sala de cinema a 
la primera planta de les seves 
instaŀlacions... sempre hi quan 
els igualadins ho vulguin. Per 
això, ha elaborat un “manifest” 
i ha arribat a un acord amb 
Igualada Comerç per a que 
els igualadins donin el seu vis-
tiplau amb la seva signatura, 
tot firmant en qualsevol de les 
botigues associades a aques-
ta entitat.
La presidenta de l’Ateneu, Mi-
reia Claret, explicava en roda 
de premsa que “per nombre 
d’habitants, no té sentit que 
Igualada no tingui cinema. El 
nostre seria diferent, amb peŀ-
lícules de caire familiar, i amb 
preus assequibles. El què vo-
lem, però, és saber si estem 
sols, o si de debò els iguala-
dins volen tenir un cinema a 
dins de la ciutat”. A banda de 
signar el manifest, també es 
podrà fer una aportació de 5€, 
que després serviran de des-
compte en l’entrada. Si final-
ment no es fa el cinema, els 
diners s’utilitzaran en fins so-
cials a través del Cineclub de 
l’Ateneu. Com a record de la 
iniciativa, s’han fe també uns 
punts de llibre amb el lema “... 
si vols, tindrem cinema a l’Ate-
neu”. La campanya de recolli-
da de firmes començarà per la 
diada de Sant Jordi.
El gerent d’Igualada Comerç, 
Iovan Trisic, explica que “el ci-
nema dóna vida a la ciutat, i és 
un dels elements dinamitza-

L’Ateneu vol saber la implicació dels igualadins 
per poder decidir si l’entitat acull un cinema

Vistes virtuals de la sala de cinema, que s’ubicaria a la primera planta de l’Ateneu.

Igualada

L’entitat elabora un 
manifest que es po-
drà signar a les boti-
gues, i es podrà tam-
bé fer una aportació 
de 5€ que donarà dret 
a un descompte

10
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 d’abril de 2015

Cartell de la campanya.Eulogi Domènech i Mireia Claret, de l’Ateneu Igualadí, amb Iovan Trisic, gerent d’Igualada Comerç.

Manifest “Una ciutat de cine amb cinema” que es demana signin els igualadins
Des del 16 de gener de 2014, 
Igualada no disposa de cap 
sala de cinema. Per aquest 
motius, els sota signants ma-
nifestem:
• Que Igualada és ciutat capi-
tal de comarca i la manca de 
cinemes és un fet que la ciutat 
no es mereix i cal canviar-ho.
• Que el cinema és un dinamit-
zador econòmic i no disposar 
d’aquest servei provoca l’em-
pobriment de la ciutat i la diàs-
pora de famílies que busquen 
aquests serveis en altres ciu-
tats i comarques.
• Que el cinema forma part de 
la nostra societat contemporà-

nia i una mostra d’això és que 
Igualada havia arribat a tenir 
diverses sales durant molts 
anys.
• Que el cinema familiar és 
un incentiu per als igualadins, 
però també per a la comarca.
• Que malgrat els hàbits de 
consum de cinema hagin can-
viat, hi ha un clar sector de 
població que segueix utilitzant 
les sales de cinema per a gau-
dir de les pel·lícules que són 
del seu interès.
• Que les noves tecnologies, 
encara que impacten en els 
hàbits de consum, també per-
meten una major flexibilitat 

i accessibilitat a pel·lícules i 
oferir un millor servei a l’es-
pectador.
• Que la relació d’Igualada 
amb la cultura audiovisual 
és dilatada: ha estat la seu 
de festivals com el de Cine-
ma Amateur, el Microcurt o el 
Zoom, acull la Plataforma Au-
diovisual de la UNESCO i els 
més cinèfils organitzen diver-
ses projeccions a través del 
Cine Club i el cicle Pantalla 
Oberta.

i VOLEM:
• Un cinema perquè és una 
oferta cultural i d’oci necessà-

ria per a la ciutat.
• Un cinema perquè és un es-
pai públic de relació social.
• Un cinema perquè és un 
atractor de visitants i beneficia 
el comerç i l’economia local.
• Un cinema d’estrenes i que 
aposti per les versions origi-
nals.
• Un cinema al centre de la 
ciutat perquè estarà integrat a 
la trama urbana.
• Un cinema a l’Ateneu per-
què:
• l’Ateneu ofereix un espai ja 
construït.
• l’Ateneu està al centre de la 
ciutat.

• l’Ateneu té una llarga tra-
jectòria en la programació 
(35 anys de Cine Club, 13 de 
ZOOM i 6 de Pantalla Oberta), 
tant en temps com en diversi-
tat.
• l’Ateneu proposa un model 
de cinema adequat en dimen-
sió per a la demanda actual.
I perquè consti a tots els 
efectes i pugui ser presentat 
aquest manifest a les empre-
ses, organitzacions i instituci-
ons públiques i privades que 
tinguin interès en fer realitat 
aquest somni, signem aquest 
manifest voluntàriament i lliu-
rement.

dors dels nuclis urbans. Dóna 
sentit a la ciutat. Ara fa un any 
es va fer la última projecció 
del Kursal amb una iniciativa 
d’Igualada Comerç i ja es va 
demostrar que hi ha ganes en-
tre els igualadins. Bé, ara te-
nim l’oportunitat de demostrar-
ho. Per això es faran diverses 
activitats”.

La decisió, el maig
“Volem que la gent se senti 
seu el cinema i aquest projec-
te”, deia Mireia Claret, acom-

panyada dels membres de la 
junta directiva Jordi Comellas  
i Eulogi Domènech. 
El projecte executiu del nou 
cinema ja està fet, i se n’han 
presentat unes imatges virtu-
als, on es veu una sala incli-
nada amb 150 butaques. El 
pressupost per a aconseguir 
posar-lo en funcionament 
rondaria els 250.000€. La 
campanya de recollida de sig-
natures no durarà gaire. Cla-
ret explicava que “a finals de 
maig prendrem una decisió”, 

previsiblement després de les 
eleccions municipals. Si hi ha 
llum verda, el setembre o l’oc-
tubre el cinema podria ser una 
realitat.
La notícia d’aquesta campa-
nya popular arriba, curiosa-
ment, la mateixa setmana que 
comencen les emissions en 
proces dels Cinemes Montà-
gora, en el recentment inaugu-
rat complexe cultural de Mont-
bui, on ja hi ha una sala oberta 
per a més de cent persones, i 
una per a 500 en plenes obres 

de construcció. Claret deia 
que “són models diferents, i 
nosaltres volem un cinema a 
la trama urbana d’Igualada”.
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Arribem on està  
el teu negoci

Comerços tradicionals, professionals liberals, 
autònoms, petites empreses, botigues on-line. 
Amb CaixaNegocis arribem on està el teu negoci, 
en persona. Un gestor especialista et vindrà a 
veure per ajudar-te personalment amb les millors 
eines de gestió, finançament i protecció.

Ara és el torn del teu negoci.

CaixaNegocis
En persona

NRI: 1169-2015/9681
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Contràriament al que succeïa 
en anteriors eleccions muni-
cipals, Convergència i Unió 
va optar per la discreció per a 
presentar els seus alcaldables 
per al proper 24M a l’Anoia. 
Només amb la presència d’al-
guns militants i simpatitzants, 
i sense la premsa, CiU va do-
nar el tret de sortida oficial a la 
cursa per a les eleccions amb 
un acte a  “la Cantina” de Pie-
ra en el que hi va ser el presi-
dent de l’Associació Catalana 
de Municipi, Miquel Buch. Alcaldables de CiU, en un discret acte de presentació a Piera, divendres passat.

Discreta presentació dels alcaldables de CiU

Xavier Martínez, Frederic Marimon i Antoni Rosich.

ERC presenta avui els 
candidats a l’Anoia 
en el “Sopar de la 
República”

REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres, es farà el so-
par de commemoració de la 
proclamació de la República 
Catalana i Premi Estel Blanc, 
que organitza cada any ERC, 
amb la presentació de les 
llistes municipals comarcals. 
Serà al Restaurant Scorpia, 
a partir de les 20.30 h, amb la 
presència del diputat d’ERC 
Oriol Amorós. 

Provocatiu eslògan 
de PxC a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

Acaba Amb la Casta #Recupe-
remIgualada serà l’eslògan de 
campanya de Plataforma per 
Catalunya. La formació social 
identitària que espera aconse-
guir “entre 3 i 4 regidors”, diu 
el candidat Robert Hernando, 
es presentarà amb un eslò-
gan contundent, encara que 
seguirà donant protagonisme 
al “Primer els de Casa” que 
acompanya el nou logo de la 
formació.
Hernando ha afegit que “aca-
bar amb la casta política actual 
i amb el sistema partitocràtic 
dels partits enquistats del sis-
tema és un objectiu prioritari 
per a nosaltres, no podem pen-
sar que els que han generat la 
majoria de problemes que te-
nim vagin ara a solucionar-los”.

CiU comença a desvetllar noms de la candidatura a 
Igualada: Carme Riera, Maribel Cuadras i Pere Camps
REDACCIÓ / LA VEU

La llista que Convergència i 
Unió presentarà a Igualada de 
cara a les eleccions, liderada 
per l’actual alcalde Marc Cas-
tells, incorporarà novetats als 
onze primers llocs.
Carme Riera i Minguet (Igua-
lada, 1965) és llicenciada 
en Medicina i Cirurgia per 
la Universitat de Barcelona. 
Des d’aquest 2015, directora 
del Servei d’Atenció Primària 
Anoia de l’ICS. 
Pere Camps i Oviedo (Igua-
lada, 1950) ha desenvolupat 
tota la seva trajectòria profes-
sional a l’empresa Punto Blan-
co. Fa poc que s’ha jubilat, 
tancant una llarga trajectòria 
al tèxtil local. Va ser el prota-

Maribel Cuadras, Carme Riera i Pere Camps, amb Marc Castells.

gonista d’un programa de TV3 
recentment.
Maribel Cuadras i Nieto (Igua-
lada 1960) va estudiar Engi-
nyeria Tècnica Química a l’Es-
cola d’Enginyeria d’Igualada, 

posteriorment ha cursat Màs-
ter de Direcció de Producció a 
EADA i Màster en Curtits tam-
bé a la UPC d’Igualada. Acu-
mula una llarga experiència al 
sector industrial, majoritària-

ment en empreses relaciona-
des amb l’àmbit de la química 
vinculada a la pell, i actual-
ment treballa en una empresa 
d’adoberia a Igualada. 

Llibre de Marc Castells 
per Sant Jordi
Marc Castells presentarà per 
Sant Jordi un llibre en què 
recull reflexions personals i 
avança el seu futur projecte 
polític per la ciutat. El llibre 
porta per títol “Marca Iguala-
da, la ciutat que estem fent”. 
Escrit i editat pel mateix Cas-
tells, serà gratuït i es podrà re-
collir durant tota la jornada del 
23 d’abril a la parada que CiU 
tindrà a Cal Font. 

REDACCIÓ / LA VEU

Antoni Rosich, Frederic Ma-
rimon i Xavier Martínez es 
disputen la candidatura a 
l’alcaldia en les primeres pri-
màries obertes de la història 
d’Igualada. Amb un sistema 
innovador tots els igualadins 
poden entrar al web www.so-
lidaritatigualada.cat i dipositar 
fins a 3 vots (un per ordre de 
preferència) en cada candidat. 
Solidaritat considera que “per 
tal d’avançar en la regenera-
ció democràtica i aconseguir 
que la política catalana no es 
basi en els amiguismes i les 
corrupteles, cal que el major 
nombre de formacions políti-

Tres militants de Solidaritat, candidats a ser els primers de la llista
ques realitzin primàries ober-
tes i apostin per una limitació 
de mandats i de sous; tant dels 
representants públics com 
dels seus assessors”. Afirma 
que “no hi ha res pitjor per la 
qualitat democràtica d’un país 
i d’una ciutat que els polítics 
“professionals” que es passen 
la vida sense trepitjar una em-
presa o una feina de debò.” En 
aquest sentit considera preo-
cupant que tant l’actual alcal-
de Marc Castells, com el can-
didat d’Esquerra, hagin passat 
els últims 15 anys treballant 
per l’Administració o gestio-
nant-la. Es pregunten “com es 
poden prendre decisions que 
afecten a les empreses i les 

persones si no se’n coneix la 
realitat del dia a dia?”.
A més a més, la formació inde-
pendentista ha anunciat que 
després de rebre el manifest 
Recuperem Igualada! incorpo-
rarà els punts que la platafor-
ma empresarial proposa sobre 
una millora de la competitivitat 
de les empreses d’Igualada 
al seu programa. Solidaritat 
recalca que el segon punt del 
manifest www.recuperemigua-
lada.cat que parla de Declara-
ció Unilateral d’Independència 
i de la Sobirania fiscal ja cons-
tava al seu programa i que 
“estan contents que la societat 
civil assumeixi també que la 
independència pactada amb 

Espanya no és possible i que 
cal tirar pel dret, digui el que 

digui Espanya”.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursalCtra. Igualada - Valls, km 48,5

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat
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ERC Igualada va presentar 
aquesta setmana les seves 
propostes electorals en ma-
tèria de dinamització econò-
mica, amb la novetat de la 
creació d’un fons de capital 
risc que serviria per a realit-
zar inversions en empreses 
igualadines. Els republicans 
van presentar cinc propostes 
concretes.

La reindustrialització, clau 
en l’activació econòmica
D’aquesta manera, ERC Igua-
lada defensa la creació d’un 
programa transversal de rein-
dustrialització d’Igualada, com 
a principal i primera responsa-
bilitat de l’alcalde de la ciutat, 
amb l’objectiu que tots els de-
partaments i les unitats muni-
cipals implicades treballin co-
ordinadament, especialment 
en el potencial dels clústers 
tèxtils, de la pell, metal·lúrgic, 
arts gràfiques i enginyeria del 
software i noves tecnologies 
en general, i coordinant-se 
plenament amb la recentment 
creada Oficina de Captació 
d’Inversions de la Conca.
Ha de desplegar iniciatives 
facilitadores de la creació 
d’activitat empresarial des de 
totes les Regidories i en tots 
els àmbits d’incidència munici-
pal: a) una fiscalitat municipal 
incentivadora de la creació, 
el creixement i la instal·lació 
d’empreses a la ciutat, b) 
una tramitació i uns controls 
tècnics i administratius que 
acompanyin i formin els em-
prenedors, amb flexibilitat en 
els formats i terminis d’adap-
tació, c) una planificació ur-
banística i d’usos que generi 
oportunitats de generar acti-
vitat econòmica a tot arreu on 
sigui possible, etc. En definiti-

Carolina Telechea, Josep M. Palau i Enric Conill, els tres primers de la llista d’ERC Igualada.

Esquerra proposa crear un fons de capital risc 
per invertir diners en empreses igualadines

va, un ajuntament que en tot 
el seu conjunt destaqui per la 
seva voluntat de que a Iguala-
da hi hagi empreses i hi hagi 
llocs de treball. 

Facilitar la reinversió 
de l’estalvi
Una de les dificultats amb què 
es troben els emprenedors 
que tenen una idea de negoci 
i volen crear una empresa és 
el finançament. ERC Iguala-
da promourà la creació d’un 
fons de capital risc que capti 
recursos financers d’inversors 
privats d’Igualada i de fora i 
els inverteixi en empreses que 
es vulguin localitzar a Iguala-
da. Es tracta de mobilitzar els 
estalvis dels igualadins i inver-
tir-los en la re-industrialització 
d’Igualada. 
El fons de capital risc tindria 
per objecte la inversió en em-
preses de nova creació do-
miciliades a Igualada o, per 
extensió, a la Conca d’Òdena 
o a l’Anoia, pertanyents a de-
terminats sectors econòmics, i 
que impliquin una contractació 
laboral significativa. El fons 
es proposa que sigui gestio-
nat per alguna empresa amb 
una trajectòria reconeguda 
en la gestió de fons de capital 
risc orientats al desenvolupa-
ment econòmic d’un territori. 
La funció de l’Ajuntament se 
centraria a cercar la gestora 
externa, col·laborar en el de-
senvolupament de projectes 
susceptibles de ser finançats, 
i impulsar la participació d’in-
versors privats d’Igualada.

Reorientar els equipaments 
d’Ig-Nova
La tercera proposta d’ERC es 
la reorientació dels equipa-
ments d’Ig-Nova, concentrant 
els esforços en tot allò que 

signifiqui ajudar a crear i a fer 
créixer noves iniciatives em-
presarials a la ciutat, amb l’ob-
jectiu de convertir l’Ig-Nova 
Tecnoespai i la planta superior 
d’aquest equipament, actual-
ment sense un ús específic, 
en un Laboratori de fabricació 
digital de referència a Catalu-
nya.
Es tracta d’habilitar un ampli 
espai de “co-working”, en el 
qual totes les persones de la 
ciutat que tirin endavant pro-
jectes empresarials, puguin 
compartir l’ús de les eines tec-
nològiques de la nova fabrica-
ció, com ara les impressores 
3D, les talladores làser, fresa-
dores de precisió, maquines 
de prototipatge ràpid, etc. 

L’economia social també és 
un punt clau
Una de les conseqüències 
de la crisi a Igualada i comar-
ca és l’existència d’un elevat 
nombre d’aturats d’entre 45 i 
60 anys, amb una llarga ex-
periència en un sector concret 
d’activitat, però que no troben 
una sortida laboral ni en el 
mateix sector ni en d’altres. 
El problema és especialment 
greu en el sector tèxtil. 
La proposta consisteix a pro-
moure la creació de coope-
ratives integrades per socis-
treballadors d’aquest perfil 
(però obertes a d’altres perfils 
també) i dedicades a repren-
dre l’activitat amb els criteris 
empresarials de l’economia 
social. Es proposa en primera 
instància promoure la creació 
d’empreses d’economia social 
per a dissenyar, fabricar i ven-
dre articles de roba i comple-
ments fabricats a Catalunya. 
Són projectes a engegar amb 
el suport del departament de 
Dinamització Econòmica per a 

l’elaboració del pla d’empresa, 
l’obtenció d’ajuts d’administra-
cions públiques i la captació de 
finançament, preferiblement 
a través d’entitats de banca 
ètica. La proposta inclouria la 
creació i difusió d’un segell 
indicatiu que el producte està 
fabricat localment o quilòme-
tre zero. És un projecte a de-
senvolupar conjuntament amb 
Fagepi i Fitex.

Creació de la Taula de Dina-
mització Comercial
ERC Igualada, finalment, pro-
posa la creació d’una Taula de 
Dinamització Comercial que 
aplegui totes les associacions 
de comerciants, així com Fira 
d’Igualada, els organitzadors 
d’esdeveniments que atrauen 
gent a la ciutat, els sindicats 
amb representació a l’Anoia i 
qualsevol persona o col·lectiu 
que pugui aportar idees i re-
cursos als projectes de dina-
mització comercial de la ciutat.
L’objectiu de la iniciativa és 
promoure el desenvolupament 
a la ciutat d’una oferta comer-
cial prou atractiva com per 
facilitar que els compradors 
igualadins comprin a Iguala-
da, així com atraure a Iguala-
da compradors de la resta de 

la comarca i fins i tot de fora 
de l’Anoia.
La Taula de Dinamització Co-
mercial d’Igualada també té 
per objectiu identificar i explo-
tar sinergies entre els diversos 
projectes i formats comercials 
i alhora resoldre possibles si-
tuacions de conflicte que es 
puguin produir. És primordial 
trobar els punts de confluèn-
cia entre aquests projectes i 
formats comercials. Cal saber 
valorar en la seva justa mesu-
ra esdeveniments que atrauen 
una multitud de compradors 
de fora, com el Rec.0, però 
alhora cal saber trobar fórmu-
les de cooperació directa amb 
el comerç local, el comerç de 
proximitat. D’aquesta manera 
es poden crear molts llocs de 
treball i donar molta vida als 
carrers d’Igualada durant tot 
l’any.
Un dels problemes que afron-
tarà inicialment la Taula del 
Comerç d’Igualada és la pro-
liferació de locals comercials 
buits. L’Ajuntament ha de ser 
proactiu i exercir de media-
dor entre propietaris i comer-
ciants, facilitant que s’arribi a 
acords de lloguer social per 
als locals.  

Iolanda Gandia proposa potenciar l’esport escolar 
i ajudar les entitats de la ciutat amb una “finestreta única”
L’equip d’ERC Igualada ha 
presentat també les cinc líni-
es de treball a seguir en l’àm-
bit d’esports, elaborades des 
d’aquesta sectorial, formada 
per nombrosos col·laboradors 
pertanyents al món esportiu 
igualadí, com Joan Manel To-
màs i Josep Anton Ropero. 

Potenciar la pràctica de 
l’esport a la ciutat
Segons va explicar la candida-
ta Iolanda Gandia, ERC Igua-
lada creu convenient reorga-
nitzar els espais esportius de 
la ciutat, per tal de donar més 
servei a totes les persones que 
vulguin practicar un esport, ja 

sigui a nivell de competició 
com d’amateur es proposa 
ampliar l’oferta d’equipaments 
aprofitant tots els que té la ciu-
tat, com  per exemple, a més 
dels 12 equipaments espor-
tius que ja funcionen, també 
es podrien aprofitar les instal-
lacions dels diferents centres 
educatius públics d’Igualada 
i altres espais outdoor de la 
ciutat, per fer altres pràctiques 
com running o trekking. 

Creació de la finestreta úni-
ca i espai per les entitats
D’altra banda, l’equip d’ERC 
Igualada proposa concentrar 
la informació esportiva de la 

ciutat en un sol punt de refe-
rència, una finestreta única, 
i oferir un espai al Patronat 
d’Esports per a totes les enti-
tats esportives.
ERC Igualada i diferents pro-
fessionals de l’àmbit esportiu 
han estat analitzant tota la in-
formació esportiva que rep un 
ciutadà i ha trobat certa dis-
persió i algunes duplicitats. 

Suport a les entitats
ERC Igualada vol que des de 
l’Ajuntament es faci un bon 
acompanyament a les entitats 
esportives i se’ls ofereixi tota 
la informació i formació neces-
sàries, tant en la creació d’una 

nova entitat com en el desen-
volupament i organització de 
les entitats que ja existeixen i 
que necessiten ajuda. 

Promoció dels Jocs 
S’ha detectat que molts nens 
i nenes passen a federar-se 
molt aviat apartant-se de l’es-
port escolar. Per tant, ERC 
Igualada promourà la pràc-
tica de l’esport escolar entre 
els nens i nenes d’entre 6 i 10 
anys, amb un diàleg amb tots 
els actors i agents implicats, 
des de les AMPES als clubs 
federats, amb l’objectiu de tro-
bar fórmules per a potenciar la 
participació en els jocs esco-

lars, i fins i tot ampliar l’oferta 
esportiva amb introducció de 
nous esports. 

Foment de l’esport entre els 
joves de 14 a 18 anys
Esquerra també ha detec-
tat que hi ha un percentatge 
d’abandonament de la pràcti-
ca de l’esport entre els joves 
de 14 a 18 anys bastant ele-
vat, i proposa la potenciació 
de la pràctica de l’esport en 
els Instituts d’Ensenyament 
Secundari, i fins i tot, la plani-
ficació de tota una sèrie d’acti-
vitats, sempre amb el suport i 
implicació de les entitats.
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Per entendre bé com 
ens bronzegem, hem 
d’entendre primer quin 
és el procés que segueix 
la pell quan està en 
contacte amb el sol. 
El primer concepte a tenir 
en compte és la melanina. 
Aquest és el pigment 
que es troba en algunes 
de les nostres cèl·lules, 
responsable del color de la 
nostra pell, dels nostres ulls 
i del nostre cabell alhora 
que és l’encarregada de 
protegir-nos dels raigs 
ultraviolats.
 

COM ES COMPORTA
LA MELANINA
 
En aquest sentit doncs, 
la melanina és el pigment 
que determina el color de 
la nostra pell i també el que 
fa que ens bronzegem més 
o menys. S’ha de tenir en 
compte que amb el temps, 
les cèl·lules pigmentades 
acaben perdent la mela-
nina tornant al seu color 
original. És per això que, 
passats uns mesos, anem  
perdent el bronzejat que 
hem adquirit durant l’estiu. 
 
Científicament, la melani-
na que és responsable del 
bronzejat, està produïda 
pels melanòcits que són a 
la pell, concretament, a la 
capa basal de l’epidermis. 
A causa d’això, hi ha per-
sones que produiran més 
o menys quantitat de mela-
nòcits i es bronzejaran més 
o menys. Per exemple, en 
les persones albines no es 
produeix melanina, amb la 
qual cosa la seva pell mai 
canviarà de color.
 

TIPUS DE MELANINA
Hi ha diferents tipus de me-
lanina. D’una banda, tro-

bem l’eumelanina, que és 
la que ens protegeix de la 
radiació ultraviolada, la qual 
s’activa de manera automà-
tica quan ens exposem al 
sol. La feomelanina, per la 
seva banda, és l’encarrega-
da de donar un color rosat a 
diferents parts del cos, per 
exemple, els llavis.

DIFERÈNCIES ENTRE
 ELS RAJOS UV
 
Una altra de les coses que 
també hem de tenir en 
compte, és la diferència de 
raigs UV, dels quals podem 

trobar de tipus A i de tipus 
B. Els primers són els que 
provoquen que la melani-
na sigui més fosca i, per 
tant, els que bronzegen 
la pell. Els segons, per la 
seva banda, són aquells 
que estimulen els melanò-
cits per produir melanina 
ja que, quan la pell està en 

contacte amb els raigs 
UV aquests destrueixen 
part de l’ADN cel·lular i, 
amb això, part de la me-
lanina. Per tant, hem de 
tenir clar que, com més 
melanina tinguem en 
l’organisme, més more-
na serà la nostra pell.

 CONSELLS DE COM ACONSEGUIR EL BRONCEJAT PERFECTE
PROCÉS QUE SEGUEIX EL 
BRONZEJAT
 
Arran d’això, podrem 
entendre com funciona el 
procés de bronzejat a la 
pell. Un cop començada 
la producció de melanina, 

els melanòcits s’activen i 
comencen a produir més 
melanina, el que provoca 
que a les 36 o 48 hores la 
pell es bronzegi. Aquest és 
un dels motius pels quals 
les 24 primeres hores són 
les més perilloses, ja que 
les cèl·lules no han tingut 

temps de produir tota la 
melanina. Per contra, quan 
s’ha pres molt el sol i la 
pell ja està bronzejada, no 
hi ha riscos de cremades o 
de destrucció de cèl·lules. 
D’aquesta manera, hem de 
donar temps a les cèl·lules 
a completar el 100% de 
la producció de melanina, 
bronzejant-nos progressi-
vament i protegint la pell 
amb cremes solars. 
 

PER ACONSEGUIR UN 
BRONZEJAT MÉS RÀPID, 
APUNTA AQUESTS TRUCS:
 
-És millor, començar amb 
petites exposicions al sol 
d’una manera més regular.
 
-Prendre carotenoides. Al-
guns aliments són especi-
alment rics en aquest tipus 
de pigments com les pas-
tanagues, les síndries, el 
tomàquet o els gerds.
 
-Prendre aminoàcids. 
Aquests estimulen l’eu-
melanina i la feomelanina, 
de manera que milloren 
la producció de melanina 
i estimulen el bronzejat. 
Els aminoàcids es tro-
ben, principalment, en lac-
tis, arròs i blat de moro. 

- Vitamina D. Aquesta és 
fonamental per al bon fun-
cionament de la salut de la 
pell i de la funció cel·lular. 
Aquesta vitamina es produ-
eix quan ens exposem a la 
llum solar. Podem trobar-la 
en aliments com la tonyina. 

- Vitamina E. Aquesta vi-
tamina ajuda a hidratar la 
pell i repara els efectes ne-
gatius dels raigs solars a la 
pell. La vitamina E pot tro-
bar-se en aliments com les 
nous.

Institut Yvette Pons   C/ Sant Martí de Tous, 37 08700 Igualada,  Barcelona.Tel. 93 804 62 02
 info@yvettepons.com   www.yvettepons.com   www.facebook.com/yvettepons
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REDACCIÓ / LA VEU

La CUP ha presentat una 
candidatura rupturista per a 
reinventar Igualada, en un 
acte de suport que dissabte 
va aplegar 100 persones a la 
plaça de l’Ajuntament. La llista 
per a les eleccions municipals 
del 24 de maig l’encapçalen 
Albert Mateu, Eva Pedraza, 
Carles Costa, Alba Ortínez i 
Paka Cañete. Una candidatu-
ra de 26 noms, farcida de gent 
provinent dels moviments so-
cials i del teixit associatiu de la 
ciutat, que es pot consultar a 
www.cupigualada.cat.
L’acte de presentació de la 
llista electoral i els eixos es 
va obrir amb la representació 
d’una assemblea oberta d’un 
centenar de veïns, entre mi-
litants i simpatitzants, per es-
cenificar el seu caràcter parti-
cipatiu i col·lectiu, allunyat de 
personalismes. Així, diverses 
veus van explicar per què cal 
que el projecte municipalista 
arribi a l’Ajuntament i quines 
són les propostes destacades 
dels vuit eixos programàtics 
de la CUP. 
En concret, són: garantim els 
drets socials i l’habitatge dig-
ne; poder popular: transparèn-
cia, participació i autogestió; 
cap a una nova economia so-
cial al servei de les persones; 
per una Igualada amb Resi-

La candidatura de la CUP a Igualada. Foto: Pol Vila.

La Tossa, tret de 
sortida a l’Anoia 
de la campanya 
“Ajuntaments per la 
Independència”

Albert Mateu, candidat a l’alcaldia per la CUP

du 0; per la independència i 
l’obertura d’un procés consti-
tuent; una Igualada atractiva 
pel jovent; repensem el model 
de ciutat; i igualtat d’oportuni-
tats i polítiques feministes. Les 
propostes destacades de ca-
dascun ja es poden consultar 
al web, on aviat hi haurà tot el 
programa electoral.
Per exemple, la CUP aposta 
per fer efectiva la moció apro-
vada sobre habitatges buits de 
propietat bancària, reorientar 
el pressupost cap a la creació 
d’ocupació fugint de la política 

de promoció de grans esde-
veniments buits de contingut, 
dignificar la vida de tot el jovent 
amb polítiques actives d’ocu-
pació i de participació, fer un 
referèndum sobre les decisi-
ons clau -com un nou POUM- 
que afecten el model de ciutat, 
garantir els serveis municipals 
de treballs de cures d’àmbit 
familiar com escoles bressol 
o serveis de suport a la gent 
gran, o publicar la informació 
rellevant dels projectes i les 
dades en format obert.
En resum, la CUP aposta per 

“un Ajuntament al servei dels 
drets socials i laborals, que 
impulsi alternatives com l’eco-
nomia social i la banca ètica, 
que cooperi per eradicar la 
pobresa i acabar amb els des-
nonaments, o que apoderi tant 
el teixit associatiu com a ciu-
tadans actius que participen 
regularment en la política mu-
nicipal. Tot plegat, en el marc 
d’una Igualada que relligui la 
independència a la millora de 
les condicions de vida de la 
gent i a l’inici d’un procés cons-
tituent des de la base”.

REDACCIÓ / LA VEU

L’Assemblea Nacional Catala-
na ha engegat una campanya 
“Els ajuntaments per la inde-
pendència”, que consisteix en 
aconseguir que el màxim de 
candidatures es comprome-
tin a implicar-se en el procés 
independentista, incorporant 
als seus programes electorals 
uns compromisos explícits per 
a l’impuls del procés d’eman-
cipació nacional des dels con-
sistoris. L’ANC prepara un 
“acte comarcal”  de presenta-
ció el 21 d’abril a La Tossa de 
Montbui.
Aquests és l’esquema del 
compromisos que l’ANC de-
manarà signar: 
- Proposar en el primer ple or-
dinari l’adhesió o continuïtat a 
l’AMI
- Promoure campanyes de su-
port al caràcter plebiscitari del 
27-S
- Assumir que, en cas que les 
eleccions plebiscitàries del 
27S configurin una majoria 
independentista al Parlament, 
l’ajuntament, amb el seu alcal-
de o alcaldessa al capdavant 
es posin a disposició del go-
vern del país.
- En cas que les accions de les 
institucions espanyoles ho re-
querissin, l’alcalde o alcaldes-
sa, com a representant legítim 
de tots els veïns, participi en 
l’Assemblea de  càrrec elec-
tes.
L’ANC només donarà suport 
a les candidatures que en 
aquestes eleccions incloguin 
aquests punts en el seu pro-
grama electoral i es compro-
metin a votar-hi favorable-
ment, i l’ANC buscarà aquest 
compromís escrit a tots els 
pobles de l’Anoia, i es donarà 
a conèixer les llistes electorals 
que l’assumeixin.  

Decidim presenta avui, al carrer, la seva candidatura
REDACCIÓ / LA VEU

Decidim Igualada, que formen 
ICV, Pirates, Procés Consti-
tuent i Podemos, presentarà 
avui la seva candidatura a les 
pròximes eleccions munici-
pals. Ho farà en un novedós 
acte en ple carrer, a 2/4 de 7, 
al C/ Sant Magí, a l’alçada del 
parc de l’Enxub amb les esca-
les mecàniques.
Una vuitantena de perso-

nes han participat, online, en 
l’elecció de les posicions de 
la candidatura. Tal i com ex-
pliquen des de Decidim, “hem 
endegat amb il·lusió un camí 
que ja no té marxa enrere. Un 
camí que parteix de la volun-
tat d’acord entre persones de 
procedència diversa i diferent 
metodologia de treball que, 
presidit per l’objectiu proposat 
de treballar pel bé comú, hem 

amat trenant un espai de tro-
bada que ens ha generat con-
fiança i cohesió”.
Afegeixen que es tracta de 
“gent que s’incorpora ara en 
el món del compromís polític, 
i gent amb un llarg bagatge a 
la nostra esquena, acabem de 
culminar unes primàries ober-
tes per escollir els nostres can-
didats i candidates, i ho hem 
fet en un procés democràtic 

obert fins i tot a la ciutadania. 
En aquest procés hem pogut 
aplicar ja el mètode de treball 
que ens havíem proposat”, el 
de la participació democràtica. 
Decidim afirma tenir la certesa 
“de fer possible que la Igua-
lada en majúscules (entitats 
i institucions) i la Igualada en 
minúscules (la ciutadania sen-
se exclusions) pugui decidir el 
seu futur”.

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

Socialistes presenta el programa de Joventut
REDACCIÓ / LA VEU

Socialistes d’Igualada (PSC-
PM) ha presentat les seves 
propostes electorals en ma-
tèria de joventut, un col·lectiu 
prioritari per a la candidatura. 
El candidat, Jordi Riba, afirma 
que Igualada ha de posar remei 
urgentment al fet que és una 
de les ciutats catalanes que 
està per sota de la mitjana en 
universitaris i titulats. Per això, 
proposa la creació de beques 
que han de servir per facilitar 
l’accés dels joves igualadins als 
estudis de grau superior i evi-
tar que ningú quedi exclòs per 
manca de recursos.
Proposa la creació del que 

anomena “Fons futur”, unes 
beques per compensar l’incre-
ment del 66% que han patit les 
taxes universitàries. Segons 
Riba, “les beques actuals són 
insuficients i no podem per-
metre que ningú quedi fora per 
motius de renda”.
Socialistes d’Igualada també 
reclamarà millores de les con-
nexions en transport públic 
amb ciutats com Manresa i Llei-
da, tant per als desplaçaments 
formatius, com també pels de 
caire general. Riba defensa 
una línea d’autobús diària que 
connecti Igualada amb Manre-
sa i una altra que els dilluns i di-
vendres connecti Igualada amb 

Lleida, i autobusos llançadora 
fins a Martorell, des d’on es pot 
arribar amb tren a diferents uni-
versitats.
La candidatura també estudia-
rà la necessitat d’una segona 
biblioteca, allargar de forma 
ordinària i permanent l’horari 
d’aquest equipament i, sobre-
tot, en època d’exàmens, apos-
tar per un horari ininterromput 
de 9 del matí a 10 de la nit, de 
dilluns a diumenge. 
Una altra de les propostes claus 
en l’àmbit de la infància i la jo-
ventut és la creació d’aules de 
reforç per prevenir el fracàs es-
colar, i la recuperació de l’oferta 
de places d’escola bressol.
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El Patronat Garcia Fos-
sas, antics alumnes, l’Ampa 
i el claustre de professors 
d’aquest coŀlegi públic han en-
degat una peculiar campanya 
popular per a recollir diners i 
poder restituir les lletres “Es-
cola Garcia Fossas” que hi 
havia situades a la façana del 
centre  abans de les obres de 
restauració que es van fer re-
centment. Les lletres, en molt 
mal estat, es van treure i, mal-
grat que hi havia inicialment 
pressupost per tornar-ne a po-
sar unes altres, no es va fer.
Els promotors de la campanya 
han obtingut un pressupost de 
4.500€ per a instaŀlar unes lle-
tres metàŀliques de llarga du-
rada, i, per a aconseguir-los, 
s’han fet 450 participacions 
numerades de 10€.
Martínez explicava dimarts 
davant que “aquesta  iniciativa 
no és només per a recuperar 
quelcom que entenem hi hau-
ria de ser a la façana, sinó tam-
bé per a recordar els germans 
Garcia Fossas, que han estat 
potser els principals mecenes 
que ha tingut la ciutat, i que 
van fer aquesta escola”. Espe-
ren que la iniciativa tingui èxit. 
“A l’Ajuntament també hi hem 
anat, no els hem demanat di-
ners, però es van comprome-

Jaume Farrés, Alfons Mula i Miquel Martínez, amb una participació davant la façana actual.

Campanya popular per restituir les lletres 
“Escola Garcia Fossas” a la façana del col.legi

tre a comprar unes quantes 
participacions”. El que sí que 
demanen a l’Ajuntament és 
que tingui cura del manteni-
ment de l’escut de la ciutat -de 
pedra- que hi ha a la façana, 
ja que un niu de coloms s’ha 

apoderat de la corona. 
Si voleu comprar alguna parti-
cipació, en podeu adquirir a la 
Cistelleria de Jaume Farrés a 
la plaça de la Creu, a la botiga 
Abacus, o bé l’AMPA del col.
legi. 

La diada de Sant Jordi acollirà 
77 parades a Cal Font
REDACCIÓ / LA VEU

La celebració de la Diada de 
Sant Jordi a Igualada compta-
rà el proper 23 d’abril amb un 
total de setanta-set parades. 
D’aquestes, vuit corresponen 
a floristeries, quinze a llibreri-
es i cinquanta-tres a diferents 
mitjans de comunicació i enti-
tats socials, culturals, juvenils 
o polítiques de la ciutat, que 
també s’involucraran, com és 
habitual, en la festivitat. Les 
escoles han rebut també per-
mís per instal·lar una parada a 
les portes de cada centre.  
La  novetat d’aquest any és 
que l’àmbit de la Plaça de Cal 
Font s’amplia amb el nou car-
rer que uneix el carrer de l’Au-
rora i el carrer del Clos, i que 
passa per un lateral del Cer-
cle Mercantil. Les floristeries i 
llibreries es mantindran a Cal 
Font, mentre que en aquest 
nou espai s’hi ubicaran les 
entitats. La idea és descon-
gestionar la plaça i millorar el 
pas de vianants per un espai 
on han de conviure parades i 
un gran nombre de terrasses 
de bars i restaurants de la 
zona. Amb l’ocupació del cou 
carrer s’amplia el radi d’acció 
de la festa, però manteninat la 
continuïtat amb el que ha estat 
sempre el centre neuràlgic de 
la celebració de Sant Jordi a 
Igualada, la Plaça de Cal Font. 

La celebració es podrà viu-
re a la plaça però també a la 
Rambla Sant Isidre, on com és 
costum es durà a terme la tra-
dicional ballada de sardanes 
de Sant Jordi. La Cobla Tàrre-
ga serà l’encarregada aquest 
any de posar música a l’esde-
veniment, que s’iniciarà a les 
19:30h. 
 
La Biblioteca viurà intensa-
ment Sant Jordi  
Un any més, la Biblioteca 
instal·larà la seva pròpia pa-
rada de novetats al vestíbul, 
on s’hi podran veure les darre-
res adquisicions, sobretot, en 
novel·la per a adults i narrativa 
juvenil. Així, durant tot el dia 
els lectors es podran emportar 
en préstec aquests llibres. 
També com és tradicional per 
la diada, es vol mostrar una 
cara diferent de l’equipament 
i per aquest motiu es fa una 
visita guiada, a les 19:30h, per 
tal que tothom qui vulgui en 
pugui conèixer els racons més 
insòlits, com l’àrea de reserva 
on es conserven els fons an-
tics o l’hemeroteca. Per als 
més petits, però majors de 7 
anys, a les 18h hi haurà una 
sessió de cinema amb La lle-
genda de Sant Jordi d’Orna, 
una història fantàstica plena 
de tendresa, amor i solidaritat.

Cal Font, l’any passat per Sant Jordi.

330 parelles van participar a La Gran Follada
REDACCIÓ / LA VEU

Una vegada més, la Gran 
Follada, l’original cursa que 
organitzen els Indi’s Folls, va 
ser tot un èxit de participació. 
En aquesta ocasió, hi van par-
ticipar més de 330 parelles, 
repartides en 260 a la cursa 
“gran”, i 74 a la “petita gran 
follada”. El bon temps va con-
tribuir a assolir una excel.lent 
matinal de diversió i esport.

Sortida de la Gran Follada. Foto: Jordi Vidal.
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JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU

El dia 11 d’abril del 2015 pas-
sà a la història. Igualada va 
escriure una pàgina de ciuta-
dania, a Montserrat, per com-
memorar els 500 anys del Ciri 
Votiu (1515 - 2015).
Fins a aquell Santuari arriba-
ren un miler de persones per 
tal de participar en l’ofrena, 
Uns a peu, sota la iniciativa de 
la UEC Anoia. Altres en tren i 
cremallera i la majoria, en au-
tocars. Fins a quinze, porta-
ren igualadins als peus de la 
Moreneta. Aquests sortiren a 
les nou del matí , i una hora 
després, ja eren  en aquell in-
dret, on esperaren l’arribada 
de la Diligència portadora del 
Ciri, acompanyada d’alguns 
carruatges (un d’ells amb en-
surt, per culpa d’un incident 
que, afortunadament, no va 
tenir conseqüències greus). 
L’Alcalde, Marc Castells, 
rebé l’esmentat ciri que s’ha-
via d’oferir a la Verge, en mig 
d’aplaudiments.

Missa conventual
A les onze, s’inicià la Mis-
sa conventual, que presidí 
el Bisbe de Vic, Mns. Romà 
Casanova, que va afegir-se a 
aquest jorn d’acció de gràcies. 
Al presbiteri l’acompanyaren 
la comunitat benedictina, en-
capçalada pel seu Pare abat, 
monjos, sacerdots i diaques 
igualadins. La representació 
del Consistori, ocupà els pri-
mers bancs.  Marc Castells , 
pronuncià aquestes  paraules:
Igualada commemora el mig 
miŀlenni de l’Ofrena del Ciri 
Votiu. L’any 1515 els Conse-
llers de la ciutat, tot ofrenant-
li un ciri, demanaren la pro-
tecció de la Mare de Déu de 
Montserrat contra la pesta que 
assolava la població. Enguany 
festegem aquesta data dels 
500 anys, mobilitzant els dife-
rents col.lectius i el teixit asso-
ciatiu igualadí, com a símbol 
de l’activitat religiosa i cultural 
i del compromís social de tota 
la ciutadania. Renovem, so-
lemnement, el Vot del Poble 
als peus de la Moreneta, agra-
int-li la seva protecció que ben 
segur ens ajudarà com sem-
pre, a fer front a les necessi-
tats dels nostres temps.

Ofrena
A l’hora de les ofrenes, va-
ris igualadins -entre ells una 
representació de la Colla del 
Bisbalet- participaren en ella, 
Marc Castells, juntament amb 
Mns. Casanova, encengué el 
Ciri Votiu d’Igualada. Un ciri 
que porta pintat Montserrat, 
amb els símbols d’Igualada 
i Catalunya, un escut de la 

Una nombrosa presència d’igualadins va dignificar els 500 anys de la portada del Ciri Votiu a Montserrat.

Dimarts, xerrada 
sobre els cinc anys 
de les consultes sobre 
la independència

Un miler d’igualadins commemoren a Montserrat 
els 500 anys del Ciri Votiu

Ciutat, damunt de l’inscrip-
ció: Ofrena de l’Ajuntament 
d’Igualada a la Mare de Déu 
de Montserrat, 1515 - 2015 
-  500è Aniversari
El senyor Bisbe, pronuncià 
l’homilia (Podeu llegir-la a la 
pàg. 60) dirigint-se als assis-
tents, elogiant les mostres 
de la devoció igualadina, i de 
la fidelitat d’aquesta mostra 
d’agraïment a la Verge.

Recepció
Acabat el sant sacrifici, els fi-
dels van romandre en el tem-
ple, on el P. Josep M. Soler, 
Abat de Montserrat els va re-
bre en audiència, acompanyat 
pel Bisbe de Vic, Arxipreste 
d’Igualada, Mn. Josep Mas-
sana i l’Alcalde igualadí. Donà 
la benvinguda als que venien 
a complir aquell llunyà vot de 
poble. Li contestà Marc Cas-
tells, fent constar que el Ciri 
havia estat pujat pel Gremi 
de Traginers, en l’antiga Dili-
gència. Seguidament, en una 
artística maleteta lliurà al P. 
Abat, un volum de la Història 
d’Igualada. El P. Soler agraí 
aquest obsequi i feu unes re-
comanacions sobre la forta-
lesa que cal, per afrontar les 
diferències i els perills de la 
societat actual.
Seguidament, Miquel Molas 
Pineda, President dels Tra-
giners, oferí a les autoritats 
eclesiàstiques, sengles vídeos 
dels Tres Tombs, les quals re-
beren també  el cartell-record 
del dia, que fou repartit als 
igualadins participants.

Concert
Seguidament, des del presbi-
teri, la Schola Cantorum, que 
enguany celebra el seu 75è 
Aniversari, oferí un concert, 
interpretant les composicions 
marianes següents:” Morene-
ta en sou, Tota pulcra es Ma-
ria, Sancta Maria, ora pro no-

bis, Salve Regina i el Virolai,” 
que foren molt aplaudides, per 
la concurrència.

Demostració folklòrica
A la sortida, a la plaça, es pro-
cedí al Ball de l’Àliga d’Igua-
lada, per l’Associació Cultural 
Desota i els Moxiganguers de 
la ciutat - en el seu 20è aniver-
sari, aixecaren dos pilars de 
quatre i un de cinc (recordant 
els 500 anys) que coronà l’en-
xaneta llençant una bande-
rola, amb l’escut d’Igualada, 
arrencat totes les actuacions 
forts picaments de mans de 
la gentada que omplia aquell 
espai. Alguns autocars ja em-
prengueren el retorn a Iguala-
da.

Dinar de germanor
Uns altres, però, esperaren a 
les 200 persones que es que-
daren al Dinar de Germanor, 
que endegaren les parròquies, 
que presidiren el senyor bis-
be, l’Arxipreste i l’Alcalde, els 
quals, en acabar l’àpat, dirigi-
ren unes paraules d’agraïment 
i de participació , congratulant-
se de l’èxit de la jornada. Fi-
nalment, es feren unes pregà-
ries de comiat, amb textos de 
Miquel Pol, Pere Casaldàliga, 
Torras i Bages, del Papa Fran-
cesc, acompanyades musical-
ment per Teresa Oliva, posant 
el  punt i final a la històrica 
Ofrena, en la qual, fins i tot, 
els temps va voler acompa-
nyar, per tal de que l’èxit fos 
més arrodonit.

REDACCIÓ / LA VEU

El diumenge 25 d’abril de 
l’any 2010 milers d’anoiencs 
van poder votar, en una de les 
onades de consultes sobre la 
independència de Catalunya, 
si volien que Catalunya seguís 
formant part de l’Estat Espa-
nyol. Cinc anys després, des 
d’Òmnium Anoia s’organitza 
una conferència sobre aque-
lla iniciativa popular i com ha 
evolucionat el país des de 
llavors. Per parlar-ne serà 
convidat a l’acte el politòleg 
Jordi Múñoz, que va estudiar 
el moviment de les consultes 
i que actualment col·labora al 
diari ARA. Per anar fent boca 
de l’acte, us deixem l’enllaç al 
documental Una lliçó de de-
mocràcia sobre les consultes 
a l’Anoia.
La conferència es durà a ter-
me el proper dimarts 21 d’abril 
a les 19.30h de la tarda al Te-
atre de l’Aurora.

Trobada de socis 
d’Òmnium Cultural 
amb l’horitzó del 27S

REDACCIÓ / LA VEU

Òmnium Anoia ha celebrat 
aquest dissabte 11 d’abril a 
l’Ateneu una trobada de so-
cis, amb el nom Superdissab-
te, per a explicar la campanya 
civil pel Sí amb l’horitzó del 
27S. Amb l’objectiu d’ampliar 
la mobilització per encomanar 
la il·lusió de construir un país 
millor, per recollir les opinions 
dels socis sobre els projectes 
de l’entitat i per a augmentar 
la seva implicació a Òmnium 
Cultural. 

La campanya de país i el Ca-
talan Weekend
En aquesta trobada, l’anoien-
ca Marina Llansana, membre 
de la junta Nacional de l’en-
titat, va donar a conèixer la 
nova campanya de la societat 
civil: una iniciativa que té per 
objectiu eixamplar la base so-
cial a favor de la independèn-
cia de Catalunya amb vista a 
les eleccions del 27S. També 
s’hi va exposar altres projec-
tes de mobilització com el 
Catalan Weekend en que es 
convida a persones d’altres 
països europeus a Catalunya, 
del 25 a 28 de juny, per a co-
nèixer el procés.
Després es van recollir les 
opinions dels socis sobre quin 
ha de ser el paper de l’entitat 
en temes de llengua, cultu-
ra, educació, cohesió social i 
país. Òmnium Anoia supera 
en l’actualitat els 800 socis a 
la nostra comarca.
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La vicepresidenta del Govern 
de la Generalitat, Joana Orte-
ga, va efectuar divendres una 
visita privada a les instaŀlaci-
ons de Punto Blanco. Ortega 
va ser rebuda per la presiden-
ta de la Corporació Empresari-
al Valls, Marta Valls, el Director 
General Josep-Ignasi Reixach 
i els seus equips directius. 
Ortega va veure d’a prop les 
plantes de Disseny, Qualitat, 
Tissatge, Acabats i Logística 

Ortega, durant la seva visita a Punto Blanco.

Recuperem Igualada! 
suma 200 signatures 
en quasi una setmana

Visita privada de la vicepresidenta 
Joana Ortega a Punto Blanco

de Punto Blanco. 
Joana Ortega va remarcar “la 
importància de l’esforç fet per 
les empreses com Punto Blan-
co que, després de molts anys 
d’història, han aconseguit 
superar tots els entrebancs 
mantenint la fabricació local, 
en aquest cas a Igualada, i 
essent ferms en l’aposta per 
la fabricació de productes de 
qualitat i valor afegit que són 
els que, en definitiva ajuden a 
conservar els llocs de treball”.  

REDACCIÓ / LA VEU

L’alcalde de Barcelona, Xa-
vier Trias, i l’alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, han signat 
aquesta setmana un conveni 
de col·laboració per a la pro-
moció de la pell de qualitat. 
L’objectiu del conveni és regu-
lar el marc de col·laboració en-
tre l’Ajuntament de Barcelona 
i el d’Igualada en l’àmbit de la 
promoció del sector de la pell 
de qualitat. El segell Iguala-
da Leather Cluster Barcelona 
permetrà distingir la pell pro-
duïda a la capital de l’Anoia.
La signatura d’aquest con-
veni és fruit de la visita de 
l’alcalde Trias a la capital de 
l’Anoia, el passat desembre 
del 2014. Aquell dia, Trias va 

REDACCIÓ / LA VEU

El manifest impulsat per la 
plataforma d’empresaris igua-
ladins independentistes ha su-
perat els 200 suports en només 
sis dies i s’ha fet arribar a les 
diferents formacions polítiques. 
Anuncien que es farà saber als 
signants el resultat de les con-
verses amb els partits i que en 
tot cas, i de manera electrònica, 
aquests tindran la última parau-
la respecte les decisions de la 
plataforma. 
La plataforma es fa ressò de la 
gran acollida que han tingut les 
seves propostes i destaquen 
el caràcter transversal dels su-
ports rebuts, des de professio-
nals independents i històrics de 
l’independentisme a membres 
destacats de l’empresariat igua-
ladí. Posen com a exemple les 
més de 5.000 visites rebudes. 
Segons la plataforma “cal que 
des d’Igualada siguem proac-
tius des de l’àmbit empresarial 
i que els polítics entenguin que 
la seva feina no és endevinar el 
futur ni premiar als amics, sinó 
posar les condicions necessàri-
es perquè l’economia de la ciu-
tat torni a créixer”.

Barcelona ajudarà a promocionar 
el sector dels curtits d’Igualada

visitar l’Ajuntament i va assis-
tir a la presentació de la mar-
ca Igualada Leather Cluster 
Barcelona. Aquell dia l’alcalde 
Trias va destacar que aquesta 
marca podia ajudar al sector 
de la pell i, sobretot, a totes 
les persones i empreses que 
han fet de la pell de l’Anoia un 
producte de prestigi interna-
cional. L’alcalde va expressar 
llavors la seva satisfacció per 
posar els actius de Barcelona 
al servei de la indústria de la 
pell d’Igualada, “associar el 
potencial econòmic i industrial 
d’Igualada a la marca Barce-
lona és un factor d’èxit per a 
les nostres ciutats, i que segu-
rament produirà beneficis mu-
tus”, va afirmar.

Horari: de 17 a 20h
Preu per curs: 50€
Places Limitades

(15 persones per curs)

ET POT INTERESSAR!!!

Al Centre
d’Igualada
Carrer Retir, 40

INSCRIPCIONS a: www.talentiagestio.com
Podeu demanar més informació enviant un correu a:

info@talentiagestio.com o trucant al 639 316 015
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A l’espera de tancar tots els 
contactes que durant la fira es 
van fer, el 80% dels expositors 
de BSTIM (Best Solutions in 
Textile Manufacturing) ja han 
manifestat a l’organització que 
volen tornar a participar en la 
propera edició. Els empresaris 
tèxtils, que ja han vist conver-
tits en comandes alguns dels 
contactes que van fer durant 
l’esdeveniment, han valorat la 
fira amb una nota mitjana de 
7,75.
L’objectiu de la fira BSTIM és 
aconseguir que part de la pro-
ducció tèxtil torni a Europa. El 
saló posa a disposició de les 
empreses industrials tèxtils 
catalanes un aparador perquè 
puguin oferir els seus serveis 
a marques, dissenyadors i dis-
tribuïdors europeus que bus-
quin nous proveïdors o que 
es plantegin deixar de fabricar 
a Àsia i tornar la producció a 
Europa. Els productors locals 
ofereixen molts avantatges 
respecte als mercats estran-
gers com ara el tracte proper, 
la possibilitat de fer sèries més 
curtes, dissenys personalit-

La fira BSTIM es va fer a les instal.lacions de l’antic Escorxador.

La gran majoria d’expositors de BSTIM 
volen tornar a la propera edició

zats, rapidesa en l’entrega de 
la peça acabada i evita estocs 
i costos financers. 
Algunes marques ja han co-
mençat a veure la producció 
local com una oportunitat i el 
sector està experimentant una 
nova tendència. Així, respon-
sables de compres d’empre-
ses com Desigual, Mango, 
Grup Inditex, System Action, 
Nice Things, EsseOesse i El 
Corte Inglés van visitar BS-
TIM, on van trobar proveïdors 
entre les petites i mitjanes em-

Va haver un temps que el 
metro de Moscou passava 
per ser el palau del poble. 
Però els jerarques mai van 
deixar d’estar en els que ho 
eren de debò. I el Kremlin va 
seguir sent la seu del poder. 
Les estacions sumptuoses 
eren només un missatge pro-
pagandístics pels ciutadans. 
Ara a Espanya s’està fent 
el mateix. El govern diu que 
l’execució d’infraestructures  
del ferrocarril d’alta velocitat, 
busca promoure la cohesió 
dels territoris per damunt de 
la despesa. No la rendibilitat 
pressupostària. Però la ren-
dibilitat social s’aconsegueix 
amb una correcta assignació 
dels recursos. Adreçada a les 
majories i respectant les mi-
nories. Una cosa és utilitzar 
criteris diferents a la iniciativa 
privada i l’altra la renuncia a 
una correcta gestió dels di-
ners que venen dels impos-
tos. I l’AVE és un transport 
que lliga conurbacions con-
gestionades en trajectes de 
recorregut mitjà, mentre ací 
es volen equiparar als antics 
trens correu.
França, bressol del tren d’Al-
ta Velocitat, qüestiona la vi-
abilitat de molts trams i els 
tècnics han emès més d’un 
informe negatiu. S’han endar-
rerit o anul·lat projectes, com 
el que afecta a les línies Bor-
deus-Tolosa de Llenguadoc i 
Bordeus-Dax (aquesta cap a 
Espanya, pel País Basc, ajor-
nada fins el 2032). A l‘estat, la 
connexió Madrid-Barcelona, 
la que té més passatgers, 
amortitzarà el 79,6% del cost 
en els primers 50 anys. I els 
números són molt pitjors en 
els altres recorreguts. En cin-
quanta anys el Madrid-Anda-
lusia recuperarà el 45,1%, el 
Madrid-Llevant el 42,5% i en 
el Madrid-Nord sols el 19%. I 
la resta no té cap sentit i en 
qualsevol país s’acabarien 
tancant per no assumir les 
pèrdues multimilionàries que 
comporta mantenir les línies 
en funcionament.
Però Espanya vol presumir 
de ser el primer país d’Europa 
i el segon del món en exten-
sió de l’alta velocitat. Es vanta 
de tenir més de 2.500 quilò-
metres en servei. Però és a la 
cua en nombre de passatgers 
transportats per quilòmetre 
(11.000 contra els 158.121 del 
Japó). I això que aquest any 
s’han fet vint-i-nou milions de 
viatges. A la xarxa espanyola 
s’hi porten invertits més de 
40.000 milions d’euros i en-
cara hi ha projectada una in-
versió de 12.000 milions més. 

PERE PRAT

Manuel Niño, secretari d’Estat 
d’Infraestructures afirma que 
“En les infraestructures de 
carreteres i ferrocarrils, no es 
busca una rendibilitat econò-
mica, sinó integrar el territori. I 
per cohesionar-los, no només 
cal atendre criteris de rendibi-
litat econòmica pura”. 
Oblidar-se de la inversió ini-
cial i les despeses de mante-
niment no hauria de ser una 
proposta d’uns administra-
dors, que diuen que no tenen 
recursos per les coses més 
prioritàries, com poden ser 
la salut, l’educació o incen-
tivar eines de productivitat, 
que facin créixer la producti-
vitat i així generar ingressos 
i no només despesa. Però 
els criteris d’aquests governs 
són populistes i demagògics. 
Només cal comparar la gestió 
de Rodalies a Barcelona i la 
parafernàlia de la presentació 
de l’avantprojecte de l’estació 
de Santiago de Compostel-
la. O llegir els estudis de la 
Fundació d’Estudis d’Econo-
mia Aplicada (Fedea) on es 
diu que sols poden ser rendi-
bles les línies Tòquio-Osaka, 
París-Lió i Jian-Quingdao. 
D’Espanya cap. O l’informe 
del Tribunal de Comptes Eu-
ropeu que denuncia que gai-
rebé el 25% dels fons Feder i 
d’altres de cohesió, han anat 
a parar a vuit aeroports espa-
nyols infrautilitzats. O com es 
gestionen les autovies i auto-
pistes, assignat les gratuïtes i 
les de peatge, siguin directe o 
a l’ombra.
Patim un govern de maldes-
tres - que s’irroga l’excel·-
lència de la gestió econòmica 
– i viu de l’absurditat, l’afany 
de notorietat i, perquè no dir-
ho, de la possibilitat d’obtenir 
contraprestacions personals - 
sovint il·legals - com s’ha vist 
en tantes i tantes concessions 
d’obres públiques. D’aquesta 
política de les administracions 
se’n diu malbaratament i més 
quan la gestió pública ha anat 
guanyat tan pes en l’activitat 
econòmica. Ací ens creiem 
rics i som rucs. Imaginatius, 
quan només som fantasiosos. 
I on prioritzar, és pensar pri-
mer en un mateix i el bé comú 
una frase feta per a la pro-
paganda. Però genera vots, 
especialment en els llocs on 
no han de pagar-ne el cost. 
I hi ha qui encara s’estranya 
de la desafecció dels qui ve-
uen la seva contribució cívica 
convertida en espoli. Pagar i 
callar. Cornut i pagar el beure. 
Trist consol del ciutadà.

Infraestructures

La UEA traslladarà als polítics 
les inquietuds dels seus associats
REDACCIÓ / LA VEU

Amb motiu de les eleccions 
municipals, i davant la preocu-
pació de la UEA per les políti-
ques econòmiques i els temes 
empresarials que poden tenir 
una important repercussió a 
les empreses de la nostra co-
marca, la patronal anoienca 

mantindrà la setmana vinent 
diverses trobades amb els 
alcaldables de diferents par-
tits polítics per fer-los arribar 
temes, preguntes i propostes 
a nivell empresarial i industri-
al. El contingut es recollirà en 
un document que presenta les 
inquietuds que s’han anat fent 

arribar des del món empre-
sarial de casa nostra, les co-
missions de treball de la UEA, 
empreses, directius, industri-
als, tècnics... Els associats a 
la patronal també hi han pogut 
dir-hi la seva.

preses tèxtils catalanes que 
es van exposar. 
BSTIM i la seva repercussió 
mediàtica han estat actius 
molt influents en la nova ten-
dència del sector i el retorn 
de part de la localització de la 
producció tèxtil. I és que en la 
seva primera edició, BSTIM 
va superar les seves expec-
tatives de participació, tant 
d’expositors com de visitants, 
i el recompte final ha estat de 
60 expositors, 1.050 visitants i 
350 estudiants.

REDACCIÓ / LA VEU

“Els valors pel lideratge em-
presarial” és el nom d’un taller 
gratuït dirigit a emprenedors, 
directius, responsables de 
grup d’empreses i tot tipus 
d’organitzacions, que orga-
nitza la Unió Empresarial de 
l’Anoia.
En una societat tant competi-
tiva empresarialment com és 
la nostra, és important per les 
empreses tenir clar quins són 
els seus objectius i fins on vo-
len arribar per destacar entre 
els seus competidors i liderar 
el seu sector.
Per aconseguir-ho cal tenir 
un bon equip de persones ta-
lentoses, amb coneixements, 
habiliats i bona actitud, però 
sobretot cal que tots compar-

El 21 d’abril, taller gratuït sobre els 
valors pel lideratge empresarial

teixin els valors. 
Els valors són els principis 
ètics en què es basa la cultu-
ra de les empreses, són com 
les empremtes digitals. Amb 
la identificació dels valors em-
presarials s’eviten molts con-
flictes, és més fàcil l’organitza-
ció i és un clar avantatge per 
avançar cap a una mateixa 
direcció.
Per facilitar un acostament als 
valors empresarials i de lide-
ratge positius per una organit-
zació o una empresa i apro-
fundir-hi de manera dinàmica 
i amena s’ha preparat aquest 
taller, totalment gratuït.  Serà 
impartit per Jordi Calsina, 
sherpa-coach, i es treballa-
rà la creació de valors en un 
equip, la identificació dels pro-

pis valors troncals i la deficnió 
del model triaxial dels valors.

Taller el 21 d’abril 
per la tarda
La jornada, que tindrà lloc 
el dimarts 21 d’abril, de 18 a 
20h va dirigida als emprene-
dors, directius, responsables 
de grup d’empreses i tot tipus 
d’organitzacions.
El taller, que recordem és to-
talment gratuït, s’impartirà a la 
seu de la Unió Empresarial de 
l’Anoia. Per inscriure’s cal en-
viar un mail a uea@uea.cat o 
bé trucar al telèfon 93 805 22 
92. Les places són limitades.
Per a més informació: http://
www.uea.cat/articles-mostra-
2788-cat-taller_de_lideratge_
el_valor_dels_valors.htm
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Rotary Club Igualada, com ja 
és tradició anual, celebra un 
concert a benefici de la co·
munitat. L’entitat beneficiaria 
d’aquest any va ser l’Obra So·
cial de Hospital de Sant Joan 
de Deu pel que fa a la recerca 
del càncer infantil. 
Recordem que, amb aquest 
motiu el passat deia 25 de ge·
ner, el Teatre de l’Ateneu,  va 
comptar amb la reeixida ac·
tuació de Barcelona Gospel 
Messengers i amb la presèn·
cia de més de 400 persones.

Seminari tecnològic 
gratuït sobre la 
creació d’una botiga 
en línia

Rotary Club ha recaptat finalment 6.895€ 
en benefici de l’obra social de St. Joan de Déu

Després de tancar els comp·
tes del concert i de recollir les 
aportacions a la fila 0, el total 
recaptat ha arribat a 6.895€.

REDACCIÓ / LA VEU

La Confederació de Comerç 
de Catalunya (CCC) a través 
de la seva Delegació territo·
rial a l’Anoia i Igualada Co·
merç, organitzen un seminari 
tecnològic gratuït, amb la col·
laboració d’IDigital i Opensho·
pen i amb el suport del Con·
sorci de Comerç, Artesania i 
Moda i del Departament d’Em·
presa i Ocupació de la Gene·
ralitat de Catalunya.
L’objectiu d’aquest seminari 
és aprendre a crear una botiga 
en línia. Durant la sessió, es 
configuraran les funcionalitats 
bàsiques per poder començar 
a vendre per internet. A més, 
també s’introduirà el partici·
pant en les xarxes socials i en 
la utilitat que tenen per a un 
establiment comercial.
Es realitzarà el dia 29 d’abril, 
de 14.30 a 17 hores,a l’Ig-
Nova Ocupació (C/ Lleida, 78 
– Igualada). Per inscriure’s al 
seminari, cal enviar un mis·
satge a anoia@confecom.cat 
o trucar a Igualada Comerç al 
telèfon 93 805 14 19. 

La Masuca regalarà 
bosses reciclables 
per Sant Jordi
REDACCIÓ / LA VEU

El Mercat de la Masuca repar·
tirà, de forma totalment gratu·
ïta, 1.000 bosses ecològiques 
per fer la compra. Serà aquest 
proper dijous 23 d’abril, dia·
da de Sant Jordi. Aquesta és 
una iniciativa de l’Associació 
de Botiguers de la Masuca i 
gràcies a la col·laboració de 
l’Ajuntament. L’acció té com 
a objectiu reduir el número de 
bosses de plàstic que es fan 
servir cada dia al Mercat.
La bossa reciclable, que por·
tarà el logotip i els colors del 
Mercat, serà per totes les 
persones que realitzin una 
compra en qualsevol botiga 
membre de l’associació aquell 
mateix dijous, 23 d’abril, i per 
un valor mínim de 10€. El ti·
quet es podrà descanviar per 
la bossa ecològica a l’espai 
que s’habilitarà a l’aula de cui·
na del Mercat, de 10 a 13h. La 
promoció està limitada a 1.000 
unitats i només es podrà reco·
llir·ne una per persona.

Noves sessions de cuina
D’altra banda, es faran quatre 
noves sessions de cuina de 
mercat, de cupcakes per a la 
canalla, gaspatxo fresquet, ra·
cions de makis i shashimi i a 
fer cuina low cost. Les sessi·
ons es faran en dissabtes dels 
mesos d’abril (el dissabtes 18 
i 25) i maig (9 i 23).

Per fer lliurament d’aquest 
import, la Junta Directiva de 
Rotary Club Igualada, encap·
çalats pel seu President Josep 

Maria Susanna, es va despla·
çar a l’Hospital Sant Joan de 
Deu de Barcelona, on foren 
rebuts per Glòria Garcia, res·
ponsable de l’Obra Social pel 
que fa a la secció encarregada 
de la investigació del càncer 
infantil. Garcia va acompanyar 
als membres de Rotary per les 
instal·lacions de l’hospital on 
s’investiga aquesta malaltia. 
Els va explicar el que fan i com 
ho fan i, en arribar al laboratori 
d’investigació i amb la presèn·
cia de la Dra. Responsable 
van fer lliurament del xec.

JAUME SINGLA / LA VEU

Dotze alcaldes de capitals 
de comarca varen celebrar 
un debat public en el marc 
d’Alcaldes.eu que organitza 
mensualment el Punt-Avui a 
l’Hotel Avenida Palace de Bar·
celona. L’objecte de la trobada 
a quaranta dies de les elecci·
ons municipals, era explicar el 
potencial i els objectius polí·
tics de cadascuna de les prin·
cipals capitals de comarca. 
Marc Castells, alcalde d’Igua·
lada, va destacar davant dels 
alcaldes de Lleida, Tarragona, 
Girona, Manresa, Montblanc o 
Solsona entre altres, el caràc·
ter industrial d’Igualada “que 
els darrers quinze anys ha 
perdut a causa d’una gestió 
anterior a nosaltres que volia 

Marc Castells “ven” el potencial industrial 
d’Igualada, davant altres alcaldes de Catalunya

ta Xavier Berraondo, va posar 
damunt la taula temes com les 
vegueries, el procés indepen·
dentista o fins i tot la política 
de pactes. Mentre alcaldes 
com Ros i Ballesteros (Lleida i 
Tarragona) es mostraven par·
tidaris de convertir les diputa·
cions en vegueries i eliminar 
els consells comarcals, Carles 
Puigdemunt, Valentí Junyent 
i Marc Castells (Girona, Man·
resa i Igualada) defugien par·
lar de vegueries i diputacions 
però es mostraven clarament 
partidaris del procés cap a la 
independència de Catalunya. 
De pactes i malgrat que les 
enquestes parlen d’atomitza·
ció de grups, cap dels alcaldes 
presents va voler “mullar-se” 
respecte als pactes posteriors.

convertir la ciutat en dormitori” 
La tradició industrial i treballa·
dora d’Igualada es demostra, 
per exemple, que “La Caixa hi 
té la primera oficina del grup, 
la 0001 o que industrials igua·
ladins varen venir a Barcelona 
a instal·lar les seves fàbriques, 
com Sendra Muntadas, els 

germans Godó i molts altres” 
deia Marc Castells que presu·
mia, a més, “d’anar vestit total·
ment amb peces fabricades a 
Igualada. Fins i tot la funda del 
mòbil o les sabates que són 
Munic, fabricades a Capella·
des amb pell d’Igualada”.
El debat, moderat pel periodis·

ASS. ESCLEROSI M. / LA VEU

El passat dia 12 de març i 
convidats per l’Escola Gabriel 
Castellà, tres membres de l’As·
sociació vam anar a explicar 
els alumnes de 6è. de primà·
ria que és l’Esclerosi Múltiple i 
com ens afecta.
Va ser una estona d’allò més 
agradable. Veure com aquests 
joves ens miraven per veure 
que trobaven de diferent en·
tre nosaltres, per saber quina 
part del nostre cos estava més 
afectat i com ens movíem i com 
parlàvem. 
Van poder veure que a  els tres 
ens costa una mica caminar, a 
cadascú de nosaltres de ma·
nera diferent i fins i tot que un 
de nosaltres, a part de portar la 
crossa per caminar, porta dins 
la sabata una fèrula que l’ajuda 
a aixecar el peu.
Joves molt macos i copsats pel 

L’Associació d’Esclerosi Múltiple de l’Anoia explica 
que és aquesta malaltia al CEIP Gabriel Castellà 

de Zumba.... Des de l’entitat 
de l’Anoia, gràcies a un acord 
amb Autocars Montferri, us ofe·
reixen anar·hi amb el transport 
gratuït. Cal presentar el res·
guard de la vostra inscripció a 
la cursa escanejada i enviada 
al correu aemanoia@gmail.
com. (amb estricte ordre de 
rebuda s’aniran tancant les 
places). Només es portaran els 
atletes que corrin, no els acom·
panyants perquè hi ha nomes 
45 places.
Cal també que us porteu men·
jar i beguda adient. Sortirem 
molt d’hora, a les 07:15h de la 
parada del sabater de Vilano·
va del Camí, pels qui vengueu 
d’allà i a les 07:30h de la pa·
rada de la Hispano de la Pla·
ça Catalunya pels qui vingueu 
d’Igualada. S’ha d’estar al cir·
cuit molt aviat. L’arribada serà 
a partir de les 4h de la tarda al 
mateix lloc. 

que veien en nosaltres. Malgrat 
tot, vam poder deixar palès 
que tenim Esclerosi però que 
no ens estem quiets. Que fem 
moltes coses; natació, teatre, 
cant, caminar,... I és que queda 
molt clar, que le4s mancances 
hi són, però les ganes de se·
guir endavant ens pot. 

Transport gratuït a la Cursa 
Mulla’t i Corre per l’esclerosi
D’altra banda, el proper diu·
menge 26 d’abril es celebrarà 

al Circuit de Catalunya la XV 
Edició de la Cursa Mulla’t i Cor·
re per l’esclerosi múltiple. 
Les inscripcions de la cursa 
ja estan obertes a www.mitja·
terrassa.org. El preu anticipat 
és de 12 euros per a adults i 
6 euros per a menors de 15 
anys. És un acte familiar i fes·
tiu. Durant tot el matí es podrà 
gaudir d’un circuit de Segway i 
bicicletes elèctriques, inflables, 
rocòdrom i diferents activitats 
lúdiques: batukada, classes 



Igualada 23
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 d’abril de 2015

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte a la tarda 
es va celebrar la 26ª cantada 
de caramelles pels carrers del 
barri de Santa Caterina i nucli 
antic de la ciutat. Durant tota la 
tarda es va poder  veure com 
es tiraven les ballestes als 
balcons dels veïns amb cla-
vells de diferents colors i amb 
la perxa es pujava el cistell, 
amb bota de mistela inclosa,  
al baixar al cistell sempre hi 
havia una bona col·laboració 
que ajuda a poder continuar 
cada any fent aquesta canta-
da. En aquesta ocasió els més 
petits del barri s’ho van passar 
d’allò més bé cantant i tirant la 
ballesta petita als balcons de 
menys alçada.
A mitja tarda, i desprès d’un 
berenar remullat amb cava, la 
cantada va continuar al cen-
tre, per acabar cantant a la 

La cantada va fer-se dissabte passat pels carrers del barri i del centre de la ciutat.

26a Cantada de Caramelles 
del barri de Santa Caterina

Les cooperatives escolars de la 
ciutat presenten els projectes

plaça de l’Ajuntament i davant 
de Santa Maria. Finalment un 
bon i merescut sopar al local 
Ingravita del carrer Artès van 
cloure la 26ª cantada de cara-
melles.
Des de la Junta es vol agrair 
a la Laura Vilaprinyó  la seva 
dedicació i entusiasme al di-
rigir els assajos i a tots els 

cantaires la seva participació i 
bon humor. També volen agra-
ir a l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada per acompanyar-
los durant tota la tarda, tot 
i haver anat la nit anterior a 
Montserrat, a la Veu de L’Ano-
ia per la seva valuosa ajuda, i 
a tots els veïns i comerciants 
per la seva col·laboració. 

REDACCIÓ / LA VEU

Un conveni entre la Fundació 
Sanitària Sant Josep i Càritas 
Arxipestral Anoia-Segarra per-
met que els alumnes del curs 
d’Atenció Sociosanitària a les 
Persones en el Domicili orga-
nitzat per Càritas rebin forma-
ció pràctica i teòrica per part 
dels professionals de la Fun-
dació Sanitària Sant Josep. La 
formació té lloc al centre sani-
tari, el que permet un contacte 
directe i real amb la matèria. A 
més, els estudiants disposen 
també de la possibilitat de rea-
litzar el període de pràctiques 
del curs en la Fundació. 
Amb aquesta formació, Càri-
tas veu complet el seu objectiu 
d’apropar al màxim a l’alumnat 
dels seus cursos al coneixe-

La Fundació Sanitària St. Josep forma 
a professionals de Càritas

ment de la realitat social, edu-
cativa, professional i laboral; 
d’interrelacionar de forma adi-
ent els coneixements tècnics 
i pràctics, per dotar-los de les 
habilitats i recursos per al futur 

exercici de la professió.
Per la seva banda, la Funda-
ció Sanitària Sant Josep està 
interessada a cooperar en la 
formació de professionals.
La Fundació Sant Josep   

REDACCIÓ / LA VEU

Les cooperatives Maristes 
Work i De Tot i Més (Maristes 
Igualada), Emprescola i Uni-
làpies (Escolàpies Igualada), 
Inside The School i Cadium 
(Acadèmia Igualada) i Vallès 
Art i Som Així (Emili Vallès) 
han visitat aquests dies l’Ajun-
tament d’Igualada, on han es-
tat rebudes per l’alcalde de la 
ciutat, Marc Castells. 

Vuit cooperatives d’alum-
nes de cinquè de primària
Es tracta de vuit cooperatives 
creades pels alumnes de 5è 
de primària d’aquests centres 
escolars, en el marc del pro-
grama Cultura Emprenedora a 
l’Escola impulsat per la Diputa-
ció de Barcelona i coordinat, a 
nivell local, pels departaments 
d’Ensenyament i Universitats 
i de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada.
Els responsables de les coo-
peratives van exposar a la sala 
de plens el procés que havien 
seguit fins al moment per a la 
constitució de la cooperativa, 
l’elecció del nom i de l’equip 
directiu, així com el producte 
que han decidit elaborat i que 
posaran a la venda més enda-
vant. Els cooperativistes van 
respondre a les preguntes de 
l’alcalde, que va interessar-se 
per la seva activitat.
Amb aquesta visita a l’Ajunta-
ment, els membres de la coo-

Alumnes del CEIP Emili Vallès, en la presentació del seu projecte a l’Ajuntament.

perativa han sol·licitat a l’alcal-
de el permís per a la ubicació 
de les parades del mercat on 
vendran els seus productes, 
que es durà a terme dissab-
te 16 de maig a la plaça de 
l’Ajuntament d’Igualada.
La metodologia del programa 
Cultura Emprenedora a l’Es-
cola consisteix en la simulació 
de la creació, gestió i organit-
zació de cooperatives a l’aula 
per a alumnes de cinquè de 
primària. En el procés, els 
alumnes  desenvolupen ca-
pacitats emprenedores mitjan-
çant un aprenentatge trans-
versal que reforça l’adquisició 
de competències bàsiques, 
a la vegada que es treballa 
la connexió entre l’escola i el 
món del treball. Per a fer-ho, 
es compta amb l’assessora-
ment de Valnalón, entitat que 
es dedica a la promoció de 
l’emprenedoria a l’escola, i 
que té una notable trajectòria 
a nivell de l’Estat espanyol.
Aquest és el quart any de de-
senvolupament del projecte. 
Així, durant aquest curs hi par-
ticipen un total 3.800 alumnes 
de 45 municipis de Barcelona, 
i s’han creat unes 150 coope-
ratives. A la ciutat d’Igualada, 
les escoles Maristes (per quart 
any), Escolàpies (per tercer 
any), l’Acadèmia Igualada (per 
segon any) i l’Emili Vallès (per 
primera vegada), participen 
del projecte.  

ROSICH MOTORS, S.L. 

  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  rosichmotors@bosch-bcs.com

· Multimarca i multiservei

· Qualitat Bosch

· Mantenim la garantia 
  d’origen

· Servei de planxa i pintura



Àmbit Penedès

24
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 d’abril del 2015



Olga Jiménez, primera Empresària 
Nacional de Mary Kay a Catalunya
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Després d’una trajectòria de 
13 anys a l’empresa, Olga 
Jiménez ha debutat com la 
primera Empresària Naci-
onal catalana de Mary Kay 
Cosmètics. Segons Mary 
Kay Ash, la fundadora de la 
companyia, les Nacionals 
eren les seves màximes re-
presentants, les qui enteni-
en la filosofia d’enriquir la 
vida de les dones a través 
d’un producte competitiu, 
un servei personalitzat i una 
carrera il·limitada. Mary Kay 
Ash, que és l’única dona re-
coneguda al llibre Forbes de 
les millor històries empresa-
rials del segle XX, es referia 
a les Nacionals com el vent 
bufant sota les seves ales.
L’Àrea Jiménez debuta amb 
63 empresàries i més de 
4000 consultores de bellesa. 
Dimecres 1 d’abril l’Àrea va 
celebrar el seu debut amb 
un còctel i una festa molt 
exclusiva als jardins de Se-
soliveres

Olga, què significa per a tu 
convertir-te en Empresària 
Nacional de Mary Kay? 
Significa tenir l’oportunitat de 
continuar el llegat de Mary 
Kay Ash perquè la nostra 
companyia pugui seguir enri-
quint pells i vides durant mol-
tíssims anys. Ser Nacional és 
un compromís amb l’èxit de 
les persones.

Quines creus que són les 
teves claus d’èxit empresa-
rial?

 
Mai no em rendeixo passi el 
que passi. Si alguna cosa no 
surt és una oportunitat per 
aprendre i corregir. He vol-
gut ser Nacional des que em 
van parlar d’aquesta posició. 
Sempre l’he vist com un camí 
de creixement il·limitat. Tam-
bé crec que quan un vol una 
cosa s’hi ha d’enfocar al mà-
xim i ser exemple. A la nostra 
companyia no entenem els 
càrrecs directius sense ser 
exemple. Ser Nacional signi-
fica ser una bona consultora 
per davant de tot per poder 
guiar altres a ser-ho. Ser Naci-
onal significa construir relaci-
ons, saber veure l’esperança i 
la il·lusió en l’equip i treballar 
tenint present que aquest ha 
de ser sempre el nostre motor. 

Quines alegries i satisfaccions 
has tingut al llarg de la teva 
carrera a Mary Kay? 
És meravellós que hi hagi una 
companyia que et premiï per 
fer la teva feina. Aquí m’han fet 
sentir important des del primer 
dia. Però he descobert que 
hi ha una cosa millor que tot 
això: veure l’èxit del teu equip. 
És una de les majors alegries 
i satisfaccions que puc sentir.
 
Com van reaccionar les teves 
Consultores de Bellesa i Em-
presàries en rebre la notícia 
dels teus plans per convertir-
te en Empresària Nacional? 
Estaven desitjant començar. 
Cada Consultora i Empre-
sària ha fet seu aquest pro-

jecte. Totes s’han implicat al 
màxim fent una feina impe-
cable. Prova d’això és que 
han assolit la posició núme-
ro 1 en vendes del rànking 
europeu al llarg del projecte. 
 
Què has après al llarg de la 
teva trajectòria? 
Que som capaços de fer qual-
sevol cosa que ens proposem. 
Que el treball en equip tot ho 
venç. Que s’han de fer les co-
ses amb passió perquè això 
ens omple d’energia. Que 
ens hem de posar sempre al 
lloc de la persona que tenim 
davant per poder entendre-la 
de veritat i pensar en el seu 

Olga Jiménez 
Muntané

Empresària Nacional
Independent 
de Mary Kay 

Saló:
 C/ Pau Muntadas, 13 

 08700 
IGUALADA

Tel.: 630670239

benefici i no en el nostre. Que 
cal concentrar-se en el pre-
sent i en les metes diàries per 
després aconseguir les set-
manals, mensuals i anuals i 
que tot això cal fer-ho deixant 
de tenir por pel que pot anar 
malament i pensant en tot mo-
ment en el que pot anar bé. 
Cal donar menys voltes a les 
coses i ser una dona d’acció.

Quins consells li donaries a 
una persona que està pen-
sant fer-se Consultora i se-
guir els teus passos? 
Que ho intenti, perquè té molt a 
guanyar i res a perdre, que con-
tacti amb mi al 630670239 o 

a olgajimenezmk@gmail.com  
o amb la seva Consultora de 
Bellesa i que s’informi, per-
què s’adonarà que és la millor 
oportunitat per a una dona que 
vulgui guanyar diners i tenir 
èxit; a més no ha de preocu-
par-se perquè tindrà llibertat 
total, ella es posarà l’horari i no 
haurà de complir quotes míni-
mes. Mary Kay Ash deia que la 
seva companyia atreia les do-
nes més especials sobre la faç 
de la terra. Si està pensant de 
ser Consultora, possiblement 
ella en sigui una. Que ho provi 
encara que se senti insegura, 
encara que tingui por i encara 
que li faltin coses per aprendre. 
Perquè la millor manera de 
sentir-se segura, de superar la 
por i d’aprendre és intentar-ho. 
Li donarem una formació de 
molta qualitat i tindrà suport en 
tot moment.
  
Què diries a totes les clien-
tes que confien dia a dia en 
Mary Kay i en el teu equip de 
professionals? 
Que elles són el nostre motor 
i la nostra raó de ser. La nos-
tra tasca és donar-los un ser-
vei impecable a les classes de 
cura de la pell i maquillatge i 
als assessoraments. Tenim 
un producte fabulós a un preu 
fantàstic que canvia pells, però 
només llueix al rostre de les 
nostres clientes. Elles ens im-
porten i per això procurem te-
nir-hi una relació d’amistat bus-
cant una satisfacció del 100%.
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Ahir dijous va tenir lloc la pri-
mera projecció de cinema en 
període de proves a la sala 
de petit format “Mont-Àgora”. 
Es projectà el film del director 
francès Pascal Plisson Camí a 
l’Escola (en català) una pel·-
lícula-documental, que explica 
la història real de quatre nens 
que han de superar multitud 
de dificultats per poder arribar 
a l’escola.
Avui divendres continuaran 
les projeccions, amb La isla 
mínima, que es podrà veure 
a partir de les vuit del vespre. 
Aquest film, gran triomfador 
dels darrers Premis Goya, 
és un thriller de suspens que 
explica una inquietant histò-
ria ubicada a les marismes 
del Guadalquivir. A partir de 
les 10 de la nit es projectarà 
Kingsman, on s’explica la his-
tòria d’un delinqüent adoles-
cent de Londres, a qui la vida 
li canvia fins a convertir-se en 
un important espia.
El dissabte a partir de les 
15.50 hores es projectarà la 
pel·lícula Com ensinistrar un 
drac 2 (en català). Aquesta 
pel·lícula infantil explica la his-
tòria de Hipo, Astrid i els dracs, 
grans protagonistes d’una his-
tòria d’animació infantil. El ma-

teix dissabte a les 17.55 hores 
es projectarà una nova sessió 
de Kignsman. A les 20.25 es 
farà el segon passi de La isla 
mínima i clourà la jornada ci-
nematogràfica de dissabte 
una altra sessió de Kingsman 
(22.30 hores).
El diumenge al migdia es farà 
una sessió matinal de Com 
ensinistrar un drac 2 a les 
12.00 hores i una altra sessió 
infantil d’aquesta pel·lícula a 
les 15.50 hores. També es 
podran veure Kingsman a les 
17.55 hores i La isla mínima a 
les 20.25 hores.  
Les projeccions cinematogrà-
fiques es faran amb progra-
mació en període de proves, 
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 persones, 
amb les darreres tecnologies 
en l’àmbit cinematogràfic digi-
tal tant en imatge com en so. 
Per assistir a aquestes projec-
cions de cinema en període de 
proves es poden 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. De dilluns a di-
vendres es realitza la venda 

anticipada de tiquets, al ma-
teix vestíbul de Mont-Àgora.
Com que l’aforament és limi-
tat a 110 places, en aquelles 
sessions on no s’hagin venut 
totes les entrades anticipada-
ment, es podran adquirir tam-

Comencen en sessió de proves les projeccions de 
cinema a Mont-Àgora

bé els tiquets-col·laboració el 
mateix dia de la projecció, des 
d’una hora abans de l’inici de 
la respectiva sessió cinemato-
gràfica. Els seients de la sala 
petita no estaran numerats i la 
distribució del públic es farà 

per estricte ordre d’entrada. 
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

La Biblioteca Mont-Àgora de 
Montbui està aconseguint un 
èxit de visitants sense prece-
dents d’ençà la seva inaugura-
ció el passat 21 de març. Així, 
entre el 21 i el 31 de març, en 
només 10 dies, la Biblioteca 
Mont-Àgora va rebre 2400 vi-
sitants, amb una mitjana dià-
ria de 300. Cal destacar que 
l’augment d’usuaris és espec-
tacular, tenint en compte que a 
l’anterior edifici, en tot un any, 
es comptabilitzaven 21.000 
usuaris.
També ha estat molt destaca-
da l’estadística de documents 
prestats (2.118, i una mitjana 
diària de 264). Durant aquests 
primers dies 597 usuaris han 
fet ús del servei de préstec 
(318 adults i 279 infants, amb 
una mitjana diària de 74). Tam-
bé cal dir que s’han formalitzat 
50 nous carnets d’usuari. 
Actualment la Biblioteca Mont-
Àgora compta amb 4.100 usu-
aris inscrits.

Moltes activitats, per Sant 
Jordi, coincidint amb el 20è 
aniversari de la Biblioteca de 
Montbui

Amb motiu de la Diada de 
Sant Jordi, i coincidint amb el 
20è aniversari de la Biblioteca 
de Montbui, el dijous 23 a par-
tir de les 10 del matí tindrà lloc 
a la Plaça de l’Ajuntament una 
lectura pública amb lectura de 
textos, amb motiu del Dia del 
Llibre. 
Durant tot el dia, el Boulevard 
estarà ple de paradetes de 
Sant Jordi, amb roses i llibres. 
A un quart de sis de la tarda 
es farà un recorregut d’acom-
panyament dels gegants de 
Montbui fins a la seva nova llar, 

La biblioteca Mont-Àgora, un èxit de visitants 
sense precedents

l’Espai de les Arts i del Conei-
xement Mont-Àgora. I a les sis 
de tarda, també a Mont-Àgora, 
es faran diferents tallers infan-
tils d’il·lustració i de titelles de 
dit. A partir de les set de la tar-
da es farà l’espectacle infantil 
“Contes a dojo”, a càrrec de la 
companyia Ós Mandrós a la 
Sala d’Actes de Mont-Àgora. I 
a aquella mateixa hora es farà 
la presentació del pastís del 
20è aniversari de la Biblioteca 
de Montbui, realitzat per l’as-
sociació montbuienca Artesa-
nas de Corazón.

SERVEI GRATUÏT DE 

WIFI + PORTÀTIL + IPAD   
IMPRESSORA + CORRENT 220V

trànsfers de fins a 
8 passatgers

facebook.com/taxisigualada
twitter.com/taxisigualada

www.taxisigualada.com

609 478 219
info@taxisigualada.com
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LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Les Joventuts d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya Anoia 
han constituït una nova secció 
local al municipi de La Pobla 
de Claramunt. El seu porta-
veu, Jordi Puiggròs, destaca 
que la motivació del grup és 
“canviar la situació d’inactivitat 
política juvenil que actualment 
hi ha al municipi”. A més, tam-
bé considera que “el treball 
per la nostra joventut és una 
tasca vital per assegurar un 
futur satisfactori” i que tenen 
ganes “d’implicar-se pel poble 
i pel país”.
D’altra banda, des de les 
JERC La Pobla de Claramunt, 
també deixen clar que el fet 
que 3 dels seus membres for-
min part de les llistes d’ERC a 
La Pobla de les properes elec-
cions municipals els permet 
treballar “des d’una perspecti-
va política més real i directa”. 
El grup es mostra convençut 
que portaran a terme activitats 
i accions “en tots aquells àm-
bits on puguem aportar i col-

laborar per contribuir a fer un 
país més lliure i just”.
A l’acte de constitució d’aques-
ta nova secció local hi van 
assistir la portaveu comarcal, 
Gemma Marsal i el portaveu 
local de JERC Igualada, Da-
vid Prat. Tots dos fan una molt 
bona valoració del naixement 
de JERC La Pobla de Clara-
munt ja que creuen que això 
contribueix a “la consolidació 
i extensió de les JERC a la 

Neixen les JERC a la Pobla de Claramunt

comarca de l’Anoia, sumant la 
secció local de La Pobla a la 
d’Igualada i Piera”.
L’organització de la secció 
local de les JERC La Pobla 
de Claramunt està formada 
pels membres següents: Jor-
di Puiggròs (portaveu), Joan 
Viscarro (secretari d’organit-
zació), Susanna Puiggròs (se-
cretària de finances) i Sílvia 
Vilchez (vocal).

LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt acolli-
rà, el dijous 23 d’abril, diver-
ses activitats amb motiu de la 
diada de Sant Jordi. La venda 
de llibres i roses, una ballada 
de sardanes o un taller per 
als infants seran les propos-
tes que s’organitzaran al llarg 
d’aquesta jornada i que tin-
dran lloc a la plaça de l’Ajun-
tament.
Com altres anys, des de les 9 
del matí i fins a les 8 del ves-

pre, hi haurà una parada de 
llibres i roses. La venda ani-
rà a càrrec de l’entitat Barru-
fet Roig. A les 6 de la tarda, 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran convidarà tothom a 
ballar sardanes. I entre les 5 i 
les 7 de la tarda, els nens i les 
nenes podran participar en un 
taller de titelles de Sant Jor-
di que anirà a càrrec del Cau 
Jove. Totes aquestes activitats 
comptaran amb el suport de 
l’Ajuntament.

Actes del dia de Sant Jordi

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt ha construït un 
parc infantil al barri del Xaró, 
a l’avinguda del Corral de la 
Farga. Aquesta actuació ha 
suposat una inversió de més 
de 100.000 euros, que inclo-
uen l’adequació de l’espai i 
els jocs per a la quitxalla. Es 
compta amb una subvenció 
de 40.000 euros de la Diputa-
ció de Barcelona. 
Aquest equipament és una 
petició dels veïns de la zona. 
El parc disposa d’un castell, 
gronxadors, un rocòdrom en 
forma d’elefant i un giratori. 

Nou parc infantil al barri del Xaró, de la Pobla 
de Claramunt

També s’han col·locat uns 
bancs, una paperera, tanques 

de fusta i il·luminació. 

LA POBLA DE C. / LA VEU

La Diputació de Barcelona ha 
concedit una subvenció de 
25.000 euros a l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt per 
a la realització d’una primera 
fase del camí escolar. Aquest 
projecte té com a objectiu pro-
moure i facilitar que els infants 
vagin a l’escola a peu o amb 
bicicleta i de manera autòno-
ma, és a dir, sense l’acompa-
nyament dels adults.
En aquesta primera fase l’ac-
tuació consistirà en el canvi 
de secció del carrer de Josep 
Aguilera, a l’alçada de l’accés 
principal al centre educatiu, 
i la col·locació dels elements 
de senyalització vertical del 
camí escolar. El projecte l’ha 
elaborat la mateixa Diputació, 

a petició del Consistori pobla-
tà. El treball inclou una sèrie 
de propostes que es podrien 
dur a terme, com l’ampliació 
de voreres, les interseccions 
elevades per reduir la velocitat 
o el canvi a sentit únic d’algun 
carrer. 
Cal tenir present que aquest 
document no té com a finalitat 
l’eliminació del trànsit de ve-
hicles que circulen pels vials 
propers al col·legi o la prohibi-
ció del seu pas a determinades 
hores. Prèviament a l’elabora-
ció d’aquest treball, es van fer 
unes enquestes als alumnes i 
als pares de l’escola Maria Bo-
rés perquè expliquessin diver-
sos aspectes relacionats amb 
l’itinerari que feien per arribar 
al centre educatiu.

Subvenció de la Diputació per a 
la realització del camí escolar

Dr. Joan Vidal
Neurodesenvolupament infantil

 
Anna Roldán Bornez

Psiquiatria
 

Carme Carbonell
Psicologia clínica

 
Helga Gabarró

Psicologia Familiar i de Parella
 

Mariona Berini
Psicologia infantil

 
Assumpció Linares

Logopèdia

• Fabricants de tubs aletejats, intercanviadors.
• Instal.lacions industrials de vapor, oli tèrmic, 
  aigua i aire comprimit.
• Dipòsits en acer inoxidable i acer al carboni.
• Manteniments industrials.
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ÒDENA / LA VEU

La candidatura de CiU Òde-
na desvetllarà els noms de 
la seva llista en un acte que 
tindrà lloc el proper dimarts 
21 a l’ermita de Sant Miquel 
a tres quarts de vuit del ves-
pre. El candidat Pep Solé i el 
seu equip comptaran amb la 
presència i suport del diputat i 
alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells i la diputada Maria Sen-
serrich.
Pep Solé aprofitarà l’acte per 
presentar els eixos del pro-
grama electoral i avançarà 
algunes de les propostes més 

significatives. La trasparència 
i la proximitat seguirant sent 
la seva bandera i en aquest 
camí l’equip de Solé està tre-

CiU Òdena presenta la seva llista amb Marc 
Castells i Maria Senserrich

ballant per oferir un programa 
de construcció d’un poble de 
qualitat. CiU Òdena posa en 
valor la qualitat de vida de viu-
re en un poble, segons Solé 
“Volem fer d’Òdena un poble 
de qualitat de vida, amb un 
entorn rural que ja ens agrada 
i que volem potenciar.   
Pep Solé, actual alcade 
d’Òdena, és la segona vegada 
que es presenta com a candi-
dat, després de que al 2011, 
aconseguís millorar els resul-
tats del 2007 de CiU passant 
de 3 a 4 regidors.
 

ÒDENA / LA VEU

Aquest divendres, 17 d’abril, a 
les 20h al Teatre Unió Agrícola 
d’Òdena, tindrà lloc la presen-
tació de la candidatura muni-
cipal Junts per Òdena – ERC 
– AM, encapçalada pel repu-
blicà Carles Casanova, candi-
dat d’Òdena 2011 – AM en les 
darreres eleccions municipals. 
Casanova va ser alcalde 
d’Òdena durant la prime-
ra meitat del mandat 2011 
– 2015, i, després d’adquirir 
experiència en aquest càrrec, 
repeteix candidatura a les mu-
nicipals del mes de maig amb 
un equip renovat i un projec-
te il·lusionador, integrador i 
transversal, creat a través de 
la participació veïnal.
Així, sota el lema, “Imagina’t 
Òdena, junts decidim”, la for-
mació Junts per Òdena es vol 

donar a conèixer als odenencs 
i odenenques, durant la pre-
sentació que tindrà lloc aquest 
divendres, en què el diputat 
republicà Oriol Amorós, acom-
panyarà l’equip i parlarà de 
la situació del país, amb les 
eleccions del 27 de setembre 
a l’horitzó.  

Junts per Òdena – ERC – AM 
presenta la seva candidatura a 
les municipals

ÒDENA / LA VEU

El proper divendres 24 d’abril 
les llars d’infants d’Òdena, 
l’Avió de paper i els Vailets, 
obriran les seves portes a to-
tes les famílies per donar a 
conèixer l’escola. 
Les llars d’infants Els Vailets i 
l’Avió de paper ofereixen en-
senyaments de primer cicle 
d’educació infantil, és a dir per 
nens i nenes de 0 a 3 anys. 
Tothom qui hi estigui interes-
sat en conèixer les escoles i 
l’oferta educativa podrà visitar 
els centres de 18h a 20h. 
Les escoles bressol d’Òdena 
proposen un projecte educa-
tiu que es fonamenta en una 

visió educativa global, plural i 
integradora i que s’adapta en 
cada cas a la realitat de l’en-
torn social i cultural de cada 
barri on s’ubiquen les escoles. 
Un projecte on es prioritza 
el benestar de l’infant, en un 
context educatiu acollidor, in-
clusiu i flexible.
Una escola alegre amb un 
munt de propostes com psico-
motricitat, música, experimen-
tació amb diferents materials...
Una escola que comparteix, i 
on tothom té els seu lloc, in-
fants, família i educadors/es.
Per a més informació podeu 
trucar al 938052003 o enviar 
un correu electrònic a direccio.
ebm.vailets@encis.coop

El 24 d’abril, portes obertes a 
les llars d’infants municipals

ÒDENA / LA VEU

A partir del proper 23 d’abril a 
l’av. De Manresa, 119 d’Òde-
na, es podrà visitar l’exposició 
“Òdena des de l’aire vista per 
Santy Carbonell”.
L’exposició és un recull de 
l’obra de Santy Carbonell, 
aquella que correspon a la fo-
tografia aèria i en concret del 
municipi d’Òdena. L’exposició 
vol que l’espectador tingui una 
visió diferent, i l’experiment per 
ell mateix el que podria ser so-
brevolar Òdena.
L’horari  de l’exposició oberta 
al públic serà els dies: 23, 24, 
25, 30 d’abril 2 i 3 de maig 18h 
a 20h i els dies 26 d’abril i 1 de 

maig de 11h a 14h i de 18h a 
20h
Santy Carbonell i Bertran 
(Igualada, 1949 - 2014) va ser 
un fotògraf de guerra, de de-
núncia, de foto institucional i 
fins i tot del cor. Va ser una per-
sona molt compromesa amb 
el municipi d’Òdena i durant 
molts anys el va seguir amb el 
seu treball, fotografiant la gent, 
els paisatges, festes i esdeve-
niments, per terra i per aire. 
L’exposició “Òdena des de l’ai-
re vista per Santy Carbonell” 
es podrà visitar del 23 d’abril al 
3 de maig. L’obertura al públic 
serà el dia de Sant Jordi a les 
19h.

Òdena des de l’aire vista per 
Santy Carbonell

ÒDENA / LA VEU

El proper diumenge 26 d’abril 
el municipi d’Òdena acollirà 
la ROOKIE TRAIL, una cursa 
de muntanya oberta a tots els 
públics.
La cursa apta per a diferents 
perfils de corredors oferirà 
dues distancia; 6 i 14 kilò-
metres i dues modalitats; ca-
minant o corrent, a més de 
pujades i baixades que no 
deixaran indiferents: corriols, 
senders i alguna tartera per 
passar un matí de diumenge 
diferent i en família. El circuit 
de 14km serà un traçat ani-

mat, distret i entretingut que 
permetrà a tots els corredors 
gaudir de les vistes de la con-
ca des del Puig Aguilera.
L’objectiu de la prova és apro-
par i facilitar la pràctica del 
running per muntanya a cor-
redors novells, no habituals i 
corredors urbans, i està pen-
sada perquè els participants 
s’ho passin bé i  gaudeixin de 
la bona companyonia i de l’en-
torn.
La prova és organitzada per 
l’Ajuntament d’Òdena junta-
ment amb l’empresa d’esde-
veniments esportius Tannot 

Sports Solutions. 
Les persones interessades en 
participar o per a més infor-
mació de la Rookie Trail po-
den fer les seves inscripcions 
i consultar la web www.rookie-
trail.es o bé a www.facebook.
com/rookietrail 
A partir de les 8:45 i fins les 9 
ja es podran recollir els dor-
sals a la Plaça de la Font, el 
mateix lloc on es farà la sor-
tida que serà a les 9:15h del 
matí. L’organització obsequia-
rà a tots els participants amb 
una samarreta commemorati-
va de la prova.

Compte enrere per la  Rookie Trail 2015

ÒDENA / LA VEU

El passat dia 8 d’abril, el Co-
mitè Electoral del Partit Popu-
lar de Catalunya, va portar a 
terme el nomenament de dife-
rents candidats del Partit Po-
pular de Catalunya a diversos 
municipis catalans. 
Sergio Dacosta serà el candi-
dat per Òdena per a les pro-
peres eleccions municipals del 
proper 24 de Maig. Dacosta es 
mostra agraït pel seu nome-
nament i alhora esperançat, ja 
que “vàrem quedar a pocs vots 
per que el PP obtinguésim re-

presentació al consistori, en 
les anterior Municipals l’any 
2011”. Dacosta va manifestar 
que Òdena a de millorar nota-
blament les seves perspecti-
ves com a municipi, tenim els 
instruments i les eines per fer-
ho, la situació estratègica, co-
municacions amb l’A-2 a tocar, 
sòl industrial per desenvolu-
par, l’aeròdrom, etc, per tal de 
portar a terme accions priori-
tàries en l’ocupació, i sobretot 
amb la implantació de noves 
activitats al municipi. Dacosta 
va manifestar que “treballarem 

Sergio Dacosta serà el candidat de PP a Òdena

per implantar empreses en les 
nostres zones Industrials, ja 
que la millor política social es 
la creació d’ocupació”. 

Diumenge, romeria de la Virgen de los Hitos
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Els actes començaran ja 
demà dissabte amb una missa 
en honor de la Virgen de los 
Hitos a la parròquia de Sant 
Hilari, serà a 2/4 de 8 del ves-
pre i l’oficiarà mossèn Xavier 
Machacon.
L’endemà diumenge tindrà lloc 
el gruix dels actes de la Rome-
ria.

- a les 8 del matí, muntatge de 
les casetes i inici del campio-
nat de petanca
- A 2/4 de10 del matí, sortida 
de la imatge de la Marededéu 
de l’església de Sant Hilari.
- a 2/4 d’11, ofrena floral dels 
genets muntats a cavall.
- a 2/4 de 12, actuació dels 
cors i danses El sentir de una 
tierra.

- a 2/4 d’1 del migdia, missa 
en honor a la Virgen de los Hi-
tos.
- a les 2 del migdia, dinar de 
germanor.
- a les 4 de la tarda, actuació 
del cantaor Sanchez Molina.
- a les 6 de la tarda, fi de les 
activitats i recollida de la imat-
ge.
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El diputat i portaveu adjunt de 
CiU al Congrés dels Diputats, 
Pere Macias, va ser divendres 
a Vilanova del Camí convidat 
per l’Associació dels Polígons 
del Plans, presidida per Ramon 
Felip. L’objectiu de la visita, ex-
plica Felip, era la de presentar-
li l’Associació i la seva compo-
sició així com també exposar-li 
la situació actual dels polígons 
dels plans, “situats en un punt 
estratègic”.
A la visita també hi van assis-
tir l’alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Vanesa González i l’al-
calde d’Òdena, Pep Solé.
Aprofitant que Macias és tam-
bé el president del Cercle d’In-
fraestructures de Catalunya, 
un espai on es parla i es de-
bat sobre les infraestructures 
de Catalunya, un tema que 
segons Felip “a nosaltres ens 
ocupa i ens preocupa” “vetllem 
per estar ben comunicats i que 
s’escoltin les nostres reivindi-
cacions...”
Macias, que també és el Presi-
dent de la Comissió de Segu-
retat Vial i Mobilitat Sostenible 
i del Cercle d’Infraestructures 
va parlar amb els represen-
tants locals sobre la situació 
actual de la comarca de l’Anoia 
parant especial atenció en els 
municipis que configuren la 
Conca d’Òdena. Van parlar de 

la situació econòmica i social, 
d’infraestructures i dels punts 
forts i febles d’una comarca 
que hauria de lluitar per tenir 
una capitalitat forta, al voltant 
dels 50.000 habitants i una 
conglomeració que s’apropés 
als 150.000 habitants, si vol 
ser competitiva.
Des d’aquest punt de vista, 
fer més competitiva i atractiva 
la comarca de l’Anoia, des de 
l’Associació dels Polígons els 
Plans es van apuntar alguns 
aspectes per treballar a curt 
termini i des d’un punt de vista 
estratègic. Punts amb els que 
Macias, hi va coincidir plena-
ment. 
En primer lloc van defensar 
una millora de l’A2, d’Igualada 
a Martorell i dels enllaços amb 
la C-15 i la C-37. 
D’altra banda, es va defensar 
l’acabament de les connexi-
ons de la Ronda Sud: des de 
Santa Margarida de Montbui a 
Igualada, per connectar amb 
l’A2 nord (Lleida) i el tram que 
enllaça amb Carme. D’aquesta 
manera, el municipi i la seva 
àrea d’influència, milloraria la 
seva connexió amb Vilafranca i 
Barcelona i evitarien fer la volta 
per La Pobla per enllaçar amb 
l’A2.
Davant la possibilitat de fer 
inversions en infraestructures 
ferroviàries, Macias va defen-
sar la construcció d’un tram 

L’Associació Polígons dels Plans conviden Pere 
Macias per parlar d’infraestructures

ferroviari per a mercaderies 
entre Lleida i Barcelona. Un ra-
mal des de Calaf, que passés 
per Igualada i que connectés 
amb el nus de Castellbisbal i 
el Port de Barcelona i amb el 
futur corredor del Mediterrani, 
una xarxa ferroviària de primer 
nivell, va dir.
També es va posar sobre la 
taula l’antiga aspiració dels mu-
nicipis de la Conca de tenir un 
aeroport corporatiu. En aquest 
sentit, polítics i empresaris van 
coincidir que seria interessant 
poder traslladar molts dels ser-
veis que ara s’estan prestant a 
l’aeroport de Sabadell -com les 
empreses d’helicòpters o fins 
i tot els vols corporatius-. Això 

implicaria una actuació a la pis-
ta que ara és d’uns 900 metres 
i que com a mínim n’hauria de 
tenir 1.300. 
Vistes les altes tarifes i els bai-
xos serveis que està prestant 
AENA, l’aeroport de Sabadell 
ha deixat de ser competitiu i el 
d’Igualada-Òdena, podria ser 
una bona alternativa.
Acompanyat del president de 
l’Associació dels Polígons del 
Plans,  Ramon Felip i altres 
membres de la Junta, l’alcal-
dessa Vanesa González i l’al-
calde Pep Solé, Macias, va 
aprofitar per visitar el Centre 
d’Innovació Anoia, el Centre 
Tecnològic Leitat i al restaurant 
pedagògic l’Atelier.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Dissabte 18 d’abril la plaça del 
Mercat de Vilanova acollirà la 
celebració del primer Dia del 
Cabró, el personatge central 
de la colla de diables de Vila-
nova del Camí. Les celebraci-
ons duraran tot el dia, des de 
les 10 del matí fins les 3 de la 
matinada, i inclouran multitud 
d’activitats per a tots els pú-
blics i gustos. 
L’eix central de la celebració 
serà la plaça, on durant tot el 
dia hi haurà servei de bar, un 
escenari carregat d’activitats i 
una fira de comerços vilano-

vins i d’altres relacionats amb 
l’esotèrica.
El matí serà el moment per 
als més petits, que tindran 
activitats al seu abast, entre 
les quals destaca un taller 
de màscares i la cercavila de 
la colla infantil, els Petits Ca-
brons, a les 11:00h, acompa-
nyats per la bèstia de la colla, 
el Malapell. A les 13:00h, es 
celebrarà una botifarrada po-
pular que pretén omplir la pla-
ça de gom a gom.
Ja a les 6 de la tarda comen-
çarà la tabalada, en la qual els 
vilanovins podran veure les 

actuacions de les colles d’ar-
reu de Catalunya convidades 
a la festa. En acabar, hi haurà 
una exhibició de pirotècnia pa-
trocinada per la casa Estalella. 
A les 21:00h, acompanyats pel 
grup de percussió moltaXam-
ba, els Cabrons realitzaran 
una carretillada que encendrà 
la plaça del Mercat durant 30 
minuts. Finalment, els con-
certs, en què actuaran grups 
de la comarca, començaran a 
les 22:00h i s’allargaran fins la 
matinada. Hi haurà servei de 
bar durant tota la nit.

Els Cabrons de Vilanova del Camí celebren el I 
Dia del Cabró a la Plaça del Mercat

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Els membres de la candidatura 
ERC+Som Vilanova estan rea-
litzant durant aquests dies en-
questes pels diferents barris de 
la ciutat, amb la intenció d’aca-
bar de confeccionar el progra-
ma “amb propostes concretes 
per a cada barri, que surtin des 
de la ciutadania”. 
Des de la candidatura s’insis-
teix en la necessitat de retornar 
la presa de decisions polítiques 
a la ciutadania, i es pretén 
transformar els barris vilano-

vins en un espai més de par-
ticipació. A més, amb aquestes 
enquestes es volen observar, 
de forma directa, quines són 
les prioritats actuals dels vila-
novins.
L’enquesta també es pot re-
alitzar via online a través del 
Facebook de la candidatura i al 
web www.somvilanova.word-
press.com. Durant els primers 
dies de servei ja s’han realitzat 
més de 30 enquestes via onli-
ne i un centenar de forma pre-
sencial al carrer.

ERC + Som Vilanova pregunta als 
vilanovins per poder enllestir el 
programa electoral

VILANOVA DEL C. / LA VEU

Avui divendres 17 d’abril, a 
les 19.00 h, a la Plaça Ca-
talunya (darrera l’Institut) de 
Vilanova del Camí, es farà 
la presentació de la llista del 
PSC per les properes elec-
cions municipals, encapça-
lada per Noemí Trucharte. 
Al finalitzar l’acte hi haurà 
un pica-pica.
La setmana anterior la llista 
va rebre l’aprovació unàni-
me de l’assamblea del PSC 
de Vilanova del Camí; una 
llista renovada al 100 %, 
amb moltes cares joves, 
i persones provinents de 
diversos àmbits professi-
onals. En paraules de la 
candidata Noemí Trucharte 
“És una llista que reflecteix 
la Vilanova en que vivim, 
amb persones comprome-
ses que volen treballar pel 
futur de Vilanova des de la 
proximitat.
La candidata Noemi Truc-
harte afegeix que “es tracta 
d’un equip de vilanovins i vi-
lanovines que comparteixen 
un projecte real de transfor-
mació, que volen treballar 
amb il.lusió pel seu munici-
pi, i sobretot, som un equip 
preparat per assumir les 
responsabilitats de la gestió 
municipal”.

Avui divendres, 
presentació de la 
candidata del PSC 
a Vilanova, Noemí 
Trucharte
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Conca d’Òdena

JORBA / LA VEU

El passat cap de setmana han 
tingut lloc les Caramelles a Jor-
ba. Com cada any el grup de 
caramellaires ha desfilat durant 
tot el cap de setmana per les 
diferents masies i indrets del 
poble que any darrera any par-
ticipen per donar vida a aques-
ta tradició. En aquesta edició 
s’ha arribat a Rubió, Santa 
Maria del Camí (Veciana), la 
Quinta Forca i Clariana (Argen-

çola). Per altra part, s’han com-
memorat els primers cent anys 
d’història documentada amb 
imatges d’aquesta festa local. 
Per cloure els actes del cap de 
setmana es va portar a terme 
amb un dinar popular, seguit 
d’un concert de música tradi-
cional i popular a càrrec d’En-
ric Solà, Santi Méndez i Angel 
Laguna, al   Centre Agrícola de 
Sant Genís, aplegant prop d’un 
centenar de persones.   

Bona participació a les 
Caramelles de Jorba

LA POBLA DE C. / LA VEU

El passat diumenge 12 d’abril, 
es va realitzar a la Pobla de 
Claramunt, la tradicional can-
tada de caramelles. Any rere 
any, la coral la Lira ha anat or-
ganitzant la cantada convidant 
als infants del poble a sumar-
se a aquesta festa tradicional 
de la Pobla.
La jornada va començar a les 
9 del matí al barri de can Ga-
lan  i fins al migdia els cantai-
res van anar recorrent la ma-
joria dels barris de la població:  
L’estació , Les Cases Noves, 

Can Solà, Les Figueres, La 
pobla Vella,... tot fent un re-
corregut de més de 5 quilò-
metres. Un dels moments més 
àlgids de la jornada va ser la 
cantada a dins de l’església i 
a la plaça de l’ajuntament, on 
la coral va fer lluir el seu es-
tendard de l’any 1922. Aquest 
estendard s’ha recuperat en-
guany amb gran alegria pels 
membres de la coral ja que 
feia molts anys que no sortia a 
la llum. També cal destacar la 
recuperació de la utilització de 

Tradicional cantada de caramelles 
a la Pobla de Claramunt

les ballestes per entregar els 
clavells als veïns. 
El caramellaires van cantar un 
repertori de 5 cançons: Ama-
nida Catalana (pupurri de can-
çons tradicionals catalanes 
), “La sardana”, “Maria de les 
trenes”, “ Margarideta” i “L’he-
reu Riera” que va ser ballada 
pels més petits del grup.
Un any més la tradició i el 
folklore popular han tornat a 
sortir als carrers de la Pobla 
de Claramunt, de la mà de la 
Coral la Lira.

MONTBUI / LA VEU

El proper dissabte 18 d’abril, 
Junts per Montbui - AM orga-
nitza un nou acte participatiu 
amb els veïns del Saió, Coll del 
Guix i la Mallola.
L’acte girarà a l’entorn dels 
serveis municipals en nuclis 
dispersos, mobilitat i medi i cul-
tura popular; i es durà a terme 
a l’entorn de l’església de San-
ta Anna del Saió a partir de les 
12 del migdia.
Com en anteriors ocasions, 
Junts per Montbui-AM vol re-

collir les idees, suggeriments i 
aportacions dels montbuiencs 
i montbuienques d’aquests nu-
clis, per tal de poder elaborar 
un projecte adient per al muni-
cipi. 
Aquest serà un dels darrers 
actes participatius organitzats 
per la formació montbuienca i 
servirà per incorporar les apor-
tacions dels veïns i veïnes al 
programa electoral de cara a 
les properes eleccions munici-
pals del mes de maig. 

Junts per Montbui organitza 
un acte participatiu al Saió, 
Coll del Guix i la Mallola 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Vanesa González, va 
presentar la seva candidatu-
ra a les eleccions municipals 
amb el partit Vilanova 365, el 
passat divendres 10 d’abril, en 
un acte obert a tot el públic al 
Centre Polivalent de Can Pa-
passeit.
Quasi 200 persones van pre-
senciar l’acte, iniciat amb unes 
paraules de Josep Minguet, 
professor del CEIP Joan Mara-
gall, qui va donar pas a la lider 
del partit, la Vanesa González. 
L’Alcaldessa va transmetre a 
tots els assistents un missat-
ge de força i compromís en el 
futur vilanoví, i moltes ganes 
i il·lusió per seguir al capda-

vant de l’Ajuntament: “Tinc 37 
anys, en fa un que exerceixo 
d’alcaldessa i no tinc cap altra 
ambició que servir al poble. 
Vull continuar treballant per 
Vilanova. No sóc perfecta, ni 
la millor. Sí que sóc vilanovina 
de cap a peus”.
Acte seguit Vanesa González 
va presentar tot l’equip de Vi-
lanova365, format per profes-
sionals liberals, treballadors, 
educadors i petits empresaris, 
entre els qui s’hi troben dos 
dels actuals regidors del Con-
sistori: Pepita Còdol i Toni Ma-
turana. Amb paraules de l’Al-
caldessa, es tracta d’un equip 
“sobradament preparat, d’es-
querres, progressista i plural”.
Les quatre vies en les quals se 

centrarà Vilanova 365, seran: 
l’impuls 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.
L’objectiu és el d’aconseguir 
una Vilanova d’oportunitats, 
amb una alta qualitat de vida, 
creant consciència comunità-
ria i acostant la política a la 
ciutadania.
Amb tot, una política de pro-
ximitat, que solucioni proble-
mes, des de la humilitat, com 
a continuació de l’actual man-
dat de Vanesa González a 
l’Ajuntament.

Força, compromís i il·lusió a la presentació
de Vanesa González, amb Vilanova 365

ANOIA / LA VEU

El mes d’abril esdevé especial-
ment prolífic en la programació 
de caminades i altres propostes 
esportives amb motiu del Dia 
Mundial de l’Activitat Física, 
que es va celebrar oficialment 
el dia 6 d’abril i que ha generat 
la programació d’actes durant 
tot el mes.
Les activitats previstes per als 
propers dies són:
Santa Margarida de Montbui, 
dijous, 21 d’abril
- De 9.30 a 10.30 h. Caminada 
popular i sessió d’estiraments. 
Lloc de trobada: Centre d’Aten-
ció Primària. Lloc d’ arribada: 

Can Passanals.
- De 12 a 13 h i de 13 a 14 h. 
Caminada dins l’aigua, a la pis-
cina Mont Aqua, a càrrec de 
Margarita Garcia, infermera de 
l’Equip. Es recomana apuntar-
se prèviament al CAP.
- De 17.30 a 18.30 h. Master-
class de zumba, al MontMercat, 
a càrrec d’Ivette Camús, moni-
tora d’esports de l’Ajuntament.
Vilanova del Camí, dimecres, 
20 d’abril
9.15 h. Caminada amb sortida 
del CAP de Vilanova del Camí 
i una durada aproximada de 
dues hores. El recorregut serà 
assequible per als assistents.La 
inscripció és gratuïta. 

L’Anoia celebra el Dia Mundial 
de l’activitat física
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Actualment un gran número de persones (està descrit que és un 30% 
de la població) pateix sensació de sequedat ocular al llarg de la seva 
vida.

Les causes són molt diverses. Però totes tenen quelcom en comú i és la 
deficiència en la quantitat i/o qualitat de llàgrima natural de la persona.

Per poder entendre el per què dels problemes de sequedat ocular primer 
hem d’entendre què és i per què serveix la llàgrima.

La llàgrima és una estructura formada per diverses capes que interactuen 
entre elles i en la seva producció i secreció intervenen diverses glàndules.

 

La llàgrima està formada per tres capes: la capa lipídica, la capa aquosa i la capa 
mucoide. Cadascuna amb una funció ben concreta:

CAPA LIPÍDICA: és la part més externa. Evita l’evaporació de la capa intermèdia.

CAPA AQUOSA: capa intermèdia. És la capa que nodreix i protegeix la còrnia.

CAPA MUCOIDE: facilita l’adherència de la pel·lícula lacrimal a la còrnia.

-Susana Rodríguez Bustamante
 Diplomada en Òptica i Optometria

-Sandra Margets Morgades
 Tècnica auxiliar d’Òptica.

C/ MASQUEFA , 11 Igualada     
 Tel. 935107083

WWW.OPTICADURAN.ES       

Qualsevol alteració en una o vàries d’aquestes capes 
ens produeix sensació de sequedat ocular i com a con-
seqüència un excés de llàgrimes en condicions adver-
ses tal com excés de llum solar i/o exposició a vent.

La llàgrima té diverses funcions tals com:

- Lubricar la superfície corneal.

- L’arrossegament de porqueria i cossos estranys amb l’ajut del 
parpelleig evitant així danys a la còrnia.

- Aportació d’oxigen a les cèŀlules del epiteli de la còrnia, les 
quals realitzen les seves funcions metabòliques mitjançant 
aquest oxigen ambiental captat i transmès per la llàgrima.

- Bacteriostàtic. La llàgrima posseeix dins dels seus com-
ponents lisozima i gammaglobulina les quals alterant i 
desfan els bacteris.

- L’absorció de rajos UV procedents de la llum solar. 

- D’humectant nasal. Comprovat està que a la persona que 
se li ha tret el sac lacrimal pateix de sequedat nasal.

Un fet important a tenir en compte és que qualsevol altera-
ció de la llàgrimes influeix en l’agudesa visual (capacitat de 
veure correctament els objectes a una certa distància).

Els factors que produeixen sequedat ocular són múltiples, 
entre els més habituals podem destacar:

- Edat : els homes i dones a partir dels 50 anys a causa 
de problemes hormonals i problemes en el to palpebral 
poden presentar problemes de sequedat ocular.

- Aŀlèrgies: ambients agressius com fum, pols, aires condi-
cionats també donen problemes de sequedat ocular.

- L’ús d’ordinador: que ens fa disminuir la freqüència del 
parpelleig provocant alteracions lacrimals.

- Usuaris de lents de contacte.

- Persones operades de cataractes o intervencions re-
fractives.

Símptomes de problemes de sequedat ocular:

- Cessació de picor i o coïssor.

- Sensació de tenir sorreta dins els ulls.

- Sensació de pesadesa de les parpelles i ulls cansats.

- Vermellor d’ulls.

- Visió borrosa.

- Ulls plorosos.

- Augment de la sensibilitat a la llum, a les lents de contac-
te i als cosmètics.

- Parpelles inflades.

Si patiu de problemes de llagrimeig abundant 
i/o sensació de sequedat ocular no dubteu en 

consultar-nos. L’estudi i valoració de la quantitat 
i qualitat de la llàgrima ens ajudarà a aplicar el 

tractament més adequat.
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Anoia Sud  

PIERA / LA VEU

Aquest cap de setmana, previ 
a la Fira del Sant Crist de Pie-
ra, hi ha programats una bona 
colla d’actes de caire cultural, 
esportiu, festiu i tradicional. 
El divendres, a les 22 h, el Te-
atre Foment acull l’obra Diario 
de un cuarentón, un monòleg 
de l’Andrés Torres amb un 
gran sentit de l’humor i diver-
sió assegurada per al públic 
assistent. Les entrades anti-
cipades es poden adquirir al 
Bar Foment (10 €) o també a 
taquilla del Foment, el mateix 
dia de l’espectacle (12 €).
El dissabte 18, al matí i coin-
cidint amb el Dia Mundial de 
l’Activitat Física, la Piscina de 
Piera organitza una master-
class, una passejada popular, 
tallers infantils, inflables...  I 
un campionat de fitnes amb 
diverses proves de fitnes i ca-
tegories. Inscripcions a la Pis-
cina.
El mateix dissabte, a les 17 h, 
XIX Trobada geganterra de la 
Vila de Piera, organitzada pels 
Eixerits Geganters de la Vila 
de Piera. Plantada i inici de 
la cercavila al carrer Piereta i 
participació de les colles ge-
ganteres de Sant Vicenç dels 
Horts, Navarcles, Montbau, 

Montmeló, Calafell, Barcelo-
neta, Lloret de Mar i el grup de 
tabalers Desterrats.
Paral·lelament, el dissabte de 
17 a 20 h, XVI Trobada de 
puntaires de Piera, a la Nau 
de Cal Sanahuja. Una troba-
da cultural i tradicional que 
aplega puntaires d’arreu del 
nostre territori, amb mostra de 
treballs de puntes, sorteigs de 
regals i reconeixements a una 
puntaire local i al treball més 
meritori.
I al vespre de dissabte, concert 
de Sense Sal i Pribiz, a les 23 
h, al carrer Josep Ballesteros. 
Es tracta d’un concert organit-
zat pel programa Dosi Intra-
venosa, de Ràdio Piera, per 

Aquest cap de setmana, primers actes de 
la Fira del Sant Crist de Piera

celebrar els 100 programes. 
En cas de pluja, el concert es 
faria a l’Espai d’Entitats.
El diumenge, de 9 a 14 h, el 
passeig del Gall Mullat acull 
una nova edició del Mercat 
d’antiguitats, amb mercaderia 
tan singular com monedes, 
discos, jocs, quadres, forja, 
articles de segona mà...
Diumenge a la tarda, a les 17 
h, espectacle DAiA al Teatre 
Foment de Piera, organitzat 
per la Companyia del Descon-
cert amb la col·laboració de la 
regidoria de Festes, amb en-
trada gratuïta. Una història en-
tretinguda, amb un clar enfo-
cament pedagògic i amb una 
bona dosi d’humor.

PIERA / LA VEU

La Festa de la Forja es va 
acompanyar d’un matí esplèn-
did i va ser tot un èxit de par-
ticipació, amb molt de públic i 
bon ambient. Una festa molt 
consolidada que pretén ense-
nyar els secrets de l’art de la 
forja. 
La Festa de la Forja d’enguany 
va començar amb l’esmorzar 
popular de pa amb tomàquet 
i botifarra. Seguidament, van 
engegar els tallers de forja, 
oberts a la participació de tot-
hom, que van comptar amb el 
guiatge de Jaume Raventós, 
Nicolau Escudero, Albert Ri-
bes i Gonzalo Ruiz, tots mes-
tres forjadors. En els tallers 
s’hi van elaborar teieres i i 
faristols per a la Ruta del Mú-
sics, que es farà el divendres 
26 de juny, i també uns quants 
muntants de la futura barana 
de l’empedrat, que s’enllesti-
ran a l’estand de demostració 
de la forja instal·lat a la Fira 
del Sant Crist (c. de la Plaça, 
davant de Cal Biel).
Al migdia, bona música amb 
el grup de música tradicional 
Ameba. Per a dinar, els cui-

ners i cuineres del barri van 
fer les delícies dels comensals 
amb l’escudella del ferrer, que 
es va servir acompanyada de 
carn d’olla. La festa va inclou-
re altres propostes, com l’ex-
posició de maquetes i treballs 
de forja de Nicolau Escudero, 
les bitlles catalanes, malabars 
i un taller de massatge amb 

Èxit de públic i un temps esplèndid a la 
Festa de la Forja

pedres calentes que va tenir 
molt d’èxit, amb l’Amor Juan, 
veïna del barri.
En definitiva, una festa molt 
consolidada que sembla tenir 
la continuïtat assegurada, se-
gons van manifestar membres 
de la comissió de la Festa del 
Barri dels Gats, organitzadors 
d’aquest esdeveniment.

PIERA / LA VEU

El passat dijous, el Bar Fo-
ment de Piera va acollir l’acte 
de lliurament dels premis del 
Concurs de Cartells Fira i Fes-
tes del Sant Crist. 
L’acte es va fer al Bar Foment 
de Piera, i va estar presidit pel 
regidor de Cultura Josep M. 
Rosell, acompanyat de l’alcal-
de, Jaume S. Guixà, i de la re-
gidora Maite Guzmán.
En total es van presentar al 
concurs 10 cartells de 9 au-
tors. I els premis concedits 

van ser els següents:
1r premi: Mario Tejero Carras-
co, amb el pseudònim ‘Gaga-
rin’
2n i 3r premi: Luna Carvajal 
Mínguez, amb els pseudònims 
‘Primavera’ i ‘Vintage’
Com ja és habitual, el cartell 
guanyador és la imatge de 
la publicitat i el programa de 
la Fira i Festes del Sant Crist 
d’enguany. L’exposició dels 
cartells participants en aques-
ta edició es pot visitar al Bar 
Foment fins al dia 3 de maig.

Premis del 21è concurs de 
cartells

PIERA / LA VEU

Francesc Ibáñez López va ser  
nomenat candidat pel Partit 
Popular a Piera a les properes 
eleccions municipals.  
Francesc que s’estrena com a 
candidat per al Partit Popular 
de Piera,  és Llicenciat en Dret 
per la Universitat de Barcelo-
na. Té 40 anys i és advocat de 
professió col·legiat a l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barce-
lona. 
Ibáñez s’ha mostrat molt pre-
ocupat  per la manca d’ocupa-
ció que tenim al nostre muni-
cipi amb un nombre de 1.562 
persones.   
Va manifestar que des del 

Partit Popular de Piera “ tre-
ballarem per portar a terme 
politiques reals d’ocupació 
i d’industrialització  a Piera, 
rebaixar la pressió fiscal i mi-
llorar serveis pel conjunt dels 
pierencs i pierenques”. 

Francesc Ibáñez López, 
candidat del PP a Piera

ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

Després de les trobades de jo-
ves realitzades en el marc del 
Pla Local de Joventut, la pri-
mera mesura en ser desenvo-
lupada ha estat la creació del 
nou espai juvenil.
El Punt Jove dels Hostalets 
de Pierola és un espai on el 
jovent podrà assessorar-se en 
temes acadèmics, de mobilitat 
internacional, de sexualitat o 
drogues entre molts d’altres 
temes.
L’espai inclou un àmbit desti-
nat a l’estudi equipat amb wi-fi 
per a que qualsevol jove pugui 
treballar des del seu portàtil o 
dispositiu electrònic, i espais 
que els joves podran demanar 
per organitzar trobades, activi-
tats, xerrades, tallers...
El Punt Jove se situa a l’Es-
pai d’Entitats, al carrer Mestre 
Lladós, 3 i entrarà en funcio-
nament el dimarts 28 d’abril. 
El seu horari d’obertura serà 
tots els dimarts de 16.00h a 
19.00h. 

Existiran diverses formes de 
fer consultes al servei: 
Correu Electrònic: msoldan@
anoiajove.cat
Telèfon o whatsapp: 679 96 46 
65
El proper dimarts, 21 l’acte 
d’obertura s’iniciarà amb un 
berenar a partir de les 17.00h 
per continuar posteriorment 
amb la trobada de joves per 
organitzar la programació 
d’activitats destinada a joves 
del segon trimestre d’aquest 
any.

El Punt Jove dels Hostalets de 
Pierola obre les seves portes
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CAPELLADES / LA VEU

Persones destacades del teixit 
associatiu capelladí i desvin-
culades fins ara de l’activitat 
política com Salvador Vives, 
Toni Illa, Montserrat Garcia, 
Robert Rodríguez-Arias, Mar-
celine van Lommeren o Pere 
Tell acompanyaran l’alcalda-
ble Àngel Soteras en la nova 
candidatura amb què ERC as-
pira a recuperar l’alcaldia de 
Capellades. 
Persones que han treballat 
fins ara col·laborant amb les 
AMPA, amb entitats esportives 
com la Unió Esportiva Cape-
llades o l’AEMdeKP, i culturals 
com la Societat La Lliga, Cap-
grossos, Geganters, Falcons, 
Dimonis o Capellades TV.
A això cal afegir la incorpo-
ració en llocs destacats de 
persones com Jaume Solé, 
Esther Ramos, Cristina Roca, 
Jordi Bartrolí o Vanessa Pos-
tigo, que han estat treballant 
en el projecte d’Esquerra des 
de posicions amb menys pro-
jecció pública i que fan ara un 
important pas endavant.

Àngel Soteras, però, no ha 
volgut renunciar en cap mo-
ment a l’experiència d’ante-
riors regidors o alcaldes com 
Jaume Morera, Núria Mora, 
Martí Soler o de diversos col-
laboradors com Frederic Riu, 
Dolors Soteras, Ester Torres, 
Dolors Obiol, Inès López, 
Joan Josep Peris, Joan Prat, 
Lourdes Sala, Oriol Valls, Vi-

ERC Capellades presenta una candidatura 
municipal fortament renovada

cenç Vinyes o Joan Farriol, 
tant els recentment incorpo-
rats a Esquerra com aquells 
que fa temps que hi són.
“És aquesta combinació de 
renovació i experiència el que 
ens fa especialment forts per 
encarar l’actual situació amb 
il·lusió i confiança alhora”, afir-
ma Àngel Soteras.

CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana han comen-
çat els treballs de millora de la 
zona de la Font de la Reina. 
És previst que les obres s’exe-
cutin a dos punts diferents, per 
tal de deixar l’espai en un bon 
estat. 
Primer, es recollirà l’aigua que 
cau de la cinglera a través 

d’uns tubs que ara estan mal-
mesos, per poder-la desviar 
fins al riu. Posteriorment es 
farà murs de contenció a dos 
punts del camí, per parar l’ai-
gua que es desborda en cas 
de pluges.
La part final de la intervenció 
contempla la millora de tot el 
sòl del Camí Ral.

Comencen les obres a la Font 
de la Reina

CAPELLADES / LA VEU

Aquest dissabte a les 4 de la 
tarda comença a Capellades 
una trobada organitzada des 
de Geganters de Capellades.
Aquest any 2015 s’escauen 
diferents coincidències. D’una 
banda, els Gegants de Cape-
llades –el Sebastià i la Doro-
tea- tenen 115 anys. D’altra 
banda, ara fa 10 anys que 
Capellades va esdevenir Ciu-
tat Gegantera de Catalunya. I 
finalment, els Gegantets –Ca-
pelló i Miramar-, també com-
pleixen 10 anys.
Per tots aquests motius en-
guany s’ha organitzat aques-
ta trobada gegantera on s’ha 
convidat a les colles de les 
moltes poblacions on Gegan-
ters de Capellades ha anat 
aquests darrers anys.
Finalment, han confirmat la 
seva assistència 17 colles 
d’arreu de Catalunya, que 
arribaran a partir de les 4:30 
de la tarda per començar a 
la plantada de gegants que 
es farà a la Plaça de Missa. 
Des d’aquí a les 5 de la tarda 
sortirà la cercavila que, pas-
sant pel carrer Major, portarà 
tothom fins la Font Cuitora on 
a les 6 s’iniciarà la Mostra de 
Balls de Gegants i Capgros-
sos. Es previst duri aproxima-
dament una hora llarga i que 
seguidament s’entregui hi hagi 
els parlaments i s’entregui els 
recordatoris a totes les colles 
participants.
Geganters de Capellades 

ha volgut implicar al màxim 
a la gent de Capellades. Per 
això primer es va convidar als 
alumnes de 3r. a 6è. de primà-
ria de les dues escoles de la 
vila a participar en el Concurs 
de Dibuix per escollir el cartell 
de la Trobada. Finalment la 
guanyadora ha estat la Laia 
Vergés, amb el Sebastià i la 
Dorotea davant el recuperat 
sortidor de la Bassa. Tots els 
dibuixos participants es poden 
veure exposats a la Biblioteca 
El Safareig, on dimarts s’ha fet 
una Hora del Conte especial, 
dedicada als gegants. D’al-
tra banda, diverses botigues 
de Capellades han tingut uns 
plafons amb fotografies dels 
Gegants de Capellades, de di-
verses èpoques. 

Aquest dissabte Capellades 
acull una Trobada Gegantera
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CARME / LA VEU

Dissabte 11 d’abril es va dur a 
terme el II Dictat en Català a 
Carme, organitzat per l’APLEC 
--Associació Promotora de la 
Llengua Catalana-- amb la col-
laboració de l’Ajuntament
Pel nombre de persones ins-
crites prèviament es decidí fer 
una sola prova en la que par-
ticiparen unes 11 persones. 
Per part d’APLEC, assistiren 
Marc Guarro, Esther Comama-
la, Nuska Corrià, Beneta Vidal 
i Rosa Perelló. El text acordat 
per al dictat  va ser llegit per 
Nuska Corrià. També es dicta-
ren unes deu paraules a part 

del dictat que servirien per de-
sempat si aquest es donés. 
El primer premi va ser per Maria 
Calaf i, el segon, per Irene Riba, 
i van ser premiades amb un cap 
de setmana en una casa rural 
i un llibre a escollir a la Llibre-
ria El Sol de l’Espiadimonis de 
Carme, respectivament.
Tots els participants, així com 
els membres de l’organització 
de l’APLEC, van ser obsequi-
ats amb un mini bloc elaborat 
expressament per a l’ocasió, 
cortesia de l’Ajuntament de 
Carme.
Esperem que aquesta activitat 
cultural continuï l’any 2016 en la 
que serà la seva tercera edició.

II Dictat en català a Carme

CARME / LA VEU

El diumenge 12 d’abril l’Ajun-
tament de Carme va organit-
zar la catorzena edició de la 
diada de la gent gran, festa 
que vol ser un reconeixement 
a les persones més grans de 
64 anys, residents al poble. 
Els actes començaren a quarts 
d’una del migdia amb la cele-
bració de la missa dominical, 
acompanyada dels cants dels 
Amics de la parròquia. 
Seguidament al Centre re-
creatiu es convidà a dinar a 
les persones que prèviament 
s’havien apuntat. Els profes-
sionals de Catering de l’Anoia 
van servir un bon menú i vet-
llaren també pel benestar dels 
comensals. Érem 125 perso-
nes repartides en 14 taules 
rodones, cosa que facilità el 
diàleg entre els presents, i es 
portà el mateix àpat a domici-
li a 9 persones grans que per 
impediments físics no pogue-
ren desplaçar-se al Centre. A 
l’hora dels cafès, els regidors 
i la regidora, acompanyats 
de la dinamitzadora de gent 

gran del municipi, repartiren 
un petit obsequi commemora-
tiu de la Diada 2015 a tots els 
presents: un petit quadre amb 
una fotografia centenària de 
l’any 1915 de La Bassa, on es 
visualitza com l’aigua del rec 
comunal ocupava una zona 
important del poble abans de 
proseguir el seu camí cap el 
molí fariner que estava a la 
plaça Major. 

Carme va viure un any més 
la Diada de la gent gran

La festa s’acabà amb l’actua-
ció al mateix Centre recreatiu 
del Trio d’harmòniques NÉI-
XER que oferiren un repertori 
variat de cançons de diferents 
països que delectà al públic 
assistent.
Una diada senzilla però entra-
nyable amb espais importants 
d’intercanvi d’impressions i 
xerrades informals.

LA TORRE DE C. / LA VEU

ERC La Torre de Claramunt 
continua amb les seves troba-
des participatives als diferents 
nuclis del municipi, aquest 
cop a Les Pinedes de l’Ar-
mengol, diumenge 19 d’abril a 
les 12.30h al restaurant de la 
Plaça (Racó de la Font).  Amb 
aquestes trobades, la forma-

ció republicana vol establir 
un canal de participació en la 
vida política municipal per a 
fomentar el compromís cívic i 
millorar el nostre poble des de 
cadascun dels nuclis amb la 
seva pròpia identitat. 
Així, amb una dinàmica ac-
cessible per a tots els veïns i 
veïnes i amb el compromís de 

ERC La Torre organitza una nova trobada 
participativa a Les Pinedes de l’Armengol

MASQUEFA / LA VEU

Dissabte a les 12h del migdia i 
a la Sala Polivalent del recinte 
Rojelio Rojo els socialistes de 
Masquefa presentaran la seva 
candidatura acompanyats del 
primer secretari del PSC, Mi-
quel Iceta.
La candidatura dels Socialistes 
de Masquefa, encapçalada per 
Daniel Gutiérrez ha organitzat 
un acte a la Sala Polivalent del 
Recinte Rogelio Rojo per tal 
de presentar tots els membres 
de l’equip i donar a conèixer 
els eixos bàsics del projecte 
progressista pel futur de Mas-
quefa.
A l’acte també hi serà present, 
Miquel Iceta, primer secreta-
ri del PSC, que acompanyarà 
l’equip masquefí i participarà 
de l’acte amb un discurs adre-
çat a tots els veïns de Masque-
fa en recolzament a la candida-

tura socialista.
La candidatura dels socialistes 
de Masquefa és un equip reno-
vat, només dues persones han 
ostentat càrrecs electes; és un 
equip regenerat, amb una mit-
jana d’edat de 40 anys; i és un 
equip format, preparat i amb 
especialistes en els àmbits de 
la gestió econòmica, el desen-
volupament urbanístic, la ges-
tió esportiva, la sanitat, en polí-
tiques actives per la gent gran i 
en cultura, entre d’altres.
A més del cap de llista, l’equip 
dels socialistes de Masquefa 
està format per les següents 
persones: Iván Fraile, Isis 
Abad, Iván López, Marga Ro-
dríguez, Valentí Vázquez, 
Cristian Fraile, Gemma López, 
Dídac Fabregat, Mila Abad, 
Carmen Romero, Xavier Ca-
banillas i Ma. Teresa Estruch.

Els socialistes de Masquefa 
presenten el seu candidat, 
Daniel Gutiérrez

Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  ·  617323989

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

PIERA / LA VEU

Aquest dimecres al matí, 
s’han reunit el director de des-
plegament de Telefònica de 
Catalunya, el comercial de la 
zona Anoia i el cap tècnic de 
desplegament de fibra òptica, 
per part de Telefónica de Es-
paña, amb l’alcalde Jaume S. 
Guixà, els regidors d’Empre-
sa i Ocupació i el de Noves 
Tecnologies, Josep Llopart i 
Josep M. Rosell, i l’arquitecte 
municipal, Ester Ball, per part 
de l’Ajuntament de Piera.
En la trobada s’ha acordat que 
el desplegament de la fibra 
òptica al nostre municipi es 
farà en un període màxim de 
3 anys, tot i que el gruix més 
important del desplegament, 

que cobrirà un 85% del terri-
tori pierenc, començarà d’aquí 
a un mes i ja serà operatiu 
aquest octubre. Això inclou el 
nucli de Piera i la major part 
del barris del terme munici-
pal. Aquest desplegament es 
farà aprofitant l’actual infraes-
tructura de coure, per la qual 
cosa, les molèsties pels veïns 
seran mínimes. Durant les 
properes setmanes, tècnics 
de telefònica visitaran les llars 
pierenques per a informar-los 
del procés.
La tecnologia de telecomu-
nicacions FTTH (de l’anglès 
Fiber To The Home), també 
coneguda com a fibra fins a 
la llar, es basa en la utilitza-
ció de cables de fibra òptica i 

sistemes de distribució òptics 
adaptats a aquesta tecnologia 
per a la distribució de serveis 
avançats, com el Triple Play, 
telefonia, Banda ampla i te-
levisió, a les llars i negocis 
dels clients. Es tracta del nom 
d’una tecnologia competidora 
de les tecnologies xDSL que 
porta la fibra òptica fins a casa 
del client.
Aquesta tecnologia defineix un 
tipus d’infraestructura de co-
municació que permet l’accés 
a Internet i als serveis associ-
ats a la banda ampla de més 
de 2 gigabit/s en cada sentit, o 
sigui 100 vegades superiors a 
les tecnologies suportades so-
bre el parell de coure telefònic.

Fibra òptica a tot el municipi de Piera

treballar cadascú des del seu 
àmbit, es tractaran diversos 
eixos temàtics com els serveis 
i equipaments municipals, ur-
banisme, mobilitat i medi, i or-
ganització sociocultural. 
En acabar la trobada, al ma-
teix restaurant de la Plaça 
(Racó de la Font), se servirà 
un refrigeri. 
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SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El passat divendres 10 d’abril, 
més d’una cinquantena de 
persones varen assistir a la 
presentació de la candidatu-
ra d’Esquerra Republicana 
a Tous en les properes elec-
cions municipals del mes de 
maig.
La candidatura esta encap-
çalada per David Alquézar i 
Claramunt, actual batlle de 
Sant Martí de Tous després de 
8 anys al govern municipal, i 
que durant l’acte de divendres 
va estar acompanyat per les 
set primeres persones que 
col·laboraran a la llista repu-
blicana. Així, ERC Tous pre-
senta una llista que combina 
l’experiència al consistori amb 
alguna nova incorporació, per 
tal de seguir treballant per al 
municipi. 
Durant la presentació, es va-
ren donar a conèixer els mem-
bres de l’equip que acom-

panyaran Alquézar durant 
el proper mandat, amb els 
compromisos que han adoptat 
per al municipi i el que poden 
aportar al consistori, explicant 
els principals eixos de treball 
per als propers quatre anys. 

Molt bona acollida
En aquest sentit, la presenta-
ció de la candidatura d’ERC 
Tous va tenir molt bona aco-
llida per part dels veïns del 
municipi, que varen assistir 
a l’acte i varen poder gaudir 
d’un petit refrigeri en acabat; 
a més, també varen debatre 
informalment i a peu dret, amb 
tots els membres de la llista 
republicana, la situació del 
municipi i les accions a dur a 
terme. 
Per a ERC Tous, la participa-
ció veïnal i l’opinió dels tou-
sencs i tousenques és priorita-
ri en la gestió del municipi. 

ERC Tous presenta amb èxit 
la seva candidatura a les 
municipals del mes de maig

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El grup municipal de Conver-
gència i Unió de Tous, informa 
que el seu cap de llista per a 
les properes eleccions muni-
cipals serà en Josep Anton Ji-
ménez. Regidor en les últimes 
eleccions municipals i vinculat 
a les entitats culturals del po-
ble, al món de la solidaritat i al 
de l’educació  com a mestre. 
Humanista i empíric, pretén 
obrir la política al poble, ser 
més transparent, a aplicar una  

pedagogia clara, per informar i 
comunicar. 
Servir a la gent del poble, a les 
“pedres vives” de la població. 
Serà la seva prioritat estar al 
costat del totes les persones 
i sobretot d’aquelles que ne-
cessitin especial atenció, atu-
rats, gent gran sola... 
Atendre amb responsabilitat 
tots els assumptes municipals, 
amb un equip que treballi i es-
tigui al servei de la gent de 
Tous. 

Josep Anton Jiménez, candidat 
de CiU a Sant Martí de Tous

COLLBATÓ / LA VEU

Aquest proper diumenge 19 
d’abril Collbató celebra la que 
serà la segona edició de la 
mostra que dedica als pro-
ductes ecològics i de proxi-
mitat, des de les 10 fins a les 
14 h a la plaça de l’Era de la 
població. Allà tots els visitants 
podran trobar expositors que 
oferiran la mercaderies amb 
aquestes dues característi-
ques com a principal reclam i 
atractiu. En tot cas també es 
duran a terme diverses acti-
vitats paral·leles dirigides a 
tots els assistents. Aquestes 
s’iniciaran a les 10 h amb un 
ecomural que es durà a terme 

a la mateixa plaça i amb un 
tast d’olis que s’oferirà al Molí 
de l’Oli. A les 10.30 h està 
prevista a l’Alzina de Collbató 
la xerrada “L’ABC de l’alimen-
tació sana: com començar”. 
Aquest mateix espai acollirà 
a partir de les 13 h una activi-
tat de mindfulness i reducció 
de l’estrès i un tast de cuina 
natural a les 14 h.
La programació es comple-
tarà amb una ruta guiada per 
a tota la família que sota el 
nom “El camí de l’oli” recor-
rerà l’entorn del municipi, i 
dos tallers per a aprendre la 
fabricació de sabó amb oli re-
ciclat i amb glicerina respec-
tivament.

Collbató celebra la seva segona 
Mostra de productes ecològics i 
de proximitat

LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

El passat divendres dia 10 
d’abril, la vicepresidenta del 
Govern i titular del Departa-
ment de Governació i Rela-
cions Institucionals, Joana 
Ortega, va visitar La Torre de 
Claramunt.
En la seva visita al municipi, la 
vicepresidenta va ser rebuda 
per l’alcalde del municipi, Jau-
me Riba i els regidors del con-
sistori. Després de signar al 
llibre d’honor de l’ajuntament, 
Ortega va visitar les obres de 
millora del Camí de la Torre 
Baixa 
Les obres, recentment fina-
litzades, han consistit d’una 
banda, per augmentar l’acces-
sibilitat i seguretat ciutadana 
a peu, i de l’altra, pels vehi-
cles.  En aquest sentit, s’ha 
pavimentat el carrer Principal 
del nucli del Pla de la Torre 
en la unió entre la c-244 i la 
sortida a la c-15 al nucli de la 
Torre Baixa. S’ha eixamplat i 
construït  les voreres al carrer 
Principal, s’han col·locat murs 
de gabions de pedres en la 
zona d’ampliació de la cruïlla 

de carrer principal amb el car-
rer Torre Baixa, s’han instal·lat 
noves conduccions d’aigua i 
gas natural, s’ha executat una 
cuneta de recollida d’aigües 
pluvials a la zona de talussos. 

Joana Ortega visita la Torre de Claramunt

També s’han instal·lat al  bar-
ri de la Torre Baixa 12 nous 
punts de llum de tecnologia 
led de baix consum i s’ha reti-
rat un pal de formigó a la ma-
teixa cruïlla.

CONVOCATÒRIA DE 2 PLACES TÈCNICS PER AL PROJECTE ANOIA ACTIVA

Places Convocades: 1 tècnic director del projecte i 1 agent de prospecció.
Classi�cació: Tècnic A2.
Contracte Laboral: Substitució per baixes de maternitat, vinculat a Projecte Anoia Activa, subvencionat en 
l’ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost.
Caràcter: Data d’inici i de �nalització condicionada a les baixes de les persones a substituir. 
Jornada: Completa (37.50 hores setmanals)

Requisits mínims:  
-  Diplomatura o Grau en l’àmbit social i/o empresarial o en el seu defecte, en altres matèries però amb 
   experiència i competència acreditable en actuacions o programes similars
-  Nivell C de català   
-  Art. 56 Llei 7/2007 EBEP
-  Inscrita com a demandant d’ocupació al SOC

Es valorarà:
    Director
-  Experiència en dinamització de la comarca
-  Experiència en plani�cació, control i gestió de projectes de dinamització
-  Experiència en coordinació de grups
-  Experiència en justi�cació econòmica de projectes
   Agent prospector
- Experiència laboral en prospecció empresarial i identi�cació de necessitats de les empreses 
- Formació especí�ca en habilitats comunicatives i habilitats personals
- Expertesa en el contacte amb empreses i en la captació de clients
- Experiència en els sectors motor, aeronàutica i energies renovables
- Experiència com a formador/a o en impartició de sessions formatives
  Ambdós
-  Coneixement socioeconòmic de la comarca 
- Experiència en la gestió dins l’administració pública
- Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se
- Capacitat funcional i de treball en equip

El procediment d’entrega de currículums i còpia compulsada de la documentació acreditativa es realitzarà 
mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria.

Termini per entrega de currículums: 
Del 17 d’abril de 2015 al 29 d’abril de 2015 ambdós inclosos.

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de 09h a 14h.)

Les accions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament 
local i co�nançades pel Fons Social Europeu i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servei Públic d’Ocupació Estatal
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L’Associació Felina Alina 
(AFA) denuncia públicament 
la persecució i maltractament 
de gats al municipi de Calaf 
(Barcelona) como a forma de 
control de la població felina. 
Durant les últimes setmanes 
s’ha requerit la intervenció 
d’Agents Rurals i Mossos 
d’Esquadra en tres ocasions, 
per trobar substàncies amb 
aspecte de raticida i altres 
amb olor de pesticida barreja-
des amb el pinso i l’aigua dels 
gats de dues colònies situa-
des als carrers de Laureà Fi-
guerola i Onze de Setembre. 
Colònies en les que les ali-
mentadores troben de forma 
habitual, el què a primera vista 
sembla clarament raticida pel 
seu aspecte blau o vermell, i 
què és, “suposadament” verí, 
doncs a dia d’avui les subs-
tàncies recollides segueixen 
sense analitzar.
La col·locació de substàncies 
tòxiques i verins al pinso i ai-
gua dels gats amb la intenció 
de provocar la mort, no és un 
fet nou, sinó llarg en el temps 
i habitual. Als llocs següents, 
segons informació d’alimen-
tadores, veïns i propietaris de 
gats s’han produït enverina-
ments i s’han trobat cadàvers: 
entorn del Convent de Sant 
Francesc, C. Cels Xaurador, 
Portelles de Matamala, Pl. Pi-
nós (solars del Barri Nou), C. 
del Mestre Manel Giralt (horts i 
solars), C. Pius Forn (solars) y 
Camí Vell de Prats de Rei, on 
van morir dos gossos. En al-
gun d’aquests llocs han desa-
paregut colònies senceres de 
fins a més 20 gats. Varis pro-
pietaris han atribuït la mort del 
seu gat a la ingestió de verí, 
i encara que tenien sospites 
sobre l’autor, no van voler de-
nunciar per por a represàlies.
Als camps del convent de Sant 
Francesc, on habitava una pe-
tita colònia de quatre gats (for-
mada per una gata i els seus 
tres fills), tots esterilitzats, s’hi 
va trobar barrejat amb el pin-
so, grànuls gomosos de color 
vermell, que pel seu aspecte 
semblen de forma clara rati-
cida. AFA va demanar la in-

tervenció d’Agents Rurals. El 
producte trobat va ser recollit 
i està pendent d’analitzar. Els 
gats van ingressar a un cen-
tre veterinari i van ser tractats 
amb antídot la qual cosa els 
va salvar la vida. Encara que, 
uns dies després es va tornar 
a trobar sobre les pedres de 
l’entorn de la colònia, el que 
semblava esquer fresc mata-
rates. 
Degut a les pressions del con-
sistori per treure els gats de la 
zona; degut a les substancies 
trobades; degut als atacs de 
gos exprofesso i a les ferides 
greus que va patir una de les 
gates per aquesta causa, -a 
més de l’habitual sostracció 
de menjar i aigua-, que patia 
aquest petit grup, es va optar 
por retirar els gats davant del 
greu risc de mort existent.  
Cal recordar que l’ús de verins 
és un delicte tipificat a l’art. 
336 del Codi Penal i que, a 
més d’infringir la llei de protec-
ció dels animals, és també un 
delicte contra la biodiversitat. 
Constitueix un gran risc per 
la salut pública i la cadena ali-
mentària. Existeix el risc que 
els esquers puguin ser ingerits 
per nens, gossos, aus silves-
tres i altres animals, afectant 
la cadena alimentaria. És per 
aquest motiu que AFA ha de-
cidit fer públiques les fotografi-
es dels productes trobats i els 
llocs per prevenir a la població 

dels riscos que poden córrer 
els nens. 
L’Ajuntament va ser informat 
de la situació de maltracta-
ment existent en una  reunió 
mantinguda el 23 de setembre 
de 2013 amb Plataforma Ga-
tera de Barcelona. A dita reu-
nió es va proposar la gestió de 
colònies de gats amb el mèto-
de CER (captura, esterilitza-
ció, retorn a la colònia d’ori-
gen), que va ser rebutjada de 
ple. Per una altra banda, AFA 
ha comunicat via instancia al 
consistori les actuacions rea-
litzades des d’aquesta data, 
sense rebre cap resposta fins 
el moment actual. 
AFA és una entitat col-
laboradora del DARP (Depar-
tament d’Agricultura Ramade-
ria i Pesca Direcció General 
de Medi Natural i Biodiversitat, 
Generalitat de Catalunya), 
membre de Plataforma Gate-
ra de Barcelona i de la CIPAC. 
A dia d’avui assumeix totes 
les despeses per alimenta-
ció, atenció veterinària i  es-
terilitzacions de les colònies 
que gestiona. Per llei és com-
petència municipal la gestió 
dels animals a la via pública, 
així como el compliment de 
l’ordenança municipal sobre 
animals, però fins l’actualitat 
l’Ajuntament s’ha mantingut al 
marge de la qüestió pel que fa 
als gats del carrer. 

El maltractament com a forma 
de control de la població felina de Calaf

CALAF / LA VEU

Identificar els objectius per-
sonals i saber com assolir-
los. Aquest és l’objectiu del 
“coaching”, i això és el que 
aprendran els alumnes del 
nou curs que s’ha programat 
al Centre de Recursos per a 

l’Ocupació de Calaf. Sota el 
títol “Eines per augmentar el 
teu rendiment personal i pro-
fessional”, la psicòloga Verò-
nica Amezcua impartirà les 
classes d’aquest nou taller, els 
dimarts i els dimecres de 15 h 
a 17 h. El curs començarà el 

29 d’abril i finalitzarà el 2 de 
juny, les places són limitades 
i ja us podeu apuntar trucant 
al 938698249 o bé presencial-
ment al CRO (Xuriguera, 42). 
Es tracta d’una formació gra-
tuïta adreçada a treballadors 
en actiu i autònoms.

El CRO de Calaf programa un curs de “coaching”

CALAF / LA VEU

El passat 2 d’abril el Club Bàs-
quet Calaf va assistir, un any 
més, a l’interessantíssim en-
contre entre el FC Barcelona 
i el Real Madrid, corresponent 
a l’Eurolliga. No cal dir que el 
partit va ser d’allò més inte-
ressant i disputat. La victòria 
final aconseguida pel Barça va 
fer que la tornada a casa fos 
d’allò més reeixida.
Com sempre, el Barça va es-

tar a l’alçada i no tenim més 
que paraules d’agraïment pel 
tracte rebut. El fet inoblidable 
per a tots nosaltres va ser la 
possibilitat de disputar, durant 
la mitja part del partit, un en-
contre entre algunes de les 
nostres jugadores i un com-
binat finlandès, amb victòria 
final calafina per només 2 
punts. Ara ja podrem dir sem-
pre que hem jugat al Palau!

El CB Calaf, al Barça-Madrid

CALAF / LA VEU

Aquest diumenge el primer 
equip de l’EFSAS va aconse-
guir el títol de Lliga del Territo-
rial Grup E, després d’un gran 
i emocionant partit contra el 
Futbol-Sala Bellvís; dos rivals 
molt forts que van oferir uns 
minuts d’autèntic futbol-sala.
 Els visitants van gaudir de 
moltes oportunitats però va 
ser l’EFSAS qui va avançar-
se en el marcador (Miguel 
Tello). El contrari no va deixar 
de lluitar fins a marcar l’1-1, 
però al cap de pocs minuts 
Roberto Carlos va aconseguir 
el 2-1 per a l’equip local. Poc 
després es va arribar al 3-1 i, 
encara abans de la mitja part, 
el rival va escurçar distàncies 
marcant el 3-2.
La segona part va ser de do-

mini local, que ja que amb 5 
minuts l’EFSAS en va marcar 
fins a tres (Arnau Cardona, 
Cristian Domínguez i Roberto 
Carlos). Amb el marcador 6-2, 
els locals ja van començar a 
tocar la pilota còmodament, ja 
que l’equip visitant poca cosa 
podia fer. A deu minuts de la fi 
del matx, Cristian Domínguez 
va marcar el setè gol per a 
l’EFSAS. Els visitants van po-
der reduir distàncies de nou 
marcant el 7-3, però va fallar 
el doble penal que li pertocava 
per acumulació de faltes dels 
locals. Dos minuts després, 
Roberto Carlos va aconse-
guir el 8-3 i encara hi va haver 
ocasió per a un darrer gol dels 
visitants (doble penal), deixant 
el marcador definitiu en 8-4.

L’EFSAS aconsegueix l’ascens 
a Primera Nacional a tres partits 
del final de temporada
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Amb motiu de la programació 
especial del Mil·lenari de Ca-
laf, aquest 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 origi-
nal i molt propera, 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 voltant. A 

més, el grup porta un repertori 
amb cançons de totes les èpo-
ques, que de ben segur faran 
reviure als assistents 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’Ajuntament de 
Calaf, l’Oficina de Turisme de 
Calaf i el Kursaal de Manresa. 
El preu és de 12 euros i en-
cara hi ha localitats a la ven-
da. També es poden reservar 
enviant un correu electrònic a 
calaf1000anys@gmail.com.

Calaf viurà dissabte el concert 
del Mil·lenari amb els Gossos

CALAF / LA VEU

Divendres passat la secretària 
d’Inclusió Social i Promoció de 
l’Autonomia Personal, Carme-
la Fortuny, i la responsable de 
la Comissió d’Assessorament 
i Supervisió de les entitats que 
tutelen menors o incapacitats, 
M. Àngels Betriu, van despla-
çar-se fins al nostre municipi 
per conèixer de primera mà 
el funcionament del CDIAP. Al 
local del Centre ja les espera-
ven el primer tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament de Calaf, Joan 
Caballol, el gerent d’APINAS, 
Jordi Aymamí, l’alcalde dels 
Prats de Rei, Francesc Du-
ocastella, així com diverses 
responsables i treballadores 
del servei. El CDIAP es va po-
sar en marxa el passat 9 de 
febrer i té per objectiu diag-
nosticar i tractar precoçment 
i de manera integrada aquells 

trastorns que puguin presen-
tar els infants. Per això es 
compta amb un equip interdis-
ciplinar amb pediatria infantil, 
logopèdia, fisioteràpia i psico-
logia. Tant Fortuny com Betriu 
van valorar molt positivament 
les instal·lacions del Centre —

Visita del departament de Benestar a Calaf per 
conèixer el funcionament del CDIAP

ubicades als baixos dels pisos 
de Visoren— així com la tasca 
que hi desenvolupen els pro-
fessionals. També van posar-
se a la disposició d’APINAS i 
de l’Ajuntament per a qualse-
vol assumpte en què puguin 
atendre’ls. 

CALAF / LA VEU

La Plaça Gran de Calaf es ves-
tirà de gala el proper dissabte 
25 d’abril, per acollir el Banquet 
del Mil·lenari, un sopar medie-
val que farà retrocedir els assis-
tents als orígens del municipi. 
Els tiquets per assistir-hi ja es 
poden adquirir a l’Ajuntament 
de Calaf per un import de 15 
euros que, a més del menjar, 
inclou també la indumentària 
per poder lluir en aquesta oca-
sió especial. Així doncs, qui 
assisteixi al sopar podrà anar a 
la Casa dels Gegants de Calaf 
-a l’edifici de l’antic Hospital- 
entre el 20 i el 24 d’abril a es-
collir vestit. El menú del sopar 
consta d’un assortit de fruites, 
enciamada de poma i col amb 
salsa d’alfàbrega, costella de 
porc amb raïm caramel·litzat, 
pastís de fruits secs, infusions, 
licors d’hivern i hidromel. A més 
de degustar aquests plats, els 

comensals podran gaudir d’un 
espectacle de joglars, malaba-
ristes i danses durant l’àpat. 
Després del sopar tindrà lloc 
un altre espectacle, “Excalibur”, 
que és obert a tothom. També 
es convida tothom a la pujada 
de torxes fins al castell de Ca-
laf, just abans de sopar (a les 
21.00 h), en la qual també par-
ticiparan Guillem d’Oló i d’altres 
personatges de l’època.

Uns dies de plena activitat
Nombrosos actes que se cele-
braran el cap de setmana que 
ve amb motiu del Mil·lenari. Di-
jous 23, diada de Sant Jordi, es 
donaran els premis del concurs 
de cuplets i d’auques; el diven-
dres 24 hi haurà la xerrada de 
l’economista Gerard Padró; i 
el diumenge 26 se celebrarà la 
cloenda del Terminus Calafinus 
amb una caminada i una festa 
al castell.

A la venda els tiquets per 
assistir al Sopar medieval

CALAF / LA VEU

Com no podia ser d’altra ma-
nera, la celebració del Sant 
Jordi serà especial aquest 
any a Calaf, i és que no es 
podia passar per alt l’efemè-
ride del Mil·lenari de la vila. 
A l’escola Alta Segarra, l’ha-
bitual mostra gastronòmica i 
les parades de llibres i roses 
es completaran amb una ex-
posició sobre els treballs que 
han realitzat els alumnes al 
llarg del curs i centrats en la 
història de Calaf. Així doncs, 
conviden a tothom, de 12 a 14 
h, a visitar el pati del centre 
i participar d’aquestes activi-
tats.
A la tarda, a partir de les 18.00 
h, l’activitat es traslladarà 
a la plaça dels Arbres amb 
el quart Dictat Català. Com 
sempre hi haurà dues cate-
gories, infantil i adults, i es 
tractarà de fer el menor nom-
bre de faltes possibles en un 
text que dictarà la professora 
Montserrat Isern. Hi haurà 
premis per als millors, genti-
lesa de l’Ajuntament i dels es-
tabliments col·laboradors La 
Cuina del Mercat, la Coppe, 
Ke Diví, Cal Xandri, Papereria 

Anna i el Quiosc del Passeig. 
A continuació es lliuraran els 
premis del concurs d’auques 
i del concurs de cuplets del 
Mil·lenari —amb cantada in-
closa.

Divendres, xerrada de Ge-
rard Padró
Els actes continuaran l’ende-
mà divendres, 24 d’abril, a les 
20.00 h a la Sala de Fusta del 

Calaf viurà un Sant Jordi centrat en el Mil·lenari

Casal de Calaf. L’economista 
Gerard Padró pronunciarà la 
conferència “Globalització i 
tecnificació. El futur econò-
mic”. Després hi haurà un 
recital de poemes de Celdoni 
Fonoll i un petit refrigeri.
L’endemà dissabte serà el 
torn del sopar medieval, men-
tre que el diumenge 26 d’abril 
hi haurà la cloenda del “Ter-
minus calafinus”.

902 21 00 64       info@�lnet.cat         www.�lnet.cat     www.�lnetworks.com

Implantació del llibre digital
El centre sempre connectat
Recursos tecnològics per al centre
Disseny, instal.lació, reparació i certificació de xarxes



L’IHC garanteix la permanència a l’OK Lliga i firma una 
gran victòria davant el Vic abans d’acollir la CERS
HOQUEI / DAVID VIA

L’Igualada HC certificà aquest 
cap de setmana la permanèn-
cia a la màxima competició 
espanyola d’hoquei patins 
guanyant per un merescut 3-2 
contra el Vic gràcies a un pe-
nal transformat per Ton Baliu a 
falta de només dos minuts per 
l’acabament del partit. Els arle-
quinats varen jugar amb molta 
seguretat i amb una gran actu-
ació del porter Elagi Deitg que 
juntament amb Ton Baliu veni-
en de jugar la Copa de les Na-
cions de Montreux amb la Se-
lecció Espanyola, competició 
que no varen poder guanyar al 
perdre contra Portugal per 3-2. 
El Vic posà la pilota en joc 
per començar així el partit i 
aquests varen crear la primera 
ocasió de perill després d’un 
fort tir creuat que va acabar 
xocant contra el pal del porter 
local. El gol sí que va arribar 
pels locals en una de les seves 
primeres accions de perill, des-
prés d’una contra que Baliu va 
iniciar i que després d’una gran 
passada a l’espai, Daniel Ló-
pez, sol, va afusellar el porter 
marcant així la primera diana 
de l’enfrontament. 
Després del primer gol sembla-
va que el joc tornava a estabi-
litzar-se i el domini de la pilota 
no corresponia a cap dels dos 
equips. El Vic va augmentar la 
seva presència en atac en els 
últims compassos del primer 
temps per empatar i deixar to-
cats als locals. Ni l’Igualada ni 

La ciutat ja es prepara per a la CERS.

Jornada 27
Hockey Cerceda - Reus Deportiu   9-6
FC Barcelona - Coinasa Liceo HC  7-4
Monbus Igualada HC - Club Patí Vic   3-2
Enrile PAS Alcoi - CE Noia Freixenet   5-4 
ICG Software Lleida - Mis Iberica CH Mataró   7-4
CP Tordera - CE Moritz Vendrell   6-7
CP Manlleu - Cafè Crem CP Calafell Tot l’Any   4-2
CP Voltregà - CP Vilafranca Capital del Vi   3-3

         PT j g e p     gf     gc    
1. FC Barcelona  76  27  25  1  1  150  48
2. Coinasa Liceo  68  27  22  2  3  153  78
3. Club Patí Vic  53  27  16  5  6  108  71
4. Moritz Vendrell  47  27  14  5  8  109  108
5. Reus Deportiu  45  27  14  3  10  100  90
6. Hockey Cerceda  44  27  12  8  7  106  109
7. CP Voltregà  38  27  10  8  9  87  76
8. Enrile PAS Alcoi  37  27  11  4  12  97  114
9. CP Vilafranca   35  27  9  8  10  90  100
10. Igualada  33  27  9  6  12  84  84
11. ICG Lleida  31  27  8  7  12  102  108
12. Calafell   28  27  8  4  15  74  108
13. Noia Freixenet  27  27  7  6  14  70  92
14. Mataró  20  27  6  2  19  85  117
15. CP Manlleu  20  27  5  5  17  65  96
16. CP Tordera  8  27  2  2  23  68  149

OK Lliga masculina

Jornada 28
Liceo-Reus Deportiu
Vic-FC Barcelona
Noia Freixenet-Monbus Igualada
Ibérica Mataró-Enrile Alcoi
Moritz Vendrell-ICG Lleida
Calafell-Tordera
Vilafranca-Manlleu
Voltregà-Cerceda

Esports
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Els atletes dels equips abso-
luts del C.A. Igualada Petro-
miralles, començaren diumen-
ge passat al matí a les pistes 
de Camp Clar de Tarragona, 
la seva participació en la 1a. 
Jornada del  Campionat català 
de Clubs, grup “A”, d’aquest 
2015. 
Els atletes del CAI es  classi-
ficaren en 2a. posició global 
per Taula Internacional amb 
23.160 punts, darrere de l’Avi-
nent C.A. Manresa, guanya-
dors amb 24.824 punts.
Centrant-nos en la gran actu-
ació de l’equip femení, amb 4 
victòries i 2 Rècords d’Iguala-
da, cal ressaltar les victòries 

El CAI, segon a la primera jornada del 
Campionat de Catalunya d’atletisme

d’Ariadna Ramos, guanya-
dora en els 100 m. tanques 
amb 14”90, de Sheila Avilés, 
guanyadora en els 3.000 m. 
Obstacles amb 11’24”03, nou 
Rècord d’Igualada de la prova 
millorant els 11’39”42 de Noe-
mí Moreno del 2004 a Saba-
dell, i d’Anna Asensi, guanya-
dora en els 100 m. llisos amb 
12”58, seguida de Sheila Gar-
cía, 2a. amb 12”73.
Va sobresortir també la vic-
tòria de les components del 
relleu del CAI de 4 x 100 m. 
format per Ariadna Ramos - 
Anna Asensi - Judit Bascomp-
te i Sheila García, amb 48”40, 
nou Rècord d’Igualada abso-
lut, millorant els 48”74 d’Anna 

Asensi - Sheila García - Gem-
ma Ortega i Marta Llagostera 
del 2014 a Lloret de Mar.
Cal ressaltar també els 2ns. 
llocs de Laia Moix en el salt 
d’alçada amb 1,55 m., i de 
Wissam El Hattoubi, 2a. en els 
1.500 m. llisos amb 4’57”32, 
seguida d’Anna Noguera, 3a. 
amb 4’58”59, i de Cristina Ga-
barró, 2a. en salt de llargada 
amb 5,17 m., seguida de Judit 
Bascompte, 4a. amb 5,01 m.
Els masculins  tingueren tam-
bé una gran actuació. Van so-
bresortir les actuacions d’Edu-
ard Viles, 1r. exaequo en els 
100 m. llisos amb 11”16, i as-
solint  una brillant 2a. posició 
amb el conjunt de relleus del 

CAI format per Jan Roca - 
Fran Martínez - Oscar López i 
Eduard Viles, amb un registre 
de 44”56, a només  5/100 del 
Lleida U.A..
Cal ressaltar també el 2n. 
lloc de Jan Roca en els 400 
m.llisos, amb 50”87, i el 3r. de 
Francesc Adrià Bertran en el 
disc amb 33,87 m.. 
El CAI resta ara a l’espera de 
la 2a. Jornada de competició, 
que es durà a terme a Manre-
sa el proper dissabte 18 d’abril 
a la tarda, i que servirà per de-
cidir els equips d’aquest grup 
“A” que passen a competir pel 
títol Català, o pels llocs d’ho-
nor a les finals dels propers 25 
i 26 d’abril.             

el Vic van saber com marcar 
un altre gol abans del segon 
temps i el descans arribà amb 
l’electrònic mostrant el 1-0 que 
aconseguí Daniel López en els 
primers minuts de joc.
Ja en la segona part, el Vic 
incrementà el seu atac per 
obtenir una bona ocasió per 
empatar el partit com abans 
millor, la qual va arribar grà-
cies a un penal provocat per 
Vives, després d’un cop dins 
de l’àrea. Els visitants tenien 
l’empat a les seves mans però 
Elagi Deitg va evitar-lo després 
d’una excel·lent doble parada. 
Minuts després Jassel Oller, 
que venia d’una lesió, va envi-
ar un potent tir dins de la xarxa 
visitant posant així el 2-0 favo-
rable als locals. 
Tot i que l’Igualada es mereixia 
aquell resultat, quedava enca-
ra molt partit per jugar. És cert 
que els visitants havien aug-
mentat la seva pressió en atac 

per obtenir el gol de l’empat, 
però el domini era favorable als 
arlequinats.
No obstant, el Vic trobà la re-
compensa del gol quan varen 
posar a dins els tres pals una 
pilota que quedà morta des-
prés d’una aturada d’Elagi. 
La situació de l’IHC es com-
plicà quan el Vic va marcar el 
2-2, de nou, de rebot. Sembla-
va que aquells tres punts que 
semblaven quedar-se a casa 
es podrien transformar en no-
més un o, qui sap, en zero. 
Però un penal a falta de dos 
minuts va donar l’oportunitat 
als arlequinats de avançar-
se en el marcador de nou. Es 
respirà un cert aire d’emoció 
tot just abans de que Ton Ba-
liu tirés i transformés el penal. 
Era el definitiu 3-2 que donà, 
després d’un partit molt ben 
treballat, la victòria al conjunt 
igualadí.
Aquests tres punts deixen 

l’Igualada en desena posició 
amb un total de 33, a falta de 
tres jornades. El Manlleu va 
guanyar al Calafell i el Mataró 
va perdre, donant així la per-
manència matemàtica a l’Igua-
lada HC. 
Aquesta victòria contra un 
equip de “Champions” com el 
Vic també dóna seguretat als 
arlequinats per la Final Four de 
la Copa CERS que es celebra-
rà entre el 25 i 26 d’abril, a Les 
Comes.  Abans però l’Igualada 
s’enfrontarà contra el Noia, a 
domicili, en el partit correspo-
nent a la vint-i-vuitena jornada 
de l’OK Lliga, enfrontament 
que es jugarà demà dissabte 
18 d’abril. 
MONBUS IHC 3 (1/2) Equip 
Inicial: Elagi Deitg, Ton Baliu 
(1),Jaume Molas, Sergi Pla, 
Daniel Lòpez (1) Equip Su-
plent: Joan Muntané, Teti Vi-
ves, Jassel Oller, Nil Garreta i 
Àlex Ferrer.
CP VIC 2 (0/2) Equip Inicial: 
Carles Grau, Josep Maria Or-
deig, Josep Maria Roca, Romà 
Bancells (1), Cristian Rodrí-
guez Equip Suplent: David 
Torres (1), Ferran Font, Jordi 
Burgaya, Roger Presas, Martí 
Serra.
GOLS: PRIMERA PART: 1-0 
Daniel López (Minut 3) SEGO-
NA PART: 2-0 Jassel Oller (Mi-
nut 13), 2-1 David Torres (Mi-
nut 16:30), 2-2 Romà Bancells 
(Minut 20), 3-2 Ton Baliu (De 
penal, minut 23). 

Dimarts passat, es va presen-
tar la final four de la CERS, 
amb l’alcalde, Marc Castells,  
la regidora d’esports, Rosa 
Plassa, el president de l’IHC, 
Manel Burón i els jugadors  
Ton Baliu i Elagi Deitg. 
Buron ha explicat que es po-
saran a la venda un total de 
1600 entrades, 400 per cada 
equip que tenen dret a adqui-
rir-les aquelles que necessiten 
fins al dilluns 20 d’abril. Els 
paquets que no siguin adqui-
rits pels equips portuguesos 
del Barcelos, el Sporting i els 
catalans del Reus Deportiu les 
podrà utilitzar l’IHC per aten-
dre més demanda d’afeccio-
nats igualadins. 
Burón també ha donat a conèi-
xer els preus de les entrades 
adultes que seran de 15 euros 
per la jornada de dissabte i 15 
per la de diumenge, mentre 
que si es compra l’abonament 
pels dos dies serà al mòdic 
preu de 20 euros. Els menors 
de 10 anys hauran de pagar 
5 euros en la jornada de dis-
sabte i 10 euros en la de diu-
menge, mentre que si agafen 
l’abonament per tota la final 
four hauran de pagar només 
10 euros. 
Els socis de l’IHC tenen pri-
oritat fins al dilluns 20 d’abril 
per adquirir entrades o abona-
ments. La venda anticipada es 
farà a les oficines del club al 
carrer Capellades 19 de 9.30 
a 12.30 i de 16.00 a 19.00 h.

Abonaments i 
entrades per 
a la CERS
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FUTBOL / ELENA ALERT

El partit a casa del CFI contra 
el St. Ildefons era una batalla 
més per aconseguir sumar 
punts que ajudin a encarrilar 
aquest tram final de tempo-
rada, l’objectiu del qual és la 
permanència.
Amb  el debut de Ton Major 
com a primer entrenador i des-
prés d’unes setmanes com-
plicades, l’equip va sortir al 
terreny de joc amb la mateixa 
dinàmica de bon joc i intensitat 
que li hem vist en els darrers 
mesos. 
Això va dur a una primera 
meitat amb el joc molt igualat 
però amb ocasions més clares 
pels blaus, que ho van intentar 
amb una vaselina de Fran que 
va anar fora i amb un remat 
de cap que va passar fregant 
el pal. La insistència va do-
nar premi i Jonny aconseguia 
avançar als blaus posant l’1-0 
al marcador que encarava el 
partit.
La segona meitat va comen-
çar malament per als blaus 
que van veure com al minut 
5 el Sant Ildefons aconseguia 
el gol de l’empat. Aquest gol 
va descol·locar una mica els 
igualadins, però finalment van 
aconseguir tornar a dominar el 
joc i les ocasions van tornar a 
aparèixer.
En una d’elles al minut 61, l’àr-

El CFI surt de la zona de descens

   PT. p j e p gf  gc 
1 Santboià 54 27 16 6 5 56 25
2 El Catllar 53 27 16 5 6 45 33
3 Morell 52 27 15 7 5 38 32
4 Sant Ildefons 42 27 11 9 7 46 35
5 Amposta 40 27 9 13 5 47 36
6 Reddis 40 27 12 4 11 38 28
7 Vilanova Geltru 40 27 11 7 9 34 30
8 Torredembarra 39 27 10 9 8 45 36
9 Rapitenca 38 27 10 8 9 40 31
10 Balaguer 37 27 9 10 8 35 33
11 Viladecans 36 27 10 6 11 35 35
12 Lleida  “B” 35 27 8 11 8 24 39
13 Almacelles 31 27 8 7 12 32 43
14 Igualada 28 27 7 7 13 29 44
15 Tarrega 27 27 5 12 10 26 34
16 Juventud 25S 25 27 7 4 16 26 42
17 Mollerussa 25 27 6 7 14 32 46
18 Torreforta 18 27 4 6 17 38 64

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 27 
Torredembarra UD - El Catllar CE  2-3
Reddis CF - Juventud 25 Septiembre  1-0
Santboia CF - Morell CD   3-0
Viladecans UD - Amposta CF  2-2
EFAC Almacelles CF - Lleida E.  “B”  2-2
Tarrega UE - Vilanova Geltru CF  1-2
Balaguer CF - Torreforta CDC  2-1
Igualada CF - Sant Ildefons UE  2-2
Mollerussa CFJ - Rapitenca UE  1-1

   PT. p j e p gf  gc 
1 U. Bellvitge 56 27 17 5 5 46 22
2 Vista Alegre 55 27 17 4 6 53 30
3 Suburense 53 27 15 8 4 59 34
4 Marianao P. 51 27 15 6 6 38 26
5 Can Vidalet 49 27 15 4 8 48 31
6 Gornal 48 27 14 6 7 51 31
7 San Mauro 36 27 10 6 11 32 35
8 Begues 35 27 9 8 10 40 43
9 Sant Cugat  33 27 9 6 12 31 30
10 Moja 33 27 9 6 12 50 50
11 Prat “B” 31 27 9 4 14 28 39
12 Espluguenc 31 27 9 4 14 38 42
13 Júnior 30 27 8 6 13 38 39
14 Martorell 30 27 8 6 13 37 46
15 St Joan Despí 29 27 6 11 10 29 41
16 Olivella 29 27 7 8 12 36 50
17 St Andreu Bar. 29 27 8 5 14 33 58
18 Pª Màlaga 17 27 4 5 18 35 75

Jornada 27 
Olivella CE - Espluguenc FA  0-2
Marianao Poblet UD - Pª  Màlaga Club  2-2
Unificación Bellvitge UD - Prat AE “B”  1-0
Begues CF - Júnior CF   1-1
Martorell CF - Gornal UD  2-0
San Mauro UD - Can Vidalet CF  2-1
Sant Joan Despí UE - Suburense CF  1-4
Vista Alegre UD - Sant Cugat Esport FC  0-1
Sant Andreu de la Barca - Moja AE  1-7

   PT. p j e p gf  gc 
1 Òdena 69 27 21 6 0 92 32
2 At. Vilafranca 63 27 19 6 2 71 28
3 Piera 58 27 19 1 7 66 37
4 Cubelles 49 27 14 7 6 58 38
5 Calaf 48 27 15 3 9 73 54
6 Anoia 46 27 14 4 9 70 47
7 La Granada 41 27 12 5 10 63 42
8 Montserrat  40 27 10 10 7 40 39
9 Sitges 33 27 9 6 12 45 48
10 Riudebitlles 31 27 8 7 12 53 58
11 Sant Pere M. 30 27 7 9 11 49 40
12 St Cugat Ses. 29 27 8 5 14 45 70
13 Les Roquetes 28 27 6 10 11 38 53
14 Ribes CD 25 26 7 4 15 35 54
15 Carme CE 24 26 7 3 16 41 76
16 Pª Jove Roq. 23 27 7 2 18 36 85
17 La Munia 22 27 5 7 15 39 84
18 Base Espirall 18 27 5 3 19 39 68

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 27  
Odena CE - Cubelles CF   4-0
Sitges UE - Ribes CD    4-1
Fund.PE At. Vilafranca - Les Roquetes CF  2-0
Anoia CE - La Munia AE   2-5
Sant Pere Molanta CFP - Calaf UD  1-2
Pª Jove Les Roquetes - Base Espirall  2-1 
Riudebitlles CE - St Cugat Sesgarrigues  7-1
Carme CE - Piera AE    4-2
La Granada CF - Montserrat Igualada UD  1-2

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 28
Juventud 25 Septiembre - Morell CD
El Catllar CE - Reddis CF
Torreforta CDC - Tarrega UE
Sant Ildefons UE - Balaguer CF
Rapitenca UE - Igualada CF
Lleida E. Terraferma “B” - Viladecans UD
Amposta CF - Torredembarra UD
Vilanova Geltru CF - EFAC Almacelles CF
Mollerussa CFJ - Santboia CF

Jornada 28
Pª Unión Màlaga Club - Vista Alegre UD
Moja AE - Marianao Poblet UD
Unificación Bellvitge UD - Begues CF
Prat AE “B” - Sant Andreu de la Barca
Gornal UD - Júnior CF
Espluguenc FA - Martorell CF
Can Vidalet CF - Olivella CE
Suburense CF - San Mauro UD
Sant Cugat Esport FC - Sant Joan Despí UE

Jornada 28 
Cubelles CF - La Munia AE
St Cugat Sesgarrigues - Pª Jove Les Roquetes
Montserrat Igualada UD - Carme CE
Calaf UD - Odena CE
Base Espirall-Les Clotes - Sant Pere Molanta CFP
Ribes CD - Riudebitlles CE
Les Roquetes CF - Sitges UE
Piera AE - Fund.PE At. Vilafranca
La Granada CF - Anoia CE

bitre va senyalar penal sobre 
Fran Arévalo, i Jonny, autor 
del primer gol, el transformava 
tornant a avançar els blaus al 
marcador. 
L’alegria però va durar poc ja 
que al minut 67 seria un pe-
nal a favor del Sant Ildefons el 
que posaria altre cop l’empat 
al marcador. 
Amb aquest empat l’Igualada 
suma 28 punts, situant-se 14 
classificat, fora del descens 
directe i a només 3 punts de la 
zona de salvació.
CF IGUALADA: Eduard More-
ra, Robert Palau, David Baral-
dés, Ton Casas, Fran Arevalo, 
Martí Just (Frank Martinez 
79’), Enric Palet, Eloi Jime-
nez, Jonny Fernandez, Carles 
Güell, Bachana Lominadze. 
Entrenador: Ton Major.
SANT ILDEFONS UE: Adria 
Escribano, Adria Garcia, Alan 

Liesegang, Xavier Arias, Ale-
jandro Gomez, Marc Llobet, 
Mario Cantipinn (Juan Fer-
nandez 39’), Eric Aleixandri 
(Edgar Nolla 63’), Daniel Mue-
la (Pedro Sala 79’), Raul Her-
nandez (Imanol Becerra 63’), 
Javier Perez. Entrenador: Ja-
vier Gomez
GOLS:  0-1 Jonathan Fernan-
dez (37’), 1-1 Raul Hernandez 
(49’), 2-1 Jonnathan Fernan-
dez (61’), 2-2 Daniel Muela 
(67’)
ÀRBITRES: Miguel Martinez, 
David Franch, Jaime Ruiz. 
Grogues a: Bachana Lomi-
nadze (66’) i Jonnathan Fer-
nandez (89’) pel CFIgualada i 
a Alejandro Gomez (32’), Xa-
vier Arias (60’), Raul Hernan-
dez (60’) i Alan Liessegang 
(83’) i vermella a Danilo Raúl 
Liesegang (51’).  

Amb 28 gols:
Bogdan Pelepco  Fàtima  28
David Garrido  Masquefa  28

Amb 23 gols:
Samuel Pérez  Pobla Clar.  23

Amb 21 gols:
Xavier Valls  Òdena  21

Amb 20 gols:
Jordi Lliró  Ateneu PBI  20

Amb 18 gols:
Joan Mabras  Pobla Clar.  18
Isidre Marsiñach  Calaf  18
Amb 17 gols:
Gerard Jorba  Òdena  17
Sergi Solà  Piera  17
Amb 16 gols:
Carlos González  Fàtima  16
Amb 14 gols:
Miguel Andreu  Anoia  14
Ricardo Lanuza  Cabrera d’Anoia  14
Carlos Castellana  PM Tossa  14
Edgar Rodríguez  Piera  14
Gerard Márquez  Rebrot  14
Amb 13 gols:
Xavi Mas  Piera  13
Jonathan Luque  Fàtima  13
Amb 12 gols:
Ricard Márquez  Anoia  12

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fàtima 66 25 22 0 3 75 16
2 La Pobla Cl. 60 25 20 0 5 79 29
3 PM Tossa CF 60 25 19 3 3 82 21
4 Masquefa 58 25 18 4 3 73 17
5 Ateneu PBI 45 25 14 3 8 68 39
6 Hostalets P. 45 25 13 6 6 54 26
7 San Mauro “B” 44 24 14 2 8 63 33
8 Capellades 32 25 8 8 9 41 42
9 La Llacuna 28 24 7 7 10 44 47
10 Tous 27 25 8 3 14 40 56
11 La Paz 24 25 8 0 17 31 81
12 Rebrot 21 25 6 3 16 42 75
13 Jorba 19 25 5 4 16 40 68
14 Cabrera Anoia 18 25 4 6 15 33 85
15 Vilanova Cami 16 24 4 4 16 32 58
16 La Torre Cl. 4 24 1 1 22 13 117

Jornada 25
La Torre Claramunt UE - La Paz CF  0-1
La Llacuna CF - Hostalets Pierola CF  3-2
Jorba UD - La Pobla Claramunt CF  2-3
Pª Ma .Tossa Montbui CF - Ateneu PBI  3-2
Capellades CF - Fatima FC  0-4
Cabrera Anoia CE - San Mauro UD “B”  0-2
Vilanova Cami CF - Tous UE  4-2
Masquefa FC - Rebrot UD  5-0

Jornada 26 
Hostalets Pierola CF - La Paz CF
La Pobla Claramunt CF - La Llacuna CF
Ateneu P B Igualadí SEF - Jorba UD
Fatima FC - Pª Ma .Tossa Montbui CF
San Mauro UD “B” - Capellades CF
Tous UE - Cabrera Anoia CE
Rebrot UD - Vilanova Cami CF
Masquefa FC - La Torre Claramunt UE

El femení del CFI jugarà un any més 
a la Segona Divisió Estatal
FUTBOL / CFI

L’Igualada Femení ha assolit 
l’objectiu de mantenir-se una 
temporada més, i ja serà la 
tercera, a la categoria de plata 
del futbol espanyol.
La visita a Zaragoza es podia 
complicar perquè les aragone-
ses necessitaven moltíssim la 
victòria per eludir el descens, 
però les igualadines van sa-
ber jugar amb seriositat i, so-
breposant-se a les adversitats 
van portar els 3 punts al sac.
El partit, en un matí de diu-
menge molt calorós, no po-
dia començar més bé. D’una 
recuperació en defensa al 
primer minut de partit, en va 
sorgir una passada llarga cap 
a la Mariona que des de l’es-
caire de l’àrea va engaltar un 
fort xut que posava l’Igualada 
per davant al marcador.
Amb la tranquil·litat de l’avan-
tatge, les blaves van jugar una 
molt bona primera part, amb 
nombroses ocasions d’ampliar 
el marcador, que no es mate-
rialitzaven, però la jugada clau 
va estar al 43 quan la Núria ha 
vist la segona groga i l’equip 
es va quedar amb 10 jugado-

res i, a la jugada següent va 
encaixar el gol de l’empat.
Es preveia una segona part 
molt dura, amb inferioritat nu-
mèrica i el termòmetre que 
pujava cada vegada més i 
minvava les forces de les ju-
gadores, però l’Igualada va 
saber jugar les seves cartes.
Una falta a prop de la frontal, 
la va xutar la Mariona amb 
potència i la pilota va fer di-
versos rebots a l’àrea petita 
i finalment, l’Araceli va acon-
seguir posar-la al fons de la 
xarxa. Aquest gol va estar un 
gerro d’aigua freda per les 
saragossanes que anaven 
acusant el cansament i l’anar 
a remolc. L’Igualada se’n va 
aprofitar i tot seguit la Mariona 
va sentenciar el partit amb un 
xut potent a mitja alçada que 
la portera no va poder aturar. 
Amb mitja hora per endavant, 
les blanques van fer tots els 
esforços per aconseguir algu-
na cosa de positiu d’un partit 
que se’ls escapava, però no-
més van aconseguir escurçar 
distàncies poc abans del final.
Les igualadines van saber do-
sificar molt bé els esforços i el 
resultat i van tenir el premi al 

bon treball. Cal destacar el de-
but amb l’equip de la jovenís-
sima Míriam Bueno, jugadora 
del Juvenil-Cadet.
La setmana que ve l’Igualada 
rebrà el cuer, el Lloret, a les 5 
de la tarda a Les Comes.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Elena Alert, Ara-
celi Barroso, Marta Cuadras, 
Janet Mendoza (Míriam Bu-
eno 46′) (defenses), Jèssica 
Pablos, Núria Miquel, Míriam 
Solias (migcampistes), Mario-
na Marsal, Judit Pablos, Ma-
rina Salanova (Stefany Ferrer 
63′) (davanteres). Entrena-
dors Santi Ramos i Paco Pa-
blos.
TRANSPORTES ALCAINE: 
Nerea Gorria, Carolina García 
(Sara González 73′), Laura 
Boix, Alba Álvarez (Alejandra 
Bernal 84′), Naima García, Ire-
ne Garitano (Rocío Saro 63′), 
Diana Martín, Irene Gayarre, 
Elena Pradilla, Bárbara Ga-
llego (Ana Sáenz de Pipaon 
73′), Carolina D.P. Morales. 
Entrenador J. Luis Cornejo
GOLS: 0-1 Mariona (2′), 1-1 
Naima (44′), 1-2 Araceli (55′), 
1-3 Mariona (62′), 2-3 Naima 
(84′).

futbol femení 2a NACIONAL

   Pt. P J E P Gf  Gc
1  Barcelona B  61  24  19  4  1  77  12   
2  Levante LP  61  24  20  1  3  77  20   
3  Seagull  45  24  13  6  5  42  33   
4  Europa  38  24  11  5  8  48  41   
5  L’Estartit  37  24  11  4  9  38  30   
6  Son Sardina  35  24  10  5  9  50  44  
7  Espanyol B   35  24  9  8  7  36  26   
8  Igualada  34  24  9  7  8  33  32   
9  Aem  28  24  7  7  10  37  40   
10  Sant Gabriel B  26  24  6  8  10  35  42   
11  Vic  25  24  7  4  13  31  42   
12  Tr. Alcaine  24  24  7  3  14  31  60   
13  Sant Andreu  13  24  4  1  19  25  62  
14  Lloret  10  24  3  1  20  27  103

Jornada 24 
AEM Lleida-St. Andreu   3-2
St. Gabriel B-Barcelona B  0-1
Espanyol B-Levante las Planas  0-5
L’Estartit-Europa    4-2
Vic-Seagull    0-2
Tr. Alcaine-Igualada    2-3
Lloret-Son Sardina    2-5

Jornada 25  
AEM Lleida-Son Sardina
St. Andreu-St. Gabriel B
Barcelona B-Espanyol B
Levante las Planas-L’Estartit
Europa-Vic
Seagull-Tr. Alcaine
Igualada-Lloret



BÀSQUET / LA VEU

El primer quart del partit da-
vant el Sant Josep de Badalo-
na ja mostrava un clar domini 
de l’atac de l’equip local, que 
va aconseguir anotar 3 tri-
ples. Un parcial de 12-0 en el 
minut 5 de partit sentenciava 
el primer parcial, que va ser 
de 19-10. En el segon quart, 
l’equip igualadí seguia mos-
trant el seu domini a pista, tot 
i que l’equip portat per Victor 
Cruz va començar a desper-
tar arribant a treure més faltes 
per llençar des de tir lliure. Tot 
i això, no va ser suficient per 
aturar l’atac igualadí, que es 
trobava fort i molt encertat. El 
parcial va ser de 17-14, que 
col·locava un resultat de 36-
24 per arribar a la mitja part. A 
la represa del partit, els juga-

Equip benjamí

El Bàsquet Igualada, líder a quatre 
jornades del final de la lliga

HOQUEI / LA VEU

Diumenge passat l’HC Mont-
bui Nolor va rebre la visita del 
CP Vilanova. Al final, 5-4 en el 
marcador.
La primera part va ser molt 
igualada, i amb poques oca-
sions de gol pels dos equips. 
Els dos porters van aconse-
guir frenar els pocs intents 
que van tenir els jugadors. Tot 
i això va ser el CP Vilanova qui 
va avançar-se al fer l’únic gol 
de la primera part.
La segona part va comen-
çar molt diferent de la prime-
ra, ja en els primers 2 minuts 
de joc els montbuiencs van 
aconseguir marcar dos gols. 
Els visitants van reaccionar 
remuntant el partit fins a situ-
ar el 2 a 4. El partit va seguir 
molt intens i l’HC Montbui No-
lor va seguir lluitant per igualar 
el partit i quan faltaven pocs 
minuts pel final del partit els 
locals van posar el 5 a 4 al 
marcador. El CP Vilanova en-
cara va disposar d’una darrere 
falta directa que però que no 
va aconseguir transformar. Al 
final 5 a 4 i victòria pel H.C. 
Montbui Nolor.
HC Montbui Nolor: Roger Ma-
drid (porter), Edu Cassadó(1), 
Isaac Gual, Carlos Morales i 
Bernat Perelló (3)-inicial- Mar-
cel Monclús(1), Daniel Gual, 
Pere Vallès, Iván Rica  i Pep 
Ferrer (porter).
Pròxims Partits: HC Montbui 
Nolor - HC Castellar (diven-
dres 17 d’abril a les 21:30 a 
Can Passanals).

Lluitada victòria de l’HC Montbui
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dors de Raül Caballero segui-
en mostrant el seu potencial, 
buscant situacions fàcils de 
bàsquet, amb molta velocitat 
al contraatac, i moltes pilotes 
robades gràcies a la defensa.
El parcial en aquest quart va 
ser el millor pels igualadins, 
que els situava molt per da-
vant en el marcador per afron-
tar els últims deu minuts de 
partit còmodament. El parci-
al va ser de 27-13, que col-
locava un marcador de 63-37.
En l’últim quart, un intent a 
la desesperada per intentar 
retallar distàncies i trobar els 
punts dèbils de la defensa bla-
va, van aconseguir el quart de 
més anotació pels jugadors 
del CB Sant Josep, que van 
despertar. L’últim parcial va 
ser 24-24. Finalment el matx 

va acabar amb un resultat de 
Physic CB Igualada A 87 – CB 
Sant Josep 61. A quatre jorna-
des del final del Campionat de 
Catalunya, el CBI és líder!

Physic CB Igualada A: Q. Pa-
drós (0), R. Riu (3), E. Burgès 
(8), M. Moliner (12), J. Torres 
(7), C. Fons (10), A. Gual (15), 
M. Padrós (-), G. Vilaginés (8), 
E. Tejero (18), S. Laguarta (6).
CB Sant Josep: E. Rodriguez 
(5), D. Rodriguez (18), C. Oli-
vares (6), C. Lopez (0), J. Ari-
mont (-), M. Fernandez (9), E. 
Palomar (0), R. Bermudo (1), 
X. Gonzalez (12), A. Vazquez 
(-), S. Rourera (0), A. Molina 
(10).
Parcials: 19-10, 17-14 (36-24), 
27-13 (63-37), 24-24 (87-61).
Àrbitres: F. Puchol, X. Meda

ATLETISME / IGNASI COSTA

Dissabte passat, 19 equips de 
relleus Aleví, Infantil i Cadet 
del CAI Petromiralles, partici-
paren en la Jornada classifi-
catòria del Camp. de Catalu-
nya de Relleus a Tarragona, 
classificant-se un total de 10 
equips per la final del proper 
18 d’abril a Vic.
Sobresortiren les noies del re-
lleu Aleví fem. “A” de 3 x 600 
m. format per C. Bisbal - N. 
Moix i F. Massagué, assolint 
la millor marca de totes les 
sèries de la categoria, amb un 
gran “crono” de 6’00”8, i clas-
sificant-se per la final.  
Per la seva part els compo-
nents del relleu Aleví masc. 
“A” de 4 x 60 m. del CAI for-
mat per M. Ayyad - N. Pelfort 
- A. Riera i N. Sanz, assoliren 
la 2a. millor marca amb un 
gran “crono” de 35”3, accedint 
igualment a la final del proper 
18 d’abril a Vic.
Cal ressaltar també l’actua-
ció del relleu Infantil fem. “A” 
del CAI format per J. Solé - S. 
Hohnhaussen - I. Lago i M. 
Solé, igualment 2es. globals 
de totes les sèries amb 42”3, i 
classificades per la final.
Les Infantils fem. de 4 x 200 
m. del conjunt “A” format per 
B. López - I. Lago - M. Solé i J. 
Solé, eren 3eres. globals amb 
1’55”9, classificant-se per la 
final.
Eren 5ens. globals els Alevins 
masc. “A” de 3 x 600 m. amb 
A. Riera - M. Ayyad - T. Badía, 
amb 5’45”5, i també 5ens. els 
Infantils masc. de 4 x 200 m. 

El CAI a la jornada classificatòria del 
campionat català de relleus

del conjunt “A” format per A. 
Caldito - P. Roca - D. Muñoz i 
E. Guzmán, amb 1’53”7, acce-
dint ambdós conjunts a la final 
corresponent. 
Les Cadets fem. “A” de 4 x 
300 m. amb B. Castells - P. 
Blasco - E. Ibarra i M. Belen-
guer, eren 6enes. amb 3’03”6, 
mateixa posició que assoliren 
els Infantils masc. “A” de 4 x 
80 m. amb D. Muñoz - G. Far-
ré - E. Guzmán i A. Caldito, 
amb 43”2, accedint a les finals 
corresponents.
També es classificaren les 
Alevins fem. de 4 x 60 m. “A” 
amb N. Moix - C. Bisbal - A. 
López i F. Massagué, 13enes. 
globals amb 36”4, i les Cadets 
fem. de 4 x 100 m. amb L. 
Moix - M. Torras - I. Muntané 
i B. Castells, 15es. amb  54”2.
Pel que fa als equips “B”, va 
sobresortir el 7è lloc de les 
Infantils fem. de 4 x 200 m. 
amb A. Cos - A. Torras - S. 
Hohnhaussen i J. Gassó, amb 
1’58”9, el 13è lloc dels Alevins 
masc. amb A. Cos - L. Roda 
- N. Gassó i M. Balcells, amb 
36”4, el 14è lloc de les Cadets 
fem. de 4 x 300 m. amb L. Moix 
- C. Cerón - J. Roca i E. Prat, 
amb 3’09”4, i el 15è dels Ale-
vins masc. de 3 x 600 m. amb 
L. Roda - N. Pelfort i I. Alós, 
amb 6’08”3.   Eren 25es. les 
Infantils fem. de 4 x 80 m. amb 
A. Cos - M. Torras - B. López 
i C. Rosich, amb 45”7, 30.ens. 
els Infantils masc. de 4 x 200 
m. amb G. Farré - Q. Canela - 
J. Domènech i G. Santos, amb 
2’04”4, 31enes. les Alevins 
fem. de 4 x 60 m. amb C. Car-

les - J. Navarro - M. Segura i 
N. Pareja, amb 38”2, 33ens. 
els Infantils masc. de 4 x 80 m. 
amb P. Roca - J.F. Domènech 
- G. Santos i Q. Canela, amb 
47”0, i 35enes. les Alevins 
fem. de 3 x 600 m. amb M. Se-
gura - J. Navarro i A. López, 
amb 6’46”8, no accedint a les 
finals corresponents.

Ivan Zarco, al campionat 
d’Espanya de 10.000 m
L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Iván Zarco, va par-
ticipar el passat dissabte al 
Campionat d’Espanya absolut 
dels 10.000 m.ll., que es va 
dur a terme a l’Estadi Iberoa-
mericà de Huelva, conjunta-
ment amb el Trofeo Ibérico. Es 
van dur a terme diverses cur-
ses, amb la participació dels 
atletes de les categ. Sènior i 
Promesa, i amb la participació 
de diversos atletes capdavan-
ters de l’especialitat d’Espa-
nya i Portugal.
Iván Zarco assolia un registre 
de 31’01”96 en la prova ab-
soluta masc. B dels 10.000 
m.llisos, en la que va ser 24è. 
Es va imposar en la cursa Mo-
hamed Ali Jelloul (A.D. Marat-
hon) amb 29’25”80.
La guanyadora de la prova 
fem. absoluta dels 10.000 m.ll. 
va ser Sara Moreira (Sporting 
Portugal) amb 31’12”93, es-
sent la campiona estatal Lídia 
Rodríguez - Bilbao Atl. - 4ª 
gral. amb 32’41”44, i el campió 
estatal masculí va ser Antonio 
Abadía (Nike Running) amb 
28’19”38.  

Prebenjamí Iniciació C
CP MASQUEFA, 0-HCM, 3
Aleix Aguilera, Gabriel Jorquera, Pau 
Sanchez, Ramon Poncell,  Nil Salas, 
Joel Garcia, Pau Parera i Jan Ticó. 
Entr: Pau Torras. 
Prebenjamí Iniciació
HCM, 3-CH CLARET, 2
Pol Ticó, Pau Martín, Lluc Castells, 
Adrian Bueno, Oriol Carrero, Pol 
Andreu, Pol Ruiz i Alejandro Luque.  
Entr: Ricard Pérez. 
Prebenjamí
HCM, 1-HP TONA, 2
Alejandro Luque, Andreu Saurí, Oriol 
Malet, Manel Saurí, Daniel Iglesias, 
Pol Ruiz, Eloi Codina i Martí Pons.  
Entr: Ivan Rica. 
Benjamí
HCM, 4-UE HORTA, 3
Marc Serra (porter), Liu Capdevila, 
Ona Vidal, Vadim Puig, Ariadna Bus-
qué, Judit Llobet, David Ruiz i Pau 
Torilo. Entr: Roger Madrid.
Aleví B
HCM, 1-SANT JOSEP SS, 7
Zoe Torras (portera), Andrés Pérez, 
Pau Bars, Arnau Bosch, Pere Subira-
na, Marc Lastre, Àlex Molero,Guillem 
Ribas. Ent: Manel Cervera.
Aleví A 
CP MANRESA, 0-HCM, 8
Biel Llobet (porter), Maure Madrid, 
Àlex Rica, Adrià Torras, Marc Bacar-
dit, Gerard Bacardit, i Arnau Segura. 
Entr: Daniel Baraldés.
Juvenil
CP TARADELL, 6-HCM, 3
Roman Arribas i Sergi Ribas (porter), 
Víctor Bossa, Dimitri Rosich, Eric 
Garcia, Oriol Ricard i Carlos Morales. 
Entr: Bernat Perelló.
Júnior
CP VILAFRANCA, 7-HCM, 5
Roger Madrid (porter), Carlos Mora-
les, Ivan Rica, Ricard Perez, Pau Tor-
ras, Oriol Ricard i Víctor Bossa.Entr: 
Gabri Ramírez.
Veterans
CP CUBELLES, 1-HCM, 4
Josep Mir i Gabri Ramírez, Jofre Tor-
ra, Xavi Massana, Albert Pinyol, Albert 
Parera, David Compte, David Bars, 
Moisès Cervera, i C. Povill.  

Partits del Vilanova Endavant
BÀSQUET / JOSÉ LENO

L’infantil masculí del Vilanova 
Endavant va aconseguir una 
treballada victòria davant el pri-
mer classificat, el Pedagogium 
Cos de St. Boi, per 34 a 31. Van 
jugar: Nathan Lorente, Marcos 
García, Carlos Lorenzo(9), Ar-
nau Cano(2), Pau Serrano, Víc-
tor Larrache (8), Adrià Sala (5) 
i Christian Martínez(4), Byron 
Holguín(4) i Carlos García(2). 
Entrenador: Héctor Castillo.
Les noies no van tenir la ma-
teixa sort i van perdre amb el 
primer classificat, el Monal-
co A, per 18 a 48.  Van jugar: 

María Figueredo Irene Leno, 
Lucia Moreno, Marina Navarro, 
C. García, Diana Martín, Carla 
Bocache, Anna Palacios, María 
Palacios  i Andrea García. En-
trenador. Óscar Borrega
El sots 25 masculí va jugar un 
dels pitjors partits de la tempo-
rada, perdent 37-66 davant d’un 
rival asequible, el Viladecans. 
Van jugar: Fernando Leno (5) , 
Albert Moreno (4) , David Lon-
garón, Óscar Borrega(12), Héc-
tor Castillo(2) ,Óscar Gómez 
(2), Stalin Rodríguez (6), Adrià 
Lloret (6) i Roger Manzano. En-
trenador Pep Ferrer.



Derrota a les Comes 
del Ping Pong 
Igualada contra 
un rival directe per 
l’ascens a D. Honor
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HANDBOL / TON CASELLAS

Partit disputat diumenge al 
pavelló de Les Comes en 
l’horari ja habitual de la una 
del migdia, corresponent a la 
vint-i-quatrena jornada de lli-
ga i que enfrontava l’Igualada 
amb l’Esplugues, primer i dot-
zè classificats respectivament.
A priori semblava un partit fàcil 
pels igualadins, per raons òb-
vies tant pel que fa a la situa-
ció a la taula com pel joc que 
s’ha vist dels dos equips. Tot 
i així, un partit després d’una 
aturada com la de Setmana 
Santa sempre és complicat i a 
més, al ser un rival classificat 
a les últimes posicions fa que 
la motivació no sigui la màxi-
ma. 
La primera part va començar 
amb un domini clar per part 
dels d’Esplugues, simplement 
pel fet de començar amb més 
energia que els igualadins, 
això va permetre agafar un pe-
tit avantatge en el marcador, 
cosa que no estava prevista. 
La defensa igualadina feia ai-
gües per tot arreu i en atac les 
coses no es feien bé, i per tant 
els resultats no eren els desit-
jats. Al minut 15 de la primera 
meitat els visitants encara es 
mantenien per davant (5-7). A 
partir d’aquí, hi va haver una 
rotació notòria de jugadors 
a la pista i va ser el moment 
clau perquè l’equip igualadí 
despertés. Els atacs es van 
convertir gairebé tots en gol, i 
en defensa poc a poc s’anava 
agafant ritme per tal de posar 
les coses més difícils als es-
pluguincs. Els minuts van anar 
passant amb un domini clara-
ment igualadí – amb un parcial 
de 13 a 4 en els últims 15 mi-
nuts - fins arribar al descans, 
quan el marcador ja reflectia 
un contundent 18 a 11. 
La segona meitat va començar 
tal i com havia acabat la pri-
mera, els igualadins seguien 
tenint el domini del joc a base 
de bones defenses i contraa-
tacs ben executats. Tot i així, 
l’Esplugues no es rendia i no 
permetia que els igualadins 
aconseguissin augmentar la 
diferència de gols que havien 
aconseguit a la primera part. 
En els primers 15 minuts ha-
vien aconseguit el mateix nú-
mero de gols (8), cosa que 
preocupava als igualadins. 
Així doncs, van voler posar 
les coses al seu lloc i jugar a 
la seva manera, cosa que van 
aconseguir només a estones. 
El partit estava trencat, no hi 
havia perill de remuntada i els 
jugadors estaven cansats. Al 
final, gràcies a uns últims 5 mi-
nuts força bons, els igualadins 
van aconseguir tancar el partit 
amb un avantatge clar de 37 

L’Handbol IGD supera el tràmit davant l’Esplugues

a 27. 
El millor del partit van ser els 
dos punts que es van endur 
els igualadins, ja que a la 
pista no es va veure un partit 
d’handbol massa vibrant ni in-
tens. Tot i així, l’important és 
que l’Igualada segueix líder 
i ara ja ho és en solitari, grà-
cies a la derrota la setmana 
passada del Vic a la pista del 
Cardedeu. Un Cardedeu que 
serà el proper rival dels igua-
ladins, caldrà doncs fer un bon 
paper per tal d’aconseguir els 
dos punts que els permetrien 
seguir líders en solitari. 
Entrenats per José Manuel 
Jiménez, van jugar: Jordi Ber-
mejo (7 a.) i Robert Canadell 
(5 a.), com a porters. Martí 
Ruíz (1), José Ramallo (2), 
Esteban Lezama (3), Rubén 
Álvarez, David Cubí (2), José 
Luís Álvarez (1), Pol Cantero 
(10), Adrián Suero (4), Sergi 
Garcia (4), Jordi Grado (6), 
Roger Calzada (2) i Òscar 
Visa (2).

Altres resultats
Sant Boi 30  - 31 Club hand-
bol Igualada juvenil m.
Van jugar Pere Sendra, David 
Díaz, Jordi Balsells, Eric Gil, 
Xavi Ballesteros, Sergi Ba-
llesteros, Àlex Campos, Ivan 
Hernández, Guillem Aribau i a 
la porteria Carles Serra, tots a 
les ordres de Pol Cantero.
C.H. Igualada cadet m 31 - 
29 Handbol St. Boi
Dirigides per Joan Alcoberro.
Van jugar: Jana (portera), 
Aida, Carla, Elia Torreblanca, 
Èlia Roca(lesionada), Laia, 
Maria, Marta, Amanda, Júlia i 
Olga.
St. Esteve de Palautordera 
36 - 19 Igualada Cadet m
Dirigides per Joan Alcoberro.
Van jugar: Aida, Carla, Elia 
Torreblanca, Èlia Roca (lesio-
nada), Laia, Maria, Marta, Jú-
lia i Olga.
La Llagosta 20 – 34 Handbol 
Igualada “B” infantil m.
Per part de l’Igualada, entre-
nats per Laura Baraldés, van 
jugar: Bernat i Pol Q. (porters), 
Agustín, Biel, Edgar, Isaac, 
Marc Martínez, Marc Muntané 
i Pol C.
Club Handbol Igualada in-
fantil f. 17 – 27 Handbol Co-
operativa Sant Boi
Entrenades per Joan Alcober-
ro van jugar: Jana, Xènia (por-

teria); Laia; Júlia; Olga; Aman-
da; Alba Camañes; Natalia; 
Anne; Alba Casé i Gabriela 
(lesionades).
Handbol Santpedor 10 – 6 
CH Igualada aleví mixte “B”
Van jugar a les ordres de Pere 
Sendra a l’Igualada “B”: Àlex, 
Joan, Raül, Emili, Melat i Nú-
ria.

L’Escola al Palau
El dissabte 28 de març els 
nens i les nenes prebenja-
mins, benjamins i alevins de 
l’Escola d’Handbol del Club 
Handbol Igualada visitaren el 
Palau Blaugrana del FC Bar-
celona. Aquell dia el Barça 
jugava un partit de la Lliga 
ASOBAL enfront del BM. Be-
nidorm.

Abans de l’inici del partit els 
igualadins van saludar els 
jugadors del Barça i es van 
fer una divertida foto amb els 
seus ídols. Després van poder 
veure un bon partit d’hand-
bol en què els jugadors del 
FC Barcelona es van haver 
d’esforçar per derrotar al BM. 
Benidorm, l’equip revelació 
aquesta temporada de la Lliga 
ASOBAL.
A la mitja part del partit va ar-
ribar un moment molt esperat. 
Els nens i les nenes de l’Es-
cola del CH Igualada baixaren 
a la pista del Palau Blaugrana 
per jugar un partidet entre ells. 
Van ser uns minuts molt inten-
sos jugant amb moltes ganes 
imitant a les grans figures de 
l’handbol professional. 
A l’acabar el partit tothom es 
va poder fer més fotos i de-
manar autògrafs als jugadors 
que amb molta simpatia aten-
gueren els nois i les noies del 
Club Handbol Igualada. 
Si us agrada l’handbol veniu 
als entrenaments al Poliespor-
tiu de les Comes. Les tardes 
de dimarts, dijous i divendres 
ens ho passem molt bé.

TENNIS TAULA / LA VEU

1a Estatal: CPP IGUALADA 
CTAI 2  -  MARPEX (SAN SE-
BASTIAN)  4
Derrota a Les Comes contra 
un rival directe per disputar la 
fase d’ascens a Divisió d’Ho-
nor. Tot i fer un gran partit la 
superioritat visitant es va aca-
bar imposant. Jugaren : Joan 
Masip (1), Jordi Satorras (1)  i 
Albert Kenji Matsuoka.
2a Estatal:  EL CIERVO SA-
BADELL 5-IGUALADA CTAI 1
Derrota a Sabadell que ha 
portat l’equip al descens de 
categoria : Jugaren : Daniel 
Luco (1), Francesc Masip i 
Roger Domingo.
3a Estatal:  CPP IGUALADA 
CTAI 4 – CTT EL PRAT 3
Gran victòria contra un rival 
directe per mantenir la cate-
goria. Amb aquesta disputada 
victòria s’ha assolit la perma-
nència definitivament. Molt 
bona temporada de aquest 
equip. Jugaren : Joan Bertran 
(1), Joan Moriana (1), Ricard 
Alert (1) i Bertran/Alert 1



Jornada rodona del 
CFS Capellades

HOQUEI / LA VEU

L’Igualada va fer el despla-
çament de Madrid, com ja 
acostuma a ser habitual, amb 
les autocaravanes gentilesa 
de jmcaravaning. L’empresa 
referent en venda i lloguer 
d’autocaravanes a Igualada. 
Així, les igualadines van mar-
xar aquest divendres després 
de l’entrenament i van arribar 
per dinar a Madrid. A l’expedi-
ció hi debutava la Sheila Tor-
res, nou fitxatge provinent del 
Noia Freixenet que serà de 
gran servei per a l’equip. Els 
tècnics igualadins s’espera-
ven un equip madrileny, -molt 
necessitat de punts -, tancat al 
darrere i sortint amb perillosos 
contraatacs per intentar es-
garrapar algun punt, i no caure 
com ho van fer en el partit de 
la primera volta, a Les Comes, 
per un contundent 6-0.
Sense temps pràcticament 
per veure amb quin planteja-
ment sortien, la Laura Salva-
dor marcava el primer gol del 
partit ja en el minut 2. És el 
12è gol de la capitana marcats 
de manera consecutiva en els 
darrers 10 partits (0-1).
Les madrilenyes es tancaven 
a la seva àrea. Les igualadi-
nes, que van sortir molt fortes, 
circulaven la bola buscant l’er-
ror madrileny. Però aquest no 
es produïa i les contres de les 
locals no acabaven en gol. En 
una de les darreres ocasions 
abans d’arribar al descans, 
una bola refusada per la por-
tera igualadina, Laia Navar-
rete, impactava en la cella de 
la Clara Ferrer, que va sagnar 
abundantment. Per això, va 
ser traslladada a les urgències 
del Gregorio Marañón i li van 
aplicar quatre punts de sutura. 
Amb aquest ensurt s’acabaria 
la primera part. Un Igualada 
que havia sortit fort i, que a 
mesura passaven els minuts 
i, amb el marcador favorable, 

Important victòria de l’IGD femení d’hoquei a Madrid
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semblava que anava a menys. 
Ambdós equips marxaven als 
vestidors només amb dues 
faltes.
La segona va canviar. Si més 
no les clares ocasions que van 
tenir les locals. La primera la 
van tenir als dos minuts. Falta 
i targeta blava per a la Raquel 
Bernadas per fer caure invo-
luntàriament a una jugadora 
local. Inferioritat numèrica per 
a les igualadines i falta directa 
favorable a les madrilenyes. 
Però la Laia Navarrete va 
desfer la temptativa de Lau-
ra Peñaló i la clara ocasió va 
quedar amb res. El Sta. M. 
del Pilar, tot i marrar la falta 
directa pressionava molt a les 
igualadines, que intentaven 
controlar el partit. En només 
tres minuts, les locals es van 
carregar amb cinc faltes més, i 
quedant quinze minuts de par-
tit arribaven ja a les vuit.
Conscients d’això van ser 
menys contundents. Fet que 
va aprofitar la Raquel Berna-
das per marcar el segon de 
les d’Igualada (0-2). Queda-
ven set minuts. Les locals tor-
narien a tenir una altra clara 
ocasió. L’àrbitre mostrava una 
altra targeta blava -molt estric-
ta-, ara a la Judit Baldris, per 
fer caure una jugadora rival, 
segons l’àrbitre. L’Igualada 
tornava a quedar en inferiori-
tat. La veterana anglesa Clai-
re Currey seria l’encarregada 

d’executar la falta directa. 
Ocasió desaprofitada. La bola 
no va entre els tres pals i les 
madrileyes, amb superioritat 
numèrica assetjaven la porte-
ria igualadina. Passats els dos 
minuts de superioritat, les lo-
cals van recular davant l’atac 
visitant i encara cometrien una 
altra falta (9).
A tres minuts del final, l’àrbi-
tre torna a mostrar una altra 
targeta blava a l’Igualada. 
Ara per la Meritxell Martínez 
per fer caure a una jugadora 
madrilenya. Una altra inferiori-
tat numèrica. La responsable 
d’efectuar la pertinent falta di-
recta, seria ara la Nerea Blan-
co. Aquest cop sí aconseguiri-
en superar a la Laia Navarrete 
(1-2).
Les madrilenyes van pressio-
nar molt per empatar el par-
tit. Tant que van cometre la 
desena falta i l’Igualada tenia 
l’opció de sentenciar el matx 
faltant només onze segons. 
La Raquel Bernadas provà 
d’ampliar la diferència, però 
el marcador ja no es mouria i 
acabaria el partit en el definitiu 
1-2 per a les de l’Anoia.
Amb aquest triomf, l’Igualada 
suma tres punts més i es man-
té a la 7a posició de la taula 
amb 22 punts. Mentrestant, el 
Filtros Cartés Sta. M. del Pi-
lar ocupa l’11a posició amb 9 
punts i un partit més, avançat, 
i és l’equip més golejat amb 75 

gols.
El proper partit serà a Les Co-
mes aquest diumenge, a les 
12:30, contra el Girona CH. 
Un altre equip de la zona bai-
xa (12è -penúltim-) que està 
“suant sang” per sumar punts. 
Les gironines vindran amb 
molta empenta a Igualada per 
endur-se algun punt i posar 
les coses molt difícils a les 
locals. Però l’Igualada ja ha 
demostrat que sap patir i sap 
guanyar. L’equip fa una crida 
a l’afició per a què vinguin a 
animar aquest diumenge, i ser 
partíceps del partit.

Campus d’estiu
El club vol informar també, 
que està preparant per aquest 
estiu, el Campus d’hoquei pa-
tins; OKpatina estiu. Aquest 
vol ser una versió ampliada 
de l’exitosa escola l’Hoquei 
Patins – OKpatina -en què, 
en aquesta primera edició, 
hi participen una trentena de 
nenes i nens. Una escola on 
jugadores i exjugadores de 
l’Igualada, i algunes d’elles, 
campiones del Món i d’Europa 
d’hoquei patins, i igualadines, 
vindran amb ganes de crear 
una nova fornada de campio-
nes de l’hoquei.

Santa María del Pilar 1
Elena Díez (P), Julia de An-
drés, Claire Currey, María del 
Moral i Nerea Blanco (1). Tam-
bé Laura Peñaló, Marina Ro-
dríguez, Nadia García, Marta 
Roca i ana Peñaló (P). Entre-
nador: Francisco López
Igualada FHCP 2
Laia Navarrete -P-, Elba Gar-
reta, Laura Salvador (1), Clara 
Ferrer i Marta Soler.
També Sheila Torres (P), Judit 
Baldris, Laura Torres, Raquel 
Bernadas (1) i Meritxell Martí-
nez. Entrenadors: Raül Ramí-
rez i Harry Mora.
Foto: Joan Roca.

FUTBOL SALA / LA VEU

Victòria del sènior del Masats 
Capellades sobre l’Ullastrell 
per 10-4. Partit sense massa 
història el que es va disputar 
dissabte al municipal Capella-
dí entre dos equips amb dues 
realitats ben diferenciades. 
Mentre que els locals lluiten 
per pujar de categoria, els vi-
sitants estan immersos en la 
lluita per la permanència.
La primera part, va ser un mo-
nòleg dels capelladins i els 
gols s’anaren succeint fins a 
arribar al descans amb un cò-
mode 8-1. A la represa, l’equip 
anoienc es va relaxar i van ser 
els visitants qui disposaren de 
millors ocasions de gol. Al final 
un 10-4 que apropa al Cape-
llades a un més que merescut 
ascens de categoria.
Van jugar: Ivan Reales, Ivan 
Quintero, Anton Arenas (3), 
Mario Barba (4) i Israel Ro-
mera. També Marc Bisbal (2), 
Rafalinho Dos Santos Leiba 
(1), Jordi Prat, Jordi Bisbal i 
Raimon Fuster.
Altres resultats:
Infantil Biarritz Capellades “A” 
4 – Escola Joviat Manresa 1
Gols: Iker fernandez (2), Ge-
rard Latorre (2) 
Vilanova del Camí 1-Bar Yuyu 
Capellades Cadet “B” 2
Bar Yuyu Capellades cadet 
“A” 4 – Jesus Maria C.E “B” 4 
Santpedor 6 - Bar Nou Ca 
l’Àngela juvenil “B” 9
Van jugar: Izan Blanco, Sergi 
Soler (2), Oriol Perez (2), Pau 
Soteras (1), Roger Castells 
(1). I també Joel Honrubia(1), 
Marc Vela (2), David Lozano i 
Marcel Colet.
Martorell “A”  2-4 Capellades 
Juvenil A Trans. Bernadet 4  
Gols: Kiku Roca (3), Jordi Ber-
nadet (1). Marcos Sanchez, 
Jordi Bernadet, Samuel Na-
varro, Albert Solé, Alex Fer-
nandez, Xavi Val, Fran Perez, 
Carlos Sanchez, David Lopez, 
Marc Bernadet, Kiku Roca.

BICICLETES

VINE A PROVAR 
LA NOVA GENERACIÓ DE

 BICICLETES ELÈCTRIQUES
 A LA FESTA DE
 LA BICICLCETA 

DE MONTBUI

A PARTIR DE 999,95€



Curs gratuït d’Aikido a Igualada, a l’Ateneu
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GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat diumenge dia 12, es 
va celebrar al pavelló a Bla-
nes la segona fase de copa 
catalana dels nivells de base 
i absolut (VII i VIII respectiva-
ment), en el qual competien 9 
gimnastes del Gimnàstic San 
Roque.
En nivell de base competien 
Gisela Ramirez que va asso-
lir la segona posició, Carlota 
Zamora amb pilota aconse-
guint una merescuda segona 
posició, Laia Alsina amb aro 
quedant en sisena posició, 
Aida Morales i Paula Mensa 
amb corda assolint un cinquè 
i vuitè lloc respectivament; i 
Carlota Miramunt quedant vui-
tena classificada en la seva 
categoria.
A la jornada de la tarda com-
petien tres gimnastes més del 
nostre club a nivell absolut; 
María Cosano, Ivet Playà i An-
drea Roures. En aquesta ses-
sió s’ha de destacar la quarta 
i sisena posició de Maria Co-
sano a la categoria Junior ma-
ces i pilota respectivament i 
aconseguint classificar-se per 
la final amb els quatre aparells 
de competició. També des-
tacar l’actuació de Ivet Playa 
i Andrea Roures, la primera 
aconseguint una merescuda 
vuitena posició amb cinta i An-
drea una dotzena posició. Tot 
i no ser dels seus millors dies, 
van emocionar amb els seus 
exercicis. 
Per part del CE Montbui, va 
participar amb cinc gimnastes:
A Infantil, amb corda, Martina 
Gras quedà en 4a posició. A 
Cadet, amb cinta, Karina Du-
eñas 9a i Ivet Farriol fou 12a. I 
a juvenil, maces, Marina Marfil 
i Miriam Alomar quedaren 5a i 
8a respectivament. 
D’altra banda, s’ha celebrat a 
Huesca, el campionat d’Espa-
nya de gimnàstica estètica de 
grup. Entre els conjunts parti-
cipants de diferents comuni-
tats del país, hi havia el grup 
infantil del San Roque amb 
el seu ball d’esquelets format 
per: Tania Navas, Irina Garcia, 
Nerea Camacho, Júlia Farré, 
Irune Munuera, Alba Blanco, 
Rut Vives i Aina Pacheco. 
Divendres marxaven cap a 
Huesca per participar en els 
entrenaments oficials, dissab-
te van sortir a pista amb el 
seu exercici d’esquelets i van 
aconseguir la novena posició i 
el passe a la final de diumen-
ge, un gran repte per elles. 
Diumenge van aconseguir la 
posició aconseguida dissab-
te amb un gran exercici i una 
gran força. 
Des d’Igualada va viatjar 
l’equip 10-12 del Club Gim-
nàstic Aula, amb l’objectiu de 
superar-se a elles mateixes i 

San Roque.

Copa Catalana de gimnàstica

SLOT / LA VEU

Després de la cursa de resis-
tència de 6 hores del passat 
mes de març, aquest diven-
dres es reprenien les curses 
de velocitat amb la primera de 
les quatre programades per 
als clàssics de la Divisió VI.
Aquesta categoria reprodueix 
els vehicles que disputaven 
el mundial de resistència i les 
mítiques 24 hores de Le Mans 
als anys vuitanta i noranta, els 
anomenats Grup C, sempre a 
1/24 com a fet característic del 
club igualadí.
Amb un total de 21 pilots ins-
crits va resultar ser una de les 
curses més entretingudes i 
competides de la temporada, 
amb múltiples empats a to-
tes les posicions de la taula. 
A aquest fet hi contribueixen 
notablement les característi-
ques d’aquests vehicles, molt 
similars entre ells pel que fa a 
mides i pesos i que es tradueix 
en unes prestacions molt igua-
lades. Això la fa ser una de les 
categories més apreciades 
pels pilots i les graelles de sor-
tida acostumen a ser variades 
i coloristes.
Amb puntualitat quasi suïssa 
es van anar succeint les acti-
vitats prèvies a la cursa, entre-
naments lliures, entrenaments 
oficials, verificacions i mànega 
cronometrada, concloses les 
quals va començar la primera 
de les tres curses de 7 pilots 
en que va quedar configurada 
la competició
Les condicions de la pista van 
ser òptimes, i sortir a la prime-
ra graella no va suposar un 
inconvenient pels pilots que 

Primera cursa de grup C d’slot 
del campionat de Tim Comarca

gaudir l’experiència, ja què en 
11 anys, és la primera vegada 
que es fa eliminatòria en cate-
gories infantils, i era molt difícil 
optar a la final.
La delegació igualadina format 
per: Mariel·la Espinalt, Dana 
Pijoan, Carla Cervera, Sheila 
García, Mariona Robert, Lia 
Vidal, Nerea Sanjuan, Laia Pa-
rera, Berta Enrique i Alina Gili, 
dirigides per Maite Sànchez i 
Marta Trenado.
Dissabte es van celebrar les 
preliminars on només deu 
equips es classifiquen, les 

CE Montbui.

igualadines eren conscients 
de la dificultat donat que com-
petien contra grans equips 
que entrenen de 12 a 15 ho-
res setmanals i elles només 
4,5. Van sortir a per totes i re-
alment van gaudir ballant i van 
fer gaudir a qui les mirava. El 
resultat les va sorprendre ja 
que es van classificar per la 
final de diumenge.
Diumenge van poder dispu-
tar la seva primera final, amb 
la satisfacció de la feina ben 
feta i podent plantar cara als 
millors. 

Club Gimnàstic Aula.

encetaven les hostilitats. Tot 
i així les tres curses van ser 
mogudes, i si bé no es pot dir 
que hi hagués un excés de 
sortides de pista tampoc no 
es pot dir pas que la cosa fos 
precisament una bassa d’oli. 
Al capdavant hi van acabar els 
dos mateixos pilots que havien 
assolit els millors registres a la 
mànega cronometrada, vells 
rivals que es coneixen prou bé 
de tota la temporada i que es 
marquen de forma implacable. 
El replà més alt del podi va ser 
en aquesta ocasió pel manre-
sà Pítia Claret, que al tall de 
corrent havia aconseguit poc 
més de metre i mig d’avantat-
ge sobre el seu perseguidor, el 
David Mira.
Al tercer lloc va acabar el local 
Paco Rodríguez, un pilot que 
sempre cal tenir en compte 
en aquesta categoria, a prou 
distància dels primers però a 
la vegada netament destacat 
dels qui l’empaitaven. Aquests 
eren l’actual campió, en Joan 
Tapiolas, i el pilot de St. Sa-
durní Victor Garcia, que van 
acabar empatats a la mateixa 
volta. Empat que es repetia a 
tres pilots a la següent posició 
de la classificació, fet que fa 
palesa la gran igualtat que hi 
va haver.
Sense treva per al descans 
tornem als temps contem-
poranis per córrer la segona 
cursa de l’Scaleauto GT Cup, 
categoria composta pels Gran 
Turismo contemporanis i que 
sol ser una de les que més 
públic aplega. Serà aquest 
proper divendres 17 en l’horari 
habitual.

ARTS MARCIALS / LA VEU

Tècnics d’Aikido impartiran un 
curs gratuït d’aquesta tècnica, 
el proper 25 d’abril des de les 
10.30 a les 13.30 hores. Serà 
a les instal·lacions de l’Ateneu 
Igualadí. 
Està obert a tots els nivells i 
escoles, i per a participar cal-

drà presentar-se amb xandal o 
bé roba còmoda. Inscripcions 
mitja hora abans de l’inici. Cal 
confirmar, però, assistència a 
budojad@gmail.com, o bé a 
kyoukaibudo@gmail.com, o 
presentar-se a les oficines de 
l’Ateneu.



MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Des de davant de la casa de 
Cultura situada a la plaça Vir-
gen de la Soledad de la pobla-
ció de Lozoyuela va començar 
la segona prova puntuable pel 
campionat estatal de trial a 
l’aire lliure amb la participació 
del pilot pierenc Toni Bou amb 
la Montesa.
El trial constava de 12 zones 
amb un recorregut total de 
13 kms. El vencedor ha sigut 

Els tres equips primers classificats de l’edició de l’any passat. Foto Jordi Vidal

Bou guanya el trial de Lozoyuela

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

En total seran cinc els trams 
cronometrats a disputar dues 
vegades cadascun d’ells els 
que configuren la disetena 
edició del Ral·li Ciutat d’Igua-
lada organitzat per Moto Club 
Igualada.
Així, els cinc trams tots ells 
d’asfalt són aquests: Rauric-
Conesa, Vallespinosa, Esbla-
da, Rubió i Castellfollit. Les 
dues passades pels tres pri-
mers esmentats es faran de 
dia, no així el darrer pas pels 

Demà, tancament d’inscripcions 
del Ral·li Ciutat d’Igualada
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el pilot anoienc per davant 
de Jeroni Fajardo amb Beta i 
el tercer lloc del podi fou pel 
company d’equip de Bou el 
jove Jaime Bustos.
Al final del trial el pilot pierenc 
comentava: “La cursa ha estat 
molt fàcil i no podia fer errors. 
Ha sortit bé i estic molt content 
d’aquesta victòria i de posar-
me davant en el campionat 
que, la veritat , no m’ho espe-
rava després d’acabar tercer a 
Eivissa. Avui potser he pogut 

dos trams darrers, doncs ja 
serà de nit tal com succeïa 
en els ral·lis de dècades an-
teriors, la qual cosa era molt 
apreciada pels afeccionats als 
ral·lis d’arreu del món.
El més llarg de tots ells és el 
de Conesa-Rauric de 14,80 
kms amb el seu traçat per 
la comarca de la Conca de 
Barberà. A destacar també el 
tram d’Esblada, que fou inclòs 
en algunes edicions en el re-
corregut del Ral·li Catalunya-
Costa Daurada del campionat 
mundial.
En total el ral·li igualadí pun-
tuable amb coeficient màxim 
pel Campionat de Catalunya, 
consta de 347,53 kms dels 
que 93,20 són cronometrats, 
o sigui el 24,57% del recorre-
gut. El ral·li començarà a partir 
de les dotze del migdia davant 
les instal.lacions del concessi-
onari Toyota de la prestigiosa 
empresa Garatge Monserrat, 
situat a l’avinguda Europa del 
Polígon Industrial Les Comes 
per acabar també en el ma-
teix lloc a partir de dos quarts 
de dotze del vespre. Indret 
aquest en el que igualment hi 
haurà el parc tancat. Pel que 
fa la zona d’assistència estarà 
situada a l’avinguda Catalu-
nya igualadina. 
Com ja avançar La Veu a la 
darrera edició s’espera una 
gran quantitat d’equips inscrits 
entre els que hi haurà la flor i 
nata dels ral·lis catalans i en-
tre ells varis equips anoiencs. 
Demà dissabte a les vuit de la 
tarda es la data límit per efec-
tuar les inscripcions i serà el 
dimecres vinent dia 22 d’abril 
també a les vuit de la tarda 
quan es publicarà la llista ofi-
cial d’inscrits.

Toni Bou espectacular amb la Montesa.

anar més còmode al no haver 
d’obrir zones, però un error en 
una cursa així de fàcil sempre 
pot arribar. Ara cal pensar ja al 
Japó, la primera del Campio-
nat del Món i treballar fort per 
preparar un inici de Mundial 
que serà llarg i dur”.
Després de dos trials, la clas-
sificació de l’estatal està molt 
disputada i l’encapçala Toni 
Bou amb 35 punts, segon Je-
roni Fajardo amb 34 i tercer 
Adam Raga 33 punts.  

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La segona prova del campio-
nat de Catalunya de ral·lis de 
terra va tenir per marc la po-
blació de Mollerussa. Pel seu 
voltants es van disputar dos 
trams cronometrats tres vega-
des cadascun d’ells i amb la 
participació de dos equips de 
Moto Club Igualada, el format 
per Miquel Prat copilotat per 
Dani Montaner i el de Marc 
Cañellas i Marc Sauleda amb 
Ford Focus 1.6 16V.
Després de la seva victòria al 
primer ral·li de la temporada 
de ral·lis de terra, el de La Ter-
risa, Prat i Montaner sortien 
com aspirants al triomf final, 
però calia veure el que faria 
el varies vegades campió de 
Catalunya Josep Maria Mem-
brado que després de fer per 
primera vegada amb el Ford 
Fiesta R5 el ral·li de Sant Ju-
lià d’asfalt, calia veure com es 
desenvoluparia en trams de 
terra.

Tot i l’experiència i el seu po-
tent cotxe, Membrado copilo-
tat per Jordi Vilamala res no 
van poder fer per guanyar a 
Prat i Montaner. I es que dels 
sis trams cronometrats, ja es 
van imposar en els quatre pri-
mers aconseguint una fantàs-
tica victòria, i que per Miquel 
Prat i Dani Montaner ja es la 
segona consecutiva de la tem-

porada.
Per la seva banda banda bon 
ral·li de Marc Cañellas i Marc 
Sauleda amb el Ford Focus 
1.6 16V que es classificaren 
en la novena posició a la copa 
Focuxtrem, i es cal que tenir 
present que aquest era el se-
gon ral·li de terra que disputa-
va Cañellas, habituat fins ara 
als ral·lis d’asfalt.

Sensacional victòria de Miquel Prat 
i Dani Montaner al Ral.li del Pla d’Urgell

Prat i Montaner al podi de sortida amb el Mitsubishi Colt

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, en sessió extraor-
dinària de data 14 d’abril de 2015, ha aprovat inicialment 
l’Inventari general consolidat de béns, drets i obligacions actualit-
zat a data 31 de desembre de 2014.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’esmentat inven-
tari es podrà consultar a la Secretaria de l’Ajuntament, de dilluns a 
divendres en horari d’o�cina durant el termini d’UN MES compta-
dor a partir de l’endemà d’aquesta publicació en el BOPB, DOGC, 
diari d’àmbit comarcal, web i tauler d’edictes municipals, a � que 
les persones interessades presentin les al·legacions i suggeri-
ments que estimin oportuns, d’acord amb el que disposa l’article 
52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procedi-
ment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Cas que no es presentin al·legacions i/o objeccions durant 
l'enunciat període d’informació publica, el present acord 
d’aprovació inicial s’entendrà elevat a de�nitiu, sense necessitat 
d'ulterior acord exprés.

Sant Martí de Tous, 15 d’abril de 2015

L’Alcalde 
David Alquézar Claramunt

E D I C T E

El Ple de l'Ajuntament de Sant Martí de Tous, en sessió extraor-
dinària de data 14 d’abril de 2015, va adoptar l'acord d'aprovar 
inicialment la modi�cació del Reglament regulador dels serveis 
municipals de subministrament d’aigua i de sanejament d’aigües 
residuals de Sant Martí de Tous.

En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmen-
tats i el text de la modi�cació del reglament es poden consultar a 
la secretaria municipal tots els dies feiners, entre les 9:00 hores i 
les 13:30 hores, durant el termini de trenta dies hàbils des de la 
publicació del present anunci al BOPB. Aquest mateix anunci es 
publicarà al DOGC, tauler, web i diari comarcal.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, la modi�cació del 
reglament esdevindrà aprovada de�nitivament sense cap tràmit 
ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'article 
178.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local, en concordança amb l'article 66 del 
ROAS.

Sant Martí de Tous, 15 d’abril de 2015

L’Alcalde
David Alquézar Claramunt



Lliurament de 3.000€ a AFANOC
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DUATLÓ / LA VEU

El passat 11 d’abril es va fer 
a Deltebre una nova edició del 
Trilimit, on Albert Domènech 
va participar en la distan-
cia olímpica (1,5Km nadant, 
38Km en bici, 10Km corrent). 
Una sortida una mica caòtica 
el va fer sortir en les darreres 
posicions. En el tram de nata-
ció va anar recuperant durant 
tot el recorregut que es dispu-
tava pel riu a favor de la cor-
rent degut a la impossibilitat 
de fixar un recorregut diferent. 
Acabant aquest sector en uns 
enganyosos 20 minuts però 
amb molt bones sensacions.
Transició amb certs problemes 
amb un neoprè rebel però sor-
tint amb ganes a donar-ho tot 
a la bici. De seguida va posar-
s’hi fort fins que va aconseguir 
fer-se amb un bon grup on va 
haver-hi un tall, degut al vent 
que bufava. Lluny d’afluixar, 
prement les dents amb un bon 
company d’esforç va aconse-
guir connectar un altre cop i 

L’igualadí Joan Lara correrà 84 kms. 
durant 15 dies contra el càncer infantil

DUATLÓ / LA VEU

El passat dia 12 d’Abril es va 
disputar el duatló de la ciutat 
de Vic, última prova de la lli-
ga de clubs i que va comptar 
amb un total de 600 inscrits. 
Els participants van iniciar la 
prova amb un tram de 7km de 
cursa a peu, seguits de 33km 
de ciclisme força exigents, pu-
jant primer a l’alt de la Mansa i 
després al Coll de Romagats, 
i per acabar, 3km de cursa a 
peu.
La prova la va guanyar Erik 
Merino del CN Reus Ploms 
amb un temps d’1:30:44, im-
posant-se a l’últim tram a peu. 
En categoria femenina, va 

El CAI triatló Petromiralles, 
al Duatló de Vic

guanyar Sara Loehr del CN 
Vic ETB amb temps d’1:42:03 
encapçant la cursa des d’un 
bon inici.
Per part dels duatletes del CAI 
Triatló Petromiralles, van par-
ticipar Ramon Lladó, realitzant 
una cursa molt regular en tots 
els sectors; Josep M. Planell 
fent una gran remuntada en el 
tram de bici; i Josep Cantero, 
com a tercer home de l’equip 
i acabant amb bones sensaci-
ons en tots els trams.
Els resultats foren:
Josep M. Planell: 119è (2n Jú-
nior) amb 1:45:11; Ramon Lla-
dó: 150è amb 1:47:46; Josep 
Cantero: 280è amb 1:56:12.

Albert Domènech, 
a la Trilímit de Deltebre

d’aquí donant-ho tot en relleus 
per aconseguir finalment un 
sector a uns prop de 36Km/h 
de mitjana. 
Bona 2a transició per de se-
guida agafar ritme en la seva 
especialitat, la carrera a peu, 
on començà molt més fort que 
tots els corredors del voltant i 
de seguida va anar endavant 
recuperant posicions a un bon 
ritme. No baixà aquest ritme 
fins al final, fent un últim Km al 
màxim i aconseguint el quart 
de marató en uns bon temps 
de 40:47. Bones sensacions 
per a un interessant temps fi-
nal de 2h 13’. 

CURSES / LA VEU

L’atleta igualadí Joan Lara, 
que l’any passat va disputar 
la Ultraman de UK recaptant 
fons per lluitar contra el càncer 
infantil, presenta un nou repte 
en què es proposa recórrer 
més de 1250 kilòmetres en 
quinze dies perseguint un ob-
jectiu: dur els somnis dels in-
fants malalts de càncer de La 
Casa dels Xuklis (Barcelona) 
fins a Finisterre corrent. En 
Joan iniciarà el repte el pro-
per 29 d’agost i ho farà sortint 
des de La Casa dels Xuklis a 
Barcelona i corrent cada dia 
dues maratons, 84 kilòmetres, 
fins a completar el camino de 
Santiago, un camí especial 
i únic: “el camí dels somnis”. 
En Joan Lara afirma que “Són 
els somnis de tots els nens de 
la Casa dels Xuklis els que en 
moments de debilitat, m’om-
pliran d’energia per a seguir 
corrent. Serà un repte molt 
dur i exigent, però el motiu i 
el fons d’aquest projecte que 
fem amb moltíssima il·lusió, 
farà que aconseguim portar 
els somnis d’aquests nens fins 
al final de la terra. Però el més 
important d’aquest projecte, 
no ens oblidem, és la recap-
tació de fons per a La Casa 
dels Xuklis per poder millorar 
la qualitat de vida d’aquests 
nens i els seus familiars.”
L’esportista igualadí de 35 
anys és la segona vegada que 
utilitzarà la seva afició i passió, 
l’esport com a mitjà per poder 

ajudar a qui ho necessita, els 
infants malalts de la Casa dels 
Xuklis. Per fer-ho, s’ha creat 
una campanya de crowdfun-
ding a la plataforma web mi-
granodearena.org, que con-
sisteix en apadrinar kilòmetres 
per un valor mínim de 3 euros 
i tothom qui vulgui col·laborar 
pot fer-ho a través del següent 
link:  http://www.migranodea-
rena.org/es/reto/5680/el-cami-
no-de-los-suenos/
Tots els diners recaptats amb 
aquesta acció que pertany 
al moviment conegut com a 
“Charity run” es destinaran a 
La Casa dels Xuklis, la prin-
cipal línia de treball de l’As-
sociació de Familiars i Amics 
de Nens Oncològics de Cata-
lunya (AFANOC) que treballa 
per millorar la qualitat de vida 
dels infants i adolescents amb 
càncer. 

La frase “Rendirse no es una 
opción” és el nom que agluti-
na totes les accions esportives 
i solidàries d’en Joan Lara. La 
primera d’elles, disputar la 
Ultraman de UK, i que també 
consistia en una campanya de 
crowdfunding va aconseguir 
recaptar 3.000€ que es van 
lliurar íntegrament a La Casa 
dels Xuklis d’AFANOC. 
Enguany, s’espera també re-
bre la col·laboració de moltes 
persones per ajudar i animar a 
en Joan a recórrer els més de 
1250 kilòmetres que separen 
Barcelona de Finisterre. Les 
dues campanyes han estat 
promogudes per a l’associació 
per a la promoció d’activitats 
esportives amb fins solidaris 
ACTN3 Sport (www.actn3s-
port.com), formada per Tina 
Armenteras, Alejandra Belen-
guer i Laia Gilibets. 

Bernat Jaume disputa el Campionat 
d’Espanya absolut d’esquaix
ESQUAIX / LA VEU

Gran campionat del jove igua-
ladí Bernat Jaume en els cam-
pionats d’Espanya absoluts.
Després de guanyar els seus 
quatre partits del divendres, 
dos de prèvies, més la pri-
mera ronda del quadre amb 
el palentí Aitor Zunzunegui 6 
del rànquing espanyol i a 1/8 
de final al viguès Adán Lopez, 
19 del rànquing, el dissabte va 
derrotar a quarts al 4 d’Espa-
nya, el gallec Pascal Gómez 
per 10-12, 7-11, 11-9, 11-2, 
11-6 i va completar un gran-
díssim partit de semis davant 
Borja Golan, 11 del rànquing 
mundial. Sempre plantant cara 
i no donant mai l’esquena, va 
tutejar al qui fins fa 3-4 mesos 
era el 5 del rànquing mundial 
caient per 9-11, 6-11, 4-11. 
En el partit pel tercer i quart 
lloc, de nou espectacular partit 

del anoienc davant el valencià 
Alex Garbí, dos del rànquing 
nacional i entre els TOP 100 
millors del rànquing mundial, 
cedint en un dramàtic partit 

de 3-2, per 8-11, 4-11, 12-10, 
11-9, 9-11 després de salvar 7 
boles de partit. 
Propera estació, Salzburg 
(Àustria).

Jaume. el passat cap de setmana a Santiago.



PÀDEL / LA VEU

Intensa activitat dels nostres 
equips de pàdel.  Pel que fa 
als equips de l’Esquaix Igua-
lada, el Subaru A va jugar a 
Les Moreres i Quim Aribau/
Josep Llorach van donar el 
primer punt desprès d’un tre-
ballat 7-6, 6-4 davant Raul Pé-
rez/Gabriel Vilarrubias, Marc 
Corcelles/Albert Homs van 
donar el segon gràcies a la 
seva victòria 6-1, 7-6 davant 
Xavi Mercader/Quim Secanell 
i finalment desprès d’un partit 
igualadíssim, Edgar Bisbal/
Roger Rosich van caure amb 
Kilian Cerdan/Esteve Graell 
per 5-7, 7-6, 3-6.
L’equip B ensopega 2-1 al club 
+K Pàdel. Derrota del segon 
equip Subaru en el seu des-
plaçament al club d’Òdena.
David Sanuy/Santi Òdena van 
caure amb claredat per un do-
ble 6-1 davant David Sabaté/
Pere Ramon, els nostres per 
això és va refer i van empatar 
gràcies al gran partit del Jordi 
Carol/Martí Mas davant Alex 
Morros/J. Martos guanyant 
6-4, 1-6, 6-4. Però en el deci-
siu Àngel Solé/Lluís Fernán-
dez van tenir poques opcions 
davant Pol Aguilera/Jordi Bor-
nay caient per 1-6, 0-6.
Els veterans segueixen co-
mandant la classificació de la 
lliga comarcal.
L’equip segueix líder a falta 
de dues jornades després de 
guanyar a casa 2-1 al CNI In-
finit.
Albert Homs/David Jaume 
van dominar 6-1, 6-2 a Josep 
Costa/Roger Figuerola, els 
del CNI van empatar el partit 
gràcies a la victòria de Carles 
Lladó/Xavi Linares per 2-6, 
3-6, però en el decisiu David 
Sanuy/Lluís Fernández no van 
fallar i van donar el punt deci-
siu guanyant 6-3, 6-0 a Lluís 
Gou/Miquel Raja.
El primer equip Subaru femení 
segueix sense aixecar el cap 
i va caure derrotat a casa da-
vant l’Slam pàdel de Collbató.
Georgina Carrer/Joana Vilar-
rubies van començar bé el set 
però van anar a menys confor-
me avançava el joc i van cau-
re per un doble 6-2 amb Pili 
Esteban/Encarna Luque, Alba 
Sanou/Mireia Homs tampoc 
van trobar el seu joc caient 
amb Pati Roura/Laia Pastor 
per 2-6, 1-6 i finalment Carla 
Gassó/Marta Hidalgo tampoc 
van tenir bon dia caient per un 
doble 6-1 amb Eva Vilalta/Mò-
nica Martínez.
Pel que fa als equips de Can 
Busqué, l’equip femení fede-
rat, segueix amb la ratxa de 
bons resultats, i en aquesta 
han sortit victorioses del “der-
bi” que les enfrontava a les 

Can Busqué.

Activitat dels clubs de pàdel
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CE les Moreres-Calfont.

Esquaix Igualada.

jugadores del +Kpàdel pel 
resultat de 2-1, amb Floren 
Stosslëin-Berta Carles, Glòria 
Ferrè-Margarida Pintó i Mireia 
Cortasa-Loli Freixó.
Pel que fa als equips mascu-
lins que participen a la Lliga 
Padelcat, no van tenir el seu 
millor cap de setmana.
El dissabte al matí els nois del 
“B” rebien la visita del CT Can 
Bonastre i només la parella 
formada per Jaume Salvador-
Eduard Batet van poder deixar 
un puntet a casa guanyant el 
seu partit al tercer set, les al-
tres dues parelles formades 
per Enric Esteve-Santi Espi-
nasa i Marc Solsona-David 
Cisquella van veure com els 
punts volaven de Can Busqué 
en direcció a Can Bonastre.
Per la tarda era el torn de 
l’equip “A” que vans despla-
çar-se al club MB Pàdel, i 
malgrat l’esforç realitzat van 
tornar amb les mans buides, 
amb Àngel Mayor-Sergi Moro, 
Daniel Méndez-Abdelah Zaim,  
i Josep Buron-Josep Fernan-
dez.
Pel que fa als equips de Cal-
font-Les Moreres, l’equip Fe-
derat A va jugar a casa contra 
l’Esquaix. Derrota per 1-2 dels 
nostres malgrat fer bons par-
tits.  Raül Pérez – Gabriel Vidal 
van caure per 6/7 - 4/6 davant 
Quim Aribau – Josep Llorach. 
Xavi Mercader – Quim Seca-
nell tampoc van poder sumar 
el punt, Marc Corselles – Al-
bert Homs van guanyar per 
2/6 – 5/7.
La parella 3, Kilian Cerdan – 
Esteve Graells van suar per 
aconseguir el punt en el seu 
enfrontament. Davant seu, 
Edgar Bisbal – Roger Rosich 
no els hi van posar gens fàcil i 
van forçar un 3r set. Finalment 
el resultat va ser 6/3 – 6/7 – 
6/3. 
El Federat B va tenir dos en-
frontaments. Un el divendres 
(partit aplaçat) i l’altre el dis-
sabte. Divendres van rebre al 
Vic a casa. Derrota per 0-3. 

Ramon Albareda – Marc Quin-
tana van caure per 0/6 – 0/6 
davant Ferran Anglada – Dani 
Famada. Jordi Muntane – 
Juan Carlos de Luis van per-
dre contra Pep Serra – Jaume 
Barfull per 2/6 – 1/6. Xavi Valls 
– David Llorens tampoc pan 
poder treure el punt de l’honor 
i van acabar caient per 2/6 – 
0/6 davant Miquel Llovet – Ig-
nasi Nogue. 
Dissabte a casa altra vegada. 
Aquest cop vam rebre al Na-
vàs B.  David Llorens – Marc 
Llopartvan caure per 6/7 – 3/6 
davant Xavi Trias – Didac Bat-
llo. Biaggio Gazzineo – Oscar 
Tardà van conseguir el punt de 
l’honor davant Marcel Sibila – 
Arnald Riu guanyant per 6/4 – 
6/3. Roger Caldito – Juan Car-
los de Luis van forçar el 3r set 
però van acabar caient per 6/2 
– 3/6 – 4/6 davant Jordi Vila – 
Marc Torras.

Els Juniors van rebre a casa al 
CP Vilanova. Victòria per 2-1 
després d’uns bons partits. 
Roger Caldito – Quim Marsal 
van arribar a un 3r set davant 
Iker Casanovas – Pablo Ro-
driguez. El resultat del partit 
va ser 6/2 – 4/6 – 9/11 a favor 
dels visitants. Gerard Valls – 
Jordi Valls van completar un 
partit esplèndid. Van guanyar 
per 6/1 – 6/0 contra Alejandro 
Moreno – Manel Alonso.
Santi Canals – Sergi Caldito 
van donar el punt de la victòria 
guanyant al 3r set per 6/3 – 

4/6 – 11/8 davant Gerard Car-
bonell – Arnau Rivera. 
Els veterans es van desplaçar 
a Manresa. Van jugar contra el 
Cube i van guanyar per 2-1. 
Lluís Piqué – Toni Esteve van 
guanyar per 0/6 – 3/6 davant 
Artur Gannau – Jesus Anse-
des. Jaume Mallart – Daniel 
Abulí van derrotar a Pedro 
Gonzalez – Francesc Alvarez 
per 0/6 – 4/6. Jordi Muntane – 
Xavi Valls van caure al 3r set 
per 6/3 – 0/6 – 11-8 davant 
Pere Fernandez – Xevi Costa.

Jordi Moreno, campió d’Espanya de 
duatló en distància curta

DUATLÓ / LA VEU

Tres duatletes del CAI Triatló 
Petromiralles van participar 
el passat cap de setmana 
al Campionat d’Espanya de 
Duatló que se celebrava a la 
ciutat de Sòria. El dissabte 
es va disputar la prova reina, 
amb els millors 100 duatle-
tes nacionals entre els quals 
van prendre la sortida Daniel 
Baraldés i Marc Moreno, que 
van aconseguir el 48è i 65è 
lloc de la classificació gene-
ral, en una cursa molt ràpida 
i un circuit de bicicleta força 
exigent. El primer classificat 
va ser Emilio Martín (CD los 
Triatletines) amb un temps 
de 00:57:43 proclamant-se 
campió d’Espanya i en cate-
goria femenina la guanyado-
ra va ser Claudia Luna (CN 
Mataró) amb un temps de 

01:05:35. 
En la jornada de diumenge 
es va disputar les categories 
per grups d’edat on el duatleta 
igualadí Jordi Moreno es pro-
clamava campió d’Espanya en 
GGEE 55-59 en distància cur-
ta (10km córrer + 40km ciclis-

me + 5km córrer) , després 
de fer una cursa en solitari en 
la que encara va aconseguir 
augmentar en tres minuts la 
diferència amb el seu per-
seguidor i finalitzant amb un 
molt bon registre de 2:20:17. 
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IGUALADA / LA VEU

Ahir dijous va començar la 26a 
edició de La Mostra d’Igualada 
– Fira de teatre infantil i juve-
nil. 16 escenaris de la capital 
de l’Anoia acolliran més d’un 
centenar de representacions 
de tots els gèneres de les arts 
escèniques (teatre, màgia, 
circ, clown, titelles, dansa, mú-
sica, etc).
La fira per excel·lència de tea-
tre per a tos els públics de Ca-
talunya arriba enguany amb 
novetats rellevants: un canvi 
de direcció, materialitzada en 
l’actor igualadí Pep Farrés i la 
productora Sílvia Lorente, així 
com una nova aposta artística:
augmentar i millorar l’oferta 
d’espectacles destinada ex-
clusivament al públic juvenil 
(entre 12 i 16 anys).
Igualment, la 26a edició tam-
bé s’ha fixat objectius nous. A 
nivell professional, enguany 
s’ha apostat per la interna-
cionalització de la fira amb 
l’atracció de companyies i 
professionals d’arreu i per la 
voluntat de recuperar l’escena 
i el mercat espanyol de teatre 
per a tots els públics. Ja per 
a tothom, la fira incorpora un 
programa d’espectacles orga-
nitzats en itineraris per edats 
(espectacles Per als petits: 
3-6 anys, Per als no tan petits: 
6-12 anys, Per als joves: 12-
16 anys i Per a tothom: aptes 
per a tots els públics a partir 
dels 3 anys) amb l’objectiu de 
facilitar-ne la tria. També in-
corpora la figura del Padrí de 
La Mostra, que recau enguany 
en el pallasso català Tortell 
Poltrona.
La 26a edició aplega fins a 64 
companyies, 55 provinents de 
tot el territori català, 6 de la 
resta de l’Estat (Múrcia, Eus-
kadi, Andalusia i les Illes Bale-
ars) i 3 d’Europa (França, Bèl-
gica i Gal·les); 22 de les quals 
estrenaran nous espectacles 
a La Mostra (15 són estrenes 
absolutes i 7, novetats a Ca-
talunya).

Espectacle inaugural: Brodas 
Bros
L’encarregada d’obrir l’edició 
d’aquest any va ser la com-
panyia internacional de dansa 
i cultura urbana Brodas Bros 
amb l’espectacle per a joves 
‘BR2’. Ahir dijous al vespre 
va tenir lloc la inauguració 
oficial que va comptar amb la 
intervenció del conseller de 
Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, Ferran Mascarell, 
i de l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells. 
El primer padrí de La Mostra, 
Tortell Poltrona, va ser l’encar-
regat de donar el tret de sorti-
da a l’espectacle inaugural.
Després de l’actuació de Bro-
das Bros, els bascs Markeliñe 
van oferir Andante (22h), un 
espectacle itinerant que re-
correrà els carrers del centre 
fins al Kiosk del Rec, Club 
dels Professionals, on es va 
brindar per gaudir d’una bona 
Mostra.

Destacats de la programa-
ció
La programació d’enguany 
combina companyies emer-
gents i consolidades, així 
com una alta proporció d’es-
pectacles per a joves (12-16 
anys). La programació es pot 
consultar al web i al Diari de 
La Mostra, disponible al Punt 
d’Informació, equipaments 
municipals i espais d’actuació.
Ahir dijous i avui divendres 
al matí, La Mostra ofereix els 
passis d’espectacles per a es-
colars, que s’obriran a tothom 
des de primera hora de la tar-
da. Destaquen l’audàcia de 
les cies Aflel (Monstres) i els 
gal·lesos Theatr Arad Goch 
(Where the leaves blow), que 

aposten per la utilització d’es-
pais poc convencionals per 
als seus espectacles, i l’es-
trena dels bascos Markeliñe, 
Quixot, premiada per la seva 
creativitat, dramatúrgia i espai 
escènic a FETEN 2015, Fira 
Europea d’Arts Escèniques 
per a Nens i Nenes de Gijón. 
Divendres nit, dos plats forts: 
la Cia. Estampades ocuparà 
La Cotonera amb un original 
espectacle de circ anomenat 
Enfila S.A (21 h) i La Perla 29 
representarà La Julieta (20.30 
h) al Teatre de l’Aurora.
El cap de setmana, dissabte 
18 i diumenge 19, deixarà pas 
al gruix de representacions 
programades i, en especial, a 
les de carrer (fins a una vinte-
na!).
Entre aquestes, destaquen els 
espectacles de circ Ooups! de 
la companyia belga Cia. Jor-
di L. Vidal i Mundos de papel 
de Vol’e Temps, i Monts dels 
ja consolidats Comediants, 
acompanyats de l’Orquestri-
na Trama; a més dels espec-
tacles itinerants per la ciutat 
previstos per a tots els públics: 
Rats (Cia. Campi qui pugui) i 
Traps (Efímer). Dissabte nit, 
els també premiats a FETEN
2015, Companyia de comedi-
ants La Baldufa, presentaran 
Pinocchio al Teatre Municipal 

l’Ateneu.

Activitats professionals
La 26a edició de La Mostra 
d’Igualada rebrà en aques-
ta edició al voltant d’uns 500 
professionals de les arts es-
cèniques, tant catalans, com 
espanyols i internacionals.
Com ja és habitual, La Mos-
tra es consolida com a punt 
de trobada del sector profes-
sional, a qui oferirà espais de 
negoci i d’intercanvi. Amb l’ob-
jectiu de dinamitzar i impulsar 

26a. Mostra d’Igualada - Fira de Teatre Infantil i Juvenil
Durant 4 dies, la capital de l’Anoia es converteix en l’escenari català per excel·lència de teatre per a tots els públics

el sector, la fira organitza acti-
vitats dirigides específicament 
a professionals, com la taula 
rodona “Per què els joves 
no van al teatre?” (dijous 16, 
15.30 h, Biblioteca Central); 
les sessions de speed datings
(divendres 17, 16.45 h, La 
Llotja); presentacions de di-
verses companyies, del portal 
de teatre EscenaFamiliar.cat 
(dissabte 18, 13 h, La Llotja) i 
del Premi de la Crítica de Tea-
tre Familiar a càrrec de Reco-
mana.cat (dissabte 18, 15.30 
h, La Llotja), així com d’altres 
trobades entre professionals 
més informals com el Bre-
akfast Meeting (dissabte 18, 9 
h, La Llotja).
De nou, tindrà lloc el Mercat 
de Projectes d’Espectacles 
La Mostra, que arriba a la 6a 
edició (divendres 17, 12.45 h, 
Biblioteca Central). Les com-
panyies NUS, Cia. Salanegra, 
Angela Peris & Koldo Aros-
tegui, Campi qui pugui, Rah-
Mon Roma i els Dials, Cia. 
Sebas i Jordi L. Vidal podran 
presentar oralment les seves 
darreres iniciatives als profes-
sionals presents per facilitar la 
seva producció.
Enguany també s’organitza 
el tradicional Premi Funda-
ció Catalunya-La Pedrera de 
votació popular per escollir el 
millor espectacle de La Mostra 
i, com a novetat, el I Concurs 
de crítica teatral per a nens i 
joves de primària i secundària
com a activitats organitzades 
paral·lelament per tal d’arribar 
a tota la població.

Activitats al Mercat i el 
Cavall d’Igualada
Dissabte al matí, entre les 
10 i les 12, la Mostra visitarà 
el mercat de la Masuca. Di-
verses companyies oferiran 
breus actuacions creades 
especialment per a l’ocasió 
en un espai poc habitual per 
al teatre com és el mercat.
I per altra banda, el Cavall 
d’Igualada es passejarà de 
nou per la ciutat sorprenent 
petits i grans. Aquest tite-
lla de grans dimensions (fa 
més de 4 metres), és arti-

culat i movible. Va néixer 
l’any 2006 en el marc de la 
17a. Mostra d’Igualada. Des 
d’aleshores, i per la seva es-
treta vinculació a la tradició 
traginera igualadina, forma 
part de l’imaginari festiu de 
la ciutat i viatja allà on el 
soŀliciten, convertint-se en 
ambaixador de la capital de 
l’Anoia. El podreu veure el 
dissabte i el diumenge a les 
5 de la tarda per la plaça de 
Cal Font.
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TEATRE / CRISTINA ROMA

L’igualadí Pep Farrés és el 
nou director artístic de la Mos-
tra d’Igualada.
És llicenciat en Art Dramàtic 
en l’especialitat d’interpreta-
ció per l’Institut del Teatre de 
Barcelona. Durant els anys 90 
va treballar com a actor en di-
ferents companyies i produc-
cions del país com el Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC), 
el Teatre Lliure, La Fura dels 
Baus, el Centre Dramàtic del 
Vallès, etc. El 2002 va crear 
la companyia Farrés Brothers 
i cia, amb què ha produït vuit 
espectacles i ha obtingut di-
versos reconeixements com el 
Premi Butaca.
Amb ell hem parlat sobre 
la 26a edició de La Mostra 
d’Igualada que es va inaugu-
rar ahir dijous al vespre i que 
al llarg d’avui i de tot el cap de 
setmana omple la nostra ciutat 
dels millors espectacles per al 
públic infantil i juvenil.

Comença una nova edició 
de la Mostra d’Igualada. 
Com es preveu?
Per part nostra l’encarem amb 
molta iŀlusió perquè ens estre-
nem un nou equip i la majoria 
de nosaltres som gent que 
hem viscut sempre la Mostra 
des d’un costat o altre i per 

tant la coneixem bé i estem 
molt iŀlusionats.

Han estat mesos intensos 
de feina, suposo.
Sí, uns mesos molt intensos 
perquè quan el nou equip ens 
vam posar en marxa ja era 
força cap aquí i per això ens 
ha tocat treballar fort i intensa-
ment.

Organitzar les 117 represen-
tacions que es faran durant 
aquests dies a més de totes 
les activitats paraŀleles deu 
ser complicat.
Per la meva part, la feina més 
grossa ha sigut la tria d’espec-
tacles perquè hem rebut mol-
tes propostes, superant àmpli-
ament les d’anys anteriors, un 
total de 320 propostes, i una 
vegada  seleccionades ve tota 
la feina de producció tècnica, 
direcció executiva, professio-
nals, premsa, publicitat... Tot 
porta una feinada important.

Quanta gent formeu l’equip 
de treball de La Mostra.
L’equip som cinc persones, i 
després moltes més altres tas-
ques que es deleguen i s’ex-
ternalitzen.
Formen part de l’equip la Síl-
via Lorente que porta la pro-
ducció executiva i que és una 

persona amb una llarga trajec-
tòria en tasques de producció 
en arts escèniques; l’Arnau 
Vinós, qui porta la direcció de 
producció i que fins ara havia 
estat lligat a diverses compa-
nyies teatrals; la Núria Caña-
mares en la part de comuni-
cació; i la Mirta Muntaner que 
treballa en l’apartat d’admi-
nistració. També hi ha el Xavi 
Amat, que és el cap tècnic des 
de fa molts anys i que coneix 
al detall tota la Mostra.
I a més comptem amb la fei-
na indiscutible i imprescindible 
dels voluntaris, gestionats pel 
grup Xarxa Igualada, que du-
rant el dies de la Mostra fan 
la coordinació dels espais i 
vetllen que tot funcioni correc-
tament. La seva llarga experi-
ència és vital  perquè tot rutlli.

Teniu tot el suport de l’Ajun-
tament d’Igualada, suposo.
Tenim tot el seu suport. Cal te-
nir en compte que La Mostra 
és una de les sis fires més im-
portants a nivell de Catalunya 
i malgrat que la gent d’Igua-
lada ho vivim com una gran 
festa del teatre -que ho és-, a 
nivell de Catalunya i de l’estat 
espanyol és un gran referent 
per als professionals que vé-
nen a comprar i vendre teatre. 
L’Ajuntament no s’ho pot dei-
xar perdre i ho ha vetllar tant 
com pugui  perquè això és un 
gran esdeveniment per a la 
ciutat.

Posar-te al capdavant, ha 
estat un gran repte per a tu?
Sí. Des de fa molts anys sem-
pre havia viscut la Mostra des 
de la banda de les companyies 
teatrals, des de la banda dels 
artistes i aquesta any passo a 
l’altra banda. I estic content. 
Penso que m’ha sigut molt úl-
til haver estat al costat de les 
companyies perquè conec les 
sensacions que es tenen des 
de la banda dels professionals 
que vénen a la Mostra i això 
ho he pogut aplicar en la meva 
nova tasca.

I agafar el relleu de l’Òscar 
Rodríguez i l’Òscar Balcells 
ha estat fàcil?
Sí, molt fàcil. En primer lloc 

perquè durant aquests anys 
ells han fet una feina exceŀ-
lent i per tant ens han deixat el 
terreny molt planer i amb l’Os-
car  Rodríguez, que és de qui 
directament agafo el relleu, hi 
ha hagut molt bona entesa i 
sempre que ho he necessitat 
m’ha donat consell.

La resposta de les compa-
nyies per venir ha estat es-
pectacular. Quin criteri s’ha 
seguit per escollir els es-
pectacles que podrem veure 
aquests dies?
Per mi ha estat la feina més 
difícil: triar de 320 propostes 
les 60 que conformen el pro-
grama ha estat complicat. Els 
criteris han sigut diversos: pri-
mer fer una tria de les propos-
tes que complissin uns mínims 
de qualitat. Després mirar que 
tots els  gèneres i tots els sec-
tors s’hi vegin representats. I 
aleshores he prioritzat molt 
allò que jo en dic propostes 
que aportin alguna cosa: llen-
guatges nous, formats nous, 
amb músiques composades 
expressament... També he tin-
gut  en compte la contempo-
raneïtat, propostes que siguin 
novedoses. Però sobretot s’ha 
tingut en compte la qualitat 
dels espectacles i la seva ex-
portabilitat, que les propostes 

que es trobin a La Mostra si-
guin comprables. Cal tenir en 
compte que el programador 
que ve a la Mostra ve a com-
prar espectacles per a tota la 
temporada. Totes les propos-
tes que es podran veure a La 
Mostra són adaptables a tots 
els espais.

D’on vénen els programa-
dors?
De programadors en vénen de 
tot arreu. La gran majoria són 
catalans, que ja hi compten i 
que ja ho esperen i enguany 
ens hem proposat tornar a 
portar programadors de l’estat 
espanyol i d’Europa. Vénen 
programadors francesos, su-
ïssos, algun belga...

La Mostra d’enguany aposta 
pels espectacles per a pú-
blic juvenil. Com ho heu fet 
per donar-los a conèixer als 

“La Mostra de Teatre és el gran referent 
per als professionals del sector”

Pep Farrés, director artístic de La Mostra de Teatre

Sense la feina indis-
cutible i imprescin-
dible dels voluntaris, 
seria molt difícil tirar 
endavant La Mostra

La qualitat, la con-
temporaneïtat, la no-
vetat i l’exportabilitat 
són les característi-
ques dels especta-
cles que es podran 
veure a La Mostra 
d’enguany

 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.
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nois i noies?
Des del primer moment vaig 
creure que aquesta opció era 
necessària, perquè el públic 
juvenil és el gran oblidat. Els 
joves han perdut les ganes 
d’anar a teatre ja sigui per 
manca d’informació, perquè 
no volen anar amb els nens 
petits, perquè hi volen anar 
sols o amb els amics...
Vam creure que hi ha en el 
mercat propostes que els po-
dem interessar i l’únic que 
manca és la connexió entre 
el públic juvenil i aquestes 
propostes i aquest podria ser 
el nostre paper, el de connec-
tar el teatre amb els joves. La 
Mostra es diu Fira de Teatre 
Infantil i Juvenil i aquest “juve-
nil” quedava una mica despla-
çat. 
Per comunicar-ho i donar-ho 

a conèixer hem treballat amb 
la Kaserna que a través de 
les xarxes socials i els seus 
canals habituals ho està fent 
córrer entre els joves de la 
ciutat. I per altra banda, jo 
personalment, he visitat molts 
instituts de secundària per ex-
plicar i oferir les propostes que 
aquests dies es podran veure 
i he trobat molt bona resposta. 
És una aposta que ens fa mol-
ta iŀlusió.
Dijous i divendres es fan les 
sessions dedicades a les es-
coles i aquest any també les 
hem obert als instituts que 
ho han acollit amb els braços 
oberts perquè tenen molta ne-
cessitat d’espectacles adre-
çats als seus alumnes.

Per què la Mostra d’aquest 
any s’ha programa en itine-
raris per edats?
La nostra intenció és que si-
guin una eina tant per al pú-
blic com per als professionals. 
Per al públic els itineraris ser-
veixen per aclarir els dubtes 
que puguin tenir els pares a 
l’hora d’escollir l’espectacle 
més adient per als seus fills. 
Penso que pot anar molt bé 
perquè a vegades veus públic 
que s’equivoca a l’hora de tri-
ar l’espectacle i aleshores el 

nen no gaudeix de l’obra que 
l’has portat a veure. Potser 
d’aquesta manera els pares 
ho tindran més fàcil. A partir 
d’aquí està en mans del públic 
escollir què vol veure. Però no 
són franges tancades: encara 
que posi que un espectacle és 
de 6 a 12 anys, segur que un 
nen de 5 que està acostumat 
a anar al teatre no tindrà cap 
problema. És simplement una 
orientació.
Per als professionals també 
serà una eina útil, pensem, 
perquè els programadors bus-
quen a vegades coses molt 
específiques, sobretot per al 
teatre escolar, i d’aquesta ma-
nera els facilitem la feina.

Una de les tasques de la 
Mostra es donar a conèi-
xer els espectacles i que 
aquests puguin ser expor-
tats tant a la resta de l’estat 
espanyol com a Europa.
Cada cop més els programa-
dors internacionals que vénen 
a Igualada ho fan perquè sa-
ben que les produccions de 
teatre infantil i juvenil que es 
fa a Catalunya són de molta 
qualitat i s’està creant com 
una marca de teatre fet aquí. 
Cal pensar que moltes com-
panyies catalanes han sortit 

a festivals europeus, s’han 
donat a conèixer i han quedat 
contents. Hi ha companyies 
catalanes que treballen habi-
tualment a França o Alema-
nya. La cultura no té fronteres 
i les companyies cada vegada 
més fem espectacles que pu-
guin ser exportables.

El teatre infantil i juvenil 
català està molt actiu però 
també deu haver notat 
aquesta època de crisi que 
estem passant.
I tant! La cultura ha  sofert una 
massacre durant aquests dar-
rers anys, amb el 21% d’IVA 
inclòs. I el teatre, ja sigui in-
fantil, juvenil o d’adults també, 
però sigui com sigui hem so-
breviscut, malgrat que moltes 
companyies han hagut de ple-
gar, circuits teatrals i festivals 
que han hagut de deixar de 
fer-se o s’han reduït de ma-
nera extrema. Ara és l’hora de 
tirar endavant i tornar a apos-
tar perquè circuits i festivals 
tornin a sortir a la llum.

La Mostra ha passat ja del 
quart de segle. Quin futur li 
preveus.
La Mostra està molt consolida-
da. És un referent en el sector. 
Per a les companyies i els pro-

“Els nens són el pú-
blic del present i no 
de futur, com diuen 
molts, i els hem de 
cuidar com el que 
són ara. Allò que els 
oferim els farà creixer 
com a persones”

gramadors és el seu mercat 
de referència.
Però encara hi ha molts rep-
tes: obrir-ho a tot l’estat espa-
nyol. A Gijon, per exemple hi 
ha un festival de teatre infantil,  
el Fetén, que és un mercat de 
referència i jo penso que no-
saltres no els tenim res a en-
vejar però hi ha coses que en-
cara les podem fer millor i fer 
que el programador espanyol 
no s’emmiralli només en el Fe-
tén sinó que també inclogui La 
Mostra d’Igualada dins el seu 
calendari.
També cal aprofitar el lloc 
geogràfic on està Igualada, i 
molts programadors d’Europa 
poden venir amb avió a Barce-
lona i des d’allà desplaçar-se 
a Igualada i passar un cap des 
setmana veient i comprant es-
pectacles.
Igualada ha de ser un referent 
on veure totes les innovacions 
en teatre infantil i juvenil.

Els nens són el públic del pre-
sent i els hem de cuidar com el 
que són ara. El que els donem 
els farà créixer com a perso-
nes.
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Marcel Gros Contes Amagats (estrena!)
Minimum Pomelo
Theatr Arad Goch Where the leaves blow (estrena!) 
Néstor Navarro – La Puntual L’ombra de Pinotxo 
Els Radiobots Els Radiobots (estrena!)
Centre de Titelles de Lleida Kissu
Festuc Teatre La mongetera màgica
Txo Titelles El nou Groc (estrena!)
L’Estaquirot teatre En Jan Totlifan (estrena!)
2princesesbarbudes Enciclopèdia baixeta de la nit
Periferia Teatro Petjades
Pessic de Circ Apicirc
Sandra Rossi El país de Boiraembor (estrena!)

ITINERARI 1 (3-6 anys)

Dissabte 18 d’abril a les 17h i 
diumenge 19 d’abril a les 19h, 
coincidint amb la cloenda infan-
til, farem una gran cacaolatada 
gentilesa de Cacaolat, patro-
cinador oficial de La Mostra. 
Tindreu l’oportunitat de tastar el 
nou Cacaolat Upp!, la varietat 
infantil per esmorzar del tradi-
cional batut de cacau enriquida 
amb cereals de lenta assimila-
ció per fer-la més nutritiva i ideal 
per als petits. Perquè tots tenim 
un nen/a a dins, oi?
A més a més de les cacaola-
tades, podreu degustar el nou 
producte en diferents zones i 
moments de la fira, així com 
durant tot el cap de setmana a 
l’estand que Cacaolat tindrà al 
bell mig de la plaça de Cal Font. 
El veureu de seguida ja que 
en Pepi, “el nino de Cacaolat”, 
també hi serà en un inflable ge-
gant!
Per cert, seguiu-lo atentament 
a través de les comunicacions 
de la fira (web, xarxes socials, 

etc.) i podreu guanyar lots de 
regal amb el producte, bosses, 
samarretes… i, fins i tot, una vi-
sita per a 50 persones a la fàbri-
ca de Cacaolat a Santa Coloma 
de Gramenet per anar-hi amb 
l’escola!

Cacaolat, patrocinador oficial 
de la Mostra

Els itineraris de La Mostra

Iguana Teatre Hannah dels tres països
Encara Farem Salat Viatge a l’illa del tresor
Aflel Monstres
Markeliñe Quixot (estrena!)
El Replà Produccions Les princeses també es tiren pets
La butxaca del pantaló és un telèfon La butxaca del pantaló és 
un telèfon (estrena!)
Cia. Olveira Salcedo El Flautista d’Hamelín
Teatro Silfo El Petit Príncep (estrena!)
Companyia de teatre Anna Roca Momo (estrena!)
Bot Teatre La Reina de les neus (estrena!)
Katakrak L’Animalada
Companyia de Comediants La Baldufa Pinocchio
Gaia Contes Musicals ‘La Caputxeta a la Gola dels Llops’

ITINERARI 2 (6-12 anys)

PocaCosa Teatre El Carreró de les Bruixes (estrena!)
Eudald Ferré & Luca Ronga Les aventures del Zorro
Compagnie du sarment La nuit dans la fôret’ (estrena!)
Markeliñe ‘Andante’
Factoria Mascaró ‘L’estrella que volia tenir cua’ (estrena!)
Xip Xap Teatre ‘Uh! Quin cangueli’ (estrena!)
Cia. Petit Bon Hom ‘7 ratolins’ (estrena!)
Dudu & Cia ‘El Nïu’
Cia. La Tal ‘The Incredible Box’
La Perla 29 ‘La Julieta’ (estrena!)
Cia Estampades ‘Enfila S.A’
Ireneu Tranis ‘El venedor d’històries’
Professor Karoli ‘Karoli l’home roda’
Comediants i Orquestrina Trama ‘Monts’
Campi Qui Pugui ‘Rats’
JAM ‘El Mêtre’
L’Animé ‘Bhrava!’
La companyia del príncep Totilau ‘El llop ferotge’
Teatre Mòbil ‘Tot Plegat’ (estrena!)
David Berga ‘Automatàrium’
David Moreno & cia ‘Street M(U)F’
Teatre Nu ‘Torna Robin Hood’
Cirquet Confetti ‘Pianissimo Circus’
Efímer ‘Traps’
Cia. coLABse ‘Taula per 2’
N54 Produccions ‘El Petit Príncep’
Cia. Jordi del Rio ‘L’avi Tonet’
Cia. Mag Edgard ‘El somiatruites’ (estrena!)

ITINERARI 4 (per a tothom)

La Jarra Azul ‘3, 2, 1...zero! Contra la violència de gènere’
La Jove de la Galeria ‘JO: 6’
À trois teatre ‘Ricard de 3r’
Brodas Bros ‘BR2’ [ESPECTACLE INAUGURAL]
La Rita Produccions ‘Molière la balla’
Guillem Albà & The All In Orchestra ‘Marabunta’
Malas Compañías ‘Txatarra’ (estrena!)
Delikatessen ‘Delikatessen concert’
Vol’e Temps ‘Mundos de Papel’ (estrena!)
Cia. Jordi L. Vidal ‘OOups!’ (estrena!)

ITINERARI 3 (12-16 anys)

Durant aquesta setmana els 
49 comerços participants en 
el 3r Concurs d’Aparadors de 
La Mostra d’Igualada s’han 
decorat per rebre la 26ª edi-
ció de la fira de teatre infantil 
i juvenil, que tindrà lloc entre 
el 16 i el 19 d’abril a la capital 
de l’Anoia.
El jurat del concurs estarà 
format per Ester Comenge, 
dissenyadora i professo-
ra de l’Escola d’Art Gaspar 
Camps, Marta Viscarro, dis-
senyadora i representant de 
Disseny=Igualada, Isabel 
Esteve, de l’àrea creativa i 
de disseny de Sita Murt, Jo-
sep Mª Mestres, tècnic de 
l’Oficina d’Atenció empresa-
rial de l’Ajuntament d’Igua-
lada i Montserrat Oliva, re-
presentant del Grup Xarxa 
Igualada. El proper 17 d’abril 
l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, serà l’encarregat de 
lliurar els premis als comer-
ços guanyadors. S’atorgaran 
tres premis: un primer dotat 
amb 500 euros en metàl·lic, 
un segon premi de 300 euros 
i un tercer premi que consis-
tirà en la gravació i emissió 
d’una falca publicitària a Rà-
dio Igualada.

El Joc del Comerç de La Mos-
tra
És en el context del con-
curs d’aparadors que també 
aquests dies s’engega el Joc 
del Comerç de la Mostra, a 
través del qual els participants 
hauran de trobar en els ma-
teixos aparadors participants, 
elements relacionats amb 
el cartell de l’esdeveniment 
d’aquesta any. En concret cal-
drà trobar les fruites o verdu-
res que aquest 2015 protago-
nitzen la imatge gràfica de La 
Mostra: tomàquets, plàtans, 
enciams, pastanagues, po-
mes i cebes. Els participants 

Un joc repta els visitants de La Mostra d’Igualada 
a trobar les fruites del seu cartell en aparadors 
comercials de la ciutat

que encertin com a mínim 
10 productes amagats, hau-
ran d’emplenar una butlleta 
i podran participar en el sor-
teig d’un iPad Mini. El sorteig 
es farà el dia 23 d’abril a la 
plaça de Cal Font, en directe, 
per Ràdio Igualada.
Les persones interessades 
en participar en el joc troba-
ran el llistat de comerços a 
la pàgina 38 del Diari de La 
Mostra, on també s’hi pot 
trobar la butlleta de participa-
ció que podran lliurar al Punt 
d’Informació de La Mostra, 
situada a la plaça de Cal 
Font, els dies 18 i 19 d’abril.
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MÚSICA / LA VEU

El proper dia 23 d’abril la Coral 
Mixta i el Cor d’Homes d’Igua-
lada us oferiran el tradicional 
concert de Sant Jordi.
A la primera part la Mixta, sota 
la direcció d’Alfred Cañamero 
i amb Guillem Martí i Víctor 
Valls al piano a quatre mans, 
presentarà els Valsos Amoro-
sos o Liebeslieder op 52, de 
Johannes Brahms. La músi-
ca fou composta per cantar 
els poemes d’una col·lecció 
anomenada “Polydora”, en la 
qual G. F. Daumer va reunir 
i adaptar lliurement originals 
populars russos, polonesos i 
hongaresos, i en ells es des-
criuen la complexitat i diver-
sitat dels sentiments humans 
davant la poderosa força de 
l’amor: puresa, romanticisme, 
desconfiança, desamor, resig-
nació, decepció...
La posada en escena d’aques-
ta obra vindrà acompanyada 
de textos i imatges que ens 
voldran evocar la Viena del 
“fin de siècle”, els darrers anys 
del s. XIX, moment on es con-
centren grans canvis d’època, 
amb destrucció i dissolució si-
multània d’allò antic i la crea-
ció d’alguna cosa nova, on la 
ciutat va ser un autèntic bulli-
dor de vides dedicades a totes 
les formes de creació: científi-
ca, filosòfica, literària, plàstica 
i musical. La ciutat de l’inici 
de la consagració del pintor 
Gustav Klimt, protagonista de 

la posada en escena del con-
cert, i de la gegantesca figura 
de Johannes Brahms.
A la segona part el Cor d’Ho-
mes començarà amb obres 
de Grieg, Janácek, Txaikovs-
ki i Rimsk-Kórsakov. A conti-
nuació un recull de cançons 
d’autors catalans del segle 
XX: Jovenívola de Lluís Millet, 
Ave Maria de Xavier Pastrana 
o Cançó de finestra de Josep 

Vila i Casañas entre d’altres. 
La direcció serà a càrrec de 
Pere Lluís Biosca
Les entrades es podran ad-
quirir anticipadament al preu 
de 6€ al punt d’informació i 
difusió cultural d’Igualada (C/. 
Garcia Fossas, 2), o bé el ma-
teix dia abans del concert, al 
Teatre Municipal de l’Ateneu, 
a 7€.

Concert de Sant Jordi a càrrec de la Coral 
Mixta d’Igualada i del Cor d’Homes d’Igualada

LLIBRES / LA VEU

Montserrat Altarriba, Imma 
Cortina, Maria Enrich, Ramon 
Erra, Pep Garcia, Carles Mo-
rell, Sònia Moya, Joan Pinyol 
i Marila Pons seran tots junts 
a la Biblioteca Central d’Igua-
lada per parlar dels darrers 
llibres que han escrit i fer-ne 
un tastet amb el públic a les 
portes de Sant Jordi. Tots ells 
formen part del col·lectiu dels 
Narradors Centrals, que aglu-
tina escriptors i editors de les 
comarques de la Catalunya 
central. La vetllada tindrà lloc 
el dilluns 20 d’abril, a 2/4 de 8 
de la tarda.
Serà un bon moment per gau-
dir de la literatura en primera 
persona, ja que els mateixos 
autors llegiran fragments dels 
seus llibres, de diversos gène-
res i estils literaris. Aquestes 
són les novetats que presen-
ten:
- Amb sabates de pluja, de 
Montserrat Altarriba
- Només ho saben les munta-
nyes, d’Imma Cortina
- Mitjons llargs, Una festa sen-
se tigre i I a tu què et passa, 
Lia?, de Maria Enrich
- Far West gitano, de Ramon 
Erra
- Perduts, de Pep Garcia
- Els vapors que maten, de 
Carles Morell
- Plutó, de Sònia Moya
- En Ventilat i l’Espantall, de 
Joan Pinyol

- La mirada enrere, de Marila 
Pons
L’acte serà conduït per l’es-
criptor calafí Josep M. Solà i 
Bonet. A més, Hi intervindran 
també Laura Borràs, directora 
de la Institució de les Lletres 
Catalanes, i M. Àngels Blasco,  
directora dels Serveis Territo-
rials de Cultura a la Catalunya 
Central. A més de la d’Iguala-
da, els Narradors Centrals fan 
aquests dies altres trobades 
amb els seus lectors a Manre-
sa, Berga i Vic, on hi partici-
pen escriptors com Antoni Pla-
devall, Pep Molist i Josep M. 
Aloy. Coincidint amb aques-
ta presentació col·lectiva 
aquests dies es pot veure al 
vestíbul de la Biblioteca un 
punt d’interès amb llibres dels 
escriptors de la Catalunya 
central.

Llibres amb D.O.: els Narradors 
Centrals fan un tastet de les 
seves novetats literàries

Temporada 2015 - 2016

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

Dia 30 de maig del 2015           Viatge - Espectacle                     Hora Sortida:  16:450
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
   
Una comèdia àcida sobre un director de cinema, el Ramón Bilbao, i les tres dones de la seva vida: la seva esposa, la seva amant, i l'actriu 
protagonista de la seva pròxima pel·lícula. Els quatre comparteixen treball, comparteixen projectes, i ara també comparteixen llit. 
Embolics, mitges veritats, trobades d'amagat, i jocs de poder. Com va dir el Woody Allen: "Només hi ha dos tipus de parelles, les que se 
separen i les que acaben malament".

NUES
Teatre BORRÀS

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



MÓN CASTELLER / LA VEU

A la segona actuació de la 
temporada, els Moixiganguers 
han descarregat el quatre de 
vuit; ha estat en motiu de la 
diada del local dels Castellers 
de Terrassa i han acompanyat 
el carro gros amb la torre i el 
set de set, dos castells que els 
morats ja van descarregar a la 
primera actuació del 2015, a 
Guissona. Els igualadins han 
actuat al costat dels castellers 
de Terrassa i dels Tirallon-
gues de Manresa. En el segon 
desplaçament dels Moixigan-
guers, la colla ha portat mol-
tes camises, i això ha permès 
plantejar el quatre de vuit en 
segona ronda; de fet descar-
regar el carro gros abans de 
la diada del vintè aniversari (el 
26 d’abril a Igualada) era un 
dels objectius dels morats. I el 
repte l’han pogut assolir des-
prés d’una bona feina als úl-
tims assajos, amb molta gent 
i treball constant. El quatre, 
amb estrenes a pràcticament 
tots els pisos respecte la tem-
porada passada, ha conservat 
bé les mides durant tot el cas-
tell, i malgrat els nervis per ser 
la primera vegada que s’inten-
tava tant aviat, s’ha descarre-
gat amb solvència. En primera 
ronda, els Moixiganguers tam-
poc han tingut problemes per 
descarregar la torre de set, 
la segona de l’any i un dels 
castells emblema dels últims 
mesos. En tercera ronda han 
repetit també el set de set, un 
castell molt sòlid que no ha 
patit en cap moment; han arro-
donit la diada amb un vano de 

cinc. Els Moixiganguers arri-
ben a una de les primeres set-
manes importants de la tem-
porada amb els deures fets, 
per tal de poder-se plantejar 
aviat castells superiors. De fet 
el cap de colla, Jordi Moreno, 
ha dit en acabar l’actuació que 
si l’assistència permet mante-
nir l’actual ritme d’assajos, la 
intenció passa per plantejar el 
tres de vuit a la diada del 26 
d’abril.
La d’Igualada ha estat la millor 

colla de la diada. Els amfitri-
ons, els Castellers de Terras-
sa, han descarregat el set de 
set, el cinc de set i el quatre de 
set amb agulla, en aquest cas 
després d’un intent desmun-
tat. Pel que fa als Tirallongues 
de Manresa, una caiguda du-
rant l’assaig d’aquest diven-
dres els ha obligat a rebaixar 
pretensions, i han acabat la 
diada amb el tres de set, el 
quatre de sis amb agulla i la 
torre de sis. El cap de setma-

Els Moixiganguers descarreguen el quatre de vuit a Terrassa

EXPOSICIONS / LA VEU

La Sala L’Empremta de Grà-
fiques Vilanova acull des 
d’aquest dilluns dia 13 d’abril 
una exposició que repassa 
els 20 anys d’història de la 
colla castellera Moixiganguers 
d’Igualada. L’exposició tindrà 
format audiovisual i aplegarà 
imatges i vídeos que mostren 
la gran evolució castellera 
que ha fet la colla igualadina 
en vint anys, des que va co-
mençar a construir estructu-
res simples de castells de sis 
pisos fins que ha aconseguit 
consolidar-se com a colla de 
vuit. L’exposició s’emmarca 
en el conjunt d’activitats com-
memoratives que els Moixi-
ganguers han preparat fins a 
finals d’any amb motiu del seu 
vintè aniversari però que es 
concentraran sobretot en la 
setmana del 20 al 26 d’abril. Ja 

que es tracta d’una entitat que 
ha aplegat centenars d’iguala-
dins de totes les edats durant 
vint anys, es preveu que tant 
l’exposició com totes les acti-
vitats organitzades comptaran 
amb una gran assistència. Tot 
i que es pot veure des de di-

lluns 13, l’exposició s’inaugu-
rarà formalment dimecres dia 
15 i es podrà veure fins el dia 
26 d’abril a la cèntrica sala 
l’Empremta de Gràfiques Vi-
lanova (Carrer de Santa Maria 
número 12 d’Igualada).

Els 20 anys d’història dels Moixiganguers, 
a l’Empremta

MÓN CASTELLER / LA VEU

Els Moixiganguers d’Iguala-
da viatjaran, a partir d’ara, 
amb un autobús identificatiu 
de la colla.
Un acord amb la companyia 
d’autocars Montferri, l’habitu-
al en els desplaçaments dels 
Moixiganguers, ha permès 
que un dels vehicles de la 
flota que té l’empresa cape-
lladina estigui personalitzat. 
Es tracta d’un autocar de 110 
places, que l’entitat iguala-
dina utilitza per les sortides 
que fa fora de la comarca. 
La rotulació recorda alguns 
castells dels Moixiganguers; 
a la part posterior hi ha la 
torre de vuit amb folre, la mi-
llor construcció fins ara de 
la colla, i als laterals els pi-
sos superiors d’un tres i d’un 
quatre; també hi ha el logo-
tips dels Moixiganguers i el 
del XX aniversari de la colla. 
Ha estat possible gràcies a 
la col·laboració de l ‘empre-
sa de retolació Next Concept 
d’Igualada. El bus es va es-
trenar el 22 de març, durant 
la primera actuació de la 
temporada, a Guissona.
Paral·lelament, i amb la in-

tenció que tothom que visiti 
el local se senti el màxim de 
còmode, la colla ha estre-
nat una placa per donar la 
benvinguda a qualsevol visi-
tant de Cal Tabola. Es tracta 
d’una obra de Roger Mula 
i Núria Closa, amb la col·
laboració de “Jordi Lacats i 
envernissats” amb un mis-
satge clar: tothom és benvin-
gut a Cal Tabola.

Els Moixiganguers estrenen 
autobús personalitzat

na, els Moixiganguers també 
han participat a l’ofrena del ciri 
votiu d’Igualada a Montserrat, 
dissabte, en motiu del 500 ani-
versari del lliurement. Van fer 
un pilar de cinc i dos de quatre 
a la plaça del Monestir.

Pensant en l’aniversari
A partir d’aquesta setmana els 
Moixiganguers centren l’objec-
tiu en l’actuació del vintè ani-
versari, que es farà a la plaça 
de Pius XII el proper 26 d’abril 
a les 12 h del migdia, amb els 
Castellers de Sant Cugat i els 
Sagals d’Osona. Per això la 
colla demana l’assistència de 

tothom als assajos els dime-
cres de 19 h a 21.30 h i els di-
vendres de 22 h a 00 h, a Cal 
Tabola (C/Sant Antoni de Baix,
106·108). 

Resum dels castells
· Moixiganguers d’Igualada: 
pilar caminat d’entrada a pla-
ça, torre de 7, 4/8, 7/7 i vano 
de 5
- Castellers de Terrassa: pilar 
caminat d’entrada a plaça, 
7/7, 5/7, id4/7a, 4/7a i p5
- Tirallongues de Manresa: pi-
lar caminat d’entrada a plaça, 
3/7, 4/6a, torre de 6 i p5
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EXPOSICIONS / LA VEU

El dissenyador gràfic igualadí 
Xavi Méndez, responsable de 
l’agenda La Cultural i de l’es-
tudi Amorfa, exposa al vestíbul 
del Teatre de l’Aurora una sè-
rie de fotografies titulada Les 
cares ocultes del Rec, amb 
la qual vol compartir amb els 
visitants la seva manera d’ob-
servar aquest barri industrial 
igualadí. Mitjançant la tècni-
ca del mirall, en Xavi Méndez 
extreu de l’arquitectura i dels 
elements de l’entorn del Rec, 
unes imatges suggerents, 
que amaguen “cares ocultes”. 
Cada fotografia de l’exposició 
va acompanyada d’un enllaç 
geolocalitzat que permetrà 
traslladar al visitant, a través 
dels dispositius mòbils, al 

mateix lloc on s’ha captat la 
imatge. Aquesta mostra, que 
es podrà veure fins al mes de 
juny, pren el relleu a les expo-

sicions de Xavi Mula i Ramon 
Enrich que s’han pogut veure 
en els darrers mesos a la sala 
independent igualadina.

Xavi Méndez mostra les “cares ocultes del 
Rec” en una exposició al Teatre de l’Aurora

FOTOGRAFIA / LA VEU

El Jurat Qualificador del 
XXXVè Concurs fotogràfic “Tí-
pics Tres Tombs 2015”, va es-
tablir els següents premis: 
- 1r Premi Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada a: “VIN-
CLES” de Toni Vergés Cas-
tells, de Capellades
- 2n Premi Camins i Associats, 
SA Corredoria d’Asseguran-
ces a:  “CARRETERS DE LA 
FUSTA” de Miguel Rodríguez 
Martínez, de Badia del Vallès
- 3r Premi L’Art de la Llum a 

“S. T” de Josep Catasús Va-
llès, de Vilafranca del Pene-
dès
- 4t Premi Taller electro-mecà-
nic Pujol a “CONTRADIREC-
CIÓ” de Jordi Vives Sabaté, 
d’Igualada
- 5è Premi Instal.lacions Litre 
&Amper S.L a “TRES TOMBS 
n.2” d’Andreu Miquel Bisbal, 
de la Pobla de Claramunt
- Premi ESPECIAL: Trofeu 
Peixos J. Dueñas a: “ROILS” 
de Carles Alasraki, de Santa 
Fe del Penedès

Pel que fa al veredicte del VIIè 
Concurs Popular Fotogràfic 
“Típics Tres Tombs 2015” el 
jurat qualificador ha determi-
nat establir el següent vere-
dicte: 
- Premi a “TRABUCAIRES” de 
Mariona Cartagena i Pallarols, 
d’Igualada. 
Aquest premi està patrocinat 
per Camins i Associats, cor-
redoria d’assegurances, Nou 
Port S.L i Gerard Jardins. 

Veredictes del concurs fotogràfic “Típics Tres 
Tombs 2015”

EXPOSICIONS / LA VEU

Des de la setmana passada 
es pot veure a l’Escola Muni-
cipal d’Art Gaspar Camps l’ex-
posició de l’artista badalonina 
Lluïsa Pla que porta per títol 
“Evocacions verticals”. Les 
obres que es presenten són la 
al·lusió al propi espai interior 
a través de la representació 
d’edificis, fragments arquitec-
tònics o ruïnes. Es tracta de 
peces de gran format, realitza-
des a l’acrílic i collage, amb la 
incorporació en alguna d’elles 
d’elements tridimensionals 
com fustes pintades. En una 
de les obres, l’artista ha vol-
gut treballar amb la pell ado-
bada, material que representa 
un dels cicles formatius que 
s’imparteixen a l’escola: Arte-
sania en cuir. Aquesta obra és 
de dimensions considerables 
i es presenta en format tríptic 
sobre panell japonès; destaca 

pel seu colorit impactant en 
vermells i negres, i per l’ori-
ginalitat del cuir com a mate-
rial emprat, sobre el qual, a 
més, ha transferit evocadores 

“Evocacions verticals” de Lluïsa Pla a l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps

imatges de paisatges urbans 
i detalls arquitectònics. L’ex-
posició es podrà veure fins al 
proper 15 de maig dins l’horari 
habitual de l’escola.

LLIBRES / LA VEU

Com cada any i coincidint amb 
“La mostra” de teatre infan-
til i juvenil el proper dissabte 
dia 18 de 10 del mati a les 8 
del vespre, trobareu al corra-
ló del Passatge Capità Galí 
una mostra de contes i llibres 
il.lustrats, per a petits i grans. 
Si podrà trobar un ampli ven-
tall de llibres d’aquest gènere 
amb una selecció molt acura-
da tant en l’àmbit artístic de 
la il.lustració com en els con-
tinguts literaris, pedagógics, 
i d’entreteniment. Organitzat 
per Llegim...? llibreria.

Mostra de llibres i contes 
il.lustrats a Llegim...?
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El Museu de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia acollirà 
des d’aquest divendres,  17 
d’abril, i fins el 31 de maig, 
l’exposició “La bellesa de la 
màquina”, entorn de l’obra 
artística del fotògraf Ramon 
de Baños (Barcelona, 1890-
1980) en l’àmbit del gènere 
industrial. L’exposició ha estat 
produïda pel Museu del Gas 
de la Fundació Gas Natural 
Fenosa, i ja ha estat visitada 
per 11.000 persones, durant 
els mesos que va estar expo-
sada a l’equipament cultural 
de Sabadell.
La inauguració de l’exposició 
tindrà lloc aquest divendres 
17 d’abril, a les 20 h, i anirà a 
càrrec de l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, la directora del 
Museu del Gas de la Funda-
ció Gas Natural Fenosa, Eva 
Buch, i el comissari de la mos-
tra, Norbert Tomàs, que s’en-
carregarà de guiar la visita 
inaugural.
L’exposició és fruit d’un extens 
treball d’investigació de la 
Fundació Gas Natural Feno-
sa en el seu Arxiu Històric. Es 
tracta d’una selecció inèdita 
de fotografies que permeten 
redescobrir com a fotògraf 
Ramon de Baños, conegut 
sobretot com a pioner del ci-
nema català, però també rea-
litzador, director de fotografia, 
fotògraf, cap de laboratoris i 
gran amant de les arts en ge-
neral.
El conjunt d’obres fotogràfi-
ques exposades estan rea-
litzades amb un codi visual 
propi, i ofereixen una mirada 
nova que permet gaudir de 
la bellesa de la fotografia de 
gènere industrial, i que avui 
constitueixen un extraordinari 
document gràfic d’un món de-
saparegut.
L’empresa Catalana de Gas y 

Electricidad S. A., com moltes 
altres empreses de l’època, 
van fer encàrrecs fotogràfics 
amb la finalitat de documen-
tar i publicitar el seu patrimo-
ni i la seva capacitat de pro-
ducció. Tot i que les primeres 
col·laboracions de Ramon de 
Baños amb Catalana de Gas 
són de l’any 1929, amb motiu 
de l’Exposició Universal de 
Barcelona, no és fins més en-
davant que s’incorpora com a 
fotògraf adjunt als serveis tèc-
nics de l’empresa. L’encàrrec 
principal que Ramon de Baños 
va realitzar aleshores per a la 
companyia és el que s’ha ano-
menat “Àlbum del 1947”, una 
col·lecció de 58 fotografies 
de maquinària i arquitectura 
industrial que van tenir un ob-
jectiu propagandístic i que vo-
lien mostrar l’important actiu 
patrimonial de què disposava 
la companyia, la seva moder-
nitat i la seva extraordinària 
activitat empresarial.
L’exposició recull una selecció 
d’imatges de l’Àlbum del 1947 
i altres obres fotogràfiques de 
gènere industrial, així com un 
audiovisual del 1927, del ma-
teix Ramon de Baños, que la 
complementa.

La Fundació Gas Natural Fe-
nosa
La Fundació Gas Natural Fe-
nosa, fundada l’any 1992, 
orienta les seves activitats a 
la promoció de la informació, 
la formació i la sensibilitza-
ció de la societat en la millo-

El Museu de la Pell mostra una exposició de fotografies de 
Ramon de Baños, pioner del cinema català

ra de l’eficiència energètica 
i la innovació tecnològica en 
l’àmbit de l’energia de forma 
coherent amb el respecte i la 
protecció del medi ambient, i 
promou activitats culturals diri-
gides a la preservació i difusió 
del patrimoni històric i cultural 
del sector. Així mateix, duu a 
terme un programa d’ajuda a 
l’exportació dirigit a petites i 
mitjanes empreses. Les se-
ves activitats internacionals es 
duen a terme a Algèria, Argen-
tina, Brasil, Colòmbia, Costa 
Rica, Mèxic, Marroc, Itàlia i 
Moldàvia.
El Museu del Gas és un centre 
cultural que combina l’exposi-
ció permanent amb l’organit-
zació d’exposicions i confe-
rències, un programa educatiu 
per a escoles, activitats per a 
grans i petits, cicles de cinema 
i música, així com amb l’edició 
de publicacions especialitza-

des. El Museu del Gas preser-
va l’Arxiu Històric de la Funda-
ció Gas Natural Fenosa que, 
amb més de 3.000 metres 
de prestatgeria catalogada, 
es considerat un dels arxius 
d’empresa més significatius 
del país.

Horari de visita de l’exposició
L’exposició es podrà visitar de 
dimarts a divendres, de 10 a 
14 h; dijous i divendres de 16 
a 20 h i els caps de setmana i 
festius, d’11 a 14 h. Dilluns el 
museu està tancat. L’entrada 
és gratuïta.
De manera complementària a 
l’exposició, el diumenge, 3 de 
maig, a les 12 h es durà a ter-
me un taller familiar gratuït de 
Retocs de fotografies. El taller 
està recomanat a infants par-
tir de 8 anys i s’hi pot assis-
tir sense reserva prèvia, però 
l’aforament és limitat.

LLIBRES / LA VEU

El passat divendres dia 10 es 
va presentar a la cafeteria Ni-
col’s del barri del Poble Sec 
d’Igualada, amb gran afluèn-
cia de públic, la novel·la de 
misteri de Marcial Fernàndez 
Subirana “El maletí vermell”, 
inspirada en el mateix Nicol’s, 
on l’autor ha imaginat al seu 
voltant una trama detectivesca
de novel·la negra americana, 
on també hi juguen personat-
ges del barri.
Es va dedicar un agraïment 
especial als col·laboradors 
que han fet possible aquesta 
edició, que, sense ànim de 
lucre, destina els beneficis ín-
tegrament a Creu Roja Anoia, 
els representants de la qual, 

agraïren aquest gest.
En l’acte es llegiren fragments 
variats de la novel·la i es serví 
un pica-pica.
L’autor signà exemplars del 

Marcial Fernandez va presentar la seva 
primera novel·la, “El maletí vermell”

llibre i el dia de Sant Jordi ho 
farà a la cafeteria NICOL’S i a 
les parades de CREU ROJA, 
Llibreria LA FOU i Llibreria 
L’AVET.
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La represa del curs a l’Auga 
portà a l’Ateneu moltíssima 
gent. Es tractava el tema del 
mil.lenari de la Vil.la de Calaf 
que Josep Mª Solà va explicar 
de manera llaminera valent-se 
de vint moments de l’història 
calafina.
 De l’any mil-quinze fins l’any 
passat s’han succeït períodes 
i fets de tota mena: el Mercat 
de Calaf, la construcció del 
Priorat, la creació de l’enyora-
da Pesseta pel calafí Figuero-
la, la figura d’Emili Sangenis, 

la pesta bubònica, la guerra 
civil del segle XV, la Batalla 
de Els Prats de Rei, les grans 
famílies de comerciants: Cor-
tadellas, Satorras, Figuerola, 
Les Mines de Calaf, els jueus, 
l’arribada del tren gran...etc.
Tot plegat arrodonit amb de-
talls  i anècdotes van fer pas-
sar una estona molt bona i ple-
na de coneixements.
I el proper dilluns torna un ha-
bitual d’Auga: Francesc Bailón 
actualment i fins unes hores 
abans de la xerrada resident 
a Sibèria

Mil anys, vint moments, 
moltes anècdotes, a l’AUGA

DISSENY / LA VEU

Un dels objectius de l’Escola 
Muncipal d’Art Gaspar Camps 
d’Igualada és relacionar els 
estudis que cursa el seu alum-
nat amb diferents àmbits o 
sectors professionals del seu 
entorn (empreses, estudis de 
disseny, associacions, enti-
tats, etc.). En el nostre cas, 
a Igualada hi ha importants 
empreses que es dediquen a 
l’àmbit del packaging en les 
seves diverses modalitats. Per 
aquest motiu, i dins del mòdul 
de Packaging i disseny es-
tructural que actualment s’im-
parteix a l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps, el pas-
sat dijous 9 d’abril a la Sala 
d’actes d’Ignova Ocupació, 
es va oferir una master-class 
per parlar del “Packaging fle-
xible”. La conferència va anar 
a càrrec de Santiago Olivares, 
enginyer Industrial per la Uni-
versitat Politècnica i Cap del 
departament de packaging 
flexible de Nestlé España, que 
va exposar de manera distesa 
i interessant la seva experièn-
cia i saber en aquest camp, i 

també vam comptar amb Enric 
Sánchez Urdangarín.
La xerrada va servir per co-
nèixer els diferents tipus de 
plàstic, les especificacions i 
les qualitats necessàries per 
aconseguir fer un ús correcte 
d’aquest material, en els di-
ferents projectes de disseny 
estructural d’una caixa o em-
balatge. Els diferents tipus de 
packaging flexible, els proces-

“Packaging flexible” a l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps d’Igualada

sos de fabricació, les diferents 
màquines, la minimització de 
l’envàs i dels costos de pro-
ducció, la mecanització, el 
reciclatge, el disseny, l’emma-
gatzematge i el transport, fo-
ren algunes de les temàtiques 
tractades en aquesta interes-
sant xerrada, una visió profes-
sional d’aquest sector de la 
indústria de l’envàs.



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.

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 
municipal d’Exposicions 
d’Igualada.

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.

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 industrial: 
un extraordinari document grà-
fic 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.

20 ANYS DELS MOIXI-
GANGUERS
Exposició amb format audio-
visual, que aplega imatges i 
videos dels 20 anys d’història 
de la colla. 
Del 15 al 26 d’abril a la sala 
d’exposicions L’Empremta de 
Gràfiques Vilanova.

PINTURA
Exposició de Roser Teixidó. 
Del 18 d’abril al 3 de maig a les 
Voltes de Casa Bas.

 

EXPOSICIONS / LA VEU

El passat dijous 9 d’abril l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps va inaugurar a la Ga-
leria Artèria d’Igualada l’Expo-
sició “Pell: entre l’art i el dis-
seny” que es podrà visitar fins 
al 4 de maig.
Aquesta mostra impulsada per 
l’escola, únic centre de Cata-
lunya que imparteix aquests 
estudis de caràcter professi-
onalitzador, ha estat pensada 
i realitzada per l’alumnat del 
cicle d’art i disseny de grau 
mitjà d’Artesania en Cuir de 
l’escola, amb l’assessorament 
i el tutoratge del seu professo-
rat. La part gràfica de l’expo-
sició també ha estat dissenya-
da per l’alumnat de l’escola, 
concretament pels alumnes 
de segon curs del cicle d’art 
i disseny de grau superior de 
Gràfica Publicitària.
Durant la inauguració, que 
va comptar amb un nombrós 
públic format per alumnat, 
professorat i moltes persones 
interessades per l’art i el dis-
seny, la directora de l’escola, 
M. Goretti Bartrolí, va agrair a 
Lluïsa Avante, directora de la 
galeria Artèria, la possibilitat 
de poder comptar amb aquest 
fantàstic espai expositiu per a 
mostrar a la ciutat d’Igualada 
el potencial de disseny i in-
ventiva dels estudiants de la 
seva escola d’art. Així mateix, 
Lluïsa Avante també es mos-
trà satisfeta d’endegar aquest 
projecte de col·laboracions 
amb entitats i organismes de 

la ciutat per tal d’ampliar les 
possibilitats d’interrelació de 
facetes creatives complemen-
tàries.
Les peces que conformen 
aquesta exposició tenen en 
comú el material utilitzat per 
a la seva elaboració, la pell, i 
també la creativitat i la funci-
onalitat. Entre els articles que 
s’hi pot trobar hi ha diferents 
tipus d’imants (imants més 
tradicionals, els  Boby/ Musso 
o imants de cinta), petits ele-
ments de marroquineria (cla-
uers Key Piercing, elements 
Sound Twister), bosses, alta-
veus, separadors d’ambients, 
etc., i també s’hi poden trobar 

Inaugurada l’Exposició “Pell: entre l’art i 
el disseny” de l’Escola Municipal d’Art a la 
Galeria Artèria

peces de les col·laboracions 
que l’escola ha realitzat re-
centment amb coneguts dis-
senyadors o empreses igua-
ladines.
L’entrada a l’exposició és lliu-
re, les peces estan a la ven-
da, amb preus adaptables a 
tots els pressupostos, i l’ho-
rari d’obertura de la Galeria 
Artèria, situada la carrer de 
l’Argent 33 · Passatge Galí, 
6 d’Igualada, és de dimarts a 
divendres de 17.00 h. a 20.30 
h, els dissabtes de 9.30 h. a 
13.30 h. i de 17.00 h. 20.30 
h. I l’últim diumenge de mes 
d’11.00 h. a 13.30 h. i de 18.00 
h. a 20.00 h.

PIERA / LA VEU

Des de la Biblioteca de Piera 
volem aclarir que l’exposició 
D’il·lustradors: Roser Capde-
vila anunciada al taulell d’ex-
posicions en la passada edi-
ció del divendres 10 d’abril, 
és única i exclusivament una 
mostra bibliogràfica realitzada 

amb fons de la pròpia bibliote-
ca amb l’objectiu de difondre 
la nostra col·lecció de llibres 
i l’obra d’aquesta important il·
lustradora catalana entre els 
nostres lectors més petis per 
animar·los a llegir. En cap cas, 
es tracta d’una exposició artís-
tica amb dibuixos i obres de la 
Roser Capdevila.

Aclariment sobre l’exposició 
“D’il·lustradors: Roser 
Capdevila”

LLIBRES / LA VEU

Demà dissabte 18 d’abril a les 
7 de la tarda, a l’auditori muni-
cipal dels Hostalets de Pierola 
tindrà lloc la presentació del 
llibre Quan els carrers eren de 
terra, escrit per l’hostaletenc  
Josep Llopart Isart.
Aquest  llibre, descriu de ma-
nera molt planera la situació 
política i cultural de la post-
guerra i com es vivia en un 
ambient rural, on els recursos 
eren molt limitats
També les vivències perso-
nals  en l’ambient escolar  
del temps juntament amb els 
costums religiosos,  són ex-
plicades amb detalls que avui 
poden ser incompresos. Les 
festes i costums  del poble 
i com es celebraven, tenen 
també el seu espai. I per aca-
bar, els principals mitjans de 
vida, que eren els conreus de 

la terra, i les fàbriques, oferei-
xen un retrat de la vida al po-
ble dels Hostalets a les dèca-
des dels anys 1950 -1970 del 
segle passat que pot ser des-
conegut per a molta gent i per 
aquells que com ell el varen 
viure els farà reviure les seves 
pròpies vivències.

Demà es presenta el llibre 
de Josep Llopart, “Quan els 
carrers eren de terra”
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DIVENDRES 17

LA MOSTRA
- Igualada
La Mostra d’Igualada 26a Fira 
de teatre infantil i juvenil, 4 dies 
per gaudir dels millors especta-
cles en família.
Divendres durant tot el dia, en 
diversos espais de la ciutat.

MÚSICA
- Igualada
XVB presenten el seu darrer 
treball “Autoretrats”, un projecte 
de revisió i reedició de la seva 
línia de treball .
Divendres a 2/4 d’11 a l’Acústic, 
la Taverna de l’Ateneu. 

NIT DE MONÒLEGS I ACUDITS
- Igualada
Tens ganes de fer-nos riure? 
Explica les teves històries, sen-
se vergonya! Inscripcions a la 
barra durant tot el mes.
Divendres a 2/4 de 12 de la nit a 
Nits de Taverna.

TEATRE
- Piera
“Diario de un cuarentón”. An-
drés Torres és el conductor 
d’aquest monòleg, en el qual 
reflexiona, amb el seu peculiar 
sentit de l’humor, de com han 
canviat les coses.
Divendres a les 10 del vespre al 
Teatre Foment.

CINEFÒRUM JOSEP ROMA-
NYÀ
- Capellades
Nova sessió del Cinefòrum 
amb la projecció de la pel.lícu-
la “Casa de arena i niebla”, en 
versió original subtitulada.
Divendres a les 8 del vespre a 
la sala Paper de Música.

DISSABTE 18

LA MOSTRA
- Igualada
La Mostra d’Igualada 26a Fira 
de teatre infantil i juvenil, 4 dies 
per gaudir dels millors especta-
cles en família.
Dissabte durant tot el dia, en di-
versos espais de la ciutat.

CLUB DE FILOSOFIA
- Igualada
Espai de reflexió i de tertúlia a 
l’entorn de la lectura d’un text 
filosòfic. En aquesta ocasió 
“Siddharta. Una composició ín-
dia”, de Hermann Hesse
Dissabte a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MOSTRA DE CONTES I LLI-
BRES IL·LUSTRATS
- Igualada
Coincidint amb la Mostra de 
Teatre trobareu una mostra de 
contes i llibres iŀlustrats per a 
totes les edats organitzada per 
Llegim...? Llibreria.
Dissabte de 10 del matí a 8 del 
vespre al passatge Capità Galí.

TALLER
- Igualada
Taller “Fem un punt de llibre 
amb aquarel·la”. Pintarem una 
rosa amb aquarel·la per fer un 
punt de llibre fantàstic!
Dissabte a les 12 del migdia a 
la botiga Abacus.

MÚSICA
- Igualada
La companyia Can Cantem 
presenta “El viatge d’en Marin-
heiro”, un bonic conta-contes 
per la mainada.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre 
a l’Acústic, la Taverna de l’Ate-
neu.

MÚSICA
- Igualada
Concert de Cristian Pérez 
Band, grup igualadí de flamenc 
fusió.
Dissabte a les 12 de la nit a 
l’Acústic, la Taverna de l’Ate-
neu.

XIX TROBADA GEGANTERA
- Piera
Trobada gegantera amb la par-
ticipació de diverses colles.
Dissabte a les 5 de la tarda des 
del carrer Piereta.

XVI TROBADA DE PUNTAIRES
- Piera
Trobada amb puntaires d’arreu, 
amb mostra de treballs, sorteig 
de regals dels comerços i reco-
neixement a una puntaire local 
i al treball més meritori.
Dissabte a partir de les 5 de la 
tarda a la nau de Cal Sanahuja.

MÚSICA
- Piera
Concert amb Sense Sal i Pri-
biz.
Concert de celebració el pro-
grama número 100 del progra-
ma Dosi intravenosa, de Ràdio 
Piera. 
Dissabte a les 11 del matí al 
costat de la nau de Cal Sana-
huja.

MÚSICA. GOSSOS
- Calaf
Concert amb el grup manre-
sà Gossos en la seva Gira 22 
anys. 

Dissabte a les 10 del vespre a 
la Unió Calafina.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Els Hostalets de Pierola
Presentació del llibre “Quan els 
carrers eren de terra” de l’hos-
taletenc Josep Llopart Isart. 
Dissabte a les 7 de la tarda a 
l’auditori Cal Figueres.

DIUMENGE 19

LA MOSTRA
- Igualada
La Mostra d’Igualada 26a Fira 
de teatre infantil i juvenil, 4 dies 
per gaudir dels millors especta-
cles en família.
Diumenge durant tot el dia, en 
diversos espais de la ciutat.

MÚSICA
- Igualada
Presentació del 1r CD de BRI-
GADA INTERGENERACIONAL 
(col.lectiu obert d’artistes per la 
recuperació de la memòria his-
tòrica).
Divendres a 2/4 de 8 del vespre 
a Nits de Taverna.

ESPECTACLE MUSICAL I FA-
MILIAR
- Piera
“Daia”. Demà, un músic del 
futur, està fent música al seu 
laboratori. De cop es produeix 
una baixada d’energia i tot que-
da fosc, i mut.
Diumenge les 7 de la tarda al 
Teatre Foment.

MÚSIQUES A CAU D’ORELLA
- Calaf
SAffrAN porta a Calaf “Klipsy-
swing”, dels temes de la tradi-
ció folk i swing a la música de 
casa.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tar-
da a la sala gran del Casal de 
Calaf.

DILLUNS 20

CONFERÈNCIA
- Igualada
Francesc Bailón. 
“La conquesta del Pol Nord”. 
Des de principis del segle XIX, 
el Pol Nord és va convertir en 
l’objectiu de molts exploradors, 
científics i aventurers.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Trobada de narradors de la Ca-

ACTIVITATS CULTURALS

talunya Central. Presentació de 
les novetats dels narradors i 
editors de la Catalunya Central.
Dilluns a 2/4 de 8 del vespre a 
la Biblioteca Central d’Iguala-
da.

RUSQUITALLER. OMBRES
- Piera
Explorarem el món màgic de la 
llum i les ombres.
Dilluns a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

CONTES
- Capellades
Sessió de contes amb l’Anna 
Garcia que explicarà “En Talla-
Colls. El Sastre i el 1714”.
Dilluns a 1/4 de 6 de la tarda al 
Saló Rosa de la Lliga.

DIMARTS 21

HORA DEL CONTE
- Igualada
Contes  a càrrec de Fina López.
Bruixes, fades i bufons, ama-
gats per tots els racons, t’expli-
quen llegendes i contes.
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada
Concert de piano a càrrec 
d’alumnes de piano de l’ES-
MUC.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a 
l’Auditori de l’Escola Municipal 
de Música.

CONFERÈNCIA
- Igualada
Músiques vinculades a l’art de 
fer castells. La relació dels cas-
tells amb la seva música. Una 
xerrada del luthier i músic Xa-
vier Orriols.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a 
la sala de socis de l’Ateneu.

AUDICIONA’T
- Capellades
Nou Audiciona’t amb el Cor 
d’Homes d’Igualada que oferi-
ran obres del postromanticisme 
europeu i d’autors catalans del 
segle XX.
Dimarts a les 9 del vespre a la 
capella de la Mare del Diví Pas-
tor.

CONFERÈNCIA
- Piera
“Prakriti, la nostra constitució”. 
Conferència a càrrec de la Dra. 
Anju S. Chetia
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMECRES 22

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació de llibre: “La pur-
ga”, d’Albert Gàmez. El reflex 
d’un moment vital d’autoconei-
xement a través de quadres, 
esbossos, música.
Dimecres a 2/4 de 8 del vespre 
a la Biblioteca Central d’Iguala-
da.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació de llibre: “El Pene-
dès era possible”, un mosaic 
variat i riquíssim de punts de 
vista. Amb motiu dels 10 anys 
de l’entitat 
Dimecres a 3/4 de 8 del vespre 
a la sala de socis de l’Ateneu 
Igualadí.

JOCS FLORALS
- Piera
Els Jocs Florals i Literaris Es-
colars promouen la creació lite-
rària de l’alumnat. 
Dimecres a 2/4 de 6 de la tar-
da a la sala d’actes de l’Ajun-
tament.

TALLER DE SANT JORDI
- El Bruc
La Biblioteca organitza un taller 
relacionat amb la festa de Sant 
Jordi.
Dimecres de 9 a 12 del matí a la 
biblioteca Verge de Montserrat.

DIJOUS 23

CINEMA DE LLEGENDA
- Igualada
La Llegenda de Sant Jordi 
d’Orna. Una història fantàstica, 
plena de grandesa, d’amor i de 
solidaritat.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada
Concert de Sant Jordi a càrrec 
de la Coral Mixta d’Igualada. 
Presenta els “Valsos Amoro-
sos” op. 52 de J. Brahms
Dijous a 2/4 de 10 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

REVETLLA DE SANT JORDI
- El Bruc
“Arriben els Goblins!!!”  narra-
ció, jocs, ball, participació ..... i 
pastís de Sant Jordi .
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda a al 
plaça de l’Ajuntament.

Agenda
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A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
JOHNNY GUITAR (1953)  Inoblidable clàssic del cinema de l´Oest
DIA DE FESTA (1948)  L´obra mestre del rei de l´humor francès: Jacques Tati
LA TORMENTA PERFECTA  (2000) Amb George Clooney i Mark Wahlberg
WEST SIDE STORY (1961) Una de les cimeres del cinema musical
FARGO (1996)  Possiblement, la millor pel.lícula dels germans Coen



Estrena a Tous •  Timbuktu

RAMON ROBERT.-

Basant-se en fets reals, el rea-
litzador mauritanès i musulmà 
Abderrahmane Sissako relata 
a Timbuktu l’ocupació d’una 
ciutat de la Republicà de Malí 
per part dels gihadistes. Sis-
sako sentir la necessitat de 
rodar aquesta història quan 
va llegir a la premsa una his-
tòria terrible: una parella havia 
estat lapidada pels gihadistes 
que van ocupar el nord de 
Mali el 2012. Foren acusats 
de mantenir relacions sense 
estar casats i condemnats a 
mort. El fet que tinguessin dos 
fills no va frenar als mateixos 
fanàtics que a Síria, l’Iraq o 
Nigèria cremen vius a preso-
ners de guerra, degollen pe-
riodistes, tiren des d’edificis 
a homosexuals, venen dones 
com a esclaves i sotmeten a 
la població civil a tot tipus de 
turments i prohibicions.
La peŀlícula transcorre a la 

ciutat maliana de Tombouctou, 
que  ha caigut en mans dels 
extremistes religiosos. Kidane 
viu tranquil·lament a unes du-
nes de la perifèria amb la seva 
dona Satima, la seva filla Toya 
i Issam, un nen pastor de 12 
anys. Però a la ciutat els ha-
bitants pateixen el règim de 
terror imposat pels gihadistes: 
prohibit escoltar música, riure, 
fumar i fins i tot jugar a futbol. 
Les dones s’han convertit en 
ombres que intenten resistir 
amb dignitat. Cada dia, uns tri-
bunals islamistes improvisats 
llancen sentències tan absur-
des com tràgiques. 
La pel·lícula va ser candida-
ta a l’Oscar al millor film de 
parla no anglesa i va guanyar 
set premis Cesar del cinema 
francès. Mai abans els pitjors 
excessos del fonamentalis-
me islàmic havien tingut una 
representació tan realista, 
esgarrifosa i dramàtica en ci-
nema. 
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Fonamentalisme a Mali
Estrena de la setmana •  Una noche para sobrevivir

Un thriller amb Liam Neeson
RAMON ROBERT.-

Aquesta és la tercera peŀlícula 
en la que s’ajunten el realitza-
dor barceloní Jaume Collet-
Serra i l’actor nord-americà 
Liam Neeson. En aquesta 
ocasió, Neeson interpreta al 
veterà mercenari Jimmy Con-
lon, al qui tothom coneix com 
El Cavatombes. Al protagonis-
ta el persegueixen els crims 
del passat, però també el po-
licia que li ha seguit la pista 
durant 30 anys. Quan s’assa-
benta que el seu fill Mike corre 
perill, Conlon ha de triar entre 
el clan criminal al que ha servit 
sempre o la seva família, a la 
qual havia abandonat fa molt 
temps.
Hàbilment realitzat pel cine-
asta català, aquest sòlid i 
satisfactori thriller de màfies 
irlandeses-americanes pro-

porciona dues hores de cine-
ma molt entretingut, jugant a 
fons amb les cartes del sus-

pens i del tradicional i més fre-
nètic cinema d’acció. 

Estrena de la setmana •  Mortdecai

Extravagància
RAMON ROBERT.-

Interpretada per Johnny 
Deep, Ewan McGregor, Gwy-
neth Paltrow, Olivia Munn 
i Jeff Goldblum, Mordecai 
narra la història de Charlie 
Mordecai, un excèntric mar-
xant d’art que recorre el món 
a la recerca d’una cobejada 
pintura de Goya que podria 
contenir el codi d’un oblidat 
compte bancari dels nazis. 
Movent-se en territoris en els 
que per igual hi ha acció de 
signe policíac com paratges 
de comèdia extravagant, la 

peŀlícula pretén parodiar les 
clàssiques peŀlícules de ro-
batoris i atracaments  
Realitzada per David Koepp, 
aquesta raresa del cinema 
nord-americà no ha estat 
massa ben rebuda pels crí-
tics americans, els quals han 
assenyalat el creixent his-
trionisme de l’actor Johnny 
Deep. Mentre que valoren 
positivament les seqüències 
d’acció, gairebé tothom indi-
ca la poca consistència del 
humor contingut. 

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 €.



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

TIMBUKTU
Mauritània. Drama, basat en fets reals. D´Abderrahmane Sissako i Kessen 
Tall. Amb Abel Jafri, Hichem Yacoubi i Kettly Noël. A l´any 2012, la ciutat 
maliana de Tombouctou ha caigut en mans d’extremistes religiosos. 
Kidane viu tranquil.lament a les dunes amb la seva dona Satima, la seva 
filla Toya i Issam, un nen pastor de 12 anys. Però a la ciutat, els habitants 
pateixen el règim de terror imposat pels jihadistes: prohibit escoltar 
música, riure, fumar i fins i tot jugar a futbol. 7 Premis César: incloent 
Millor pel·lícula i director.

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. 

UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR
Estats Units. Thriller. De Jaume Collet-Serra. Amb Liam Neeson, Joel 
Kinnaman, Ed Harris i Vincent D’Onofrio. Al veterà mercenari Jimmy 
Conlon , conegut com El Cavatombes, el persegueixen els crims del 
passat, però també el policia que li ha seguit la pista durant 30 anys. 
Quan s’assabenta que el seu fill Mike corre perill, Jimmy ha de triar entre 
el clan criminal a què ha servit sempre o la seva família, a la qual havia 
abandonat fa molt temps. 

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
Aquesta setmana no hi ha sessió. 
Properament: FUERZA MAYOR

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 65 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.: 17:50
Ds.: 15:45/17:50
Dg.: 11:40/ 15:45/17:50
3/ MORTDECAI (12 anys)
Dv a Dg.: 19:50/22.20
Dll a Dj.:17:30/19:40/21.50

4/LA OVEJA SHAUN (apta)  
Dv.: 18:00/20:10
Ds.: 16:00/18:00/20:10
Dg.: 11:45/16:00/18:00/20:10
Dll a Dj.: 18:00/20:00
4/EL FRANCOTIRADOR (16 anys) 
Dv a Dg.: 22:05

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
CAMÍ A L’ESCOLA  (apta) 
Dissabte: 17:30
EL FRANCOTIRADOR (16 anys) 
Nominada a 6 Oscar
Dissabte: 19:00
Diumenge: 18:00
TIMBUKTU  (7 anys) 
Diumenge: 20:00

5/UNA NOCHE PARA 
SOBREVIVIR (18 anys) 
Dv.: 18:10/20:30/22:50
Ds.: 15:50/18:10/20:30/22:50
Dg.: 11:45/15:50/18:10/20:30/22:50
Dll. a Dj.: 19:00/21:30

6/CENICIENTA (apta)
Dv.: 17.50/20:10
Ds.: 15:30/17:50/20:10
Dg.: 12:00/15:30/17:50/20:10
Dll. a Dj.: 18:20/21:00
6/FOCUS (16 anys)
Dv. a Dg.: 22:40

7/EL NUEVO EXOTICO HOTEL 
MARIGOLD (7 anys)
Dv. i Ds.: 17:30
Dg.: 12:00/17:30
Dll a Dj.: 18:45
7/PERDIENDO EL NORTE (7 
anys)
Dv. a Dg.: 20:20/22:40
Dll. a Dj.: 21:40

8/ DISNEY JUNIOR PARTY (apta)
Ds.: 15:45/17:45
Dg.: 11.50/15:45/17:45
8/ EL ULTIMO LOBO (7 anys)
Dv.: 17:30/20:00/22:30
Ds. i Dg.: 20:00/22:30
Dll. a Dj.: 18:10/21:30

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

LA ISLA MINIMA (16 anys)
Dv.: 20:00
Ds. i Dg.: 20:25

KINGSMAN (16 anys)
Dv.: 22:00
Ds.: 17:55/22:30
Dg.: 17:55

COM ENSINISTRAR UN DRAC 2 
(apta)
Ds.: 15:50
Dg.: 12:00/15:50
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En record de

 Joaquim Llorach i Vidal
2n Tinent d’alcalde i regidor de Medi Ambient 

i Sanitat l’Ajuntament de la Llacuna

 
L’Ajuntament de la Llacuna volem transmetre el nostre més sincer condol i 

suport als familiars, companys i amistats d’en Joaquim.
 

“Ha mort un company extraordinari, exemple de treball i força”
 

Igualada, abril de 2015

En record de

Ma Teresa Corbella i Morera
Ha mort en la Pau de Crist el dia 10 d’abril a l’edat de 87 anys.

Va fer donació del seu cos a la ciència, per això no hi haurà cerimònia de 
comiat. A la missa de les 12 del migdia del diumenge dia 19, a l’església de la 
Pietat d’Igualada, es pregarà per la seva memòria.
 

Els que t’estimem et trobarem a faltar.

Germans tots, fills estimats de 
Déu.
En l’alegria de la Pasqua ce-
lebrem l’eucaristia en aquesta 
monestir de Montserrat. Als 
peus de la Mare de Déu po-
sem les nostres ofrenes i, amb 
elles, la nostra vida, la vida 
dels qui estimem, la vida de les 
persones dels nostres pobles i 
ciutats, la vida de tots els ho-
mes. Pujar a Montserrat vol dir 
trobar-se amb la Mare de Déu, 
a qui venerem sota el títol de 
Montserrat i és la patrona del 
nostre país, de les nostres di-
òcesis. A ella mirem i remirem 
com a Mare de Déu i mare 
nostra. Amb ella l’alegria de 
Pasqua omple encara més, si 
pot ser, el nostre cor.
 La devoció cristiana ha entès 
i expressat de moltes mane-
res com Jesús ressuscitat es 
va aparèixer a Maria, la seva 
mare. La llum del ressuscitat 
és una esplendor que passa 
primer pel «sí» de Maria; de la 
mateixa manera que l’Encar-
nació no hauria pogut fer-se 
realitat sense el «sí» de Maria, 
sense l’assentiment d’una cri-
atura. Això ens porta a la rea-
litat mariana de l’Església i de 
la fe cristiana. La salvació és 
universal, però no és una abs-
tracció, ni un projecte social 
o polític, per molt preciós que 
pogués ser. La salvació de Déu 
passa sempre, sempre, pel cor 
d’una persona i d’una relació. 
El que deia sant Agustí: «Déu 
que t’ha creat sense tu, no pot 
salvar-te sense tu.»  La fe que 
porta a la salvació és sempre 
resposta personal a la paraula 
d’amor de Déu a la humanitat. 
La fe és el «sí», l’amén, a tota 
l’acció de Déu en la història de 
la salvació, un «sí» sense el 
qual la salvació no pot arribar 
al cor d’una persona. Això ho-
nora Déu, ja que expressa com 
ell respecta la condició de la lli-
bertat de l’home, que Déu ma-
teix ens ha donat i que, en la 
mort i resurrecció del seu Fill, 
Jesucrist, ha rescatat del poder 
del pecat i de la mort, després 
de pecat original.
 També a tots nosaltres, en 
aquest dissabte de l’octava de 
Pasqua, se’ns torna a oferir la 
possibilitat de renovar el nos-
tre «sí», com el de Maria en 

l’anunciació, al peu de la creu 
i en la resurrecció, a l’amor de 
Déu que ens arriba a mans ple-
nes en Jesucrist, el Fill unigènit 
de Déu, Fill també de Maria. 
I nosaltres, tot mirant Maria, 
tenim en ella el model clar de 
confiança en Déu i de disponi-
bilitat per a complir la seva vo-
luntat, model de resposta ge-
nerosa als dons rebuts de Déu.
Els igualadins hem pujat avui 
en gran nombre per acompa-
nyar l’ofrena del ciri votiu de 
la ciutat, perquè aquest any fa 
cinc-cents anys del primer ciri 
votiu que els consellers de la 
ciutat van oferir a la Mare de 
Déu de Montserrat, a fi que 
els ajudés en els moments de 
pesta i de calamitat en aquell 
any 1515. Amb agraïment, du-
rant cinc-cents anys, s’ha fet 
aquesta ofrena any rere any. 
Fent-ho un any més, reconei-
xem la intercessió de la Mare 
de Déu que ens guarda amb 
la seva maternal intercessió i, 
junt amb l’agraïment, presen-
tem també la nostra pregària 
demanant a la Mare de Déu 
que continuï intercedint per 
nosaltres. Fa cinc-cents anys 
una pesta podia fer molt mal 
a les persones i a les famílies. 
En aquest moment continuem 
necessitant la intercessió de 
la Mare de Déu en totes les 
nostres contingències materi-
als, morals i espirituals. Sabem 
que ella és Mare de Déu i mare 
nostra i per això li fem ofrena 
de pregària d’agraïment i d’in-
tercessió.
En les lectures d’aquest dia 
hem escoltat com el Senyor 
ressuscitat va dir als seus 
apòstols: Aneu per tot el món 
i prediqueu a tothom la Bona 
Nova de l’evangeli. Aquest en-
càrrec missioner ho és per a 
tota l’Església, per a tots i cada 
un dels cristians, per a tots i 
cada un dels qui creiem en Je-
sús i som presents aquest matí 
celebrant aquesta eucaristia. 
El sant pare Francesc ens par-
la d’una urgència missionera 
més imperiosa que mai per a 
tota l’Església. I aquesta ne-
cessitat d’evangelitzar és més 
que evident entre nosaltres, en 
el nostres país, en els nostres 
pobles i ciutats, en les nostres 
famílies. 

Cinc-cents anys del ciri votiu d’Igualada (part 1)
Homilia del bisbe Romà Casanova a Montserrat



   

              

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

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

GALINDONS 
(“JUANETES”)

El galindó és la deformació 
més habitual dels dits del 
peu. Es tracta d’una desvi-
ació lateral del 1r dit, que 
ocasiona una prominència 
òssia a la vora interna del 
peu. És més prevalent en 
dones, per l’augment de la 
hormona relaxina durant 
l’embaràs i menopausa, i 
pel calçat de taló elevat 
i amb forma de punta 
estreta als dits. 

Les causes d’aquesta des-
viació del 1r dit són prin-
cipalment, la mecànica 
patològica que té aquest 
peu al caminar i córrer, la 
mala estructuració òssia 
del 1r dit i 1r radi del peu, 
i el mal calçat que duu 
habitualment la persona. 
També hi pot haver altres 
causes com el factor here-
ditari, el factor hormonal, 
traumatismes, reumatis-
mes, i conseqüència d’una 
prèvia cirurgia errònia del 
galindó.

Per diagnosticar la causa 
d’aquesta deformació, és 
necessari fer un estudi de 
la persona estirada, dreta 
i caminant. El tractament 
anirà enfocat a corregir la 
causa. Els diferents tracta-
ments són: calçat ample 
i arrodonit de dits i amb 
1-1,5cm de taló, plantilles 
personalitzades, separa-
dors de silicona, “juanete-
res”, fisioteràpia, embenats, 
infiltracions, antiinflamato-
ris, i cirurgia en l’últim dels 
casos. 

Pot provocar dolor només 
durant la deformació del 
dit, sempre, o no mani-
festar-ne. No obstant, 
només s’operarà si tots els 
tractaments incruents no 
han resultat, i el galindó 
segueix sent molt dolorós. 
MAI S’OPERARÀ 
PER ESTÈTICA!

Roger Pons
Col. 1649.

Podòleg.
Postgrau Patomecànica del Peu i els seus tractaments 

ortopodològics a l’Hospital Podològic (UB Bellvitge).

podologiabalmes74@gmail.com
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Els guanyadors de 
les entrades 

de platea per 
al Teatre Victòria 

han estat:

-Ma Àngles Just Vallés

-Josep Ma Miserachs

-Jaume Tort Talló

-Anna Singla Ribas

Enhorabona!

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



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 
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:

Ingredients (4/5 racions)
180g de xocolata blanca per postres
200ml de nata per muntar
1/2 pot de llet condensada
150ml de suc de taronja natural
25g de sucre
2 ous i 1 rovell
25 g de mantega
1/2 cullerada de farina de blat de moro
Tires de taronja con�tada
Fulles de menta

Utensilis
Olla
Batedora de varetes elèctriques
Bol de vidre

Comencem per la crema batent en un vol els ous amb el rovell i 
posem a escalfar a foc suau el suc de taronja amb la ratlladura de la 
pell de la taronja, llet condensada i el sucre durant un parell de 
minuts. Quan s’hagi dissolt el sucre, ho traiem del foc, hi posem a 
sobre els ous batuts i ho batem tot constantment.
Posem la barreja un altre cop al foc sense deixar de barrejar-ho. Quan 
estigui calent, afegim la farina de blat de moro dissolta en una mica 
d’aigua i continuem barrejant �ns que la crema s’espesseixi. Ho 
tornem a treure del foc i hi posem la mantega removent-lo tot �ns 
que es dissolgui. Repartim la crema en copes deixant que es refredi i 
ho �quem al refrigerador.
Mentrestant, fonem la xocolata blanca al bany maria i ho deixem 
refredar una mica. Muntem la nata amb ajuda de la batedora elèctri-
ca. Afegim la meitat de la nata a la xocolata �ns que quedi una barre-
ja homogènia i hi afegim la resta de la nata amb moviments suaus i 
envoltants.
Repartim en la resta de les copes i deixem unes hores �ns que aga� 
consistència (millor deixar un dia sencer). En el moment de servir ho 
decorem amb trossos de taronja con�tada i unes fulles de menta.

Mousse de Xocolata i Taronja
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CONFIDENCIAL
Jordi Puiggròs.-
L’Albert Moncunill i Ferrer és 
igualadí. Té 32 anys d’edat, i un 
bon dia, com que per edat no 
podia encara estudiar a Barce-
lona el que volia, va agafar les 
maletes i se’n va anar a Gra-
nada, a estudiar a l’Escola de 
Circ i Teatre CAU. Li agradava 
tant el món de l’escena, que ja 
havia fet els seus inicis a Tot 
Circ, a Copons. En acabar els 
estudis professionals a Anda-
lusia, va decidir quedar-s’hi. 
Amb una colla de companys 
va fundar la companyia Vol’e 
Temps. Han guanyat ja premis 
a Itàlia, i s’han fet un raconet 
en el difícil món de l’espectacle. 
També han estat seleccionats 
per participar a la fira Trapezi de 
Reus. El més agraït ha estat que 
fossin seleccionats per actuar a 
la Mostra d’Igualada.

Què fa un igualadí de Gra-
nada, a la Mostra?
A totes les companyies els inte-
ressa venir a Igualada. Hi ha 
gent que contracta espectacles, 
i és aquí, per veure’t. Sempre 
havia intentat venir a la Mostra, 
i aquest any la companyia està 
tenint un bon camí i ens han 
seleccionat.
Els teus companys no són 
igualadins... Els sona, la 
Mostra d’Igualada?

I tant! És més, totes les compa-
nyies de circ i teatre que estem 
a Andalusia es presenten, 
per estar a la Mostra. A nivell 
d’Espanya, és de les fires més 
importants. A Catalunya hi ha 
molta més feina, i els programa-
dors que vénen tots són cata-
lans. Per una companyia de la 
resta d’Espanya poder entrar en 
una programació catalana és 
precisament el que es busca.
Combineu el circ “clown” 
amb el teatre, oi?
Sí, intentem fer el que s’ano-
mena ara el “nou circ”. És una 
barreja del circ clàssic, el de 
tota la vida, amb el teatre. En el 
nostre espectacle hi ha moltes 
tècniques de circ, amb una his-
tòria, una dramatúrgia, uns per-
sonatges...
Què presenteu, a Igualada?
Presentem l’espectacle “Mun-
dos de Papel”. Podríem dir que 
és el nostre primer espectacle 
de debò. N’hem fet abans d’al-
tres, però aquest està dirigit per 
un director, la música està com-
posada per un músic argentí... 
Tot plegat ve perquè varem 
participar en un concurs a Itàlia 
i vàrem guanyar el primer premi. 
Amb els diners hem pogut fer 
una inversió per fer un especta-
cle gros.
Et deu fer una il·lusió espe-
cial, fer aquest espectacle 

aquí?
Sí, és clar que sí. A mi sí. Als 
companys de la Vol’E Temps 
també, perquè, a la llista dels 
llocs d’Espanya on totes les 
companyies volen anar, Igua-
lada és dels primers.
Hi ha més feina,  de teatre, 
aquí que a Andalusia?
On n’hi ha més és a Catalunya, 
País Basc i València. Hi ha un 
tema de cultura, aquí, de qui 
programa més teatre. Treballem 
més a fora que a Andalusia. Fa 
poc hem entrat a la fira d’Au-
rillac, a França, i això és molt 
important per a nosaltres.
Per què et vas voler dedicar a 
aquest món?
De ben petit ja m’agradava. Des-
prés vaig començar a fer coses 
amb Tot Circ, de Copons. Allí 

Fins dilluns vinent a les 12 de la 
nit, hi ha temps per a presentar 
llistes per a les eleccions munici-
pals. Els partits van de bòlit tot 
recollint dades, firmes i DNI’s per 
tenir a punt tota la documenta-
ció i portar-la al jutjat d’Igualada. 
No serà  la primera vegada que, a 
l’entorn de la mitjanit que marca 
el límit de la presentació de llis-
tes, els encarregats de cada partit 
polític facin guàrdia a les portes 
del jutjat per estar “al tanto” del 
què passa, no fos cas que algú 
arribi a les 0,01... Hi ha hagut 
anys amb sonores sorpreses.... 
Mentrestant, alguns dels partits 
“clàssics” tenen veritables pro-
blemes per fer llistes a pobles on, 
fa uns anys, semblaria impossible 
no presentar-se. El més trist és 
que alguns intenten jocs bruts i 
sinistres per a captivar la “com-
petència”... Efectivament, un dels 
“grans” partits en una població 
de la Conca d’Òdena va escollir 
l’Hotel Bruc per trobar-se secre-
tament amb el primer candidat 
d’una llista “rival” per tal de 
sondejar la possibilitat de “com-
prar-lo” i desfer així qualsevol risc 
de pèrdua de vots a les properes 
eleccions, en una clara demostra-
ció de brutícia política digna de 
repúbliques bananeres.
Afortunadament, la reunió no es 
va ni celebrar.

vaig descobrir tot el que era 
aquest món i em vaig apassi-
onar més. Quan vaig tenir una 
certa edat vaig anar a Gra-
nada, on vaig fer tres anys de 
formació professional... Des-
prés vaig fundar la companyia, 
fa dos anys.
Si et diuen pallasso, t’ofens?
No, al contrari. De fet, jo no em 
considero pallasso, ho intento. 
És la tècnica més difícil del 
món del circ. Per fer-ho bé 
passen molts anys.
Vols dir que és més difícil 
fer riure que fer plorar?
El mateix de difícil. Aquí ja 
entraríem a parlar de teatre 
dramàtic, però vaja, jugar amb 
les emocions sempre és el 
més complicat. Pots fer una 
acrobàcia difícil, però entrenes 
un any, i al final et sortirà. Tens 
una taula d’entrenament i saps 
que tard o d’hora l’acabaràs 
fent. Fer de clown és molt més 
complicat... No es pot assajar.
Fas tot el que fas, per què?
El que era només una passió, 
ara es converteix en un negoci. 
Per guanyar-se la vida.
És vocacional?
Si algú em pagués les hores 
que hi dedico, seria milionari. 
Darrere de l’espectacle que 
fem hi ha cinc anys de feina, 
tranquil·lament.

4 paraules amb... Albert Moncunill

Audi A1 Sportback 1.2 TFSI Attracted 86CV
OFERTA: 17.070 EUR

PVP de nou: 20.381 EUR

Audi A4 TDI Line Edition 150CV
OFERTA: 28.070 EUR

PVP de nou: 36.060 EUR

Audi TT 2.0 TFSI S-Tronic 211CV
OFERTA: 23.900 EUR

PVP de nou: 42.148 EUR

Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF 143CV
OFERTA: 14.000 EUR

PVP de nou: 37.546 EUR

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Ambiente 105CV
OFERTA: 14.570 EUR

PVP de nou: 28.892 EUR

Audi A3 Sedan 1.6 TDI Attraction 105CV
OFERTA: 20.000 EUR

PVP de nou: 28.648 EUR

Audi Q3 2.0 TDI Ambition 140CV
OFERTA: 24.430 EUR

PVP de nou: 36.277 EUR

Audi Q3 2.0 TDI Line Edition 140CV
OFERTA: 27.900 EUR

PVP de nou: 36.841 EUR

El seu Audi,
dues vegades nou
Finança el teu audi selection plus 
des de 145€ al mes

-110 punts de revisió certificats  -Garantia 24 mesos  -Quilometratge certificat -Assistència 24 hores amb cobertura europea -Vehicle substitutiu 
-Finançament i Opció Futur a la seva mida -Opció de canvi o devolució -Prova sense compromís -Lliurament del seu vehicle a canvi
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