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La setmana vinent, quatre alts represen-
tants de les quatre capitals de comarca de 
l’Àmbit Penedès i de la seva societat civil 
es veuran amb el president Artur Mas per 
parlar de la necessitat d’incloure en la futu-
ra ordenació territorial del país una vuitena 
vegueria: la del Penedès. Es tracta d’una 
qüestió, a aquestes altures, de justícia. Deu 
anys després de la creació de la platafor-
ma ciutadana “Per una Vegueria Pròpia”, 
que ha aconseguit el ple suport institucional 
i social del territori, és hora que la Llei de 
Vegueries sigui modificada pel Parlament 
i inclogui definitivament un territori que té 
molt en comú. 
La divisió territorial del Principat és una 
qüestió que continua sense resoldre’s 35 
anys després de la recuperació de la Gene-
ralitat. Malgrat la importància de tirar enda-
vant les vegueries, la manca de diàleg amb 
el territori, les rivalitats atàviques entre co-
marques i ciutats i, sobretot, la vista posada 
en la “calculadora electoral” han provocat 
ajornaments successius.

El nou Estatut del 2006 preveu organitzar 
el territori del Principat en tres nivells: mu-
nicipis, comarques i vegueries. Aquesta 
darrera divisió, a banda de suposar deixar 
enrere la divisió en províncies imposada el 
1833, ha de permetre tres qüestions: l’orga-
nització dels serveis públics, la planificació 
territorial i la constitució d’una institució su-
pramunicipal de cooperació local. 
L’any 2010, el Parlament va aprovar ja l’Àm-
bit de Planificació Territorial del Penedès, 
que inclou tota l’Anoia a excepció del nord, 
que prefereix continuar a la Catalunya Cen-
tral. El Pla Parcial d’aquest nou territori -el 
POUM del Penedès- ja està redactant-se, 
però no sembla gaudir de massa atenció 
per part d’institucions anoienques. Un greu 
error que després ens comportarà, com ha 
passat a l’Anoia en tantes ocasions, disgus-
tos i poc marge de solució... Altres s’hauran 
emportat els millors ous de la cistella.
Amb l’Àmbit ja fet realitat, ara cal que també 
ho sigui la Vegueria Penedès. Es tracta, bà-
sicament, d’un gest polític de primera mag-
nitud, suficient per a fer possible un acord 
històric per a les nostres ciutats i comar-
ques, i que definitivament separaria l’Anoia 
d’una Catalunya Central on ni hi és, ni se 
l’espera.

Vegueria 
Penedès, ara!

Igualada Hoquei Club
El primer equip esportiu de la ciutat i de la comarca acull, com a 
amfitrió, aquest cap de setmana, la fase final de la Copa CERS 
d’hoquei sobre patins. Igualada  torna a ser epicentre d’una 
competició europea de primer nivell, i, per uns dies, ens recor-
darà també la dècada dels noranta, on l’IHC era el referent in-
discutible d’aquest esport a tot el món. Ara, amb molts menys 
recursos i amb molt d’esforç, ha aconseguit arribar a les portes 
de l’èxit. Tots estarem amb els nostres jugadors. Molta sort!

Rodrigo Rato, exministre d’Economia i Hisenda, 
entre altres molts càrrecs, va aflorar diner negre en 
l’anomenada amnistia fiscal feta pel govern. Evidèn-
cia que els que han de donar exemple són uns poca 
vergonyes, però també que les lleis d’aquest país 
només serveixen pel que es vol. Una de les garan-
ties d’aquesta llei era que no es dirien els noms. Si 
va blanquejar diner delictiu és un tema diferent que 
aflorar diners opacs.

Ramón Tijeras, autor del llibre ‘Los Rato’, diu que el 
pare de la nissaga, “s’emportava diners cap a Suïssa 
en maletes”. Sembla que alguns poden passar per 
les duanes sense que els mirin i poden fer ingressos 
als comptes sense que els preguntin d’on han tret la 
moneda. Són els “elegits” que estan pel damunt del 
bé i del mal.. Però a vegades han de pagar la factura.

Rodrigo Rato, en declaracions a ‘Onda Cero’, va dir 
que al seu dia va comunicar personalment al Govern 
de Mariano Rajoy la seva decisió d’acollir-se a l’am-
nistia fiscal del 2012. Mai se sap a qui creure’s, però 
ara no és el moment de fer-se el sorprès. De moment 
ja l’han detingut i li han escorcollat la casa davant la 
televisió. Les clavegueres fan molta pudor.

Pedro Sánchez, secretari del PSOE, es va afanyar 
per demanar la dimissió del ministre Cristobal Mon-
toro, pel que va fer el que havia estat home fort del 
PP. Aquests polítics miren sols la palla en l’ull dels 
altres.

El “pequeño Nicolás” torna a fer de les seves. El 
diari ‘Publico’ ha publicat el que li va explicar a Javier 
de la Rosa. Pagava a tothom. Més clavegueres.

Manuel Chavez i José Antonio Griñan van decla-
rar al Tribunal Suprem per ser aforats, per explicar la 
seva relació amb els casos dels ERO andalusos. No 
saben res, ni van veure res. Totes les evidències del 
que ha passat són error dels altres. L’autocrítica no 
és una de les seves virtuts. Tampoc la del seu partit.

José Antonio Monago, president de la Junta d’Ex-
tremadura, diu que pagarà una pensió especial a les 
dones de més de 70 anys i farà guarderies pels fills 
dels funcionaris. Són molt bones iniciatives. El pro-
blema és que les paga per un sistema de distribució 
dels impostos que penalitza a altres regions i auto-
nomies.

Pablo Iglesias, líder de ‘Podemos’, li va lliurar al rei 
Felip VI uns colecció de la sèrie “Juego de Tronos”. 
Potser era una broma o potser una indirecta.

Mariano Rajoy, president del govern, ha dit “No és 
l’hora de fer proves amb amateurs sinó de confiar en 
els professionals”. El que no sabem què entén ell per 
professional perquè de ‘xapuces’ n’han fet moltes. 
Segurament per això segurament també promociona 
la marca ‘Espanya’, símbol de qualitat i eficiència.

Artur Mas, president de la Generalitat, ha respost a 
Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PPC dient  
“No cal que doni les gràcies al govern, ni jo ni ningú, 
el president de Catalunya, en una instal·lació de la 
Generalitat, la mínima norma d’educació és que pu-
gui intervenir i saludar els assistents. La mínima... 
que no sempre s’ha complert”. Tant de bo es podés 
obrir una nova etapa en les relacions, però ja es veu 
com van les coses. El Tribunal Constitucional suspèn 
la llei d’acció exterior catalana. Aviat s’assemblarà al 
Tribunal d’Ordre Públic de l’època franquista. Com 
aleshores, estarà penat ser dissident.

Carles Viver Pi-Sunyer, comissionat per a la Trans-
ició Nacional, va participar per primera vegada a la 
reunió del Consell Executiu. I va entrar a la reunió  
acompanyat per  Artur Mas, president de la Generali-
tat, i per Francesc Homs, conseller de la Presidència.

Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, va la-
mentar haver-se equivocat en la votació de la refor-
ma de la llei d’avortament. “Hi ha una frase de Cató 
que diu ‘puc perdonar els errors dels altres, però no 
puc perdonar-me els errors propis’, i aquest va ser 
un error que lamento moltíssim”. El seu vot sols va 
tenir transcendència moral.

Susana Díaz, guanyadora de les eleccions andalu-
ses, juga fort. No ha volgut assegurar la seva inves-
tidura fent pactes i ha deixat a una representant del 
PP a la mesa del Parlament d’Andalusia. 

Lucía Caram, religiosa dominica, va rebre el premi 
Català de l’Any 2014. “Sóc Catalana d’adopció i elec-
ció i afiliada al MEC, el partit dels que Mouen el Cul”. 
I segueix lluitant, a través del projecte Mosaic o la 
Fundació Rosa Oriol, contra la pobresa i la desigual-
tat de tantes “persones empobrides que criden de 
dolor”. 

Es tracta d’un gest polític de primera 
magnitud, suficient per a fer possible 

un acord històric per a les nostres 
ciutats i comarques, i que definitiva-

ment separaria l’Anoia d’una Catalunya 
Central on ni hi és, ni se l’espera.
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El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Els ciutadans estem guanyant les eleccions 
municipals. 
Ho dic pel gran nombre de candidatures que 
s’han presentat. Per un cantó hi ha els ciuta-
dans que estan tips que determinats partits els 
prenguin el pèl, i tips que hi hagi tantes institu-
cions corrompudes per comportaments delic-
tius dels polítics electes. Però sobretot la gent 
ha entès que cal participar en la vida política 
catalana. 
D’altra banda -i això és encara millor- hi ha ga-
nes d’empènyer el procés independentista des 
de la base, és a dir des dels mateixos ajun-
taments de Catalunya. Aquesta ànsia trans-
formadora es nota en el nombre de persones 
disposades a formar part d’una candidatura 
municipal. En alguns casos formant part d’un 
partit i en altres a través d’agrupacions d’elec-
tors. 
En tot cas es veu molt clar que la gent ha per-
dut la por i ha donat un pas endavant per a 
treballar per la comunitat. Tots som conscients 
que si nosaltres no fem política, ens la faran 
els altres... i sabent per experiència com les 
gasten alguns partits, és més fàcil fer el pas.
Això ha comportat un fort increment en el nom-
bre de candidatures presentades. Tant que és 
impossible fer una anàlisi acurada de tot el 
conjunt, ja que hi ha tota mena de forces, agru-
pacions i candidats. En alguns municipis s’han 
superat les deu llistes, (a Vilanova del Camí 
són onze les llistes presentades) tot i que en 
alguns casos s’ha produït una fusió de diver-
sos grups.
A l’Anoia, trobo que és una bona notícia que 
ERC tingui capacitat per presentar candida-
tures a absolutament tots els municipis de la 
comarca, i que ho faci proposant tants no mi-
litants. Mostra evident que l’independentisme 
està ben viu i amb ganes de seguir avançant 
posicions.
Per altra banda hi ha partits que seguint direc-
trius “de dalt” han presentat llistes en pobla-
cions on no hi tenen presència, en un intent 
de minimitzar la previsible patacada electoral 
a base de treure desenes de vots intranscen-
dents -és a dir, sense representació municipal- 
per tal de presentar-los davant l’opinió pública 
com a vots obtinguts al conjunt del país.
Quan els ciutadans de forma tan clara i con-
tundent, donen un pas endavant i es mullen 
pel conjunt de cadascun dels municipis cata-
lans, és senyal que les coses estan començant 
a canviar i que la nit del 24 de maig, trencarem 
moltes cadenes i farem tremolar a molts que 
avui, se senten intocables. 
En trenta dies justos, si volem, ho veurem.

Rècord de llistes

JAUME SINGLA 

A peu pla.

Catalans

Diuen que una criatura adoptada, convivint amb els 
seus pares (adoptius) al llarg de tota la infantesa, aca-
ba assemblant-se físicament a ells. No sé si és veritat, 
però m’ho crec i a més m’agrada creure-m’ho. Con el 
roce nace el cariño, diu un refrany castellà. “El tracte 
fa el parentiu” es diu en català. Segur que hi ha dites 
iguals o semblants en moltes altres llengües. Ho dic 
perquè demà -ho estic escrivint dimecres- serà Sant 
Jordi, una festa important per als catalans. Però Sant 
Jordi també és el patró dels anglesos, tot i que no se 
sap ben bé d’on va néixer aquesta tradició, però el cert 
és que se celebra per tot el territori i és una de les fes-
tes més importants. Això ens agermana amb els bri-
tànics? La veritat és que no; per molt que tinguem un 
patró comú, uns i altres som molt diferents, i aquí és on 
volia arribar.
Per molt que diguin els “unionistes”, com per exemple 
els senyors del PP, els de Ciutadans, el que queda de 
UPyD i fins i tot els de Podemos -tot i que els portaveus 
d’aquest partit diuen i es contradiuen cada dia dues ve-
gades-, els catalans conformem un poble amb uns sig-
nes d’identitat que ens fan ser diferents d’altres pobles 
amb els que compartim península. Això no vol dir que 
siguem ni millors ni pitjors, si és que aquests concep-
tes són avaluables quan es parla de pobles, però hi ha 
factors que marquen diferències. Per exemple un país 
que té mar com Catalunya, per força serà diferent d’un 
que no en té, com Castilla. Els països que tenen cos-
tes marines acostumen a ser mariners i encara més 
important, reben gent d’altres contrades.
Si el Mediterrani va ser el bressol de la cultura anome-
nada occidental, és normal que les costes catalanes 
rebessin fenicis, grecs, romans..., aventurers i comer-
ciants que es movien per aquest mar. No es té notícia 
que els cartaginesos arribessin a la Germània perquè 
no hi podien arribar, com és natural que els musulmans 
del nord d’Àfrica s’establissin a Andalusia (Al-Ándalus) 
a principis del segle VIII i no ho fessin al que ara és Su-
ècia; per això els andalusos tenen uns trets culturals di-
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ferenciats d’un asturià o un belga. Si a més un d’aquest 
pobles té una llengua pròpia, encara està més clara la 
seva singularitat, i torno a repetir que això no el fa mi-
llor ni pitjor, només el fa diferent de l’altra. El caràcter, 
el tarannà de la gent d’un poble, ve determinat per un 
cúmul de coses al llarg d’una pila de segles.
Alfonso Pérez de Guzmán, nascut a Lleó a meitat del 
segle XIII i conegut com a Guzmán el Bueno agafà 
fama pel fet de no voler rendir-se en el setge de Tarifa. 
Els assetjadors tenien presoner al seu fill petit i oferiren 
salvar-li la vida a canvi de la rendició, a la qual cosa 
el cavaller va replicar llançant-los la seva daga perquè 
el degollessin. La testosterona, el que ell entenia per 
honor i no sé quantes coses més sedimentades al seu 
ADN al llarg dels temps, van decantar el plat de la ba-
lança cap el cantó “heroic”. Sempre he pensat que si 
el bo del Guzmán s’hagués dit Gusmà i sigut català en 
comptes de fer un gest tan teatral, hauria dit “collons 
home, no ens precipitem, parlem-ne” i com a bon bes-
nét de fenici hauria intentat negociar en benefici propi.
He escrit tot aquest llarg preàmbul per dir que agradi o 
no agradi a alguns, molts catalans, moltíssims -mala-
guanyadament no ens els van deixar contar- ens sen-
tim un poble concret que viu en un país concret i que 
per bé o per mal no som ni ens sentim iguals a la resta 
de persones que poblen la península ibèrica i a més 
tenim una llengua pròpia, i torno a repetir que això no 
vol dir ni millors ni pitjors, i per això, pacíficament vol-
dríem tenir un estat propi, per autogovernar-nos, i tenir 
bones, boníssimes relacions amb els nostres veïns,  tot 
fet de manera pacífica, sense anar a garrotades com 
els últims que han assolit la independència.
I com que ens sentim orgullosos de pertànyer a aquest 
poble, demà sortirem a comprar una rosa, preferible-
ment vermella, per la nostra enamorada i ella ens cor-
respondrà amb un llibre, preferiblement català, i així 
complirem una vegada més amb una tradició que ens 
fa feliços perquè ens fa sentir el que som: catalans. 
Tant costa d’entendre?

JOSEP M. RIBAUDÍ / Membre de l’ANC

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades
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LOTTO 6/49
· Dissabte 18/04/2015

6-15-16-20-31-35
Complementari: 40
Reintegrament: 6

· Dimecres 22/04/2015
5-16-21-23-43-44
Complementari: 8
Reintegrament: 5

TRIO
· Dijous 16                  936  
· Divendres 17          039
· Dissabte 18     491
· Diumenge 19          742
· Dilluns 20               864
· Dimarts 21       457
· Dimecres 22      043

ONCE
· Dijous 16              41610
· Divendres 17       21487
· Dissabte 18    56417
· Diumenge 19       02361
· Dilluns 20             45006
· Dimarts 21    23220
· Dimecres 22    91952

· Dijous 16   7-31-32-37-38-47   C: 20  R: 3
· Dissabte 18   4-6-17-18-36-38  C: 15   R: 5

· Diumenge 19   8-23-27-38-53  Núm. clau: 0

· Dimarts 21   6-14-17-42-45  Estrellas: 1/8

ABRIL
24: Fidel de Sigmaringen; Pere Ermengol 
25: Marc; Anià; Calixta.
26: Isidor; Mare de Déu del Bon Consell.
27: Mare de Déu de Montserrat;  Zita.  
28: Pere Chanel; Prudenci; Cirí; Valèria.
29: Caterina de Sena; Robert.
30: Pius V; Josep-Benet Cottolengo; Amado

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

C/ Joan Maragall, 3
 (Local 2)  

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

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

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

La Mostra d’Igualada, tot 
un èxit
•• ANTÒNIA ANDÚJAR I ANDREU (*)

La Mostra d’Igualada 2015 ha estat 
tot un èxit! Gràcies a la feina dels pro-
fessionals i voluntaris; al suport de les 
institucions i patrocinadors que l’han 
fet possible, a les companyies que 
han compartit el seu art i, sobretot, 
al públic que n’ha gaudit. Personal-
ment, estic molt satisfeta pel resultat. 
I no voldria deixar passar l’ocasió de 
fer palès l’agraïment a l’anterior equip 
gestor, encapçalat per l’Òscar Balcells, 
qui juntament amb l’Òscar Rodríguez 
com a director artístic, van fer créixer 
i madurar La Mostra fins posar-la al 
nivell dels més importants esdeveni-
ments culturals del país. Avui la Mostra 
ocupa un lloc destacat en el mapa dels 
mercats estratègics de les arts en viu 
a Catalunya com a espai de referència 

dels espectacles per a tots els públics 
gràcies al llegat de les persones que 
l’han gestionat durant les 26 edicions. 
La intensa i valuosa feina feta al llarg 
d’aquests anys han facilitat la tasca 
del nou equip, amb Pep Farrés i Sílvia 
Lorente a la direcció, que han here-
tat un marc i estructura de La Mostra 
consolidats i han gaudit d’un fantàstic 
i generós traspàs de coneixement i 
saber fer. A tots els que han fet i fan 
possible la Mostra, el meu més sincer 
agraïment: vosaltres sou el cor de La 
Mostra, els que l’heu fet i la continua-
reu fent bategar. El nostre país té uns 
professionals de les arts escèniques 
meravellosos: és un plaer treballar 
amb tots vosaltres. 
(*) És directora de l’Àrea de Mercats 
de l’ICEC, Departament de Cultura, 
Generalitat de Catalunya

Propaganda política mu-
nicipal
•• CEDOC-UAB

El CEDOC de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, conserva des de les 
Eleccions Municipals de 1979 la mos-
tra més amplia existent de la propa-
ganda política realitzada en els muni-
cipis de Catalunya. La seva col·lecció 
permet analitzar els problemes i les 
propostes realitzades per les forces 
polítiques en els municipis catalans.
Seguir el procés polític en els munici-
pis és una tasca que tant sols es pot 
fer amb la col·laboració benèvola  dels 
seus ciutadans.  
Voleu ser el nostre corresponsal en el 
vostre municipi?
Properament les diverses candidatu-
res us deixaran a casa la seva propa-
ganda (programes, tríptics o cartes), 

o també les veureu pels carrers (con-
vocatòries d’actes, cartells dels candi-
dats... )
Podeu fer-nos-la arribar al CEDOC – 
UAB:
Centre d’Estudis de la Documentació 
de la Comunicació
Biblioteca de la Comunicació i Heme-
roteca General (Edifici N)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Cerdanyola (Barcelona)

El CEDOC us agreix per endavant la 
vostra tramesa d’un exemplar del que 
trobeu, que formarà part del seu arxiu 
a disposició de tothom que vulgui es-
tudiar amb detall la política local cata-
lana.

Dia 24: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 25: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 26: BAUSILI/JUVE/ Born, 23/Av. Montserrat, 27
Dia 27: ESTEVE/ Av. Països Catalans, 101
Dia 28: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 29: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 30: SECANELL/ Òdena, 84

cartes al director

Molts unionistes asseguren tenir la certesa que, a 
Catalunya, ells són majoria. Ho repeteixen tan sovint 
i, aparentment, tan convençuts, que hi ha gent que 
se’ls ha acabat creient. Aparenten estar-ne tant, de 
segurs, que fins i tot alguns consideren innecessari 
consultar sobre el tema als catalans via referèndum. 
Però també hi ha unionistes que expressen dubtes 
sobre quina és la voluntat majoritària dels catalans. 
Són els unionistes que no les tenen totes i alguns 
d’aquests, no tots, s’uneixen interessadament als 
que promouen la prohibició de votar. Com que no 
estan segurs del resultat tenen por que la votació 
resultés desfavorable als seus interessos. I aquí faig 
un incís per recordar que el terme unionista, que a 
alguns partidaris d’aquesta opció els desagrada pro-
fundament, no és un invent català. El terme unionis-
ta es va importar d’Irlanda, i com que és prou defini-

Dubtes i certeses
MIQUEL SAUMELL ·    @MiquelSaumell

tori d’una determinada actitud política aquí també ha 
acabat arrelant.
Els que em coneixen saben que no sóc unionista, i 
que tinc dubtes sobre quina és la voluntat majorità-
ria dels catalans sobre la possibilitat d’una Catalu-
nya independent. Seria, per tant, una mica agosarat 
per part meva confondre desitjos amb realitats tot 
i tractar-se, com dèiem abans, d’una pràctica força 
habitual entre molts unionistes que donen per fet el 
resultat de la votació. No cal dir que tinc alguna intu-
ïció al respecte, és a dir, que intueixo que hi ha una 
majoria de catalans favorables a la independència. 
Però en democràcia no n’hi ha prou de tenir intuïci-
ons sinó que s’han de tenir certeses, i per transfor-
mar els dubtes i les intuïcions en certeses només hi 
ha un camí, que passa necessàriament per les urnes 
i el recompte de paperetes.

Estic convençut que en aquest contenciós s’acabarà 
imposant el sentit comú, i que tots els catalans que 
ho vulguin tindran l’oportunitat d’expressar demo-
cràticament la seva voluntat. I si acaben guanyant 
els unionistes, una possibilitat que, com va passar a 
Escòcia no fa gaire, tampoc s’ha de descartar, tots 
haurem d’acceptar els resultats, també els que no 
som unionistes. El problema es presentaria si gua-
nyés l’opció favorable a una Catalunya independent. 
Hi ha molts unionistes que ja han dit que ells això 
no ho acceptaran mai, i insinuen camins poc reco-
manables per imposar la seva voluntat. És a partir 
d’aquesta possibilitat que als catalans ens convé 
anar conreant complicitats exteriors que, en cas de 
triomfar l’opció independentista, com a mínim no ens 
posin traves al nostre projecte.
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Sovint els nostres col·laboradors ens pregunten si és 
possible ser competitiu sense innovar. La resposta 
és immediata: sí. Només cal anar mantenint siste-
mes de millora continua integrats en l’organització. 
Però aquesta afirmació conté matisos molt impor-
tants: què passa quan es satura un mercat? Quines 
reaccions observem quan els productes o els ser-
veis existents no poden satisfer una nova necessi-
tat? Com reaccionem quan els esforços per millorar 
han arribat al límit i ja no són suficients per continuar 
endavant? És llavors quan la innovació esdevé l’ele-
ment que ens permet explicar la competitivitat. 
Si agafem una definició àmpliament acceptada d’in-
novació, sabrem que la innovació és “el procés en 
el que, a partir d’una idea, invenció o reconeixement 
d’una necessitat es desenvolupa un producte, una 
tècnica o un servei útil fins a ser comercialment ac-
ceptat” (Escorsa, 1997). Però la clau no està en co-
nèixer bé la definició d’innovació sinó en entendre 
i assumir que per sí sola no garanteix necessària-
ment assolir un alt grau de competitivitat: cal establir 
metodologies i estratègies, és a dir, integrar-la en la 
gestió d’una organització. I no només això, cal tenir 
sempre present també que la innovació comporta un 
risc intrínsec, l’avaluació del qual és determinant a 
l’hora de plantejar-la correctament.
El nostre territori conserva una tradició industrial for-
tament arrelada. Amb petites i mitjanes empreses 
que han superat tot tipus d’escenaris i amb grans 
empreses que han esdevingut tractores. La innova-
ció no fa distincions entre unes i altres i en moltes 
d’aquestes empreses hi ha estat present al llarg dels 
anys, de la mateixa manera que n’és un dels pilars 
de les de recent creació.

Dret de decidir
SERGI ARTIGAS BARCELÓ ·    Director d’Estratègia en Innovació del Centre Tecnològic LEITAT

Aquesta innovació industrial acostuma a estar vin-
culada a tecnologia, en tota l’amplitud que aquest 
terme permet, esdevenint la innovació tecnològica 
com una font de canvi molt important en la compe-
titivitat empresarial ja que, per una banda, permet 
materialitzar coneixement científic en tecnologia 
mentre que, per una altra, permet combinar totes les 
capacitats de les empreses: tècniques, financeres, 
comercials i administratives. Sense oblidar també 
que, normalment, la innovació tecnològica permet 
la creació (o el manteniment, en entorns complexos 
com els presents) de capacitats productives, és a dir, 
d’ocupació. 
Un dels punts crítics per a les empreses, indepen-
dentment de la seva dimensió i del sector on es tro-
bin o on vulguin entrar, el trobem a l’hora de decidir 
si el procés d’innovació s’ha d’obrir, ja sigui a col-
laboradors externs o a tots els àmbits de l’empresa. 
Els beneficis d’aquesta obertura són evidents: els 
grups externs d’innovació tenen una eficàcia molt 
elevada i aporten noves visions i en el cas dels grups 
interns, si bé tenen un abast més limitat, la seva 
comprensió del context és major. Els riscos i cos-
tos associats també són considerables: inquietuds 
sobre la propietat intel·lectual, manca de confiança, 
costos operatius,... L’experiència ens demostra que 
el posicionament més favorable a l’augment de la 
competitivitat empresarial és la combinació d’amb-
dues postures, és a dir, obrir la innovació a experts 
externs i a tots els àmbits interns de l’empresa.
Totes aquestes consideracions ens porten a pensar 
en les diferents cultures organitzatives que tenen 
les empreses. Aquest conjunt d’ideologies, tradici-
ons, compromisos i valors són compartits per tota 
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l’organització i influeixen en el seu comportament. 
No deixen de ser allò que la organització inculca als 
individus i és el principal factor determinat del nivell 
d’activitat innovadora d’una empresa ja que, com 
hem dit anteriorment, aquesta ha d’estar integrada 
en la gestió si es pretén que sigui efectiva.
Aquestes mateixes empreses que integren la inno-
vació dins el seu model de gestió (i les que no ho 
fan, també), necessiten accedir a nous mercats o 
guanyar quotes en mercats on ja hi són presents i 
és en aquest punt en el que la internacionalització 
esdevé un altre pilar rellevant en la competitivitat 
empresarial, que passa a ser una competitivitat in-
ternacional. 
Tant la innovació com la internacionalització, factors 
clau per a l’augment de la competitivitat empresarial, 
requereixen de talent com a matèria prima. En l’en-
torn global actual, el talent ha passat a tenir un paper 
tant o més rellevant que altres factors com la tec-
nologia o el propi capital, fins fa uns anys elements 
clau pràcticament de manera exclusiva en models 
de gestió de referència.
____________
Per parlar d’innovació el proper dilluns 27 d’abril el 
Centre d’Innovació Anoia, a Vilanova del Camí, aco-
llirà la jornada “Perspectives d’Innovació a l’Anoia” 
amb una ponència a càrrec de Sergi Artigas i segui-
dament una taula rodona en la que participaran di-
versos empresaris, responsables de logística i d’I+D 
d’empreses de la comarca. Tancarà la jornada Antoni 
Castellà, Secretari General d’Universitats i Recerca.
Assistència gratuïta a la jornada prèvia inscripció 
al telèfon 938054411 (ext.5) o bé al correu pecono-
mic@vilanovadelcami.cat 

Aquest prohom català, pare de l’actual Fèlix Millet 
i Tussell encausat per diversos delictes de corrup-
ció que no té res a veure amb la trajectòria del seu 
pare, va ser home de vida neta i lluitadora, financer 
i mecenes va fundar la Benèfica Minerva per ajudar 
la cultura catalana. El 1947 fou secretari general de 
la Comissió Abat Oliva. En retornar, després d’un 
temps a Madrid, fou cofundador  de l’Orfeó Català 
i també d’Òmnium Cultural. Home que va treballar 
en l’àmbit de les assegurances, va ser president de 
la famosa Federació de Joves Cristians i director del 
diari “El Matí”, proper a UDC, tot això abans de la 
Guerra Civil. Home profundament catalanista i con-
trari als feixismes imperants a l’època, va haver d’es-
capolir-se de Catalunya al començar la Guerra Civil  
i va marxar a la ciutat Italiana de Trieste. Aquesta 
emigració forçosa, provocada pel descontrol de les 
partides anarquistes, sobretot en els primers me-
sos del conflicte de 1936. No és la meva intenció 
biografiar aquest prohom de Catalunya, sinó fer es-
ment d’uns trets de la seva vida que m’han sorprès 
en conèixer-los. Fèlix Millet i Maristany va haver de 
lluitar, abans i després de la Guerra, per defensar-
se dels intransigents d’un i altre costat. Abans del 
36 va treballar per Catalunya enfrontant-se amb el 
bisbe Irurita, que va començar una campanya de 
descatalanització dels moviments cristians de l’èpo-
ca, a Barcelona. La vida d’aquest home fou llarga i 

profunda, però el que és curiós de destacar és un 
diàleg entre ell i el General Muñoz Grandes quan 
era vicepresident del Govern de Franco, que va ser 
el següent:- “A ver dígame Vd. Sr. Millet ¿cual es 
su posición política y sus pretensiones respecto a 
Cataluña”? Millet li digué, concretament, que volien 
emissions de ràdio en català per a la difusió del llibre 
i la cultura catalana i l’ensenyament primari en cata-
là.- ¿”Y cuando tenga eso, quedará Vd. contento o 
pedirá más”- li va qüestionar Muñoz Grandes, i con-
tinuà  Millet ....-Si el Gobierno de VE nos autoriza y 
concede esto, por pronto apaciguará mucho los áni-
mos – “Bueno, bueno. ¿Pero Vd. se considerará y 
se manifestará satisfecho”?  –Millet va atrevir-se una 
mica més, va demanar més coses  i va dir a continu-
ació: Yo creo, como el señor Porcioles y tantos, que 
hay que levantar la prohibición de la bandera cata-
lana, hay que autorizar la celebración de los Juegos 
Florales de Barcelona, y la libre y normal actuación 
del Institut de Estudios Catalanes. Muñoz Grandes 
l’anava deixant dir, i quan Millet acabà, contestà el 
general:  -¿ “Y no pedirán luego el restablecimien-
to de la Mancomunidad”? –contestà Millet: Enten-
demos que sería muy conveniente para la marcha 
administrativa de la Región- ( per demanar que no 
quedi). Contestà Muñoz Grandes: Y no empezarán 
cuando la tengan (la Mancomunitat), la campañaa 
por la obtención del Estatuto de Autonomía?  Millet 

vacil·là i Muñoz Grandes va afegir : Mire Vd., Don 
Félix, con el presidente Macià me entendía fácilmen-
te. Él, ciertamente, creía y quería una Cataluñaa li-
bre en una Españaa Grande. Él era un hábil político 
y un hombre de actitudes claras, rotundas, pero de 
auténticas lealtades... esto no lo veo en ustedes. Vd. 
es realmente el líder que hoy representa la opinión 
más vasta del catalanismo activo. Fíjeme Vd. límites 
de sus objetivos y yo se los defiendo en el Gobier-
no; pero comprométase públicamente a una actitud 
diáfana de españolidad-. El pobre Millet va quedar-
se entre espasa i paret. L’oposició en l’exili de Tar-
radellas no li va perdonar aquestes relacions amb el 
Règim de Franco, el van titllar d’ingenu i inhàbil. Així 
s’escriu la història, tremendament injusta pera als 
que aposten per establir ponts i bastir camins abans 
de promoure enfrontaments. Però quan aquests vé-
nen i la cosa acaba malament, els responsables no 
els troba ningú doncs ja s’han esfumat com Lerroux 
a la Setmana Tràgica o Josep Dencàs, conseller de 
Governació en els fets d’Octubre del 1934, que va 
fugir per les clavegueres.

Part de la informació ha estat extreta del llibre:” La 
Memòria de l’Esteve Albert”, edició de Josep Puig i 
Pla. Editorial “Voliana”

Converses entre Muñoz Grandes 
i Fèlix Millet i Maristany  (1903-1967)

GALO BALL I RATÉS ·   



Xifra rècord de 145 candidatures a l’Anoia per 
les eleccions municipals del 24 de maig
JORDI PUIGGRÒS.-
Un total de 145 candidatu-
res competiran el proper 24 
de maig per un lloc en els 33 
ajuntaments de la comarca de 
l’Anoia. Aquesta setmana La 
Veu publica tots i cadascun 
dels noms que integren les 
llistes per a les properes elec-
cions municipals, després que 
el passat dimecres fossin pu-
blicades per la Junta Electoral 
d’Igualada. Aquesta és una xi-
fra rècord, doncs mai s’havia 
arribat a superar el centenar 
de llistes a la comarca (93 a 
les eleccions del 2011). 

ERC, l’única que arriba 
a tots els municipis
ERC és l’única força políti-
ca que es presenta a tots els 
33 municipis de l’Anoia, i fruit 
d’això ja ha obtingut la seva 
primera “victòria”: té garan-
tides sis alcaldies. A Carme, 
pel fet que és llista única (és 
l’únic municipi on succeeix 
això), però també a Bellprat, 
Copons, Orpí, els Prats de 
Rei i Sant Martí Sesgueioles, 
pobles on també es presen-
ta el PP, però amb una llista 
“fantasma”, és a dir, sense 
cap candidat del poble. Efec-
tivament, el Partit Popular pre-
senta 26 candidatures a la co-
marca, però una vintena són 
d’aquestes característiques, 
una estratègia molt habitual 
en aquest partit amb l’únic ob-
jectiu de sumar vots fidels que 
s’acumulin als generals de tot 
el país. Una mesura del tot le-
gal, però que moralment des-

El PP presenta 
25 llistes, però 
una vintena són 
“fantasmes”: els 
candidats són 
tots de fora

El tema de la setmana
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ERC, l’única present als 33 pobles, ja ha obtingut la seva primera “victòria”: té garantides sis alcaldies

perta opinions molt diverses.

CiU perd candidatures 
a 3 municipis i el PSC, a 16
Convergència i Unió no ha 
aconseguit reunir prou gent 
com per presentar-se a tot 
arreu. Es presenta a 27 po-
bles, tres menys que al 2011: 
ha perdut Carme, Orpí i Sant 
Martí Sesgueioles. 
El veritable desastre és al 
PSC. Dels 33 municipis -tots- 
on es presentava el 2011, ara 
és present a només 17, per-
dent doncs 16 candidatures, i 
això tenint en  compte que la 
majoria es presenten sota la 
seva marca blanca “Candida-
tura de Progrés CP”. 
Pel que fa a les forces més 
minoritàries, Iniciativa per Ca-
talunya, bé directament o sota 
les sigles “Entesa”, es presen-
ta a 9 municipis, un menys que 
fa quatre anys. Plataforma per 
Catalunya ho farà en 8, dos 
menys que el 2011. La CUP i 
la seva marca “Poble Actiu” es 
presenten en 4 municipis, tres 
més que fa quatre anys, amb 
la novetat important d’Iguala-
da. On hi ha una de les grans 
novetats respecte fa quatre 
anys és la proliferació de par-
tits independents sota el parai-

gües d’agrupacions d’electors 
o de partits de caire municipal, 
com Veïns amb Veu.

11 candidatures a Vilanova
Com a les últimes eleccions 

la població amb més candi-
datures és Vilanova del Camí, 
amb onze, dues més que el 
2011. Segueixen Piera, amb 
nou, i Igualada i Santa Mar-
garida de Montbui, amb vuit 

llistes cadascun. Sorprén tam-
bé que en municipis de pocs 
habitants com la Torre de Cla-
ramunt, Hostalets de Pierola o 
Cabrera, es presentin set can-
didatures.
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ARGENÇOLA (4)
ESQUERRA REPUBLICANA
1. JAUME TEIXÉ I ARIBAU
2. GUMERSINDO PARCERISAS
PARTIT POPULAR 
1. JOSÉ M. MARTÍNEZ TORRES
INICIAVA PER CATALUNYA
1. ANTONI LLORET GRAU
2. JOAN SOLÀ MIRET
3. MARIBERENGUER CABADO
CONVERGÈNCIA i UNIÓ 
1. SALVADORRICH BOSCH
2. JOSEP MARIA GASSÓ GOMÀ

BELLPRAT (2)
UNITS PER BELLPRAT - AM
1. CARLES POL GUAL
2. JOAN CARBÓ I SOLÉ 
3. JOSEP SOLER I CASELLAS
PARTIT POPULAR 
1. FCO. JAVIER PÉREZ PONCE

CABRERA  (7)
GRUP DE VEïNS AL SERVEI DE 
CABRERA D’ANOIA (GVSCA)
1. JOSÉ MARIA MEDIGÓMEZ
2. JUAN MILÀ CAPELLADES
3. ANTONIO JIMÉNEZ LAPARTE
4. SORAYA ROYO HUERTA
5. CARMBUENO MARTÍNEZ
6. DANIEL RAMOS JIMÉNEZ
7. JOSÉ MANUEL GUENAGA LÓPEZ
8. SEBASTIAN PRATS MARTÍNEZ
9. MARTA PRATS MARTÍNEZ
Suplents:
1. ELEONOR DE PATRO PANADÉS
2. MARÍA MATALLANES MARTÍNEZ
UNITS PER CABRERA - ERC - AM
1. JAUME GORREA I ORTIZ 
2. MIQUEL ORTEGA MORATO 
3. ELISABET HIDALGO I ORTEGA 
4. MARC BALAGUER ARROYO 
5. MONTSERRAT ARANDA RUBIO 
6. FRANCESC HERNÀNDEZ I JA
7. CARLOS GIL MARTÍN 
8. JAUME CASELLAS I VILA 
9. FERRAN FOIXENCH I RIBES 
Suplents:
1. AMARÍA TORRES RUIZ 
2. MÀXIM OLIVA I LLOVERAS 
3. MARGARET WHITE 
4. MANUEL RODRÍGUEZ GARCIA 
5. ANTÒNIA JUÀREZ I BENAVENTE 
6. SILVIA SÁNCHEZ MORALES 
7. MARILÓ MARTÍN VÁZQUEZ 
8. CLEMENTE GUIMERANS SORIANO 
PARTIT DELS SOCIALISTES
1. SALUS MONTEAGUDO HIDALGO
2. DANIEL ZORRILLA OSORIO
3. DANIEL VALLEJO ÁLVAREZ
4. ISMAEL PATÓN MALDONADO
5. DAVID FOUZ MARGENET
6. MARIO DELGADO FERNÁNDEZ
7. MANEL MONTEAGUDO HIDALGO
8. MARCEL·LÍ MURILLO GOL
9. CRISTIAN GONZÁLEZ VARGAS
Suplents:
1. NURI FELIP SURIOL
2. AMPARO MONTEAGUDO HIDALGO
3. EVA MARIA MARTÍNEZ PEREZ
INICIATIVA PER CATALUNYA
1. JOSÉ FERNÁNDEZ PECES
2. ANDRÉS TOLEDO CAMPILLO
3. ROSA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
4. JOSÉ A. MORALES JIMÉNEZ
5. JÉSSICA TOLEDO ROMÁN
6. ANDRÉS TOLEDO ROMÁN
7. JUDITH MORALES MUNNE
8. CRISTIMARTÍN SÁNCHEZ
9. EVA PASTOR CONCA
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
1. FRANCISCO LUIS CIRERA CALVET
2. XAVIER BERTRAN MARTORELL
3. EMMA SERRANO HERNÁNDEZ
4. AURORA ROMERO LOPEZ
5. JOSÉ MANUEL PAEZ PRADAS
6. JOSÉ ANGEL ORELLAGARCÍA
7. FRANCISCO LUTORRES
8. CRISTÓBAL DOBLADO DOBLADO
9. MIGUEL A. SERRANO HERNÁNDEZ
Suplents:
1. ANGEL FAUSTINO FANLO PEREZ
2. FRANCESC CIRERA TORET
PARTIT POPULAR
1. RICARDO COLL LÓPEZ
2. JESICA CASAIS MARTÍNEZ
3. DANIEL TEIJEIRO SANTISO
4. JUAN VILES URIACH
5. JOSÉ Mª DEL ÁGUILA CAMPOY
6.RIQUE CASANOVA PICO
7. ANTONIO GRANADOS MARTÍN
8. Mª JESÚS MINGUEZ LAPEIRA
9. AURORA AGUILERA RUIZ LOPERA
PLATAFORMA PER CATALUNYA
1. GUILLERMO MONTES RAMOS
2. JUAN JOSÉ CRUZ SANMARTIN
3. SERGIO MORALES MARTINEZ
4. ANTONIA FELGUERA GIRON
5. MARIA JOSEFA GIL CASILLAS
6. CESAR TRASSIERRA CESAR
7. DANIEL CRESPO MUÑOZ
8. YOLANDA RODRIGUEZ MOYA
9. CATALIMARTIN VAZQUEZ

CALAF  (6)
PLATAFORMA PER CATALUNYA
1. XAVIER GUERRA FLORES
2. VANESSA RODRÍGUEZ GARCÍA

3. RAUL FLORES PÉREZ
4.RCISO GUERRA FLORES
5. MARIA ISABEL LAO LÓPEZ
6. ANTONIO LÓPEZ RUBIO
7. MARÍA JESICA GUERRA PALACIOS
8. JORDI GUDEL ARMENTERAS
9. MARIA ISABEL RUIZ ACEBO
10. GLORIA GUERRA SORIA
11. RAUL RODRÍGUEZ GARCÍA
JUNTS PER CALAF - AM
1.  JORDI BADIA PEREA
2.  TERESA TORRIJOS GASSÓ
3.  JORDI FITÓ I GIRALT
4.  MONTSE ISERN VIVANCOS
5.  MONTSE MASES I SALA
6.  JORDI BIOSCA I POU
7.  NEUS QUER I PUJOL
8.  VICENÇ SUGRAÑES CREUS
9.  EVA RAICH SORIGUERA
10.  TOMÀS AGULLÓ LLORET
11.  JOSEP TORRA I PARÉS
Suplents:
1.  ALOMA GIRALT I RODRÍGUEZ
2.  JOSEP ANTONI SÀNCHEZ I MALET
3.  ASSUMPTA DOMINGO I VILA
4.  MARC ILLA I SOLANES
5.  MERITXELL PÉREZ I PARADELL
6.  FRANCESC X. TORRIJOS GASSÓ
7.  LIDIA GIRALT I COLOM
8.  ROSA MARIA LLADÓS CANELA
9.  ANTONINO MESTRES BALLÚS
10.  JOSEP HUGUET MAS
GRUP INDEPENDENT PER CALAF - 
VEÏNS AMB VEU (GIC-VV)
1. NEUS APARICIO CERVANTES
2. SALVADOR PRAT CASANOVAS
3. JOSEP CASULLERAS CLOSA
4. MINERVA BARBERO OCHOA
5. JUAN LÓPEZ ALCAIDE
6. JOSÉ L. SALGUERO FERNÁNDEZ
7. ANBIOSCA MASANA
8. DAVINIA ZAMORA LOZANO
9. JOSEP CAMÍ PASCUAL
10. ZOILA CASTELO ESTRADA
11. XAVIER CALVET CAMATS
Suplents:
1. ALEIX ESTRUCH DÍAZ
2. ROSA PIÑOL GILABERT
3. ANTONIO FERNANDEZ GONZÁLEZ
4. GEORGICLOSA FITÓ
ARA CALAF-ENTESA (AC-E)
1. JUAN LÓPEZ GALLEGO
2. LOURDES DEL VISO GARCÍA
3. RAFAEL BONASTRE HARO
4. MARÍA CARMRUIZ BARBANCHO
5. MANUEL RUIZ DEL VISO
6. FRANCISCO BURGOS MURCIANO
7. MAITE LÒPEZ DOMÍNGUEZ
8. LUCIANO GRADOS GALÁN
9. N’AMPARO PALLAROLS LÓPEZ
10. MARIO CALDERÓN CANTALAP.
11. MARÍA MERCEDES PRAT DABANT
Suplents:
1. JUAN MARÍA VALDEPEÑAS RUÍZ
PARTIT POPULAR
1. ISIDRE BONASTRE LLADÓ
2. JOSÉ ANTONIO SANTOS ESPESO
3. ANTONIO ZAFRA ZAFRA
4. Mª RAMOVÁZQUEZ BELLO
5. VICENTA OUTUMURO OUTUMURO
6. LUIS FELIPE BLANCO PEÑALVER
7. MIGUEL VERA PALOMEQUE
8. LUCINO CACHERO FUEYO
9. MARIA FE CID VILA
10. Mª ISABEL ARIAS SUÁREZ
11. MARTA RODRÍGUEZ-CASANOVA
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
1. MARIA A. TRULLÀS POVEDANO
2. JUAN CABALLOL PÉREZ
3. JESÚS LÓPEZ HERRERA
4. JOAN RUBI BARTROLÍ
5. ARIADRIU SÁIZ
6. JOSÉ MANUELVARRO JACINTO
7. MONTSERRAT GARCIA TORRA
8. MARIA PILAR CARDOJORQUES
9. TRINIDAD ROVIRA VILASECA
10. ANTONIO GUIX COLL
11. TERESA GARROFÉ CASAMITJ.
Suplents:
1. MONTSERRAT BERTRAN RAMON
2. ANGEL SORIA FERNÁNDEZ
3. PERE GRAU MARIMÓN

CALONGE (4)
INDEPENDENTS PER CALONGE DE 
SEGARRA (ICS-CP)
1. RAMON CAMPÀ PONS
INDEPENDENTS PER CALONGE DE 
SEGARRA (ICS-AM)
1. DAVID CREUS CASTELLÓ
PARTIT POPULAR
1. CAROLINA Gª-ROMERO DE T. 
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
1. XAVIERDAL MASANA
2. RAMON PARÉS MASANA
3. ABEL DUOCASTELLA COLOM

CAPELLADES (5)
VILA DE CAPELLADES-CUP 
1. ALEIX AUBER ÁLVAREZ 
2. SUSANA MORENO BLANCO 
3. ADELA MORERA RODRIGUEZ 
4. SERGIO PÉREZ CASTILLO 
5. DAVID VITALI JURADO 
6. ALEXANDRE M. TALAN FRANCO 
7. MARIA DELGADO MARTÍNEZ 
8. ROGER CALVO PEREZ 
9. DIANA GONZÁLEZ PASCUAL 
10. IVAN OLVERA BAENA 

11. MOISÉS MAS ALMIRALL 
12. VIOLETA MATA CARBONELL 
13. MERITXELL MARTÍNEZ MASONI 
Suplents:
1. RAFAEL RUIZ MANZANO 
2. MARIA FARNERS FONTBONA 
3. ANNA CAMPS BISBAL 
4. ARCADI ROIG AMAT 
5. MÒNICA MALLÉN MONTOLIU 
6. CRISTINA MORENO BLANCO 
7. JAVIER VITALI JURADO 
8. NOELIA BARRANTES PÉREZ 
9. SANDRA EXPÓSITO ROVIRA 
10. ANTONI MARLÈS DIAZ 
ESQUERRA REPUBLICANA-AM
1. ÀNGEL SOTERAS I LARGO
2. SALVADOR VIVES ALARI
3. JAUME SOLÉ I CAROL
4. ESTHER RAMOS GIMENO
5. CRISTINA ROCA I FARRIOL
6. JORDI BARTROLÍ I TUTUSAUS
7. VANESSA POSTIGO I PÓVEDA
8. ANTONI ILLA CREIXELL
9. MONTSERRAT GARCIA BOTINES
10. MARCELINE VAN-LOMMEREN
11. ROBERT RODRIGUEZ-ARIAS
12. JAUME MORERA I SANAHUJA
13. NÚRIA MORA DIAZ
Suplents:
1. MARTÍ SOLER I FERNÀNDEZ
2. ESTER TORRES PRATS
3. FREDERIC RIU I COSTANSA
4. DOLORS SOTERAS I BERNADET
5. JOAN JOSEP GUAL
6. DOLORS OBIOL MATES
7. VICENÇ VIÑES CEBRIAN
8. LOURDES SALA I TUTUSAUS
9. INÉS LÓPEZ CASPIR
10. PERE TELL SARMIENTO
PARTIT POPULAR
1. XAVIER JIMÉNEZ PASAMONTE
2. JAVIER GIL MOLINERO
3. EVA GINÉS JULVE
4. ROSA Mª MARTÍNEZ RUBIA 
5. MERCEDES GONZÁLEZ LOPEZ 
6. HÉCTOR SALVADOR DE LA ROSA
7. Mª JOSÉ BARROSO FERNÁNDEZ
8. ERIK VILCHES CÁRDENAS
9. JULIAN VICARIO ORTEGA
10. ELISABEH ESCOTTO PAULA 
11. MARC NÚÑEZ MIRETE
12. SILVIA ALCARAZ LAPAZ 
13. Mª ELENA FERNÁNDEZ SENDRA
Suplents:
1. ISABEL PARRA PRADAS 
CONVERGÈNCIA i UNIÓ 
1. MARCEL·LI MARTORELL FONT
2. EDUARD IGLESIAS TORRES
3. SUSANA OLIVARES BARRERA
4. ELISABET SERRET SANVICENTE
5. ANNA GABARRÓ BARTROLI
6. JULI MORENO LÓPEZ
7. JORDI TORRES PALOMINO
8. TRINIDAD LORENZO RUBIO
9. MARIA TERESA TORT OCASAR
10. MARCEL ROSELL MARTORELL
11. VICENÇ CORBELLA SAVALL
12. SONIA PEREZ GARCIA
13. FRANCESC SABATER ROCA
Suplents:
1. ANTONI PONS TORT
2. MARIA DEL CARME ALOY CARNÉ
3. CARMPORTELA CASTELLANO
4. JOSEP CARRERAS BARTOLÍ
5. MIREIA FONT PIÑAS
6. BÀRBARA PONS BARTROLÍ
7. FRANCESC X. BARTROLÍ TRULL
PARTIT DELS SOCIALISTES 
DE CATALUNYA-CP
1. N’AARON ALCAZAR GUTIERREZ 
2. CARLES CUERVA CLAVER 
3. SORAYA BEN-NASR VILCHEZ 
4. SERGIO TORRES FERNÁNDEZ 
5. M. CARMCANO HERRERA 
6. PEDRO PÉREZ MONTEAGUDO 
7. BENIGNO RAMÍREZ TORREBL.
8. MARIANA ARROYO MARTÍN 
9. N’ANTONIA VILCHES ROJAS 
10. MERCEDES CANO HERRERA 
11. JOSÉ MARIA TORRES LÓPEZ 
12. FRANCISCO GÁMIZ GARCIA 
13. DOLORES CAZORLA PÉREZ 

CARME (1)
JUNTS PER CARME - AM
1. JORDI SELLARÈS POCH
2. ILDEFONSA TARRIDA SARDÀ
3. JOAN HERNAN LLORENS
4. MARCOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
5. ALBERT SAUMELL GUIXÀ
6. EVA FAURA FARRÉS)
7. ANCA MARIA COCIS
Suplents:
1. PAU PASTOR BRU
2. JOSEP LLORENS BALADA
3. PERE ALOY NOGUERA
4. GRACILIANO RODRIGUEZ SONET
5. JOAN VENTURA ARESTÉ
6. LLUIS ESTEVE ARGELICH
7. MARIA DEL MAR AMAT VIDAL
8. RUBCLARAMUNT VICENTE
9. JOAN CARLES CODOL LÓPEZ
10. JOSEP MARIA POCH SABATÉ

CASTELLFOLLIT 
DE RIUBREGÓS (4)
INDEPENDENTS PER CASTELLFO-
LLIT DE RIUBREGÓS-AM
1. GERARD BATISTA SERAROLS

PARTIT POPULAR
1. JOSÉ ANTONIO SOBERÓN BRIZ
ASSEMBLEA PER CASTELLFOLLIT-
POBLE ACTIU (ApC-PA)
1. JAUME VILARDOSA ROSICH
CONVERGÈNCIA i UNIÓ 
1. RAMON IBAÑEZ CLOSA
2. REMEDIOS DORADO DELGADO
3. SALVADOR HUGUET SÓLA

CASTELLOLÍ (2)
PLATAFORMA UNITS PER CASTE-
LLOLÍ-AM
1. JOAN SERRA MUSET 
2. SERGI VILA MARTÍNEZ 
3. SAMUEL CERVERA CAMPS 
4. TERESA GUIXÀ SEUBA 
5. CARLA PEÑA PELEGRÍ 
6. JOAQUIM FOLQUÈ SOLÉ 
7. DAVID ARANA TORRAS 
Suplents:
1. MARIA BERENGUER PONS 
2. GERARD NOGUERA ESQUIUS 
3. JORDI OLLÉ MUNTANÉ 
4. ÀLEX SABRIÀ VIDAL 
5. ALEXIS ANDREU GRÀCIA 
6. ALBERT ALBERTÍ SANABRIA 
7. XAVIER TORT COSTA 
8. ANTONI COS MATEU 
9. CARLES POU FONT 
10. XAVIER ALEGRE CLOSA 
CONVERGÈNCIA i UNIÓ 
1. FR. X. BRUGUÉS BRUGUÉS
2. STELLA BRUGUES PEROTTI
3. TERESA GARCIA CUESTA
4. MONTSERRAT ARDERIU GOMÁ
5. JAVIER DIZ TORRALBA
6. VANESA VÁZQUEZ GUZMÁN
7. DANIEL SABARIEGOS CANO
Suplents:
1. JAUME ALSINA SOLÉ
2. SERGIO TARANCÓN CÉFORO

COPONS (2)
JUNTS PER COPONS-AM
1. FRANCESC SALAMÉ SABATER 
2. MARIA G CARRERAS VERDAGUER 
3. ABEL CASTELL BONET 
4. JORDI AMARO ÁLVAREZ 
5. MARIA ALBA CLOSA FRANQUENT 
6. JORDI MERCADAL PRATS 
7. NÚRIA PONS TORRENTS 
Suplents:
1. JOAN GUSI CASTELLVÍ 
2. MERCÈ MUNS BOTINAS 
3. TERESA MÚNERA PASCUAL 
PARTIT POPULAR 
1. LORENA ALJAMA LUPIÁÑEZ
2. LUMINITA TAPU ROSCA
3. ANYELINA P LÓPEZ HERNANDEZ
4. MIGUEL DIAZ RUIZ
5. MARIA ANTONIA CHECA MENA
6. MIGUEL PRIETO GONZÁLEZ
7. DOLORES SANTIAGO MANZANOç

EL BRUC (5)
BRUC VIU - ESQUERRA REPUBLICA-
NA DE CATALUNYA - AM
1. ENRIC CANELA VALLÈS 
2. IMMA RIBES I GONZÀLEZ 
3. LAURA MAÑAS RIAL 
4. ANTONIO MADRID I PÉREZ 
5. RAÜL RAMOS I PORTILLO 
6. ISAAC PONS MARTÍN DEL CAMPO 
7. JUAN CARLOS RAMOS PORTILLO 
8. ROSA SUBILS TORRAS 
9. LAURA PONS MARCET 
Suplents:
1. NÚRIA MARZAL CAMALLONGA 
2. JOSÉ ANTONIO COSTA PÉREZ 
CONVERGÈNCIA i UNIÓ 
1. CARLES CASTRO I TABOADA
2. ANTOLI DOMINGUEZ I DURAN
3. ALEJANDRO RODRÍGUEZ I RAMOS
4. JOAN SUBIRANA I PUÉRTOLAS
5. PAU ROVIRA I SELGA
6. MARIA TERESA CAMPS I FERRAN
7. RAFAEL GALVÁN RODRÍGUEZ
8. FÉLIZ GONZÁLEZ I RODRÍGUEZ
9. NATALIA CARRIQUE I PUIG
Suplents:
1. ENRIC LLORENS I SABATÉ
2. MONICA CASULLERAS I REMIGIO
3. ALBERTO PAÑELLA I TURIGAS
4. MARIA LUÏSA PUIG I OLLÉ
PARTIT POPULAR
1. SUSANA AGRAMUNT SEUBA
2. ENRIQUE VILA PUNTAS
3. ANTONIO JURADO ROMÁN
4. JAVIER CHORDA RUIZ
5. JUANA SIVA GONZÁLEZ
6. DOMINGO LECHUGA PÁEZ
7. BENITO DÍAZ RODRÍGUEZ
8. RAQUEL GALLEGO PACHECO
9. MERCÈ FOSCH AUDI
PARTIT DELS SOCIALISTES 
DE CATALUNYA
1. MARCO ARTIGAS ADELL
2. CRISTÓBAL CARRASCO MILLÁN
3. HIPÓLITO MUÑOZ GARCÍA
4. NÚRIA ÁLVAREZ CALVO
5. LEOPOLDO SÁNCHEZ AMAYA 
6. CÉSAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
7. CARLOS URAN TORRANO
8. NÚRIA DIAZ VALLS
9. NÚRIA BINEFA DEL VAL
EL BRUC ETS TU (EBET)
1. VICENTE JAVIER MOLINER BAYO

2. ENRIQUE ACHAERANDIO MAGAÑA
3. FRANCESC X. CANELA VALLÉS
4. JUAN JOSÉ MARQUÉS GONZÁLEZ
5. MIRIAM SANCHO CAPELLÍN
6. JORGE GIFRE RAMÓN
7. JOSÉ RAMÓN COMA SÁNCHEZ
8. MONTSERRAT CANUDAS JORBA
9. JUAN A. TORRENS MARCET

HOSTALETS 
DE PIEROLA (7)
PARTIT POPULAR
1. FRANCISCO BARRIOS MERINO
2. JUAN DÍAZ ARCEDIANO
3. ANA Mª BURILLO BARRIOS
4. ANSELMO ROMERO RODRÍGUEZ
5. SUSANA MUÑOZ COBO
6. ISMAEL ROMERO MORICHE
7. JUAN DIEGO MARTÍNEZ
8. ALICIA DÍAZ JIMÉNEZ
9. JUAN MORENO DURAN
10. ANTONIA MESTANZA HUERTAS
11. MªAUREA JIMÉNEZ CHICA
MOVIMENT CIUTADÀ 
HOSTALETENC
1. JAIME TRIAS CAMBRA
2. JAVIER MAGDALENO MARTÍNEZ
3. MOISES MESAS RUBIO
4. DOLORES GARCÍA MESAS
5. GLORIA MARCO SEBASTIAN
6. JOSEFINA RUBIO GARCÍA
7. MARÍA RUBIO GARCÍA
8.  FRANCISCO MARTÍNEZ CASTAÑO
9.  JOSÉ LUIS BAENA MEMBRILLA
10. MÓNICA GÓMEZ SANCHEZ
11. ENRIQUE LLOPIS CERDA
Suplents:
1. PEDRO PAREJA CABALLERO
2. MANUEL COLMENERO RAMOS
3. FRANCISCO DE LA RUBIA M.
4. ANTONIA DIAZ POZAS
ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA-AM
1. JORDI CALPE I CARBONELL 
2. BASTANIST CUCURELLA JORBA 
3. GEMMA FABRÈS I CASALS 
4. HÈCTOR CASTELLS I LÓPEZ 
5. NÚRIA ARBOLES I ORTÍZ 
6. LUPE DÍEZ RIVAS 
7. XAVIER PUJOL MESTRES 
8. FRANCISCO J. VALLE MACIAS 
9. FERRAN SEGURA OLLÉ 
10. DIEGO MANCARDI 
11. MIQUEL A. VÀZQUEZ I PÈREZ 
SUPLENTS:
1. SANTI SAGRERA I TORRAS 
2. MONTSE JABALERA PARCERISAS 
INICIATIVA D’HOSTALETS - ENTESA 
1. GEMMA CHALÉ I SAL·LARI 
2. ESPARTACO OBRADORS COMES 
3. DIEGO MARCOS ORTEGA 
4. FRANCISCO SERRANO PORTILLO 
5. JAUME PONS GRADOS 
6. ALÍCIA RODRÍGUEZ LUCAS 
7. CARLOS GRAUGES BUZZI 
8. JOAN FENOY VINUESA 
9. CRISTINA LÓPEZ MANCEBO 
10. ROSA M. VICENTE-RUIZ
11. JULIÁN BORREGA GARCÍA 
GRUPO DE INDEPENDIENTES DE LA 
ANOIA Y URBANIZACIONES (GIAU)
1. SERGIO MARTINEZ FERNANDEZ
2. ALBERTO JAVIER DIAZ VILCHES
3. GREGORIO LOPEZ PINEDA
4. OSCAR MOLINA SANCHEZ
5. DAVID ALVAREZ GASCON
6. JOSE ANTONIO GARRIDO PIJUAN
7. JOSE LUIS JORDANO GALLEGO
8. CRISTINA MENDEZ VENTURA
9. DOLORES MARTOS CABEZAS
10. ANA MARIA GARCIA GONZALEZ
11. FRANCISCO M. ROMAN LARA
Suplents:
1. MANUEL PEREZ AYALA
2. ORLANDO E. PARRA MARTINEZ
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
1. NATIVIDAD ESCALA SALVO
2. DANIEL PÉREZ SEGURA
3. MERITXELL MARTÍNEZ SOLÉ
4. SILVIA REYES CERCAS
5. JOSEP MONTSERRAT CASALS
6. JULIO GAY VALLS
7. RODRIGO DURAN FERNÁNDEZ
8. JORDI ARCAS SOLÀ
9. JOSE S. PÉREZ HERNÁNDEZ
10. MERCÈ ARGELICH SOLÉ
11. CARLOS RIUS VAQUERO
Suplents:
1. ELISABETH FRANCO NAVARRET
2. AURELIO ARCAS SESÉ
3. ADELAIDA SALA ESTEVE
SOCIALISTES INDEPENDENTS 
(SI-CP)
1. DANIEL VENDRELL DOMÍNGUEZ 
2. MARTA CASAS COMAS 
3. CARME ZARAGOZA OTON 
4. PERE SARRÀ MARTÍNEZ 
5. JORDI RAMAS HINOJOSA 
6. PAQUI CANO RODRÍGUEZ 
7. ÓSCAR ROMÁN GÓMEZ 
8. ALBERTO BARON BARON 
9. XAVIER GRAU LARA 
10. ALEIX SARRÀ ROVIRA 
11. AURELIA HERNÁNDEZ MOYES
Suplents:
1. SHEILA MERINO MONTANER 
2. MARGA REQUENA DEL FRESNO 
3. FRANCESC PARCERISAS PUJOL 
4. PACO LUQUE RODRÍGUEZ 
5. FERNANDO CUMPLIDO CASTRO 

6. JOAQUIM INSA i FARRÉ 
7. PERE BARBADO MARISCAL

ELS PRATS 
DE REI (2)
GRUP ALTERNATIVA PER PRATS-
ACORD MUNICIPAL 
1. MARIA CRISTINA MAS I SOTERAS 
2. MARC SENDIU I BERTRÁN 
3. ANTONI ALMENARA SANCHEZ 
4. CONXITA TORNAVACA LÁZARO 
5. JOSEP SAUMELL MANUEL 
6. SANTIAGO LATAS LAFUENTE 
7. TONI GALLEGO I GRAU 
Suplents:
1. ROSER REGORDOSA I PONS 
2. MARIA MERCÈ PUBILL I VILA 
3. OLGA SAUMELL I ROCA 
4. FRANCES XAVIER DUOCASTELLA I 
CORTADELLAS 
PARTIT POPULAR 
1. ENCARNACIÓN MARTINEZ
2. JOAQUIN ROMEU FERRAGUT
3. ANTONIA MARTINEZ FERNÁNDEZ
4. EMILIO GIMENEZ PUBILL
5. JONATHAN MOLINA RUIZ
6. EMILIANO ARENAL ORTAÑON
7. JOAQUIN MARTINEZ SOLER

IGUALADA (8)
PARTIT POPULAR  
1. JOAN AGRAMUNT SEUBA
2. MARTÍN LLENAS BERNARDO
3. NATIVIDAD PARRA MARTINEZ
4. JOSÉ M. MELLADO MORENO
5. RAQUEL AGUILAR FERRI
6. JOAN PINO DOMINGO
7. MARÍA ROSA DELGADO SOLANS
8. RAQUEL ARBEO IBARRA
9. PEDRO PALOMEQUE ARMADAS
10. PILAR GABALTARÍN
11. JOSÉ JUAN SIERRA LABARTA
12. AURELIA NARBON ARAGALL
13. JUAN RIBA ROCA
14. AMPARO BRAVO POLO
15. MARIO GALTÉS QUINTANA
16. PILAR SEUBA GRAU
17. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ MARTÍNEZ
18. NÚRIA CODINACHS ROMAGOSA
19. MANUEL FELIU CEREZA
20. SARA LLADÓ FÁBREGAS
21. PERE CALBÓ I ROCA
PLATAFORMA PER CATALUNYA
1. ROBERT HERNANDO ORTIZ
2. JORDI RODRÍGUEZ ALMUNIA
3. MÒNICA GRANADOS SAMÓN
4. EDUARD MUR HERAS
5. ELISABETH ABAD FERNÁNDEZ
6. ALBERT BURRIA GARCIA
7. JORDI SOTERAS FIGUERAS
8. MÒNICA BALCELLS MARTÍNEZ
9. CÈLIA ALLUÉ CASBÀS
10. JOAN ESTEVE GIMÉNEZ JOSA
11. PERE LOPEZ ESCUDÉ
12. OLGA SORIANO MORENO
13. ÀNGEL GONZÁLEZ NEVADO
14. CONCEPCIÓ PRATS ROMAGOSA
15. JOSEP MARCÉ MESTRES
16. CRISTINA MEDINA LÓPEZ
17. RUBORTIZ RUBIO
18. ALBA GUTIÉRREZ PÉREZ
19. ANNA GALINDO ZAMORA
20. JULIAN ESTEBAN MARÍN
21. VISITACIÓN ORTIZ PÉREZ
Suplents:
1. ENRIQUE PRATS ROMAGOSA
SOCIALISTES D’IGUALADA-PSC
1. JORDI RIBA COLOM 
2. XAVIER FIGUERES CASANOVAS 
3. IRENE GIL TORROGLOSA 
4. JOAQUIM ROCA MARTÍ 
5. CLARA CASARES ORTÍNEZ 
6. MARIA PILAR SALAT AGRAMUNT 
7. SOLEDAD EXPARIS GARCIA 
8. ANDREU BOIXADÉ BORDOLL 
9. FELIPE JIMÉNEZ AMADO 
10. ANA MARÍA GARCÍA MAYORGAS 
11. JEHANE EL GHORRI ENNAMMALI 
12. MIQUEL MARTÍNEZ RIBA 
13. MARÍA J. IGLESIAS HERNÁNDEZ 
14. ANTONI VERAGUAS GENÉ 
15. CLARISA FREIXAS BEGUERIA 
16. JOSÉ ANDRADE GONZÁLEZ 
17. VALENTIN DURÁN GÓMEZ 
18. IRENE SALVADÓ SEGURA 
19. ANTONIA PALOMO CANTERO 
20. MANEL DÍAZ PARCERISAS 
21. JORDI AYMAMÍ ROCA 
Suplents:
1. HAYSSAM EL DABETE  
2. ELENA AGUILA SERRANO 
3. SALVADOR PELFORT PRAT 
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - 
POBLE ACTIU 
1. ALBERT MATEU i MARTÍNEZ 
2. EVA PEDRAZA i AGUILERA 
3. CARLES COSTA i CASTELLS 
4. ALBA ORTÍNEZ i MARTÍ 
5. PAKA CAÑETE i SOTO 
6. ARNAU BRESCÓ i ESCURA 
7. ÈLIA PALOMAS i OLIVA 
8. JOAN LLORENS i CAROL 
9. TERE VIDAL i AMAT 
10. TONI CASELLAS i TUSAL 
11. ELENA RAMON i FERRAN 
12. JORDI BALSELLS i CASANOVAS 
13. MARIONA MARTÍN i DIEZ 
14. CARLES DURAN i MORENO 
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15. MÒNICA SOLÀ i SOLÀ 
16. JOAN DOMINGO i CABALLOL 
17. MARINA MÉNDEZ i SALAS 
18. JAUME LÓPEZ i LLORACH 
19. SÍLVIA RODRÍGUEZ i BUSQUÉ 
20. LAIA MARTÍ i VALLS 
21. DÍDAC RAMÍREZ i PARCERISAS 
Suplents:
1. ARNAU PONS i PIÑAS 
2. IRIA VIVES i RIBA 
3. FRANCESC MIQUEL i CARPI 
4. ARIADNA PRAT i BENITO 
5. MARCEL PUIG i CASTELLS 
DECIDIM IGUALADA - ENTESA 
1. DARIO CASTAÑE CARMONA 
2. MONTSERRAT ROCA TORT 
3. RAFAEL JOSÉ MOYA BUADES 
4. NATIVITAT VERAGUAS AGUILERA 
5. RUBÉN ROIS TORTAJADA 
6. RICARDO RODRÍGUEZ RUIZ 
7. PATRÍCIA M. MARIMON NIEVES 
8. JUAN C. GONZÁLEZ CALDITO 
9. LUCÍA M. AYLLÓN BARRANCO 
10. CARLES TOMÀS TOMÀS 
11. MARÍA NÚRIA PAÍN ANTÚNEZ 
12. FRANCISCO J. MANZANO 
13. DOLORES RUIZ SANTAMARÍA 
14. MARTÍ SALANOVA GARCÍA 
15. SOLEDAD LÓPEZ GONZÁLEZ 
16. MONTSERRAT MONTAÑA PEI. 
17. JORGE D. CAZORLA AVILA 
18. ALEJANDRO SAAVEDRA ALC. 
19. SONIA GIL URIA 
20. JESÚS PASCUAL BRAZO 
21. JESÚS MONTIEL TAMARGO 
Suplents:
1. YNTHIA S. MIRANDA RODRÍGUEZ 
2. SANTIAGO BERENGUER ESTEVE 
3. MARIBEL NOGUÉ FELIP 
ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA-AM
1. JOSEP MARIA PALAU I ARNAU 
2. CAROLINA TELECHEA I LOZANO 
3. ENRIC CONILL I TORT 
4. IOLANDA GANDIA I MARTÍNEZ 
5. DAVID PRAT I JORBA 
6. MARIA FERNÀNDEZ I MESTRES 
7. SUSANA LLOPART I BELLOC 
8. TONI CLARAMUNT I CODINA 
9. GEMMA BALSELLS I CASANOVAS 
10. ANTONI OLIVÉ I TOMÀS 
11. LLUÍS SEGURA I ROSICH 
12. GEMMA MARSAL I RIERA 
13. JOAN VALENTÍ I CORTÈS 
14. SÍLVIA ZAMBUDIO I SERT 
15. FRANCESC BORIA I TAIXÉ 
16. SUSANA GUTIÉRREZ I PERIANES 
17. DANIEL ABULÍ I GARCIA 
18. DOLORES LOARTE CORROCH.
19. SÍLVIA ROMEU I GARRIGA 
20. JOAN REQUESENS I ROCA 
21. JOAN TORRAS I COMPTE 
Suplents:
1. NÚRIA VICENS I ESTARAN 
2. JOAN MANEL TOMÀS I TOMÀS 
3. MÒNICA MORROS I SERRA 
4. JORDI BESA I VALLS 
5. ARIADNA MONLEON I MILAN 
6. JOAN TEIXIDÓ I FALCÓ 
7. MARIA ÀNGELS SERRET I SOLER 
8. PERE JOAN VINÓS I PEIRETÓ 
9. JORDI LLORACH I CULLERES 
10. ALBA VERGÉS I BOSCH 
CONVERGÈNCIA i UNIÓ 
1. MARC CASTELLS I BERZOSA
2. JOSEP MISERACHS I NADAL
3. MARIA ÀNGELS CHACON I FEIXAS 
4. CARME RIERA I MINGUET 
5. JORDI PONT I GASSÓ
6. FERMI CAPDEVILA I NAVARRO
7. ROSA MARIA PLASSA I SOLER
8. MONTSERRAT DUCH I SOLÉ 
9. JORDI BARALLA I PREIXENS
10. PERE CAMPS I OVIEDO 
11. MARIBEL CUADRAS I NIETO
12. PATRICIA ILLA I BORGE
13. JORDI SEGURA I CARLES
14. MIREIA DURAN I SEGURA
15. JOSEP M. MESTRES I BALLÚS
16. IMMA SOTERAS I BARTOLÍ
17. ANNA BACARDIT I DALMASES
18. CARLES DOMÈNEC HUDDLEST.
19. ANTONI MORROS CASTELLTORT
20. MARIA SENSERRICH I GUITART
21. JOSEP MARIA TORRAS I RIBÉ
Suplents:
1. TERESA MIQUEL I TORRAS
2. TERESA CODINACHS I LLINARES
3. LAURA LLANAS I QUERALT
4. ENRIC SENSERRICHI I VIVES
5. JOSEP MIÑANO I GRAU
6. ANTONIA ENRICH I SOLA
7. GEMMA CRUZ I MARIMON
8. TERESA TORRAS I PELFORT
9. HERMINI PLA I VICH
10. MANEL MISERACHS I CODINA
SI - RECUPEREM IGUALADA! 
1. ANTONI ROSICH I CALBET 
2. FREDERIC MARIMON I MUÑOZ 
3. XAVIER MARTÍNEZ I TOMEO 
4. MERCÈ SABATÉ I MAÑAS
5. CRISTINA ULLASTRE ZARAGOZA 
6. ANTONI CASTELLS I SANABRA 
7. FRANCESC MARIMON I MUÑOZ
8. JORDI ALEMANY CASARRAMONA 
9. CLÀUDIA ROVIRA I VALDELVIRA
10. THAIS CASTELLS I SANABRA
11. EDUARD LLAGUNO I MERCADER 
12. ANNA MUÑOZ I RÍOS 
13. LAIA RAMONEDA I ALONSO 
14. JORDI TORRES I CAZORLA 

15. MARC SERRA I PEREZ 
16. ROSA MARIA MERCADER I RIBA
17. JOEL BRUGUÉS I VALLEDEPAZ
18. ADRIA MARTIN I SOLE 
19. ELISABET FARRIOL I SALAS 
20. MARIA TORT I ESTELLER
21. BERNAT BALSELLS I VIVES
 
JORBA (2)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATA-
LUNYA-AM
1. DAVID SÀNCHEZ I GARCÍA 
2. SÍLVIA ESCURA SABATÉ 
3. ROBERT SALLÉS CAMINAL 
4. MARÇAL ROIG JORBA 
5. AGUSTINA SOLÍS JIMÉNEZ 
6. CARME MARCÉ GASSÓ 
7. RUBÉN SARLÉ LAPLANA 
Suplents:
1. JAUME FARRÉS COBETA 
2. JOAN MATEU BESANÇON 
3. JUDIT CASELLAS VIDAL 
4. OLGA TORRA SOTERAS 
5. PILAR QUERALT CANET 
6. ANNA PÉREZ I CASELLAS 
7. MIQUEL ALBAREDA I SOLER 
8. JOSEP ARMENGOL I SAYARERA 
9. ISABEL MARMI I ROCA 
10. JOSEP MARIA VALLÈS I SOLÀ 
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
1. MIQUEL GUERRERO ANGUIAN
2. NURIA GUILLÉN LÓPEZ
3. JOAN GABARRÓ ROSELL
4. DANIEL JUNYENT CARRILLO
5. TOMÀS GARCÍA VERDUGO
6. SERGI GABARRÓ RIERA
7. GENOVEVA COPOVÍ SANCHO
Suplents:
1. CARLES GODÓ FERRAN
2. FERNANDO PÉREZ ARJONA
3. JOSEP GABARRÓ VALLÈS 

LA LLACUNA (2)
JUNTS PER LA LLACUNA - ACORD 
MUNICIPAL  
1. ALBERT VALIENTE I ALENTORN 
2. SEBASTIÀ JÓDAR QUESADA 
3. CRISTINA POCH GALISTEO 
4. JOSEP TARRIDA I GUIMERÀ 
5. INMACULADA BUSQUET PUJÓ 
6. FREDERIC HERRERO CALVO 
7. DAVID FARRÉ NOGUERA 
Suplents:
1. MONTSERRAT JUST MALLART 
2. GEMMA GARCIA PUJADAS 
3. JOAN SABATÉ CAMPS 
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
1. JOSEP PARERA TORT
2. JORDI MASIP ANDREU
3. JOSEP MARTI MORGADES
4. MARIA ROSA BUSQUET MABRES
5. DAMIA DEÁS GUAL
6. FELICIDAD NAVAS SERRANO
7. MARGARITA BAJA ROCA
Suplents
1. XAVI TRILLAS CAMPS
2. YOLANDA GUERRA BONILLA
3. SANTAS DE BLAS REDONDO
4. CESAR MORALES ROMERO
5. SALVADOR BUENO MOLTO
6. JOEL ALEGRET ESCLASANS
7. ROSA CAMPS POCH
8. ANA FERRER PUJOL

LA POBLA DE 
CLARAMUNT (5)
PARTICIPA #VOLEMUNAPOBLAMI-
LLOR (P!)
1. ANTONI MABRAS MARIMON
2. MARIA PAZ CASTAÑO VEGA
3. BERTA PONS MOLINA
4. JOAN TORT JIMENEZ
5. JOSEPA VILARRUBIAS CALAF
6. RICARD MARTINEZ ANDRES
7. JOANA TORRAS VIZCARRONDO
8. JORDI HERVÀS SOLÀ
9. ALBERT PUIG HERNANDEZ
10. JORGE GONZÁLEZ RIBÉ
11. TOMAS PINTOR MEDRANO
Suplents:
1. JOAN MABRAS MARIMON
2. RAIMON LUCAS RABELL
3. XAVIER SURROCA MIQUEL
4. RICARD PONS SOTERAS
JUNTS PER LA POBLA-CANDIDATU-
RA DE PROGRÈS (JLP-CP)
1. FREDERIC MARÍ CASANOVAS 
2. MIQUEL COMINO GARCÍA 
3. MANEL CÒDOL PALOS 
4. JUAN BLAS GARCÍA PULIDO 
5. JORDI CAMUÑAS MENDEZ 
6. JOAN LUIS MATURANA GARCÍA 
7. ROSA RABELL PADRÓ 
8. CARLES MARTÍNEZ MORENO 
9. JOAN LUIS PONS ROMANÍ 
10. BASILIA MATURANA GARCÍA 
11. CARLES GAVILAN PALAZÓN 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATA-
LUNYA-ACORD MUNICIPAL 
1. ALBERT DURAN I SERRA 
2. JOAN VISCARRO I GRAU 
3. ASSUMPTA TARDÀ SERRA 
4. ÒSCAR ROTA DOMINGO 
5. JOSEP MARIA FITÓ I LLIRÓ 
6. SUSANNA PUIGGRÓS VICH 
7. JORDI PUIGGRÓS I POLA 
8. JORDI CRUZ I VILLALBA 
9. MANEL RAMONEDA I COCH 
10. JOSEP PALÀ I IBÀÑEZ 
11. JOSEP AGUILERA I BORRULL 

Suplents:
1. GUMERSIND SALES I COLLADO 
2. EDUARD CASALS RAMIS 
3. JOAN MARGETS I MORGADES 
PARTIT POPULAR 
1. JOSÉ SOTO BOLÍVAR
2. EMILIO M. DE LA CHICA HAYAS
3. FELISA CASO DOMÍNGUEZ
4. CONSUELO GORDO ÁLVAREZ
5. LILIANA M. CANDO AÑAMAÑAY
6. LUÍS AYLLÓN FERNÁNDEZ
7. CARLOS CARBÓ PALMA
8. LUCÍA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
9. JESUSA HORTELANO HORTELAN.
10. NATIVIDAD BARREIRO GARCÍA
11. RUBÉN SALDAÑA SANTIVÁÑEZ
CONVERGÈNCIA i UNIÓ  
1. SANTIAGO BROCH MIQUEL
2. JOSEP ALOY COROMINAS
3. ESTHER TOURIÑÁN MORIST
4. LLUÍS PÉREZ MAÑOSAS
5. JUAN CARLOS PÉREZ ALONSO
6. CARME VALLÈS AMATLLER
7. ANTONIO ALOY CÒDOL
8. MARINA FERNÁNDEZ SEGURA
9. SERGI SOTERAS PLANELL
10. CARME MALDONADO JIMÉNEZ
11. JOSÉ MARIA PRAT JIMÉNEZ
Suplents:
1. CONCEPCIÓN BARTOLÍ GARCÍA
2. ELISENDA HERRANZ ROMANÍ
3. DAVID FALOMIR NEBOT

LA TORRE DE 
CLARAMUNT (7)
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
1. JAUME RIBA BAYO
2. LOURDES CORSABIO
3. JAIME RIBA RAMOS
4. ANDRES SIÑOL QUINTANA
5. ANA MADRID JIMÉNEZ
6. FRANCESC X COMES FERRER
7. MANUEL PUIG VIDAL
8. DAVID POZO PASCUAL
9. MARTA RUIZ DOMINGO
10. DÉBORA DE LA CRUZ MUNTANÉ
11. CATALINA SALINAS PARRÓN
Suplents:
1. MANUEL GÓMEZ MORÓN
2. CARLOS GARCÍA AGUILERA
3. ANTONIO RUIZ RUIZ
4. SUSANA SÁNCHEZ CAMPILLO
5. CRISTINA ROSARIO MARIN TEBAR
6.  SALVADOR CASANOVAS SOLA
7.  ANTONIO PAZ ROMERO
8. NURIA TORRES GIMÉNEZ
9. MARIA DOLORES MATES ARANDA
10. JORGE JOU ARBOS
CANDIDATURA PROGRÈS 
1. DAVID MANZANERA FACERIAS 
2. MANUEL COCA RODRÍGUEZ 
3. JOSÉ M. MARTÍNEZ MIRANDA 
4. NÚRIA MAGRIÑÀ FRANCH 
5. ESTELITA MERINO MARTÍNEZ 
6. JESÚS MONTES LÓPEZ 
7. JOSÉ MARTÍNEZ VERA 
8. ESTEBAN FEDERICO SALINAS 
9. GEMMA MURILLO CORRETJA 
10. ISABEL SALINAS PARRÓN 
11. ESTHER GARCÍA ALBARRAN 
Suplents:
1. MARÍA GIL GARCÍA 
2. CAROLINA GARCIA RODRÍGUEZ 
3. MARTIN CABEZUELO RUIZ 
4. JOSÉ A. GARCÍA HERNÁNDEZ 
5. JUAN DIOS FIGUEREDO ROCA 
6. MANUELA GARCÍA LÓPEZ 
7. JOSÉ ANTONIO GUERRA GARCÍA 
ACCIÓ I RENOVACIÓ (ACIRE)
1. MISRAIM DE LA ROSA GONZÁLEZ
2. SANDRA SERRANO GARCIA
3. FRANCISCO J. COSANO CANO
4. CLAUDIA ZUMEL CABALLERO
5. DOMINGO SALIDO JIMENEZ
6. MARIA J. CASTELLANO PORRAS
7. SERGIO MONTORO DE LA ROSA
8. VERONICA GARCIA MARTINEZ
9. JOSE CASTAÑO SANCHEZ
10. JOAN MERINO MÉDEL
11. JEZABEL MÁRQUEZ GÓMEZ
Suplents:
1. DAVID COSANO GARCIA
2. GINESA ACOSTA RODRÍGUEZ
3. ALEJANDRO RAMON ALONSO
4. ANTONIA PÉREZ ALEGRE
5. JORDI PEREZ BARTUAL
6. DOLORES MARTÍNEZ ALVAREZ
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
1. NÚRIA PAREJO MATÍAS 
2. JOSÉ JESÚS BORDERA LÓPEZ 
3. YOLANDA GÓMEZ RIVERO 
4. DANIEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
5. SÒNIA SOLÉ MONTESINOS 
6. RICARDO E. CASTAÑEDA CASADO 
7. MÓNICA GÓMEZ RIVERO 
8. CARLOS GARCÍA MARTÍNEZ 
9. MARTA MOLINER FALGUERAS 
10. ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ 
11. JOAQUIM MORALES MESTRES 
Suplents:
1. MARIA CARME SALVADOR LIMÓN 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATA-
LUNYA-ACORD MUNICIPAL 
1. MARTA GERICÓ I MARTÍNEZ 
2. JUAN JOSÉ CASTAÑO I GARCIA 
3. JORDI TOBELLA I TORRAS 
4. JORDI MARTÍNEZ RICO 
5. SÍLVIA VÍLCHEZ POCH 
6. JOSEP OLLÉ I DE SANJOSÉ 

7. JOAN OLIVA I BROTO 
8. LIDIA MONCERDE I EDO 
9. MARGARITA BERNÚS MAÑÉ 
10. NÚRIA FERRER I RODRÍGUEZ 
11. FRANCISCO GIL I ROMERO 
Suplents:
1. MONTSERRAT FRANCESCH LÓP.
2. JORDI PONS IMBERNON 
3. LLUÍS VICH I ESTRUCH 
PINEDES TORRE ESPOIA - VEÏNS 
AMB VEU (PTE - VV)
1. MARCOS MELO COMPANY
2. RICARDO MORENO ROIG
3. MANUEL A. GARCÍA SEVILLANO
4. MARIA TERESA ROIG VILA
5. SELENE GARCIA MUÑOZ
6. ENRIQUE RÍOS TRIGUERO
7. MARTA SABÉ BLANCO
8. MONTSERRAT PAREDES FORNAS
9. GUADALUPE MUÑOZ GALLEGO
10. RICARDO MORENO BENSENY
11. JOSE MARIA ALVAREZ BORRAZ
PARTIT POPULAR
1. MIGUEL NIEVA OZCOZ
2. RUBÉN FERNÁNDEZ SOLA
3. JUAN RODRÍGUEZ MÉNDEZ
4. JOSEFINA PUIG MARCOS
5. Mª GLORIA BOADA PEIRÓ
6. CHRISTIAN M. ZELADA VERA
7. SEBASTIÁN LÓPEZ PENEDO
8. EVA MARÍA SANZ ÁLAVA
9. Mª CARMMORENO ÁVILA
10. MYRIAM QUEROL MILIÁN
11. MANUEL IGNACIO PENEDO RUIZ

MASQUEFA (6)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATA-
LUNYA - AM
1. XAVIER PÉREZ I FORNÉS 
2. ORIOL SATORRE BERN 
3. JORDI FERRON I CANELA 
4. ISABEL MARCHENA GARCIA 
5. MONTSERRAT FLORES PIQUÉ 
6. ELISA GUSTÍN I GIL 
7. ALBERT CASTELLS SÁNCHEZ 
8. JULI MOLANO ROYO 
9. SUSANA CAMPILLO LÓPEZ 
10. FRANCINA MARCHENA GARCÍA 
11. MARC BELTRAN I MINOVES 
12. ABROSCO I HERNÀNDEZ 
13. MARIA CARME BAS I JUEZ 
Suplents:
1. OLGA CODINA I SANTASUSANA 
2. JOSEP RUBIRA TRUJILLO 
3. MARINA SABI DOMÈNECH 
4. FRANCISCO J. MELENDO GLEZ. 
5. JOAQUIM VILARGUNTER I CARRI. 
6. JUDIT BONET I TORRES 
7. ALVARO MELERO CASTROVIEJO 
8. VICENT FÈLIX I BUENO 
9. MERITXELL SALVIA VILES 
10. RAMON BONET OLIVELLA 
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - 
CUP POBLE ACTIU 
1. SILVIA ROTGER GOMILA 
2. MARC GIL NEGRETE 
3. ANNA MAS ESTRUCH 
4. ISMAEL CALVET VALENTIN 
5. CRISTINA RIOS ARRABAL 
6. JOSE M. RASILLA GUTIERREZ 
7. MARTA CID ALBIOL 
8. CHRISTIAN SEGOVIA BARRERA 
9. PAULA VENTURA FABREGAS 
10. JOSEP OLMO CIFRÈ 
11. CRISTINA GIBERT CUARTIELLES 
12. MANUEL SERRA PALAZON 
13. FERNANDO FERRARA CAMBR. 
Suplents:
1. ARIADNA ROS BARRABEIG 
2. JAUME CALVET VALENTIN 
3. SUSANA DIAZ SUCH 
4. LAURA EXPOSITO CABALLERO 
5. ESTHER CADENA CANALS 
6. ANDREU GARCÍA MINGO 
7. MARIA MERCE MUNNE FIGUERA 
8. NURIA VILA GALLEGO 
9. XAVIER AMAT LUJAN 
10. ALEXANDRE RODES AMORES 
INDEPENDENTS D’ESQUERRES 
MASQUEFA (I.E.M.)
1. Mª ROSA HERNANDEZ VALLS 
2. CARLES PALET LAO 
3. ANTONIA DE LA TORRE RAMOS 
4. OCTAVI BATLLE CASADEVALLS 
5. Mª ISABEL LLORET I BORDOY 
6. ORIOL MARZO VILA 
7. NOEMI VALERO FERRER 
8. EMILIO DE LA TORRE RAMOS 
9. ARNAU PALET DE LA VIUDA 
10. Mª VICTORIA DE LA VIUDA VIDAL 
11. MIQUEL CID CANALS 
12. JAUME HERNANDEZ SANCHEZ 
13. NURIA VILA PADRO 
Suplents:
1. IAN CARREÑO HERNANDEZ 
2. NURIA FERRER MARGARIT 
3. JOAQUIN BARRABEIG LOPEZ 
4. JOSE BAÑOS GORRITZ 
5. ANTONIA RAMOS GUERRERO 
PARTIT POPULAR
1. MANUEL NAVAS HERNÁNDEZ
2. MIREIA ESCRIBANO HERRERO
3. LORENZO GARCÍA SAURA
4. JOSEFA SÁNCHEZ MENDEZ
5. JOSE L. ESCRIBANO GARCÍA
6. JOSE M. CANTILLO ROMERO
7. Mª MAGDALENA MÁRQUEZ REINA
8. ELIO M. RODRÍGUEZ MACIA
9. ROSARIO ROS ALONSO
10. ENRIQUE H. PLATE ESPOILE
11. Mª CARMFERNÁNDEZ NAVAS

12. Mª ISABEL SÁNCHEZ PÉREZ
13. SEGISMUNDO GÓMEZ BAÑA
Suplents:
1. CARLOS PÉREZ MARTÍN
2. RICARDO RODRÍGUEZ PÉREZ
3. FRANCISCA MORENO VALERO
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CA-
TALUNYA-CP
1. DANIEL GUTIÉRREZ ESPARTERO 
2. IBAN FRAILE CLIMENT 
3. ISIS ABAD RUIZ 
4. IVÁN LÓPEZ CAÑADAS 
5. MARGARITA ROGDEZ. RECUERO 
6. VALENTÍN VÁZQUEZ LÓPEZ 
7. CRISTIAN FRAILE CLIMENT 
8. GEMMA LOPEZ GOICOCHEA 
9. DÍDAC FABREGAT RISUEÑO 
10. MILAGROS ABAD RUIZ 
11. CARMROMERO FERNÁNDEZ 
12. JAVIER CABANILLAS RUIZ 
13. MARIA T. ESTRUCH MESTRES 
Suplents:
1. JULIÁN TEJERO MARTÍN 
2. JOSEP DURAN GALVEZ 
3. DOLORES ESPARTERO CALVO 
CONVERGÈNCIA i UNIÓ 
1. XAVIER BOQUETE SAIZ
2. ELENA FERNÁNDEZ FERNÁNEZ 
3. DANIEL ORELLANA RUSIÑOL 
4. ENRIQUE GÓMEZ MILÁN
5. ESTHER IBAÑEZ SAURI 
6. CARLES MERNISSI COARASA
7. LAIA ALBIOL ARANGO 
8. ÁLVARO PÉREZ GAMERO 
9. FRANCESCA CLARAVALLS MORA 
10. RAMON CUNILLERA ARAGÓN
11. LIDIA CORTÉS LÓPEZ 
12. DAVID MATAS BENET 
13. BRIGIT BLÀZQUEZ GUÁRDIA
Suplents:
1. LLUÍS JUNCAL SANMARTIN
2. JOSEFA BUITRAGO MORENO 
3. JUAN MANUEL LLAMAS PÉREZ
4. CAROLINA PÉREZ DOMINGUEZ 
5. JOSÉ M. ESQUIVEL BURRERO 
6. ISABEL PÉREZ CASAS
7. VICTOR COLLADO SERRANO
8. ÀNGELS FONT MÉNDEZ 
9. ANTONIO PASTOR PRIETO 
10. MARGARITA ZAMBRANO SÁNCH.

MONTMANEU (3)
PARTIT POPULAR 
1. JORGE ESPLUGUES FERRER
JUNTS PER MONTMANEU - ACORD 
MUNICIPAL (JM - AM)
1. JOSEP M. ALBAREDA I BACARDIT 
2. MARÍA MORERA CASTELLVÍ 
3. SERGI CRUZ PONS 
4. JOSEP MARIA MALET BARNAUS 
5. JOAN CASTELLÀ CASTELLÀ
CONVERGÈNCIA i UNIÓ 
1. ÀNGEL FARRÉ CARULLA
2. MIGUEL CASANOVAS JOVÉ
3. JOSEP MARQUILLAS COMPTE
4. GISELA MARIMON MARFÀ
5. JOSEP TOSQUELLA QUERALT
Suplents:
1. NÉSTOR REQUESENS GODÓ

ÒDENA (5)
PLATAFORMA PER CATALUNYA 
1. SANDRA ENCINAS TRIVIÑO
2. JOSEP OLIVÉ BORDAS
3. DAVID GUTIÉRREZ PÉREZ
4. MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ RUIZ
5. DAVID VELASCO GONZÁLEZ
6. FRANCISCO J. NAVARRO LÓPEZ
7. PILAR ENCINAS MEDRÁN
8. RAMÓN ROVIRAS NISO
9. FRANCISCO J. TRENADO RAMOS
10. SARA GUTIÉRREZ TUTUSAUS
11. REBECA ORDÓÑEZ SOCIAS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CA-
TALUNYA-CP
1. FRANCISCO GUISADO SANTANO 
2. SANDRA FERNANDEZ CUADRA 
3. VALENTIN ROBLES RODRIGUEZ 
4. AMPARO HERNÁNDEZ DENGRA 
5. VANESA MASSONS VIVES 
6. MARIANO RUÍZ COMINO 
7. JOSÉ RAÚL ALMIRÓN RODRÍGUEZ 
8. ISABEL SOLAVERA RECHE 
9. JUAN E. FRESNEDOSO PALOMINO 
10. MARIA DOLORES MARTIN PINO 
11. JUAN FERNANDO RUBIO GARCÍA 
Suplents:
1. NEUS FRESNEDOSO FARRÉ 
2. LUIS GUISADO QUIROS 
3. DOLORES GUISADO SANTANO 
PARTIT POPULAR
1. SERGIO DACOSTA MARÍN
2. Mª CARMVIDAL CAMPAYO
3. JORDI MAURI SOTERAS
4. PETRA FERNÁNDEZ ANTÓN
5. ÁNGEL EGIDO POLO
6. CARMBELÓN RUBIO
7. CARLOS SEQUEIROS CABALLERO
8. MARTA Mª PÉREZ MARTÍNEZ
9. JUAN FCO. PALAZÓN LA TORRE
10. OLGA FERRER RUÍZ
11. PEDRO VIVES ESTEBAN
JUNTS PER ODENA - ESQUERRA RE-
PUBLICANA DE CATALUNYA-AM 
1. CARLES CASANOVA i MIRANDA 
2. MARIA SAYAVERA i SEUBA 
3. XAVIER GARCIA MARIMON 
4. ALBA ARIBAU MUÑOZ 
5. TONI DÍAZ GALLEGO 
6. ROGER PAJARES COMPTE 
7. PILAR RODRIGUEZ MORENO 

8. DAVID FIGUERAS i LEAL 
9. ELISENDA BARQUELLA i MENDEZ 
10. JOAN CARLES OLALLA i SERRA 
11. NÚRIA CASALS CAÑELLAS 
Suplents:
1. MIQUEL ZENON i MARTÍ 
2. TONI AGUILERA i DEUS 
3. NÚRIA COR i PINEDA 
4. MANEL RUÍZ LARA 
5. PILAR MARTÍNEZ GRACIA 
6. JORDI AMAT i MIRANDA 
7. MÓNICA PADRISA JOSÉ 
CONVERGÈNCIA i UNIÓ  
1. PEP SOLÉ VILANOVA
2. RAMONA VILA MENSA
3. TOMÀS FUENTES GARCIA
4. CARME IGLESIAS MAJÓ
5. FRANCISCO J. CARRERO JARA
6. ANABEL CORTÉS PÉREZ
7. JOSEP MUNNÉ ROCA
8. SILVIA RICART BATET
9. JUAN RIBERA TORRENTS
10. XAVIER GABARRÓ MORENTE
11. EVA HERNÁNDEZ DEGRA
Suplents:
1. ABEL GRAU SERRA

ORPÍ (2)
INDEPENDENTS PER ORPÍ - ACORD 
MUNICIPAL 
1. IMMA PALET I RUBIÓ 
2. SANDRA TORT I JOVÉ 
3. DANIEL BORRÀS VALLS
4. MARTÍ LEJA BARTROLÍ 
PARTIT POPULAR
1. ANTONIA GONZALEZ LLAMAS
3. DAVID GUTIÉRREZ PÉREZ
4. MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ RUIZ
5. DAVID VELAS

PIERA (9)
ARA ÉS DEMÀ - ENTESA (AED-E)
1. ALBERT LLATGE GROS 
2. SANDRA BERNAD MARTÍNEZ 
3. MIGUEL JOVE FIGUERAS 
4. Mª ARACELI ALCALDE REPULLO 
5. DÍDAC TOSCANO MARTIN 
6. PERE BOSCH MORERA 
7. Mª ANGELS ALFARA BALAÑA 
8. OLGA ALEMANY PRATCORONA 
9. ANTONIO MARAVER MORENO 
10. Mª NIEVES SOLE SICILIA 
11. CARLOS IZQUIERDO CORTES 
12. MIGUEL GARCÍA SANCHEZ 
13. JUAN F. BALLESTEROS GONZA. 
14. MANUELA IZQUIERDO CORTES 
15. ROXANA MARTIN ALVAREZ 
16. MIGUEL LAZARA RIVERO 
17. PASTORA CLAUDET FERNANDEZ 
Suplents:
1. JOSE CABALLERO SANCHEZ 
2. Mª VICTORIA IZQUIERDO CORTES 
3. VICENTE VENTURA SORIANO 
PLATAFORMA PER CATALUNYA 
1. DOLORS TOMBA PRATS
2. TAMARA MORALES LÓPEZ
3. RICARDO RAMOS SILVA
4. ANTONIO BARBA TRULLOLS
5. BELÉN M. VERDÓN FERNÁNDEZ
6. DANIEL GALERA ROMERO
7. MARC CANSADO ORTUÑO
8. JOSÉ M. CASTELLANO TOMÁS
9. OLIVIA TORRES VICO
10. MARÍA DOLORES RAMOS SILVA
11. EVA GUERRA FLORES
12. DOLORES SILVA FERNÁNDEZ
13. JOSÉ LUIS DÍAZ CORRAL
14. MODESTO RAMOS RAMOS
15. JUAN ANTONIO PENAS GÓMEZ
16. ELVIRA HERNÁNDEZ PUJOL
17. ALVARO HERRANZ GONZÁLEZ
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CA-
TALUNYA-CP
1. JAVIER PERELLÓN BRAVO 
2. SILVIA FAJA DOMINGO 
3. MARIA C. GONZÁLEZ ANJAUMA 
4. JUAN M. RAMIREZ FERNÁNDEZ 
5. JULIANA R. ZELAYA VILLALBA 
6. RAMON RIUS ESTRADA 
7. ANGEL FR. RODRÍGUEZ ROMERO 
8. DOLORES SANCHEZ JIMENEZ 
9. MONTSE PORRAS RODRIGUEZ 
10. FERNANDO TORRES GOMEZ 
11. GINÉS GARCIA PAGAN 
12. ROSA DELIA PAULA CABRERA 
13. MARIA C. RAMIREZ SANCHEZ 
14. RICARDO MUÑOZ CAMPOS 
15. ELENA GARCIA ARLA 
16. ANTONIO MUNNÉ VALLÉS 
17. ELENA ISART MUNNÉ 
Suplents:
1. PEDRO SAYAGO HERNÁNDEZ 
2. AGUSTINA RUIZ MARIN 
3. JOSE TAUSTE CUENCA 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATA-
LUNYA-ACORD MUNICIPAL 
1. JORDI MADRID I ROCA 
2. RAQUEL POCH MARTIN 
3. JORDI ROMEU I TORRES 
4. SANTI RAVENTÓS I BONAVIDA 
5. NEUS NÚÑEZ I BOSCH 
6. ÀNGEL SABATÉ I SOLÀ 
7. ESTER LORA I MARTÍN 
8. RAQUEL CALSINA GALAN 
9. CARME CANAL PONS 
10. EDUARD MONTIVERO I VICENT 
11. LAURA MATA RIBAS 
12. ALFREDO EIRIN I SEOANE 
13. JORDI CERDÀ FUSTER 
14. SOLEDAD LAGARES ARROYO 
15. JORDI CASTILLO I FUSTER 
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16. JULIA BUENO GARCIA 
17. JOAN RAMON I BOSCH 
SUPLENTS:
1. ESTER RIBAS I ALEJANDRO 
2. ALBERT SANTOLARIA MAINER 
3. PEDRO ANTONIO SOLER SAEZ 
4. RAQUEL MORA BELLO 
5. ÀNGEL SENDRA GUAL 
6. CARME GONZALEZ BONET 
7. FRANCISCO CALABUIG TORTOSA 
8. MARINA TORRAS I TARRIDA 
9. PERE SANS ESTRADA 
GUANYEM PIERA (GANEMOS)
1. IVÁN BUENDÍA ROMEA
2. MARGARITA I RIBADEMAR ESTELA
3. ERNESTO W. GRETTER MENDY
4. DIANA PAULINO ROCHA
5. JAIME DUCH CAHIS
6. GRACIELA HESRI TOUCEDO
7. MANUEL PAU SORRIBES
8. BERTA J. AGUILERA GUERRA
9. DANIEL ALBERTO PEPÉ ACUÑA
10. LIDIA MONDEJAR CAMPDERRÓS
11. FRANCISCO DÍAZ VICO
12. EVA SEGARRA ESTER
13. LUIS MODESTO SAVINO MEDINA
14. SILVIA NAVARRO RIVADEMAR
15. FRANCISCO BORJA GARCÍA
16. SOLEDAD GARCÍA MUÑOZ
17. ANTONIO J. SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Suplents:
1. NOEMÍ MARTÍNEZ PELÁEZ
2. MANUEL RODRÍGUEZ PIÑEIRO
GRUPO DE INDEPENDIENTES DE LA 
ANOIA Y URBANIZACIONES (GIAU)
1. MANUEL GONZALEZ PAVON
2. MANUEL MARIN PARDO
3. MIREIA ALVAREZ LOPEZ
4. MANUEL A. ROBLES RODRIGUEZ
5. ANTONIA MERCADER SANCHEZ
6. JOSE MORENO TORIBIO
7. ANGEL RUIZ ESPINOSA
8. EVA GIMENEZ GONZALEZ
9. JOAN RUIZ GUIMET
10. EVA M. IGLESIAS MONTSECH
11. FRANCISCO POZO VERGARA
12. MARIA ALVAREZ MARTINEZ
13. SEBASTIAN MARTIN AROCA
14. MARIA T. BALAGUERO PERELLO
15. ANTONIO FRANCISCO PRADA
16. CONCEPCION CORUJO GRAND.
17. DAVID MARCOS MORENO
Suplents:
1. MOHAMED EL YAAKOUBE EL BER.
PARTIT POPULAR 
1. FRANCISCO IBÁÑEZ LÓPEZ
2. ANTONIO SORROCHE DELGADO
3. ANA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ
4. DAVID SOLÍS RIBAS
5. CARLA MELGUIJO ROMERO
6. JUAN CARLOS LLABRES CAMPOS
7. CARLOS LLABRES MOLINA
8. OSCAR LLABRES VERA
9. PILAR IBAÑEZ LÓPEZ
10. Mª REYES HERNÁNDEZ GARCÍA
11. MARC MATEO IBÁÑEZ
12. AGUSTÍN GARCÍA PARRA
13. FUENSANTA MOÑINO MOÑINO
14. ALBA GARCÍA FUERTES
15. ARTURO TENA LUNA
16. ESTER REVERTER GAMUNDI
17. JOSÉ CONESA MEMBRILLA
Suplents:
1. MARIANO PLAZA FERNÁNDEZ
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
1. JOSEP LLOPART GARDELA
2. JOSEP M. ROSSELL BRUNA
3. VANESA FERNÁNDEZ ARROYO
4. MARIA TERESA GUZMAN MOLINA
5. FRANCISCO JIMENEZ ZAMUDIO
6. ANNA PALLEROLS FERRER
7. JOSEP MARC ROMEU TORRES
8. ALBERT CASES LUTGARDO
9. JORDI PAU CARDUS
10. PILAR TUBAU RODRIGUEZ
11. XAVIER ANDREU ALMENARA
12. MARIA C. BUSQUETS ALVAREZ
13. ALEX FERRER PUIG
14. MARIA GLORIA VALLS RUIZ
15. VICTOR MORTE BARTOLOMÉ
16. JESÚS SANTOS DIAZ
17. YOLANDA SERRA HERNÁNDEZ
Suplents:
1. ERIKA SOTERAS ESTEVE
2. ESTEBAN MEDINA MANRIQUE
3. FRANCESC COLLADO RUIZ
4. JOSEP BOSCH CASTELLÓ
5. MARIA CARMEN GUZMAN MOLINA
6. LOURDES MORALES LOPEZ
7. FRANCISCO JIMENEZ BALLESTA
8. VICENÇ MADRID FERNÁNDEZ
9. GEMMA MONTES CALDERÓN
10. JAUME S. GUIXÀ SOTERAS
UNIO ALTERNATIVA MUNICIPAL 
1. ANTONIO ROSELL COLS
2. JAVIER FANNE DIEZ
3. Mª ANGELS ISART SOTERAS
4. VANESSA GARCIA MOYA
5. JORGE JAVIER BERNÚES JORBA
6. CARLOS PEREZ GABARRO
7. LOURDES CASO MARQUES
8. MARIA PILAR SORO BELTRAN
9. LEÓN CENESCALL GRAU
10. JUAN PASCUAL MATA
11. MAGDALENA ROSELL VENTURA
12. FRANCISCO PALLARES FDEZ.
13. JOSÉ ROMAN RAMOS RAMOS
14. NURIA ROYO VIVES
15. MARTÍN BLANCO CARREÑO
16. ISABEL RILLO GONZALEZ
17. MIGUEL A. MARTINEZ CAÑADAS

PUJALT (3)
PARTIT POPULAR 
1.  EVA RIBÓ MOLINO
JUNTS PER PUJALT - ACORD MUNI-
CIPAL (JP - AM)
1. PERE MASANA NADAL 
CONVERGÈNCIA i UNIÓ 
1. ANTONI DE SOLÀ I PERETA
2. JOSEP COLETAS MARQUILLAS
3. JOSEP BACARDIT VILA
4. SALVADOR BOSCH CASANOVAS

RUBIÓ (5)
PARTIT POPULAR
1. ANTONIO J. CALDERÓN LÓPEZ
CONVERGÈNCIA i UNIÓ 
1. FRANCESC MIQUEL ARCHELA GIL
2. MAITE ESQUIUS FERNÁNDEZ
3. XAVIER PUIGGRÒS ESTRUCH
4. CRISTINA SEGURA MATEO
5. MARIA CARME SERRA VILARDELL
INDEPENDENTS PER RUBIÓ- ACORD 
MUNICIPAL (IR -AM)
1. GERMAN ROSO RODRIGUEZ 
PLATAFORMA PER CATALUNYA 
1. JOSEP MARIA LORA PASTOR
2. CARLOS MARTIN GASCON
3. JUAN RUBIÓ RUIZ
4. CARLOS DANIEL BORREGO VEGA
5. ANA ROSA GUERRA PALACIOS
CANDIDATURA DE PROGRÈS 
1. FRANCISCA SOLÀ SERRANO

SANT MARTÍ 
DE TOUS (3)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATA-
LUNYA - AM
1. DAVID ALQUÉZAR CLARAMUNT 
2. PAU MIR MOLINA 
3. MARIA DOLORS RODRÍGUEZ 
4. MONTSERRAT FIGUERAS COSTA 
5. PERE ENRICH RODRIGUEZ 
6. JOAN VIDAL MARSAL 
7. ANDREU LÓPEZ CASTELLANO 
8. ERNEST BRUFAU TORRENTS 
9. JOSEP ANTON RUIZ MARTÍNEZ 
Suplents:
1. LAURA CREUS CUADRAS 
2. ROGER MARSAL CUADRAS 
3. JOAN TORT GARCIA 
4. ÒSCAR ALQUÉZAR CLARAMUNT 
5. JOSEP CLARAMUNT POCH 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
1. JOSEP ANTON JIMÉNEZ CHINARO
2. LAIA CLARAMUNT RIBA
3. ENRIC PRAT MARTÍN
4. MARTA DÍAZ CLARAMUNT
5. MARTIN VIDAL MAS
6. FRANCESC X. SOLÉ COMPTE
7. ROGER CODÓ IBARS
8. FRANCINA VILASECA MONCUNILL
9. ANTONIO MIRANDA PALLARÉS
Suplents:
1. MONTSERRAT PRAT MOLTÓ
CANDIDATURA DE PROGRÈS 
1. JORDI GAMERO PARRA 
2. PABLO LARA NAVARRA 
3. JORDI ELIAS REGORDOSA 
4. Ma.DEL MAR RODRÍGUEZ RDZ. 
5. CAROLINA LUNA DESCALZO 
6. MARIA PERALTA SERRET 
7. MONTSE CANTARELL VENDRELL 
8. JOSEP SERRES ASENS 
9. JORDI CLARAMUNT VALLS 
Suplents:
1. TONI GRADOS CARO 
2. IGNACIO GAMERO RANGEL 

SANT MARTÍ 
SESGUEIOLES (2)
SANT MARTÍ AVANÇA-ACORD MUNI-
CIPAL (SMA-AM)
1. JESÚS TORRENS I GARRIGA
2. ROSA NARBONA AGUSTIN
3. ANNA MARIA SALA RIUS
4. ALEIX BORRÀS SIFRÉ 
5. MONTSERRAT FRANCH XAMPENY
6. JAUME PALLAROLS FREIXAS 
7. DAVID CASULLERAS CASULLER.
Suplents:
1. JORDI SUAU MARTÍ
PARTIT POPULAR 
1. OSCAR LUPIÁÑEZ GARCÍA
2. ÁNGEL GARCÍA ORDÓNEZ
3. JOSÉ ANTONIO CALLEJA MUÑOZ
4. HÉCTOR TOMÁS VILLAR PARÉ
5. ROBERT ALBUIXECH VILA
6. Mª PAZ VELLIDO CABELLO
7. RAQUEL M. NOGUER DE ROJAS

SANT PERE 
SALLAVINERA (2)
INDEPENDENTS PER SANT PERE 
SALLAVINERA-AM
1. TERÈNCIA TORRA MONTRAVETA
PARTIT POPULAR
1. CRISTINA GRIEGUEZ ALVAREZ
CONVERGÈNCIA i UNIÓ 
1. MONTSERRAT NOGUERA CANTA.
2. RAMON BACARDIT SANTAULARIA
3. JORDI BOIL CASANOVAS
4. MATIAS BOSCH BACARDIT

STA. MARGARIDA 
MONTBUI (8)
PLATAFORMA PER CATALUNYA
1. JAVIER GARCÍA COLLADO

2. VIRGINIA ORDÓÑEZ SOCIAS
3. FRANCISCO ESPINAR DONCEL
4. MARÍA ROSALES MARTÍNEZ
5. FÁTIMA MARTÍNEZ MUÑOZ
6. ÓSCAR SÁNCHEZ RIBA
7. JAVIER MORENO MARTRAT
8. NURIA SOCIAS MARTÍ
9. ANTONIO SÁNCHEZ CAMPILLO
10. CONCEPCIÓN PÉREZ SÁNCHEZ
11. INMACULADA GUTIÉRREZ PÉREZ
12. CLEMENCIO VELASCO ÁLVAREZ
13. JOSÉ MARÍA LAGUNAS GALLEGO
VEÏNS AMB VEU 
1. JESÚS MIGUEL JUÁREZ TAMAYO
2. JÉSICA ARROYO LÓPEZ
3. JORDI MONTIEL VENDRELL
4. DIANA SUSIN LOPEZ
5. SERGIO VELASCO RODRÍGUEZ
6. JUAN DIAZ NAVARRO
7. NURIA SÁNCHEZ PALOS
8. AITOR URBANO MEDINA
9. NÚRIA ROCA MERCADER
10. JAVIER MORENO MORALES
11. VALENTINA DALMASES PAPASEIT
12. VIRGINIA RIBA SAMARRA
13. ANTONIO AGUALLO ARIZA
Suplents:
1. RAFAEL NAVARRO PEÑA
2. MARIA C. FERNÁNDEZ VILLAGRÁN
3. CRISTINA JIMÉNEZ RUBIO
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA 
1. CORAL VÁZQUEZ HONTORIA 
2. MARCEL MATEU PIJOAN 
3. DAVID GILBERTE MÉNDEZ 
4. MÓNICA PEDRAZA ELVIRA 
5. JOSÉ VIVAR VEIGA 
6. DOLORES MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
7. ANA UROZ LÓPEZ 
8. DANIEL VILELLA SOLÀ 
9. RAMON REYES GARCÍA 
10. JUDIT VÁZQUEZ HONTORIA 
11. SERGIO FRESNEDOSO PÉREZ 
12. EUSEBIO ALONSO BENITO 
13. ALFONSA SANTIESTEBAN CAST. 
JUNTS PER MONTBUI -ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA
1. JORDI BÒRIA TAIXÉ 
2. DANIEL GONZÀLEZ CALDITO 
3. MONTSERRAT MONTRABETA M. 
4. ISABEL GUERRERO GONZÀLEZ 
5. JOAN BOSCH BLANCH 
6. ANA VICTÒRIA GARCIA 
7. JOSEP MARIA LLUVIÀ MIR 
8. MARTA AVILES GIL 
9. ANTONI SOLÉ ROVIRA 
10. REBECA ÀLAMO LECHUGA 
11. ORIOL PANADES CARRASCOSA 
12. MARIA DOLORS SOLÉ AMETLLER 
13. JOSÉ A. FLORES GUILLEN 
Suplents:
1. EMMA MERCADER REIXACHS 
2. LÍDIA ANDREVI MERCADER 
3. SANTI AMAT ROSSELLÓ 
4. ANDRÉS BERMEJO MARTÍNEZ 
5. JUAN A. VIGUERAS RODRIGO 
6. CRISTINA FERRER GÈRICO 
7. SÍLVIA BALADA GARCIA 
8. ANSELMO NISA GARCIA 
9. ENRIC VIVES SANDIUMENGE 
10. JOSÉ A. MATURANA CAPARRÓS 
CONVERGÈNCIA i UNIÓ  
1. JOSEP Mª GARCÍA GÓMEZ
2. Mª CARMEN GARCÍA LÓPEZ
3. MIRIAM GARCÍA ANAYA
4. DANIEL LÓPEZ PÉREZ
5. ALEXANDRE GUERRA SALGADO
6. AURORA ALSINA PAZ
7. ADRIANA PATRICIA CRUZ CRUZ
8. ESTELA GARCÍA MEDRANO
9. BRAHIM GHASSAN IHLABEN
10. JORDI SOLÉ PEÑA
11. MªLUISA ANAYA CASTILLERO
12. BERENICE C. MANCHA CRUZ
13. CLIMENT REQUESENS PIQUÉ
GRUPO DE INDEPENDIENTES DE LA 
ANOIA Y URBANIZACIONES (GIAU)
1. RAUL MELIZ CRESPO
2. SHEILA AVILES GIL
3. SANDRA FERRERO MORALES
4. JOSE ANTONIO JIMENEZ GUERRA
5. CRISTINA AVILES GIL
6. RUT MELIZ CRESPO
7. MARTA CABIECES DIAZ
8. ANA MARIA BRILLO GALET
9. OSCAR SANTAMARIA GIL
10. IVAN PEREZ CASTILLA
11. MARIA DOLORES RECHES GIL
12. OSCAR FUENTES RUIZ
13. FRANCISCA CRESPO CABRERA
PARTIT POPULAR 
1. ADRIÁN CANO SEVILLA
2. FCO. DAVID JIMENEZ VALLE
3. JOSÉ BRUNET RABELL
4. LAURA CANO SEVILLA
5. MARTA MARTÍNEZ ALSINA
6. SERGIO RUBIO JULVE
7. CONCEPCIÓN BARRERA JUNCO
8. FELISA SAN MILLÁN SOCA
9. CLIFF BERRUETE SÁNCHEZ
10. SANDRA ALSINA LÓPEZ
11. JOSEP PUJALS PUJOL
12. ZOUHAIR AYDI RHARBI
13. ESTHER PASAMONTE CASES
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CA-
TALUNYA-CP
1. TEODORO ROMERO HERNANDEZ 
2. ELISABET TAMARGO BRAVO 
3. JOSEP L. GONZÁLEZ ALASTUAY 
4. AURORA FERNANDEZ MACHADO 
5. JOSEP PALACIOS GUERRERO 

6. MONTSERRAT CARRICONDO TR. 
7. JOSE LECHUGA ARROYO
8. IOLANDA ACOSTA RODRIGUEZ 
9. ABEL FANEGA SANTANO 
10. RAQUEL MUÑOZ CERVERA 
11. CIRIAC GRADOS ALAMILLO
12. FRANCISCA JORGE BARROSO 
13. EUGENIO IGLESIAS MOLANO
Suplents:
1. ANA M. DE LA TORRE ROMERO 
2. JOSÉ GÓMEZ PARRA
3. SHEILA LA TORRE ALMIRANTE 
4. JORDI MARTINEZ BERROCAL 
5. SONIA VÁZQUEZ BORREGA 
6. DAVID GUERRA JORGE 
7. JOAQUINA POLO LÓPEZ 
8. BERNAT MORENO TORROGLOSA 
9. MARIA L. CABALLERO GONZALEZ 
10. SILVIA LATORRE MÁRQUEZ 

STA. MARIA 
DE MIRALLES (2)
MIRALLES DECIDEIX-AM
1. MÒNICA OLIVA ARGELICH 
PARTIT POPULAR
1. ROSIO C. PAIRAZAMAN PINEDO
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
1. PERE ARGELICH PUJADÓ
2. JOSEP AMBRÓS ALBET
3. JOAN CARLES SANTANO JIMÉNEZ
4. YOLANDA RUIZ BAENA

VALLBONA (5)
JUNTS FEM VALLBONA-ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA
1. ÒSCAR LABRAÑA I LÒPEZ
2. JOAN GARCIA I SEMITIEL
3. ESTEVE MARTÍ SOTERAS
4. JORDI RABELL TARAFA
5. AGUSTÍ JORBA ARGENTE
6. JOAN SABATÉ I FERRER
7. ANNA VALLE GRAGERA
8. PAU REVOLLO I CASTELLON
9. PILAR MARTÍNEZ I FUENTES
Suplents:
1. JORDI SANTOS I GONZÀLEZ
2. ASSUMPTA SOROLLA I GALIMANY
3. RAMON SANZ I ESPEL
4. MERITXELL LLUCH I SAUMELL
5. MARIA VALDIVIA CANO
PARTIT POPULAR
1. JOSÉ FEIJOÓ ARMESTO
2. JOSÉ CARCASONA BUJARDÓN
3. SERGIO CABALLERO ENCABO
4. Mª VICTORIA FERNÁNDEZ MAS
5. JOSÉ GUILLÉN VILLALBA
6. MIGUEL BUSTOS TORRES
7. MONTSERRAT POZZÀN SURIÀ
8. Mª ANTONIA MATEOS BERNABEU
9. CRISTINO GARCÍA PERALTA
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
1. RAÜL PARRAMON JUNYENT
2. JOSE ANTONIO PEÑA PÉREZ
3. PERE MASAGUÉ ESTEVE
4. PERE CLAVER MASSANA FARRÉS
5. MARIA I. SABI BEBOLLO
6. JOSE M. SERRANO AGUILERA
7. RAMON PRUNEDA PELIP
8. GARNIK OHANYAN KHACHATRYAN
9. LUIS MIGUEL MARTÍN RODRÍGUEZ
Suplents:
1. JOSEP J. GIMÉNEZ BLASCO
UNIDOS POR VALLBONA- VEÏNS 
AMB VEU (UPV - V.V.)
1. FRANCISCO CORRAL LÓPEZ
2. CONRADO MASAGUÉ ALMIRALL
3. JAVIER MONTES CALDERÓN
4. ANTONIA CORRAL LOPEZ
5. MONTSERRAT SENSERRICH M.
6. MANUEL BAUTISTA MURO
7. SILVIA SÁNCHEZ FORRIOL
8. JUAN MAS JUNYENT
9. EDELMIRO REGO REIGOSA
PARTIT SOCIALISTES CP
1. EUDALD PLANELLA CUTRINA 
2. Mª ISABEL FERRER BOSCH 
3. QUIQUE RENTERO MARTIN 
4. ANA SANTOS GONZÁLEZ 
5. PATRÍCIA BADIA DELGADO 
6. DOLORES CAMPOS MONDELO 
7. VÍCTOR CARRASCO CARRERO 
8. MANUEL PAREJO CHILLÓN 
9. SUSANA PERALES SÁNCHEZ 
Suplents:
1. ROMÀ CASANOVAS SARDÀ 
2. DÍDAC CASTELLS ABAD 
3. JUAN GARCÍA GUERRERO 
4. FRANCISCO NEIRA LEON 
5. JUAN AMARILLO SEGURA 
6. JOAN DÍAZ TRULLÀS 

VECIANA (4)
ESQUERRA REPUBLICANA-AM
1. JORDI GUMÀ SERAROLS 
2. JORDI AYMERICH PUIG
PARTIT POPULAR
1. ANTONIA POZO RODRIGUEZ
CONVERGÈNCIA i UNIÓ 
1. JORDI SERVITJE TURULL
2. MIREIA DURAN FARRÉS
3. RAMON CARULLA ROSINÉS
CANDIDATURA DE PROGRÈS (CP)
1. JOSE MARÍA PLANELL BONHEVÍ 

VILANOVA 
DEL CAMÍ (11)
PARTIT DELS SOCIALISTES - CP
1. NOEMÍ TRUCHARTE CERVERA
2. KILIAN TOMÀS MORANT

3. EVA MARÍA VADILLO MARGARIT
4. ALEJANDRO PRATS RAMOS
5. MARÍA JOSÉ LUCENA MARTÍNEZ
6. CARLOS GARCÍA MARTOS
7. ÓSCAR VILCHES ROJO 
8. FRANCISCO J. CERVERA ORTEGA
9. NURIA CRESPO CLARAMUNT 
10. CARINA A. GARAU PANNONE 
11. EPIFANIO MATEOS MAESTRE
12. SANDRA MORENO TOMÁS
13. JOAN JOSEP NIETO MESA 
14. FELISA MORENO CANTERO
15. ROGER MANZANO JUNYENT
16. PILAR ESTRADA GALLART
17. SERGI GONZÁLEZ GARCÍA 
Suplents:
1. FRANCISCA LARA RODRÍGUEZ 
2. CONSTANCIO NOVA FERNÁNDEZ
3. MANUELA CASTILLO VILLAR
4. MARÍA PILAR GONZÁLEZ PERALTA 
5. DAVID LÓPEZ ORTIZ
V VILANOVA365
1. VANESSA GONZALEZ MARQUEZ
2. ANTONIO MATURANA REGORDO.
3. ROSARIO GRADOS CARRASCOSA
4. JOSEFA CÒDOL MONSÓ
5. LUIS PEREA LUNA
6. CRISTINA TORREGROSSA FDEZ.
7. GABRIEL HOLGADO POLO
8. MARIA JOSÉ GARCIA ORTEGA
9. MIGUEL REINA CÁCERES
10. ISABEL EGEA CAMPOY
11. LUIS OROPESA SEGURA
12. ANTONIO MOLINA FERNÁNDEZ
13. FELIX PALOMO GIMÉNEZ
14. SARA LUENGO PATÓN
15. CINTA FERNÁNDEZ ESPUNY
16. JOSEP MÉNDEZ MIRANDA
17. JOANA MORERA BORREGA
Suplents:
1. VICTOR BARROSO ROMERO
2. ROSA BERDUQUE BIELSA
3. JOSEP MINGUET FALGUERA
PLATAFORMA PER CATALUNYA
1. SERGI BALCELLS MARTÍNEZ
2. MIGUEL MARCÉ PRATS
3. MERCÈ PALOU CARLES
4. JAUME ASENSIO PUIG
5. GEORGINA VILLALBA PALOU
6. GERMÁN CASTRO GALLEGO
7. JORDI MORROS ÁVILA
8. FRANCISCO J. GUILLÉN GARCIA
9. ILUMINADA CANALES BRAVO
10. CARMEN ESPÍN SÁNCHEZ
11. MERCEDES TRESERRA COROM.
12. SANDRA MEDINA FERNÁNDEZ
13. SAMUEL MEDINA IBÁÑEZ
14. DANIEL RODRÍGUEZ MOLLFULL.
15. MONTSERRAT RODRÍGUEZ ALM.
16. ROSA M. HIDALGO MACARRO
17. KILIAN MONTERO VENTURA
INDEPENDIENTES POR VILANOVA - 
VEÏNS AMB VEU (IPV-VV)
1. JUAN M. CIVIDANES ALONSO
2. MANUEL OCAÑA DOMÍNGUEZ
3. ESTER CONCHILLO ALCAIDE
4. CARLOS CLEMENTE BOLAÑO
5. CRISTINA BAREA RODRÍGUEZ
6. FRANCISCO BORREGA DURAN
7. ALEJANDRO MERINO GIRÓ
8. ANTONIO BERNAL JODAS
9. GEMMA CASTILLO CONCHILLO
10. JOSEFA GARCÍA MEDRANO
11. FRANCISCO MUNUERA CANTE.
12. DOLORES PRIEGO PEREZ
13. JUAN A. FAJARDO RÁMIREZ
14. ROSARIO LAURA CABRERO R.
15. RUFINO CLAVER GALAN
16. LIDIA SANS MISERACHS
17. JESÚS NAVARRO MARTÍNEZ
Suplents:
1. ROQUE CONCHILLO SÁNCHEZ
2. ALMUDENA MORALES PERALTA
3. PEDRO JOSÉ SÁNCHEZ RUIZ
ERC- SOM VILANOVA-AM
1. MERITXELL HUMBERT FIGUERAS 
2. SERGIO PÉREZ FERNÁNDEZ 
3. MARCEL·LÍ NIETO LÀZARO 
4. ALICIA CAPDEVILA SANJUAN 
5. FRANCISCO ALONSO ANGULLO 
6. SEVERIANO DURÁN MARCHENA 
7. GLÒRIA VILÀ MARTÍNEZ 
8. MONTSERRAT FARRÉS BONAY 
9. JOSEP ANDREU SOLÉ 
10. LUISA Mª SALGADO OSUNA 
11. ALFONS BARRÓN CLOPÉS 
12. MONTSERRAT VALENTÍ CORTÉS 
13. XAVIER JOVER BARRAGÁN 
14. MERI FRESNEDA GARCIA 
15. ORIOL VALLÈS FREIXAS 
16. TERESA SERAROLS ROCA 
17. RICARD MACARRO FLORES 
Suplents:
1. XAVIER BERMÚDEZ LÓPEZ 
2. MARTA RIBA GARCIA 
3. JOSEP MARTÍ BROCAL 
4. JOAQUIM FRESNEDA NOGUÉS 
5. PILAR COS MATEU 
6. JOSEP PELFORT TENIAS 
7. MARC DOMÈNECH PARÉS 
8. LAURA SEGURA CHECA 
9. ÈRIC SAUCEDO FUERTES 
10. JOSEFINA DUARTE GARCIA 
INICIATIVA PER CATALUNYA 
1. ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA
2. ENCARNACIÓN BAUTISTA MNEZ.
3. GREGORIO CARDENAS GUILLEN
4. MARÍA JOSEFA VÁZQUEZ TOLEDO
5. LLUIS PRAT OLLER
6. PURIFICACIÓN CAPITÁN DÍAZ
7. JORGE FORNE VILA

8. MÓNICA HONTORIA GARCÍA
9. FRANCISCO VIERA PRIETO
10.ROSA MARÍA FAUSTE PONS
11. RAFAEL LUCENA ZURERA
12. LÍDIA TOMÀS VALLE
13. JUAN AGUSTÍN UROZ LÓPEZ
14. MARÍA JOSÉ PIÑAR MARTOS
15. RAFAEL SÁNCHEZ MORILLAS
16. CÉSAR ÁLVAREZ AGUILA
17. FRANCINA GABARRÓ CASTELLT.
DERECHO, CIUDADANIA Y DEMO-
CRACIA (DECIDE)
1. CARLOS NAVARRO MERINO
2. INMA GONZÁLEZ NARBONA
3. JORGE COPOVI DUARTE
4. RAQUEL ÁLVAREZ VILLA
5. MARIANO JUAN ORTÍZ DELGADO
6. MERCEDES ZEA SEGURA
7. FRANCISCO J. ÁRIAS EXPÓSITO
8. ANTONIO CALVACHE DURÁN
9. RAQUEL RODRÍGUEZ CAMPILLO
10. MIGUEL ANGEL CARO ALEDO
11. DOLORES SÁNCHEZ PEDREGO.
12. JOAQUIN ANTÓN FERRER
13. CARLOS DELGADO FERNÁNDEZ
14. MARÍA TERESA LÓPEZ MORENO
15. JAIME FERNÁNDEZ ZARALLO
16. SANDRA ALCALÁ RODRIGUEZ
17. JESÚS BORREGA DURÁN
Suplents:
1. FAYNA BETHENCOURT GUERINET
2. YOLANDA CRUZ ESCUCHA
3. IVAN PONCE MARTÍNEZ
4. ROSA MARÍA LÓPEZ MORENO
PARTIT POPULAR 
1. Mª LUZ MARTÍNEZ TORRES
2. EMILIO AGUILERA OBREGON
3. AITOR COLET CONTRERAS
4. DANIEL OBREGON SOLER
5. CARMEN MARTÍNEZ TORRES
6. ALEX ROVIRA MARTÍNEZ
7. AMALIA MIRAS SANDOVAL
8. Mª JOSÉ CORTÉS VALENCIA
9. JAVIER JIMÉNEZ SÁBADO
10. ANA BÉJAR FORN
11. Mª DOLORES SEGUES BUCHACA
12. JUANA MIRAS SANDOVAL
13. JOSEP CRISTOF NUS REINA
14. JUAN MONTES MONTES
15. JESICA SEGURA DAVILA
16. ANTONIO BÉJAR CUNQUERO
17. LORENA BLANCA LUENGO
Suplents:
1. LUIS TOSTADO ARIAS
2. BERNABÉ MONTES MUÑOZ
3. POTENCIA CAPDEVILA ROMERO
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
1. JORDI BARÓN ESCRICHE
2. ASSENCI SÁNCHEZ TOMAS
3. SILVIA GONZALEZ MONCUSÍ
4. JOSEP FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
5. CRISTINA CHECA MOLINERA
6. VICTORIA MOLLFULLEDA LOPEZ
7. JOAN C. BERNÁLDEZ DOMINGO
8. CARLOS MARIA MÉLIZ BERNAL
9. JOSEP R. PUIGRODON RAMOS
10. SILVIA ARISAL SOLER
11. JORDI VADEA PIÑOL
12. PERE SALA HERNÁNDEZ
13. YOLANDA BURRIA ALCARAZ
14. JOSEP VILARRUBIAS AGUILERA
15. ELISA SAGARRA MORERA
16. MARIA T. BUSQUET FERRER
17. ANTONI ORGA ESPLUGUES
Suplents:
1. JAUME ROVIRA BRESCO
2. MARIA BERNADES BUSQUET F.
3. JUAN MONCUNILL BISBAL
GUANYEM VILANOVA (GANEMOS)
1. JORGINA VILLORIA HARO
2. FRANCISCO OSORIO GARRIDO
3. PURIFICACIÓN MORENO VERA
4. NOEMI FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
5. JONATHAN LOZANO LATORRE
6. MARÍA ESTRELLA SÁNCHEZ LUNA
7. CRISTIAN DURAN FERNÁNDEZ
8. JUAN C. CASTAÑO GUERRERO
9. JUANA LARA RUIZ
10. PABLO GARCÍA CÁMARA
11. MARÍA C. FERNÁNDEZ MATEO
12. RAÜL SANDIUMENGE BERNARD.
13. ADRIAN JIMÉNEZ MORENO
14. IGNACIA LÓPEZ FERNÁNDEZ
15. RAFAEL ROLDÁN ROMERO
16. MONTSERR. CUTANDO MARTÍN
17. JORGE FORTUNY PINTALUBA
Suplents:
1. MANUEL PABLO ZURITA TURK
VILANOVA ALTERNATIVA VA! (VA!)
1. FRANCISO PALACIOS GARCÍA
2. CAMILO GRADOS GALAN
3. SILVIA CACERES ALONSO
4. JAVIER PARRA POZO
5. PURIFICACIÓN NAVARRETE MESA
6. JOSE MARIA ORTIZ COLLADO
7. JAVIER GARCIA MORENO
8. RAUL MARTOS SANTANO
9. SARA PALOMINO POLO
10. AINOA GUISADO BENITO
11. ANTONIO LUQUE RODRIGUEZ
12. JOSÉ GONZÁLEZ DOMINGUEZ
13. DAVID VERA PÉREZ
14. ENCARNA UROZ GONZÁLEZ
15. ISABEL ALCALÁ BERMÚDEZ
16. JAVIER PLAZA CAZALILLA
17. RUBÉN J. MOLANO BERMÚDEZ
Suplents:
1. MARÍA EUGENIA HORNA CEBRIAN
2. RUBÉN JOSÉ SÁNCHEZ CLIMENT
3. VERÓNICA GARROTE GONZÁLEZ
4. MARIANO TOSTADO PALOMO
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L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va manifestar dime-
cres el seu “total suport” a la 
Vegueria Penedès, en l’acte 
de la presentació que la Plata-
forma “Per una Vegueria Prò-
pia” (PVP) va fer a la ciutat del 
llibre El Penedès era possible, 
editat per aquesta entitat quan 
es compleixen 10 anys de la 
seva creació. 
El llibre, que ja es pot adqui-
rir a les principals llibreries 
d’Igualada,  recull la història 
d’aquest procés de participa-
ció ciutadana i de moviment 
social, nascut amb l’objectiu 
de fer possible la Vegueria 
Penedès, que seria la vuitena 
de Catalunya en la futura nova 
ordenació territorial del país. 
El document també inclou les 
reflexions de 60 experts del 
territori, i fotografies i informa-
ció de tots els municipis.
El president de la PVP, Fèlix 
Simón, explicava durant l’ac-
te de presentació del llibre, a 
la sala de socis de l’Ateneu 
Igualadí, que “fa deu anys va 
néixer la Plataforma amb l’ob-
jectiu, primer, d’assolir l`Àmbit 
de Planificació, quelcom que 
representa el màxim nivell ju-
rídic que pot tenir un territori a 
Catalunya, i el Parlament el va 
aprovar el juliol del 2010. Poc 
després es va aprovar la Llei 
de Vegueries i el Penedès no 
hi era. Això és una catàstrofe 

L’alcalde Marc Castells s’implica en la Vegueria 
Penedès en el moment més decisiu 

Marc Castells, amb els representants de la Plataforma per la Vegueria Pròpia, l’igualadí Antoni Castells i el vilafranquí Fèlix Simón. Foto: Joan Solé

Igualada

“Ens sentim 
maltractats a la 
Catalunya Central. 
Hem de rematar-ho. 
Res que ha anat bé 
ha costat poc”, diu 
l’alcalde en la 
presentació del llibre 
“El Penedès era 
possible”
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La PVP ha elaborat el primer mapa de l`Àmbit Penedès.

Dimecres, important trobada 
al Parlament amb Artur Mas
El proper dimecres tindrà lloc 
al Parlament de Catalunya 
una inèdita trobada amb el 
president de la Generalitat, 
Artur Mas, dels quatre pri-
mers representants de les 
capitals de comarca de l’Àm-
bit Penedès, amb l’intenció 
de modificar la Llei de Ve-
gueries per incloure-hi la del 
Penedès com a tema a resol-
dre quan més aviat, millor. 
A la reunió hi assistiran els 
alcaldes d’Igualada, Marc 
Castells, de Vilafranca del 
Penedès, Pere Regull, de Vi-
lanova i la Geltrú, Neus Llo-
veras, i la candidata de CiU 
al Vendrell, Eva Serramià, 
tota vegada que l’actual al-
calde, el veterà Benet Jané, 
deixa el càrrec. També és 

previst que hi siguin repre-
sentants de la societat civil 
i agents socioeconòmics de 
les quatre comarques, entre 
ells, el president de la Unió 
Empresarial de l’Anoia, Blai 
Paco.
El president de la PVP, Fè-
lix Simón, explica que hi ha 
moltes esperances diposita-
des en aquesta trobada. “Té 
un alt valor simbòlic, perque 
no s’havia produït mai. Ja te-
nim l’Àmbit i el següent pas 
lògic és la Vegueria. Modifi-
car la llei és possible fer-ho 
abans de la dissolució del 
Parlament. Aconseguir-ho és 
el nostre objectiu, compartit 
amb la voluntat de la gran 
majoria de la societat de tot 
el Penedès”.

que s’ha de resoldre”.
Simón, que va fer una extensa 
explicació dels continguts del 
llibre -”és el projecte col.lectiu 
de 60 persones”, va dir- definia 
com a “decisiu” el moment que 
viu el procés cap a la Vegueria 
Penedès. “Falten 90 dies per 
la dissolució del Parlament per 

a les eleccions del 27S, i tenim 
l’oportunitat per modificar la 
Llei de Vegueries i incloure’n 
la vuitena”. El president de la 
PVP va recordar també que 
hores d’ara s’està redactant 
el Pla Parcial de l’Àmbit Pe-
nedès -que recordem inclou 
tota l’Anoia menys el nord- “i 
cal que tothom hi posi els cinc 
sentits. S’han de fer planteja-
ments honestos, també sobre 
la capitalitat, que hauria de ser 
compartida”.

Marc Castells: “Volem apor-
tar al Penedès la nostra ca-
pacitat industrial”
L’alcalde d’Igualada, Marc 

Castells, va afirmar que “no-
saltres ens sentim maltrac-
tats a la Catalunya Central”, 
en referència a que Igualada 
i l’Anoia no han aconseguit 
cap de les delegacions de la 
Generalitat, que s’han repartit 
Manresa i Vic.
Castells manifestava el seu 
suport en el camí per acon-
seguir la Vegueria Penedès 
i afegia que “des d’Igualada i 
l’Anoia volem aportar tota la 
nostra capacitat industrial”, 
mentre posava l’exemple dels 
nous estudis d’Infermeria a la 
ciutat per evidenciar la relació 
que tenim amb el Penedès: 
“hi ha moltes sol.licituds d’es-

tudiants de Vilafranca”, deia. 
“Hem de ser capaços de fer 
entendre a la gent de la ciutat 
i de la comarca que això val la 
pena. Si no, no ho aconsegui-
rem. Hem avançat molt, però, i 
potser ara caldria fer un comi-
tè de seguiment per no perdre 
el fil i continuar endavant”, afir-
mava Castells. “Hem de rema-
tar-ho. Res que ha anat bé ha 
costat poc”, iŀlustrava l’alcalde 
per refermar el seu suport a la 
Vegueria Penedès.
L’igualadí Antoni Castells, 
membre de la direcció de la 
PVP, afirmava que “en el seu 
moment ens van situar l’Anoia 
a la Catalunya Central sense 
preguntar-ho a ningú. Els pri-
mers anys de la plataforma a 
la comarca van ser molt durs, 
però al final vam aconse-
guir que tots els ajuntaments 
menys un donessin suport a la 
Vegueria Penedès”. 
Castells també va referir-se al 
Pacte de Sant Martí Sarroca, 
quan l’any 2005 les quatre co-
marques i les seves capitals 
van donar ple suport al terri-
tori Penedès. Però la situació, 
avui, és prou clara, deia Cas-
tells: “han passat 10 anys i es-
tem en el mateix lloc”.

Articles de sis anoiencs
El llibre “El Penedès era pos-
sible” compta amb l’aportació 
d’articles d’anoiencs, de l’ex-
diputada Marina Llansana; el 
president de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia Blai Paco; l’em-
presari i expresident de Fira 
d’Igualada Pere Carles; la di-
rigent d’Unió de Pagesos Ma-
ria Rovira; l’editor, enginyer i 
advocat Pere Prat; i la doctora 
en Enginyeria Nàutica Marcel.
la Castells. 
En l’acte de presentació al-
guns d’ells van intervenir 
breument. Rovira reclamava 
millores en les infraestructu-
res de comunicacions, Carles 
reivindicava que el món firal 
promocioni la Vegueria Pene-
dès, i Pere Prat recordava les 
similituds de la PVP amb el 
projecte de Conca Futur. “Re-
ivindiquem la nostra capacitat 
industrial en un projecte con-
junt com aquest”, deia Prat. 
En una línia molt similar, Blai 
Paco afirmava que “ara és el 
moment més oportú per acon-
seguir la Vegueria Penedès. 
Empresarialment, mai haví-
eme tingut tanta relació, l’Eix 
Diagonal ha estat clau”.
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El passat divendres, 17 d’abril, 
la secció comarcal d’ERC 
Anoia va celebrar el tradicional 
Sopar de la República i Premi 
Estel Blanc, que enguany va 
recaure en la Fundació Soci-
ocultural ATLAS. 
Així, la formació republicana 
va reconèixer la feina feta per 
l’entitat igualadina, que treba-
lla amb persones, potenciant 
els valors de la llibertat, la jus-
tícia i l’ètica, per a construir 
una societat lliure. D’aquesta 
manera, Sílvia Romeu, mem-
bre d’ATLAS, va recollir el Pre-
mi Estel Blanc 2015 i va agrair 
el reconeixement del partit cap 
a l’entitat. 

Candidats d’ERC a les alcaldies dels municipis de l’Anoia, amb la diputada Alba Vergés.

ERC presenta, per primera vegada, 
llistes a tots els pobles de l’Anoia

Palau vetllarà per una 
oferta educativa “socialment 
equilibrada” a Igualada

D’altra banda, en el mateix so-
par, es van presentar totes les 
formacions d’Esquerra a la co-
marca per a les properes mu-
nicipals, amb 33 alcaldables, 
presentant, així, candidatures 
a tots els municipis de l’Anoia.
En aquest sentit, el president 
de la federació comarcal, Jordi 
Calpe, alcaldable a Hostalets 
de Pierola, es va mostrar sa-
tisfet davant el fet que s’hagin 
aconseguit formar candidatu-
res a tots els municipis de la 
comarca, sense cap excepció, 
demostrant així, el bon treball 
del partit a l’Anoia. 
Oriol Amorós, present al sopar
Entre els més de 300 assis-
tents al Sopar de la Repúbli-

ca, també hi era present el di-
putat d’Esquerra Republicana 
al Parlament, Oriol Amorós. 
Amorós va parlar sobre la im-
portància de poder tenir una 
àmplia representació del partit 
als municipis, per tal de treba-
llar en el projecte de la nova 
República Catalana. 
D’altra banda, el diputat bar-
celoní també va destacar el 
reconeixement de la secció 
comarcal a la Fundació AT-
LAS, parlant de la importància 
d’apostar per la integració de 
tots els catalans i la diversitat 
en la societat catalana, com a 
eixos de treball en el projecte 
de país.  

REDACCIÓ / LA VEU

ERC ha presentat aquesta 
setmana el seu programa en 
l’àmbit de l’educació. El can-
didat a l’alcaldia Josep Maria 
Palau, i els membres de la 
llista Carolina Telechea i Gem-
ma Balsells, amb Pere Joan 
Vinós, col·laborador del partit 
en la sectorial d’Educació, han 
explicat que la primera de les 
propostes que formula ERC 
Igualada és la de “vetllar per 
una oferta educativa de qua-
litat i socialment equilibrada”, 
tant pels equipaments com per 
la qualitat dels serveis educa-
tius. La proposta passa per “fer 
participar la comunitat educa-
tiva en la presa de decisions”. 
També es vol promoure l’equi-
libri entre identitat i diversitat, 
dedicant esforços “a fomentar 
la cohesió social i promovent 
les condicions de plena igualtat 
que ens portin a construir una 
ciutat sense exclusions”. 
Des d’ERC es vol fer una apos-
ta clara perquè l’Administració 
local faci un paper real de li-
deratge polític respecte a la 
promoció del treball educatiu, 
fomentant el Consell Escolar 
Municipal i el Consell de Par-
ticipació de les Llars d’Infants 
Municipals. Es proposa també 
crear “una comissió educativa 
que realitzi estudis i estableixi 
els canals efectius per obtenir 
informació precisa i real sobre 
les necessitats”.  

La formació republicana pro-
posa seguir promovent el So-
naEscola, que  a hores d’ara 
ofereix als alumnes de primà-
ria de les escoles la possibilitat 
d’aprendre a tocar un instru-
ment, i ampliar-lo mitjançant 
un sistema de beques. Es vol 
crear un projecte similar a l’Es-
cola d’Art.
Es proposa també crear un es-
pai per tal que mestres, famíli-
es i alumnes puguin informar-
se  tant del ventall d’estudis 
que s’ofereix a l’Anoia com de 
beques i ajudes. La proposta 
es completaria amb la celebra-
ció de la  Fira d’Estudis, ampli-
ant l’actual Fira Universitària 
de manera que englobi tota 
l’oferta a partir dels 16 anys.
La candidatura troba impres-
cindible que a Igualada s’ofe-
reixi una bona formació pro-
fessional, i proposa la creació 
d’un òrgan, consensuat amb 
tots els implicats, que treballi 
per la Formació Continuada i 
la Transició al Món del Treball. 
Els objectius d’aquest òrgan 
serien analitzar les necessi-
tats de perfils professionals a 
l’Anoia i la preparació que re-
quereixen; treballar per ampliar 
l’oferta de formació específica 
dirigida als potencials llocs de 
treball, i coordinar la relació Es-
cola-Empresa per tal de crear 
un banc d’empreses on realit-
zar els períodes de pràctiques 
dels estudiants.

Socialistes potenciarà el lloguer social, crearà una “targeta moneder” pel 
menjar dels infants necessitats i un Banc Contra la Pobresa Energètica
REDACCIÓ / LA VEU

Socialistes d’Igualada ha pre-
sentat les propostes en l’àmbit 
social, una de les prioritats del 
seu programa electoral.
El candidat a l’alcaldia Jordi 
Riba va manifestar-se “decidit 
a acabar amb els pisos buits 
a la ciutat i a afavorir l’accés a 
un habitatge digne per tothom. 
Proposem sancions als bancs 
amb pisos buits, complint així 
la moció de la PAH aprovada 
al Ple per multar els bancs 
que tinguin pisos buits i que 
el govern de CiU-ERC ha blo-
quejat a Igualada. Igualment, 

Jordi Riba, candidat a Igualada.

es promocionarà l’ocupació 
de finques antigues i buides 
amb la subvenció del 35% de 
la seva rehabilitació i la condi-
ció de que els primers 5 anys 
es llogui a preus baixos per fer 
possible l’ocupació de pisos 
antics amb lloguer social”.
Socialistes proposa també la 
creació d’una Targeta Mone-
der Infantil per esmorzar, dinar 
i sopar. “Volem que els nens i 
joves d’Igualada tinguin l’ali-
mentació coberta amb els tres 
àpats principals, independent-
ment de la situació econòmica 
de les seves famílies”, ha ex-

plicat Riba. En aquest sentit, 
els socialistes també es com-
prometen  a donar  suport a la 
Iniciativa Legislativa Popular 
per garantir una renda bàsica 
municipal.

Una altra de les propostes que 
Riba ha posat damunt la taula 
és la creació d’un Banc Con-
tra la Pobresa Energètica. Es 
tracta d’un fons per ajudar les 
famílies amb pocs recursos a 
pagar les factures de la llum i 
el gas.
El programa també inclou pro-
postes per a la tercera edat, 
com és congelar de  nou les 
tarifes de les activitats esporti-
ves municipals. D’altra banda, 
l’educació en l’etapa de 0 a 3 
anys tornarà a ser una priori-
tat amb beques per pagar les 
matrícules. A més, Riba s’ha 

compromès a reobrir la llar 
d’infants que CiU i ERC han 
tancat aquest mandat.
La candidatura també aposta 
per impulsar un nou espai cí-
vic municipal a les Comes, Set 
Camins i Poble Sec. A més, 
conscients de la saturació que 
pateix la Biblioteca municipal i 
que el Pla d’Equipaments Cul-
turals de la Generalitat reco-
mana una segona biblioteca, 
Riba proposa la creació d’un 
equipament doble que sigui a 
l’hora biblioteca i centre cívic 
amb l’objectiu d’optimitzar re-
cursos econòmics.  

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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El passat 14 d’abril es va dur a 
terme per catorzena vegada el 
Dimarts de Diàlegs a l’Ataneu 
Igualadí. Com cada segon di-
marts de mes, es proposa un 
tema concret per fer-ne ter-
túlia, debat i reflexió obert a 
tothom qui hi vulgui participar 
amb l’objectiu de fomentar el 
coneixement i el pensament 
crític de la ciutat. 
Aquesta vegada, i aprofitant 
la tornada de les vacances de 
Setmana Santa, es va posar 
en discussió la diversitat reli-
giosa a Igualada. Sota el títol 
“Igualada respecta la pràctica 
de totes les religions?” i dirigit 
per Jordi Cuadras, es va vo-
ler parlar sobre el tractament 
d’aquesta a la ciutat i les dife-
rentes maneres de viure-la. 
El debat va comptar amb la 
presència de l’expert Jordi 
Puig Martín, sociòleg especi-
alitzat en diversitat religiosa, 
que ha estat consultor de la 
matèria a la UNESCO, inves-
tigador a la UAB i tècnic de 
l’Oficina d’Afers Religiosos de 
l’Ajuntament de Barcelona.   
En forma de diàleg-entrevista 
Jordi Puig va definir el concep-

El Dimarts de Diàleg va tractar el tema de la religió.

Dimarts de Diàlegs tracta la diversitat religiosa a Igualada 
te de religió i va argumentar to-
tes les característiques comu-
nes entre elles - com serien, 
segons ell, la trascendència, 
la dimensió social i la història 
pròpia -. També va informar 
al públic de la existència del 
mapà religiós català, on es 
mostra amb dades la diversitat 
religiosa i el baròmetre de reli-
giositat a Catalunya i que des-
taca que el 52% dels catalans 
son catòlics i que un 90% de 
la població catalana veu la re-
ligió de manera positiva. Puig 
Martí va explicar també com 
van influènciar i perquè els 
anys de dictadura, transició i 
democràcia a la religió i com 
es tracta, a dia d’avui, la nor-
mativització d’aquesta des de 
les institucions. El sociòleg va 
proposar un model per a ciu-
tats mitjanes com Igualada ba-
sada en mantenir una relació  
no política amb l’Ajuntament, 
a formar centres de culte que 
compleixin tots els requisits 
necessàris i en la creació d’un 
diàleg inter-religiós a la ciutat. 
D’altra banda, la “Fila 0” 
aquest cop va estar compo-
sada per quatre representants 
de cada comunitat religiosa 

de la ciutat: Josep Massana 
(rector de la Basílica de San-
ta Maria i l’església de la So-
ledat), en Mohamed (com a 
representant de la Mesquita 
d’Igualada), Amadeu Capar-
rós (ancià dels Testimonis de 
Jehovà) i Andreu Guitiérrez 
(de l’Església Evangèlica). 
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Es va fer un repàs sobre quin 
és el seu paper com a comu-
nitats religioses, què repre-
senten, les dificultats o avan-
tatges que es troben per fer 
arribar el seu missatge a la 
ciutat i com s’interrelacionen. 
També es van debatre els pos-
sibles prejudicis que es poden 

donar per part dels ciutadans, 
com actua cada comunitat da-
vant les persones de fora que 
necessiten ajuda, i així acon-
seguir una certa cohesió soci-
al. També es va parlar sobre 
quina és la resposta per part 
dels joves a les creences reli-
gioses i la perspectiva de futur 
de les religions a Igualada. 
A més, es va conèixer la res-
posta que troben les festes 
religioses de la ciutat gràcies 
als testimonis dels Priors del 
Sant Crist i de la Confradia de 
Fàtima, com a entitats que or-
ganitzen festes públiques que 
són religioses. 
El públic va poder intervenir i 
van sorgir debats en qüestions 
com el paper de la dona en la 
religió, la cultura religiosa que 
s’ofereix a les escoles i si és 
possible una vida sense la re-
ligió. 
Jordi Puig Martín va conclou-
re la reunió afirmant que s’ha 
d’intentar ajudar als polítics a 
que no caure en la demagò-
gia de la llibertat religiosa i va 
aconsellar als participants del 
debat que s’intercanviessin 
els telèfons en acabar la tro-
bada. 

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

Cursos Maig/Juny

INSCRIPCIONS a: www.talentiagestio.com/cursos/
Més informació: info@talentiagestio.com

Carrer Retir, 40 Tel. 639 316 015
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Dissabte es va presentar la 
candidatura del Partit Popu-
lar a Igualada. El candidat 
a l’alcaldia d’Igualada Joan 
Agramunt va declarar “que és 
una llista que compatibilitza 
experiència i joventut alhora, 
i apostem decididament per la 
gent jove que ens acompanya, 
i que seran el relleu generaci-
onal al projecte del Partit po-
pular a la ciutat d’Igualada a 
curt i mig termini. Agramunt, 
de 47 anys, Agent, Gestor i 
Administrador immobiliari, 
President comarcal del PP-
Anoia, i membre de la Junta 

Joan Agramunt i alguns dels components de la llista, que tanca el diputat Pere Calbó.

Dario Castañé encapçala “Decidim” 
sota el lema “Primer les persones”

Dissabte es va presentar la 
candidatura del PP a Igualada

Executiva Provincial del PP 
de Barcelona, està acompa-
nyat en els primers cinc llocs 
per Martí Llenas, de 62 anys, 
Agent comercial i actual Pre-
sident del PP d’Igualada; Nati 
Parra, 27 anys, Llicenciada 
en Administració d’Empreses, 
pertany a la Junta local de 
les Noves Generacions del 
PP d’Igualada;  José Manuel 
Mellado, 37 anys, Llicenciat 
en Dret, també de Noves Ge-
neracions del PP d’Igualada, 
i Raquel Aguilar, de 71 anys, 
Pensionista i ha estat profes-
sora d’infantil i primària tota la 
seva carrera laboral. 

REDACCIÓ / LA VEU

Plataforma per Catalunya ha 
presentat vuit candidatures, a 
Igualada, Calaf, Piera, Santa 
Margarida de Montbui, Òde-
na, Rubió, Cabrera i Vilano-
va del Camí. En l’actualitat la 
formació té 7 regidors a tota la 
comarca.
El candidat a Igualada i Se-
cretari General de PxC Robert 
Hernando ha declarat que “es-
perem doblar resultat en tots 
els ajuntaments en els quals 
ja tenim representació i entrar 
amb força a Òdena, sabem 
que diran de nosaltres que 
som el dimoni, és el preu que 
cal pagar per no formar part 
de la casta política enquistada 
durant anys a les institucions, 
però estem disposats a assu-
mir-lo perquè el que nosaltres 
defensem és el que defensa 
qualsevol persona sensata i 
amb dos dits de front que pri-
mer som i serem els de casa, 
per a ajudes habitatge i tre-
ball”.

PxC exigeix un pas elevat  a 
la Dolors Marti i La Rosella
D’altra banda, la formació de-
mana que el govern municipal 
d’Igualada posi “immediata-
ment un policia en l’accés a 
l’escola Dolors Martí i l’escola 
bressol La Rosella i que instal 

el més aviat possible un pas 
elevat per on han de creuar 
els alumnes ja que diversos 
pares s’han queixat”. 
Hernando ha declarat que “ja 
una mare en l’últim ple ordina-
ri va recriminar a l’alcalde que 
fes oïdes sordes a la petició 
de molts pares, estem parlant 
de la seguretat de menors i 
aquest tema ha de quedar so-
lucionat immediatament ja que 
en els últims dies han hagut 
diversos incidents per la ve-
locitat que porten alguns con-
ductors a la zona, des d’ahir hi 
ha d’haver un policia regulant 
el trànsit en horari d’entra-
da i sortida als centres i s’ha 
d’instal·lar el més aviat pos-
sible un pas elevat per evitar 
que un dia tinguem de lamen-
tar un disgust més gran”.

PxC presenta 8 llistes i espera 
doblar el nombre de regidors

Robert Hernando i Javier Garcia Collado, 
candidats a Igualada i Montbui per PxC

REDACCIÓ / LA VEU

Divendres passat es va pre-
sentar la candidatura que la 
confluència Decidim Iguala-
da ha treballat de cara a les 
eleccions municipals del 24 
de maig sota el lema “Primer 
les persones”. La formació és 
el resultat de la confluència 
de persones provinents de di-
ferents formacions polítiques 
(d’ICV-EUiA, Procés Consti-
tuent, Pirates de Catalunya, 
gent de Podemos i també 
d’independents) que porten 
mesos treballant des de la vo-
luntat de confluir per oferir a la 
ciutadania el seu programa i 
disponibilitat de treball.
Decidim Igualada és una can-
didatura diferent, fins i tot tren-
cant esquemes en les formes 
presidencialistes a l’ús. Si bé 
el jove Dario Castañé es va 
erigir en portaveu i primer can-
didat, la formació es basa en 
el treball col•lectiu. Hi ha gent 
procedent de diferents forma-
cions polítiques però consci-
ents que, davant la situació 
de domini del poder econòmic 
generalitzat que patim, calia 
fer-li front atenent també les 
formes plurals que la ciutada-
nia reclama.
En una nota de premsa, Deci-
dim explica que “és un fet que, 
d’ençà del 15-M del 2011, so-
bretot la gent jove que no va 
viure la dictadura i el perquè 
dels límits de la democràcia 
tutelada sorgida de la transició 

amb la constitució de 1978, va 
dir prou i es va proposar no 
acceptar ja els seus límits. Ca-
lia doncs recollir aquest clam 
de la ciutadania, però no cau-
re en allò de cercar experièn-
cies al marge -suposadament 
independents- rebutjant la 
forma dels partits polítics amb 
l’excusa que «tots els partits 
són iguals», sinó acceptar el 
repte de construir, en formes 
actualitzades i des de la diver-
sitat ideològica com a riquesa 
i valor, acceptar també l’expe-
riència de les persones que, 
provenint de l’anomenada 
“vella política” han apostat per 
renovar i ampliar el seu com-
promís continuant treballant 
per un bé comú compartit”.
Per escollir els membres que 
representaran aquesta pro-
posta s’han dut a terme unes 

primàries obertes a tota la ciu-
tadania. 
Els continguts programàtics de 
Decidim aposten per la ruptu-
ra democràtica. Amb un Codi 
Ètic i un decàleg programàtic, 
Dario Castañé va explicar que 
està basat, fonamentalment, 
en tres eixos: la transparència 
i la participació; la recerca de 
la justícia social la lluita contra 
l’exclusió i el reequilibri; i -per 
últim- l’economia del bé comú.
S’han creat diferents eines 
de treball col•lectiu a partir 
de les opcions informàtiques. 
A aquestes dades ja hi ha el 
programa elaborat i s’està 
treballant per difondre i fer vi-
sible unes propostes engres-
cadores contra tot pronòstic 
d’aquells detractors de la con-
fluència que ens voldrien ba-
rallats.

Dario Castañé -en primer terme- i els membres de la candidatura igualadina de Decidim.

Toni Rosich, candidat de Solidaritat (SI)
REDACCIÓ / LA VEU

Després d’unes primàries molt 
competitives, Antoni Rosich 
liderarà la llista de Solidaritat 
Catalana per la Independència 
(SI). Es tractava d’unes primàri-
es obertes a tots els igualadins 
celebrades a través d’internet, i 
que han fet cap de llista a Toni 
Rosich amb un 55% dels vots 
totals.
Rosich, nascut a Igualada el 
1959, és un empresari au-
tònom i Tècnic Superior en 
Electrònica Industrial, i va ser 
membre impulsor i fundador de 
l’Assemblea Territorial d’Igua-
lada el 2012 i milita a Solida-
ritat per la Independència des 
del 2011 de manera activa.
Rosich ha explicat que “Iguala-
da encara és molt lluny de ser 
el que era. Fa anys que l’am-
bient a la ciutat empitjora, les 
modificacions dutes a terme ja 
eren a la llista de tasques del 
govern anterior i arriben tard. 
La gran assignatura pendent, 
que és deixar de ser la ciutat 
capdavantera en atur a Catalu-

nya, segueix suspesa”. Afegeix 
que “tot i el canvi de color polí-
tic municipal, la ciutat no millo-
ra perquè no n’hi ha prou d’ar-
reglar la façana amb 4 pegats 
abans de les eleccions. Cal un 
canvi de fons, en el model eco-
nòmic, de rebaixes d’impostos  
i simplificació de tràmits que 
facin que Igualada torni a ser 
competitiva. Hem de ser ca-
paços de retornar a la Iguala-
da industrial i capdavantera 
d’anys enrere. Una ciutat que 
generi riquesa per oferir millo-
res socials i que també disposi 
de possibilitats d’oci adients al 
seu nivell”. Segons opina: “és 
imperdonable que una ciutat 

com Igualada no disposi ja 
d’una àrea lúdica, com ja en 
disposen moltes de les ciutats 
semblants de Catalunya. Con-
clou que “el model de ciutat 
merament residencial, de l’En-
tesa abans i de CiU i ERC ara, 
no és bo per la ciutat”.
El candidat posa en dubte la ca-
pacitat de capgirar econòmica-
ment la ciutat que tenen Marc 
Castells i el candidat d’ERC: 
“tots dos han passat tota la vida 
treballant per l’administració 
sense trepitjar i conèixer el dia 
a dia d’una empresa i tots els 
seus problemes”. En aquest 
sentit valora molt positivament 
la decisió d’última hora que ha 
pres la plataforma empresarial 
Recuperem Igualada! d’incor-
porar-se al projecte i aportar 
les seves propostes de millora 
de competitivitat, després que 
els seus membres hi votessin 
a favor amb més d’un 80% de 
suport. Solidaritat Igualada ha 
estat l’únic partit igualadí que 
ha assumit formalment el ma-
nifest Recuperem Igualada!
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En un esmorzar de treball que 
es portarà a terme el proper 
dia 2 de maig a les 10 del matí, 
al Kiosk del Rec, al carrer del 
Rec, 50, d’Igualada, el presi-
dent d’ERC i doctor en història 
del pensament econòmic, Ori-
ol Junqueras, acompanyarà el 
candidat a l’alcaldia d’Iguala-
da, Josep Maria Palau, en la 
presentació del programa eco-
nòmic per a la nostra ciutat. 
Es tracta d’una trobada diri-
gida específicament a totes 
aquelles persones que estan 
implicades i que són agents 
actius del món econòmic 
igualadí, ja siguin empresaris, 
nous emprenedors, treballa-
dors autònoms, representants 
d’entitats empresarials, repre-
sentants sindicals, professio-
nals liberals o directius d’em-
preses. 
En primer lloc, es presenta-
rà el programa de millora de 
l’economia que planteja el 
candidat per ERC a l’alcaldia 
d’Igualada, Josep Maria Pa-
lau. Ell explicarà les mesures 
que es consideren fonamen-

Oriol Junqueras.

Oriol Junqueras serà el proper 
2 de maig a Igualada

Josep M. Torras Ribé i Manel 
Miserachs tanquen la llista de CiU

tals, tant per disposar a Iguala-
da d’unes finances municipals 
sanejades, com per obtenir els 
millors resultats possibles en 
l’objectiu de la reindustrialitza-
ció i la reactivació econòmica 
de la ciutat.
Després Junqueras, explica-
rà el “new deal” o programa 
d’impuls econòmic per a Ca-
talunya que ERC planteja per 
al conjunt del país, fonamen-
tat en un Estat emprenedor 
que afavoreixi tots els factors 
que impacten positivament en 
la productivitat, com ara la re-
cerca, el desenvolupament i la 

innovació, la transferència de 
coneixement, el sistema edu-
catiu, la formació professional, 
les indústries culturals, les in-
fraestructures, els instruments 
de capitalització de les pimes, 
la política industrial i la inter-
nacionalització o la creació i la 
captació de talent. 
L’assistència a l’esmorzar és 
gratuïta per a tots els partici-
pants, però prèviament s’ha 
de fer la inscripció enviant un 
missatge amb les dades per-
sonals a igualada@esquerra.
org o bé trucant al 653901395. 

REDACCIÓ / LA VEU

Josep Maria Torras i Ribé, en 
el lloc 21, i Manel Miserachs, 
en el 31 com a suplent, ocu-
pen les posicions més simbò-
liques de la llista electoral de 
Convergència i Unió per a les 
eleccions municipals.
Torras i Ribé (Igualada, 1942) 
és doctor en història per la UB, 
especialitzat en història mo-
derna i en història de la socie-
tat i les institucions. Al llarg de 
la seva carrera ha signat des-
tacats treballs d’investigació i 
llibres al voltant de la societat 
de l’Antic Règim, del món eco-
nòmic a Igualada i Catalunya, 
o de la Guerra de Successió 
i les operacions militars de 
Felip V. Va col·laborar amb el 
doctor Joan Mercader en la di-

recció del CECI, ha estat dis-
tingit amb diferents premis i va 
rebre la Medalla de la Ciutat al 
Mèrit Cultural el 1993. És mili-
tant de CDC des de 2014. 
Manel Miserachs i Codina 
(Igualada, 1923) és advocat 
de professió, militant d’UDC i 
va ser el primer alcalde d’Igua-
lada després de la restauració 
de la democràcia. Ho va ser 
entre 1979 i 1991, any en què 
va renunciar a presentar-se a 
nous comicis. Va ser també 
el primer president del Con-
sell Comarcal de l’Anoia l’any 
1988. En les darreres convo-
catòries electorals locals ha 
ocupat sempre posicions d’ho-
nor a les llistes de la federació. 
La llista es presentarà el pro-
per dilluns, 27 d’abril. 

Torras i Ribé i el candidat a la reelecció Marc Castells, amb Artur Mas.

Una seixantena de comerciants insisteixen en demanar que 
puguin circular els cotxes pel nucli antic els dies laborables
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Una seixantena de comerci-
ants del nucli antic han signat 
un manifest enviat al govern 
municipal on insisteixen en 
demanar que, els dies labo-
rables, es pugui circular amb 
cotxe per la zona de vianants. 
Aquests botiguers ja es van 
queixar l’any passat, abans 
de les obres de remodelació, 
però l’Ajuntament finalment va 
optar per tancar el perímetre 
del nucli antic al trànsit rodat, 
a excepció de la puntual càrre-

ga i descàrrega.

Davallada d’ingressos
Els botiguers expliquen que 
“després d’un any de la im-
plantació de la zona o illa de 
vianants en tot el centre de la 
ciutat, els resultats comercials 
dels nostres establiments han 
estat inferiors o molt inferiors i 
que juntament amb la davalla-
da que ja suportem per la crisi, 
des de fa molt temps, fa que 
molts estiguem en una situa-
ció molt greu”.

Els comerciants diuen que ja 
preveien que això podria pas-
sar. “Molts clients han deixat 
de venir”, diuen, ja que en no 
poder circular amb cotxe fa 
complicada la recollida d’en-
càrrecs i “mai passen per da-
vant” de les botigues, la qual 
cosa “comporta l’oblit” dels 
seus negocis. “En una ciutat 
com Igualada durant la setma-
na la majoria de les persones  
no tenen massa temps per 
passejar i perden una bona 
estona per poder aparcar. La 

prova està en que durant la 
setmana el centre s’ha conver-
tit en una ciutat fantasma. Això 
va completament en contra de 
la revitalització que pretenien 
obtenir d’aquesta zona”.
Els comerciants demanen 
a l’Ajuntament “obrir l’accés 
de lliure circulació durant la 
setmana i tancar-lo a partir 
de divendres a la tarda i fins 
diumenge, igual que succeeix 
amb la Rambla Sant Isidre, ja 
que això permetria l’equilibri 
entre l’objectiu del projecte 

i els interessos dels establi-
ments afectats, que, al  final, 
som els que donem vida a la 
ciutat. De què servirà una zona 
de vianants si no hi queda res 
per gaudir-ne?”, es pregunten 
la seixantena de comerços.
L’any passat, tot i les queixes 
dels comerciants, el regidor 
d’Urbanisme, Jordi Pont, es 
va mostrar inflexible i va posar 
com exemple d’altres ciutats 
similars a Igualada on ja exis-
teix aquest sistema.
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Aquest dimarts al matí s’ha 
presentat a la seu de la Unió 
Empresarial de l’Anoia la pla-
taforma UEA autònoms, un 
nou servei per als professio-
nals freelance. 
Davant de la situació de vul-
nerabilitat i amb la finalitat de 
defensar els interessos dels 
professionals autònoms, la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
ha impulsat aquest nou servei 
exclusiu on els integrants  que 
en formin part puguin intercan-
viar experiències, expressar 
propostes,  fer un front comú i 
crear  projectes conjunts.
El president de l’entitat, Blai 
Paco, ha destacat que “els au-
tònoms són una part molt im-
portant del teixit empresarial, 
a la comarca de l’Anoia n’hi ha 
més de 8000”, i la tendència 
continua en línia ascendent ja 
que són moltes les persones 
que opten per establir-se per 
compte propi com a possible 
sortida laboral.
Els autònoms són doncs, un 
col·lectiu amb un pes espe-
cífic important, per això UEA 
autònoms té per objectiu “aju-
dar a dinamitzar i potenciar 
el sector creant una xarxa de 
contactes entre empreses i 
autònoms”. El president de 

Blai Paco i Paula Arias, president i gerent de la UEA, durant la roda de premsa.

La UEA impulsa una plataforma de 
suport als professionals autònoms

Dilluns vinent, primera Jornada 
d’Innovació de l’Anoia

la Unió Empresarial de l’Ano-
ia també ha apuntat que “la 
competitivitat de les empre-
ses s’aconsegueix disposant 
de perfils necessaris i sovint 
aquests perfils s’han de bus-
car a fora de l’empresa, entre 
el col·lectiu de professionals 
independents”.
Es tracta d’una plataforma per 
donar facilitats al col·lectiu de 
professionals lliures a l’hora 
de desenvolupar les seves 
tasques empresarials i on els 
integrants que en formin part 
puguin intercanviar experièn-
cies, expressar propostes, fer 
un front comú i crear projectes 
conjunts.
UEA Autònoms ofereix a tots 

els professionals indepen-
dents de la comarca diver-
sos serveis com informació 
seguiment i assessorament, 
atenció personalitzada, ús de 
les instal·lacions, descomptes 
i accés preferent a formació i 
activitats de la UEA, una bor-
sa de treball exclusiva per fre-
elance, i un espai de coworkig 
per que els professionals pu-
guin tenir el seu espai/des-
patx compartit amb serveis a 
l’abats i altres professionals a 
la vora, amb qui tirar endavant 
projectes conjunts.
Qui tingui interès en conèixer 
UEA autònoms pot trucar al 93 
8052292 o enviar un correu a 
uea@uea.cat. 

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dilluns, al Centre 
d’Innovació Anoia de Vilanova 
del Camí, tindrà lloc la primera 
Jornada d’Innovació: Perspec-
tives a l’Anoia, amb un interes-
sant contingut.
La jornada s’iniciarà a 2/4 de 
10 del matí. Després d’una 
primera ponència sobre opor-
tunitats i innovació a càrrec de 
Leitat, es passarà a una taula 
rodona amb la participació de 
representants de les empre-
ses Abacus, Planext, Piera 
Ecoceràmica, Cubus Games 
i el Clúster de la Pell d’Igua-

lada. Posteriorment clourà la 
jornada Antoni Castellà, Se-
cretari d’Universitats i Recerca 
de la Generalitat.
En finalitzar l’acte i prèvia ins-
cripció, les empreses que ho 
desitgin podran rebre asses-
sorament i orientació perso-
nalitzada a càrrec dels asses-
sors de Leitat.
Inscripcions gratuïtes al Cen-
tre d’Innovació Anoia C/ dels 
Impressors, 12 (Polígon Riera 
de Castellolí de Vilanova del 
Camí, a peconomica@vilano-
vadelcami.cat, o trucant al te-
lèfon 938054411 (ext.5).

Debat al Museu de la Pell sobre 
reinventar-se davant el futur
REDACCIÓ / LA VEU

Sota el títol ‘Reinventar-se, es-
timar el passat per construir el 
futur’ s’ha organitzat el primer 
debat territorial amb  l’objectiu 
de promoure el teixit empresa-
rial i industrial de la comarca. 
L’acte tindrà lloc el dimarts 28 
d’abril a les 18h, al Museu de 
la Pell d’Igualada, i serà el pri-
mer d’un cicle de debats terri-
torials empresarials organitzat 
per Via Empresa i la Unió Em-
presarial  de l’Anoia.
En la jornada-col·loqui  ‘Rei-
ventar-se’ es parlarà d’empre-
ses que han sabut reinven-
tar-se pel  futur sense oblidar 
unes arrels i un passat, d’em-
preses que generen valor afe-
git, projectes que es reinven-
ten, iniciatives que trenquen 

esquemes i persones que 
aposten per posicionar Iguala-
da com un territori d’innovació 
i coneixement.
El debat estarà format per una 
taula rodona que comptarà 
amb quatre casos d’èxit del 
territori: Toni Palmés, General 
Manager de Sita Murt, referent 
de la moda al país i del sector 
tèxtil igualadí; Màrius Rossell, 
CEO de Trilogi, empresa pio-
nera del comerç electrònic a 
la Xina; Cristina Domènech, 
co-organitzadora de Rec.0 
Experimental Stores; i Jordi 
Torra, gerent de Fruits Secs 
Torra, companyia del sector 
agroalimentari amb més de 40 
anys d’història. L’assistència 
és gratuïta però cal inscripció 
prèvia a www.viaempresa.cat.

Èxit de la trobada de llebrers 
podencs d’Amics del Gos

REDACCIÓ / LA VEU

Diumenge es va celebrar amb 
gran èxit de participació la 
4a. Trobada de Llebrers i Po-
dencs d’Igualada a les instal-
lacions que el Club Amics del 
Gos d’Igualada té a Òdena.
Un any més, i per quart con-
secutiu, es va demostrar l’im-
portant efecte crida d’aquesta 
convocatòria que busca afa-
vorir que els propietaris de 
tot Catalunya de gossos res-

catats d’aquestes dues races 
puguin retrobar-se i compartir 
tot el que tenen en comú.  
Amics del Gos va comptar amb 
la inestimable col·laboració de 
BaasGalgo (associació amb 
seu a Madrid), DeGalgos, Gal-
gos 112 (associació d’àmbit 
estatal) i els Amics dels ani-
mals de la Noguera (refugi 
ubicat al pioble de la Forada-
da, en plena zona de caça). 

Aura Naixement celebra demà cinc 
anys de suport als parts naturals
REDACCIÓ / LA VEU

La casa de parts naturals Aura 
Naixement, situada a Iguala-
da, celebra demà dissabte 25 
d’abril el seu cinquè aniver-
sari. Durant aquests primers 
anys de vida, l’equip multi-
disciplinari d’Aura Naixement, 
compost per llevadores, un 
terapeuta i col·laboracions es-
poràdiques d’altres professio-
nals, ha assistit una trentena 
de parts naturals, cosa que ha 
consolidat el centre com una 
de les cases de naixements 
de referència de Catalunya.
Aura Naixement ha canalitzat 
la creixent demanda social 
d’un part més humanitzat, que 
ha quedat patent en la tendèn-
cia dels hospitals catalans a 
oferir una atenció més natural 
al part. La casa de naixements 
ha atret principalment parelles 
de la Catalunya Central i de 
l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona però també s’ha creat 
un nom entre els professionals 
europeus que viuen a Catalu-
nya. En la majoria de països 
del nord d’Europa l’assistèn-
cia al part és més fisiològica 
i, quan molts professionals 

arriben a Catalunya, es sor-
prenen en veure que la gran 
majoria de naixements tenen 
lloc als hospitals de manera 
medicalitzada. Per aquestes 
parelles, l’oferta d’Aura Nai-
xement, que tant cedeix les 
instal·lacions especialitzades 
d’Igualada com envia assis-
tència professional a les ca-
ses de les parelles, ha facilitat 
la seva estància al país. 
En els últims tres anys Aura 
Naixement també ha format 
una vintena de doules, una 
formació humana i professio-

nal relacionada amb l’acom-
panyament a la maternitat, la 
biologia, la psicologia i la iden-
titat femenina.
Aura Naixement celebra l’ani-
versari dissabte  25 amb una 
jornada de portes obertes a 
les seves instal·lacions del 
Carrer Sant Joan Baptista 63 
d’Igualada.  A més, a les 11 
del matí oferirà una xerrada 
titulada “Claus per un naixe-
ment feliç”, i a les 6 de la tarda 
un taller sobre “Les emocions 
dels nens”. 
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Igualada celebrarà una nova 
edició de la seva Primavera 
Gran entre avui 24 d’abril i el 3 
de maig. Aquesta és una inici-
ativa conjunta de l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Associació de 
Gent Gran, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i el de-
partament de Benestar Social 
i Família de la Generalitat de 
Catalunya, que aplega tot un 
seguit de propostes culturals, 
musicals i lúdiques destinades 
al col·lectiu de gent gran de la 
ciutat.

Sortides pel dia 27
Dins de la programació hi 
haurà sortides organitzades, 
com la prevista pel 27 d’abril, 
al museu del tren Railhome 
BCN. Es tracta d’una impor-
tant col·lecció de trens en mi-
niatura de totes les èpoques i 
països. La sortida està dirigida 
a les persones grans de les re-
sidències d’Igualada. 
El mateix dia, a les 8h del matí, 
tindrà lloc una sortida a Ripoll, 
on es realitzarà una visita gui-
ada ambientada en el segle 
XVII i un dinar de germanor al 
restaurant La Solana de Ter. 
El viatge, que inclou l’autobús, 
la visita guiada i el dinar, té un 
preu de 25 euros. La mateixa 
proposta es repetirà el dijous, 
30 d’abril. 
A banda, es realitzarà una ex-
cursió a Montserrat, on el grup 
assistirà a la missa conventu-
al, serà rebut pel pare abat, 

Presentació de la Primavera Gran, amb el regidor Joan Torras i representats de l’Associació de la Gent Gran.

Dimarts, xerrada 
a la Biblioteca 
sobre la possible 
independència

Avui comença la Primavera Gran, amb una setmana 
plena d’activitats per als “menys joves” de casa

Josep Maria Soler, i participa-
rà d’un dinar. El preu de l’ac-
tivitat té un cost de 25 euros 
pels socis de l’Associació de 
la Gent Gran d’Igualada i de 
27 euros pels no socis. 
 
Música i animació
Les propostes musicals i 
d’animació seran un altre 
dels grans eixos. Dissabte, 
25 d’abril, i dins de la pro-
gramació estable del Teatre 
Municipal l’Ateneu es propo-
sa assistir a la representació 
d’Els Tres Mosqueters, un ba-
llet en dues parts a càrrec de 
l’Escola de Dansa del Consell 
Comarcal. L’espectacle tindrà 
lloc a les 19h i l’entrada per 
a la gent gran té un cost de 5 
euros. També dissabte, a les 
18h, al Casal del Passeig es 
durà a terme un recital obert 
de poesia, i l’Associació de la 

Gent Gran oferirà un petit re-
frigeri en finalitzar. Diumenge, 
26 d’abril, hi haurà un concert 
de la Banda de Música d’Igua-
lada al Claustre de l’Escola 
Pia i per dijous, 30 d’abril, hi 
ha prevista l’actuació de la 
Coral Cors Units, el Grup de 
Gospel i l’Agrupació Folklòrica 
d’Igualada. L’actuació es durà 
a terme a les 17h al Casal del 
Passeig. 
Pel que fa a les propostes te-
atrals, es proposa assistir a 
la representació de La meva 
dona és una santa, dimecres, 
29 d’abril, a càrrec del grup de 
teatre l’Esplai de Moià. L’obra 
es durà a terme al Casal del 
Passeig a les 17h. Finalment 
diumenge, 3 de maig, l’espec-
tacle de playback Llum i Co-
lor de l’Associació de la gent 
Gran d’Igualada servirà per 
posar punt i final a la celebra-
ció. L’acte de cloenda anirà a 
càrrec de l’alcalde d’Igualada 
Marc castells, el regidor d’Ac-
ció Social i Promoció Perso-
nal, Joan Torras i el president 
de l’Associació de la Gent 
Gran d’Igualada, Lluís Mas. 

Àpats de celebració
Els àpats de celebració també 
tindran protagonisme, amb el 

dinar d’inauguració de la Pri-
mavera Gran del 24 d’abril, el 
tradicional sopar amb les per-
sones que enguany fan vui-
tanta anys, que tindrà lloc el 
29 d’abril a l’Escorxador, o el 
sopar de celebració de les no-
ces d’or matrimonials, que es 
durà a terme dijous, 30 d’abril, 
a l’Hotel Ciutat d’Igualada.  
 
El programa d’actes es com-
pleta amb una missa a la ba-
sílica de Santa Maria, diven-
dres, 24 d’abril, una tertúlia  
titulada Les devocions i els 
ritus a la vida quotidiana, que 
es durà a terme a la Biblioteca 
Central, dimecres 29 d’abril, i 
la xerrada pels usuaris del ser-
vei de teleassistència, que tin-
drà lloc dimarts 28 d’abril a la 
sala polivalent de l’Espai Cívic 
Centre.  
Les inscripcions per participar 
de les diferents activitats de 
la Primavera Gran que ho  ja 
són obertes de fa dies. Per 
aquells actes organitzats per 
l’Ajuntament d’Igualada, com 
l’excursió a Ripoll o l’espec-
tacle Els Tres Mosqueters, 
es poden formalitzar a l’Espai 
Cívic Centre, de 9 a 13h i de 
17 a 19h de dilluns a diven-
dres. Per aquelles propostes 
impulsades per l’Associació 
de Gent Gran d’Igualada, com 
són l’excursió a Montserrat, 
l’espectacle de playback Llum 
i Color, o el dinar d’inauguració 
de la Primavera Gran, caldrà 
fer-ho al despatx de l’entitat al 
Casal del Passeig Verdaguer, 
de dilluns a divendres entre 
les 10:30 i les 12:30h.  
 

REDACCIÓ / LA VEU

El proper dimarts 28 d’abril a 
les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada, és previst 
de realitzar la xerrada que, 
organitzada pel grup UOC-
talk Alumni Igualada, sobre el 
tema: “La (im)probable (in)de-
pendència de Catalunya (per 
la vial legal)”, portarà a terme 
Joan Campàs Montaner, Doc-
tor en Història Contemporània 
i professor dels Estudis d’Arts 
i Humanitats de la UOC. 

Demà dissabte, 
jornada de portes 
obertes a les escoles 
bressol municipals

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte, 25 d’abril, 
entre les 11 i les 13h, es 
durà a terme la jornada de 
portes obertes prèvia al curs 
2015/2016 a les llars d’in-
fants municipals d’Igualada: 
La Rosella, La Lluna i l’Espí-
gol. Aquell dia, doncs, els pa-
res interessats podran visitar 
aquests centres i conèixer les 
seves instal·lacions i el seu 
personal educador.  Del 4 al 
15 de maig es podran formalit-
zar també les preinscripcions. 
Més informació al 93 803 19 
50 (extensions 426 o 411), o 
bé escriure a l’adreça electrò-
nica ome@aj-igualada.net.  

Diumenge, mercat 
d’antiguitats al 
passeig Verdaguer

REDACCIÓ / LA VEU

Aquest diumenge 26 d’abril, 
com cada diumenge final de 
mes a excepció dels mesos 
de juliol i agost, se celebrarà 
el Mercat d’Antiguitats, Col-
leccionisme, Art i Artesania al 
Passeig Verdaguer d’Iguala-
da. Des del passat mes de se-
tembre la fira té lloc en aquest 
nou emplaçament, una nova 
ubicació que està sent tot un 
èxit, valoració que fan tant els 
visitants com els expositors 
i que s’està demostrant en el 
creixent nombre de paradistes 
i ciutadans.

c/ d’Òdena, 119  - 08700  IGUALADA

Tel. 93 803 96 23

Centre col.laborador de:
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials

•  Personal especialitzat
 i qualificat  •  Servei d’infermeria

 •  Servei a domicili  •  Higiene 
personal  •  Dietes equilibrades

 •  Jardí amb sol tot el dia
•  Horaris flexibles

DR. ASENSI• OFTALMOLOGIA GENERAL I INFANTIL

• OPTOMETRISTA I ENTRENAMENTS VISUALS
 
• CIRURGIA AMBULATÒRIA: CATARACTES, RETINA, GLAUCOMA.

• CIRURGIA REFRACTIVA: MIOPIA, ASTIGMATISME I HIPERMETROPIA

• LÀSER, OCT (edema macular degut a l'edat).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel. / Fax 93 804 29 00 - IGUALADA

CENTRE  OFTALMOLÒGIC

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 ferreteria Gelou ha estat 
triada com a comerç ven-
cedor en el tercer Concurs 
d’Aparadors Comercials de La 
Mostra, convocat per l’Ajunta-
ment d’Igualada que té com a 
objectiu dinamitzar el comerç 
de la ciutat coincidint amb la 
celebració d’aquest esdeve-
niment, que atreu milers de 
visitants. 
Gràcies a un aparador inspi-
rat en el teatre i les històries 
infantils, l’establiment de la 
Soledat s’ha endut un premi 
de 500 euros. El jurat del con-
curs ha valorat l’originalitat i la 
creativitat dels seus aparadors 
així com la qualitat artística, el 
disseny i el grau de vinculació 
al tema del concurs. Gelou es 
dedica des de l’any 2008 a la 
venda de ferreteria i objectes 
de la llar. 
El segon premi ha estat per 
la botiga de calçat infantil 
Moskids, situat al carrer Nou 
i dedicat a la venda de cal-
çat infantil. La sabateria s’ha 
emportat 300 euros amb un 
aparador en què les sabates 

L’establiment Gelou s’ha endut un premi de 500 euros gràcies a un aparador inspirat en el teatre i les històries infantils.

Els establiments Gelou, Moskids i Cal Piqué, guanyadors 
del concurs d’aparadors de La Mostra d’Igualada

i el calçat esportiu es conver-
teixen en els protagonistes de 
l’espectacle.  
 Finalment, el tercer premi ha 
estat per la Carnisseria Piqué, 
situada al carrer Sant Magí 
i dedicada a la cansaladeria 
i la xarcuteria des de 1962. 
Aquest establiment s’ha ins-
pirat en una publicació d’Ins-
tagram relacionada amb la 
Mostra i els seus elements 
gràfics. Gràcies al premi, la 
carnisseria podrà gravar una 
falca publicitària a Ràdio Igua-
lada per promocionar el seu 
establiment. 
En aquesta ocasió, el jurat del 
concurs ha estat format per 
Ester Comenge, dissenyadora 
i professora de l’Escola d’Art 
Gaspar Camps, Marta Viscar-
ro, dissenyadora i represen-
tant de Disseny=Igualada, Isa-
bel Esteve, de l’àrea creativa i 
de disseny de Sita Murt, Josep 
Maria Mestres, tècnic de l’Ofi-
cina d’Atenció Empresarial 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
Montserrat Oliva, representant 
del Grup Xarxa Igualada.  
En aquesta edició del concurs 

hi ha participat 49 comerços 
que mostraran els seus apara-
dors decorats durant els dies 
de la fira. Els comerços parti-
cipants han estat  Texpi, Tor-
rents Arquitectes, La Guspira, 
El Cullerot, TrencatClosques, 
Brodadets, Pèl i Ploma, Aba-
cus, Cistelleria Farrés, La Bo-
tigueta, La Bona Espardenya, 
Gelou, Toni Guix Perruquer, 
Shana, Marroquineria Fran-

quesa, Joieria Llucià, Petits, 
Moskids, Portofino, Base Pe-
draforca, Natur House, Sara 
Castells Joiera, El Perfum, 
7 Colores, Magatzems Faro, 
Moda Íntima Glòria, La Fou, 
Llegim Llibreria, Floristeria Zí-
nia, Òpal, Caro Cuore, Asfalt, 
La Couture Creative, Textura, 
PS31, Pesca Salada Filome-
na, Monetti, Crom, Opcinatu-
ra, Creacions Claramunt, Cal 

Gaspar, Hidramar Natura, Vi-
atges Eurocar, Brands, Celler 
Figueres, Soria Natural, De 
Mà en Mà i Cosmon. 
Des de l’organització del con-
curs es valora l’esforç que han 
posat tots els participants per 
confeccionar la decoració dels 
diferents aparadors i la seva 
contribució a l’ambientació de 
la ciutat durant els dies de la 
Mostra. 
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Aprofitant les vacances de 
Setmana Santa un nombrós 
grup de 13 mestres de l’Esco-
la Mowgli van viatjar a Bèlgica 
per visitar l’Antwerp Internati-
onal School. Va ser una visita 
organitzada per una família 
que, fins el curs passat, tenia 
una estreta relació amb l’Es-
cola Mowgli i que actualment 
està vivint a Anvers. 
Durant la visita van poder veu-
re les instal·lacions escolars, 
entrar en diferents aules per 
a poder veure les metodolo-
gies que apliquen actualment 
i intercanviar opinions amb 
els seus docents. Després de 
dinar també van tenir una llar-
ga conversa amb la Directora 
d’Elementary School i amb el 
Director General del centre. 

Mestres de l’Escola Mowgli visiten 
l’Escola Internacional d’Anvers, a Bèlgica

Entra en funcionament el nou 
Hospital de Dia de salut mental 
per a infants i joves

Una estada molt profitosa ja 
que l’Antwerp International 
School està implantant des 

d’aquest curs la metodologia 
de projectes, un procés sem-
blant al de l’escola igualadina. 

REDACCIÓ / CREU ROJA ANOIA

Sembla que fos ahir quan vam 
obrir les portes d’un petit espai 
que teníem a la planta baixa 
de l’Assemblea de Creu Roja 
Anoia perquè la Gent Gran del 
Barri es trobes i passes una 
bona estona.
Tot va començar amb una reu-
nió a on es convocava a totes 
les persones grans empadro-
nades al Barri del Set Camins 
per explicar la proposta.
Aquí ja vam veure que era un 
recurs necessari ja que vam 

Deu anys de l’espai dinamitzador 
per a la gent gran del barri dels Set Camins

tenir dificultats per encabir a 
tothom que va venir.
Durant aquests anys hem do-
blat la superfície a utilitzar i 
això ha permès augmentar les 
persones que assisteixen.
Hem fet tota mena d’activi-
tats (bingo, ball, cinema, ta-
llers...) i excursions (Cosmo-
caixa, Aquarium, Montserrat; 
FCB...). Hem passat bones 
estones i això ha creat un lli-
gam entre aquestes persones 
i el personal i el voluntariat de 
Creu Roja. 

Cal tenir un record especial 
per totes aquelles persones 
que ens han anat deixant i 
que han aportat el seu granet 
de sorra a l’Espai.
Actualment estem immersos 
en unes obres de millora per 
poder dotar de més llum l’Es-
pai on està ubicat el Casal del 
barri. Us recordem que aquest 
recurs està obert de dilluns a 
divendres de 16 a 19h. Ani-
meu-vos i veniu a passar-hi 
una Bona Estona!!

Així serà l’Estiuet per a infants de 3 a 12 anys
REDACCIÓ / LA VEU

Des del departament de Jo-
ventut de l’Ajuntament ja s’es-
tà treballant en la preparació 
del tradicional casal d’estiu 
per als més petits, l’Estiuet 
2015. Un projecte que té com 
a objectiu oferir als infants en-
tre 3 i 12 anys, nascuts entre 
el 2003 i el 2011, activitats de 
lleure i aprenentatge i ajuden 
a la conciliació familiar. Com 
cada any, la programació es-
tarà farcida d’activitats.
Aquest any, com a novetat, 
el casal d’estiu es durà a ter-
me en dos centres de forma 
simultània durant el primer 
període de funcionament, del 

29 de juny al 31 de juliol, a les 
escoles Dolors Martí i al Gar-
cia Fossas. I, durant el segon 
període, del 25 d’agost al 4 de 
setembre, a l’Espai Cívic Cen-
tre, com s’ha fet també en les 
darreres edicions. L’horari del 
casal també serà el mateix, de 
9 a 13h i de 15 a 17h. El preu 
per setmana serà de 40 euros 
o de 60 euros si es participa 
en dues setmanes seguides.  
Hi haurà servei de menjador 
de 13 a 15h i, com ja s’ha fet en 
les edicions anteriors, s’oferirà  
també un servei d’acollida al 
migdia, on les famílies podran 
deixar els seus fills a dinar 
portant l’àpat de casa. D’altra 

banda, es continua oferint els 
serveis d’acollida de matí, de 
8 a 9h, i de tarda, de 17 a 18h.  
El programa de l’Estiuet ar-
ribarà a les llars igualadines 
aquesta setmana i s’hi pot 
trobar tot el ventall d’activitats 
d’estiu que ofereix el departa-
ment de Joventut i la informa-
ció per sol·licitar les beques 
del Patronat Garcia Fossas 
per aquelles famílies que reu-
neixin els requisits.
El dia 18 de maig comença-
ran les inscripcions i es faran 
al departament de Joventut, 
a l’equipament juvenil la Ka-
serna, a la travessia de Sant 
Jaume,s/n, de 8 a 14h.  

REDACCIÓ / LA VEU

Aquesta setmana ha entrat 
en funcionament l’Hospital de 
Dia de Salut Mental Infantoju-
venil. És un servei ambulatori, 
caracteritzat per oferir un trac-
tament més intensiu i estructu-
rat que el tractament ambula-
tori normal, on l’ingrés ocupa 
una part del dia i per això és 
un recurs menys restrictiu que 
l’hospitalització complerta.
Aquest nou recurs amplia la 
xarxa de professionals que 
estan treballant d’acord amb 
les directrius del Pla integral 
d’atenció a les persones amb 
trastorn mental i addiccions, 
concretament amb la línia es-
tratègica de Promoció de la  
integració de les intervencions 
dels serveis de salut, socials i 
educatius de la petita infància, 
de la població en edat escolar 
i l’adolescència amb especial 
risc o vulnerabilitat.
En l’atenció en salut men-
tal  als infants i adolescents 
el treball en xarxa és un ele-
ment clau. L’articulació de les 
diferents disciplines que inter-
venen: sanitàries, educatives, 
socials i jurídiques són un re-
quisit bàsic per tractar proble-
màtiques multi causals.

Els programes d’hospital de 
dia resulten més avantatjosos 
que l’hospitalització complerta 
permetent als pacients man-
tenir el contacte amb familiars 
i amics, afavorint així la inte-
gració o reintegració sociofa-
miliar. Facilita també la impli-
cació de la família i de l’entorn 
escolar. Alhora, té un menor 
cost sanitari ja que ajuden a 
prevenir ingressos posteriors 
en altres tipus de dispositius 
sanitaris o socials. 
Nombroses investigacions han 
demostrat l’eficàcia d’aquests  
tipus d’intervencions en el 
tractament de problemes con-
ductuals i emocionals en nens 
i  adolescents com poden ser 
els trastorns de conducta, 
trastorn per dèficit d’atenció 
amb hiperactivitat, trastorns 
de la conducta alimentària, 
problemes d’alcohol o altres 
addiccions, quadres psicopa-
tològics relacionats amb ne-
gligència per part dels pares 
o trastorns generalitzats del 
desenvolupament. 
L’Hospital de dia d’infants i 
adolescents de l’Anoia està 
gestionat pel Consorci Sanitari 
Anoia i situat al CAP Igualada 
Nord.

Demà, jornada de participació 
ciutadana del Pla de Mobilitat
REDACCIÓ / LA VEU

Després d’haver suspès els 
actes a causa de la pluja, es 
reprenen ara les dues jorna-
des de participació ciutadana 
per a la redacció del Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible 
(PMUS) que està impulsant 
l’Ajuntament. Aquest Pla in-
clou un acurat estudi tècnic 
sobre la mobilitat i engega 
ara un procés participatiu per 
implicar la ciutadania en la di-
agnosi de la situació actual i 
les propostes de millora de la 
mobilitat al municipi. 
Demà 25 d’abril, es durà a 
terme una passejada a peu 
on els participants podran 

observar i anar posant de 
manifest, sobre el terreny, to-
tes les millores que es poden 
portar a terme en l’àmbit de la 
mobilitat. La sortida serà a la 
plaça de l’Ajuntament, a 2/4 
d’11h i és una activitat oberta 
a tothom. Al finalitzar, els as-
sistents podran compartir un 
refrigeri.  També es durà a ter-
me també una passejada en 
bicicleta. El 30 d’abril, de 19 a 
21h, hi haurà una jornada de 
debat a l’edifici d’Ig-nova, sota 
el títol La mobilitat avui. 
Per inscriure’s, cal enviar un 
correu electrònic a mobilitat@
aj-igualada.net o trucar al 93 
803 19 50 (ext. 270).  
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REDACCIÓ / LA VEU

Grup Carles, convidat per la 
Diputació de Barcelona, en el 
marc del projecte Plataforma 
Local Med, ha participat en 
el seminari sobre oportunitats 
de cooperació empresarial al 
Marroc, que ha tingut lloc els 
passats dies 16 i 17 d’abril a 
Tetuan, amb l’objectiu de fo-
mentar els intercanvis entre 
actors públics i privats cata-
lans i marroquins dins les polí-
tiques municipals.
Aquesta plataforma Mediter-
rània s’ha constituït com un 
espai permanent d’aprenen-
tatge, intercanvi i posada en 
marxa de projectes comuns 
entre municipis catalans i mar-
roquins en matèria d’eficiència 
energètica i energies renova-
bles, turisme, sector agroali-
mentari i economia social.
El seminari ha comptat amb la 
presència de Pere Carles, pre-
sident de la firma igualadina, 
que pretenia aportar la seva 
experiència en la col·laboració 
entre el Gremi de Blanquers, 
l’àrea de Cooperació Inter-
nacional de la Diputació, els 

Pere Carles, durant la seva conferència.

Participació de Grup Carles en un 
seminari a Tetuan (Marroc)

Perdoneu aquest títol gra-
maticalment incorrecte. Però 
el cas Rato està d’actualitat 
i s’ha convertit en un senyal 
de canvi. De nous aires i es-
tris, impensables no fa tant. I 
és que les grans transforma-
cions vénen de trencaments 
amb el passat, que modi-
fiquen la societat i la seva 
organització. Com ho feren 
les revolucions, aliances i 
guerres. Com va esdevenir 
al passar de la pedra als me-
talls o descobrir l’agricultura, 
la impremta, el vapor i l’elec-
tricitat. I ara el món digital 
que afecta a l’organització i la 
comunicació. Es pot viure en 
un món tancat, però accedint 
a tot. No només enviar imat-
ges instantànies arreu. Tam-
bé seguir els moviments de 
persones i diners. Veure-ho 
tot dels altres. Però al preu 
de viure en un aparador. Es 
computa tot. Fins modificar 
el procés d’elaboració cientí-
fica. L’allau d’informació per-
met realitzar estadístiques 
i convertir-les en veritats 
indiscutibles. I s’ha canviat 
la manera de viure i relacio-
nar-se. I més canviarà. Wi-
kileaks o Edward Snowden 
han divulgat informacions 
que sempre havien estat tan-
cades a pany i forrellat. I les 
clavegueres del poder filtren 
als mitjans de comunicació 
tot el que els interessa, molt 
abans que als afectats.
S’han desemmascarat polí-
tics i empresaris que enga-
nyaven i robaven. Es predica 
decència i justícia. Però és 
una ficció i una maniobra dis-
tracció. Sempre es voten els 
mateixos, encara que portin 
noms diferents. I es seguei-
xen fent lleis i normes, que 
permeten mantenir la casta 
dirigent. I el ciutadà no en-
fronta les misèries que l’afec-
ten. Pocs s’endinsen en les 
profunditats de sí mateix i es 
pregunten el per què de les 
coses. La societat es deixa 
embadocar. I es posa objec-
tius de curta volada. No vol 
pensar. Es deshumanitza. 
Aplaudeix la robòtica i els 
sistemes d’intel·ligència ar-
tificial i no sap que fer amb 
l’atur i la dependència. I ca-
lla quan hi ha qui s’omple les 
butxaques, apropiant-se del 
que no és seu.
Aquesta darrera crisi ha 
afectat molt la classe mitja-
na. Més que la del 29. Però 
hi ha qui no ha patit gens. 
Qui ha augmentat més els 
seus ingressos i el seu nivell 
de vida. Són els que predi-

PERE PRAT

quen “vals el que guanyes” 
i defensen l’estratificació so-
cial i les noves formes d’ex-
plotació. Els que exigeixen 
se’ls subministri gratuïtament 
la informació amb que poder 
dominar a tothom. I se’ls re-
galen tones d’informació di-
gital, que afecten a la vida 
personal. I també intimitats 
que es creien amagades. I 
el poder les utilitza, per ela-
borar propostes socioeconò-
miques. Quantifica els ‘per-
fils d’usuari’ que els permet 
oferir una multiplicitat d’ide-
es, productes i serveis (que 
fan encaixar amb els gustos 
i necessitats dels segments 
de població a la que les adre-
cen). I escorcolla els punts 
febles de qui els convingui 
atacar.
S’hauria de repensar com-
pletament el contracte social 
i recuperar el poder, perquè 
cada volta queda més lluny 
aquell “Nosaltres el poble...” 
amb que comença la Cons-
titució americana. Així uns 
pocs van aconseguint més 
recursos per manipular a 
la resta. Estar o no en llocs 
de poder, condiciona viure 
tranquil o assetjat. I quan 
convé, presenten un cap de 
turc, llençant-lo a les feres 
per distreure l’atenció. Es di-
gui Bárcenas, Pujol o Rato. 
En sacrifiquen uns pocs, per 
mantenir viu el col·lectiu que 
segueix gaudint d’impunitat i 
que controla la societat. Són 
llops que vigilen el ramat. I 
no passen mai fam.
Cada dia queden menys es-
carriats ‘divergents’ que no 
es deixen alienar i volen pen-
sar pel seu compte. Que no 
volen passar el Rato. I prefe-
reixen pensar a jugar amb la 
Playstation, on la realitat no-
més és una pantalla. Aquella 
tecnologia que ens fa creure 
superiors, però també més 
manipulats que mai. Ja no-
més es pot viure tranquil 
si “no te la dediquin”. I per 
això hi ha tants que callen i 
s’amaguen en la foscor de 
les masses. 
Volem que la tecnologia mi-
llori el món. I molts es cre-
uen els reis de l’Univers. 
Ser creadors. Però sols s’ha 
aconseguit confondre realitat 
i ficció. Una virtualitat que 
permet imaginar i fer possi-
ble qualsevol pensament. I 
transferir-la a un ordenador 
capaç d’imprimir-lo en 3D. 
Però s’hauria d’aconseguir 
que tot plegat serveixi per 
donar el poder real al poble 
i es limiti el dels governants.

Passar el rato

ajuntaments d’Igualada i de 
Fès i la Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis de la regió 
de Fès-Boulemane (Marroc), 
fruit de l’acord signat el passat 
mes de novembre a l’Ajunta-
ment d’Igualada. 
Aquest acord entre les ciutats 
d’Igualada i de Fès permet la 
millora dels processos pro-
ductius i la competitivitat dels 
adobers de la regió de Fès, 
a partir de l’experiència dels 
adobers igualadins, un clúster 
amb més de set segles d’his-
tòria i que avui és un referent 
mundialment reconegut. Un 
altre dels objectius de l’acord 
és fomentar sinergies de col-

laboració entre els gremis 
d’adobers de les dues ciutats.
L’acte a la ciutat marroquina 
de Tetuan va comptar amb la 
presència de representants 
dels governs locals de la regió 
de Tànger – Tetuan i del sec-
tor empresarial tant del Marroc 
com de Catalunya.
Amb aquesta participació, 
Grup Carles va fer palesa la 
seva responsabilitat social 
amb la voluntat de cooperar 
i compartir experiències amb 
països com el Marroc, amb 
l’objectiu de contribuir a la mo-
dernització del sector i, conse-
qüentment en el desenvolupa-
ment econòmic de la regió.

PORTES
OBERTES

ESCOLES
BRESSOL
MUNICIPALS

DISSABTE, 25 d’ABRIL 

EBM LA LLUNA
EBM LA ROSELLA

EBM L’ESPÍGOL
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20 anys de Moixiganguers
Ara fa vint anys , el 22 d’abril 
de 1995, els Moixiganguers 
d’Igualad, una colla d’incipient 
creació, van fer la seva priem-
ra actuació a l’ermita de Sant 
Jaume Sesoliveres, en què 
van assolir el tres de sis i pun 
pilar de quatre, encara sense 
les camises oficials, que es 
van estenar en l’actuació de la 
festa Major del mateix any. 
Des d’aquell dia, la colla igua-
ladina ha crescut tant en nom-
bre persones com en la quali-
tat dels castells que plantegen 
en cada una de les actuaci-
ons. Des de 1995, més de 700 
persones han vestit la camisa 
morada que els caracteritza. 
Pels Moixiganguers d’Iguala-
da hi han passat molts igua-
ladins, alguns encara seguei-
xen, d’altres ho han deixat 
per diversos motius, però en 
el fons del seu cor continuen 
portant la camisa morada i se 
senten moixiganguers.
Els primers anys, com tot inici, 
van ser durs. Molta voluntat 
i ganes de tirar-ho endavant 
van fer que la colla anés crei-
xent i aconseguint les seves 
primeres fites: castells de sis, 
castells de set i finalment cas-
tells de vuit. 
Els Moixiganguers han des-
carregat el 2 de 8 amb folre, el 
3 de 8 i el 4 de 8 i han assolit 
tota la gamma de castells de 7 
i 6 pisos. 
Va ser durant la temporada 
2000 que els Moixiganguers 
van reafirmar el seu nivell de 
colla de set, que anaren millo-
rant durant els anys següents.
Durant els següents anys la 
colla va patir alts i baixos en el 
nivell dels castells però sem-
pre amb les ganes de tirar en-
davant.
El 2009 fou un any d’esplen-

Moixiganguers d’Igualada: 20 anys amunt

dor morada. La colla volgué 
demostrar que començava la 
temporada en forma tot realit-
zant el 5 de 7, el 4 de 7 amb 
l’agulla i el 3 de 7 a l’actuació 
de l’aniversari, assolint així 
els seus millors castells a la 
primera actuació important de 
l’any.
El 22 d’agost de 2010, durant 
la Festa major d’Igualada, els 
Moixiganguers es van conve-
ritr en colla de 8, asollint des-
carregar el 4 de 8 en el primer 
intent. El 24 d’octubre, en la di-
ada de la colla, descarregaren 
per primera vegada el 5 de 7 

amb l’agulla, essent la tercera 
colla de la història en coronar 
aquesta construcció, després 
dels Castellers de Vilafranca i 
els Nens del Vendrell.
El 6 d’octubre de 2012 la colla 
participà per primera vegada 
en el Concurs de Castells de 
Tarragona i assolí la sisena 
posició d’entre les 20 colles 
que participaren en la primera 
jornada, i la 18a posició d’en-
tre el total de 32 colles, que-
dant primera d’entre les colles 
debutants. En aquesta 24a 
edició del concurs, els Moixi-
ganguers realitzaren la millor 

actuació de la seva història, 
descarregant al primer intent 
el 4 de 8 (primer descarregat 
de la temporada), el 9 de 7 
(primer de la colla, i amb un 
sol enxaneta) i la torre de 7, 
primera descarregada per la 
colla, tres anys després d’ha-
ver-la carregat per primer copi 
perseguida des de feia 11 
anys.
El 29 de juny de 2014 els Moi-
xiganguers carregaren per pri-
mera vegada a la seva història 
un castell amb folre, la torre de 
vuit amb folre, en la Diada de 
Cal Tabola, a la plaça de Pius 
XII d’Igualada.
El 4 d’octubre de 2014 la colla 
participà per segona vegada 
en el Concurs de Castells de 
Tarragona i assolí la tercera 
posició d’entre les colles que 
participaren en la jornada de 
dissabte, empatada a punts 
amb les dues primeres, i la 
15a posició d’entre el total de 
colles. En aquesta 25a edició 
del concurs, els Moixigan-
guers realitzaren la millor ac-
tuació de la seva història, des-
carregant el 4 de 8, el 2 de 8 
amb folre (segon descarregat 
per la colla), i el 3 de 8 (pri-
mer descarregat en la història 
de la colla) que completava la 
primera tripleta de vuit de la 
colla.

Primers actes d’aniversari
Aquest cap de setmana els 
Moixiganguers d’Igualada co-
mencen els actes de celebra-
ció del seu 20è aniversari.
Demà dissabte tindrà lloc un 
acte institucions per reviure 
el primer 3 de 6 descarregat 
en l’estrena de la colla a Sant 
Jaume Sesoliveres i a la tarda 
es farà una festa infantil a la 
Rambla Sant Isidre.

L’endemà diumenge se cele-
brarà l’actuació del 20è ani-
versari. Els Sagals d’Osona 
i els Casteller de Sant Cugat 
acompanyaran els Moixigan-
guers a al plaça de Puis XII. 
Per aquesta jornada s’ha con-
vidat a tots els grallers que 
han passa per la colla al llarg 
dels vint anys per tocar un pi-
lar conjuntament i participar, a 
al tarda, en un ball de gralles a 
Cal Tabola.
També al llarg de la diada es 
farà un concurs escolar de di-
buix.

El projecte 20-33 i la Nova 
Muixeranga d’Algemesí
Una altra de les iniciatives que 
han preparat els Moixigan-
guers passa per la comarca al 
seu conjunt. Durant el cap de 
setmana del 4 i 5 de juliol, la 
colla recorrerà tots els munici-
pis de l’Anoia per alçar-hi un 
pilar: 33 pilars durant un cap 
de setmana per recordar els 
20 anys d’història dels Moi-
xiganguers; una fita sense 
precedents. Al tram final de 
temporada, al novembre, es 
viurà també un dels moments 
més especials de l’aniversari. 
La diada de la colla, que es 
celebra cada mes de novem-
bre, enguany comptarà amb 
la presència de la Nova Mui-
xeranga d’Algemesí, a banda 
dels castellers d’Esplugues 
i els de la Sagrada Família. 
La Muixeranga, pròpia del 
País Valencià, és un ball que 
compta, com els castells, amb 
construccions humanes. La 
d’Algemesí és una de les més 
representatives i en aquesta 
ocasió la colla Nova de la Mui-
xeranga d’Algemesí passarà 
el cap de setmana a Igualada.

Primer 4 de 8 assolit per la Festa Major del 2010



Gent moixiganguera

PEP VALLS

- Quant de temps fa que ets 
moixiganguer.
És la meva sisena temporada 
a la colla
- Per què vas entrar a la co-
lla?
Va ser la meva filla Marta qui 
es va animar primera i al seu 
darrera, jo.
- Quins són els moments 
que més recordes de la teva 
vida castellera.
A part dels moments de cele-
bració dels castells, la majoria 
estan relacionats en experi-
ències més de caire personal 
compartides amb companys 
de la colla.
- Què és ser moixiganguer 
per a tu. Què t’aporta la co-
lla?
Em recorda tot sovint la impor-
tància de les coses fetes amb 
equip. El compartir projectes al 
límit i les satisfaccions col.lec-
tives que aquest fet et retorna.
- Què li diries a una persona 
que no és de la colla perquè 
s’animi a venir.
Que ja tarda... he, he. No... és 
broma... Que vingui a viure-ho! 
Que vingui a Cal Tabola i vegi 
qui som, el que fem i com ho 
fem. Si fa aquest pas, penso 
que el que viurà el convence-
rà...
- Afronteu amb il.lusió 
aquesta celebració dels 20 

anys?
Molta. És un repte per tots el 
que formem la colla ara. Pel 
que significa el camí recorre-
gut fins aquí i pel compromís 
de seguir consolidat la colla 
de cara al futur.
- Ara que el món casteller 
en general viu un gran mo-
ment, creus que Igualada té 
una bona cultura castelle-
ra?
Jo crec que la va tenint... De 
fet és un procés. En la mesura 
en què la colla es va consoli-
dant i alhora ho pot fer assolint 
nous reptes, fa que aquests 
ens permetin tenir més visi-
bilitat alhora puguem explicar 
una mica millor el fet casteller 
i la seva singularitat en la colla 
local dels Moixiganguers.

MÒNICA SOLÀ
- Quant de temps fa que ets 
moixiganguera.
Jo vaig entrar a la colla en els 
seus inicis, ara fa 20 anys, 
vaig estar-hi un temps i des-
prés ho vaig deixar. Ara fa 10 
mesos que hi he tornat aquest 
cop junt amb la meva filla de 
15 anys.
- Per què vas entrar a la co-
lla?
Vaig entrar-hi perquè m’atreia 
la idea de participar fent cas-
tells, una                 tradició que 
trobo molt bella i emocionant.
- Quins són els moments 

que més recordes de la teva 
vida castellera.
Destacaria dos moments molt 
diferents: recordo de  l’inici el 
dia que vam tenir les camises 
morades de l’uniforme, va ser 
un gran pas per a la colla, vo-
lia dir que ja anàvem en serio. 
I dels darrers mesos recordo 
amb molt bon gust el concurs 
de castells de Tarragona on 
vam participar. Jo no hi havia 
anat mai i ho vaig trobar molt 
emocionant.
- Què és ser moixiganguer 
per a tu. Què t’aporta la co-
lla?
Per mi ser moixiganguer és po-
der fer una activitat totalment 
diferent al què faig normal-
ment. M’agrada la tensió que 
es crea els moments abans 
de fer un castell, sobretot en 
aquells que ens fan respecte 
i anar-lo construint posant-nos 
cadascú al nostre lloc segons 
l’alçada, pes i capacitats, notar 
l’esforç de tots per fer-ho, notar 
el cansament, els esbufecs, la 
pressió dins la pinya, la calor, 
el so de les gralles, els aplau-
diments de la gent i finalment 
afluixar l’esforç i viure l’alegria 
d’haver-ho aconseguit.
- Què li diries a una persona 
que no és de la colla perquè 
s’animi a venir.
Que si gaudeix veient castells 
a la plaça que vingui i ho provi 
des de dins un temps. És una 
experiència fantàstica i a més 
de mica en mica et va engan-
xant.
- Afronteu amb il.lusió 
aquesta celebració dels 20 
anys?
Doncs sí, és una fita impor-
tant, i una cosa que també te-
nim els moixiganguers és que 
ens agrada la festa i les cele-
bracions i aquest any està ple 
d’activitats per commemorar 
aquest aniversari. 

- Ara que el món casteller en 
general viu un gran moment, 
creus que Igualada té una 
bona cultura castellera?
Jo crec que sí, que mica en 
mica la colla s’ha anat fent el 
seu lloc a la ciutat i ha anat 
construint aquesta cultura cas-
tellera. Les activitats d’aquest 
aniversari dels 20 anys també 
serviran per consolidar una 
mica més aquesta cultura cas-
tellera a la nostra ciutat.

ELENA APARISI
- Quant de temps fa que ets 
moixiganguer.
Aquest maig farà 3 anys, vaig 
entrar al 2012.
- Per què vas entrar a la co-
lla?
Coneixia gent que hi era i des-
prés d’un assaig/taller em vaig 
apuntar. De petita ja havia vol-
gut ana-hi.
- Quins són els moments 
que més recordes de la teva 
vida castellera.
Els moments que més recordo 
són les estrenes a tronc però 
també sobretot aquells dies en 
que la colla ha assolit grans 
objectius: el primer Concurs de 
Tarragona del 2012, les diades 
a Igualada, totes les torres de 
vuit, el Concurs del 2014 amb 
el 3d8... També els assajos on 
ets conscient que la colla està 
fent passos enormes i, per su-
posat, tots els dinars, viatges i 
festes compartits.
Què és ser moixiganguer per 
a tu. Què t’aporta la colla?
Què és ser moixiganguera... 
És una pregunta complicada. 

Suposo que és una part de la 
meva vida, i una de molt gran. 
És una de les millors decisi-
ons que he pres mai. Crec 
que m’aporta tantes coses que 
em seria difícil escriure-les 
totes. L’esperit de superació 
col·lectiu és de les coses que 
més m’agraden, l’aprendre a 
lluitar, a caure i a aixecar-se, el 
saber que el teu esforç és tant 
necessari com l’enxaneta que 
puja i fa l’aleta i com la crossa 
que ajuda el baix, el sentir que 
un petit instant et compensa 
tot el temps, la dedicació i els 
mals moments que puguis ha-
ver passat. Ser moixiganguera 
també m’ha portat a conèixer 
gent que sembla estrany que 
només conegui de fa 3 anys.
- Què li diries a una persona 
que no és de la colla perquè 
s’animi a venir.
Li diria que és un bon lloc per 
créixer, conèixer i aprendre, 
que tothom fa que et sentis 
com a casa i que siguis com 
siguis hi ha lloc per tu. Li diria 
que és com una família, que sí 
que demana temps, però que 
més val poc que res i millor 
tard que mai. Que si s’anima 
a venir, segur que serà, com 
m’ha passat a mi, una de les 
millors decisions que haurà 
pres mai. I que les festes que 
s’hi fan són d’aquestes ma-
ques maques. 
- Afronteu amb il.lusió 
aquesta celebració dels 20 
anys?
Sí, tenia moltes ganes d’aques-
ta setmana i dels altres actes 
que farem durant aquest any. 
Diumenge l’actuació valdrà 
la pena perquè els assajos ja 
són grans. Fer anys sempre fa 
il·lusió i tots els actes que es 
duran a terme estan preparats 
amb ganes, amb ganes de viu-
re’ls i amb ganes de donar-nos 
a conèixer.
- Ara que el món casteller en 
general viu un gran moment, 
creus que Igualada té una 
bona cultura castellera?

 
Moixiganguers  XXè aniversari                          

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 d’abril de 201524

Fes intel·ligent el teu Aire Condicionat 
i controla’l des de qualsevol lloc 

IntesisHome
Your home in the cloudour home in the cloud

Totes les unitats en 
una sola pantalla

Controla el teu A.C. 
fàcil i intuïtivament

Estalvia energia 
amb el calendari

IntesisHome App
Controlador Universal 

Wi-Fi d’Aire Condicionat 
Fet a Igualada per: Intesis Software, S.L. - Milà i Fontanals, 1bis 08700 Igualada - www.intesishome.com - info@intesis.com - Twitter: @intesishome - Youtube: intesishomeint

Transmissió
i Recepció

MARQUES COMPATIBLES

Perdó! No disposem de prou espai per poder ficar totes les marques compatibles. 
Si us plau contacteu amb nosaltres per a més informació.



 
Moixiganguers  XXè aniversari                          

25
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 d’abril de 2015

Penso que Igualada té una 
bona cultura castellera però 
que no n’és conscient. Abans 
que apareguessin els Moixi-
ganguers d’Igualada, la festa 
major ja acollia altres colles i, 
per tant, la plaça ja tenia una 
història. Sigui com sigui, la 
colla està creixent i per fer-ho 
necessita que la ciutat en sigui 
conscient i l’acompanyi.

JORDI ARNAU VENDRELLS
- Quant de temps fa que ets 
moixiganguer.
Aquest any farà deu que estic 
a la colla.
- Per què vas entrar a la co-
lla?
Sempre havia admirat molt 
el fet casteller però mai m’ho 
havia plantejat de entra en 
una colla, fins que en un taller 
del estiuet en el que estava la 
meva filla la varen animar a 
apuntar-se donat que era molt 
àgil i darrere seu vaig seguir jo.
- Quins són els moments 
que més recordes de la teva 
vida castellera.
El moment que mes recordo 
es el primer castell que va pu-
jar la meva filla Ester com en-
xaneta. 
Què és ser moixiganguer per 
a tu. Què t’aporta la colla?
Ser moixiganguer per mi es 
sentir que em el meu esforç he 
contribuït a fer possible des-
carregar unes construccions 
de gran  bellesa i dificultat, 
això m’aporta una gran satis-
facció; però d’altra banda la 
colla també m’aporta la amis-
tat d’un munt de gent de edats 
molt diferents i que si no fos 
pels castells segurament mai  
hagués conegut i amb els que 
puc gaudir de moments molt 
agradables tant fent castells 
com en les diferents activitats 
que la colla organitza.        
- Què li diries a una persona 
que no és de la colla perquè 
s’animi a venir.
A tots aquells que els agraden 
els castells però mai ho han 

provat, els diria que ho provin 
de venir uns dies als assaigs i 
si no els convenç sempre po-
dran deixar sens cap compro-
mís.
-Afronteu amb il.lusió aques-
ta celebració dels 20 anys? 
Fa molta il.lusió celebrar els 20 
anys i més veient que la colla  
esta creixent any rere any .     
- Ara que el món casteller en 
general viu un gran moment, 
creus que Igualada té una 
bona cultura castellera?
Penso que a Igualada s’havia 
perdut la cultura castellera  
però ara esta tornant, afortu-
nadament.

JORDI MORENO
- Quant de temps fa que ets 
moixiganguer.
Aquesta és la meva 14a tem-
porada.
− Per què vas entrar a la co-
lla?
Sempre veia castells per la 
Festa Major i m’agradava, 
però va ser el Pau Mestre qui 
em va portar a la colla.
− Quins són els moments 
que més recordes de la teva 
vida castellera.
En tinc varis... Els meus pri-
mers castells al pis de dosos, 
els intents de 2de7, el primer 
3de7 per sota, el primer 2d7 
carregat, el primer 4de8, el 
2de8f, el 3de8... Però els que 
més recordo, curiosament, no 
són castells concrets, són les 
emocions, els sentiments de 
després d’aquests! Sensaci-
ons inexplicables...!
− Què és ser moixiganguer 
per a tu. Què t’aporta la co-
lla?
Ser Moixiganguer és... Una 
manera de viure! M’aporten 
molt dia a dia i m’han ensenyat 
coses importantíssimes com 
el treball en equip, l’esperit de 
superació...
− Què li diries a una persona 
que no és de la colla perquè 
s’animi a venir.
Vine diumenge a les 12 a la 

Pius XXII i queda’t al dinar 
del local, viuràs l’actuació i la 
festa posterior com un més de 
nosaltres, després ja no et po-
dràs desenganxar!
− Afronteu amb il.lusió 
aquesta celebració dels 20 
anys?
Amb moltíssima, però alhora 
amb molt respecte, és un any, 
un moment molt important, i 
hem d’estar a l’alçada.
− Ara que el món casteller en 
general viu un gran moment, 
creus que Igualada té una 
bona cultura castellera
Igual que el món casteller, 
crec que Igualada està en el 
seu millor moment en quant a 
cultura castellera, espero que 
aquest fet faci que els Moixi-
ganguers puguem créixer una 
mica dia rere dia.

ROGER FARRÉS
- Quant de temps fa que ets 
moixiganguer.
Vaig entrar després de la festa 
major del 2013. Sóc bastant 
nou dins la colla.
- Per què vas entrar a la co-
lla?
Sempre m’han agradat molt 
els castells. Més d’un Sant Fè-
lix m’havia arribat a Vilafranca 
i intentava seguir les grans di-
ades, però mai m’havia decidit 
a donar el pas. Després de la 
festa major del 2013, em van 
proposar anar un dia a assaig, 
i allà ja em vaig ‘enganxar’ de-
finitivament.
- Quins són els moments 
que més recordes de la teva 

vida castellera.
En la meva curta vida com a 
moixiganguer, el que més re-
cordo és el concurs de Tarra-
gona de l’any passat. Va ser el 
primer cop que vam fer el 3 de 
8, i vam repetir la torre. És molt 
difícil explicar les sensacions i 
la emoció de fer per primer cop 
un castell, però clarament, és 
potser, amb la última festa ma-
jor d’Igualada, el moment que 
més recordo.
- Què és ser moixiganguer 
per a tu. Què t’aporta la co-
lla?
A mi la colla m’aporta seguir 
creixent com a casteller. Sem-
pre hi ha coses per aprendre 
i millorar. És bo tenir-ho en 
compte per poder fer millor la 
teva tasca dins del grup. A ni-
vell humà, tan o més important 
potser que el casteller, m’apor-
ta conèixer molta gent que 
segurament no hagués cone-
gut. M’aporta viure emocions, 
esforç, treballar conjunt per 
aconseguir el que tots volem. 
Costa molt reunir a un grup 
humà tan gran, que participi 
activament en aconseguir un 
objectiu comú.
- Què li diries a una persona 
que no és de la colla perquè 
s’animi a venir.
Doncs li diria que no fes com 
vaig fer jo. Que no dubti en 
provar-ho, que vingui un dia a 
assaig, es posi la faixa, que ho 
visqui en persona, i llavors que 
decideixi si això de fer castells 
li agrada o no.
- Afronteu amb il·lusió 
aquesta celebració dels 20 
anys?
És clar. Potser el mes nous ho 
vivim a través dels moixigan-
guers més ‘veterans’ o que 
van començar ara fa 20 anys. 
Ells són més conscients de les 
il·lusions i dificultats inicials, i 
segur que saben valorar molt 
més el gran nivell que s’es-
tà aconseguint, sobretot en 
aquests últims anys. 
- Ara que el món casteller en 

general viu un gran moment, 
creus que Igualada té una 
bona cultura castellera? 
Globalment es bo perquè el 
nivell de les colles va pujant 
any a any. Les colles mitjanes 
cada vegada fan castells més 
difícils, i les colles grans es 
plantegen uns objectius mes 
alts. A nivell de moixiganguers, 
hem d’aprofitar el bon moment 
per implicar encara més gent, i 
així poder plantejar-nos objec-
tius mes alts.

ANIBAL ROBLAS
- Quant de temps fa que ets 
moixiganguer.
Aquesta és la meva quarta 
temporada.
- Per què vas entrar a la co-
lla?
La meva filla va veure una ac-
tuació durant la festa Major i va 
voler provar-ho i hi vam acabar 
tota la família.
- Quins són els moments 
que més recordes de la teva 
vida castellera.
Quan vam fer la torre de 8 a 
la Festa Major i el Concurs de 
Tarragona.
- Què és ser moixiganguer 
per a tu. Què t’aporta la co-
lla?
Bàsicament el treball en equip.
- Què li diries a una persona 
que no és de la colla perquè 
s’animi a venir.
Que vingui a provar-ho. Que 
s’involucrin en la colla i vegin 
què se sent quan s’aconse-
gueix un castell després de 
tota la feina que hi ha al dar-
rere. No és pot explicar, s’hi ha 
de ser.
- Afronteu amb il.lusió 
aquesta celebració dels 20 
anys?
Sí, molta
- Ara que el món casteller en 
general viu un gran moment, 
creus que Igualada té una 
bona cultura castellera?
A poc a poc, crec que cada dia 
més.
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En aquest article voldríem 
analitzar quins són els avan-
tatges del fet que la comarca 
de l’Anoia formi part del Àmbit 
de Planificació del Penedès, 
recentment delimitat i en fase 
d’elaboració del corresponen 
Pla Territorial Parcial, promo-
gut per la Generalitat de Ca-
talunya.
Els Àmbits de Planificació, són 
les “províncies” en que la Ge-
neralitat delimita el territori de 
Catalunya. respecte a l’Estat 
espanyol, que divideix el ter-
ritori de Catalunya en quatre 
províncies, la Generalitat ho 
fa en 8 Àmbits de Planificació, 
per articular més el territori i 
poder donar més serveis de 
proximitat.
L’Anoia igual que l’Alt i Baix 
Penedès i el Garraf, han hagut 
de reincorporar-se en aquest 
nou Àmbit de Planificació, 
que és el del Penedès, doncs 
primàriament, havien estat in-
closos en 3 àmbits diferents, 
l’Anoia, a la Catalunya Cen-
tral, el Baix Penedès, al Camp 
de Tarragona, i l’Alt Penedès i 
el Garraf a l’Àmbit Metropolità.
La comarca de l’Anoia s’ha 
guanyat un futur molt més 
dinàmic i amb més potencia-
litats, pel sol fet d’entrar a for-
mar part de l’Àmbit Penedès i 
ara explicarem el perquè.
La comarca de l’Anoia forma 
part de la zona septentrional 
de l’Àmbit Penedès, essent 
l’entrada nord d’aquest àmbit, 
i un vèrtex de comunicacions. 
Per un cantó, de l’eix Ibèric, 
que representa l’autovia A-2, 
que connecta la Península 
Ibèrica amb la costa nord del 
mediterrani i amb la capital 
catalana. Per un altre cantó 

també cal destacar la seva lo-
calització amb l’eix diagonal, 
que comunica el centre- nord, 
i l’eix dels pirineus, amb la 
costa central catalana, i passa 
per Igualada.
L’Àmbit del Penedès és estra-
tègic per la seva localització 
i per l’encreuament de grans 
eixos de comunicació, i l’Ano-
ia conforma el vèrtex superior 
d’aquest conjunt d’encreua-
ments. La potencialitat del 
Penedès, de gran nus de co-
municacions, entre l’eix ibèric 
i l’eix mediterrani, té les seves 
repercussions en l’eix diago-
nal, incorporant l’Anoia, i més 
concretament igualada en l’eix 
de les 4 grans ciutats mitjanes 
del Penedès, que conformen 
les capitals de les quatre co-
marques que constitueixen 
l’Àmbit Penedès. Vilanova i 
la Geltrú és converteix, i amb 
més potencialitats que mai, 
amb el port d’Igualada, i el Pe-
nedès Marítim amb les platges 
de l’Anoia.
En clau de l’Àmbit Penedès, 
cal destacar la complementa-
rietat del sector productiu de 
la comarca de l’Anoia, com 
pot ser el pol industrial, amb 
la productivitat marcada, a la 
resta del territori penedesenc, 
pel turisme i el sector serveis, 
sense menysprear la recupe-
ració i el ressorgiment del sec-
tor primari al Penedès, lligat a 
la tecnologia agroalimentària i 
vitivinícola, del que també es 
podria aprofitar la comarca de 
l’Anoia.
Entrar a formar part de l’Àm-
bit Penedès, permet a la co-
marca de l’Anoia de formar 
part d’una de les zones més 
dinàmiques dels darrers vint 

anys en termes demogràfics i 
de creixement, tot i la frenada 
brusca d’aquesta crisi actual. 
L’Àmbit Penedès és també un 
paradigma d’equilibri territorial 
amb totes les externalitat posi-
tives que això comporta i que 
moltes vegades no es veuen, 
però que marquen els tren-
dings del mig i llarg termini.
Igualada podrà formar part de 
la xarxa de ciutats mitjanes 
del Penedès, ser la seva porta 

L’Àmbit Penedès, el futur de l’Anoia

d’entrada des del nord, i con-
vertir-se en el vèrtex superior 
d’un sistema urbà equilibrat i 
complementari.
L’Àmbit Penedès és una opor-
tunitat històrica per la comarca 
de l’Anoia, mai en la seva his-
tòria havia tingut l’oportunitat 
de poder escollir de quin Àm-
bit formar part, i essent el del 
Penedès, permetran dotar la 
comarca dels estris adequats 
i moderns, per l’ordenació i 

gestió del territ, el gran handi-
cap dels territoris catalans.
Tenim l’oportunitat de refer 
la nostra estratègia territori-
al, una estratègia que ens ha 
de permetre posar-nos en el 
bon mapa, el de la recupera-
ció i l’equilibri, i refer tots els 
lligams històrics que les males 
carreteres i la divisió provincial 
van impedir ara fa 200 anys, 
endavant!
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ÒDENA / LA VEU

Òdena comença aquest dijous 
23 d’abril la seva Festa Major 
que s’allargarà fins el diumen-
ge 3 de maig. La Festa Major 
en honor al patró Sant Pere 
Màrtir presenta un programa 
amb més d’una vintena d’ac-
tivitats per a tots els gustos i 
públics. Seguint la voluntat 
d’apropar la festa a tots, des 
de fa tres anys, l’Ajuntament 
programa els actes als di-
ferents espais de l’Espelt, 
d’Òdena i del Barri Sant Pere 
i El Pla.
L’activitat començarà aquest 
dijous 23 d’abril, quan els tra-
dicionals 15 trons donaran el 
tret de sortida a la Festa. Pel 
mateix dia, s’ha programat el 
lliurament de premis del 1r 
concurs de contes, l’obertura 
de l’exposició “Òdena des de 
l’aire vista per Santy Carbo-
nell” i el concert i presentació 
del llibre d’Albert Gámez La 
Purga.
Divendres, els alumnes dels 
cicles mitjà i superior publi-
quen els contes que han ela-
borat, i els altres alumnes els 
compren a la Fira de Contes i 
al vespre Duo Africana, sarsu-
ela en un acte i 3 quadres de 
Manuel Fernández Caballero.
Dissabte 25 d’abril al matí, es 

disputarà un partit de futbol 
entre el CE Òdena “A” – CF 
Base Espirall, les Clotes “A”. A 
la tarda hi haurà entreteniment 
pels més petits amb els infla-
bles i al vespre “Ni muts forem 
més joves” un concert a càrrec 
de Sons Exquisits.
El matí de diumenge serà molt 
competitiu. D’una banda cele-
brarà la Rookie Trail i de l’al-
tra el 66è Gran Premi Ciclis-
ta. Cap al migdia tindran lloc 
els actes més tradicionals: la 
missa de Festa Major, el ver-
mut de Festa Major, seguit del 
lliurament de premis de les 
curses i el dinar de Sant Jordi 
al Casal d’Avis. A la tarda, al 
Teatre Centre Unió Agrícola, 
es realitzarà un nou especta-
cle per a tota la família Torna 
Robin Hood de Teatre Nu. Al 
mateix teatre, a les 19 h tindrà 
lloc el concert amb l’orquestra 
de Cambra 2.13.
La programació continuarà el 
dijous dia 30 d’abril, quan es 
podrà gaudir de l’espectacle 
de màgia amb Mag Selvin i 
xocolatada a l’Espelt.
El divendres 1 de maig al matí 
esmorzar popular i de pubi-
llatge i la proclamació de l’He-
reu i Pubilla Òdena 2015 i els 
Hereuets i Pubilletes d’Òdena 
i l’Espelt i el 44è Concurs de 

Colles Sardanistes. A la tarda 
i vespre tindrà lloc l’animació 
i festa pels joves amb el grup 
Sidral Brass Band i la porrona-
da.
Dissabte 2 de maig l’esport 
torna a guanyar protagonis-
me amb futbol, petanca i el 5è 
aniversari de l’Òdena Club de 
Bàsquet (ÒCB). A la tarda, te-
atre infantil amb “Somnis d’Alí-
cia” de Teatre Nu, i al vespre 
l’espectacle de varietats Llum 
i Colors amb el grup de Play-
Backs.
Diumenge, un dinar amb pae-
lla al Centre Cívic del Pla de la 
Masia i ball amb la “Mediterrà-
nia Quartet” i els 15 trons po-
saran el punt i final a la Festa 
Major d’Òdena 2015.
L’Ajuntament agraeix a to-
tes les entitats la seva feina i 
col·laboració en l’organització 
dels actes. Al web de l’Ajun-
tament s’hi pot consultar tot 
el programa i el detall de les 
activitats, hores i llocs.

Òdena comença 11 dies de Festa Major

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Àrea de Promoció Econòmica 
ha anunciat dos nous cursos 
per als mesos de maig i juny. El 
primer, centrat en la gestió co-
mercial i facturació per ordina-
dor, es farà del 4 al 29 de maig 
al Centre d’Innovació Anoia. 
Seran un total de 80 hores per 
aprendre a gestionar la docu-
mentació comercial, logística i 
el circuit comercial de compres i 
vendes a través de les eines in-
formàtiques d’última generació.
El temari del curs contempla 
una introducció a la gestió co-
mercial, la implementació infor-
màtica de programes de gestió 
comercial i facturació, la pa-
rametrització, el manteniment 
dels arxius mestres i els proce-
diments comercials estàndards 
en els circuits de compres i ven-
des. També dedicaran un capí-
tol a la gestió de magatzem, a la 
tresoreria, a l’informe i disseny 
de documents i un darrer per 
explicar les novetats normati-
ves: la SEPA i el criteri de caixa. 
El curs també incorporarà una 

part didàctica amb cassos pràc-
tics.
El curs té un preu de 160 eu-
ros però està bonificat per a 
les persones empadronades al 
municipi i també per aquelles 
que estan en situació d’atur. La 
data límit per fer el pagament 
del curs és el 27 d’abril.
El segon curs tindrà lloc el mes 
de juny. Es proposa dues ses-
sions de tres hores per desco-
brir les claus per convertir una 
idea en negoci. L’objectiu ´s 
donar una visió global dels trets 
que determinen la viabilitat de 
qualsevol projecte, analitzant 
les diferents etapes del procés 
emprenedor i les eines a utilit-
zar, des de la idea, l’impuls i els 
recursos per portar-lo a terme.
Les sessions es faran els dies 8 
i 15 de juny, de 9.30 a 12.30 h 
al Centre d’Innovació Anoia. El 
curs és gratuït però cal inscrip-
ció prèvia que haurà de forma-
litzar-se al servei de Promoció 
Econòmica abans del 4 de juny.

Dos nous cursos per a 
emprenedors

Ciclista,
respecta els vianants,
fes ús del carril bici
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Quan només fa un mes d’en-
çà la seva obertura, ja es pot 
certificar que el trasllat de la 
Biblioteca montbuienca des 
de l’antic local del Carrer Sant 
Miquel fins al flamant Espai 
de les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora ha estat tot un 
èxit. Durant aquest primer 
mes, s’han multiplicat per cinc 
les visites, passant dels 350 
usuaris setmanals de l’equi-
pament anterior fins a superar 
els 1.500 setmanals. Durant 
aquest primer mes, i comptant 
la inauguració, 6.000 persones 
han visitat la Biblioteca Mont-
Àgora, una xifra molt important 
si es té en compte que, en 
l’anterior emplaçament només 
passaven 21.000 persones en 
tot un any. 
Les xifres de préstec de docu-
ments també s’han incremen-
tat de forma molt important. 
Només durant els primers vuit 
dies de març es van prestar 
2118 documents (amb una 
mitjana diària de 264) i es van 
fer 50 nous carnets d’usuari. 

Cinema escolar i comercial 
en fase de proves, a Mont-
Àgora
Des del passat dia 13 d’abril 
s’han dut a terme diferents 
projeccions de cinema esco-
lar a la Sala de Petit Format 
Mont-Àgora. Així, alumnes 
de les escoles Antoni Gaudí, 
Garcia Lorca i Montbou han 
pogut veure en horari lectiu 
la pel·lícula “Camí a l’escola”, 
de Pascal Plisson. També els 

alumnes de l’Institut Montbui i 
durant els darrers dies també 
han pogut veure aquest film els 
de l’Acadèmia Igualada. Les 
projeccions de cinema escolar 
han portat a gairebé 1.000 es-
tudiants de casa nostra a les 
primeres nou sessions, sem-
pre amb la sala pràcticament 
plena.
Tammateix, el cinema comer-
cial en fase de proves també 
ha tingut una resposta desta-

El trasllat a Mont-Àgora ha multiplicat per cinc els 
usuaris de la biblioteca de Montbui

cada. Durant el passat cap de 
setmana es van realitzar les 
primeres projeccions: dos pas-
sis oberts al públic de “Camí 
a l’escola”, tres sessions de 
“La isla mínima”, tres més de 
“Com ensinistrar al Drac 2” i 
quatre passis de “Kingsman 
Servei Secret”. En aquestes 
primeres sessions s’ha acon-
seguit prop d’un 50 per cent 
d’assistència. 

Tres llocs d’ocupació direc-
tes, i d’altres d’indirectes
L’Alcalde Teo Romero fa una 
valoració molt positiva del pri-
mer mes d’història de l’Espai 
de les Arts i del Coneixement 
Mont-Àgora. Com explica el 
batlle “d’entrada Mont-Àgora 
ja podem dir que és un èxit ro-
tund. Tenim cinc vegades més 
usuaris de la Biblioteca, i això 
és molt important. L’espai és 
millor, els serveis són millors 
i la gent està responent molt 
bé. Sempre hem apostat per 
la cultura i la formació, i la Bi-
blioteca és un motor cultural 
molt potent. Els ciutadans de 
Montbui n’estan fent un gran 

ús, i també hi ha veïns d’altres 
municipis que venen a conèi-
xer Mont-Àgora, atrets per la 
diversitat de serveis culturals 
que oferim”. L’alcalde mont-
buienc va remarcar que “Mont-
Àgora és un motoret de crea-
ció de riquesa al municipi. Amb 
el nou equipament s’han creat 
tres llocs de treball directes, 
un a la Biblioteca i dos al cine-
ma, més d’altres d’indirectes 
que es poden generar a tra-
vés de serveis com el mateix 
bar-cafeteria o serveis pro-
pers a l’equipament”. L’alcalde 
montbuienc va assenyalar que 
“properament tindrem a punt 
la Sala-Auditori en marxa, un 
gran espai que ocuparà una 
superfície de gairebé 500 me-
tres quadrats, amb seients per 
a 422 persones, i que disposa-
rà d’unes grades retràctils que 
permetran diversificar-ne el 
seu ús. Per la seva polivalèn-
cia funcional, es podran dur a 
terme festes i esdeveniments 
diversos, convencions, reuni-
ons, congressos, etc. ”.

MONTBUI / LA VEU

Iniciativa Catalunya Verds 
dóna a conèixer l’equip de 
persones que acompanyaran 
la llista encapçalada per Co-
ral Vázquez, per les properes 
eleccions municipals a Santa 
Margarida de Montbui. Una 
candidatura composada per 
13 persones, -sis dones i set 
homes-,  que combina experi-
ència i renovació, comprome-
sa amb Montbui, i amb capa-
citat suficient de govern.
Per ICV l’objectiu en aquests 
comicis és superar la barrera 
d’un regidor que han obtingut 
en els darrers mandats,  acon-
seguir un resultat que trenqui 
amb la majoria absoluta soci-
alista, i ser decisius en la con-
figuració d’una nova majoria a 
Montbui, que posi per davant 
a les persones i que tingui en 
la participació ciutadana i la 
transparència, els elements 
claus per una nova forma de 
governar a Montbui.
Per Coral Vázquez, cap de 
llista, “és una candidatura de 
gent normal, renovada, que  
incorpora gent molt jove, i  
amb perfils molt diferents, re-
flex del Montbui al qual ens 
adrecem” 
Coral Vázquez estarà acom-

panyada com a número de 
la llista per Marcel Mateu, bi-
òleg, professor de l’Institut de 
Montbui i veí del nucli antic. El 
número tres de la candidatura 
és David Gilberte, enginyer en 
edificació, president de l’en-
titat Inama, i molt vinculat al 
món associatiu de Montbui. 
La jove Mònica Pedraza, pe-
dagoga, ocuparà el 4rt lloc de 
la llista.
Fins el numero onze, comple-
ten la llista Jose Vivar (treba-
llador d’adoberia), Loli Mar-
tínez (educadora social, en 
entitat l’atenció a les dones), 
Ana Uroz (treballadora social 
en entitat de l’àmbit de la dis-
capacitat intel·lectual), Daniel 
Vilella (estudiant d’integració 
social i monitor de lleure), Ra-
mon Reyes (treballador d’arts 
gràfiques i delegat sindical), 
Judit Vázquez (Pedagoga, tre-
balla en escola d’educació es-
pecial) i amb 21 anys, el jove 
Sergio Fresnedoso (cuiner).
Eusebi Alonso, coordinador 
d’ICV Anoia, veí de Montbui i 
regidor en el consistori entre 
2003 i 2011, ocuparà la 12ª 
posició a la llista que tancarà 
Alfonsa Santiesteban, respon-
sable de CC.OO a l’Anoia.

Coral Vázquez presenta la 
llista d’ICV-EUiA a Montbui

MONTBUI / LA VEU

Diumenge passat va tenir lloc 
la 20ª Festa de la Bicicleta de 
Montbui, amb una participa-
ció de 250 inscrits –i 50 par-
ticipants més que van fer la 
passejada de forma lliure-. La 
matinal ciclista, amb un caire 
totalment lúdic, va incloure 
una pedalada per a tothom 
pels carrers del Nucli Urbà 
montbuienc i també una altra 
per als ciclistes més iniciats 
que van fer un circuit i un re-
corregut fins al Nucli Antic.
L’entorn de MontMercat va 
acollir la sortida i l’arribada de 
prova. Els més menuts també 
van poder jugar en un petit cir-
cuit habilitat per a l’ocasió.
Un cop finalitzada la prova es 
va fer el tradicional sorteig de 
regals d’aquesta prova i també 
el lliurament de trofeus, presi-
dit per l’alcalde Teo Romero i 
el Tinent d’Alcalde de Gover-
nació, Educació i Esports Jo-
sep Palacios. 
Es va reconèixer com a parti-
cipant més jove a Laia Muñoz. 
El premi al participant de més 
edat va ser per a Vicente Ló-
pez. El guardó al participant 
infantil millor disfressat van 
guanyar-lo Amelie Olivera i 

Shaiel del Pino, amb “Marieta i 
Arlequí”. El premi a l’adult més 
ben disfessat va correspondre 
a Huber del Pino (disfressat 
de “pallasso”). El guardó a la 
bicicleta més antiga va ser 
per a Jordi Gómez, amb una 
bicicleta de l’any 1955. I els 
dos premis a les entitats amb 
més participació van ser per a 
l’AMPA Antoni Gaudí (69 parti-
cipants) i l’AMPA García Lorca 

250 Participants a la 20a Festa de la 
bicicleta de Montbui

(54) que es van endur respec-
tius xecs regals en material 
esportiu per valor de 200 i 100 
euros respectivament.
Cal destacar que la Festa de 
la Bicicleta va ser organitzada 
per l’Àrea d’Esports de l’Ajun-
tament de Montbui, amb la col-
laboració de Magatzems Faro, 
la Diputació de Barcelona i vo-
luntaris de l’AMPA de l’Escola 
Antoni Gaudí.
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Aquesta matinada s’ha reobert 
al trànsit el tram del carrer Ma-
jor entre Sant Hilari i la Plaça 
Major. Ahir va estar tot el dia 
tancat al trànsit perquè es va 
haver de fressar i reasfaltar la 
via després que les proves de 
qualitat no van ser satisfactòri-
es. Els rigorosos controls que 
l’ajuntament fa de les obres 
que es fan al municipi han ser-
vit per detectar aquesta defici-
ència i demanar a l’empresa 
la seva correcció immediata. 
L’Ajuntament va exigir a l’em-
presa constructora la substitu-
ció de la capa d’asfalt de color 
per una altra que complís amb 
les exigències del contracte, 
segons ha explicat a Ràdio 
Nova el regidor d’Obres i Ur-
banisme, Antonio Sánchez. 
Les obres de substitució de 
l’asfalt van executar-se en un 
sol dia i aquest matí ja es po-
dria circular amb tota normali-
tat pel carrer Major. El regidor 

d’Urbanisme ha volgut pun-
tualitzar que la despesa que 
hagi pogut generar aquesta 
actuació serà assumida per 
l’empresa i no tindrà cap re-
percussió ni per a l’Ajunta-
ment ni per als veïns de Vila-
nova del Camí. 
Sánchez també ha explicat a 
Ràdio Nova que la tercera i 

Es reobre al trànsit al carrer Major després de 
substituir-ne l’asfalt 

darrera fase d’urbanització del 
carrer Major segueix el pro-
grama establert i calcula que 
podria estar enllestida en un 
mes. 
D’altra banda, el regidor tam-
bé ha explicat que han comen-
çat les obres per acabar el 
pàrquing soterrat de la plaça 
del Mercat.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El proper 24 de maig tindran 
lloc les Eleccions Municipals, i 
els vilanovins i vilanovines po-
dran exercir el seu dret a vot 
en set col·legis electorals. Re-
cordem que el juliol de 2013, 
es van modificar el nombre 
i la distribució de les Meses 
Electorals per donar resposta 
a l’augment d’electors al mu-
nicipi.

Els espais habilitats com a 
col·legis electorals eren fins 
els 2013 el Centre Obert, les 
escoles Marta Mata i Pompeu 
Fabra; el Casal de la Gent 
Gran i l’Escola Joan Maragall 
i, a partir d’aquesta data es 
van incorporar també el  Cen-
tre Cívic al barri de La Pau i la 
Llar d’Infants El Molinet.
Per tal que tothom sàpiga el 
col·legi que li pertoca, es pot 

Vilanova del Camí ja compta amb 7 col.legis 
electorals

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Noemí Trucharte candidata a 
l’alcaldia pel PSC de Vilano-
va del Camí a les properes 
eleccions municipals del 24 
de maig, va presentar la seva 
candidatura el passat diven-
dres 17 d’abril a la Plaça Ca-
talunya. Va començar el seu 
discurs agraint als gairebé 300 
ciutadans l’interès per conèi-
xer els candidats i el seu pro-
jecte. Ha insistit “que volia el 
millor per Vilanova”, “en el seu 
equip jove, preparat i reno-
vat, Vilanova necessita sàvia 
nova”. El lema que els empeny 
és “Compromís, transparència 
i proximitat” i per això lluitaran 
a respondre a totes les ne-
cessitats “reals” dels veïns. 
Segons Trucharte, el PSC de 
Vilanova és un equip on tots 
els seus membres tenen veu 
i un dels seus principals ob-
jectius és lluitar pel benestar 

que proporciona el treball es-
table i uns serveis socials que 
ajudin a la gent gran i als més 
necessitats. “Proximitat” per-
què estaran sempre al costat 
del ciutadà. “Transparència” 
començant per una auditoria 
externa i “Compromís” per ara 
i després, complint amb el seu 
programa rigorosament.
El candidat Kilian Tomàs Mo-
rant número 2 de la llista, va 
fer èmfasi en la prioritat del 
partit “treball, treball i treball” 
i des del primer dia hauran 
serveis socials que ajudarien 
a tots els ciutadans que ho 
necessitin. Així mateix, Tomàs 
ha recalcat que “les petites co-
ses no són les que solucionen 
els veritables problemes de 
la ciutat com un 25% d’atur”. 
L’energia del candidat va do-
nar força als aplaudiments 
dels presents.

Noemí Trucharte presenta la 
seva candidatura apostant pel 
compromís i la transparència

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La candidatura d’ERC + Som 
Vilanova, liderada per Merit-
xell Humbert, s’està reunint 
aquests dies amb associaci-
ons culturals i esportives del 
municipi per explicar les pro-
postes que la formació té de 
cara a la relació entre l’admi-
nistració local i les entitats del 
municipi, així com consultar-
les sobre les seves necessi-
tats actuals i les seves propos-
tes per a la ciutat. 
Després dels contactes amb 
membres de l’associació de 
Jubilats i Pensionistes, des 
de la candidatura es reclama 
la necessitat de prioritzar la 
remodelació i adequació del 
Casal de la Gent Gran, ubicat 

a la segona planta de l’antic 
CAP, que hauria d’haver co-
mençat després de Setmana 
Santa. “Entenem que si es 
tracta d’una reforma integral 
de l’edifici, aquesta haurà de 
solucionar problemes bàsics 
com els d’il·luminació, sorgits 
després de la remodelació de 
la façana de l’edifici”, apunta 
Humbert. Des de la candidatu-
ra també s’aposta per decidir 
els usos de la planta baixa del 
centre “entre l’associació, els 
veïns del centre de la ciutat, el 
consistori i altres col·lectius”, 
així com la seva obertura a la 
ciutadania. 
A més, davant de la situació 
d’incertesa jurídica creada en-
tre les associacions després 

ERC + Som Vilanova reclama la recuperació 
de l’antic CAP per adequar el Casal de la Gent 
Gran i obrir el centre a la ciutadania

de la reforma fiscal, Humbert 
proposa que “des de l’entitat, 
i en col·laboració amb l’ajunta-
ment, s’haurà de decidir el mi-
llor model de gestió del Casal 
possible”. 
A nivell general, Humbert 
aposta per un model en què 
l’ajuntament “faci un acom-
panyament i es posi al servei 
de les entitats que treballen 
per als ciutadans del municipi, 
sense haver de trobar-se bar-
reres administratives”. En els 
propers dies, l’equip d’ERC + 
Som Vilanova continuarà rea-
litzant la seva campanya d’en-
questes a peu de carrer, a la 
qual s’hi sumen les trobades 
amb les entitats del municipi.

demanar informació per di-
ferents vies: personalment a 
l’Ajuntament (al padró o bé al 
registre), per correu electrònic 
vilanovac@vilanovadelcami.
cat, al telèfon 93 805 44 22, o 
també a través del web www.
vilanovadelcami.cat, on s’ha 
habilitat un aplicatiu per fer-hi 
la consulta de manera telemà-
tica.

VILANOVA DE CAMÍ / LA VEU

Sis entitats culturals ompliran 
de ritmes i danses multiculturals 
la plaça del Mercat el proper 26 
d’abril en motiu de la celebració 
del Dia Internacional de la Dan-
sa. Sweet Índia, Sardanistes 
de Vilanova del Camí, la Unión 
Cultural Extremeña Anoia, la 
Casa d’Andalusia, Associació 
de Ball Ainhoa, Artístic i el Club 
Rítmica San Roque, han sumat 
esforços amb el servei de Cul-
tura i ompliran de ritmes variats 
el centre de Vilanova. 
Rumba bolero, ball contem-
porani amb acrobàcies, chac-
hacha, castañuelas, redoble 
infantil, capoeira, coreografies 
amb aparell, corda i pilota o se-
villanes... són només una mos-
tra de les classes obertes que 
s’han programat d’onze del 
matí a vuit del vespre. 
Classes que es complemen-
taran amb altres ritmes i estils 

com el tango argentí, bollywo-
od, merengue, sardanes, break 
dance, roda cubana de salsa, 
hip-hop o bachata. 
Les persones que estiguin in-
teressades a participar a qual-
sevol d’aquestes classes no-
més ha d’omplir una butlleta 
on haurà de marcar amb una X 
la classe on vol participar. Les 
butlletes s’han distribuït pels 
edificis municipals: Ajuntament, 
Edifici d’Entitats, Servei de Cul-
tura, Centre Cívic del barri La 
Pau, Can Papasseit ... i també 
als centres que participen en la 
jornada.
A banda de les classes obertes, 
el programa del Dia Internacio-
nal de la Dansa es complemen-
tarà amb diferents exhibicions  i 
coreografies.
Aquesta activitat és oberta i 
gratuïta i és el segon any que 
s’organitza. La primera edició 
va funcionar molt bé.

Ritmes i balls per celebrar el 
Dia Mundial de la Dansa
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Esquerra Republicana de Ca-
talunya a la Pobla de Clara-
munt presenta per a les pro-
peres eleccions municipals 
del 24 de maig una candida-
tura àmpliament renovada i 
un programa electoral forjat 
en l’experiència de 12 anys al 
consitori, les aportacions de la 
gent implicada en el grup de 
treball creat per l’ocasió i les 
opinions extretes d’una recent 
enquesta que s’ha realitzat  

per tot el poble.
La candidatura està encapça-
lada per Albert Duran i Serra, 
de 38 anys d’edat, treballador 
de l’administració pública en 
l’àmbit de la cultura, l’esport i 
les noves tecnologies, i impli-
cat des de fa molts anys en 
entitats culturals d’Igualada i 
de la Pobla. Segueixen en la 
llista Joan Viscarro i Grau, As-
sumpta Tardà i Serra, Oscar 
Rota i Domingo, Josep Maria 
Fitó i Lliró, Susanna Puiggròs 

ERC presenta una candidatura renovada a la 
Pobla de Claramunt

i Vich, Jordi Puiggròs i Pola, 
Jordi Cruz i Villalba, Manel 
Ramoneda i Coch, i ocupen 
els darrers dos llocs Josep 
Palà i Ibáñez i Josep Aguilera i 
Borrull, que han ocupat el càr-
rec de regidors en els darrers 
mandats.
ERC es presenta a les elec-
cions amb la il.lusió d’acon-
seguir la confiança dels po-
blatans amb un programa 
electoral basat en el ple suport 
al procés independentista del 
nostre país, la transparència 
i democràcia participativa, la 
potenciació del teixit associ-
atiu local, un compromís clar 
amb esdevenir un poble sos-
tenible i sense fractures i bar-
reres arquitectòniques, la pro-
moció del turisme, el comerç i 
ajudar les empreses i empre-
nedors del poble, i una espe-
cial dedicació a les polítiques 
socials i la igualtat d’oportuni-
tats.

LA POBLA DE C. / LA VEU

El diputat d’Infraestructu-
res, Urbanisme i Habitatge 
de la Diputació de Barcelo-
na, Marc Castells, i l’alcalde 
de la Pobla de Claramunt, 
Santi Broch, van visitar les 
obres de col·locació de dues 
passarel·les de vianants so-
bre el riu Anoia. La visita es 
va fer el dijous 16 d’abril al 
matí.
Aquesta actuació està fi-
nançada per l’ens provin-
cial amb un import inicial 
de 228.679,19 euros. En 
aquests moments s’està col·
locant el paviment de la base 
de fusta d’aquestes cons-
truccions, que és previst que 
es finalitzin properament. 
Les passarel·les fan 40 me-
tres de llargada, 2,30 metres 
d’amplada i 3,20 metres d’al-
çada i estan col·locades so-
bre uns fonaments amb mi-
cropilotatge.
Una d’aquestes estructures 
està situada al mateix lloc on 
hi havia la palanca que con-
nectava el pàrquing de Sant 
Galderic amb el barri de l’Es-
tació, i l’alta, a l’alçada del 
camp de futbol del Pas Blau 

i uneix el carrer dels Arbres 
del Papa amb la carretera de 
la Rata. La primera d’aques-
tes passarel·les facilitarà 
l’accés dels veïns del cen-
tre del poble cap a l’estació 
de tren i els barris d’aquella 
zona, i a la inversa. I la se-
gona, serà de gran utilitat per 
als nens i nenes per anar fins 
al col·legi.
L’obra l’estan realitzant les 
empreses Construccions 
Munta, SL i Can Galan Cons-
truccions Immobiliàries. Les 
estructures de ferro les ha 
realitzat Talferco. L’arquitec-
te del projecte és Francisco 
Manuel Sánchez. 

Visita del diputat Marc Castells 
i de l’alcalde  Santi Broch a les 
obres de les passarel·les

LA POBLA DE C. / LA VEU

Dissabte a la tarda a la pla-
ça dels Països Catalans de 
la Pobla de Claramunt, va 
tenir lloc la primera assem-
blea oberta per presentar la 
candidatura de la nova agru-
pació d’electors  PARTICI-
PA #volemunapoblamillor. 
En l’assemblea, en la que 
van assistir una vuitantena 
de poblatans, la nova agru-
pació d’electors va explicar 
els seus eixos principals ba-
sats en la participació i en la 
transparència, amb una clara 
voluntat d’escoltar a tothom 
i que tothom pugui saber el 
que es fa des de l’adminis-
tració. 
Així mateix el seu nom PAR-
TICIPA #volemunapoblami-
llor, fa clara referència a la 
voluntat de l’agrupació de 
millorar en molts àmbits l’ac-
ció municipal, no només pen-
sant en el què podem millo-
rar, sinó també en el fet que 
aquest canvi es volem fer 
entre tots. 
Aquesta nova agrupació 
d’electors, que no té cap vin-
culació a cap grup polític, va 

presentar la llista de candi-
dats que serà encapçalada 
per Antoni Mabras, llicenci-
at en ciències empresarials, 
Mari Pau Castaño, advocada 
i Berta Pons, biòloga, els se-
gueixen Joan Tort, Fina Vi-
larrúbias, Ricard Martínez, 
Joana Torras, Jordi Hervàs, 
Albert Puig, Jordi González, 
Tomás Pintor, Joan Mabras, 
Raimon Lucas, Xavi Surro-
ca i Ricard Pons. 
Al finalitzar la presentació 
de candidatura, es va obrir 
el torn de paraules als as-
sistents per tal que fessin 
aportacions i propostes que 
ajudessin a complementar 
el programa electoral que es 
presentarà en la pròxima as-
semblea. 
En el mateix espai, l’agru-
pació va organitzar el taller 
infantil anomenat “La Pobla 
dels nens” en què una vinte-
na de nens i nenes van pro-
posar idees noves per millo-
rar el poble:  una tirolina des 
de dalt del castell, millorar 
la neteja del riu, plantar més 
flors, o obrir la piscina durant 
tot l’any. 

Presentació de la nova 
agrupació d’electors de la Pobla 
de Claramunt 

ÒDENA / LA VEU

La formació de CiU Òdena, 
encapçalada per Pep Solé, ha 
obert un canal de
whatsapp amb el número de 
telèfon 616037617 com a eina 
de proximitat i participació 
amb els veïns. La voluntat és 
recollir les propostes dels ciu-
tadans a qui se’ls convida a fer 
arribar les seves propostes, 
suggeriments, queixes... En 
definitiva, el grup vol conèixer 
la realitat més fidel del seu 
municipi per tal d’oferir unes 
propostes electorals el més 
ajustades possibles. 
Amb aquesta iniciativa CiU 
Òdena es despunta com a 
primera formació a la comar-
ca que utilitza aquesta eina 
de comunicació i es consolida 
com la formació més tecnolò-
gica del municipi. Juntament 
amb el whatsapp, el grup 
també compta amb una web 
pròpia (www.ciuodena.cat), 
un perfil a facebook (facebo-
ok/ciuodena) i un altre perfil 
a twitter (@CiUOdena). I és 
que Pep Solé, actual alcalde 
del municipi, ja ha demostrat 
durant aquesta darrera legis-
latura que la comunicació i les 
noves tecnologies són eixos 
importants que calen poten-
ciar per la seva efectivitat per 
les oportunitats de proximitat, 
participació i transparència 
que ofereixen.

Acte Presentació Candida-
tura
Aquesta és una de les nove-
tats que CiU Òdena presenta-
rà dissabte en el seu acte de 
presentació de candidatura, 
un acte que havia d’haver·se 
celebrat aquest dimarts i que 
es va haver d’ajornar com a 
respecte del dia de dol decre-
tat per la tragèdia de l’institut 
de Barcelona. Així, la nova 
data és el dissabte 25 a les 
19:30h a l’ermita de Sant Mi-
quel, quan Pep Solé desvetlla-
rà, entre altres temes, les per-
sones que l’acompanyaran en 
aquests comicis. en els Torne-
jos Zonals

616037617: el Whatsapp obert 
per CiU Òdena per recollir les 
propostes dels veïns

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

A l’assemblea d’aquest 10 
d’abril els militants i com-
panys d’IPV·Veïns amb Veu, 
han renovat com a candidat a 
Juan Manuel Cividanes Alon-
so per alcaldable a les muni-
cipals del 24 de maig.
L’actual regidor de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí va 
ser escollit per unanimitat en 
llistes obertes.
Juan Manuel Cividanes té 
una amplia experiència al 
capdavant de l’oposició. Per-
sona valenta, treballadora i 
amb caràcter per poder en-
frontar qualsevol situació. La 
candidatura té persones for-
mades en diferents àmbits 
que garanteixen una eficaç 
gestió municipal.
Actualment el grup IPV·VV 
està finalitzant els contactes 
iniciats al setembre passat, 
amb les entitats municipals i 
persones del poble per enri-
quir el seu programa electo-
ral.

IPV-VV renova com 
a candidat a Juan 
Manuel Cividanes
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PIERA / LA VEU

La Fira del Sant Crist de Pie-
ra arriba aquest any a la seva 
26a edició. Els principals ac-
tes es concentraran els dies 
25 i 26 d’abril. Després de 
més d’un quart de segle, la 
Fira representa un referent a 
la vila i a la comarca. Un dels 
objectius d’aquest esdeveni-
ment és potenciar el comerç 
local i mantenir la presència 
d’aquelles iniciatives de fora 
de Piera que mostren el seu 
interès en aquest esdeveni-
ment i que hi poden aportar 
un valor afegit.
Aquesta nova edició de la fira 
es presenta al llarg de més 
d’un quilòmetre, enllaçant les 
diferents activitats, des de la 
part de la Vila més residenci-
al i comercial, fins a l’origen, 
l’històric i emblemàtic nucli 
antic. Automoció, serveis, 
comerç, artesania, entreteni-
ment, tast, actuacions i expo-
sicions hi tenen cabuda.
Destaquem com a novetat la 

incorporació a la fira una sè-
rie de paradetes de temàtica 
medieval per tal d’unir dues 
parts de la població que que-
daven una mica desconnec-
tades: la part central de la fira 
amb les activitats del carrer 
de la Plaça.
Entitats, associacions, em-
preses, particulars i ajunta-
ment formem part de l’engra-
natge de la Fira i les Festes 
del Sant Crist, cadascú amb 
una activitat, un taller, una 
oferta, una exposició, dina-
mitzant tot el que el Sant Crist 
representa per a Piera: un 
llegat religiós, una llegenda 
que perdura, però també uns 
dies per compartir i fer del 
municipi el centre de la festa 
més celebrada des dels seus 
avantpassats, els avis i ara 
també els més joves.
Les festes del Sant Crist són 
les més esperades a Pie-
ra, per la seva tradició, per 
aportar noves expectatives i 
il·lusions.  Ambdues, la fira i 

Aquest cap de setmana, Fira del Sant Crist a Piera

també la celebració de la di-
ada del  venerat Sant Crist, 
el 28 d’abril, són motiu de 

reunió, de retrobaments i un 
gran aparador per a donar-se 
a conèixer, per captar l’aten-

ció dels nouvinguts i dels po-
bles veïns i també dels més 
llunyans.

PROGRAMA D’ACTES
DIVENDRES 24

- A les 20 h, a l’església de 
Santa Maria
Tríduum de preparació del 
Sant Crist
- A les 21.25 h, al carrer Pie-
reta
Ral·li slot (1a sessió)
- A les 22.30 h, a la plaça del 
Peix
Encesa de la font del Peix
- A les 23.30 h, a la plaça del 
Peix
Concert, amb els Impakte 
(punk-trash/Capellades)
i La Verga Records (versions 
de la Polla/Vilafranca del Pe-
nedès)

DISSABTE 24
- De 9 a 14 h, a l’Espai d’Enti-
tats (2a. planta)
XII Open de Tennis Taula Pi-
era
- De 9 a 14 h i de 17 a 21 h, al 
Casal per a Joves i Grans
Acapte de sang
Organitza: Banc de Sang i Tei-
xits
- A les 11 h, al carrer Piereta
Inauguració de la XXVI Fira 
del Sant Crist de Piera
- A les 14 h, 
Actuació final dels Falcons 
de Piera i els Falcons de 
Barcelona davant de l’Ajun-

tament.
- De 10 a 13 h, a les carpes del 
carrer Piereta
Taller: Fem un drac de Sant 
Jordi, amb Sílvia Compañó
- D’11 a 14 h, al carrer de la 
Plaça
Inflables i ludoteca infantil
- D’11 a 14 h, al Parc del Gall 
Mullat
Gimcana infantil. Cal portar 
bicicleta i casc
A càrrec del Club Ciclista Pi-
era
- A les 12 h, a l’escenari del 
carrer Piereta
Màgia, paròdies i animació!
A càrrec de Pallassos los Ta-
tos
- A les 12 h, a l’escenari del 
carrer Mn. Jaume Guixà,
Contacontes, amb l’Íngrid 
Domingo. Acosteu-vos-hi!
- De 12.30 a 13.30 h, al car-
rer Piereta (estand Logopèdia 
Gascón),
Taller: Bufar i pintar amb bom-
bolles de colors.
- A les 13 h, a l’escenari del 

carrer Mn. Jaume Guixà
Actuació: Poemes de paper. 
Amb el grup de petits de l’Es-
cola de Teatre de Piera
Organitza: Escola de Teatre 
de Piera
- A les 13 h, a la plaça del Peix
Concert-vermut amb el Pubill 
del Raval & Friends (cantau-
tor/Piera)
Organitzen: Diables de Piera i 
regidoria de Joventut
- De 16.30 a 19.30 h, al carrer 
de la Plaça
Inflables i ludoteca infantil
- De 17 a 19 h, a les carpes del 
carrer Piereta
Taller infantil per fomentar 
el reciclatge, a càrrec d’Alícia 
Garcia
- A les 17 h, des de la zona in-
fantil del carrer Piereta
Tamborinada a càrrec del 
grup de Tambors dels Diables 
de Piera
Organitza: Diables de Piera
- A les 17 h, a la plaça del Peix
Actuació de l’Aula Municipal 
de Música: combos d’alum-

nes i professors i BOP
Organitza: AMM Maria Escolà 
i Cases
- De 17 a 18 h, a l’estand de 
l’Escola de Teatre
Maquillatge. Organitza: Esco-
la de Teatre de Piera
- De 17.30 a 19 h, a les carpes 
del carrer Piereta
Xocolatada i taller de caste-
llers
Organitza: Falcons de Piera
- A les 18 h, a l’escenari del 
carrer Piereta
Espectacle musical amb 
Kids Party Show
- A les 18 h, a l’escenari del 
carrer Mn. Jaume Guixà
Dansa: Coreografia, amb 
Sàndal Boada, professor de 
l’Escola de
Teatre. Organitza: Escola de 
Teatre de Piera
- De 18.30 a 19.30 h, al carrer 
Mn. Jaume Guixà
Pica pica de colònies (tast 
de jocs i dinàmiques per a les 
colònies de juliol)
Organitza: Escola de Teatre 
de Piera
- A les 19 h, a l’església de 
Santa Maria
Missa del Tríduum de prepa-
ració del Sant Crist
- A les 23.30 h, a la plaça del 
Peix
Concert, amb Carmina Wan-
ted (gènere de punt/DO Pene-
danoiès) i Central Reggaeacti-
va (versions reggae, 

Av. Ctra. Igualada, 6, local 1. Tel. 93 778 96 53 - Fax. 93 776 27 01 
08784 PIERA. Mail: piera@alexjulien.es

Iniciem campanya RENDA 2012

Rambla Sant Isidre, 16. 3a planta. Tel. 93 804 14 17 - Fax. 93 803 73 53. 
Apt. 462. IGUALADA 08700. Mail: igualada@alexjulien.es

Passeig Verdaguer 55, local 4 - 08700 Igualada - Tel: 93 803 05 90

· Última tecnologia en audiòfons digitals.
· Sistemes de protecció de l’orella: taps de bany i taps de soroll fets a mida.
· Reparació d’audiòfons de totes les marques.
· Personal titulat.

5 Anys de garantia
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Concert, amb Carmina Wan-
ted (gènere de punt/DO Pe-
nedanoiès) i Central Reg-
gaeactiva (versions reggae, 
rockstead, ska/La Garriga)
Organitza: Diables de Piera i 
regidoria de Joventut

DIUMENGE 26
- De 9 a 17 h, al parc del Gall 
Mullat
VIII Piera Motor Festival
Estands, Show Bike, Barba-
coa Biker i concerts
Organitza: Associació Moto-
rista 4133
- Durant tot el dia, a la Nau de 
Cal Sanahuja
Concentració i exposició de 
vehicles Seat
Organitza: Club Seat
- A les 10 h, des de la Font del 
Prat
Excursió: Va d’esglésies!
Organitza: Piera Turisme
- De 10 a 12 h, al carrer Mn. 
Jaume Guixà
Maquillatge
Organitza: Escola de Teatre 
de Piera
- De 10 a 13 h, a les carpes 
infantils del carrer Piereta
Taller: Fem viseres de gorra 
amb foam, amb Sílvia Com-

pañó
- De 10 a 14 h, a la plaça Mar 
i Cel (Casal)
17a Trobada d’intercanvi de 
plaques de cava i placa com-
memorativa de la cava Tor-
rents Moliner
Organitza: Antoni Arjona
Col·labora: Ajuntament de Pi-
era
- De 10 a 14 h, al carrer Dr. 
Carles
XV Trobada d’intercanvi de 
sobres de sucre
Organitza: Montse Núñez i 
Jordi Escayol
Col·labora: Ajuntament de Pi-
era
- A les 11 h, a l’església de 
Santa Maria
Missa del Sant Crist. L’esglé-
sia estarà oberta a partir de 
les 10 h
- D’11 a 14 h, a les carpes in-
fantils del carrer Piereta
Taller de maquillatge infan-
til, a càrrec de Cristina Cujó
- D’11 a 14 h, al carrer de la 
Plaça
Inflables i ludoteca infantil
- A les 11.30 h, a l’escenari in-
fantil del carrer Piereta
Música i animació en viu! 
Amb les Pallasses Pallusses

- A les 12 h, a la sala d’actes 
de l’Ajuntament
Lliurament dels VII Premis 
TREC amb l’actuació musical 
de la Big Band de l’Aula de 
Música de Piera
- De 12 a 13 h, a l’escenari del 
carrer Mn. Jaume Guixà
Exhibició de hip hop i aerò-
bic infantil
Organitza: La Piscina de Piera
- De 12.30 a 13.30 h, al car-
rer Sant Bonifaci , 77 (local de 
Calidoscopi),
Taller de reciclatge creatiu: 
Decorem la nostra capsa dels 
tresors
- A les 13 h, a la plaça del Peix
Concert-vermut amb Mas 
Gardenias
- A les 15 h, a la plaça del Peix
Paellada popular. Preu 6 eu-
ros (tiquets al bar-estand dels 
Diables)
- A les 17 h, kinto popular 
amb grans premis!
Organitza: Diables de Piera
- Seguidament, Danses del 
Món
- De 16.30 a 19.30 h, a la zona 
infantil del carrer Piereta
Bombolles de sabó gegants
- De 16.30 a 19.30 h, al carrer 
de la Plaça
Inflables i ludoteca infantil
- De 17 a 19 h, a les carpes 
infantils del carrer Piereta
Projecte plàstic màgic, a 
càrrec de Pimayol’s
- A les 17 h, al Casal per a Jo-
ves i Grans
Campionat social de billar 
de caramboles Sant Crist 
2015
- A les 18 h, a l’escenari infantil 
del carrer Piereta
Apa, anem-hi tots! Un viatge 
per a petits i grans, amb Pica 
de Mans

DIMARTS 28
- A les 8 i a les 9 h, Missa a la 
capella del Sant Crist
- A les 10 h, Ofrena floral al 
Sant Crist

- A les 11 h, Missa solemne 
i renovació del Vot de Poble 
al Sant Crist de Piera.
El Cor Parroquial canta la 
Missa del Sant Crist, obra del 
mestre Josep Mata Balart. Re-
transmissió en directe per Rà-
dio Piera
- D’11 a 14 h i de 16.30 a 19.30 
h, al parc del Sanahuja
Activitats infantils. Cameri-
no, taller manual, joc de l’avi 
i bombolles de sabó gegants.
Activitats amb monitors.
- A les 12.30 h, a la plaça del 
Peix

Ballada de sardanes, a càr-
rec de la Cobla-Orquestra 
Montgrins
Organitza: Regidoria de Cul-
tura
- A les 18.30 h, al Teatre Fo-
ment
Concert, a càrrec de l’Or-
questra Montgrins
Organitza: Regidoria de Cul-
tura
- A les 21.15 h, al Teatre Fo-
ment
Ball, a càrrec de l’Orquestra 
Montgrins

Ctra. Capellades a Martorell, KM.8700 • 08784 PIERA • Tel. 93 778 90 98 - Fax. 93 776 24 43     info@susecosa.es • www.susecosa.es

Empresa constituïda l’any 1974 i dedicada a la venda de material 
per a la construcció i decoració. A SUSECOSA descobriràs tot en 
interiors,  exteriors, per decorar el teu bany, cuina, façanes o terras-
ses, en estil rústic o contemporani, amb materials de primera quali-
tat perquè el teu habitatge tingui l’aspecte que tu desitges i que 
nosaltres t’ajudarem a fer realitat. Deixa que la teva imaginació sigui 
la protagonista. També els oferim servei de contenidors per a reco-
llida de runes, grues i maquinària de lloguer. 
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Conca d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

El passat divendres 17 d’abril, 
la formació Junts per Òde-
na – ERC – AM va presen-
tar la seva candidatura per a 
les properes municipals, en 
un acte apadrinat pel diputat 
barceloní Oriol Amorós, i amb 
una cinquantena d’odenencs. 
La presentació va anar a càr-
rec del cap de llista, Carles 
Casanova, alcalde d’Òdena 
durant el període 2011 – 2013, 
que va explicar, acompanyat 
per la número 2 a la llista ode-
nenca, Maria Sayavera, els 
principals àmbits de treball de 
la formació. 
Així, van destacar els tres 
grans pilars en què es recolza 
el projecte dels republicans, 
que aposten pels sectors eco-
nòmics d’Òdena, per tal d’es-

tar al costat dels empresaris 
odenencs i treballar per sortir 
de la crisi; opten per les perso-
nes, sent el motor de la forma-
ció, i posen èmfasi en la parti-
cipació veïnal, amb una nova 
manera de fer política. 

Oriol Amorós va cloure l’acte, 
avalant la candidatura ode-
nenca i parlant sobre la feina 
que s’ha de fer en el projecte 
de la nova República catala-
na, en què els municipis són 
claus. 

La formació Junts per Òdena presenta amb èxit 
la seva candidatura per a les municipals

ANOIA / LA VEU

Els actuals alcaldes de Cas-
tellolí, Joan Serra i Muset, i 
de Copons, Cesc Salamé i 
Sabater, membres de llistes 
vinculades al partit Socialista 
a través de Progrés Municipal, 
tornen a optar a l’alcaldia dels 
seus municipis en les prope-
res municipals, aquest cop 
amb llistes independents vin-
culades a Esquerra Republi-
cana – Acord Municipal. 

Joan Serra encapçala la 
PUC
A l’informatiu de Castellolí del 
mes de novembre de 2014  ho 
varen avançar, però ara ja és 
una realitat, la PUC (Platafor-
ma d’Units per Castellolí) és 
presenta a Castellolí per par-
ticipar en les pròximes elec-
cions municipals, en aquesta 
ocasió ho fan amb coalició 

amb Esquerra Republicana de 
Catalunya (AM). 
L’actual alcalde de Castellolí, 
en Joan Serra Muset, ha estat 
l’escollit per a encapçalar la 
PUC per a les properes elec-
cions municipals del mes de 
maig, acompanyat d’un gran 
equip, molt participatiu social-
ment al poble de Castellolí. 
Com diu el seu lema, “Sumem 
i Seguim” treballant per Caste-
llolí.  Incorporen cares noves, 
amb nous projectes, noves 
inquietuds i noves il·lusions. 
Ja fa dies que treballen per a 
poder presentar el seu progra-
ma pels propers quatre anys, 
amb iniciativa de començar 
nous projectes, consolidar i 
donar continuïtat als ja iniciats 
durant el seu últim mandat,  i 
finalment, fer seguiment dels 
que ja s’han dut a terme.

Cesc Salamé repeteix candi-
datura
En el cas de Copons, l’actual 
alcalde, Cesc Salamé, tornarà 
a encapçalar una llista munici-
pal, aquest cop amb la forma-
ció Junts per Copons – AM. 
Cesc Salamé forma part d’un 
equip d’independents, tots re-
sidents al municipi i amb un 
projecte il·lusionant que es 
basa en tres objectius polítics: 
incrementar el benestar, redu-
ir la mitjana d’edat i ordenar el 
territori.
Per a la formació, la participa-
ció dels veïns i veïnes és clau 
en l’elaboració del seu projec-
te de municipi i defensen una 
gestió acurada i transparent. A 
hores d’ara estan ultimant les 
línies mestres del programa 
per aquesta nova legislatura 
que es centrarà fonamental-
ment en el Copons del futur.

Les candidatures de Castellolí i Copons 
anteriorment vinculades al PSC es presenten 
associades a ERC en aquestes municipals

CASTELLOLÍ / LA VEU

El grup municipal de CiU ens 
tornem a presentar a les pro-
peres eleccions municipals, 
amb renovada iŀlusió per po-
der arribar al govern munici-
pal.
Sota el lema “junts per Caste-
llolí, fem un poble per tothom” 
volem donar sentit a la nostra 
manera de veure la política 
municipal que volem implantar 
per millorar el benestar dels 
nostres conciutadans. Sense 
enfrontaments entre diferents 
coŀlectius, ni crispacions entre 
diferents opcions polítiques, 
volem un Ajuntament per a 
tothom, sense excepcions, 
sempre disposat a arribar als 
consensos necessaris per el 
bé del poble, que és el de tots.
La nostra llista està formada 
per gent amb experiència, en 

l’Ajuntament i gent jove amb 
moltes energies per fer “co-
ses”. L’encapçala en Xavier 
Brugués i segueix amb l’Stella 
Brugués, la Teresa García, la 
Montserrat Arderiu, en Xavier 
Diz, la Vanesa Vazquez, en 
Daniel Sabariegos, en Jaume 
Alsina i en Sergio Tarancón.
Com es pot veure, som gent di-
versa, d’àmbits diferents. Som 
persones tan nascudes aquí 
com nou vingudes, residents 
al nucli urbà o als Pinyerets o 
a pagès. Som tan empresaris, 
professionals lliberals i emple-
ats. Tot un ventall prou interes-
sant per tenir tots els punts de 
vista dels diversos problemes 
que puguin sorgir en el dia a 
dia de l’acció municipal en la 
tasca de donar el millor benes-
tar i progrés a tots els nostres 
conciutadans.

Presentació del grup municipal 
de CiU a Castellolí

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Diumenge Sant Martí de Tous 
celebrarà el Dia internacional 
de la Dansa amb un seguit 
d’activitats que començaran 
a les 10 del matí i s’allarga-
ran fins al migdia.
A la plaça de Fàtima es podrà 
ballar country, a la plaça de 
sota l’Ajuntament es podrà 
gaudir de la dansa catalana 
i a la plaça Manel Girona es 
ballaran sevillanes.

Sant Martí de Tous celebra el Dia Internacional 
de la Dansa

L’acte final serà a la plaça 
Manel Girona a 1/4 d’1 del 
migdia.
L’activitat, que és organit-
zada pels Amics de Tous, 
compta amb la participació 
de l’Escola de Dansa de 
Tous, l’Esbart Dansaire de 
l’Ateneu Igualadí, Artístic, 
espai de dansa, música i te-
atre de Vilanova del Camí, 
Country Tous i la Companyia 
Príncep Totilau.

Tots els actes són gratuïts i 
oberts a tothom qui vulgui 
participar-hi.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La Penya Madridista de Vila-
nova del Camí, conjuntament 
amb la Penya Madridista de 
Manresa van realitzar un vi-
atge per assistir al partit de 
futbol Real Madrid-Málaga de 
dissabte passat.
A les 5 del matí sortien en di-
recció a Madrid on van arribar 
pels volts de les 12 del migdia. 
Després de fer turisme per 
Madrid, a les 8 del vespre van 

La Penya Madridista de Vilanova 
va visitar el Bernabeu

assistir al partit de futbol del 
qual en van gaudir molt doncs 
la majoria no havien estat mai 
al Santigo Bernabeu.
L’endemà al matí, després 
d’esmorzar, van realitzar el 
Tour Bernabeu on van poder 
veure al sala de trofeus, els 
vestidors, les banquetes i on 
es van fer la foto de grup.
Cap al migdia van iniciar la tor-
nada cap a casa amb ganes 
de tornar-ho a repetir.
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ORPÍ / LA VEU

Veniu a gaudir d’un dia a ple-
na natura a l’Aplec de les 
Bresques el proper diumenge 
dia 26 d’abril, a Santa Càndia 
(OrpÍ). S’han organitzat una 
sèrie d’activitats destinades 
a totes les edats. Cap a les 
deu del matí i fins a quarts 
de tres de la tarda hi haurà la 
mostra d’Arts i Oficis vincu-
lats amb el món de la mel, ( 
elaboració d’espelmes, cons-
trucció de ruscs i arnes amb 
canyís),venda de mel, i per als 
més menuts caravana de bur-
rets amb viatges gratuïts per la 
zona. A les 11:00h començarà 
el XXIII Campionat de bitlles 
catalanes i el XIII Campionat 
en la Categoria Infantil ( fins a 
14 anys). A les 12:00h Missa 
Solemne, cantada pels Amics 
de la parròquia de Carme, a la 
sortida Sardanes amb la Co-
bla Sabadell, i a quarts de tres 
de la tarda dinar amb la paella 
que prepararà Jaume Vinyals 
( preu 5€, venda de tiquets el 
mateix dia).Hi haurà servei de 
bar, patates, aigua, refrescos, 

vi, cervesa,cava, café i gotes. 
Durant el dia també hi haurà 
una petita mostra de fotografi-
es i estris que s’utilitzen en el 
món de l’Apicultura, que com 
cada any cedeix Dani Prades. 
Per finalitzar el dia, dins l’Es-
glésia  a les 18:00h tindrà lloc 
la presentació del Mapa del 
Patrimoni Cultural d’Orpí, fruit 
d’un conveni entre Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Orpí, a càrrec de Jordi Seró 
de l’empresa In Situ,SCP. 
Destacar que l’elaboració 
del mapa  ha comptat amb 
la col.laboració de diferents 
persones del municipi que hi 
han aportat els seus coneixe-
ments.

Dissabte, Aplec de les Bresques 
a Santa Càndia d’Orpí

LA LLACUNA / LA VEU

Dissabte de Glòria, i Diumenge 
de Pasqua, la Coral La Cuitora 
va oferir les seves cantades de 
caramelles per carrers, places 
i ravals de La Llacuna; tot arri-
bant-se, al veí poble de Santa 
Maria de Miralles.
La Plaça Major, racó entranya-
ble i estimat, donà pas el dis-
sabte a la tarda a l’inici de la 
Cantada de Caramelles.
El Sr. Parera, acompanyat del 
Consistori,  transmeté l’emo-
tiu missatge esperançador i 
de coratge de l’amic i Regidor 
Joaquim Llorach, així com de-
sitjant-li una  prompta recupe-
ració. Acte seguit donà la ben-
vinguda als cantaires de  les 
dues corals llacunenques; La 
Coral Ben Endins com qui En-
sorra l’Àpit i la Coral La Cuito-
ra. La Coral La Cuitora dedicà 
la cantada de la Plaça Major a 
l’amic Joaquim. Després del 
refrigeri ofert per l’Ajuntament, 
cadascuna prosseguí el seu 
camí. 
Any rere any, el dissabte al 
vespre, els cantaires de les 

dues corals acompanyen  l’ac-
te litúrgic de la Vetlla Pasqual 
amb els seus cants. Un reper-
tori molt emotiu  i molt nostre 
com; A l’Àngel Guimerà, La 
Maria de les Trenes, El Llop 
de Mar, Oreneta Gentil, fou un 
concert plaent en tot moment. 
Les dues corals van interpretar 
com a cant  comú “El Cant del 
Poble”.
El diumenge de Pasqua al matí, 
en acabar l’esperat esmorzar 
de germanor que, any rere any 
cantaires i col·laboradors gau-
deixen, els cantaires acom-
panyats d’un sol resplendent 
i amb molta il·lusió, ompliren 

La Coral la Cuitora va oferir la seva 
cantada de caramelles

amb els seus cants, els indrets 
entranyables del seu recorre-
gut. Va ésser una diada alegre, 
de companyonia i molt emoci-
onada. La jovial Maria Teresa 
Costa, amb el seu saber, dirigí 
a les dues corals en la interpre-
tació de “ El Cant del Poble” 
com a cant comú, a l’inici, a la 
Vetlla Pasqual i a la cloenda de 
la cantada de caramelles.
La tristor ens envaeix, en Joa-
quim ens ha deixat. Joaquim, 
el teu tarannà com a persona, 
la teva serenor, la teva alegria 
ens deixa un buit al nostre cor. 
Sempre estaràs present entre 
nosaltres.
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CAPELLADES / LA VEU

Dissabte a la tarda Capellades 
ha acollit una trobada on han 
participat 17 colles d’arreu de 
Catalunya. A la plaça Verda-
guer primer es va fer la planta-
da, amb tots els gegants expo-
sats. Seguidament les colles i 
els músics van anar fent una 
cercavila fins l’escenari de la 
Font Cuitora, on es va plantar 
tots els gegants participants. 
El president de Gegants, Joan 
Centellas, va donar la benvin-
guda  a totes les colles i va 
agrair a les administracions 
la seva col·laboració. Segui-
dament va intervenir la Cap 
de Colla de Gegantets, Joana 

Campoy, qui va explicar que 
els Gegantets es van cre-
ar just ara feia deu anys, en 
motiu que Capellades va es-
devenir Ciutat Gegantera de 
Catalunya. La Diputada Maria 
Senserrich va parlar fent reco-
neixement al món geganter i 
va tancar els parlaments l’Al-
calde de Capellades, Marcel·lí 
Martorell felicitant a Gegan-
ters de Capellades per portar 
tots aquests gegants tan es-
pecials a la vila.
En el mateix escenari de la 
Font Cuitora es va fer la mos-
tra de Balls i es va entregar a 
les parelles el record de parti-
cipació.

Capellades va acollir una 
trobada gegantera

CAPELLADES / LA VEU

El passat divendres 17 d’abril 
CiU a Capellades va presen-
tar la seva candidatura a la 
sala d’actes del Museu Molí 
Paperer, la qual va quedar 
plena de militants, simpa-
titzants i ciutadans amb el 
recolzament i l’assistència 
de la diputada al Parlament, 
Maria Senserrich.
La candidatura està encap-
çalada per l’actual alcalde, 
Marcel·lí Martorell, qui va 
presentar les noves incorpo-
racions a la llista, que pas-
sen per Eduard Iglesias, que 
ja va formar part de la candi-
datura l’any 2011 sense arri-
bar a agafar l’acta de regidor 
i que ara passa a ocupar el 
lloc número dos, i per perso-
nes que hi són per primera 
vegada.
L’Eduard Iglésias és informà-
tic i tècnic de xarxes. Ha estat 
president de l’AMPA de l’Es-
cola Bressol, és president de 
l’AMPA de l’Escola Mare del 
Diví Pastor, membre funda-
dor i vicepresident de l’entitat 
esportiva AEMdKP i membre 
de Geganters de Capellades.
En el lloc número tres s’in-
corpora de nou a la llista Su-
sana Olivares, diplomada en 
Relacions Laborals. Treballa 
en una empresa de recur-
sos humans i és membre de 
l’AMPA de l’Escola Mare del 
Diví Pastor.
En el lloc número quatre i, 
que també s’incorpora de 
nou, Elisabet Serret. És engi-
nyera de Camins i enginyera 
Geòloga. Fa més de quinze 
anys que viu a Capellades i 

Convergència i Unió presenta la nova 
candidatura per a Capellades

treballa en una de les empre-
ses més importants del muni-
cipi, Schneider Electric.
En el desè lloc  s’incorpora el 
jove Marc Rosell, estudiant 
d’arquitectura. De vint i un 
anys, és militant de la JNC 
(Joventut Nacionalista de 
Catalunya), ha estat un dels 
impulsors de Rumba Cape 
Festival.
En el lloc onzè també s’incor-
pora Vicenç Corbella, que ac-
tualment treballa de comerci-
al i que ha estat involucrat en 
entitats esportives com és el 
Fútbol Sala Capellades.
En el número dotze hi va la 
Sònia Pérez, botiguera i in-
volucrada en l’esport i en di-
verses activitats de la vila.
Tanca la llista, en Frank Sa-
bater. Petit empresari, presi-
dent local de CDC i que ha 
estat regidor de l’Ajuntament 
els darrers vuit anys.
Com a suplents hi ha l’Antoni 
Pons, la Carme Aloy, la Car-
me Portela, en Josep Carre-
ras, la Mireia Font, la Bàrba-
ra Pons i en Xavier Bartrolí.

CAPELLADES / LA VEU

El Bar Aloy, local emblemàtic 
de Capellades tancat els dar-
rers temps, tornarà a obrir les 
seves portes. El local, obert 
des de 1945 i per on han pas-
sat generacions i generacions 
de capelladines i capelladins, 
serà la seu d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya a Cape-
llades les properes eleccions 
municipals.
La intenció d’ERC, però, no 
és transformar-lo en un espai 
electoral habitual, sinó respec-

tar al màxim l’estructura del lo-
cal i mantenir taules i cadires 
per recuperar l’ambient acolli-
dor i afavoridor de la conversa 
que sempre ha caracteritzat el 
Bar Aloy.
 
Molt bona acollida
La reobertura va tenir lloc la 
diada de Sant Jordi a les 6 de 
la tarda i va comptar amb coca 
i xocolata per als assistents i 
un taller de punts de llibre per 
als més petits.

L’equip d’Esquerra Republicana 
torna a obrir el Bar Aloy de 
Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Dissabte al migdia es va cele-
brar l’obertura del local de Vila 
de Capellades-CUP, i es va fer 
amb un vermut popular obert 
a tothom. 
Unes cinquanta persones es 
van aplegar per donar el tret 
de sortida al nou espai, amb 
un gran ambient i molta parti-
cipació va transcórrer el mig-
dia tot fent petar la xerrada 
amb els assistents.
Es va aprofitar el moment per 
explicar les activitats que ani-
ran celebrant durant els pro-
pers dies i les diferents dates 
on, des de Vila de Capellades-
CUP, plantejaran als veïns i 
veïnes les diferents propostes 
que s’han formulat de cara a 
la vila.

L’espai, situat al C/ Major, 47, 
servirà, durant els propers dos 
mesos, per a celebrar les di-
ferents reunions, actes i tallers 
que anem fent amb regularitat. 
També s’hi pot trobar una peti-

Dissabte es va obrir al públic el local Vila de 
Capellades-CUP

ta exposició de fotografies, an-
tigues i modernes, de la vila. 
Estarà obert durant algunes 
tardes i matins de dilluns a di-
vendres.

ha estat involucrada en l’enti-
tat de Caritas en el seu poble 
d’origen, Piera.
En el lloc cinquè repeteix 
l’Anna Gabarró, treballadora 
en una empresa paperera de 
Capellades, botiguera i sindi-
calista de C.C.O.O.; durant 
anys va estar involucrada en 
l’antiga Creu Roja de Cape-
llades.
En el sisè, repeteix en Juli 
Moreno. Llicenciat en Dret, 
comercial. Durant molts anys 
ha estat membre del Hoquei 
Club Capellades, on ha estat 
jugador, entrenador i ara n’és 
coordinador i membre de la 
junta.
En el setè lloc hi figura en 
Jordi Torres. És tècnic espor-
tiu i emprenedor, involucrat 
en el món esportiu de Ca-
pellades. És entrenador del 
Club Futbol Capellades.
En el vuitè lloc  repeteix la 
Trini Lorenzo, dependenta i 
una de les impulsores de la 
Casa de Andalucía a Cape-
llades.
En el lloc novè, hi ha la Tere-
sa Tort. Des de fa molts anys 

CAPELLADES / LA VEU

La Llar d’Infants Municipal 
Vailets de Capellades va 
acollir en aquesta ocasió la 
cinquantena de professio-
nals de l’educació 0-3 en una 
jornada d’intercanvi d’expe-
riències sempre enriquidora.

Al llarg del matí –a més de 
l’assemblea- es va fer la vi-
sita a les instal·lacions, un 
esmorzar pedagògic i la po-
nència sobre “Presentació de 
l’espai com a manifestació 
de cultura infantil” a càrrec 
de la tallerista Paola Soggia.

La Coordinadora d’Escoles 
Bressol de Catalunya celebra 
l’assemblea anual de socis a 
Capellades
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PIERA / LA VEU

Javier Perellón liderarà la can-
didatura renovada del PSC Pi-
era. Destaca per  un alt nom-
bre d’independents que s’han 
involucrat en el projecte. Pe-
rellón ha parlat sobre la cons-
titució de les llistes, i declara: 
“Persones que tenen una gran 
representativitat social, for-
mant part d’entitats, associaci-
ons i empreses, persones que 
encaixen amb les prioritats del 
programa”. És una llista pa-
ritària, formada per homes i 
dones que estan vinculats a la 
vila en diferents àmbits.
Dels quinze primers membres 

que formen la llista electoral, 
deu no han estat mai en cap 
altra llista electoral, el que 
suposa una regeneració del 
partit. El socialista va afirmar 
que compta amb gent que te-
nen molta experiencia i esta-
va molt satisfet i segur que és 
una candidatura per guanyar. 
Amb l’eslògan “Amb tu, Sí” 
fixa l’atenció a les persones, 
l’ocupació, proximitat, trans-
parència, i el reconeixement 
de la redistribució de les inver-
sions en barris,  com les seves 
prioritats amb què concorrerà 
a les properes eleccions muni-
cipals del 24 de maig.

El PSC Piera ja té a punt la llista

HOSTALETS DE P. / JAUME SINGLA

Nati Escala Salvo és una 
dona molt valenta. Passats els 
quaranta ha deixat una feina 
tranquil·la en una caixa cata-
lana, per fer-se autònoma. Fa 
anys va deixar els Hostalets de 
Pierola on va néixer, per fer-se 
càrrec d’una oficina a Canàri-
es. Va triomfar professional-
ment i també sentimentalment. 
Fa quatre anys, es va incorpo-
rar a la candidatura de CiU i fa 
un any i mig que és regidora de 
l’oposició. Ara, ha decidit donar 
un pas més i passa a encapça-
lar la llista que ha tornat a unir 
a Unió i Convergència.
Vostè ha passat tota la vida 
treballant a Caixa Catalunya. 
De cop decideix deixar l’en-
titat i fer-se autònoma. Per 
què?
Vaig entrar als vint anys a Cai-
xa Catalunya on he desenvolu-
pat diverses responsabilitats. 
Vaig decidir que havia arribat 
el moment de fer un altre pro-
jecte. És el moment de regene-
rar-me i desenvolupar un nou 
projecte. I, francament, no em 
veia vint anys més fent la ma-
teixa feina. Em veig amb ganes 
i energia per tirar endavant.
Estem parlant que ha deixat 
una Caixa!
El meu pare -si visqués- segu-
rament em diria que estic boja, 
per deixar una feia estable. 
Avui però no hi ha res estable. 
La crisi financera ha destapat 
un seguit de problemes dins 
del sector que no es resoldran 

en dos anys. 
Sense parlar d’una entitat 
concreta, que ha portat a la 
desaparició del model català 
de caixes?.
Mentre les caixes es varen de-
dicar al seu model tradicional 
de gestió dels estalvis de les 
famílies els bancs les varen 
deixar tranquil·les, però arran 
de la bombolla immobiliària, 
les caixes entren en el negoci 
de les promocions i fan la com-
petència als bancs, que ja feien 
disbarats. Es varen cometre 
molts abusos i les conseqüèn-
cies de tots els disbarats els 
estem pagant les persones. 
Els bancs han acabat per que-
dar-se la majoria de caixes.
Varen fallar els controls?.
Veníem d’una època molt fis-
calitzadora i de cop es va pro-
duir una bogeria de descontrol 
en la política creditícia de les 
entitats.
Què li va resultar més difícil, 
marxar dels Hostalets a Ca-
nàries o, passats uns anys, 
tornar a casa?.
Quan vaig marxar a Canàries 
estava vivint un moment per-
sonal difícil. En aquell moment 
era soltera, els pares i els avis 
eren morts i em va semblar el 
moment oportú d’obrir nous 
horitzons. L’experiència a Ca-
nàries em va servir de molt. 
La millor forma de conèixer 
coses és viure-les. Em va fer 
molt oberta de ment i de mires. 
Tornar a casa el 2001, va ser 
per tenir estabilitat per formar 

família. En aquest cas el valent 
va ser el meu marit que ho dei-
xava tot.
Ha sortit de la banca però ha 
entrat en el camp de les as-
segurances. 
Estic en la millor companyia 
possible. Tinc un pla d’empre-
sa apassionant i llibertat per 
tirar-lo endavant. El moment 
és extremadament difícil, i per 
això, penso que cal esforçar-
se per millorar la situació de 
les famílies.
Fa setze mesos que és re-
gidora a l’ajuntament dels 
Hostalets. Quin paper hi ha 
jugat?. 
Com a regidora de l’oposició, 
m’ha tocat fiscalitzar la gestió 
del govern, aportant les nos-
tres mocions, propostes i pre-
guntes.
Vostè és militant d’Unió. De 
quin grup se sent més aprop 
d’ERC o del PSC?.
Potser més aprop d’ERC per 
que també és oposició, però 
aspiro a tirar endavant el nos-
tre projecte que va més enllà 
d’unes sigles. Que pensa úni-
cament en el benestar de les 
persones. 
Les anteriors eleccions Unió 
i CDC varen anar separades, 
però ara vostè les ha unit no-
vament.
Les persones honestes hem 
de sumar i no restar. El nostre 
objectiu és sumar per créixer 

i servir millor als ciutadans, 
aportant uns objectius clars. 
Quin paper juga l’abocador 
en la política municipal?
Actualment les finances mu-
nicipals depenen molt dels 
ingressos de l’abocador i 
l’Ecoparc. Els Hostalets ha de 
créixer en activitat generado-
ra de recursos. Tenim moltes 
persones aturades i persones 
amb necessitats que cal ajudar. 
S’ha d’ajudar a les persones a 
trobar sortides personals, sen-
se sortir dels Hostalets.
Les municipals del 24 de 
maig, són la primera volta 
del 27 de setembre?

Per a fer país, hem de comen-
çar per a fer poble. Si volem 
millorar Catalunya, hem de mi-
llorar cada poble. L’ajuntament 
és l’entitat més propera i més 
accessible al ciutadà.
El 14 de juny Unió prendrà 
partit respecte del procés in-
dependentista. Com ho veu?
Unió sempre ha acceptat el 
dret a decidir. Dins d’Unió hi 
poden haver opinions matisa-
des perquè és un partit plural. 
Hi ha unió a Unió?
El que hi ha és molta demo-
cràcia interna. La política és la 
convergència cap a una posi-
ció integradora.

Nati Escala, candidata de CiU a l’alcaldia dels Hostalets de Pierola

MASQUEFA / LA VEU

El passat dissabte, 18 d’abril, 
al migdia, l’equip dels Socia-
listes de Masquefa va efectu-
ar l’acte de presentació de la 
seva candidatura. En presèn-
cia de Miquel Iceta, primer 
secretari del PSC, d’altres 
membres dels Socialistes de 
l’Anoia i d’aproximadament 
200 veïns i veïnes de Masque-
fa, els membres de l’agrupació 
van fer una emotiva presen-
tació i van explicar els eixos 
bàsics de la seva proposta de 
govern per Masquefa.
La primera intervenció va anar 
a càrrec de Miquel Iceta, que 
va centrar el seu discurs en la 
importància d’aquestes elec-
cions per al conjunt de país, 
Iceta va expressar amb con-
tundència el seu suport al cap 
de llista dels Socialistes mas-
quefins, Daniel Gutiérrez i a 
tot el seu equip. 
A continuació i després d’un 
vídeo-resum de més de tres 
anys de feina de l’agrupació 
del PSC de Masquefa, Daniel 

Gutiérrez va prendre el prota-
gonisme de l’acte. “Mai més 
un govern que anteposi els 
maons, les terres i els seus in-
teressos particulars als veïns, 
veïnes i famílies de Masque-
fa, mai més...” amb aquestes 
paraules Daniel Gutiérrez va 
iniciar el seu discurs, rebent 
el suport de tot el públic as-
sistent. Durant la seva exposi-
ció va anar explicant els cinc 
eixos bàsics del futur govern 
progressista de Masquefa a la 
vegada que va desenvolupar 

alguns dels projectes i progra-
mes que proposarà. Els cinc 
eixos bàsics del programa de 
govern posen l’accent en les 
famílies, el teixit econòmic, 
l’equilibri territorial, la soste-
nibilitat i la societat civil com 
a elements clau del futur de 
Masquefa.
L’últim bloc de l’acte va estar 
dedicat a l’equip dels Socia-
listes de Masquefa. Un a un, 
Daniel Gutiérrez va anar cri-
dant els setze membres de la 
candidatura. 

Els socialistes de Masquefa presenten el seu 
equip per a les eleccions municipals
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PIERA / LA VEU

El passat cap de setmana va 
concentrar un bon gruix d’ac·
tes a Piera: teatre, esport, tro·
bada gegantera, trobada de 
puntaires, exposició, concert 
i espectacle teatral per als in·
fants. 
El divendres al vespre, la sala 
del Teatre Foment de Piera 
es va omplir per presenciar 
el monòleg Diario de un cua·
rentón, d’Andrés Torres, que 
amb molt sentit de l’humor va 
divertir i entretenir al públic as·
sistent.
El dissabte va tenir activitats 
ben diverses, com la inau·
guració de l’exposició Petits 
detalls que compten, de les 
pierenques Josepa Ribera Va·
llès i Gemma Pujol, amb una 
mostra fotogràfica sobre petits 
detalls que hi ha al nostre mu·
nicipi. L’exposició es pot visi·
tar també els dies 25, 26 i 28 
d’abril a la Sala d’Exposicions 
Municipal en horari d’11 a 14 h 
i de 17 a 20 h.
El dissabte al matí, la Piscina 
de Piera va celebrar el Dia 
Mundial de l’Activitat Física al 
Gall Mullat. Hi va haver passe·
jada popular, tallers de dibuix 
i maquillatge a l’estand instal·
lat a la pista del Gall Mullat i 
inflables per als més petits. 
Des de l’escenari hi va haver 
masterclass de body combat i 

zumba, sorteigs de passis gra·
tuïts mensuals i actuació final 
amb una flash mob amb el pú·
blic assistent.
El dissabte a la tarda es van 
celebrar dos actes de caire 
tradicional, cultural i festiu. 
La trobada de puntaires i la 
trobada gegantera. Les pun·
taires es van trobar, com ja 
va sent habitual, a la Nau de 
Cal Sanahuja. Tot i que la data 
coincidia amb altres trobades 
de puntaires, en aquesta 9a 
trobada s’hi van aplegar 190 
puntaires. El reconeixement a 
la millor puntaire local va ser 
per a la Ma. José, i el millor 
treball va ser el de la Susa·

na Pacífico, de Sant Quintí 
de Mediona, que va participar 
amb una punta d’Idnija.
La XIX Trobada Gegantera de 
la Vila de va aplegar colles ge·
ganteres de Sant Vicenç dels 
Horts, Navarcles, Montbau, 
Montmeló, Calafell, Barcelo·
neta, Lloret de Mar, que van 
desfilar al ritme del grup de 
Tabalers Desterrats. Enguany, 
la colla gegantera pierenca va 
estrenar camises i mocadors 
de color verd, i al final de la 
trobada es va premiar Guillem 
Escudero Sánchez, guanya·
dor del concurs de dibuix que 
serà la imatge del cartell de 
la pròxima trobada gegantera 

Piera va viure un cap de setmana farcit d’activitats amb la 
trobada gegantera i la de puntaires, entre altres

prevista per a la Festa Major 
de Piera.
Dissabte al vespre, concert 
dels anoiencs Sense Sal i els 
egarencs Pribiz, per celebrar 
els 100 programes de Dosi 
Intravenosa, de Ràdio Piera. 
El concert, previst inicialment 
a la Nau del Sanahuja, es va 
haver de traslladar, per la pre·
dicció de pluja, a l’Espai d’En·
titats. Els Pribiz van demostrar 
tenir un repertori de temes 
fascinants, amb moments molt 
especials, com el de la col·
laboració del trompetista de 
Sense Sal en una nova cançó 
dels Pribiz. Per la seva banda, 
els Sense Sal van presentar 

en directe el seu nou disc amb 
melodies mediterrànies, Algun 
lloc del món, un dia després 
de la seva presentació oficial 
al CAT de Gràcia.
El diumenge a la tarda, es va 
repetir l’espectacle DAiA al 
Teatre Foment de Piera, de la 
Companyia del Desconcert. 
Tot i que a l’espectacle ja hi 
havien assistit els alumnes de 
les escoles de Piera, la sala 
es va omplir de nou de gom 
a gom de públic que s’ho va 
passar molt bé escoltant el 
relat de Demà, un músic del 
futur, i les cançons de l’espec·
tacle.

PIERA / LA VEU

El passat dilluns, l’aula poliva·
lent del Foment va acollir una 
jornada d’emprenedoria adre·
çada a l’alumnat de CFGM 
d’atenció a persones en situ·
ació de dependència. 
Aquesta primera jornada 
d’emprenedoria, es va dur a 
terme amb la presència d’una 
vintena d’alumnes del Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà d’aten·
ció a les persones en situació 
de dependència, que cursen 
l’assignatura d’Empresa i Em·
prenedoria a l’INS Guinovar·
da.
La jornada va engegar a les 
9 hores, amb la benvinguda i 
la presentació de la tasca que 
duen a terme els ajuntaments 
amb els emprenedors per part 
de l’Anna Cuartiella, tècni·
ca d’Empresa i Ocupació de 
l’Ajuntament de Piera. Segui·
dament, es van exposar dues 
experiències emprenedores 
del nostre municipi: Germán, 

propietari de l’allotjament rural 
El Niu 1901, que va explicar 
com va muntar aquest negoci, 
i l’Àngels Planells, del centre 
Petits i Grans, que organitza 
activitats formatives amb mu·
sicoteràpia adreçades a in·
fants i adults.
Després d’una pausa, es van 

Jornada d’emprenedoria a Piera adreçada 
a l’alumnat de CFGM

presentar els projectes que 
estan duent a terme els alum·
nes del CFGM d’Atenció a per·
sones en situació de depen·
dència de l’INS Guinovarda i, 
cap al migdia, l’entrenadora 
d’emprenedors, Maria Batet 
Rovirosa, va conduir les con·
clusions finals de la jornada.

PIERA / LA VEU

El Dr. en Ciències Polítiques 
i en Sociologia Román Cas·
tro és l’encarregat de conduir 
i dirigir aquest espai de dià·
leg i reflexió compartida per 
visualitzar els escenaris de 
futur dels nostres fills a partir 
de determinades preguntes. 
En què treballaran els nostres 
fills i filles? On? Quines com·
petències necessiten adquirir? 
Quines habilitats? Quins esce·
naris macroeconòmics i mun·
dials, previsiblement, s’aniran 
trobant pel camí? Com podem 
ajudar els pares i mares, la fa·
mília, la comunitat... 
L’activitat s’organitza en dues 
sessions formatives·orientati·
ves que es plantegen a partir 
d’un metodologia activa que 
combina la presentació del po·
nent amb un debat compartit 
entre els assistents. Es duran 
a terme els dimarts 5 i 12 de 

maig a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera, són gra·
tuïtes i les inscripcions ja es 
poden formalitzar en aquest 
mateix equipament municipal. 
Les places són limitades. 
L’acció s’inclou dins el Catà·
leg d’Activitats de Suport a la 
Funció Educativa de les Famí·
lies de la Diputació de Barce·
lona i està organitzada per la 
Regidoria d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Piera.

Xerrada sobre “Quin futur 
espera als nostres fills” a la 
Biblioteca de Piera
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CALAF / LA VEU

Totes aquelles persones que 
vulguin completar la gran ca·
minada del Mil·lenari de Calaf 
tenen una cita aquest diumen·
ge 26 d’abril, amb la quarta 
etapa del Terminus Calafinus. 
La sortida es farà des del Ca·
sal de Calaf a les 8.00 h, i 
portarà els participants des de 
Sant Pere de l’Arç fins al cas·
tell de Calaf, lloc on tindrà una 
festa de cloenda. Així, a les 
13.30 h al castell hi haurà un 
acte obert a tothom, que cons·
tarà del lliurament de diplomes 
a tots els caminants que hagin 

participat en l’itinerari del Ter·
minus Calafinus, un sorteig de 
premis, el lliurament dels Pre·
mis del Concurs de Paranys i 
d’Aparadors i un aperitiu po·
pular.
Per la seva banda, els ciclistes 
de BikeCalaf.Cat faran la seva 
pedalada pel Terminus Calafi·
nus el diumenge 3 de maig, i 
programaran també un itinera·
ri més tranquil per a totes les 
famílies que s’hi vulguin su·
mar. El final d’etapa també es 
farà al castell, coincidint amb 
la festa de cloenda del Mil·
lenari de Calaf.

A punt la quarta i darrera etapa 
del Terminus Calafinus 

CALAF / LA VEU

Calaf va acollir dijous passat 
la celebració del Dia de les 
Esquadres a la Regió Policial 
Central, un acte que va estar 
presidit pel director general 
dels Mossos, Albert Batlle, el 
delegat del govern a la Cata·
lunya Central, Juli Gendrau, 
i l’alcaldessa de Calaf, Maria 
Antònia Trullàs, entre d’altres 
personalitats. La sala gran del 
Casal de Calaf es va omplir 
d’agents dels cossos de segu·
retat i d’emergències, així com 
de ciutadans i representants 
d’entitats, per acompanyar la 
policia catalana en aquest dia 
especial.
L’alcaldessa calafina va obrir 
l’acte, fent una petita intro·
ducció a la vila de Calaf i a la 
seva història en aquest any 
del Mil·lenari, i va aprofitar 
per reivindicar una vegada 
més que s’instal·li una ofici·
na d’atenció ciutadana dels 
Mossos al municipi, per do·
nar servei als seus habitants 
i als dels pobles de l’entorn. 
Trullàs també va felicitar els 
agents per la gran tasca que 
realitzen. A continuació, el co·
missari dels Mossos a la Ca·
talunya Central Sergi Pla, va  

explicar que la regió central és 
la segona de Catalunya amb 
millors indicadors de delictes 
—concretament, ha registrat 
aquest darrer any 32 delictes 
per 1.000 habitants, la meitat 
de la mitjana catalana. Pla va 
manifestar també que, segons 
les darreres enquestes, la 
ciutadania d’aquesta àrea no 
presenta sensació d’insegu·
retat. El torn d’intervencions el 
va completar el director gene·
ral dels Mossos, Albert Batlle, 
qui va posar en valor el Dia de 
les Esquadres per renovar el 
compromís entre la policia i la 

seguretat. Batlle va referir-se 
també a aspectes a millorar, 
com per exemple en l’atenció 
a col·lectius vulnerables com 
la infància o la gent gran, així 
com l’eradicació de la violèn·
cia de gènere.
En el transcurs de l’acte, el 
pianista calafí Isaac Fonoll va 
interpretar l’himne dels Sega·
dors i la Metradansa calafina. 
També es va lliurar les menci·
ons i distincions per mèrits es·
pecials a agents dels Mossos 
i d’altres cossos de seguretat, 
a ciutadans i a treballadors de 
l’àmbit d’emergències.

Calaf reivindica una oficina dels Mossos en 
la celebració del Dia de les Esquadres

CALAF / LA VEU

La Plaça Gran de Calaf es 
vestirà de gala aquest dissab·
te 25 d’abril, per acollir el Ban·
quet del Mil·lenari, un sopar 
medieval que farà retrocedir 
els assistents 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 
al Casal de Calaf entre el 20 
i el 24 d’abril a escollir vestit. 
El menú del sopar consta d’un 
assortit de fruites, enciamada 
de poma i col amb salsa d’al·
fàbrega, 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, mala·
baristes i danses durant l’àpat. 
Les places són limitades.

Després del sopar tindrà lloc 
un altre espectacle, “Excali·
bur”, que és obert a tothom. 
També es convida tothom a la 
pujada de torxes fins al castell 
de Calaf, just abans de sopar 
(a les 21.00 h a la plaça Gran), 
en la qual també participaran 
Guillem d’Oló i d’altres perso·
natges de l’època, que prota·
gonitzaran una breu comèdia, 
“El castell és meu!”.

Uns dies de plena activitat
El sopar medieval del 25 
d’abril serà un dels nombro·
sos actes que se celebraran el 
cap de setmana que ve amb 
motiu del Mil·lenari. Dijous 23, 
diada de Sant Jordi, ja es do·
naran els premis del concurs 
de cuplets i d’auques; el di·
vendres 24 hi haurà la xerrada 
de l’economista Gerard Padró; 
i el diumenge 26 se celebrarà 
la cloenda del Terminus Cala·
finus amb una caminada i una 
festa al castell.

Calaf es prepara per al 
Banquet del Mil·lenari, una 
vetllada medieval

CALAF / LA VEU

Una Missa solemne, amb els 
cants de la Coral Ressons, va 
ser el punt de partida aquest 
diumenge de la Festa de la 
Gent Gran de Calaf. L’esglé·
sia de Sant Jaume va acollir 
aquesta celebració, seguida 
d’un bonic concert per part de 
la mateixa coral, que va inter·
pretar peces com “Lluny de 
ma pàtria”, “El lleó”, tres frag·
ments de la “Cançó d’Amor i 
de Guerra” —que va comp·
tar amb la col·laboració de la 
soprano Marina Torra— i el 
cor d’esclaus de “Nabucco”. 
El concert va ser d’allò més 
aplaudit per part dels assis·
tents, que van ovacionar la in·
terpretació de la jove soprano. 
A continuació, a la mateixa es·
glésia, es va fer la ja tradicio·
nal fotografia de grup. La festa 
va continuar a la sala Bogart, 
amb el dinar de germanor, 
l’espectacle i el ball. Abans 
d’iniciar l’àpat Agustí Vilà, de 
l’Oficina de gent gran activa, 
va parlar de l’envelliment pro·
gressiu de la població cata·
lana però destacant-ne, això 
sí, els aspectes positius i els 
guanys en qualitat de vida. 

L’alcaldessa, Maria Antònia 
Trullàs, va destacar la impor·
tància que tenen les persones 
grans en la nostra societat, 
com a font de saviesa i expe·

Celebrada una nova edició de la Festa de la 
Gent Gran de Calaf

riència, mentre que la regidora 
de Benestar, Pilar Cardona, va 
agrair la presència de tothom 
i va emplaçar els assistents a 
retrobar-se l’any vinent.

CALAF / LA VEU

Ara és un bon moment per 
identificar i esterilitzar els nos·
tres gossos i gats, aprofitant la 
campanya que posen en marxa 
la Fundació per a l’Assessora·
ment i Acció en Defensa dels 
Animals (FAADA) i l’Ajuntament 
de Calaf.
Així, fins el 30 de maig es podrà 
disposar de preus molt avan·
tatjosos a l’hora d’identificar o 
esterilitzar gossos, gats i fures. 
A la web www.socresponsable.
org podeu consultar les instruc·

cions per acollir·se a aquests 
descomptes i la llista de centres 
veterinaris col·laboradors.
D’altra banda, l’Ajuntament de 
Calaf se suma a la iniciativa 
premiant el fet de censar els 
animals al registre municipal, 
lliurant 10 euros per cada un 
dels animals que se censin fins 
al proper 30 de maig. Recor·
dem que per censar el vostre 
animal només heu de dirigir-
vos a l’àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament, amb el vostre 
DNI, la cartilla de l’animal i una 
fotografia d’aquest. 

Campanya de cens i 
esterilització d’animals
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CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

El passat diumenge 19 d’abril 
va tenir lloc, a la pista espor-
tiva de Dusfort, la 7a edició 
del torneig de futbol sala 4x4 
de Calonge de Segarra. Un 
total de sis equips –quatre de 
masculins i dos de femenins– 
van participar a la competició 
amistosa, que va començar a 
2/4 de 10 del matí fins al mig-
dia. L’equip guanyador del tor-
neig masculí va ser El Soler, 
després de disputar la final 
amb La cantera de Calonge. 

Pel que fa a la categoria feme-
nina, Les Fadrines de Calonge 
es va proclamar l’equip vence-
dor. Una trentena de veïns i 
veïnes del municipi van parti-
cipar activament en el torneig 
de futbol sala 4x4, de caire 
amistós, formant els seus pro-
pis equips. El torneig va finalit-
zar amb un dinar de germanor 
al Bar-Restaurant Dusfort. Per 
veure les fotografies del tor-
neig de futbol sala visiteu el 
web www.calongesegarra.cat. 

Calonge de Segarra viu un 
emocionant torneig de futbol 
sala 4x4COPONS / LA VEU

Demà dissabte, 25 d’abril del 
2015, a les 5 de la tarda, a 
l’església parroquial de Santa 
Maria de Copons, es farà l’ac-
te de presentació de la prime-
ra edició dels Goigs a llaor de 
Sant Magí, venerat al pedronet 
de Copons. Amb aquesta me-
ravellosa i acurada edició de 
Gogistes Tarragonins, Copons 
engrandeix la tradició gogísti-
ca: un fet cultural singular dels 
Països Catalans.
La música és de nova compo-
sició. La lletra és la clàssica 
dels goigs del santuari de Sant 
Magí de la Brufaganya, per a 
mantenir-hi la mateixa tradi-
ció maginenca que trobem a 
les diverses localitzacions on 
s’honra el sant, però ha estat 
revisada i s’hi han afegit unes 
boniques estrofes dedicades 
a Copons. Les il·lustracions, 
creades expressament per a 
aquesta edició, i la maquetació 
en general són senzillament 
exquisides.
A la presentació hi participaran 
el Sr. Adolf Quetcuti (president 
de la Confraria de Sant Magí 
màrtir de Tarragona), el Cor 
Trinvant de Calaf i els Músics 
de Copons. Seguidament a 
la presentació dels goigs, se 
celebrarà una missa de vigília 
en honor a Sant Magí, i, com 
a cloenda, hi haurà coca per a 
tothom!
Aquesta celebració, que repre-
senta una cita obligada per a 
tots els amants dels goigs i/o 

devots de sant Magí, es portarà 
a cap gràcies a la inestimable 
col·laboració de la Parròquia 
de Santa Maria de Copons i de 
l’Ajuntament de Copons, així 
com dels Gogistes Tarragonins 
i dels veïns del poble.
Paral·lelament a la presentació 
dels goigs, l’Ajuntament de Co-
pons col·locarà una placa com-
memorativa al pedró de Sant 
Magí, on s’hi podran llegir les 
estrofes dels goigs pròpies de 
Copons, tot ennoblint una mica 
més aquest racó tan estimat de 
la vila. 
El pedró de sant Magí de Co-
pons fou rescatat de l’abandó 
l’any 2011. La petita i atroti-
nada imatge que hi havia en 

Presentació dels Goigs a llaor de Sant Magí, 
venerat al pedronet de Copons

aquell moment, així com la 
fornícula, foren restaurades i 
tornaren a fer goig. La recupe-
ració del pedró, i, encara més, 
la compra per col·lecta popu-
lar de l’actual imatge i la seva 
benedicció el 13 de gener del 
2013, després de la desapari-
ció de la que tot just havia estat 
restaurada, han fet redescobrir 
als coponencs aquest patrimo-
ni comú.
Tot i la senzillesa del pedró, 
“sant Magí” ha deixat una em-
premta inqüestionable a Co-
pons: dóna nom a un carrer, a 
una de les entrades al poble i 
a un dels aparcaments munici-
pals.
Aquests goigs a llaor de sant 
Magí, venerat al pedronet de 
Copons, que ja es van prees-
trenar amb joia el passat 6 de 
juliol del 2014, amb motiu de la 
segona visita pastoral del bis-
be de Vic, Romà Casanova, 
neixen amb el desig d’honrar 
amb més solemnitat sant Magí, 
tot acompanyant les celebraci-
ons que li són dedicades des 
de que es va recuperar el pe-
dró de Copons, destacant-ne 
la benedicció i repartiment de 
l’aigua miraculosa que es du a 
terme per la festa major d’estiu.
Totes les persones que han 
ajudat a fer realitat aquesta 
edició, i molt especialment Go-
gistes Tarragonins, que s’han 
abocat amb il·lusió i encert en 
la comesa, mereixen un total 
reconeixement.

CALAF / LA VEU

A les 12.00 h d’aquest dimarts, 
regidors i treballadors munici-
pals s’han concentrat davant 
de l’Ajuntament de Calaf per 
unir-se al minut de silenci en 
record del professor de se-
cundària mort aquest dilluns a 
mans d’un alumne. D’aquesta 
manera, el consistori trasllada-
va la seva solidaritat als fami-
liars de la víctima i ferits, així 
com a tota la comunitat educa-
tiva de Catalunya, xocada i dol-
guda per aquests tràgics fets.

Minut de silenci a Calaf per la mort d’un 
professor a mans d’un alumne

CALAF / LA VEU

La darrera conferència del ci-
cle del Mil·lenari de Calaf se 
celebrarà el proper 24 d’abril a 
les 20.00 h a la Sala de Fusta 
del Casal de Calaf, i porta per 
títol “Globalització i tecnifica-
ció. El futur econòmic”.
La ponència anirà a càrrec 
del Dr. Gerard Padró Miquel, 
economista i nét de calafins. 
Llicenciat en Economia per 
la Universitat Pompeu Fabra 
i doctor per l’Institut de Tec-
nologia de Massachussetts, 
Padró ha estat professor a la 
Universitat d’Stanford i distin-
git amb beques de l’Europe-
an Researchs Council i de la 
National Science Foundation. 
També va ser mereixedor del 
premi “Banco Herrero”, per la 
seva investigació en el camp 

de l’economia política, l’any 
2003.
L’acte es clourà amb una actu-
ació ben especial, i és que el 
cantautor i poeta calafí Celdo-
ni Fonoll oferirà un recital de 
poesia. També hi haurà una 
copa de cava per a tots els as-
sistents. L’entrada és gratuïta.

El Dr. Gerard Padró parlarà a 
Calaf sobre el futur econòmic, 
el proper 24 d’abril

(C/ Retir 40)
o via e-mail
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L’Igualada HC vol fer història i emportar-se la Copa 
CERS en una final four que ha d’omplir les Comes
HOQUEI / JORDI PUIGGRÒS

L’Igualada HC vol tornar a fer 
història. Vol que aquest cap 
de setmana les Comes torni 
a ser aquell fortí de maig del 
1999 quan va guanyar la seva 
sisena i última Copa d’Europa. 
Els arlequinats tornen, per se-
gon any consecutiu, a estar a 
la fase final de la Copa CERS, 
curiosament l’únic trofeu que 
manca a les poblades vitrines 
del club. Els de Cesc Monclús 
van caure l’any passat a Forte 
dei Marmi (Itàlia) a les semifi-
nals, però aquest any volen 
arribar fins a la final, i guanyar-
la. Per això refien de “la força 
de les Comes”, tot un fenomen 
social que va explosionar a la 
dècada dels noranta i va ser 
molt útil per fer caure els grans 
gegants de l’hoquei mundial. 
La cita torna a ser a Igualada, 
demà dissabte i, tant de bo, 
diumenge. La final es jugarà a 
les 20.30 hores.

L’Sporting, el primer rival
No serà fàcil per als iguala-
dins.  Amb un equip digne però 
just en una cita d’altures com 
aquesta, l’IHC s’ha conjurat 
per no fallar. A més, s’espera 
un pavelló amb força represen-
tació de públic dels tres altres 
rivals que s’han classificat, el 
vell conegut Reus, i els potents 
equips portuguesos de Barce-
los, on s’han fet autobusos al 
mòdic preu de 25€ de viatge 
amb entrada inclosa, i Sporting 
de Portugal. S’han posat a la 
venda 1.600 entrades, 400 per 
cadascun dels equips, però la 
majoria seran per a l’Igualada, 
ja que els clubs visitants no 
han cobert tota l’oferta.
La jornada de semifinals co-
mençarà demà dissabte a les 6 
de la tarda amb el Reus Depor-
tiu contra el Barcelos. Després, 
a 2/4 de 9, jugaran l’Igualada 
contra l’Sporting de Portugal, 
de Lisboa. Els de la capital 
lusa són un equip potent, dels 
millors del país veí.

Monclús: “L’equip arriba de 
la millor manera”
L’equip igualadí s’ha entrenat 
dilluns, dimecres i ahir dijous. 
Precisament ahir el tècnic 
Francesc Monclús oferia als 
jugadors un vídeo molt emo-
tiu, amb imatges de la victòria 
davant el Porto, a la final de 
la Copa d’Europa de 1999, a 
Igualada, amb un gol de penal 
de Santi Carda, a la tanda que 
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DISSABTE 25 d’Abril, 20.30 h.
MONBUS IGUALADA HC - SPORTING CLUBE DO PORTUGAL

61  Angelo Girão  Porter
91  José Diogo Macedo  Porter
4 Ricardo Figueira Defensa
24 André Pimenta  Defensa
27 Carlos Martins   Defensa
18 Daniel Oliveira  Defensa
16 João Pinto  Davanter
7 André Moreira  Davanter
8 Nicolas Fernandez  Davanter 
73 Pedro Delgado  Davanter
9 Tiago Losna   Davanter

Entrenador: 
Nuno Lopes

1 Elagi Deitg Porter
4 Joan Muntané Mig
5 Met Molas Defensa
7 Sergi Pla Mig
8 Ton Baliu Defensa
9 Nil Garreta Defensa
18 Dani López Davanter
24 Jassel Oller Mig
10 Àlex Ferrer Porter 

Entrenador: 
Cesc Monclús

DISSABTE 25 d’Abril, 18.00 h.
REUS DEPORTIU - OC BARCELOS

1 Ricardo Silva  Porter 
4 Zé Pedro   Defensa
5  João Guimarães  Defensa
8 Miguel Vieira  Defensa
9 Hugo Costa   Davanter
19 Luís Querido  Defensa
44 Zé Braga   Mig
49 Pedro Mendes   Davanter
88 João Paulo Candeias Davanter 
10 João Pereira “Ginho” Porter Entrenador: 

Paulo Freitas

89  Roger Molina  Porter
10  Luis Velasco  Porter
2  Xavi Rubio  Defensa
5  Joan Salvat  Defensa
6  Xavier Costa   Davanter
8  Matías Platero   Defensa
9  Jepi Selva   Davanter
11  Marc Ollé   Davanter
23  Marc Coy   Davanter

Entrenador: 
Alejandro Domínguez

havia de decidir el campió.
Es tractava de motivar, tot és 
poc, als jugadors. A més, es 
va guanyar, i bé, a la pista del 
Noia Freixenet a la passada 
jornada de l’OK Lliga (2-4). 
Monclús deia que “ha estat 
una victòria molt important 
per dos fronts, poder classifi-

car-nos per la Cers la pròxima 
temporada i arribar amb bones 
sensacions a la final four. Molt 
treballada davant d’un equip 
tocat però que tenia una gran 
oportunitat per sortir de la zona 
complicada”.
El tècnic igualadí explica que 
els jugadors estan molt con-

centrats. “Després d’aquestes 
dues victòries,  arriba de la 
millor manera amb la que po-
díem arribar tenint en compte 
que vàrem sortir del Tourmalet, 
a Liceu, sense puntuar. Tam-
bé pel nivell dels jugadors i 
de l’equip en general. Ara cal 
aprofitar aquesta dinàmica pel 

partit amb l’Sporting”. 
Sobre el rival portuguès de 
demà, l’entrenador diu que “tinc 
diferents videos de l’equip i a 
més vàrem veure per televisió 
el darrer partit de la Cers  amb 
l’Oliveirense. És un equip molt 
disciplinat en defensa amb un 
gran porter, titular de la selec-



Santi Carda, després de marcar el penalti que va donar la sisena Copa d’Europa a l’IHC, a Igualada el maig de 1999. Arxiu La Veu.

Jornada 28
Coinasa Liceo HC - Reus Deportiu   4-5
Club Patí Vic - FC Barcelona  1-3
CE Noia Freixenet - Monbus Igualada HC   2-4
Mis Iberica CH Mataró - Enrile PAS Alcoi   4-2
CE Moritz Vendrell - ICG Software Lleida   5-2
Cafè Crem CP Calafell Tot l’Any - CP Tordera   6-2
CP Vilafranca Capital del Vi - CP Manlleu   3-4
CP Voltregà - Hockey Global Patín Cerceda   3-5

         PT j g e p     gf     gc    
1. FC Barcelona  79  28  26  1  1  153  49
2. Coinasa Liceo  68  28  22  2  4  157  83
3. Club Patí Vic  53  28  16  5  7  109  74
4. Moritz Vendrell  50  28  15  5  8  114  110
5. Reus Deportiu  48  28  15  3  10  105  94
6. Cerceda  47  28  13  8  7  111  112
7. Voltregà  38  28  10  8  10  90  81
8. Enrile Alcoi  37  28  11  4  13  99  118
9. Igualada  36  28  10  6  12  88  86
10. CP Vilafranca   35  28  9  8  11  93  104
11. ICG Lleida  31  28  8  7  13  104  113
12. Calafell   31  28  9  4  15  80  110
13. Noia Freixenet  27  28  7  6  15  72  96
14. Mataró  23  28  7  2  19  89  119
15. CP Manlleu  23  28  6  5  17  69  99
16. CP Tordera  8  28  2  2  24  70  155

OK Lliga

Jornada 29 (9-10 de maig)
Liceo-Cerceda
Reus Deportiu-Vic
FC Barcelona-Noia Freixenet
Monbus Igualada-Ibérica Mataró
Enrile Alcoi-Moritz Vendrell
ICG Lleida-Calafell
Tordera-Vilafranca
Manlleu-Voltregà

Important victòria a la pista 
del Noia Freixenet (2-4)
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61  Angelo Girão  Porter
91  José Diogo Macedo  Porter
4 Ricardo Figueira Defensa
24 André Pimenta  Defensa
27 Carlos Martins   Defensa
18 Daniel Oliveira  Defensa
16 João Pinto  Davanter
7 André Moreira  Davanter
8 Nicolas Fernandez  Davanter 
73 Pedro Delgado  Davanter
9 Tiago Losna   Davanter

1 Ricardo Silva  Porter 
4 Zé Pedro   Defensa
5  João Guimarães  Defensa
8 Miguel Vieira  Defensa
9 Hugo Costa   Davanter
19 Luís Querido  Defensa
44 Zé Braga   Mig
49 Pedro Mendes   Davanter
88 João Paulo Candeias Davanter 
10 João Pereira “Ginho” Porter 

ció portuguesa. I a nivell ofen-
siu tenen dos grans referents, 
en Joao Pinto,  un jugador molt 
intens amb molt de caràcter i 
molt letal, i en Tiago Losna un 
jugador esquerrà amb molta 
envergadura i amb un xut molt 
fort”. Monclús deia que la set-
mana ha estat “de preparació 
intensa pensant només amb 
l’Sporting. És important per 
l’equip que hi hagi tranquiŀlitat 
en tots els aspectes i les reno-
vacions dels nostres jugadors 
referents també ho serà”.

Renovacions d’Elagi 
Deitg i Ton Baliu
Efectivament, el club ha aprofi-
tat aquests dies per fer la reno-
vació de dos dels jugadors, el 
capità Ton Baliu i el porter Elagi 
Deitg. Baliu ha signat per una 
temporada més, fins el 30 de 
juny de 2016, en el que serà la 
seva desena temporada.
Ton Baliu ha comentat que tot i 
tenir ofertes importants de l’es-
tranger, “l’Igualada es el meu 
club i vull aconseguir títols amb 
aquest equip, que és el meu 
equip de tota la vida, des dels 
4 anys”.
L’osonenc Elagi Deitg també 
renova per una temporada 
més, en el que serà la quarta 
a l’IHC. Ha comentat que es 

considera un home de club i la 
trajectòria esportiva “vull que 
estigui lligada a un mateix club 
que en el seu moment em va 
donar la oportunitat de jugar 
a l’OK Lliga i vull aconseguir 
amb l’Igualada el major nom-
bre d’èxits possibles”.

Venda d’entrades
Pel que fa a les entrades, el 
preu serà de 15€ per la jor-
nada de dissabte i 15€ per la 
de diumenge, mentre que si 
es compra l’abonament pels 
dos dies serà al mòdic preu de 
20€. Els menors de 10 anys 
hauran de pagar 5€ en la jor-
nada de dissabte i 10€ en la 
de diumenge, mentre que si 
agafen l’abonament per tota la 

L’igualadí Ton Baliu, amb el president Manel Burón després de signar la renovació.

A Barcelos l’Ajuntament ha subvencionat 
el viatge d’aficionats fins a Igualada. 25€ 
per creuar la península, entrada inclosa.

final four hauran de pagar no-
més 10€ euros. 
Els socis de l’Igualada HC te-

nien prioritat fins dilluns passat 
per adquirir les entrades. 
Avui divendres tothom pot 
comprar entrades a les oficines 
del club al carrer Capellades 

19 en horari de 09.30 a 12.30 
als matins i de 16.00 a 19.00 
a les tardes. Les entrades i 
abonaments també es podran 
adquirir a les taquilles.

El club ha elaborat un logo i un cartell especial per a la cita d’aquest cap de setmana.

L’IHC va jugar dissabte el par-
tit de la 28a i avantpenúltima 
jornada de l’OK Lliga amb una 
important victòria a la pista del 
Noia Freixenet (2-4).
Els arlequinats es van situar 
amb un clar 0-2 i tot i que els 
cavistes van reduir diferències 
un gol de Met Molas a falta de 
9 segons van permetre afron-
tar la segona meitat amb molta 
tranquiŀlitat. L’1 a 4 abans de 
complir el minut 5 va acabar 
de sentenciar el partit. El 2 a 
4 de Bargalló no va afectar la 
bona defensa igualadina que 
va saber aguantar les 8 faltes 
d’equip i també la victòria. 
Amb aquests tres punts, l’IHC 
es situa novè, en zona CERS, 
i a manca de dues jornades 
per acabar.  
NOIA 2 (1/1) L.Gil, Esteller, 
Del Amor, Albesa i Xaus, 
equip inicial. Bargalló (1), Bor-
ja (1), i F.Gil.
MONBUS IHC 4 (3/1) Elagi, 
Ton Baliu (1), Met Molas (2), 
Sergi Pla (1),  Dani Lòpez, 
equip inicial. Joanet Munta-
né, Jassel Oller. Teti Vives, Nil 

Garreta, Àlex Ferrer.
GOLS: 0-1 Ton Baliu (m 
1.58), 0-2 Pla (m 12), 1-2 Bor-
ja (m 13.15), 1-3 Met Molas 
(m 24.51). SEGONA PART. 
1-4 Met Molas (m 4.29), 2-4 
Bargalló (m 12).

BICICLETES
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MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

A les dotze del migdia de 
demà dissabte començarà la 
dissetena edició del Ral·li Ciu-
tat d’Igualada puntuable amb 
coeficient màxim pel campio-
nat de Catalunya de l’especia-
litat, Open i Trofeu, Regularitat 
i ECOseries, organitzat per 
Moto Club Igualada.
Després de l’èxit de la dar-
rera edició, enguany el repte 
de MCI és molt gran ja que el 
2014 va ser considerat per la 
Federació Catalana d’Auto-
mobilisme com el ral·li millor 
organitzat del campionat cata-
là. Així que enguany tant sols 
el fet de mantenir el mateix ni-
vell aconseguit ja serà tot un 
triomf organitzatiu.
Rauric-Conesa, Vallespinosa, 
Esblada, Rubió i Castellfollit 
són els trams cronometrats 
amb dues passades per ca-
dascun que consten en el re-

Demà dissabte es disputa 
el 17è Ral.li Ciutat d’Igualada

BÀSQUET / CBI

El Sènior Masculí B ha acon-
seguit l’ascens matemàtic a 
2a. Categoria catalana,  quan 
encara falten 4 partits per 
jugar, i després de fer una 
temporada quasi perfecta, 
presentant un balanç de 25 
victòries i 1 única derrota. Ho 
varen assolir guanyant de for-
ma clara a casa del 3r. classi-
ficat , el Gelida. 
Des d’aquí la nostra felicitació 
a tots els seus integrants: els 
jugadors Pau Benito, Miquel 
Benito, Miqui Padrós, Franc 
Vives, Bernat Marimón, Ser-
gi Tarrida, Xavier León, Jor-
di Fons, Gabriel Vilaginés, 
Andreu Yebra i Marc Màxi-
mo;  entrenadors,  Emili Díez 
i Víctor Belenguer i delegada 
d’equip Carla Garrido.
També agrair al patrocinador 
Physic GM S.L. la seva ajuda, 
una temporada més. 
Es dona la casualitat que per 
l’Emili Díez no és la primera 
vegada que assoleix un as-
cens de 3a. a 2a. categoria 
com a entrenador.  Ja a l’any 
1.986 ho va aconseguir al 
capdavant del sènior masculí 
d’aquell moment. Justament 
es tractava del primer ascens 
assolit per un equip del Club. 
I, encara més casualitats, en 
aquell equip hi jugava l’Albert 
Tarrida, pare del Sergi, qui 
avui hi juga!  

Derrota del primer 
equip al Vendrell (93-92)
El Physic CB Igualada A s’en-
frontava a un rival difícil per 
poder consolidar la seva posi-
ción en la classificació, i l’AB 
Vendrell necessitava una vic-
toria per poder estar més lluny 
de la zona baixa. El partit va 
començar amb un parcial 5-0 
a favor de l’equip local, que 

El sènior masculí B del Bàsquet 
Igualada assoleix l’ascens

corregut. Amb la particularitat 
que el darrer pas pels trams 
de Rubió i Castellfollit es faran 
de nit. Trams situats a les co-
marques de l’Anoia, Alt Camp 
i Conca de Barberà.
El lloc de sortida i arribada del 
ral·li estarà situat a l’avinguda 
Europa del Polígon Industrial 
Les Comes davant les instaŀ-
lacions de Toyota de la presti-
giosa empresa Garatge Mont-
serrat, patrocinador del ral·li. 
Instaŀlacions de Toyota en què 
demà a partir de dos quarts 
de vuit del matí es faran les 
verificacions administratives i 
tècniques. La zona d’assistèn-
cies serà a l’Avinguda Cata-
lunya. Si la sortida del primer 
participant serà a la dotze del 
migdia, l’arribada és prevista a 
partir de dos quarts de dotze 
de la nit.
A l’hora d’escriure aquestes 
línies eren pràcticament no-

ranta els equip participants 
amb el bo i millor dels espe-
cialistes catalans que seguei-
xen el campionat i entre els 
que destaquen pilots de la ta-
lla de Membrado, Orriols, Do-
menech i sense dubte l’equip 
de MCI format per Miquel Prat 
i Dani Montaner amb grans 
possibilitats de guanyar el ral-
li, que seria el seu tercer con-
secutiu aquesta temporada. 
Formidable també la inscrip-
ció d’una quinzena d’equips 
de MCI.
Falten poques hores perquè 
la màxima competició de l’au-
tomobilisme esportiu anoienc 
comenci a rodar, es vital però 
que els espectadors esti-
guin ben situats i fent cas als 
consells dels comissaris dels 
trams cronometrats per tal 
que el Ral·li Ciutat d’Igualada 
pugui continuar sent el millor 
puntuat del campionat català.

mostrava ja la intensitat que 
portaria el partit. Un atac molt 
bo també per part dels visi-
tants, mostrant la seva capa-
citat per poder atacar la zona, 
amb l’anotació de 3 triples du-
rant el primer quart. El resultat 
va ser de 35-25.
En el segon quart, semblava 
que els jugadors del Physic 
CB Igualada A començaven a 
despertar en defensa, tallant 
algunes pilotes i podent trobar 
situacions de bàsquet fàcil. 
Per la seva part, els jugadors 
de Trillas seguien amb el seu 
joc ràpid, amb facilitat per ata-
car i anotació també des de la 
línia de triple. El parcial va ser 
de 18-20, a favor dels iguala-
dins, que situava un resultat al 
marcador de 53-45. A la repre-
sa del partit, els igualadins van 
sortir amb força, apropant-se 
a tan sols 3 punts del rival en 
el minut 4 de joc. Males acci-
ons en defensa, els portaven 
a tornar a agafar ritme d’atac 
i marxar de 6 punts al final del 
3r quart. El resultat del parcial 
va ser de 17-19, que situava 
un resultat de 70-64.
En l’últim quart, un CBI molt 
anotador, va treure tot el seu 
potencial des de la línia de tri-
ple, anotant 5 triples, però no 
va ser suficient per poder re-
muntar el partit. Un final ajus-
tat, amb l’opció de guanyar el 
partit, tot i que finalment, es 
va decantar per els jugadors 
locals. El quart va ser 23-28.
AB El Vendrell: J. Salido (2), J. 
Nieto (0), M. Molina (15), A. Cere-
to (13), E. Galofré (18), J. Torres 
(17), O. Thiati (2), A. Trillas (-), JJ. 
Miguel (22), E. Galán (0), M. Ro-
virosa (4)
Physic CB Igualada A: Q. Padrós 
(3), R. Riu (8), E. Burgès (6), M. 
Moliner (0), J. Torres (10), C. Fons 
(18), A. Gual (3), A. Roca (8), E. 
Tejero (33), S. Laguarta (3).

Es disputava al circuit de 
Montperler a Bellpuig, la 2a. 
prova puntuable pel Campio-
nat d’Espanya de Motocròs. 
Un circuit espectacular per la 
seva quantitat de salts i com 
sempre amb perfectes condi-
cions, i amb força públic.
Novament el pilot odenenc 
Jordi Sala defensant els colors 
del Moto Club Igualada estava 
entre la trentena de pilots ins-
crits a la categoria de Mx 125. 

Podi de Jordi Sala al MX de Bellpuig

Per una caiguda va haver de 
remuntar des de l’última po-
sició i aconseguia acabar la 

primera màniga en 7ª posició. 
A la segona màniga fent una 
molt bona sortida aconseguia 
arribar a final de recta en les 
primeres posicions, una lluita 
durant els 20 minuts més dues 
voltes de cursa que van aca-
bar per donar-li la 3a. posició 
del dia i pujar al podi en 3r lloc 
de la general. La propera cur-
sa del campionat es disputa a 
Calatayud durant els dies 2 i 3 
de Maig.

www.carretilles.com
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ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes dels equips abso-
luts masculí i femení del C.A. 
Igualada Petromiralles van 
tenir una bona actuació a la 
2a. Jornada del  Campionat 
Català de Clubs que es va dur 
a terme a l’Estadi Atlètic del 
Congost de Manresa.
Els atletes del CAI es van 
classificar en una gran 2a. po-
sició per taula internacional, 
amb 25.829 punts, darrera de 
l’Avinent C.A. Manresa, gua-
nyadors amb 26.498 punts, 
i per davant del C.A. Lleida, 
3ers. amb 23.994 punts. Amb 
48.989 punts globals, el CAI 
Petromiralles es classifica per 
la Final “A” de demà dissabte 
25 d’abril a Mataró. Els equips 
que hi seran són F.C. Barcelo-
na, Agr. Atl. Catalunya, Avinent 
C.A. Manresa, J.A. Sabadell, 
Cornellà Atl., C.A. Igualada, 
ISS-L’Hospitalet i C.A. Laietà-
nia de Mataró.         
Van sobresortir les victòries 
d’Eduard Viles en els 200 m. 
amb 21”99, amb els doblets 
d’Aleix Marín, guanyador en 
salt de llargada amb 6,79 
m., seguit de Santi Ramos 
2n. amb 6,72 m. i de Marc 
Sánchez, 1r en salt d’alçada 
amb 2,03 m., seguit d’Eduard 
Fàbregas, 2n. amb 1,94 m. 
També els 2ns. llocs d’Albert 
Hernández en els 400 m. tan-
ques, amb 55”53, de Fc. Adrià 
Betran en javelina amb 45,66 
m. i de Josep Agustí Camats 
en el pes amb 12,70 m..  
Eren 3ers. Marc Moreno en 
els 800 m.llisos amb 1’57”04, 
seguit de Guillem Carner, 4t. 
amb 1’57”65,  i també 3ers. els 
rellevistes de 4 x 400 m. del 
CAI, amb l’equip format per 
Fran Martínez -Albert Rovira - 
Guillem Carner i Oscar López, 
amb 3’29”46.
Pel que fa a l’equip femení,          
cal ressaltar les victòries d’Ari-

Equip benjamí del CAI.

El CAI disputarà la final A del 
Campionat de Catalunya d’atletisme

CICLISME / LA VEU

El proper diumenge 26 d’abril 
a les 9:45h es donarà el tret de 
sortida al 66è. Gran Premi Ci-
clista d’Òdena.
La tradicional cursa, vigent 
des de 1950 i organitzada per 
la Unió Ciclista Igualadina, 
és la tercera prova puntuable 
d’enguany pel rànquing de la 
Federació Catalana de Ciclis-
me de Grans Clàssiques.
Oberta a la participació de les 

Diumenge, Gran Premi 
Ciclista d’Òdena
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adna Ramos, guanyadora en 
el triple salt amb 12,78 m., 
d’Anna Asensi, guanyado-
ra en els 200 m. amb 25”73, 
seguida de Sheila García, 2a. 
amb 25”95. També Sheila Avi-
lés, 2a. en els 5.000 m. amb 
18’54”02, i  les components 
del relleu de 4 x 400 m. del 
CAI format per Gemma Orte-
ga - Marta LLagostera - Cris-
tina Gabarró i Ariadna Ramos, 
3eres. amb 4’10”91. 
Wissam El Hattoubi era 3a. 
en els 800 m.ll. amb 2’23”46, 
Cristina Fernàndez 3a. en el 
disc, amb 33,66 m.

Set medalles a la final del 
campionat de relleus
Un total de 7 medalles, 1 d’Or, 
4 d’Argent i 2 de Bronze, van 
assolir dissabte els 12  equips 
del C.A. Igualada Petromi-
ralles en la Jornada final del 
Campionat català de Relleus 
de les categories Benjamí, 
Aleví, Infantil i Cadet a Vic.
Van sobresortir les noies del 
relleu Infantil fem. de 4 x 200 
m del CAI. format per Berta 
López - Isabela Lago - Mar-
cela Solé i Júlia Solé, procla-

mant-se Campiones de Cata-
lunya - Or - amb 1’52”78.
Eren sotscampiones de Ca-
talunya i medalla d’Argent les 
components del relleu Infantil 
fem. de 4 x 80 m.  format per  
Júlia Solé - Silvia Hohnhaus-
sen - Isabela Lago i Marcela 
Solé, amb 42”16 a la final, i 
42”44 en s/f.
També sotscampions de Cata-
lunya eren els Infantils masc. 
de 4 x 80 m. amb l’equip for-
mat per David Muñoz - Gerard 
Farré - Eduard Guzmán i Aitor 
Caldito, amb 41”17 a la final, i 
2ns. en la 2a. s/f. amb 42”08, 
amb l’equip format per Pol 
Roca - Gerard Farré - Eduard 
Guzmán i Aitor Caldito.
Igualment assolien el sots 
campionat de Catalunya els 
Alevins masc. de 4 x 60 m. 
amb Mohamed Ayyad - Nil 
Pelfort - Alex Riera i Nil Sanz, 
amb 34”61 a la final, i amb 
34”64 en s/f..
El quart sotscampionat de Ca-
talunya era per a les Alevins 
fem. de 3 x 600 m. amb Carla 
Bisbal - Nuria Moix i Francina 
Massagué, amb 5’44”02. 
Eren 3ers. i medalla de Bron-
ze els rellevistes Infantils 
masc. de 4 x 200 m. amb Aitor 
Caldito - Gerard Farré - Franc 
Samaniego i Eduard Guzmán 
amb 1’47”61. 
També 3ers. i Bronze eren els 
Alevins masc. de 3 x 600 m. 
del CAI amb el conjunt for-
mat per Alex Riera - Moha-
med Ayyad i Ton Badia amb 
5’33”37. 

categories Èlit, Sub23 i Màs-
ter, la cursa consta d’un recor-
regut de 141 quilòmetres amb 
sortida i arribada a Òdena, vol-
tant per Igualada, pujant Les 
Maioles i passant per Prats de 
Rei, Calaf, Conill, Portell, Vic-
fred, Sant Guim de la Plana, 
Sant Ramon, les Oluges, Sant 
Guim de Freixenet i Sant Martí 
de Sesgaioles. 
Una Gran Clàssica que és, 
sens dubte, una gran cita amb 
el ciclisme de carretera. 

JOCS ESCOLARS / LA VEU

Dissabte 18 d’abril es va ce-
lebrar a l’Estadi Atlètic d’Igua-
lada el Campionat Comarcal 
d’Atletisme de Relleus en 
categoria benjamina i alevina 
organitzat pel Consell Espor-
tiu de l’Anoia. Aquesta jornada 
també era puntuable per a la 
competició de Poliesportiu en 
categoria benjamina i alevina.
Els relleus que es van cele-
brar van ser: 4x60m, 4x100m 
i 3x200m/400m/600m. 
Els primers en competir van 
ser els/les rellevistes alevins/
es. Els campions alevins mas-
culins de 4x60: Castell d’Òde-
na; 4x100: Garcia Fossas; 
3x200/400/600: Garcia Fos-
sas. Equips campions alevins 
femenins: 4x60: Ateneu; 4x100 
Ateneu; 3x200x400x600: R. 
Castelltort A.
Posteriorment van competir 
els benjamins. Els campions 
benjamins masculins de 4x60: 
Mowgli; 4x100: Joan Mara-

Campionat Comarcal Escolar 
d’atletisme de relleus i cros

gall A; 3x200/400/600: Joan 
Maragall A. Equips campions 
benjamins femenins: 4x60: 
Monalco 1; 4x100 Monalco A; 
3x200x400x600: Monalco A.
Per poder veure la resta de 
classificacions només heu 
d’entrar a:  http://www.ceano-
ia.cat/esports/atletisme/154 
Diumenge 19 d’abril es va ce-
lebrar el darrer Cros del Cir-
cuit Comarcal de Cros orga-
nitzat pel Consell Esportiu de 
l’Anoia. En aquest 12è Cros 
del Pompeu Fabra es van do-
nar els premis a la regularitat, 
a aquells/es atletes que han 
assistit a un 75% dels cros ce-
lebrats. En total 14 cros.  Van 
ser 31 participants que van 
rebre aquest premi. Per part 
del Consell Esportiu de l’Anoia 
volen agrair a tots els Centres 
Educatius, AMPA’s, Ajunta-
ments i atletes que han fet 
possible la celebració de tots 
aquests cros. 

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
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08700 IGUALADA
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FUTBOL / ELENA ALERT

L’Igualada sortia diumenge a 
la Rapitenca amb la mateixa 
tònica de les últimes jornades: 
bon joc i ocasions, però poc 
encert. Els blaus necessitaven 
els punts i sortien a jugar sa-
bent que comença a ser molt 
vital puntuar en cadascun dels 
partits que resten per acabar 
el campionat.
La primera part va ser insí-
pida, amb bon joc al mig del 
camp per part dels blaus, però 
amb tant sols algunes ocasi-
ons esporàdiques d’ambdós 
equips que no van convertir-
se en gol. Amb aquesta tònica 
els primers 45 minuts van fina-
litzar amb 0-0 al marcador i el 
partit totalment obert.
La segona meitat va ser dife-
rent: més ocasions i més do-
mini van portar a l’Igualada a 
fregar el gol, però no va arri-
bar. Frank Martinez va dur pe-
rill a la porteria visitant i, més 
tard, Fran Arevalo va tenir 
l’oportunitat d’obrir el marca-
dor en diferents accions, una 
d’elles en una bonic rematada 
de cap que el porter va poder 
aturar i la pilota va marxar per 
sobre el travesser. L’esperan-
ça va tornar a aparèixer en un 
lliure indirecte dins l’àrea que 
Peña va xutar per sota la bar-
rera, però la pilota, després 

El CFI torna a estar en llocs de descens

   PT. p j e p gf  gc 
1 Santboià 57 28 17 6 5 61 26
2 Morell 55 28 16 7 5 40 33
3 El Catllar 54 28 16 6 6 45 33
4 Amposta 43 28 10 13 5 50 36
5 Sant Ildefons 43 28 11 10 7 46 35
6 Rapitenca 41 28 11 8 9 41 31
7 Reddis 41 28 12 5 11 38 28
8 Vilanova Geltru 40 28 11 7 10 34 32
9 Torredembarra 39 28 10 9 9 45 39
10 Balaguer CF 38 28 9 11 8 35 33
11 Lleida B 38 28 9 11 8 25 39
12 Viladecans 36 28 10 6 12 35 36
13 Almacelles 34 28 9 7 12 34 43
14 Tarrega 30 28 6 12 10 28 35
15 Igualada 28 28 7 7 14 29 45
16 Juventud 25S 25 28 7 4 17 27 44
17 Mollerussa 25 28 6 7 15 33 51
18 Torreforta 18 28 4 6 18 39 66

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 28
Juventud 25 Septiembre - Morell CD  1-2
El Catllar CE - Reddis CF   0-0 
Torreforta CDC - Tarrega UE  1-2
Sant Ildefons UE - Balaguer CF  0-0
Rapitenca UE - Igualada CF  1-0
Lleida E. Terraferma “B” - Viladecans UD  1-0
Amposta CF - Torredembarra UD  3-0
Vilanova Geltru CF - EFAC Almacelles CF  0-2
Mollerussa CFJ - Santboia CF  1-5

   PT. p j e p gf  gc 
1 Vista Alegre 58 28 18 4 6 56 31
2 U. Bellvitge 57 28 17 6 5 46 22
3 Suburense 56 28 16 8 4 60 34
4 Can Vidalet 52 28 16 4 8 52 33
5 Marianao P. 51 28 15 6 7 38 30
6 Gornal 51 28 15 6 7 56 31
7 Moja 36 28 10 6 12 54 50
8 Begues 36 28 9 9 10 40 43
9 San Mauro 36 28 10 6 12 32 36
10 Prat B 34 28 10 4 14 29 39
11 Sant Cugat 33 28 9 6 13 31 31
12 Espluguenc 32 28 9 5 14 39 43
13 St Joan Despí 32 28 7 11 10 30 41
14 Martorell 31 28 8 7 13 38 47
15 Júnior 30 28 8 6 14 38 44
16 Olivella 29 28 7 8 13 38 54
17 St Andreu Bar. 29 28 8 5 15 33 59
18 P. Màlaga 17 28 4 5 19 36 78

Jornada 28
Pª Unión Màlaga Club - Vista Alegre UD  1-3
Moja AE - Marianao Poblet UD  4-0
Unificación Bellvitge UD - Begues CF  0-0
Prat AE “B” - Sant Andreu de la Barca  1-0
Gornal UD - Júnior CF   5-0
Espluguenc FA - Martorell CF  1-1
Can Vidalet CF - Olivella CE  4-2
Suburense CF - San Mauro UD  1-0
Sant Cugat Esport FC - Sant Joan Despí UE  0-1

   PT. p j e p gf  gc 
1 Òdena 69 28 21 6 1 93 34
2 At. Vilafranca 64 28 19 7 2 74 31
3 Piera 59 28 19 2 7 69 40
4 Calaf 51 28 16 3 9 75 55
5 Cubelles 49 28 14 7 7 58 41
6 Anoia 46 28 14 4 10 70 52
7 La Granada 44 28 13 5 10 68 42
8 Montserrat 43 28 11 10 7 44 40
9 Sitges 34 28 9 7 12 47 50
10 St Pere Mol. 33 28 8 9 11 54 42
11 Riudebitlles 32 28 8 8 12 54 59
12 St Cugat Sesg. 32 28 9 5 14 47 71
13 Les Roquetes 29 28 6 11 11 40 55
14 Ribes 26 27 7 5 15 36 55
15 La Munia 25 28 6 7 15 42 84
16 Carme 24 27 7 3 17 42 80
17 Pª Jove Roq. 23 28 7 2 19 37 87
18 Espirall 18 28 5 3 20 41 73

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 28 
Cubelles CF - La Munia AE  0-3
St Cugat Sesgarrigues - Pª Jove Roquetes  2-1
Montserrat Igualada UD - Carme CE  4-1
Calaf UD - Odena CE    2-1
Base Espirall-Les Clotes - Sant Pere Molanta  2-5
Ribes CD - Riudebitlles CE  1-1
Les Roquetes CF - Sitges UE  2-2
Piera AE - Fund.PE At. Vilafranca  3-3
La Granada CF - Anoia CE  5-0

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 29
Torredembarra UD - Lleida  “B”
Morell CD - El Catllar CE
Reddis CF - Amposta CF
Viladecans UD - Vilanova Geltru CF
EFAC Almacelles CF - Torreforta CDC
Tarrega UE - Sant Ildefons UE
Balaguer CF - Rapitenca UE
Igualada CF - Mollerussa CFJ
Santboia CF - Juventud 25 Septiembre

Jornada 29
Marianao Poblet UD - Prat AE “B”
Olivella CE - Suburense CF
Júnior CF - Espluguenc FA
Begues CF - Gornal UD
Martorell CF - Can Vidalet CF
Sant Joan Despí UE - Pª Unión Màlaga Club
Sant Andreu de la Barca - Unificación Bellvitge
San Mauro UD - Sant Cugat Esport FC
Vista Alegre UD - Moja AE

Jornada 29 
Odena CE - Base Espirall-Les Clotes
Sitges UE - Piera AE
Fund.PE At. Vilafranca - Montserrat Igualada UD
Anoia CE - Cubelles CF
La Munia AE - Calaf UD
Sant Pere Molanta CFP - St Cugat Sesgarrigues
Pª Jove Les Roquetes - Ribes CD
Riudebitlles CE - Les Roquetes CF
Carme CE - La Granada CF

de topar amb un jugador de la 
Rapitenca, va marxar fora fre-
gant el pal.
A les acaballes del partit va 
venir la jugada que, aquest 
cop sí, modificaria el marca-
dor: el gol dels locals va ser 
fruit d’una jugada individual 
d’un dels jugadors de la Rapi-
tenca que, després de conduir 
molts metres, va xutar enviant 
la pilota al fons de la xarxa. 
Amb tan sols 10 minuts res-
tants, l’Igualada no va poder 
fer res per aconseguir marcar 
el gol que empatés el partit. 
RAPITENCA UE: Josue An-
dreu, Alejandro Borrull, Jona-
tan Tomas, Samuel Garcia, Al-
bert Villarroya, Ivan Gasparin, 
Xavier Anell (Marc Tena 19’), 
Mohamed Rida, Ivan Paez 
(Josep Jesus Ferreres 64’),  
David Silva (Adria Alonso 28’, 

Didac Rius 84’), Daniel Fatsin 
(Gerard Verge 64’). Entrena-
dor: Delfin Matamoros.
CF IGUALADA: Eduard Mo-
rera, Robert Palau, David 
Baraldés, Ton Casas (Bernat 
Sansano 85’), Fran Arevalo, 
Frank Martinez (Roger Peña 
70’), Enric Palet, Eloi Jime-
nez, Jonny Fernandez, Carles 
Güell (Pau Vidal 74’), Jordi 
Castellano. Entrenador: Ton 
Mayor.
GOLS:  1-0 Gerard Verge (79’)
ÀRBITRES: Alex Vidal, Israel 
Veloz, Alexandru Popa
INCIDÈNCIES: Targetes gro-
gues a: Marc Tena (25’), Ivan 
Paez (37’), Alejandro Borrull 
(60’) Albert Villarroya (89’), 
Mohamed Rida (89’) per la UE 
Rapitenca i David Baraldés 
(39’), Eloi Jimenez (45’) i Ro-
bert Palau (89’) pel CFI.

Amb 29 gols:
David Garrido  Masquefa  29
Amb 28 gols:
Bogdan Pelepco  Fàtima  28
Amb 25 gols:
Jordi Lliró  Ateneu PBI  25

Amb 23 gols:
Samuel Pérez  Pobla Clar.  23
Amb 21 gols:
Xavier Valls  Òdena  21

Amb 19 gols:
Isidre Marsiñach  Calaf  19
Amb 18 gols:
Joan Mabras  Pobla Clar.  18
Amb 17 gols:
Gerard Jorba  Òdena  17
Sergi Solà  Piera  17
Carlos González  Fàtima  17
Amb 15 gols:
Edgar Rodríguez  Piera  15
Gerard Márquez  Rebrot  15
Cristian Martínez  PM Tossa  15
Amb 14 gols:
Miguel Andreu  Anoia  14
Xavi Mas  Piera  14
Ricardo Lanuza  Cabrera d’Anoia  14
Carlos Castellana  PM Tossa  14
Amb 13 gols:
Ivan Copoví  San Mauro B  13
Jonathan Luque  Fàtima  13

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fàtima FC 67 26 22 1 3 76 17
2 La Pobla Clar. 63 26 21 0 5 82 29
3 Masquefa 61 26 19 4 3 80 17
4 PM Tossa 61 26 19 4 3 83 22
5 Ateneu PBI 48 26 15 3 8 77 39
6 Hostalets P. 48 26 14 6 6 57 27
7 San Mauro B 47 25 15 2 8 67 35
8 Capellades 32 26 8 8 10 43 46
9 La Llacuna 31 26 8 7 11 45 50
10 Tous 30 26 9 3 14 43 57
11 La Paz 24 26 8 0 18 32 84
12 Rebrot 21 26 6 3 17 45 79
13 Jorba 19 26 5 4 17 40 77
14 Vilanova C. 19 25 5 4 16 36 61
15 Cabrera 18 26 4 6 16 34 88
16 La Torre Clar. 4 26 1 1 24 13 125

Jornada 26 
Hostalets Pierola CF - La Paz CF  3-1
La Pobla Claramunt CF - La Llacuna CF (np)  3-0
Ateneu P B Igualadí SEF - Jorba UD  9-0
Fatima FC - Pª Ma .Tossa Montbui CF  1-1
San Mauro UD “B” - Capellades CF  4-2
Tous UE - Cabrera Anoia CE  3-1
Rebrot UD - Vilanova Cami CF  3-4
Masquefa FC - La Torre Claramunt UE  7-0

Jornada 27
La Torre Claramunt UE - 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

Golejada de l’equip femení
FUTBOL / CFI

No és que s’esperés un partit 
difícil contra el cuer de la cate-
goria, però la veritat és que el 
Lloret va ser un equip desdi-
buixat que, fins i tot, va haver 
de jugar amb “petos” per no 
haver dut la segona equipació.
El festival golejador de l’Igua-
lada va començar al 5 minuts 
de joc, quan la portera va re-
fusar malament un xut de la 
Judit que la Mariona, sobre la 
línia de gol, va posar al fons 
de la xarxa.
La diferència podia haver aug-
mentat a la següent jugada, 
calcada de l’anterior, si l’àrbi-
tre no hagués anul·lat el gol 
per fora de joc.
Abans d’arribar al quart d’ho-
ra, però, la Judit va fer el se-
gon en desbordar la defensa 
i batre la portera d’un xut ras.
L’Igualada dominava tots els 
aspectes del partit, amb un 
Lloret fluix en defensa i gaire-
bé inexistent al davant, però, 
tot i les moltes ocasions de 
que es va disposar, es va arri-
bar al descans amb el 2-0.
A la segona part, les igualadi-
nes van agafar el domini del 
partit amb el tercer gol, obra 
de la Mariona, i les lloreten-

ques es van anar enfonsant 
a mesura que passaven els 
minuts.
Un penal que li van fer a la 
Stefany i que ella mateixa va 
transformar amb potència i se-
guretat, va significar el quart. 
El partit va entrar en una fase 
en què l’Igualada jugava a pla-
er, però amb tranquil·litat, amb 
el partit més que decidit.
Tot i així, encara faltaven gols 
per veure a Les Comes. El cin-
què, el va aconseguir la Mari-
na, pujant per la banda i supe-
rant còmodament la portera 
visitant. I al final, la Mariona va 
aconseguir el seu hat-trick en 

una jugada en què va quedar 
sola davant la portera.
La setmana que ve, darrer 
partit de lliga de Segona Na-
cional. L’expedició igualadina 
es desplaça a Ses Illes per a 
jugar contra l’AD Son Sardina 
de Palma de Mallorca.
C.F. IGUALADA: Noelia Gar-
cía (portera), Elena Alert, Ara-
celi Barroso, Marta Cuadras, 
Janet Mendoza (defenses), 
Stefany Ferrer, Jèssica Pa-
blos, Míriam Solias (Ari Rius 
46′) (migcampistes), Mariona 
Marsal, Judit Pablos, Marina 
Salanova (davanteres). En-
trenadors Santi Ramos i Paco 
Pablos.
CF LLORET: Ivette Agell, Eva 
Gallego, Nara Fortes, Paula 
Albano (Jennifer Arasil 45′), 
Ana-Nuria Ríos, Laia Martí-
nez, Mireia Lucena, Noemí 
Pino, Ana Crillo, Rebeca Pe-
sado, Cristina Mir. Entrenador 
José Ríos.
GOLS: 1-0 Mariona (5′), 2-0 
Judit (13′), 3-0 Mariona (50′), 
4-0 Stefany (59′), 5-0 Marina 
(66′), 6-0 Mariona (76′)
ÀRBITRES: Jordi José Barre-
ra – Reyes Martínez Ros – Pol 
Bosch Balcells. Targeta ver-
mella a Ana-Nuria Ríos (78′).

futbol femení 2a NACIONAL

   Pt. P J E P Gf  Gc
1  Levante LP  64  25  21  1  3  83  20   
2  Barcelona B  62  25  19  5  1  77  12   
3  Seagull  48  25  14  6  5  45  34   
4  Europa  38  25  11  5  9  48  42  
5  Igualada  37  25  10  7  8  39  32  
6  L’Estartit  37  25  11  4  10  38  36   
7  Espanyol B  36  25  9  9  7  36  26  
8  Son Sardina  35  25  10  5  10  50  48   
9  Aem  31  25  8  7  10  41  40  
10  Sant Gabriel B  29  25  7  8  10  41  43  
11  Vic  28  25  8  4  13  32  42  
12  Tr. Alcaine  24  25  7  3  15  32  63  
13  Sant Andreu  13  25  4  1  20  26  68   
14  Lloret  10  25  3  1  21  27  109

Jornada 25  
AEM Lleida-Son Sardina   4-0
St. Andreu-St. Gabriel B   1-6
Barcelona B-Espanyol B   0-0
Levante las Planas-L’Estartit  6-0
Europa-Vic    0-1
Seagull-Tr. Alcaine    3-1
Igualada-Lloret    6-0

Jornada 26 (última) 
St. Gabriel B-AEM Lleida
Espanyol B-St. Andreu
L’Estartit-Barcelona B
Vic-Levante Las Planas
Tr. Alcaine-Europa
Lloret-Seagull
Son Sardina-Igualada



El 17 de maig s’organitza la Xallenger BTT Capellades

GIMNÀSTICA / LA VEU

El passat cap de setmana, el 
club gimnàstic San Roque va 
tenir presència en vàries com-
peticions. Dissabte, al pavelló 
de Santa Coloma de Farners, 
es va celebrar la segona fase 
de conjunts de les categories 
de CCEE, a la qual competi-
en un quartet a la categoria 
benjamí format per: Blanca 
Moyes, Martina Quintana, Lia 
Escribano i Júlia Barroso; i 
el conjunt infantil format per: 
Estela Sanchez, Natalia Jimé-
nez, Laia Vives, Gisela Fontal-
ba i Ainhoa Just. Tots dos con-
junts van executar un magnífic 
exercici amb els quals van 
aconseguir la primera i sego-
na posició respectivament.
El mateix dia, a La Selva del 
Camp, es celebrava un torneig 
individual obert a totes les ca-
tegories dels nivells IV al VII al 
qual competien 8 gimnastes 
del club. Paula Mula i Tania 
Gabarri a la categoria Benjami 
VI que van aconseguir la se-
gona i tercera posició respec-
tivament, Carlota Zamora a la 
categoria Benjamí Base asso-
lint la 4a posició, Laia Alsina a 
la categoria Aleví Base acon-
seguint la 1a posició, Aida Mo-
rales i Paula Mensa a la ca-
tegoria Infantil Base, Carlota 
Miramunt a la categoria Cadet 
Base assolint la 1a posició i 
Itziar Mensa a la categoria Ju-
nior V-VI aconseguint la 3a po-
sició. També el mateix dia, les 
gimnastes Ivet playà, Andrea 
Roures i Maria Cosano van fer 
una exhibició dels seus exer-
cicis a un torneig organitzat 
pel centre esportiu Kodokan a 
Sant Guim de Freixenet. 
Pel que fa al Club Gimnàstic 
Aula, a la Selva del Camp, tant 
en modalitat individual com en 
conjunt, Abril Cots va ser ter-
cera i les més petites del club 
quartes. A Sta Coloma de Far-
ners les més petites del club: 
Martina Espinalt, Gina Caste-
lltort, Paula Salas, Arlet Oliva i 
Mar Vázquez s’han classificat 
per la Final de Catalunya del 
dia 3 de maig. A Barcelona es 
va celebrar la II fase de gim-
nàstica estètica de grup, on 
el conjunt 8-10: Nerea Lara, 
Ivet Alemany, Ona Pérez, Ei-
der Zamora,  Clàudia Cabrera, 
Judit Serra i Anna Planella van 

San Roque.

Intens cap de setmana de gimnàstica

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

L’Igualada ha caigut per mèrits 
propis davant del cuer. Errors 
individuals, la manca d’encert 
en les rematades i l’eficiència 
de l’atac gironí van condici-
onar massa un partit que no 
s’havia de complicar tant.
El partit començava, com era 
previsible, amb molta intensi-
tat per part de les gironines, 
que en els darrers partits han 
anat millorant, però fins avui 
no havien pogut guanyar el 
seu segon partit. Així, al minut 
6, les locals perden una bola a 
mitja pista i la contra gironina 
la defineix a gol la Laura Vie-
lla (0-1). L’Igualada intentava 
mantenir possessions llargues 
però les visitants s’anaven fent 
amb aquesta faceta i anaven 
dominant més el partit. Les 
locals es mantenien serenes, 
conscients de les seves possi-
bilitats en el joc col·lectiu i evi-
taven caure en precipitacions.
Sis minuts després les gironi-
nes marcarien, quasi de ma-
nera consecutiva, dos gols 
més en dos forts xuts exte-
riors. Primer seria l’Ariadna 
Campistol (0-2). I eixampleria 
el marcador un altre gol de la 
Laura Viella (0-3). Les d’Igua-
lada no van abaixar els braços 
i es van abocar a la porteria 
gironina de manera descara-
da. Amb aquesta pressió, la 
Marta Soler marcaria el primer 
de les igualadines a quinze 
segons del final de la primera 
part, fruit d’una bona jugada 
col·lectiva. L’Igualada anava 
al descans amb un marcador 
que no reflectia el joc sobre la 
pista, però sí l’eficiència de les 
gironines.
La segona part començava 
amb un canvi forçat a la porte-
ria igualadina. La Sílvia Borràs 
deixava el seu lloc, per molès-
ties físiques fruit d’un cop for-
tuït a la primera part, a la Laia 
Navarrete. L’Igualada sortia 
amb més velocitat, intensitat i 
amb ganes de capgirar el re-
sultat. Les ocasions, algunes 
de molt clares, s’anaven suc-
ceint però no es definien en 
gol. EL domini igualadí carre-
gava de faltes a les gironines, 
que a deu minuts del final ja 
en portava nou.

L’Igualada femení d’hoquei  
perd a casa amb el cuer
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ser terceres, i el conjunt 10-
12: Mariel-la Espinalt, Dana 
Pijoan, Carla Cervera, Sheila 
García, Mariona Robert, Lia 
Vidal, Nerea Sanjuan, Berta 
Enrique,  Alina Gili i Laia Pa-
rera, van tornar a ser terceres.
El CE Montbui va participar 
també a la Selva del Camp ob-
tenint els resultats següents:
A nivell federat, nivell VI, amb 
pilota, la benjamina Júlia Ain-
sua, fou 1a i en categoria in-
fantil, Júlia Rúbio quedà en 
quart lloc; a nivell VII, en ca-
tegoria infantil, Martina Gras 
quedà 3a; les cadets Karina 

Dueñas i Ivet Farriol quedaren 
3a i 5a respectivament; i les 
juvenils Míriam Alomar i Mari-
na Marfil aconseguiren la 2a i 
la 8a posició. 
I a nivell escolar, el conjunt 
prebenjamí B format per: 
Naiya Galan, Natàlia Poch, 
Eira Caballé, Irene Elvira, Ire-
ne de la Rosa i Ayla Jaén es 
proclamà campió; i el conjunt 
benjamí B format per Maria 
Roman, Irene Vallés, Mari-
na Reche, Zoe Galan i Zaira 
Martínez aconseguiren la 7a 
posició.

CG Aula.

CE Montbui.

Els minuts passaven i les 
presses començaven per a 
les locals; dominaven el joc 
col·lectiu i creaven ocasions 
tancant a les gironines a la 
seva àrea. Però els errors i les 
ocasions que creava el Girona 
restava credibilitat a les opci-
ons locals.
Faltant set minuts les gironi-
nes arribaven a la falta deu. 
L’encarregada de transformar 
la pertinent falta directa va 
ser l’especialista de l’equip, la 
Laura Salvador, que aquest no 
podria transformar a gol per la 
bona actuació de la portera 
visitant, Virginia Díaz. Sem-
blava doncs que les davan-
teres igualadines no tenien el 
dia de cara a porteria. Però 
faltant quatre minuts pel final 
del partit, l’Ariadna Campistol 
fa caure a una jugadora igua-
ladina de manera involuntària i 
veu la targeta blava. La Laura 
Salvador tenia una altra falta 
directa per reduir diferències. 
Aquest cop sí que superaria 
la portera gironina i posava un 
ajustat 2-3 al marcador.
El partit acabaria amb aquest 
resultat i l’Igualada no era ca-
paç de remuntar un partit per 
no aconseguir materialitzar les 
nombroses ocasions de gol 
que va tenir a la segona part. 
Tot i així, les locals no van per-
dre mai la fe en si mateixes i 
ho van intentar fins al final. 
Amb aquest resultat l’Igualada 
es manté en la mateixa setena 
posició amb 22 punts, i les gi-
ronines en guanyen dues amb 
10 punts, i ja no tanquen la 
classificació de l’OK lliga.
El següent partit serà diumen-
ge dia 26 a les 12 h. contra el 
nou líder, el Generali HC Pa-
lau de Plegamans. 
Igualada FHCP 2
Sílvia Borràs -P-, Elba Garreta, 
Clara Ferrer, Laura Salvador (1) 
i Marta Soler (1). També Laia 
Navarrete -P-, Laura Torres, Me-
ritxell Martínez i Judit Baldris.
Entrenadors: Raül Ramírez i 
Harry Mora
Girona CH 3
Virginia Díaz -P-, Elena Ruíz, 
Carla Dorca, Ariadna Campis-
tol (1) i Laura Viella (2). També 
Alba Ceballos -P-, Carla Gri i 
Ariadna Cabezas. Entrenador: 
Albert Bou

La Associació d’Esports de 
Muntanya de Capellades 
(AEMdeKP) organitzadora de 
la ja clàssica Cursa Neander-
tal, inicia aquest any l’aventu-
ra del BTT, organitzant la Xa-
llenger BTT Capellades, cursa 
de BTT pels voltants del mu-

nicipi, que tindrà lloc el proper 
17 de maig.
La cursa forma part de la lliga 
Xallenger, i serà una prova 
d’un únic circuit de aproxima-
dament 34km. amb sortida 
i arribada al Parc de la Font 
Cuitora. Les inscripcions es-

taràn limitades a 400 parti-
cipants, dels quals, els 300 
primers a inscriure tindràn una 
armilla tècnica de regal, i po-
den fer-se a traves de la pà-
gina del club, www.aemdekp.
com.
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PÀDEL / LA VEU

El Mokka mixt de pàdel s’ha 
guanyat un lloc d’honor en els 
torneigs comarcals de cate-
goria mixta. Amb 104 partici-
pants, 3 edicions completades 
i un cap de setmana espec-
tacular, el Mokka, celebrat 
a l’Igualada Esquaix, ja s’ha 
convertit en un clàssic.
En la màxima categoria d’or, 
victòria incontestable de Jordi 
Ortega/Maria Grau davant Fe-
lix Miramunt/Floren Stollsen. 
Semifinalistes van ser les pa-
relles David Méndez/Francina 
Olaria i Xavi Lorente/Clara Es-
cudé.
A plata, igualdíssima final en-
tre els germans Gassó, Marc 
i Carla davant Josep Basols/
Marta Hidalgo resolt en un tie-
break per 11-9. També en pla-
ta, semifinalistes foren Lluís 
Gou/Khaoula Arab i Abdelah 
Zaim/Emma Perez. Finalment 
a bronze treballadíssima vic-
tòria de la parella David i Laia 
Sanuy  enfront Joan Martí/Do-
lors Mallofré en un duel entre 
pares i fills. Semifinalistes a 
bronze van ser Xavi Balp/Car-
me Expósito i Batis Tort/Anna 
Segura.
Pel que fa als equips de Cal-
font-Les Moreres, cap de set-
mana rodó pels jugadors de 
l’equip +45. Van rebre a casa 
la visita de la Llacuna. Jau-
me Mallart – Xavi Valls van 
guanyar davant Flavio –Juan 
Mínguez per 6/2 – 6/4. Toni 
Esteve – Jaume Bascompte 
van arribar al 3r set per acon-
seguir el seu punt. El resultat 
va ser de 6/1 – 2/6 – 6/0 contra 
Carlos Galan – Juan Ramon 
Redondo. Lluís Piqué – Jordi 
Muntane també van aconse-
guir la seva victòria per 6/1 
– 6/2 davant Albert Crespo – 
Beni Cacha.
Pel que fa als equips de Can 
Busqué, els equips femenins 
de la Lliga Padelcat van obte-
nir aquesta setmana resultats 
oposats. Per un costat les no-
ies del Can Busqué A visitava 
a l’equip líder de la categoria 
el Tàctica Pàdel i van obtenir 
un important punt per l’equip, 
les parelles van ser les for-
mades per Glòria Ferre-Mar-
garida Pintó, Raquel Zambra-
na-Mireia Cortasa i Meritxell 
García-Lidia Oriol.
El Can Busqué B va despla-
çar-se a les instal·lacions del 
Pàdel Vall Hebron, obtenint 
una la victòria per 2-1, la pa-
rella Eli Serrano-Diana Susín 
van guanyar el seu partit amb 
relativa facilitat, la Rosa Sala-
Petri Mateos van imposar-se 
al 1r set però van perdre els 
altres dos, el punt de la vic-
tòria l’obtingueren la parella 
Marta Méndez- Su Castilla per 
la retira de les seves contrin-

Resultats de competicions de pàdel

NATACIÓ / LA VEU

Els Infantils del CNI van com-
petir en la cinquena jornada 
de lliga de la FCN, que va te-
nir lloc a les instal·lacions del 
Club Natació Terrassa amb 
la participació de: Judit Ibar-
ra, Carla Alemany, Laura Ro-
driguez, Alicia Pérez, Andrea 
Pérez, Esther Morillo, Alex 
varea, Xavi Tort, Bernat Es-
teban, Jaume López, Marçal 
Rodriguez, Amaru Rubio, Gui-

Nova jornada de lliga infantil de 
la Federació Catalana de Natació

cants qual el marcador reflec-
tia un 3-3 del 1r set.
L’equip femení federat tenia 
un desplaçament molt com-
plicat a casa de les segones 
classificades, que va suposar 
la fi de la ratxa de victòries 
que portaven les últimes set-
manes, l’equip el van formar: 
Emma Pérez-Glòria Ferré, 
Mireia Cortasa-Marina Gassó 
i Pilar Esteve-Loli Freixo, mal-
grat l’esforç i l’entrega de les 
nostres jugadores els 3 punts 
van quedar-se a Ca N’Amat.
Els nois del Can Busqué B 
que juguen a 3a categoria de 
la Lliga Padelcat, van caure 
derrotats per 2-1 contra el Nou 
Belulla C, l’enfrontament va 
començar molt bé pels nostres 
el 1er punt en joc va caure del 
nostre costat gràcies a l’actua-
ció de Josep Fernandez-Jordi 
Palet, les sensacions eren po-
sitives i semblava que podrí-
em tornar a casa amb algun 
puntet més, però finalment no 
va ser així i les parelles for-
mades per Dani Méndez-Teo 
Rodríguez i David Cisquella-
Josep Buron van perdre els 
seus respectius partits.

A la III Lliga +45, es va perdre 
per 2-1 amb el CNI, amb Abde-
lah-Zaim, Àngel Arcal-Josep 
M Compte i Josep Buron-Joan 
Subirana, sent aquest últims 
el que varen obtenir el puntet.
Dissabte tocava jornada do-
ble, al matí a casa contra el 
CT Piera amb el mateix resul-
tat en contra 1-2, en aquesta 
ocasió els que varen defen-
sar els colors de Can Busqué 
van ser:  Jordi de Belza-Josep 
Juan, Ramón Bisbal-Raimon 
Broquetas i Àngel Arcal-Magi 
Soler com a parella 3 que van 
guanyar el punt per Can Bus-
qué.
Després del  “rodatge” 
d’aquest partits tornaven a ju-
gar a la tarda com a visitants 
a les instal·lacions de Padel 
Center Pèndes, i a la tercera 
ha sigut la vençuda, les pa-
relles formades per: Pere Es-
querra-Abdelah Zaim, Jordi de 
Belza-Pere Vila i Joan Subi-
rana-Àngel Arcal van guanyar 
els seus respectius partits as-
solint la primera victòria per 
3-0 de la temporada.

AGILITY / LA VEU

Aquest cap de setmana es 
celebrarà a l’Escola canina 
Rivalcan amb col·laboració de 
Dingo Natura, una prova d’agi-
lity puntuable pel campionat 
d’Espanya. En aquesta prova 
hi participaran agilitistes de 
clubs de tota Catalunya. S’es-
pera una participació de més 
de 120 participants durant tot 
el cap de setmana. 
L’agility consisteix en què un 
gos acompanyat per un guia 
que li dona instruccions, supe-
ri un recorregut amb obstacles 
diversos, amb les mínimes er-
rades i el més ràpid possible. 

Competició d’agility al Rivalcan

La competició es durà a terme 
dissabte de 15:00 a 20:00 i 
el diumenge de 9:30 a 14:00. 
L’entrada és gratuïta per a tots 
els públics a les dependències 
de l’escola a Montbui poble, 
camí del cementiri, s/n. Per 
més informació: clubdeagi-
lityrivalcan.wordpress.com

llem Martín,  Carles Llorens i 
Nil Enriquez.
Per altre banda els alevins: 
Andreu Bermejo, Janna Blaya, 
Aida Sánchez, Jon Naranjo,  
Oscar Diez, Iona Zhen Matura-
na,  Mireia Carrero,  Inés Fer-
nandes, Aina Méndez,  Maria 
Pérez i Judhit Fei González. 
Van participar en la 6ª jornada 
de lliga de la FCN que es va 
disputar a les instal·lacions del 
Club Natació Prat.

BÀSQUET / LA VEU

Dissabte, el cadet masculí que 
participa en els Jocs Escolars, 
va disputar el seu “derbi” parti-
cular contra el conjunt del Vila-
nova Bàsquet Endavant ... un 
partit més ??  Doncs no.
Ens tenim que remuntar fins 
l’any 1.990, i més concreta-
ment al dia 29 de juny. Just 
aquell dia hi havia programat 
un partit de bàsquet dintre 
dels actes de la Setmana de 
la Joventut d’Òdena. La nove-
tat d’aquell partit era que per 
primer cop, un equip format in-
tegrament per jugadors locals 
jugava el seu primer partit.
25 anys després, la suma dels 
partits jugats per aquell equip 
de categoria aficionada entre 
els anys 1990 i 2004 (365 par-
tits) i els disputats fins aquests 

El bàsquet odenenc 
ja és “mil.lenari”

moments per l’actual club (635 
partits), a propiciat que per fi, 
el bàsquet odenenc pugui dir 
que ja és “mil·lenari” !!
D’altra banda, l’Escola de 
Bàsquet del club va superar 
la barrera dels 20 nens/nenes 
inscrits. Recordem que és gra-
tuïta i que les sessions es rea-
litzen tots els divendres, de les 
18’15 a les 19’30 hores.
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corporal
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Sistema circulatori
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PRESENTA

D-FINITIVE EVO és una Plataforma dissenyada per a trac-
taments de remodelació corporal i rejoveniment facial,  combinant 
diferents tecnologies en el mateix equip: radiofreqüència multipolar 
(RF), mobilització mitjançant rotatoris programables i vacuum. 
Les aplicacions principals a nivell corporal són les de drenatge, desfi-
brosat, reafirmació, tensat cutani i millora de les estries. Està indicat 
especialment en el tractament de la cel·lulitis i en pre i postliposucció.
 

SATISFENT LES EXPECTATIVES DE LES MÉS EXIGENTS.

RADIOFREQÜÈNCIA

La Radiofreqüència (RF) produeix principalment un escalfament dels 
teixits connectiu, muscular i teixit gras, incrementant l’estimulació del 
Sistema limfàtic i Sistema arterio-venós. Paral·lelament es produeix 
un escalfament a nivell cutani per difusió de la calor, estimulant la 
generació de nou col·lagen i elastina que derivarà en una millora de la 
qualitat de la pell.

D.R.V.S (Digital Rotation Vacuum) 
Mitjançant el seu sistema de control intel·ligent AVR (moviment 
de rotació lateral Vacuum), exerceix una acció mecànica subdèr-
mica focalitzada a la zona de tractament. Aquest efecte mecànic 
afavoreix l’estimulació dels teixits i els seus beneficis fisiològics: 

Endotermis estàtica
Definim endotèrmia com la capacitat d’un organisme de mantenir una 
temperatura constant.

Aquest factor serà clau en els processos de reestructuració dels teixits 
afectats. D-FINITIVE EVO i la seva aplicació estàtica, arriba a la tem-
peratura òptima necessària. Un cop assolides temperatures entre els 39-
42º sobre la superfície de la pell, l’objectiu principal serà mantenir el ma-
jor temps possible amb passades posteriors sobre les zones ja tractades. 

 
Combina fred i calor per potenciar els resultats

Disposa a més d’elèctrodes de crioteràpia i/o termote-
ràpia d’activació exclusiva per contacte; en mode Cri-
oteràpia la temperatura baixa fins -5ºC i en mode 
Termoteràpia fins a + 44ºC, triant en funció del teixit, sensibilitat 
cutània i / o necessitats del tractament.

La possibilitat de variar la freqüència permet la introducció de 
l’energia tèrmica en diferents capes del teixit, penetrant en capes 
més profundes, dermis i hipodermis, amb un major efecte lipolí-
tic i reafirmant i en menor profunditat, epidermis i dermis, amb 
indicacions per la cel·lulitis i pell de taronja. Es facilita una 
millora de la textura, del relleu cutani i un efecte de rejoveni-
ment de la pell.

A nivell terapèutic
En la seva vessant terapèutica, D-finitive EVO és capaç de 
tractar amb èxit una gran varietat de lesions, tant esporti-
ves com de diversa índole: contractures musculars, edema 
post-traumàtic, fibrosi i inflamació d’àmplies zones corporals. 
 

Beneficis de D-finitive EVO
 

• Tractament específic per eliminar la cel·lulitis.
 

• Reafirma el teixit de tot el cos.
 

• Remodelador corporal
 

•Augment de la vascularització i oxigenació cel·lular.
 

• Millora en les funcions de drenatge.
 

• Millora l’intercanvi de líquids i nutrients.
 

• Mobilització i millora del drenatge en 
teixit edematós.

 
• Tractament del teixit fibrosat.

•Eliminació de les substàncies de rebuig.
 

• Estimulació del col·lagen i l’elastina i augment 

en la producció d’àcid hialurònic
 

“A nivell facial, D-FINITIVE EVO regenera, hidrata, 
nodreix, i tensa  la pell en poques sessions, treballant 
el teixit des de les estructures profundes de la pell mit-
jançant estimulació de col·lagen i elastina, aportant 
bellesa i salut. Per això l’equip utilitza 2 aplicadors es-
pecífics, un bipolar per a la zona peribucal i contorn 
ocular i un altre tripolar per cara, coll i escot.”
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La campanya de la Renda de 
l’exercici del 2014 ja ha co-
mençat i ja pots demanar l’es-
borrany de la teva declaració 
i confirmar fins al 30 de juny. 
Preguntes freqüents a l’hora 
de preparar la declaració de la 
renda:

Quines són les dates més 
importants que he de tenir 
present?
A partir del 7 d’abril.
A partir d’aquest dia l’Agència 
Tributària ha posat a dispo-
sició dels “contribuents” l’es-
borrany o les dades fiscals de 
la declaració de l’IRPF a tra-
vés de la seu electrònica de 
l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària.

Del 7 abril al 30 de juny:
Confirmació de l’esborrany 
per via electrònica (internet o 
telèfon), qualsevol que siga el 
seu resultat (“positiu”, a pagar, 
o “negatiu”, a cobrar). Si el re-
sultat de l’esborrany de la de-
claració dona una quantitat a 
“pagar” i es domicilia al comp-
te corrent, la confirmació serà 
fins al 25 de juny de 2015, a 
no ser que només es domicilie 
el segon termini, així la confir-
mació podrà fer-se fins al 30 
de juny de 2015. Presentació 
de la declaració d’IRPF per 
internet, qualsevol que siga el 
resultat.

De l’11 de maig i el 30 de 
juny de 2015:
Confirmació de l’esborrany de 
declaració per qualsevol altra 
via, qualsevol que siga el seu 
resultat, a ingressar, a retornar 
o negatiu.

Presentació de la declaració 
de forma presencial
Igualment, si el resultat de 
l’esborrany és a ingressar i el 
seu pagament es domicilia en 
compte, la confirmació serà 
fins al 25 de juny de 2015- tret 

que s’opte per domiciliar úni-
cament el segon termini, en 
aquest cas la confirmació po-
drà realitzar-se fins al 30 de 
juny de 2015.

Qui no està obligat a decla-
rar?
Els qui obtinguen rendiments 
íntegres del treball amb el límit 
general de 22.000 €/any, d’un 
sol pagador.
Amb més d’un pagador; rendi-
ments íntegres del treball amb 
el límit d’11.200 €/anys quan:
la suma de les quantitats per-
cebudes del segon i restants 
pagadors superen en el seu 
conjunt la quantitat d’1.500 €/
any.
Es perceben pensions com-
pensatòries del cònjuge.
El pagador dels rendiments 
del treball no estiga obligat a 
retenir.
Es perceben rendiments ín-
tegres del treball subjectes a 
tipus fix de retenció.

Com obtinc el nombre de 
referència per accedir a les 
meves dades fiscals?

Guia pràctica de la Renda 2014 de l’IRPF: tot el què cal saber

El nombre de referència de 
l’esborrany de declaració, o 
les dades fiscals, es poden 
obtenir des del primer dia de 
campanya, sense necessitat 
d’esperar a l’enviament per 
correu ordinari. Els contribu-
ents hauran de comunicar el 
seu NIF, l’import de la case-
lla 415 de la declaració de la 
Renda del 2013, la “Base liqui-
dable general sotmesa a gra-
vamen”, i el telèfon mòbil en el 
qual desitgen rebre mitjançant 
SMS el nombre de referència 
de l’esborrany o de les dades 
fiscals.
Si es vol obtenir un esborrany 
de declaració amb tributa-
ció conjunta, haurà de fer-
se constar també el Nombre 
d’Identificació Fiscal (NIF) del 
cònjuge.
Si el contribuent està subscrit 
al servei d’alertes a mòbils de 
l’Agència Estatal d’Adminis-
tració Tributària, el nombre de 
referència de l’esborrany es 
rebrà per SMS.
Amb aquest nombre els con-
tribuents podran accedir a les 
seves dades fiscals i a l’esbor-

rany i, si escau, confirmar-ho, 
amb o sense modificació.

Com obtinc l’esborrany?
· Amb el nombre de referència 
a la web de l’Agència Tributà-
ria
· Amb certificat electrònic o 
sistema de signatura amb clau 
d’accés en un registre previ a 
l’Agència Estatal d’Administra-
ció Tributària www.agenciatri-
butaria.gob.es
· Per correu ordinari: l’Agèn-
cia Tributària enviarà per cor-
reu ordinari l’esborrany de la 
declaració de l’IRPF o, si es-
cau, dades fiscals a aquells 
contribuents que haguessin 
sol·licitat expressament l’en-
viament per correu marcant 
la casella a la declaració de 
l’exercici 2013, sempre que 
l’esborrany o les dades fiscals 
no s’hagueren obtingut amb 
anterioritat per qualsevol dels 
mitjans telemàtics.

I si no obtinc l’esborrany?
La falta d’obtenció o recepció 
de l’esborrany de declara-
ció o de les dades fiscals no 

exonerarà al contribuent de la 
seva obligació de declarar. En 
aquest cas, es pot realitzar la 
declaració amb ajuda del pro-
grama PADRE.

Com modifico l’esborrany?
El contribuent podrà instar la 
modificació de l’esborrany de 
declaració quan considere 
que s’han d’afegir dades per-
sonals o econòmiques no in-
closes o adverteixi que conté 
dades errònies o inexactes.
La sol·licitud de modificació de 
l’esborrany es podrà fer:
· A través de la seu electròni-
ca de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària www.
agenciatributaria.gob.es. Serà 
necessari fer constar el NIF, el 
NIF del cònjuge en cas de de-
claració conjunta i el nombre 
de referència de l’esborrany.
· Amb el certificat electrònic 
reconegut.
· A través del telèfon, mitjan-
çant trucada al número 901 20 
03 45, comunicant el contribu-
ent el seu NIF, el NIF del còn-
juge en els supòsits de decla-
ració conjunta formulada per 
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tots dos cònjuges, així com el 
nombre de referència de l’es·
borrany de declaració
· Presencialment en qualsevol 
Delegació o Administració de 
l’Agència Tributària.

Què passa si demano que 
es modifiqui l’esborrany?
La sol·licitud d’un nou esbor·
rany determinarà l’elaboració 
per part de l’Agència Tributà·
ria d’un nou esborrany amb 
el seu corresponent model de 
confirmació, document d’in·
grés o devolució.

Com confirmar l’esborrany?
Quan el contribuent considere 
que l’esborrany de la declara·
ció reflecteix la seva situació 
tributària podrà confirmar-ho:
· Per internet amb certificat 
electrònic.
· Per internet amb el NIF del 
declarant, el NIF del cònjuge 
(declaracions conjuntes) i el 
nombre de referència de l’es·
borrany o de les dades fiscals.
· Presencialment en qualse·
vol oficina de les entitats de 
crèdit que actuïn com a col·
laboradores.
· En els caixers automàtics, 
banca electrònica, banca tele·
fònica dels bancs o caixes col·
laboradores.

I si no ho confirmo?
El contribuent haurà de de·
terminar el deute tributari i 
ingressar, si escau, l’import 
resultant en el Tresor Públic. 
Per determinar el deute es pot 
usar el programa d’ajuda de 
l’Agència tributària (PADRE) 
o bé acudir als serveis d’ajuda 
de l’Agència Tributària. S’hau·
rà de presentar 7 d’abril i el 30 
de juny si és per internet (25 

de juny si es tria pagar mitjan·
çant domiciliació) o entre l’11 
de maig i el 30 de juny si és 
presencial (25 juny si es tria 
pagar mitjançant domiciliació).
Com presente la declaració 
(sense esborrany), és a dir, 
l’autoliquidació?
A) Presentació electrònica de 
l’autoliquidació el resultat de 
la qual siga una quantitat a 
ingressar i el pagament total 
de la qual (o del primer termini 
si es fracciona) s’efectue per 
mitjà diferent a la domiciliació 
bancària:
El contribuent haurà de posar-
se en contacte amb l’entitat 
col·laboradora per via elec·
trònica o acudint a les seves 
sucursals per realitzar el pa·
gament de la quota resultant. 
Una vegada realitzat l’ingrés, 
l’entitat col·laboradora pro·
porcionarà al contribuent el 
rebut-justificant de pagament. 
En dita rebo-justificant de pa·
gament, en tot cas, haurà de 
figurar el Nombre de Referèn·
cia Complet (*NRC) assignat 
per l’entitat col·laboradora a 
l’ingrés realitzat. Si es vol do·
miciliar el pagament, s’haurà 
de connectarà amb la Seu 
electrònica de l’Agència Tri·
butària i accedirà al tràmit de 
presentació corresponent a 
l’autoliquidació que desitja 
transmetre.
Una vegada realitzat el tràmit 
per obtenir el *NRC, s’haurà 
de connectar amb la Seu elec·
trònica de l’Agència Tributària 
i accedir a la presentació cor·
responent a l’autoliquidació 
que desitja transmetre. Si es 
desitja domiciliar el pagament, 
s’haurà d’emplenar el formu·
lari corresponent consignant 
l’ordre de domiciliació i s’intro·
duirà l’ANAVEN del compte en 
què es domiciliï el pagament,
Transmetre l’autoliquidació 
amb la signatura electrònica.
Si l’autoliquidació és accepta·
da, l’Agència Tributària li retor·
narà en pantalla les dades de 
l’autoliquidació amb resultat 
a ingressar validats amb un 
codi. L’obligat tributari o pre·

sentador haurà de conservar 
l’autoliquidació acceptada 
així com el document d’ingrés 
degudament validats amb el 
corresponent codi segur de 
verificació.
B) Presentació electrònica 
d’autoliquidacions amb resul·
tat a retornar.
· Connectar amb la Seu elec·
trònica de l’Agència Tributària 
i accedirà al tràmit de presen·
tació.
· Transmetre la declaració 
amb la signatura electrònica.
· Si l’autoliquidació és accep·
tada, l’Agència Tributària, re·
tornarà en pantalla les dades 
de la mateixa validats.
C) Presentació en oficines
Declaracions el resultat de les 
quals siga una quantitat a in·
gressar: presentació i ingrés 
serà realitzada en qualsevol 
entitat de dipòsit en territori 
espanyol que actuï com a col·
laboradora en la gestió recap·
tatòria (Bancs, Caixes d’Estal·
vis o Cooperatives de Crèdit).
Les declaracions efectuades 
a través dels serveis d’ajuda 
prestats en les oficines de 
l’Agència Tributària o en les 
habilitades a aquest efecte per 
les Comunitats Autònomes 
podran presentar·la directa·
ment en aquest moment per a 
la seva immediata transmissió 
electrònica.
Declaracions el resultat de les 

quals de l’autoliquidació és 
una sol·licitud de devolució: 
presentació de l’autoliquidació 
es realitzarà en qualsevol en·
titat de dipòsit situada en ter·
ritori espanyol que actuï com 
a col·laboradora en la gestió 
recaptatòria (Bancs, Caixes 
d’Estalvis o Cooperatives de 
Crèdit) on l’obligat tributari de·
sitgi rebre l’import de la devo·
lució. Així mateix, podrà pre·
sentar·se també en qualsevol 
Delegació o Administració de 
l’Agència Tributària.
Declaracions negatives i de·
claracions en les quals es re·
nunciï a la devolució en favor 
del Tresor Públic. Es presen·
taran bé directament davant 
qualsevol Delegació o Admi·
nistració de l’Agència Tributà·
ria o per correu certificat dirigit 
a la Delegació o Administració 
de l’Agència Tributària cor·
responent al domicili fiscal de 
l’obligat tributari.
Declaracions de cònjuges 
no separats legalment en 
les quals un d’ells sol·liciti la 
suspensió de l’ingrés i l’altre 
manifesti la renúncia al co·
brament de la devolució. Les 
declaracions corresponents a 
tots dos cònjuges hauran de 
presentar·se de forma simul·
tània i conjuntament.

Com es fracciona el paga-
ment?

L’import del deute tributari es 
podrà fraccionar, sense inte·
rès ni recàrrec, en dues parts. 
La primera, del 60% del seu 
import, es liquidarà al moment 
de presentar la declaració, i la 
segona, del 40%, fins al 5 de 
novembre de 2015, inclusiva·
ment.
Per gaudir d’aquest benefici 
serà necessari que l’esbor·
rany de la declaració confirmat 
o l’autoliquidació es presenten 
dins dels terminis establerts.

Domicilio el pagament?
La domiciliació bancària po·
drà realitzar-se des del dia 7 
d’abril fins al 25 de juny de 
2015. La domiciliació, tant del 
primer com del segon termi·
ni, haurà d’efectuar-se en la 
mateixa entitat i compte en la 
qual es va domiciliar el primer 
termini.
L’Agència Tributària comu·
nicarà l’ordre de domiciliació 
bancària del contribuent a 
l’entitat col·laboradora asse·
nyalada, la qual procedirà, si 
escau, el dia 30 de juny de 
2015 a carregar en compte 
l’import domiciliat. No obstant 
això, si s’opta per domiciliar 
únicament el segon termini de 
l’Impost de la Renda, la matei·
xa podrà realitzar-se fins al 30 
de juny de 2015. 
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DANSA / LA VEU

Dins de la programació del 
Dia Internacional de la Dan-
sa, el proper dissabte, 25 
d’abril, l’Escola de Dansa del 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
l’Orquestra Terres de Marca 
presentaran a Igualada el ba-
llet Els Tres Mosqueters, una 
adaptació del clàssic d’Ale-
xandre Dumas. L’espectacle 
organitzat per l’Institut Mu-
nicipal de Cultura (IMC) de 
l’Ajuntament d’Igualada, es 
durà a terme a les 19h, al Te-
atre Municipal l’Ateneu.
Amb coreografia d’Elena Ber-
nal Sánchez, compta amb el 
cos de dansa dels alumnes 
de 6è de l’Escola de Dan-
sa del Consell Comarcal de 
l’Anoia, i amb els ballarins 
Martina Baliu, Berta Castells, 
Joan Ramón Garcés, Mario-
na Gené, Carolina González 
del Valle, Helena Fernández, 
Coke López de la Madrid, Ale-
jandro Requena, Judith i Mi-
reia Valls; el disseny de ves-
tuari de Roser Pons d’El Didal 
i la col·laboració de l’IEA Oriol 
Martorell, que cedeix el ves-
tuari del cos de ball.

Ballet amb música en direc-
te
La característica més espe-

cial de l’espectacle és que 
incorporarà la música en di-
recte de l’orquestra Terres de 
Marca i un muntatge musical 
basat en diversos moviments 
de grans obres del període 
Romàntic.
Es tracta d’una aposta de la 
coreògrafa Elena Bernal i el 
director de l’Orquesta Ter-
res de Marca, Josep Miquel 
Mindan, per oferir un espec-
tacle de ballet amb música 
en directe, una combinació 
no gaire habitual en els nos-
tres dies, ja que fins i tot en 

grans sales internacionals 
és freqüent interpretar peces 
de ballet, tant del reperto-
ri tradicional com de noves 
creacions, amb música en-
registrada, sobretot perquè 
això significa una reducció de 
costos i una simplificació del 
muntatge.
La producció compta amb la 
participació de 38 ballarins i 
21 músics, està dividida en 
15 escenes o coreografies i 
es presenta en un sol acte.

Una acurada selecció 

L’Escola de Dansa del Consell Comarcal i l’Orquestra Terres 
de Marca presenten a Igualada “Els Tres Mosqueters”
La producció compta amb la participació de 38 ballarins i 21 músics, i una selecció de peces del Romanticisme 
interpretades en directe

d’obres del Romanticisme
Conscients que les grans 
obres del Romanticisme re-
quereixen uns efectius tant a 
l’orquestra com en el cos de 
ball a l’abast de pocs, Bernal 
i Mindán proposen crear una 
producció nova que mantin-
gui el caràcter i els colors de 
les grans obres com El Llac 
dels cignes o Giselle, però re-
duint els efectius orquestrals.
En l’espectacle s’hi trobarà 
una selecció d’algunes de les 
obres més significatives del 
període Romàntic, d’autors 
com Dvorak, Grieg, Capri-
ol, Elgar, Txaikovski, Britten, 
Strauss i Mascagni.

Josep Miquel Mindán, Ele-
na Bernal i l’Orquestra Ter-
res de Marca
Josep Miquel Mindan és un 
jove director que ha realitzat 
els estudis de direcció a l’ES-
MUC i a la WKPU de Viena, 

i és actualment director titular 
del Cor Albada de Barcelona, 
de l’Schola Cantorum d’Igua-
lada i va ser un dels funda-
dors de l’Orquestra Terres 
de Marca, amb la qual manté 
una estreta relació professio-
nal.
Per la seva banda Elena Ber-
nal, és coreògrafa i pedagoga 
de dansa, professora a l’Es-
cola de Dansa del Consell Co-
marcal des de fa més de vint 
anys, on ha creat coreografi-
es mereixedores de premis 
com La bella dorment o La 
balada dels tres fadrins. Tam-
bé és cap de departament de 
dansa clàssica de l’IEA Oriol 
Martorell i autora del llibre Así 
se descubre la danza clásica 
de l’editorial Cims.
L’orquestra professsional 
Terres de Marca es va cre-
ar a Igualada l’any 2010, de 
la mà de Concepció Ramió 
amb col·laboració amb Jo-
sep Miquel Mindán, a través 
de l’entitat Contrapunt. Actu-
alment compta gairebé amb 
una dotzena de produccions, i 
té també com a col·laborador 
habitual el director igualadí 
Daniel Mestre.

DANSA / LA VEU

Diumenge a la tarda, a les 6, 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
tindrà lloc la dissetena edició 
de la Mostra de Dansa Ciu-
tat d’Igualada que comptarà 
amb la participació de grups 
de dansa amateurs i profes-
sionals d’Igualada i arreu de 
Catalunya. Els grups que es 
podran veure seran: L’Aula, 
escola de dansa, Estudi de 
dansa i expressió Dell’Ar-
te, Espai d’Arts, Escola de 
Dansa del Consell Comarcal, 
Atrezzo Dansa i Arts Escè-
niques, escola de dansa ori-
ental Luna Mora, Agrupació 
Folklòrica d’Igualada i Bitrac 
Dansa de la nostra ciutat, a 
més de l’Escola de Dansa 
Esther Insa de Barcelona, 
l’Escola de ballet Ma. Cinta 

de Manlleu i la Escuela de 
Baile DyM Style.
El programa que oferiran 
serà el següent:
- Inmortal Love + Medusa’s, 
de l’Escola de Dansa oriental 
Luna Mora.
- L’Espunyolet, de l’Esbart 
Dansaire de l’Ateneu Iguala-
dí.
- Pina, de l’Escola de Dansa 
del Consell Comarcal.
- El fred hivern, d’Atrezzo, 
dansa i arts escèniques.
- Per una cançó, d’Espai 
d’Arts escola de dansa.
- Shots, d’Escola de dansa 
Esther Insa.
- Ball francès de Beuda, de 
l’Agrupació Folklòrica d’Igua-
lada.
- Stres, d’Aula, escola de 
dansa.

- Entre la melancolia i la bo-
geria, de l’Estudi de dansa 
dell’Arte.

- Into the fray, de l’Escola de 
ballet Maria Cinta.
- Amb el cor, d’Espai d’arts, 

escola de dansa.
- Galop de panderetes, de 
l’Agrupació Folklòrica Igua-
ladina.
- Rèquiem per un somni, 
d’Aula, escola de dansa.
- Intertwite de l’Escola de 
dansa oriental Luna Mora.
- Run boy run, d’Atrezzo, 
dansa i arts escèniques.
- Barbie and la-la-la, de la 
Escuela de Baile DyM Style.
- Seguidilles, de l’Esbart 
Dansaire de l’Ateneu Iguala-
dí.
- De nit, de l’Estudi de dansa 
i expressió dell’Arte.
- Europa, de l’Escola de dan-
sa Esther Insa.
El preu de l’entrada és de 3 
euros.

I diumenge, 17a. Mostra de Dansa Ciutat d’Igualada

Els actes formen part 
del programa del Dia 
Internacional de l 
Dansa que continua-
ran el cap de setma-
na del 9 i 10 de maig
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Aquest cap de setmana i tot 
just a un mes de les eleccions 
municipals, Francesc Cambó i 
Lluís Companys tornen entre 
nosaltres. I ho fan al Teatre 
de l’Aurora a través de la veu 
i el gest de l’actor Carles Mar-
tínez, que es posa en la pell 
d’aquests dos insignes polítics 
catalans a Cambó/Companys, 
una producció de Teatre de 
Ponent.
El Teatre de l’Aurora es con-
vertirà en un hemicicle parla-
mentari on els espectadors 
assistiran a dos històrics dis-
cursos pronunciats per Fran-
cesc Cambó i el President 
Companys arran dels Fets 
d’Octubre de 1934, que trac-
ten sobre el catalanisme, la 
sobirania de Catalunya i les 
seves relacions amb Espa-
nya, un que avui, vuitanta 
anys després, són d’una gran 
vigència i que capitalitzen la 
nostra política contemporània.
L’espectacle està constituït 
per dues peces. D’una ban-
da, l’actor Carles Martinez es 
caracteritza com a Francesc 
Cambó per rememorar el dis-
curs que pronuncià al Parla-
ment de la República Espa-
nyola el 13 de desembre de 
1934, després dels fets del 6 
d’octubre, en què justifica la 
conducta de la Lliga Catalana 

en els dies de la sublevació 
defensant l’Estatut en uns mo-
ments en què la seva vigèn-
cia era pràcticament nul·la. 
El líder de La Lliga intenta fer 
entendre que la proclamació 
de l’Estat català desactivada 
dos mesos abans no serà flor 
d’un dia si Espanya no propo-
sa una solució per Catalunya. 
“No os hagáis ilusiones. Pa-
sará este Parlamento, desa-
parecerán todos los partidos 
que están aquí representados, 

caerán regímenes, y el hecho 
vivo de Catalunya subsistirá” 
pronuncià Francesc Cambó fa 
vuitanta anys.
A la segona part, Martinez 
posa en els seus llavis les pa-
raules pronunciades pel Presi-
dent Companys al Parlament 
de Catalunya el 5 de maig de 
1936 en el qual mostra els mò-
bils i la justificació dels fets del 
6 d’octubre i defensa el sentit 
originari de la República i les 
llibertats de Catalunya. “Que 

La veu de Cambó i Companys, a escena al Teatre de l’Aurora
L’actor Carles Martinez es posa en la pell d’aquests dos històrics polítics per mostrar la vigència dels seus discursos 
catalanistes.

l’autonomia avui ha quedat no 
ja morta en l’estructura sinó 
morta en la seva base”, pro-
nuncià Companys.
Cambó/Companys és un es-
pectacle a la frontera de l’ora-
tòria i el teatre, però és a la 
vegada una reflexió sobre el 
catalanisme, sobre les relaci-
ons entre Catalunya i Espanya 
i sobre la figura del polític a 
través de dues figures històri-
ques.
Agustí Coll, membre de la 

Comissió de Programació del 
Teatre de l’Aurora, explica que 
“sorprèn la vigència dels dis-
cursos, que sembla que hagin 
escrits la setmana passada. 
El públic veurà que estem allà 
on estàvem. És una obra molt 
interessant, afegeix Coll, per 
a totes aquelles persones in-
teressades en la política i en 
el moment que viu Catalunya”.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Cam-
bó/Companys tindran lloc di-
vendres 24 i dissabte 25 a les 
21 h. i diumenge 26 d’abril a 
les 19h. Com és habitual, des-
prés de la funció de divendres, 
els espectadors podran com-
partir les seves opinions en 
una tertúlia que obrirem amb 
els membres de la companyia. 
Cal assenyalar que, degut a 
la disposició especial de les 
butaques per a aquest espec-
tacle, els entrades no van nu-
merades. Les entrades 15€ i 
12€ (amb els descomptes ha-
bituals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. També es poden 
reservar prèviament trucant al 
938050075 exclusivament els 
dijous de 19 a 20 h. Més infor-
mació a www.teatreaurora.cat.

POESIA / LA VEU

Des d’aquest mes d’abril i fins 
al mes de desembre es durà 
a terme a l’Adoberia de Cal 
Granotes una nova edició del 
cicle de música i paraules De-
PellSensible. Enguany, el ci-
cle tindrà una durada de nou 
mesos, i comptarà amb una 
selecció acurada de textos i 
autors, entre ells Mercè Rodo-
reda, Miguel Hernández, Joan 
Llacuna, Maria Mercè Marçal, 
Ovidi Montllor i Konstandinos 
Kavafis, entre d’altres.
Els recitals aposten per textos 
que desprenen una gran sen-
sibilitat com el text pòstum El 
senyal de la pèrdua de Marçal, 
en el que aborda la seva ma-
laltia, El Petit Príncep de Sa-
int-Exúpery o la poesia escrita 
pels poetes combatents en la 
II Guerra Mundial sota el títol 
Si us pregunten per què vam 
morir.

En el cicle hi participaran per-
sones de reconegut prestigi 
com Mercè Sampietro, Toni 
Sevilla, Àngels Bassas i Paul 
Berrondo, i també altres veus 
més properes com Teresa 
Puig, Ingrid Domingo, Arià 
Paco, Jordi Hervàs i Pep Far-
rés, entre d’altres.
Els músics que acompanya-
ran els diferents recitals oferi-
ran una gran varietat de pro-
postes: des del piano de Joan 
Masats, o de Guillem Martí, 
la guitarra de David Martínez, 
d’Eduard Iniesta o de Jordi 
Busquets i el violoncel d’Anna 
Comelles.
El cicle té per objectiu promou-
re la poesia i els seus autors, 
per la qual cosa els primers 
deu minuts del recital es de-
dicaran a transmetre al públic 
informació sobre els personat-
ges i la seva obra; per això en 
aquest cicle s’ha triat diferents 

persones relacionades amb el 
món de la literatura que s’en-
carregaran de fer una breu 
introducció. Seran l’escriptora 
Teresa Roig, el poeta David 
Soler-Ortínez, els professors 
Marisa Vila, Jaume Farrés 
i Salvador Oliva, la llibrete-
ra Isabel Casas, la directora 
de la Institució de les Lletres 
Catalanes, Laura Borràs i les 
periodistes Francina Cirera i 
Marina Llansana.

Amiga Mercè, primer recital
El primer recital serà el dis-
sabte 25 d’abril a les 20h, 
estarà dedicat als contes de 
Mercè Rodoreda i es titula 
Amiga Mercè, a càrrec de l’ac-
triu Teresa Puig i l’actor Albert 
Corominas amb l’acompanya-
ment al piano de Joan Masats.
La presentació de l’autora ani-
rà a càrrec de l’escriptora Te-
resa Roig. 

Les entrades es poden com-
prar anticipadament al preu de 
6 euros al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística (c/ Garcia Fos-

Dissabte, torna el cicle de música i 
paraules DePellSensible, a l’adoberia 
de Cal Granotes

sas, 2) o a la mateixa taquilla 
de Cal Granotes (Baixada de 
la Unió, s/n), una hora abans 
del recital, al preu de 8 euros.
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Dilluns passat estava progra-
mada la conferència de Fran-
cesc Bailón sobre el Pol Nord, 
però en Francesc va quedar 
atrapat a Groenlàndia per una 
tempesta de neu. La seva xer-
rada -guardada ara al conge-
lador- serà el 4 de maig. 
Permuta doncs amb Jordi 
Camins, habitual a quasi  to-
tes les Aules d’Extensió Uni-
versitària de Catalunya, que 
aquesta setmana va jugar a 
casa. Muntanyenc des d’in-
fant, estudiós de les geleres 
del planeta, de parla entene-
dora i rica, va agradar com mai 
a un auditori que el coneix so-

bradament. El camí per apro-
par-se a les geleres el porta a 
conèixer i descobrir la fauna 
salvatge de l’alta muntanya. 
Fotos i pel·lícules d’animals 
d’alçada amb moments de 
caça, de vol, d’aparellament, 
de vida...
Un balanç en conjunt positiu 
pel que fa al manteniment de 
les espècies al nostre país. I 
una concreció que dóna per 
certa: als boscos de Catalu-
nya ja hi viuen set llops i al-
guns linxs.
I el proper dilluns a l’AUGA, 
Carles M. Balsells presentarà 
el seu recull d’escrits “Postals 
de Mitjanit”.

Set llops a l’AUGA

LLIBRES / LA VEU

El professor de l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Igualada, 
Jesús Lladó, ha publicat un 
interessant llibre que porta per 
títol Els palíndroms musicals.
El llibre és una exposició deta-
llada d’una sèrie de músiques 
compostes amb la tècnica del 
palíndrom verbal, és a dir, par-
titures que es poden interpre-
tar tan de dalt a baix com de 
baix a dalt, en el sentit contrari 
de lectura, amb el mateix re-
sultat sonor. Es tracta d’un lli-
bre amè i formatiu.

“Els palíndroms musicals” de 
Jesús Lladó

DISSENY / LA VEU

L’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps d’Igualada està re-
alitzant des del 17 al 24 d’abril 
la 2a edició de l’activitat peda-
gògica transversal XtremKuir .
XtremKuir  és una activitat 
orientada a la recerca i a la 
innovació que està realitzant 
l’alumnat dels cicles formatius 
de d’art i disseny de grau mitjà 
d’Artesania en Cuir i de grau 
superior de Gràfica Publicitària 
de l’escola.
Durant aquests 6 dies l’alum-
nat participant treballarà en la 
realització d’un producte expe-
rimental, que tindrà el cuir com 
a material base, per explorar 
les possibilitats del cuir amb les 
noves tecnologies i innovar en 
la recerca de nous conceptes 
de producte. En aquesta oca-
sió el tema a desenvolupar és 
la Comunicació,  i per poder-lo 
desenvolupar es proporciona a 
cada grup d’estudiants el ma-
terial electrònic necessari, les 
seves instruccions de funcio-
nament i consells d’utilització. 
Cada equip haurà de proposar 
el seu concepte de producte, 
realitzar-ne un prototip funcio-

nal i dissenyar la marca, el seu 
logotip i l’embalatge o packa-
ging, tot ben documentat amb 
esbossos, fotografies i vídeos.
El divendres 17 d’abril la di-
rectora de l’escola, M. Goretti 
Bartrolí i Piqué, va presentar 
l’activitat a l’alumnat, i els pro-
fessors Xavier Vives, en primer 
lloc, i Jordi Enrich posterior-
ment, van iniciar l’explicació 
d’aquesta proposta creativa 
i singular mostrant punts de 
vista i documents molt interes-
sants i engrescadors.
També vam poder comptar 
amb l’aportació del director 

XTREMKUIR, a l’EMA Gaspar Camps

tècnic de l’empresa CEINA, 
Manel López Seuba, que amb 
la conferència “Xtrem Tic” va 
mostrar, amb exemples ben 
triats, com la tecnologia és ab-
solutament present a les nos-
tres vides i en els actes més 
quotidians, i com, allò que fa 
molt poc semblava sortit de la 
ciència ficció, avui en dia és 
una realitat o ho serà ben aviat.
Els resultats d’aquesta expe-
riència es podran veure, en 
una presentació pública, el di-
vendres 24 d’abril a  partir de 
les 9 del matí al Somiatruites 
d’Igualada.

LLIBRES / LA VEU

“Com nens a la finestra, / del 
vidre al sol. / somriure, pluja, 
llàgrima.”. Aquests són els pri-
mers versos de Swing, el llibre 
pòstum de Francesc Garriga 
Barata (1932-2015), publicat 
com un dels anteriors, Ragti-
me, per Labreu edicions. Gar-
riga va morir poc abans que 
sortís publicat. En un article del 
febrer al diari Ara, Jordi Nopca 
i Antoni Ribas Tur en van dir: 
“ha sigut una de les grans veus 
de la poesia contemporània: 
directa, vigorosa, il·luminadora 
i nova, encara que estigués no-
drida de nombrosíssimes lec-
tures (d’Horaci i Virgili a Joan 
Vinyoli i Thomas Bernhard)”.

La presentació del llibre serà, 
doncs, un homenatge a l’au-
tor, organitzat per les llibreries 
Aqualata i Llegim...?, i les en-
titats Òmnium Cultural Anoia 
i Paranoia Accions, a més de 
l’editorial. Hi prendran part el 
poeta Marc Romera (que aca-
ba de guanyar el premi Cavall 
Verd al millor llibre de poesia 
en català del 2014) i l’editora 
de Labreu Ester Andorrà.
Aquest acte és el segon del 
cicle Itinerari poètic, que por-
tarà cada mes un poeta a un 
espai  diferent d’Igualada. Es 
farà aquest dissabte, 25 d’abril, 
a la sala de socis de l’Ateneu 
Igualadí, a dos quarts de 7 de 
la tarda.

Demà dissabte, homenatge a Francesc Garriga
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Els passats dies 16, 17, 18 i 
19 d’abril es va celebrar la 26a 
edició de La Mostra d’Igualada. 
Un total de 34.800 espectadors 
van gaudir enguany de la fira 
de teatre infantil i juvenil igua-
ladina.
Teatre, música, clown, dansa, 
màgia… En aquesta edició La 
Mostra ha superat totes les 
expectatives. Tant els espec-
tacles al carrer com les obres 
que han estat representades 
per diferents sales de la ciutat 
s’han dotat d’una gran assistèn-
cia. Aquest any, amb l’arribada 
de Pep Farrés com a director i 
amb Sílvia Lorente com a direc-
tora executiva, la fira ha tingut 
un èxit total de participació.
La Mostra és el mercat de re-
ferència de les arts escèniques 
per a tots els públics a Catalu-
nya. És un gran aparador dels 
millors espectacles catalans per 
un públic infantil i jove que aple-
ga milers d’espectadors a la 
capital. És un espai d’exhibició, 
de compravenda d’espectacles 
i un punt de trobada d’intercan-
vi professional entre artistes, 
companyies, programadors te-
atrals, etc. 
Per a facilitar l’elecció dels as-
sistents i gestionar l’àmplia ofer-
ta d’obres que s’hi podien anar 
a veure, aquest any la fira va 
ser dividida en quatre itineraris 
diferents en els que hi corres-

ponien les obres destinades a 
franges d’edat concretes.  Un 
dels objectius principals de La 
Mostra enguany va ser atreure, 
augmentar i millorar també al 
públic adolescent, nois i noies 
d’entre 12 i 16 anys, incloent un 
itinerari d’obres destinades es-
pecialment als joves. 
Enguany La Mostra s’ha nodrit 
de propostes innovadores, amb 
nous formats, nous llenguatges 
i nova dramatúrgia. A més, du-
rant els dies de celebració s’han 
dut a terme diverses activitats 
exclusives per als professionals 
dirigides a dinamitzar el mercat 
escènic.
S’han representat més de 100 
espectacles, dels quals 22 eren 
estrenes. Ha comptat amb l’as-
sistència de prop de 700 profes-
sionals de les arts escèniques i 
hi ha participat 64 companyies, 
moltes procedents del territori 
català però també hi ha comp-
tat companyies estrangeres. I, 
per descomptat, ha tingut una 
molt bona acollida per part d’un 
públic cada any més entregat.

Rècord d’espectadors
La 26a edició de La Mostra 
d’Igualada – Fira de teatre in-
fantil i juvenil bat rècords en 
arribar als 34.800 espectadors, 
un cop comptabilitzats els as-
sistents als espectacles de la 
tarda del diumenge 19 d’abril. 
La xifra final de públic creix així 

3,2,1… CONTRA LA VIO-
LÈNCIA DE GÈNERE!
L’obra és produïda per la 
companyia catalana La Jarra 
Azul. Va formar part de l’Iti-
nerari 3 (12 – 16 anys) de La 
Mostra. Es va representar al 
Teatre de l’Aurora el dijous 16 
a les 9.30 del matí i se’n va fer 
una altra sessió a les 11.

Podem considerar que l’es-
pectacle en si consisteix gai-
rebé en una denúncia alhora 
que és una manera d’apropar 
el públic jove a una realitat 
present i quotidiana en la vida 
de moltes dones: la de la vio-
lència de gènere i l’abús mas-
clista. En l’obra es veuen les 
diverses etapes per les que 
passa una dona que és mal-
tractada per la seva parella 
sentimental. El moviment dels 
actors i les expressions hi ju-
guen un paper important, ja 
que treballen a base de  me-
tàfores escèniques. 
L’obra va aconseguir invitar a 
la reflexió dels joves d’entre 
12 i 16 anys que hi van assis-

tir ja que en moments determi-
nats els actors fan monòlegs 
on parlen directament amb el 
públic i gràcies a les preguntes 
que plantejaven als especta-
dors. 

ENCICLOPÈDIA BAIXETA 
DE LA NIT
Produïda per la compendia ca-
talana de 2princesesbarbudes, 
l’obra va anar dirigida las més 
petits, formant part de l’Itinerari 
1 (3 – 6 anys) de La Mostra. Es 
va representar al Teatre Cercle 
Mercantil el dissabte 18 a les 
18h de la tarda.

Protagonitzada només per tres 
personatges, es tractava d’un 
espectacle musical on es re-
corren tots els moments, recur-

sos i objectes necessaris per 
passar una bona nit. El show 
va comptar amb tocs de clown, 
teatre d’objectes i poesia visu-
al. En algun moment puntual i 
al final de l’obra, els tres pro-
tagonistes van baixar de l’es-
cenari per cantar i apropar-se 
als nens i els pares que hi van 
assistir. 

JO: 6
L’obra és produïda per la com-
panyia catalana de La Jove de 
la Galeria. Va formar part de 
l’Itinerari 3 (12 – 16 anys) de 
La Mostra. Es va representar a 
l’Escorxador el dijous 16 a les 
9.30 del matí i se’n va fer una 
altra sessió a les 11. 

Tot l’espectacle va jugar amb la 
simbologia del número sis: va 
comptar amb la representació 
de sis actors, s’hi van poder 
trobar sis tipologies de diàlegs 
diferents i es va dividir en sis 
escenes obertes a la reflexió. 
Quasi tot el temps d’obra es va 
basar en els actors ballant, tot 
i que també es van dur a ter-

me escenes de dansa, de circ 
i de narrativa barrejades. La 
simbologia de les sis persones 
representa que són sis ànimes 
que s’ajunten on cadascuna té 
una vida i una petjada individu-
al però que juntes representen 
un somni comú.

LES PRINCESES TAMBÉ ES 
TIREN PETS
Produïda per la companyia ca-
talana d’El Replà Produccions, 
l’obra va formar part de l’Itine-
rari 2 (6 – 12 anys) de La Mos-
tra. Es va representar al Teatre 
Cercle Mercantil el divendres 
17 a les 19h de la tarda.

L’espectacle va consistir en un 
conte de princeses però amb 
un final inesperat. La història 

tracta sobre el moment en 
que la Reina del Mirall s’assa-
benta que existeix un llibre on 
hi ha escrits tots els secrets 
i defectes de les princeses 
del món. Decidida a trobar-lo 
i escampar el que diuen les 
seves pàgines, emprèn un vi-
atge al País de les princeses. 
L’obra combina el diàleg par-
lat amb cançons i balls, com 
si es tractés d’un musical, per 
a fer més agradable l’aven-
tura. Formulen preguntes di-
rectament al públic en varies 
ocasions, on els petits espec-
tadors van poder respondre 
als protagonistes del teatre i 
s’endinsessin en la història. 
L’obra acaba amb els tres 
personatges que en són pro-
tagonistes cantant i ballant i 
deixant anar una reflexió fi-
nal que ens ve a dir que no 
és necessari ser perfecte, ni 
competir per arribar a ser-ho 
perquè la perfecció no exis-
teix. Que si fins i tot les prin-
ceses tenen defectes, per ser 
bo de veritat només cal ser un 
mateix. 

un 31% en comparació a la de 
l’any passat (26.500 especta-
dors).
Un augment que s’explica, se-
gons el director artístic de La 
Mostra d’Igualada, Pep Farrés, 
“per la incorporació de nous es-
pais d’exhibició, per l’increment 
dels espectacles programats i 
per la qualitat d’aquests”. En-
guany, la fira de teatre per a 
tots els públics ha programat 64 
companyies, que han ofert 117 
representacions en 16 espais 
de la ciutat, 4 dels quals eren 
nous (Cal Monets, el Kiosk del 
Rec, la Plaça Sant Miquel i el 

Carreró de Sant Miquel).  
 
I Concurs de crítica teatral
Tot i que els dies d’exhibi-
ció d’espectacles de la fira ja 
han transcorregut, La Mostra 
d’Igualada encara no ha abai-
xat definitivament el teló. Fins 
al 30 d’abril, els nens i joves de 
primària i secundària podran 
presentar les seves crítiques 
d’espectacles de la fira i partici-
par al I Concurs de crítica teatral 
que La Mostra ha convocat jun-
tament amb Recomana.cat, el 
portal de recomanacions d’arts 
escèniques. El 26 de maig es 

faran públics els guanyadors 
de la categoria d’infantil (10-12 
anys) i de juvenil (13-16 anys). 
Les crítiques es poden enviar 
per correu electrònic a info@
lamostraigualada.cat o bé a 
l’adreça postal: Dr. Joan Mer-
cader, s/n (Museu de la Pell 
d’Igualada) 08700 Igualada 
(Barcelona) indicant: La Mostra 
d’Igualada – Concurs de crítica 
teatral. Les bases del concurs 
estan publicades al web www.
lamostraigualada.cat/altres-
activitats juntament amb 7 con-
sells per redactar correctament 
les crítiques.

La Mostra tanca la seva 26a. edició batent rècord d’espectadors

ANNA CUSTODI

Anem a teatre

Fotos: Joan Guasch
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Diumenge vinent, dia 26 
d’abril, a les 6 de la tarda al 
Claustre de l’Escola Pia tin-
drà lloc un magne i especial 
concert de banda simfònica a 
càrrec de la secció simfònica 
de la Banda de Música d’Igua-
lada. El concert s’enmarca 
dins els actes de la primavera 
Gran, organitzats per l’Associ-
ació de la Gent Gran  i l’Ajun-
tament d’Igualada a través del 
Departament de Gent Gran i 
Dependència . 
Es tractarà d’una vetllada de 
luxe, en un espai agradable i 
intimista com és el del Claustre 
de l’Escola Pia, o , per molts,  
Convent de Sant Agustí. La 
Banda de Música d’Igualada, 
que ens els darrers temps està 
prenent una embranzida con-
siderable, a través d’una plan-
tilla de més de trenta músics i 
sota la direcció de Concepció 
Ramió oferirà un repertori va-
riat que inclourà un ventall de 
peces de diversos gèneres, 
molts d’ells inscrits en el que 
es considera la vessant simfò-

nica o de concert, del gènere 
de banda, que inclou també 
instruments de percussió i de 
corda greus, com el contra-
baix. Escoltarem una selecció 
de peces clàssiques conegu-
des, com l’Adagio d’Albinoni 
o el Cor d’Esclaus de l’ópera 
Nabucco de Verdi, seguida de 
peces extretes de pel·lícules, 
com Candilejas o Jesucrist 

Supertar, altres de músiques 
del món, com la música kle-
zmer , extractes de música 
moderna i s’acabarà amb una 
selecció de pasdobles i de 
sardanes. 
Una vetllada que es presenta 
altament engrescadora i que 
no hi pot faltar ningú a qui 
li agradi la música variada i 
d’estils diferents. 

Concert de la Banda Simfònica de Música 
d’Igualada al claustre de l’Escola Pia

LLIBRES / LA VEU

La Biblioteca Central d’Igua-
lada celebra l’Any de les Bi-
blioteques amb una singular 
exposició que repassa la his-
tòria i els moments més em-
blemàtics de les biblioteques 
que hi ha hagut a la ciutat, des 
del segle XIX fins als nostres 
dies: des de la Biblioteca de 
l’Ateneu a l’actual de Cal Font, 
passant per la sala de lectura 
Sant Jordi i l’emblemàtica bi-
blioteca de “la Caixa”. La mos-
tra es podrà visitar des del 10 
d’abril al 30 de maig al vestíbul 
i s’hi podran veure des d’imat-
ges a llibres i objectes relacio-
nats amb el món bibliotecari i 
tot el que l’envolta.
La primera biblioteca que van 
tenir els igualadins va ser la 
Biblioteca de l’Ateneu Igualadí 
de la Classe Obrera, que va 
obrir portes el 1864, amb uns 
500 volums donats pels matei-
xos socis, i que va durar fins 
al 1939, en les diferents seus 
que va tenir l’entitat. Després 
va venir la que sens dubte ha 
acabat sent la biblioteca públi-

ca més emblemàtica de la ciu-
tat, la de “la Caixa”, que es va 
inaugurar el juny de 1927 i que 
va estar en funcionament fins 
l’any 1999, quan el fons es va 
passar a la Biblioteca Central 
d’Igualada. A part d’aquests 
equipaments també es recor-
daran altres espais importants 
com la biblioteca del Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada (CECI) i la sala de lectu-
ra Sant Jordi, que durant vint 
anys va ser punt de trobada 
dels infants i joves de la ciutat.
La celebració de l’Any de les 
Biblioteques coincideix amb el 
centenari de la planificació bi-
bliotecària de la Mancomunitat 
de Catalunya. Va ser un mo-
ment històric en què el nostre 
país va situar la cultura com 
a prioritat del seu desenvolu-
pament i va planificar-ne els 
equipaments bàsics. Avui, tant 
o més que al 1915, la cultura, 
la lectura, l’educació i el conei-
xement són fonamentals per 
fer front als reptes de la nostra 
societat. Les biblioteques en 
són un element clau.

Biblioteques d’Igualada: des de 
1864 fins avui

EXPOSICIONS / LA VEU

Aquest divendres, 24 d’abril, a 
les 19:30h, a La Sala Munici-
pal d’Exposicions d’Igualada 
tindrà lloc la inauguració de 
l’exposició “No és el que hem 
fet, és el que farem”, que refle-
xiona sobre la tasca del disse-
nyador i consultor de màrque-
ting estratègic, Pep Valls, des 
de 1984 fins a l’actualitat.
“Un dia vaig intentar pensar 
quines coses havia fet d’inte-
ressants en la meva vida i el 
resultat em va cabre en una 
capsa molt petita, minúscula. 
Què vaig aprendre? Que tot 
està per fer”. Aquesta és la 
reflexió que es va fer un dia 
el dissenyador igualadí i que 
actua com a fil conductor de 
l’exposició.
En aquesta mostra, més en-
llà d’ensenyar els treballs que 
ha fet al llarg d’aquest temps, 
el que ha volgut fer Pep Valls 
és compartir les seves inqui-
etuds a l’hora d’afrontar els 

seus projectes professionals 
i alhora personals. En aques-
ta instal·lació es planteja la 
recerca de nous reptes i l’au-
tosuperació davant dels re-
sultats assolits. També parla 
de l’esforç de recuperar-se 
després de les caigudes, dels 
mals moments i de “l’exercici 
de tornar a néixer”. Finalment, 
reflexiona sobre la necessitat 
de comprimir tot el treball en 
un espai/temps, ja limitat de 
sortida. La instal·lació vol ser, 
en definitiva, una mirada al 
seu treball de recerca perso-
nal i una proposta oberta a la 
reflexió i al diàleg.
L’exposició té lloc després del 
Premi Ciutat d’Igualada de 
disseny que li va ser concedit 
ex aequo en l’edició de 2014. 
Romandrà oberta fins al dia 

Pep Valls reflexiona sobre comunicació 
gràfica a l’exposició “No és el que hem fet, 
és el que farem”
L’exposició es realitza 
amb motiu del Premi 
Ciutat d’Igualada de 
Disseny que li va ser 
concedit ex aequo en 
l’edició de 2014

10 de maig i es pot visitar al 
carrer Garcia Fossas, 2, de di-
marts a divendres de 19 a 21h 
i els dissabtes i diumenges 
d’11a 14 h i de 18 a 21h.

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte tindrà lloc, a la 
sala Paper de Música de Ca-
pellades, un concert de Mú-
sica Cubana a càrrec del Trio 
Cervantes. El concert comen-
çarà com és habitual, a les 7 
de la tarda.

El Trio Cervantes està forma 
per Carlos Cano, flauta; José 
Gasulla, clarinet i Reynold 
Cárdenas, fagot i interpretaran 
obres de M. Saumell, E. Lecu-
ona, S. Lavandera i A. Valdés, 
entre altres.

Concert de Música cubana a la 
sala Paper de Música



57
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 d’abril de 2015Cultura

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 matèri-

es, 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.

PEP VALLS. COMUNICA-
CIÓ GRÀFICA (1964-
2015)
Premi Ciutat d’Igualada de dis-
seny Gaspar Camps 2014. 
Del 24 d’abril al 10 de maig a 
la Sala Municipal d’Exposicions 
d’Igualada.

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.

FIGURES I FORMES
Marina Pedrós López. 
Il·lustracions de figures feme-
nines i inclou, també, pintures 
amb formes més abstractes
Del 19 d’abril fins al juny a la 
sala d’exposicions del restau-
rant Camí del Castell.

 

EXPOSICIONS / LA VEU

Diumenge 19 d’abril en l’es-
pai dedicat a exposicions del 
Restaurant Camí del Castell, 
a la Pobla de Claramunt, s’in-
augurava una nova exposició, 
aquest cop de l’artista Mont-
buienca Marina Pedrós López. 
La Marina va començar com a 
estudiant a Igualada, al Pèl i 
Ploma, i continuà a Barcelona, 
a l’escola Joso, centre de for-
mació especialitzat en el món 
del còmic, la il·lustració i les 
arts visuals, on treballà també 
com a professora. 
L’exposició, sota el nom “Figu-
res i formes”, és composta ma-
joritàriament per il·lustracions 
de figures femenines i inclou, 
també, pintures amb formes 
més abstractes i simbòliques 
que usen molts colors, i alguns 
retrats de caire més realista. 
La majoria han estat pintats 
usant aquarel·les, llapis de 
color i acríliques, encara que 
també es podrà veure alguna 
pintura a l’oli. 
L’exposició es mantindrà fins a 
juny i podrà visitar-se en l’ho-
rari normal del restaurant. 

“Figures i formes”, 
nova exposició a La 
Pobla de Claramunt

LLIBRES / LA VEU

L’igualadí Rufino Fernández 
acaba de publicar -tan en pa-
per com digital- la seva setena 
obra i cinquena en l’àmbit de 
la novel·la històrica. Es trac-
ta de Melania. La rebelión de 
los paganos que es capbussa 
en el segle IV D.C. Quan dins 
l’Imperi Romà el cristianisme 
s’obria pas, arraconant en al-
guns llocs, a les religions pa-
ganes pròpies de Roma. 
Com és costum en ell, Ru-
fino Fernández situa l’acció 
en escenaris històrics i entre 
personatges reals, tot i que la 
història és de ficció els perso-
natges es mouen en escenaris 
i moments que varen existir re-
alment. Aquesta exactitud de 
descripció de les vestimentes, 
dels habitatges i dels costums 

dels romans, en algun moment 
alenteix l’avenç de la narració, 
sense que aquesta perdi mai 
el seu interès, tant des de la 
vessant històrica, com de la 
trama novel·lada. Com en al-
tres obres, abunda la descrip-
ció d’escenes de combat amb 
molta rigorositat respecte les 
armes emprades i sistemes de 
lluita habituals en aquell perío-
de convuls de la història.
L’abundància de personatges 
de Melania fa aflorar ni que 
sigui de passada, personatges 
que ja hem conegut en altres 
obres de l’autor, com Gala Pla-
cídia, el general Estilicó.... Ca-
dascun dels personatges his-
tòrics apareix amb el seu nom 
complert i al final de l’obra, on 
s’inclou un esbós biogràfic de 
cadascun dels personatges 

Rufino Fernández ha publicat la seva setena obra: 
“Melania. La rebelión de los paganos”

mes rellevants. Llegint Mela-
nia hom s’adona de com es 
vivia a l’imperi romà i com es 
forjaven aliances i es teixien 
complicitats, dins del que va 
ser la primera administració 

amb entramat burocràtic i sis-
tema militar ben organitzat.
En aquesta ocasió Rufino Fer-
nández ha entra a posar llum 
en un període molt poc cone-
gut de la història de l’Imperi 
Romà. Sense afegir teories 
abstractes i explicant els per-
què de les seves interpretaci-
ons, Fernández ens posa llum 
damunt d’uns fets que anaren 
minant la fins aleshores civilit-
zació dominant al món. Es pot 
dir que estem davant d’una 
obra de ficció, que constitueix 
una lliçó d’història, amb algu-
nes similituds amb el moment 
actual.
Melania es pot trobar a les lli-
breries i també en versió digital 
a través d’Amazon. La coberta 
és disseny d’Albert Vendrell.

LLIBRES / LA VEU

“Petits retalls que ens convi-
den a la reflexió, a aturar-nos 
un moment, a pair-los una 
estona”. Aquest fragment del 
pròleg de Laia Segura recull 
l’essència de la darrera obra 
de Carles Ma. Balsells, Pos-
tals de Mitjanit, on podem tro-
bar 104 articles escrits a l’Ano-
iadiari durant els darrers anys. 
Postals escrites totes elles 
amb una mirada molt perso-
nal, propera i clara, que parlen 
d’anècdotes, històries amb 

doble sentit, testimoniatge de 
fets, crítiques, de dins i de fora 
d’Igualada. Un llibre molt es-
pecial per aquest Sant Jordi, 
com relata Montserrat Martí 
en el seu pròleg: “Un periodis-
me de les petites coses, però 
que amaga en el seu interior 
grans sentiments i realitats”.
Aquesta és la vuitena obra de 
Carles M. Balcells, després 
d’haver escrit L’escola Mowgli: 
una escola catalana a l’Anoia, 
L’escletxa de paper, Dibuixos i 
paraules de l’Anoia, Cròniques 

“Postals de mitjanit”, el nou llibre de Carles M. Balcells
de la gent i del carrer, Aques-
ta nit, Igualada. La caravana 
dels somnis, amb fotografies 
de Santi Carbonell, amb qui 
van repetir uns anys més tard 
amb 5 de gener i finalment El 
quiosc de vidre.
L’autor ha coŀlaborat en di-
verses èpoques en els dife-
rents mitjans de comunicació 
anoiencs i actualment ho fa a 
l’Anoia Diari.
El llibre es pot trobar a diver-
ses llibreries d’Igualada i co-
marca.
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CLUB DE CINEMA
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “Carta 
d’una desconeguda”, pel·lícula 
basada en la novel·la de Stefan 
Zweig i dirigida per Max Ophüls 
el 1948.
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Igualada
Tertúlia per a nens i nenes a 
partir de 8 anys que han llegit 
tots el mateix llibre, en aquesta 
ocasió “La caputxeta vermella”, 
de Roberto Innocenti.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

TEATRE. “CAMBÓ/COM-
PANYS”
- Igualada
Els espectadors vibraran amb 
dos històrics discursos pronun-
ciats per Cambó i Companys 
que mantenen una gran vigèn-
cia.
Divendres a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
- Igualada
Festa de Sant Jordi amb músi-
ca dels Països Catalans.
Divendres a les 12 de la nit a 
Nits de Taverna.

MINIRUSQUI. PLASTIC-ART
- Piera
La María Hernández condueix 
aquest taller que, junt amb la 
Rusqui, ha preparat per donar 
la benvinguda a la primavera.
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca de Piera.

FIRA DE CONTES DE L’ESCO-
LA
- Òdena
Els alumnes dels cicles, mitjà i 
superior, publiquen els contes 
que han elaborat, i els altres 
alumnes els compren..
Divendres a les 5 de la tarda a 
l’escola Castell d’Òdena.

DISSABTE 25

TEATRE. “CAMBÓ/COM-
PANYS”
- Igualada
Els espectadors vibraran amb 
dos històrics discursos pronun-
ciats per Cambó i Companys 
que mantenen una gran vigèn-
cia.
Dissabte a les 9 del vespre al 

Teatre de l’Aurora.

TALLER D’IL·LUSTRACIÓ
- Igualada
“Passejant pels contes amb 
l’Eli Elis”. A càrrec d’Elisabet 
Serra. Descobrirem el procés 
de treball d’una il·lustradora
Dissabte a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DANSA
- Igualada
L’Escola de Dansa del Consell 
Comarcal i l’Orquestra Terres 
de Marca presenten el ballet en 
dues parts “Els tres mosque-
ters”.
Dissabte a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

POESIA. CICLE “DE PELL 
SENSIBLE”
- Igualada
“Amiga Mercè”. Recital basat 
en els contes de Mercè Rodo-
reda, amb Teresa Puig, actriu; 
Albert Corominas, actor, i Joan 
Masats, piano.
Dissabte a les 8 del vespre a 
l’adoberia Cal Granotes.

LLIBRES. HOMENATGE A 
FRANCESC GARRIGA
- Igualada
Presentació del llibre “Swing”, 
obra pòstuma de Francesc 
Garriga. Acte organitzat per 
Llegim...?, Paranoia Accions i 
Omnium Cultural.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda 
a la sala de socis de l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada
Sessió acústica del millor 
rock’and’roll amb els punxadis-
cos igualadins The forest shot-
gun motorcycle.
Dissabte a les 12 de la nit a Nits 
de Taverna

MÚSICA
- Igualada
Psychodrome presenten el vi-
deoclip “Poppy Juice” i l’avanç 
del darrer Ep “Childhood”. Con-
cert en acústic i després, Festa 
dels anys 90 (Psycho Dj’s).
Dissabte a les 11 de la nit a 
L’Acústic, la Taverna de l’Ate-
neu.

SOPAR MEDIEVAL
- Calaf
Banquet medieval per celebrar 
el Mil·lenari. Pujada de torxes 
i banquet medieval amenitzat 
per joglars, malabaristes...
Dissabte a les 9 del vespre a la 

plaça Gran.

CINEMA
- Vilanova del Camí
Projecció de la pel.lícula “Ori-
gen”.
Dissabte a les 10 del vespre al 
centre polivalent Can Papas-
seit.

MÚSICA CUBANA EN CON-
CERT
- Capellades
Concert a càrrec del Trío Cer-
vantes, format per Carlos Cano, 
flauta, José Gasulla, clarinet i 
Reynold Cárdenas, fagot.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
sala Paper de Música.

DIUMENGE 26

TEATRE. “CAMBÓ/COM-
PANYS”
- Igualada
Els espectadors vibraran amb 
dos històrics discursos pronun-
ciats per Cambó i Companys 
que mantenen una gran vigèn-
cia.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

DIADA CASTELLERA
- Igualada
La colla castellera de la ciutat 
celebra la diada del seu vintè 
aniversari amb una actuació 
amb els Castellers de Sant Cu-
gat, els Sagals d’Osona i els 
Moixiganguers.
Diumenge a les 12 del migdia a 
la plaça Pius XII.

DIA INTERNACIONAL DE LA 
DANSA
- Igualada
17 a Mostra de dansa ciutat 
d’Igualada amb les escoles de 
dansa de la ciutat.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada
Concert de la Banda de Música 
d’Igualada. Dins els actes de la 
Primavera Gran.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
Claustre de l’Escola Pia.

BALL
- Igualada
Trobada Country Ateneu. Ball 
per a tots els nivells.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’auditori de l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada

ACTIVITATS CULTURALS

Acústic de Red Rèrill, músic, 
compositor i productor de mú-
sica electrònica igualadí.
Diumenge a 2/4 de 8 del vespre 
a Nits de Taverna

DIA INTERNACIONAL DE LA 
DANSA
- Sant Martí de Tous
Tallers de dansa en tres espais. 
Country, dansa catalana i sevi-
llanes. Acte final.
Diumenge a partir de les 10 del 
matí a diversos espais del mu-
nicipi.

CINEMA FAMILIAR
- Vilanova del Camí
Projecció de la pel.lícula “Como 
entrenar a tu dragon 2”.
Dissabte a les 12 del migdia al 
centre polivalent Can Papas-
seit.

DIA INTERNACIONAL DE LA 
DANSA
- Vilanova del Camí
Exhibicions, classes obertes 
i altres manifestacions corpo-
rals.
Diumenge a partir de les 11 del 
matí a la plaça del Mercat.

IV FESTA SARDANISTA
- Vilanova del Camí
Missa i ballada de Sardanes 
amb el Quintet de Cobla “Ter-
res de Marca”.
Diumenge a partir de les 11 del 
matí a la plaça del Mercat.

CONCERT DE SANT JORDI
- Capellades
Concert a càrrec de l’Agrupació 
Coral del Serrallo de Tarragona 
i Coral Noves Veus de Capella-
des.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’església de Santa Maria.

DILLUNS 27

CONFERÈNCIA
- Igualada
Carles M. Balcells. ”Postals de 
mitjanit”. Retalls d’escrits de 
Carles M., un dels articulistes 
més llegits de la comarca.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 28

CONFERÈNCIA
- Igualada
“La (im)probable (in)dependèn-
cia de Catalunya (per la via le-
gal)” de Joan Campàs Monta-
ner.

Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIMECRES 29

BIBLIOTECA DE LA MEMÒRIA
- Igualada
“Les devocions i els ritus a la 
vida quotidiana”. Abans els ri-
tus religiosos impregnaven la 
quotidianitat.
Dimecres a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA EN CATA-
LÀ
- Igualada
Club adreçat a persones que 
vulguin practicar la lectura en 
la nostra llengua. en aquesta 
ocasió es parlarà sobre el lli-
bre “L’acabadora”, de Michaela 
Murgia
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA TERRITO-
RI FANTÀSTIC
- Igualada
Club crossover per a persones 
majors de 14 anys, interessa-
des en la literatura fantàstica i 
que han llegit “Missió Futur”, de 
David Nel·lo.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada
Segon concert del Cicle de 
Quintets a càrrec de profes-
sorat de l’Escola Municipal de 
Música. Quintet per orgue i cor-
da del Pare Antoni Soler i quin-
tet per guitarra i corda de Luigi 
Boccherini
Dimecres a les 8 del vespre a la 
basílica de Santa Maria.

DIJOUS 30

DESCOBREIX LA BIBLIOTECA 
VIRTUAL
- Igualada
Taller per descobrir els recur-
sos de la web de la Xarxa de 
Biblioteques.
Dijous a les 10 del matí a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

PANTALLA OBERTA
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “Una 
nit d’Edgar Allan Poe”, dirigit en 
el 1970 per Kenneth Johnson.
Dijous a les 8 del vespre a la 
sala de socis de l’Ateneu.

Agenda
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A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
LA DONA DEL TINENT FRANCES (1981) Amb Jeremy Irons i Meryl Streep
MI VIDA SIN MI ( 2002) Realitzada per la barcelonina Isabel Coixet
ADIOS MUCHACHOS (1988) Louis Malle rememora l´ocupació nazi de França
ARRELS PROFUNDES (1953) Memorable pel.lícula del´Oest americà
CASQUE D´OR (1952) Simone Signoret a Paris, a finals de segle XIX.



Estrena a Tous •  Samba

RAMON ROBERT.-

Ara farà cinc anys els guionis-
tes i directors Olivier Nakache 
i Eric Toledano van rodar una 
de les peŀlícules més taquille-
res del cinema francès, Into-
cable, la popular comèdia en 
la que un milionari tetraplègic 
es feia molt amic de l’immi-
grant sortit de la presó. Els 
dos directors, així com el jove 
actor negre (Omar Sy) que 
apareixia en aquella peŀlícula, 
reapareixen ara a Samba. 
En clau de comèdia dramàti-
ca, Samba concentra el seu 
argument en els gairebé anta-
gònics personatges de Samba 
i Alice. Fa deu anys que Sam-
ba va arribar a França des del 
Senegal, i des de llavors ha 
tingut diverses i mal pagades 
ocupacions. Alice és una exe-
cutiva que està passant una 

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 €.

mala ratxa i pateix d’esgota-
ment. Tots dos lluiten per sortir 
de la seva particular laberint. 
Mentre Samba està disposat a 
fer el que sigui necessari per 
aconseguir els papers, el que 
Alice intenta és recuperar la 
seva vida. Al final, el destí fa 
que els seus camins es creuin. 
A més del citat Omar Sy, al 
qui per cert molt aviat podrem 
veure en grans produccions 
americanes al costat de Tom 
Hanks, Bradley Cooper, Ro-
bert de Niro o Keira Knighley, 
en la peŀlícula té paper im-
portant Charlotte Gainsbourg, 
la filla de Jane Birkin i del 
cantautor pop Serge Gains-
bourg. Cal destacar per igual 
les interpretacions d’ell com 
d’ella.  En paraules del crític 
d’Indiewire, Nikola Grozdano-
vic,  Samba  “és una història 

Cinema
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Vides trobades

d’amor ambientada en un 
món contemporani, en la que 
es parla de temes com la im-
migració, però que se les ar-

regla per no ser ni un drama 
polític, ni una alegre comèdia 
romàntica” Equilibrant mo-
ments desenfadats amb senti-

ments més profunds, Samba és 
la història de dos desconeguts 
a la recerca de la felicitat. 

El racó del cineclub •  Fuerza mayor

RICARD FUSTÉ.-

Aquest divendres, a 2/4 d’11, 
al Teatre de l’Ateneu, el Ci-
ne-club presenta la produc-
ció sueca de 2014 Fuerza 
mayor, dirigida per Ruben 
Östlund.
Un jove matrimoni burgès i 
els seus dos fills passen uns 
dies de vacances en una 
luxosa estació d’esquí dels 
Alps. Un dia, mentre són a 
la terrassa de l’hotel, con-
templen com avança cap a 
ells una allau amenaçadora; 

Por insuperable
el pare, lluny de protegir els 
seus, agafa el mòbil i fuig 
corrents. Finalment, l’allau 
no fa mal a ningú i la catàs-
trofe queda limitada a l’àmbit 
familiar; l’harmonia ha que-
dat seriosament deteriorada i 
caldrà dedicar la resta de les 
vacances a mirar d’entendre 
què ha passat i recompondre 
la situació si això és encara 
possible.  
Un punt de partida certament 
interessant per a un dels 
millors films europeus de la 
temporada que, en clau de 

tragicomèdia mordaç, ex-
plora a fons les possibilitats 
del seu plantejament i qües-
tiona moltes de les nostres 
conviccions. A més, està 
esplèndidament realitzat, 
amb una exceŀlent fotografia 
panoràmica i molt ben inter-
pretat. Ens arriba amb l’aval 
dels nombrosos premis ob-
tinguts a Cannes, Sevilla i 
Chicago, entre molts altres 
reconeixements, inclosa una 
nominació als Globus d’Or i 
a l´Oscar a la millor pel.lícula 
estrangera.



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.

FUERZA MAYOR
Suècia. Dramàtica. De Ruben Östlund. Amb Johannes Kuhnke i Lisa Loven 
Kongsli. Una família passa les vacances d´hivern als Alps. El sol brilla i 
les pistes estan magnífiques, però mentre mengen en un restaurant, es 
produeix una gran allau de neu. La mare crida al seu marit perquè l´ajudi 
a protegir els seus fills, però ell ha fugit per salvar la vida. L’allau s’atura 
davant del restaurant, sense ocasionar danys, però l´univers familiar ja 
s’ha esquerdat. Tomas buscarà desesperadament recuperar el seu lloc de 
pare de família.  

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. 

SAMBA
França. Comèdia dramàtica. D´Olivier Nakache i Eric Toledano. Amb Omar 
Sy, Charlotte Gainsbourg i Tahar Rahim. Fa deu anys que Samba va arribar 
a França des del Senegal, i des d’aleshores ha tingut diverses feines. Alice 
és una executiva que pateix d’esgotament. Tots dos lluiten per sortir del 
seu  particular laberint. Mentre Samba està disposat a fer el que sigui 
necessari per aconseguir els papers, el que Alice intenta és recuperar la 
seva vida. 

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..

LA FAMILIA BÉLIER
França. Comèdia D’Eric Lartigau. Amb  Karin Viard, François Damiens, 
Eric Elmosnino, Louane Emera. En la peculiar família Bélier, tots són sords 
menys Paula, que té 16 anys. Ella és indispensable per a la seva pares en el 
dia a dia, sobretot en l’explotació de la granja familiar.

EL MAESTRO DEL AGUA
Australia. Drama. De   Russell Crowe. Amb Olga Kurylenko, Isabel Lucas, 
Russell Crowe, Jai Courtney,.  El Mestre de l’Aigua és una Aventura èpica 
ambientada quatre anys després de la devastadora batalla de Gallipoli, a 
Turquia, durant la Primera Guerra Mundial. El granger australià Connor 
(Crowe) viatja a Istanbul per descobrir què ha passat amb els seus fills, 
declarats desapareguts en combat

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Divendres 22:30: FUERZA 
MAYOR

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 66 SETMANES TANCAT

1/ EL MAESTRO DEL AGUA (16 
anys)
Dv.: 17:45/20:00/22:20
Ds.: 15:30/17:45/20:00/22:20
Dg.: 11:30/15:30/17:45/20:00/22:20
Dll a Dj.: 18:00/21:20

2/FAST & FURIOUS 7 (16 anys) 
Dv.: 19:30/22:15
Ds.: 16:45/19:30/22:15
Dg.: 11:40/16:45/19:30/22:15
Dll a Dj.: 18:00/21:10

3/DISNEY JUNIOR PARTY (apta) 
Ds i Dg: 16:00/18:00
3/ UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR 
(18 anys)
Dv: 18:00/20:30/22:50
Ds i Dg.: 20:30/22:50
Dll a Dj.: 19:00/21:30
3/HOME (apta) 
Dg: 11:30

4/LA FAMILIA BÉLIER (apta)  
Dv.: 17:40/19:50/22:00
Ds.: 15:35/ 17:40/19:50/22:00
Dg.: 11:50/15:35/ 17:40/19:50/22:00
Dll a Dj.: 17:30/19:40/21:50

5/COMO SOBREVIVIR A UNA 
DESPEDIDA (16 anys) 
Dv.: 18:30/20:35/22:35

SANT MARTÍ DE TOUS

Cartellera60
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CASAL 
TIMBUKTU (7 anys) 
Diumenge: 18:00
SAMBA  (7 anys) 
Diumenge: 19:45

Ds.: 16:30/ 18:30/20:35/22:35
Dg.: 12:00/16:30/ 18:30/20:35/22:35
Dll. a Dj.: 17:30/19:30/21:40

6/LA OVJEA SHAUN (apta)
Dv.: 18:20/20:20
Ds.: 16:00/18:20/20:20
Dg.: 11:45/16:00/18:20/20:20
Dll. a Dj.: 17:30/19:20
6/EL ULTIMO LOBO (7 anys)
Dv. a Dg.: 22:10
Dll a Dj.: 21:10

7/CENICIENTA (apta)
Dv.: 17:45
Ds.: 15:30/17:45
Dg.: 12:00/15:30/17:45
Dll a Dj.: 18:20
7/INSURGENTE (7 anys)
Dv. a Dg.: 20:00/22:30
Dll. a Dj.: 20:45

8/ SUPERPOLI EN LAS VEGAS 
(apta)
Dv.: 18:15/20:30
Ds.: 16:15/18:15/20:30
Dg.: 11:40/16:15/18:15/20:30
Dll a Dj: 17:35/19:35
8/ PERDIENDO EL NORTE (7 
anys)
Dv a  Dg.: 22:40
Dll. a Dj.: 21:35

CINEMA A L’ANOIA

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

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

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

ELS PINGÜINS DE 
MADAGASCAR (apta)
Ds.: 16:00
Dg.: 12:00/16:00

SAMBA (7 anys)
Dv.: 22:00

Ds.: 22:35
Dg.: 17:55

RELATOS SALVAJES (16 anys)
Dv: 19:40
Ds.: 17:55/20:15
Dg.: 20:15
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ROMÀ CASANOVA

El diumenge, la Pasqua setmanal

Bisbe de Vic

El buit interior, l’aïllament, la 
tristesa, el pecat que porta a 
la mort fan estralls en el cor de 
les persones i de la mateixa 
societat. El tancament a Déu, 
de manera subtil, va tancant 
el cor de les persones en una 
negació, àdhuc del mateix jo, 
i porta a la cursa inacabable 
de tenir més, aparentar més, 
dominar més. Jesucrist no és 
un pensador més, un profe-
ta més, una opció més. Sant 
Pere davant el sanedrí va con-
fessar de Jesús amb valentia 
i claredat: La salvació no es 
troba en ningú més, perquè 
sota el cel, Déu no ha donat 
als homes cap altre nom que 
pugui salvar-nos (Ac 4,12). És 
el mateix que canta Mn. Cinto 
Verdaguer en el sonet al Sant 
Crist d’Igualada, convidant a 
mirar la imatge de Crist crucifi-
cat: «Fes de son cor que ena-
morat te crida / cor de ton cor i 
vida de ta vida, / que Jesucrist 
és l’ànima del món.» 
Francesc, el nostre Sant Pare, 
ens diu: «La joia de l’evangeli 
omple el cor i la vida sencera 

dels qui es troben amb Jesús. 
Els qui es deixen salvar per 
ell són alliberats del pecat, 
de la tristesa, del buit interior, 
de l’aïllament. Amb Jesucrist 
sempre neix i reneix la joia» 
(EG, 1). La  trobada amb Je-
sús és la font de l’alegria en 
el més pregon del cor de tota 
persona. Ningú no pot trobar-
se amb Jesús si algú no li 
dóna testimoniatge de qui és 
Jesús i del seu amor, amb la 
vida i amb la paraula explíci-
ta i clara. Per això mateix és 
clar i evident que depèn de 
tots i cada un de nosaltres que 
molts germans puguin trobar-
se amb Jesucrist, depèn de 
tots i cada un de nosaltres que 
la fe cristiana continuï essent 
significativa i servidora en el 
nostre país. L’enviament mis-
sioner que hem escoltat en 
l’evangeli d’avui l’hem de fer 
tots ben nostre i preguntar-nos 
què hem de fer per a esdeve-
nir més i més una Església en 
sortida missionera.
No n’hi ha prou amb fer el que 

sempre hem fet, amb el que 
anem fent. No n’hi ha prou 
amb afirmar que l’Església és 
santa i immaculada i, al mateix 
temps, formada per nosaltres 
pobres pecadors. Ens cal anar 
més enllà i demanar a l’Es-
perit Sant que la Pasqua de 
Jesucrist, la seva mort i resur-
recció, donin en nosaltres els 
fruits de santedat i de testimo-
niatge que la nostra societat, 
el nostres germans i germa-
nes necessiten. Demanem la 
intercessió de la Mare de Déu 
de Montserrat perquè l’Esperit 
Sant ens faci del do de la va-
lentia, de la llibertat, de l’audà-

cia, del qual eren omplerts els 
apòstols, per a proclamar da-
vant de tothom el nom de Je-
sús, el Salvador de la huma-
nitat. Ells es van trobar amb 
Jesús i no podien deixar de dir 
el que havien viscut: Nosaltres 
no podem deixar de dir el que 
hem vist i sentit. Aquesta és la 
veritable missió, la veritable 
evangelització: «La missió és 
allò que l’amor no pot callar» 
(Francesc, Quaresma 2015).
Hem pujat a Montserrat por-
tant a les nostres mans l’ofre-
na a la Mare de Déu, i hem de 
baixar de Montserrat i anar a 
les nostres cases amb el cor 

Homilia del bisbe Romà Casanova a Montserrat

Cinc-cents anys del ciri votiu d’Igualada (part 2)
ple de la certesa de l’amor de 
Déu. La Pasqua ens diu ben 
clar: l’Amor ha vençut la mort. 
Que aquesta sigui la Bona 
Notícia que portem als nos-
tres germans, perquè el regne 
de la mort no faci estralls en-
tre nosaltres, sinó que la vida 
es manifesti en la bellesa de 
l’amor misericordiós rebut i 
ofert als nostres germans. 
          Santa Maria, Mare de 
Déu de Montserrat, pregueu 
per nosaltres, perquè siguem 
sempre el poble que camina 
amb esperança, amb la certe-
sa que l’amor de Déu no ens 
abandona mai. Amén. 

ESGLÉSIA / LA VEU

Dilluns passat, dia 20 d’abril, 
data exacta dels 425 anys del 
prodigi colpidor, de la venera-
da imatge, a les 8 del vespre, 
a l’església del Roser, va tenir 
lloc una Vetlla de pregària, 
commemorant aquell Diven-
dres Sant del 1590.
Tant significatiu aniversari 
posà el punt i final a la Festa 

del Sant Crist d’enguany, la 
qual s’ha desenvolupat sota 
el lema; Llegat de fe,claror de 
nova albada
.Unes lectures i pregàries, 
amb cants, a cura de les ger-
manes Oliva i el poble, confi-
guraren aquella vesprada, a 
la qual hi participà una nodri-
da concurrència de devots de 
l’Espòs de Sang

Final de la festa del Sant Crist 
d’Igualada

Te’n vas anar sense fer soroll, 
acompanyada de les perso-
nes que estimaves.
La teva vida no va ser un camí 
de roses.
La teva tenacitat et va fer anar 
endavant.
Persona assenyada, t’agrada-

En record de la M. Teresa 
Corbella

ven les coses ben fetes. Sabi-
es estimar.
Nosaltres et trobarem a faltar.
El diumenge 19 d’abril ens và-
rem aplegar a l’església de la 
Pietat per pregar per ella.

Unes amigues

El ritme setmanal del dia 
de descans en diumenge 
és una realitat cristiana que 
ens ve per la tradició apos-
tòlica.
Des del diumenge de Pas-
qua en què Jesús va partir 
el pa als deixebles, l’Esglé-
sia no ha deixat mai de ce-
lebrar, diumenge rere diu-
menge, l’Eucaristia.
Guardar el diumenge, amb 
les seves realitats de des-
cans i de celebració de 
l’Eucaristia, així com altres 
elements com el dia de l’Es-
glésia, el dia de la família, 
el dia de la caritat, és tenir 
cura de la nostra fe, espe-
rança i caritat. Als cristians 
se’ns ha de notar que ce-
lebrem el diumenge. En la 
nostra cultura s’ha perdut 
molt el diumenge. Amb l’ex-
pressió «cap de setmana» 
perdem, àdhuc, nomenar 
el diumenge, el dia del Se-
nyor. Abans el diumenge 
era el dia per a posar-nos la 
roba millor, mudar-nos. En-
tre nosaltres tenim cristians 
provinents d’altres cultures, 
i és d’admirar com, malgrat 
les dificultats econòmiques 
que puguin tenir, el diu-
menge es vesteixen amb 
elegància i bellesa per par-

ticipar en el culte cristià pro-
pi del dia del Senyor. A més 
es veu com hi participa tota 
la família: pares, fills, joves i 
grans. Que ells no ho perdin i 
que nosaltres ho recuperem!
La celebració del diumenge 
cristià té la seva arrel en la 
resurrecció del Senyor. Per 
això diem que el diumen-
ge és la Pasqua setmanal. 
Cada diumenge Jesús, mort 
i ressuscitat, és la nostra 
festa. Ell viu, enmig del seu 
Poble, en la celebració de la 
missa, és la nostra esperan-
ça, la nostra força, la nostra 
pau i alegria. Els cristians no 
ens reunim solament perquè 
volem pregar junts, sinó que 
a més sabem que Jesús és 
enmig nostre ressuscitat. 
Aquesta és l’experiència fo-
namental de la celebració de 
la missa dominical.
La santificació del diumenge 
és un testimoniatge significa-
tiu que els cristians són cri-
dats a oferir
El nostre món necessita el 
testimoniatge de l’esperan-
ça que els cristians tenim en 
Jesús, mort i ressuscitat. Hi 
ha tantes coses en la vida 
dels homes que necessiten 
la llum de l’esperança cris-
tina! I nosaltres, com ens 

diu sant Pere, hem d’estar 
sempre a punt per a donar 
una resposta a tothom qui 
ens demani raó de la nostra 
esperança (1Pe 3,15).
Sant Joan Pau II, papa, ens 
ensenya: «Tot el que ha de 
succeir fins a la fi del món 
no serà sinó una expan-
sió i explicitació del que 
va succeir el dia en què el 
cos martiritzat del Crucifi-
cat ressuscità per la força 
de l’Esperit i es va convertir 
en la font del mateix Espe-
rit per a la humanitat... La 
santificació del diumenge 
és un testimoniatge signifi-
catiu que els cristians són 
cridats a oferir, per tal que 
els temps de l’home siguin 
sempre sostinguts per l’es-
perança» (Dies Domini, 75).



   

              

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

Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com

Guia de la salut

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

EL PLAER I L’EXERCICI 
DE LLEGIR

Ha passat Sant Jordi i molts 
de nosaltres tenim un o varis 
llibres esperant-nos sobre 
la tauleta de nit. Sabem 
que llegir és un plaer per a 
moltes persones, però també 
cal tenir en compte que és 
un  exercici altament bene-
ficiós per a la nostra salut 
mental. El primer lloc, ajuda 
a treballar la concentració; 
estem acostumats a viure 
exposats a un bombardeig 
constant d’estímuls visuals 
i auditius que obliguen a la 
nostra ment a saltar de tema 
en tema i fa que en ocasions 
ens costi concentrar-nos. 
Una recomanació habitual 
per estimular la memòria i 
prevenir l’Alzheimer és llegir 
en veu alta ja que s’estimula 
simultàniament l’expressió 
i la comprensió lingüística, 
capacitats importantíssimes 
per al rendiment mental.

Llegir també fa treballar la 
creativitat, una  capacitat de 
l’hemisferi dret del nostre 
cervell,  que esta massa poc 
valorada tenint en compte la 
importància de la mateixa a 
l’hora de resoldre conflictes 
o prendre decisions. 

L’estona que passem llegint, 
és una estona que passem 
amb nosaltres mateixos, un 
gran exercici d’autoconeixe-
ment. Tenim davant un text 
que ens fa de mirall ja que 
ens porta moltes vegades a 
reflexionar sobre les nostres 
emocions actituds o valors, 
veient-nos reflectits en el 
text. Quan tanquem un bon 
llibre, quelcom ha canviat 
dins nostre; un nou aprenen-
tatge, una emoció viscuda o 
un valor del que hem pres 
consciència. 

Un  bon llibre és una victòria 
guanyada en tots els camps 
de batalla del pensament  
humà (Honoré de Balzac). 
És per això que us animo a 
agafar amb ganes aquest 
llibre que us espera  sobre  
la tauleta de nit i a cabussar-
vos-hi.

62
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
24 d’abril de 2015



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 (2 persones)
700g de xai trossejat
1 ceba
1 pastanaga
1/2 porros
1 got de vi negre
1 cullerada de mel
2 patates
1 barra de pa
100g de formatge brie
Oli, sal i farigola

Utensilis
Cassola
Paella
Cullera buidadora
Motlle arrodonit

Assaonem, enfarinem i daurem en una cassola amb oli els 
torssos de xai. Afegim els ossos del xai juntament amb la ceba 
picada, el porro i la pastanaga i ho deixem daurar amb una 
mica de farigola.
Afegim el vi i una mica d’aigua i ho deixem coure afegint els 
trossos de xai durant uns 30 minuts �ns que s’hagi cuit bé.
Un cop cuit, retirem el xai i el trossegem ben petit. La resta, ho 
passem pel colador i hi posem mel i mantega.
Rentem les patates i les tallem per la meitat per tal de, amb 
ajuda d’una cullera buidadora, treure boletes les quals 
saltarem en una paella.
Tallem unes llesques de pa i posem una mica de melmelada 
de taronja, a sobre el formatge brie i una mica de farigola per 
sobre i ho posem a gratinar al forn.
Per �nalitzar, agafem el xai trossejat i el posem en un motlle 
arrodonit col·locant-ho al plat, posem les patates sobre el xai, 
al costat la torrada amb formatge i melmelada i �nalitzem el 
plat posant per sobre la salsa de mel.

Xai amb torrades de formatge
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Vaig conèixer la Núria Casals 
Canyellas al refugi de la pro-
tectora Apan d’Òdena. La seva 
evolució personal l’ha portada 
a muntar un restaurant vege-
tarià i vegà -Cor Verd- al Polí-
gon de Les Comes d’Igualada. 
És el primer restaurant cent 
per cent vegetarià de l’Anoia 
on menjar és sa i divertit. Jo 
que sóc carnívor convençut hi 
vaig menjar unes fantàstiques 
faves a la catalana -i altres 
plats- sense trobar a faltar ni 
la carn, ni el peix. La decora-
ció del local i la presentació de 
la carta és divertida i sosteni-
ble, però el millor que té és la 
forma de tractar els aliments.
Per què un restaurant vege-
tarià a Igualada?
Primer perquè és una manera 
de demostrar que hi ha una 
altra manera de menjar sense 
maltractament ni agressivitat 
envers els animals. També 
és una forma més sana de 
menjar. I l’hem posat a Igua-
lada perquè som d’Igualada i 
perquè no n’hi havia cap.
Ser únicament vegetarià 
potser limita la clientela.
El que fem nosaltres ho pot 
menjar tothom. Per anar a 
un restaurant japonès no cal 
ser japonès, nomes cal que 
t’agradi. El nostre menjar és 

bo i sa, per tant tothom hi pot 
venir. No només els vegetari-
ans. Nosaltres no utilitzem cap 
proteïna d’origen animal.
El client es queda amb 
gana?
Al contrari. Sovint deixen part 
dels segons plats.
Es poden fer gaires plats 
sense utilitzar ous, llet, carn 
o peix?.
La gent utilitza proteïnes d’ori-
gen animal perquè són molt 
fàcils i accessibles. Els nos-
tres plats són més elaborats 
perquè fugim del més fàcil i 
busquem el que és més sa. 
Podem fer tota mena de plats, 
però els hem de treballar més. 
Tenim quaranta plats a la carta 
i des que hem obert, n’hem fet 
més de cent diferents, sempre 
dins de la cuina mediterrània, 
de proximitat, de qualitat, eco-
lògica i amb productes de tem-
porada.
Sempre producte de proxi-
mitat?.
Si ho trobem a la comarca, 
no anem a buscar-ho fora. 
Sempre busquem el proveïdor 
més proper i més ecològic. No 
treballem amb productes que 
hagin de venir de molt lluny.
Vol dir que no feu per exem-
ple, crema d’espàrrecs tot 
l’any?
Exacte. Potser la trobaran 

a faltar però quan n’hi torni a 
haver, el gaudiran encara més.
Quina és la millor època per 
gaudir de la vostra cuina?. 
Ara comença. No vol dir que 
a l’hivern no tinguem molts 
plats, senzillament que hem 
de pensar més perquè hi ha 
menys productes de tempo-
rada. Fins a finals de tardor, hi 
ha de tot.
Treballant amb productes 
ecològics, de proximitat i de 
qualitat, els preus deuen ser 
més alts.
Tenim una carta i uns menús 
a preus tan ajustats com els 
altres restaurants. És cert que 
paguem més pels productes 
que utilitzem a la cuina, però 
ho compensem reduint els 
marges comercials. 

No sabem ben bé per què, però 
quan s’acosten les eleccions muni-
cipals, sempre hi ha algun poble 
on surten tots els draps bruts, ben 
airejats, per contaminar tot quisqui 
i mirar de treure algun vot escam-
pat... O de dir simplement les coses 
pel seu nom.
De moment, el “confidencial” té 
prou dades d’un d’aquests pobles, 
Castellolí, en un cas que va camí 
de convertir-se en un “best-seller” 
de la comarca, tocant de ple a un 
“ull de poll igualadí” de primera 
magnitud.
Els d’Esquerra han enviat un escrit 
per les cases on expliquen que 
l’Ajuntament ha rebut cinc deman-
des judicials d’un conegudíssim 
empresari igualadí, pel que es veu 
és amo de mig terme municipal, 
que els reclama drets i propietats, 
entre elles la zona escolar munici-
pal, en desacord amb les gestions 
que hauria fet l’anterior alcalde, 
Jesús Brugués, que hauria promès 
“coses” a l’empresari a canvi que 
aquest pagués també el nou POUM 
del poble, que va costar una mor-
terada... Però va anar passant el 
temps i les “coses” no es van fer. Es 
veu que l’empresari ja ha guanyat 
dues de les cinc demandes, i va 
camí de guanyar-ne més... Només 
en despeses judicials i danys i per-
judicis el petit Ajuntament de Cas-
tellolí pot quedar hipotecat...

Com feu els tallats?
Amb llets d’origen vegetal: 
ametlla, soja, coco, civada.... 
varia una mica el gust i és 
molt més sa.
Sempre has estat vegeta-
riana?
Vinc de pagès on fèiem la 
matança del porc, menjà-
vem conill, pollastre, embo-
tits... però ja de petita em 
molestava menjar animals. 
No entenia que estiméssim 
al gos però ens mengéssim 
la vaca. Un dia vaig llegir un 
reportatge sobre alimentació 
vegetal que em va impactar 
i des d’aleshores que sóc 
vegana.
Els teus fills són vegans?
No. L’Arnau i la Iona mengen 
molta verdura, fruita i fruits 
secs, però també mengen 
carn.
Penso que el respecte als 
animals que li vàrem des-
cobrir fa anys a l’Apan, l’ha 
portat fins al límit.
Mai de la vida hauria pensat 
en muntar un restaurant 
perquè penso que es la feina 
mes dura que hi ha. Varem 
muntar Cor Verd per a cobrir 
un buit i per a demostrar que 
ens podem alimentar sense 
maltractar cap esser que 
tingui sentiments. 
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