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Diumenge, torna Firaverd a Carme
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La fira carmetana, tot un clàssic de la primavera a l’Anoia, aprofitarà el bon temps dels últims dies per a exposar moltes flors i plantes.

Demà, 
manifestació 
de l'Espai pels 
Somnis

IGUALADA 20

Temps per 
pensar i 

per decidir

 ERC refusa un debat a Òdena. La junta 
electoral adverteix CiU a Igualada. Dilluns hi 
ha el primer debat a la capital de l'Anoia.

A la presó un 
jove igualadí 
per agredir 
una Mossa en 
un control

21

Festa Major a 
Castellolí

CASTELLOLÍ 37

Punt i final a les 
festes del Sant 
Crist de Piera

PIERA 39

Comença la campanya electoral amb més incògnites de la història recent

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

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

   
· VILANOVA DEL CAMÍ C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

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

CENTRE VISIÓ GRUP

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

2x1
ULLERES DE SOL
DE MARCA

Emporta’t 2 ulleres 
de sol de marca

 i només en pagues unes
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Aquesta passada nit ha començat la cam-
panya electoral de les municipals del dia 
24. Durant quinze dies les 145 candidatu-
res que concorren als 33 pobles de l’Ano-
ia ens donaran tota mena d’explicacions 
del que voldrien fer des dels ajuntaments, 
els propers quatre anys.
En alguns casos els actuals alcaldes sur-
ten confiats que la seva gestió ha estat 
prou bona per esperar la reelecció. En 
altres, problemes polítics o de gestió po-
sen en dubte la continuïtat dels actuals 
equips. En un tercer escenari hi ha la 
completa seguretat que es canviarà l’al-
calde per la senzilla raó que el titular no 
es presenta a la reelecció. Hi ha casos de 
comiats importants, com Enric Admetller 
a Montmaneu, o Jaume Guixà a Piera.

Cadascuna de les candidatures que con-
corren en un municipi es mira les altres 
com adversaris a batre, però segurament 
que el gran adversari, no d’una opció 
concreta sinó de totes, és l’abstencionis-
me. Cada vegada costa més mobilitzar 
els electors perquè el dia de les eleccions
s‘acostin als col·legis electorals a exercir 
el seu dret al vot.
El dia 24 tenim, col·lectivament, l’ocasió 
de demostrar interès pels afers públics 
en cadascuna de les nostres poblacions, 
però fóra desitjable que les persones que 
ocupen les 145 candidatures procuressin 
il·lusionar al màxim els possibles votants. 
Seria un bon servei a la salut democrà-
tica i un excel·lent resultat per als seus 
postulats respectius.
Tan legítims seran els governs sorgits 
amb una participació baixa com alta, però 
quant més amunt sigui la xifra, més auto-
ritat moral tindran els equips de govern 
que gestionaran els municipis de l’Anoia, 
des d’ara fins l’any 2019. Per davant te-
nim un període clau de la nostra història 
com a territori, que durant segles ha estat 
quasi una terra de ningú, i que reclama 
més que mai dels seus representants 
més valentia, més contundència, més ex-
periència i més preparació. Fixem-nos en 
les propostes, raonem-les, mirem el grau 
de compromís dels candidats, i fugim dels 
oportunismes individuals i el “lepenisme” 
i la “txabacaneria” que sembla apropiar-
se d’algunes formacions. 

Temps per 
pensar i triar

Francesc Monclús
L’entrenador de l’Igualada Hoquei Club s’acomiadarà demà dels 
aficionats en el darrer partit de la temporada a les Comes. Cesc 
Monclús diu adéu després que la junta directiva hagi decidit no 
renovar-lo com a tècnic del primer equip, una decisió purament 
esportiva que no amaga gens ni mica la dedicació i la vàlua de 
l’igualadí, implicat amb la primera línia del club les últimes cinc 
temporades. Estem segurs que el Cesc continuarà lligat a l’ho-
quei de casa. Gràcies per tot!

Jeroen Dijsselbloem, president de l’Eurogrup , ha 
declarat que “L’economia espanyola s’està recu-
perant molt bé i s’han fet moltes reformes, però se 
n’han de fer més en el cap laboral i fiscal”. 

Luís de Guindos, es postula per ocupar aquesta 
presidència. Potser pensen que a Europa podran ca-
llar totes les veus discordants.

Gaizka Garitano, entrenador de l’equip de futbol Ei-
bar, va abandonar la sala de premsa en de l’Alme-
ria quan li recriminaren que respongués en euskera 
una pregunta que li havien fet en aquest idioma. I és 
que per a alguns a Espanya només hi ha un idioma. 

Ernesto Valverde, entrenador de l’Athletic Club de 
Bilbao, es va afanyar a dir que ell no pot respondre 
com el seu col·lega d’Eibar perquè no el sap, però li 
agradaria saber-ne.

Luís Enrique Martínez, entrenador del Barça, li pas-
sa el mateix, però ningú s’escandalitza que li facin 
preguntes en català.

Mariano Rajoy, president del govern espanyol, va 
arrencar rialles i aplaudiments quan va respondre a 
la t la pregunta “Vostè sap què són unes eleccions 
plebiscitàries?”, dient que “són les que no se cele-
braran a Catalunya el 27 de setembre. El que diu 
la Constitució i el conjunt de l’ordenament jurídic és 
que són autonòmiques”. 

Teresa Gomis, primera tinent d’alcalde de l’Ajunta-
ment de Reus, va abandonar el consistori escortada 
pels agents que van irrompre a l’edifici municipal per 
ordre del jutjat número 3 de Reus, que investiga el 
cas Innova, entramat de societats que es van consti-
tuir en el govern del Tripartit.

Artur Mas, president de la Generalitat, ha estimat 
en 3.000 milions d’euros anuals les despeses de 
funcionament d’un “Estat català”, però disposaria de 
12.000 i 15.000 milions que ara no té, el que corres-
ponen al dèficit fiscal. 

David Fernandez, líder de la CUP, és segons el son-
deig de La Vanguardia, el líder polític més ben valo-
rat pels catalans. A més és l’únic que ha aprovat. La 
segona posició és per a Oriol Junqueras i la tercera 

per a Artur Mas. 

L’alcaldable per Barcelona Ada Colau (Guanyem) 
rebutja la Declaració unilateral d’Independència, 
al.legant que ells donarien la paraula a la ciutadania.

L’alcaldable per Barcelona de Ciutadans, Carina 
Mejias, ha assegurat que la seva formació posarà 
“tots els impediments possibles” per a que se celebri 
l’acte anunciat per l’ANC i Òmnium a la Meridiana el 
proper 11 de setembre. Amb tot, actes com les con-
centracions del 12 d’Octubre o el Dia de la Constitu-
ció els considera adequats i creu que “no tenen res a 
veure” amb els de l’ANC.

La sortida en fals de Juan Carlos Monedero de Po-
demos provoca una situació de crisi en aquest partit 
que veu com estan baixant les seves aspiracions, 
menjats per la “casta” política. El partit que governa 
Pablo Iglesias ja s’està ofegant d’èxit abans de tas-
tar-lo.

El PSC dóna per perduts 49 dels 196 ajuntaments 
que van guanyar el 2011, i per contra han presentat 
145 llistes fantasma en municipis on ningú del poble 
volia representar el PSC.

El PP i, especialment, el president valencià Alber-
to Fabra, ha pressionat perquè Alfonso Rus deixi 
els càrrecs institucionals, com el de president de la 
Diputació de València i el de batlle de Xàtiva. Però 
Rus no en té cap intenció, i atribueix tot l’escàndol a 
una conxorxa en contra seu. De moment, el PP s’ha 
apressat a suspendre’l de militància.

Catalunya es troba a la cua d’Espanya en despe-
sa pública en educació i salut. Les diferències entre 
autonomies arriben al 60% com a conseqüència del 
sistema de finançament, segons un estudi de la Fun-
dación BBVA.

Els espanyols van treballar per pagar impostos fins 
diumenge passat, 3 de maig, en comptes del dia 1 
com el 2014. El retard en la data que els economis-
tes liberals denominen «el dia lliure d’impostos» es 
deu a l’alça de la pressió fiscal, és a dir, la part que la 
recaptació tributària es menja del conjunt de la rique-
sa generada pel país (PIB)

 Fixem-nos en les propostes, 
raonem-les, mirem el grau de com-
promís dels candidats, i fugim dels 
oportunismes individuals i el “lepe-
nisme” i la “txabacaneria” que sem-
bla apropiar-se d’algunes formacions
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Durant 32 anys, la Diputació de Barcelona va 
estar governada ininterrompudament per pre-
sidents socialistes. Ininterrompudament. La llei 
-heretada del franquisme- adjudica els diputats 
a partir de la suma absoluta de vots populars 
a tots els municipis de cada comarca. A l’Anoia 
ens toca un diputat que serà designat per la di-
recció del partit que tregui més vots al conjunt 
de la comarca, amb independència del nombre 
de regidors que hagi obtingut.
Aquest tipus d’elecció, anomenada “de segon 
grau”, ja constitueix per ella mateixa una esta-
fa al ciutadà que no té cap poder de decisió ja 
que, entre altres mancances, desconeix qui és 
el candidat a diputat per la circumscripció co-
marcal. D’altra banda aquest sistema dóna tot 
el poder a les estructures de partit que poden 
designar, sense ni llum ni taquígrafs, a qui els 
doni la gana. Amb aquests sistemes d’elecció, 
no és estrany que els responsables d’organit-
zació del PSC hagin tingut sempre tant de po-
der al territori.
Per higiene democràtica s’han d’abolir els sis-
temes d’elecció de segon grau i mai no ha d’ar-
ribar a la presidència d’una entitat democràti-
ca, qui no hagi estat elegit directament pels 
ciutadans. 
No hi ha en cap estat d’Europa, una sola insti-
tució representativa, el president de la qual no 
hagi passat per les urnes. Cap? Bé per a ser 
sincers a Catalunya tenim també els consells 
comarcals que són elegits de forma similar a 
les diputacions: en segon grau i per designació 
directa dels partits.
En el cas dels consells no entro a valorar la 
capacitat dels diferents presidents que ha tin-
gut el Consell Comarcal de l’Anoia que, a més, 
han estat de diversos colors polítics, el que la-
mento és la forma en què han estat elegits els 
consellers. Molt sovint han anat al consell els 
candidats perdedors al seu municipi. Si al seu 
poble els ciutadans no els han fet confiança, 
no sembla el més lògic que governin al conjunt 
de la comarca.
Però per si tot això no fos prou lamentable, PP 
i PSC, presenten una gran quantitat de can-
didatures fantasma en desenes de pobles de 
l’Anoia, amb l’objectiu de tibar més diners de 
subvenció electoral i per tenir més representa-
ció al Consell i a la Diputació. Són tan barruts, 
que no dubten a deslegitimar les institucions 
per tal de seguir mangonejant pressupostos i 
exercint el poder.
Encara us estranya que els partits no es posin 
d’acord per redactar una nova llei electoral? Si 
una cosa funciona, no la canviïs, diuen ells. El 
dia 24 els ciutadans disposem d’una eina per 
a escombrar barruts i començar el camí del 
canvi.

Consells i diputacions

JAUME SINGLA 

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades62 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

Si un treballador és bo i tant ell com l’empresa en 
són conscients, no té sentit parlar de salari mínim. 
En aquests casos l’empresa ha de tenir clar que a 
un treballador així no se l’ha de deixar escapar a 
la competència; si més no, s’ha d’evitar que marxi 
per motius salarials. En un cas així resulta irre-
llevant si el salari mínim fixat pel govern és d’un 
import correcte, baix o molt baix, que de tot hi ha 
segons quins països considerem; ara bé, el salari 
mínim no acostuma a ser alt enlloc. Però davant 
d’un interès mutu, empresa i treballador segur que 
es posen d’acord per convenir un salari que resulti 
atractiu i motivador. 
És evident que en aquest exemple s’exclouen les 
relacions laborals que es donen entre les diferents 
administracions públiques i els seus treballadors, 
siguin funcionaris o no. Dissortadament, aquest és 
un món on els conceptes competitivitat, lliure com-
petència i, sobretot, el gran objectiu de la satisfac-
ció del client, no tenen el pes que necessàriament 
han de tenir a l’empresa privada. Amb les excep-
cions que calguin, que segur que n’hi ha alguna.
A Espanya —i a Catalunya mentre en formem part 
també—, el salari mínim fixat per l’any 2015 és 
de 21,62 €/dia, o 648,60 €/mes per 14 pagues/
any. Però com que no totes les empreses i sectors 
d’activitat tenen establert el mateix nombre d’ho-
res/any que s’han de treballar, aquí es fa difícil es-
tablir quin és el salari mínim per hora treballada, 
com passa a altres països. A Alemanya, per exem-
ple, on el salari mínim fins ara no existia, aquest 
any s’ha fixat per llei: 8,50 €/hora.
Als Estats Units tenen establert a escala federal 
un salari mínim de 7,25 $/hora (6,47 €), però a 
partir d’aquest import et trobes amb excepcions. 

Salari mínim
MIQUEL SAUMELL ·    @MiquelSaumell

A Seattle, per exemple, el salari mínim és de 15 
$ (13,39 €), mentre que a la ciutat de Nova York 
és de 8,25 $ (7,37 €). El president Obama, que ja 
no s’hi juga la reelecció perquè no es pot tornar a 
presentar, ara dóna suport a un moviment popular 
que reclama que, a escala federal, el salari mínim 
s’augmenti fins a 9 $/hora (8,04 €). El seu gest 
arriba, però, un pèl tard.
Sense entrar en el debat de si el salari mínim fixat 
per llei permet viure dignament, sembla correcte 
que hi sigui. Ara bé, el que no em sembla defensa-
ble és que en empreses que tenen un altíssim ni-
vell de beneficis la retribució del treballador es fixi 
d’acord amb el salari mínim. Així, no em semblaria 
gens forassenyat que, a partir d’un determinat ni-
vell de beneficis, el treballador també n’hagués de 
sortir beneficiat.
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LOTTO 6/49
· Dissabte 2/05/2015

4-13-19-20-29-45
Complementari: 34
Reintegrament: 4

· Dimecres 6/05/2015
9-11-15-20-47-48

Complementari: 35
Reintegrament: 7

TRIO
· Dijous 30                  303  
· Divendres 1          278
· Dissabte 2     285
· Diumenge 3          743
· Dilluns 4               501
· Dimarts 5       605
· Dimecres 6      798

ONCE
· Dijous 30              63824
· Divendres 1       05031
· Dissabte 2    43717
· Diumenge 3       63060
· Dilluns 4             21461
· Dimarts 5    82684
· Dimecres 6    38417

· Dijous 30   1-8-10-32-38-40   C: 12  R: 7
· Dissabte 2   7-13-36-39-48-49  C: 25   R: 4

· Diumenge 3   4-15-18-29-30  Núm. clau: 8 

· Dimarts 5   1-10-17-20-42  Estrellas: 8/9

MAIG
8: Guillem; Cal·líope. 
9: Efrem; Marí; Prim; Felicià; Pelàgia..
10: Maurici; Asteri.
11: Bernabé; Maria-Rosa Molas; Adelaida.  
12: Joan de Sahagun; Onofre
13: Antoni de Pàdua; Fandila; Aventí 
14. Eliseu; Digna

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.

Devocions, obligacions i 
prioritats
•• JOSE ANTONIO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Desitjar que per a la seva filla disca-
pacitada es coŀloqui una marquesina 
per quan espera l’autocar no és de-
manar res de l’altre món, sabent que 
a més també se’n beneficiaran d’altres 
persones en la mateixa situació. Però 
sembla ser que després de sis mesos 
les prioritats a Santa Margarida de 
Montbui són unes altres -i no, no parlo  
només del recent concert gratuït d’en 
Carlos Baute-. Ja des de 2004, i des-
prés de les queixes entorn a la revisió 
cadastral i la pujada de l’IBI que patir 
Montbui, mai m’han prestat atenció. 
Aquesta vegada no ha sigut diferent, 
però si no ho fan per mi, que ho facin 
per la meva filla. He fet una instància 

presentada a l’Ajuntament en data de 
10 de novembre esperant encara a 
data d’avui com a mínim una resposta.

Somio
•• PEPITA CASTELLS

Somio en una ciutat on els responsa-
bles, escollits en les urnes i designats 
als diferents  serveis  per la ciutat si-
guin transparents, nítids sense gens 
d’entelament.                           
Els diferents desglossats de les sec-
cions en tots els àmbits, siguin explí-
cits i fàcils d’interpretar (interpretació 
miŀlimètrica) per tots els ciutadans/
és, amb independència del grau de 
la seva qualificació, humana, cultural, 
ètica etc.
Exemple: ciutadans dedicats a l’afer 
X, amb els sous que perceben (no hi 

pot secret per ésser treballadors de la 
ciutat) són els seus habitants els que 
els renumeren a tots . Així mateix, amb 
totes les subvencions rebudes des 
d’altres entitats governamentals, par-
ticulars etc.
Si una empresa els seus dirigents  ig-
noressin la retribució dels seus emple-
ats, seria correcte?
Quelcom que sigui exorbitant, i impos-
sible, demanar l’explicació correspo-
nent.
Els afers més voluminosos, consultar-
los mitjançant els medis adients i amb 
una consulta assequible a cada muni-
cipi.
Els plens municipals anunciats públi-
cament, de una forma assequible a la 
majoria dels habitants (actualmente 
per web, tothom és benvolents amb 
aquet mitjà), juntament amb el pla pre-

vist de discussió.
Horari assequible per a una majoria de 
ciutadans per dialogar amb el regidor 
pertanyent al que prevalgui, com tam-
bé amb el dirigent principal de l’ajun-
tament.
Que les vostres promeses o propostes 
escampades amb motiu de les elecci-
ons, quedin plasmades en qualsevol 
document, fàcil de trobar pel ciutadà 
per poder verificar al seu compromís 
(les paraules, el vent se les emporta).
El nostre/vostre compromís és d’una 
legislatura, dipositar un vot no és un 
xec en blanc, és una confiança diposi-
tada amb els elegits, però a l’aguait del 
rendiment  que se estableixi.
Agraïda, per haver compartit uns se-
gons els meus somnis.

Dia 8: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 9: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 10: ESTEVE/ Av. Catalunya, 101
Dia 11: TORELLÓ./ P. Verdaguer, 82
Dia 12: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 13: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 14: MISERACHS/ Rambla Nova, 1

cartes al director

El ministeri d’Educació vol invalidar tot el procés 
d’inscripció que està assignant les demandes de 
matriculació als centres educatius de Catalunya a 
partir de comissions de garantia amb presència de 
tota la comunitat educativa.
En un pas més cap a la judicialització del sistema 
educatiu, Wert vol generalitzar les sentències con-
cretes a les escoles que les obliguen a fer el 25% 
de les classes en castellà.
La voluntat del ministre és col·lapsar l’escola cata-
lana i delegar un aspecte competencial com és la 
llengua vehicular i l’organització dels centres a la 
pretesa voluntat d’unes famílies.
Està clar que la implantació de la LOMCE, atesa 
la desconfiança de l’Estat sobre el sistema edu-
catiu català, només es pot fer sota el control de la 
matriculació, el currículum escolar i els processos 
d’avaluació i les revàlides per a l’obtenció dels tí-
tols.

Somescola: “Wert vol col·lapsar l’escola catalana amb
un acte de violència institucional”

SOMESCOLA ·    

La pretensió de bloquejar el procés de 
matriculació és un acte de violència 
institucional que introdueix una gran in-
certesa a les famílies que han participat 
en el procés d’inscripció i als centres 
educatius que s’han d’organitzar per a 
donar a millor acollida dels nous inscrits 
per al setembre. La irresponsabilitat del 
ministre Wert, avantposant la seva ide-
ologia a la qualitat del procés educatiu, 
només pot ser contestada amb la de-
fensa més explícita del marc competen-
cial català.
Somescola.cat es posa al costat de tota 
la comunitat educativa i reclama al go-
vern de la Generalitat que no faci cap pas endarre-
re en el manteniment del model d’escola catalana, 
que prové de la decisió democràtica del poble de 
Catalunya.

L’escola catalana és un model de convivència i co-
hesió. La llengua mai no ha trencat el consens de 
la comunitat educativa per a la continuïtat de la 
feina feta en més de 30 anys d’escola catalana.
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Aquesta passada nit, amb 
l’habitual enganxada de car-
tells, ha començat la campa-
nya electoral de les eleccions 
municipals. Un total de 145 
candidatures concorren en els 
33 municipis de la comarca, 
on tot és obert fins que tan-
quin els coŀlegis electorals el 
vespre del 24 de maig. En un 
únic municipi, Carme, només 
hi ha una llista, la d’ERC, amb 
la qual cosa ja se sap que Jor-
di Sellarès continuarà essent 
l’alcalde. Podria passar el ma-
teix en 5 municipis més, tots 
ells amb una candidatura local 
d’ERC i una altra de les consi-
derades “fantasma”, però cal-
drà esperar als resultats. 
En general, la precampanya 
ha estat força tranquiŀla, però 
hi ha excepcions. L’aparició 
de Carlos Navarro “Yoyas” 
en una de les candidatures 
de Vilanova del Camí, on hi 
ha 11 llistes, ha situat aquest 
municipi als mitjans de comu-
nicació d’abast nacional, però 
no precisament en els progra-
mes més seriosos. A Òdena 
s’endevina un polvorí amb 
conseqüències imprevisibles. 
La guerra oberta entre CiU i 
ERC s’ha evidenciat aquesta 
setmana amb la negativa dels 
republicans a participar en un 
debat que volia organitzar La 
Veu de l’Anoia. 

Denúncia de la CUP
A Igualada, on concorren 8 

Alguns dels “tuits” que la CUP ha denunciat davant la Junta Electoral.

Comença la campanya electoral amb la Junta Electoral prohibint 
a Marc Castells la difusió de la seva obra de govern a les xarxes

Dilluns, a Ràdio 
Igualada, primer 
dels debats entre 
els candidats a la 
capital de l‘Anoia

candidatures, la darrera set-
mana de precampanya ha fet 
aparèixer ja la primera mostra 
clara d’enrenou polític: la Jun-
ta Electoral ha admès una de-
núncia de la CUP contra CiU i 
el seu candidat Marc Castells, 
per l’aparició a les xarxes so-
cials dels seus habituals “tuits” 
respecte l’obra de govern, ja 
que infringeixen la Llei Orgà-
nica del Règim General Elec-
toral (LOREG).
La CUP espera que “aquesta 
decisió aturi la campanya ins-
titucional a Internet en període 
electoral, que fins ara ha ame-
naçat els principis d’objectivi-
tat i transparència del procés 

electoral, així com la igualtat 
dels diversos actors o formaci-
ons polítiques” que es presen-
ten a les eleccions. La CUP 
recorda el seu “compromís 
ètic” i afirma que “la denúncia 
vol contribuir a la regeneració 
democràtica, precisament en 
un període tan sensible com 
l’electoral”.
Convergència Democràtica de 
Catalunya i el propi candidat 
Marc Castells han anunciat 
que presentaran un recurs 
contra la decisió de la JEZ, ja 
que estan del tot disconformes 
amb la mateixa.
En concret, la Junta Electoral 
considera que els fets denun-

ciats per la CUP “infringeixen 
el disposat en els arts. 50 i 53 
de la LOREG i les instruccions 
2/11 de 24 de març i 3/11 de 
24 de març de la Junta Electo-
ral Central”. La denúncia de la 
CUP es basa en les publicaci-
ons d’obres, millores i accions 
de govern a Igualada a través 
de les xarxes socials Facebo-
ok i Twiter, després del 30 de 
març i un cop convocades les 
eleccions municipals.
Així, la Junta Electoral “reque-
reix al Sr. Marc Castells i Ber-
zosa, a títol personal, a CiU a 
través del seu representant i 
a l’Ajuntament d’Igualada per-
què anul·lin les seves publi-
cacions a Facebook i Twitter 
denunciades i s’abstinguin de 
realitzar aquest tipus d’activi-
tats a les xarxes socials i cap 
més publicació a partir d’ara, 
sota els advertiments legals 
que disposa l’article 153 de la 
LOREG”. 
La Junta, però, ha desesti-
mat unes altres denúncies de 
la CUP contra el repartiment 
gratuït del llibre de Marc Cas-
tells durant la Diada de St. 
Jordi, de l’avançament de la 
presentació del festival Anòlia, 
que els últims 3 anys s’ha pre-
sentat el 31 de maig (2012), el 

3 de juliol (2013) i 10 de juny 
(2014); i finalment, de l’ús de 
l’etiqueta #MarcaIgualada des 
del compte oficial i institucio-
nal de l’Ajuntament, coincidint 
amb el lema de la campanya 
de CiU per a les eleccions del 
24M.

Debats entre 
els candidats
L’assumpte “calenta” l’inici de 
la campanya electoral, un dia 
abans de la manifestació de 
l’Espai pels Somnis, prevista 
per demà dissabte a la tarda 
pels carrers del centre (veure 
pàgina 20), i tot esperant el 
primer dels debats entre els 
candidats a l’alcaldia d’Iguala-
da, previst per dilluns vinent a 
les 20.30 hores a Ràdio Igua-
lada. 
El clàssic debat de l’Ateneu 
serà el dia 18 de maig. Dime-
cres vinent -per no coincidir 
amb el futbol de dimarts- es 
farà una sessió de  Dimarts 
de Diàlegs amb el títol “Què 
esperes del proper alcalde 
d’Igualada?” a les 8 del ves-
pre.  El DdD donarà la veu a 
la ciutadania per saber què 
voldrien preguntar als candi-
dats i preparar, entre tots i de 
manera oberta, El Debat de 
Candidats del 18 de maig.  La 
introducció de l’acte anirà a 
càrrec de l’assessor de comu-
nicació i consultor polític Anto-
ni Gutiérrez-Rubí, que és un 
dels experts més reconeguts 
en campanyes electorals.

El candidat a l’alcaldia d’Igua-
lada per CiU, Marc Castells, 
signarà avui divendres, 8 de 
maig, exemplars del seu lli-
bre Marca Igualada, la ciutat 
que estem fent. Serà a la seu 
electoral situada a la Rambla 
de Sant Isidre, a partir de les 
19 h i aproximadament fins les 
20:30 h. Tothom qui ho desitgi 
podrà acostar-s’hi, recollir un 
exemplar dedicat i, si ho vol, 
conèixer també de primera 
mà, conversant amb l’actual 
alcalde de la ciutat, quin és el 
seu programa i el seu projecte 
de futur.
Durant la passada diada de 
Sant Jordi, a la Plaça de Cal 
Font, Castells va signar prop 
de 400 exemplars durant tota 
la tarda. En total, aquell dia 
es van repartir més de 2.500 

exemplars.
En aquest llibre, Marc Castells 
reflexiona sobre els últims 
quatre anys al capdavant de 
l’Ajuntament, abordant temes 
com ara l’aposta inequívoca 
per la indústria local, la res-
ponsabilitat de fer costat als 
més vulnerables en una si-
tuació de crisi econòmica, la 
recuperació de l’autoestima 
col·lectiva, la constitució d’un 
ecosistema adient per atreu-
re inversions, l’impuls d’Igua-
lada com a ciutat università-
ria amb el nou Campus i els 
nous estudis, l’extensió de la 
idea d’Igualada com una ciutat 
amable o el rigor i la respon-
sabilitat en la gestió del con-
sistori, retornant la credibilitat 
a una institució que es va he-
retar enormement endeutada. 

Alhora, Marc Castells hi apun-
ta també per on ha de passar 
la Igualada del futur. Tal i com 
explica, Igualada té capacitat i 
valors suficients per construir 
una marca ferma, consolidada 
i respectada tant al país com a 
l’exterior. 

El programa electoral, al 
web marcaigualada.cat
La pàgina web www.marcai-
gualada.cat compta des d’avui 
amb destacades novetats. 
Des del passat mes de març, 
aquesta pàgina ja incloïa un 
detallat resum de les accions 
fetes per l’actual govern mu-
nicipal en el mandat que ara 
s’acaba, sota el títol “Què hem 
fet?”. Al seu costat, també es 
mantenia al dia la secció del 
Blog, amb notícies relacio-

nades amb les accions de la 
candidatura. 
Ara, però, amb l’inici de la 
campanya electoral, s’hi han 
afegit dues noves pàgines. En 
primer lloc, el “Què farem?”, 
on s’explica el projecte de 
CiU  pels propers 4 anys i on 
es pot descarregar el progra-
ma electoral. I en segon lloc, 
també s’hi incorpora la pàgina 
“Equip”, amb les fotos i la fitxa 
detallada dels 31 integrants de 
la llista electoral de la federa-
ció a la capital de l’Anoia.
A banda, la candidatura afirma 
que les xarxes socials Twitter 
i Facebook, tant pel que fa a 
CiU com al propi Marc Cas-
tells, estan “permanentment 
actives com a canals d’infor-
mació o d’interacció amb el 
candidat”. 

Castells signarà llibres avui a la seu de CiU a la Rambla St. Isidre

Castells, signant llibres per Sant Jordi.



07
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIVENDRES

8 de maig de 2015

EN RELACIÓ A  LA INFORMACIÓ APAREGUDA EN PREMSA 
EL PASSAT 30 D’ABRIL DE 2015, ROFEICA ENERGIA SA 

VOL FER ELS SEGÜENTS ACLARIMENTS:
ORIGEN DE LA QUERELLA

Té el seu origen en la modificació del Pla Parcial Industrial Els Plans d’Arau Usos-2, que obliga a utilitzar NOMÉS combustibles ga-
sosos (Gas Natural o gasos liquats del petroli), excloent qualsevol altre tipus de combustible fòssil o utilització d’energies renovables 
(com la solar, biomassa, geotèrmia, etc).
Aquesta decisió no es va basar en cap informe tècnic justificatiu, és arbitrària, i perjudica greument la viabilitat de la Planta de Coge-
neració de ROFEICA ENERGIA SA (fins i tot pot arribar a provocar el seu tancament).
A més, es va realitzar amb evident mala fe, ja que el 5 de febrer de 1998 es va signar un Conveni entre l’Ajuntament, Grup Romaní, 
FECSA i la Generalitat, en què l’Ajuntament es comprometia a “donar les màximes facilitats perquè ROFEICA ENERGIA SA disposi 
dels corresponents permisos d’activitats i llicència d’obres”. Prèviament s’havia expressat l’interès de totes les parts en el projecte de 
Cogeneració i es considerava adequada la seva instal·lació al polígon industrial Els Plans D’Arau. També es reconeixia expressament 
que els “motogeneradors de la Cogeneració treballaran amb fuel-oil Nº 1 tipus BIA”.
Cal destacar que des de l’Acta de comprovació d’ 11 de juliol de 2002, realitzada per l’enginyer municipal, no s’ha obert cap expedient 
sancionador a ROFEICA ENERGIA SA en relació a possibles emissions atmosfèriques, sorolls o vibracions; és a dir, en més de 12 
anys no hi ha hagut cap infracció susceptible de ser sancionada.

CONTRA QUI ES PRESENTA LA QUERELLA?

Contra l’exalcalde Jaume Armenteras, l’actual alcalde Santiago Broch, l’enginyer municipal Jaume Claramunt i l’arquitecte municipal 
Jordi Pagès, que són les persones que en funció del seu càrrec van promoure, tramitar, elaborar informes,  i/o aprovar la modificació 
esmentada.
El Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 ha obert Diligències  Prèvies, i els va citar a declarar en qualitat d’imputats el dia 27 
d’abril de 2015, amb assistència de lletrat.  
Es va notificar a l’Ajuntament de la Pobla Claramunt l’admissió de la querella, en la seva qualitat de responsable civil subsidiari.

PER QUÈ S’HA PRESENTAT EL 3 DE FEBRER DE 2015 I NO ABANS?

L’aprovació inicial de la modificació del Pla Parcial es va aprovar per Decret d’Alcaldia el 4 de febrer de 2005. El presumpte delicte de 
prevaricació prescriu als 10 anys, pel que l’últim dia  possible per presentar-la era el 3 de febrer de 2015.
ROFEICA ENERGIA SA es va adequar a la Llei 3/98, mitjançant una avaluació ambiental verificada que va ser informada favorable-
ment per l’OGAU (Generalitat) el 8 de setembre de 2004. Des d’aquell moment, hem estat esperant la Resolució de la Llicència Ambi-
ental  que l’Ajuntament està obligat a atorgar (ja que l’informe de l’OGAU és favorable). La Llicència Ambiental és el document on es 
recullen  totes les prescripcions tècniques, valors límits d’emissió, règims de control, etc. 

Doncs bé, l’OGAU va reclamar  a l’Ajuntament fins a cinc ocasions la proposta de Resolució de la Llicència (22 setembre 2006, 9 de 
maig de 2007, 25 de març de 2010, 19 d’octubre de 2010 i 9 d’agost de 2011) sense que l’Ajuntament ho fes. A l’últim requeriment va 
recordar que, en tot cas, el silenci és positiu.
També vàrem presentar l’any 2012, un estudi realitzat per l’enginyeria alemanya SEEGER ENGINEERING AG. on proposàvem ampliar 
la cogeneració actual utilitzant biomassa i proposaven la construcció de la fàbrica de pèl·lets al polígon industrial. Aquest projecte no 
va suscitar l’interès de l’Ajuntament; ans al contrari, ens hem trobat amb problemes en les dues activitats (el que ha causat perjudicis 
no només a l’empresa, sinó també al poble).
Per tant, en contra de la nostra voluntat i  davant l’actitud de l’Alcalde, ens hem vist obligats a presentar la querella en una data propera 
a la precampanya electoral.

QUÈ ÉS UNA PLANTA DE COGENERACIÓ?

És la producció conjunta d’energia tèrmica  utilitzable i electricitat, a partir d’una mateixa font d’energia. És una tecnologia que suposa 
un increment notable de l’eficiència energètica.
L’Estat Espanyol, d’acord amb els objectius i les Directives Europees, ha legislat a favor de la cogeneració des de l’any 1991, incenti-
vant-la econòmicament mitjançant primes o complements econòmics a la venda d’electricitat a la xarxa. Sempre s’ha inclòs dintre del 
règim especial les centrals de cogeneració que utilitzen fueloil núm. 1 BIA (que és el que utilitza ROFEICA ENERGIA SA).
Així doncs, no hi cap raó de tipus energètic ni mediambiental que justifiqui legalment la necessitat de canviar el combustible de la 
Planta de Cogeneració.

QUINA ÉS LA VOLUNTAT DEL GRUP ROMANÍ?

No volem entrar en controvèrsies públiques, però ens veiem en l’obligació d’aportar informació rigorosa i objectiva sobre les informa-
cions que ens afectin.
Els gestors actuals del  Grup Romaní volem consolidar  i ampliar les nostres activitats industrials a la Pobla Claramunt,  dintre del marc 
legal existent, creant riquesa i ocupació en el municipi i la comarca, amb voluntat de diàleg i transparència amb les administracions i 
agents socials, i ocasionant els menors perjudicis als poblatans/es.
Per últim, restem oberts a mantenir reunions de treball amb entitats, associacions, grups polítics i qualsevol persona que pugui tenir 
interès en conèixer amb més detall les nostres propostes.  La base de qualsevol opinió rigorosa és la informació.
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El president d’ERC, Oriol 
Junqueras, va ser dissabte a 
Igualada en un esmorzar amb 
empresaris, al Kiosk del Rec, 
per tal d’avalar la candidatura 
de Josep Maria Palau, i donar 
a conèixer els detalls del pro-
grama electoral en l’àmbit de 
l’economia.
En el seu discurs, Junque-
ras, va parlar de les mesures 
d’activació econòmica que el 
seu consistori ha dut a terme 
a Sant Vicenç dels Horts, d’on 
n’és alcalde. Junqueras va 
parlar de la situació actual del 
país i va destacar que cal co-
nèixer “la realitat territorial” de 
cada lloc, per tal de poder tre-
ballar de forma eficient i ajudar 
en la reactivació econòmica 
del país. Així, el president re-
publicà, va afirmar que si vo-
len una formació que conegui 
la realitat territorial de la seva 
ciutat i treballi per a la seva 
gent, “cal votar Esquerra” en 
les properes eleccions. 
Per la seva banda, Josep M. 
Palau va recordar que el pro-
jecte que encapçala es basa 
“en decidir junts una ciutat per 
a tothom”, basant-se en “l’efi-
ciència en l’administració mu-
nicipal, la reindustrialització i la 
creació de més feina a Iguala-
da, i una major inversió social”.
La principal obsessió de Palau 
és la recuperació de l’econo-
mia i la creació de feina. Pa-

Jordi Riba, acompanyat dels components de la candidatura de Socialistes d’Igualada, davant l’antic Escorxador.

Oriol Junqueras avala a Josep Maria Palau (ERC), que insisteix en 
la reindustrialització d’Igualada i la inversió social

lau afirmava que “activarem 
un programa transversal de 
reindustrialització d’Igualada”; 
“incentivarem i facilitarem la 
reinversió de l’estalvi i dels 
recursos financers dels igua-
ladins en projectes empresari-
als a Igualada”; com a tercera 
proposta assegurava que “reo-
rientarem els equipaments de 
l’Ig-Nova i crearem el laborato-
ri de fabricació digital d’Iguala-
lada”; “apostarem més per les 
nostres indústries i els nostres 
sectors amb més potencial de 
futur”; i finalment, com a cin-
quena proposta de treball a 
dur a terme en la creació de 
feina a la ciutat, Josep M. Pa-
lau va explicar que “activarem 
una potent Taula de Dinamit-
zació Comercial d’Igualada”.

ERC, decidida a fer un 
nou POUM
D’altra banda, el candidat i ar-
quitecte Enric Conill, al costat 
de Josep M. Palau i els col.
laboradors de la sectorial de 
Territori i Sostenibilitat, Fran-
cesc Bòria i Daniel Macià, 
van donar a conèixer la línia 
de treball d’aquest àmbit, en 
què hi destaca la necessitat 
de redacció d’un nou POUM i 
l’especial atenció als usos del 
barri del Rec. 
Esquerra vol que el POUM 
es faci en un treball en comú 
amb els municipis de la Con-
ca, per tal de “consensuar un 

Jordi Riba vol tornar a governar i fer “política amb sentiment”
Socialistes d’Igualada va vo-
ler que la presentació del seu 
model pels propers quatre 
anys tingués com a escenari 
el recuperat edifici de l’Escor-
xador, un dels projectes més 
simbòlics que va fer l’Entesa 
per Igualada. A l’acte, davant 
unes 150 persones, hi va par-
ticipar també l’exalcalde Jordi 
Aymamí.
El que fou líder de l’Entesa i 
del progressisme igualadí du-
rant més d’una dècada va re-
ferir-se precisament a “la visió 
oberta dels socialistes” com 
a garant de la transformació 
de la ciutat. En canvi “alguns, 
quan bufen vents de canvi 
aixequen murs, mentre que 
d’altres construïm molins per 
aprofitar aquesta energia re-
novadora i fer polítiques més 
netes i transparents pensant 
en tothom”. Aymamí va rebeŀ-
lar-se contra les desigualtats 
i va referir-se a les futures 
generacions d’igualadins per 
a que, des de les esquerres, 
“tinguem l’obsessió de treba-
llar per garantir que el punt 

de partida sigui igual per a 
tothom. Socialistes d’Igualada 
és l’única referència i alterna-
tiva possible a l’actual govern 
conservador i tenim un bon li-
deratge, un bon equip i un bon 
programa per fer d’Igualada 
una ciutat millor”.

Política amb sentiment
El candidat Jordi Riba, en el 
seu discurs, molt ben estruc-
turat, va mostrar-se iŀlusionat 
en poder tornar a governar 
la ciutat tot fent “política amb 
sentiment” i amb una inequí-
voca gestió d’esquerres, ge-
nuïna: “la igualtat és la nostra 
missió”, va dir Riba davant 
d’un públic convençut, entre 
els que hi havia històrics del 
socialisme igualadí, com Sal-
vador Pelfort.
El candidat va mirar de posar 
pebre al debat polític de la pre-
campanya, quasi inexistent en 
les últimes setmanes, criticant 
el govern municipal. “S’han 
dedicat a fer oposició als que 
érem a l’oposició, perquè en el 
fons ells són conscients, CiU i 

ERC, que no han aconseguit 
transformar Igualada com ho 
vàrem fer nosaltres, hem vist 
un govern amb més actitud 
de revenja que preocupat en 
resoldre els problemes de la 
gent”. Per a Riba “la nostra al-
ternativa és parlar de la gent, 
no de les marques ni de l’au-
toestima de l’actual alcalde, 
perquè no sortirem de la crisi 
sinó en sortim tots”. 

Fusió de la Conca
D’altra banda, el candidat so-
cialista ha presentat aques-
ta setmana més detalls del 
programa electoral, insistint 
en “obrir el debat sobre la fu-
sió dels municipis de la Con-
ca d’Òdena”. Els socialistes 
aposten per “promocionar la 
unió dels municipis de la Con-
ca amb un procés que ha de 
servir per informar del que su-
posaria aquesta fusió. Poste-

riorment s’engegaria una con-
sulta ciutadana”.
El PSC també proposa que 
els ciutadans puguin accedir 
online al desenvolupament del 
pressupost municipal, la crea-
ció d’assemblees obertes per 
a explicar els projectes i “faci-
litar que les petites i mitjanes 
empreses, que són majoria a 
Igualada, puguin accedir als 
concursos de l’Ajuntament”.                                     

document tipus pla director”. 
Alhora la formació republicana 
proposa crear una gran plata-
forma d’actors locals amb su-
port d’experts, si cal externs, 
que el pensi, el creï i se’l faci 
seu, i la creació d’una Ofici-
na del POUM. Els reptes són 
la previsió de creixement de 
la ciutat, l’adequació  de l’es-
pai de l’antiga NII-sector les 
Comes com un gran parc;  la 
possibilitat d’admetre altres 
usos  i edificacions en aquest 
espai; la modificació i/o ampli-
ació d’usos de la façana nord  
del parc per generar una major 
activitat sobre el mateix parc; 
la possible ampliació i poten-
ciació dels usos de la façana 
sud de l’avinguda d’Europa; 
les possibles intervencions  
al  barri del Rec i al polígon 
industrial de les Comes;  les 

El Kiosk del Rec es va omplir dissabte per veure d’a prop Oriol Junqueras i Josep Maria Palau.

millores de les connexions 
actuals o la creació de noves; 
la revisió dels usos a les dife-
rents zones de la ciutat; la mi-
llora de les zones verdes...
Mentrestant no es faci el 
POUM, Esquerra creu que 
s’ha de redactar de seguida 
un Pla Especial del Rec, que 
generi les modificacions ne-
cessàries per possibilitar pos-
sibles canvis d’usos, la seva 
dinamització econòmica i cul-
tural, i una revitalització urba-
na i ciutadana.

Taxa d’escombraries més 
barata pel barri més net
Altres propostes en aquest 
àmbit d’ERC són, en la ges-
tió dels residus, fer una cam-
panya informativa i formativa,  
incentivar el reciclatge a la ciu-
tat, reduint en un percentatge 

aproximat al 10% el rebut de 
recollida d’escombraries per 
aquell barri que recicli més 
i millor, i engegar el procés 
d’implantació del sistema de 
recollida porta a porta, ja que 
això representa passar d’un 
reciclatge del 15% al 85% i  un 
importantíssim estalvi econò-
mic. 
Esquerra també vol millorar la 
senyalització i manteniment de 
les entrades de la ciutat, recla-
mar la connexió amb la Ron-
da Sud, i, respecte l’habitatge, 
obligar a les entitats bancàries 
a posar a lloguer social la seva 
cartera d’habitatges buits, cre-
ar una cartera municipal d’ha-
bitatges amb lloguer garantit, 
amb una gestió conjunta amb 
els propietaris dels mateixos, 
també de locals comercials.
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El candidat de CiU a la ree-
lecció, Marc Castells, ha co-
mençat a explicar aquesta 
setmana detalls del programa 
electoral. Una de les propos-
tes més destacades ha estat 
la de crear un “consell asses-
sor” format per igualadins in-
dependents i consensuats en-
tre totes les forces polítiques, 
que es cuidarà de garantir la 
transparència de la Hisenda 
municipal. “No ho hem volgut, 
ni voldrem amagar-nos de res. 
Tothom ha de saber al dia com 
estan els números de l’Ajunta-
ment”, va dir Castells.
“Només farem aquelles inver-
sions que tinguin un retorn real 
per la ciutat, mantindrem la 
tendència de moderació dels 
impostos locals i seguirem re-
duint, cada cop més, el termini 
de pagament als nostres pro-
veïdors”. El candidat va recor-
dar que el govern que ell ha 
encapçalat “ha retornat uns 20 
milions d’euros als bancs per 
eduir l’elevat deute heretat del 
govern anterior, s’ha garantit 
la prestació de tots els serveis 

Marc Castells i alguns dels membres de la candidatura de CiU, amb la “caravana” de campanya.

CiU vol crear un Consell format per igualadins independents 
que garantirà la transparència de la Hisenda municipal

La CUP presenta 350 propostes per a “reinventar” Igualada
La CUP Igualada ha presentat 
aquest dimarts el seu progra-
ma per a les eleccions mu-
nicipals del 24 de maig. Un 
document amb més de 350 
propostes agrupades en 10 ei-
xos temàtics, amb el lema Re-
inventem Igualada-Pren par-
tit. En destaca, per exemple, 
l’aposta per enfortir els drets 
socials i dur a terme diverses 
mesures per a garantir l’accés 
universal serveis socials, habi-
tatge i educació.
El programa es pot consultar 
a www.cupigualada.cat/pro-
grama i és fruit d’un treball 
participatiu i col·lectiu: s’ha 
elaborat mitjançant 5 assem-
blees obertes i 4 comissions 
de treball -que han rebut les 
aportacions de diversos pro-
fessionals, barris i moviments 
socials de la ciutat- a més d’in-
cloure les propostes de veïns i 
veïnes recollides través d’una 
aplicació web i de parades al 
carrer. Un procés obert, per-

què per a la CUP construïm la 
ciutat que volem cada dia, en 
tots els espais possibles.
En l’àmbit de serveis socials, 
la CUP aposta per un nou mo-
del transversal, que involucri 
la resta de polítiques: passar 
d’un enfocament assistenci-
alista i individual a polítiques 
socials preventives i comuni-
tàries, atenent les necessitats 
bàsiques amb mesures d’ur-
gència, davant els estralls de 
la crisi econòmica, les políti-
ques d’austeritat i el deteriora-
ment del mercat de treball.
En concret, la CUP proposa 
elaborar participativament una 
estratègia local d’Inclusió so-
cial per al període 2015-2019 
i, per fer possible aquest nou 
model, ampliar la plantilla de 
serveis socials, que es pu-
guin especialitzar en diversos 
projectes o es pugin establir 
equips d’educadors de carrer. 
També proposa, entre d’altres, 
crear un menjador escolar 

per alumnes de secundària o 
revisar el protocol d’actuació 
davant de situacions d’indi-
gència.

Parc públic de 
lloguer social
D’altra banda, la CUP aposta 
per a l’accés universal a un 
habitatge digne amb el lloguer 
social i mesures d’emergèn-
cia, perquè les llars de la ciutat 
disposin tant dels serveis bà-
sics com dels serveis públics 
que abasteixen a les famílies. 
En concret, aposta per crear 
un parc públic de lloguer soci-
al, on el preu del lloguer equi-
valgui al 30% dels ingressos 
familiars; crear la borsa mu-
nicipal d’emergència habitaci-
onal; per sancionar als propi-
etaris dels grans propietats i 
entitats financeres que es ne-
guin a cedir els seus pisos per 
a lloguer social, fent efectiva la 
moció de la PAH aprovada per 
l’Ajuntament fa més d’un any; 

exigir a les empreses de ser-
veis que avisin quan hi hagi un 
tall o pressionar a Aigües de 
Rigat per evitar-los.
Finalment, la CUP entén l’edu-
cació com una eina de cohe-
sió social i aposta per enfortir 
l’escola pública, l’única que 
garanteix l’accés a tothom. 
Per exemple, creant un Pla 
d’activitats complementàries 
per la millora de l’èxit escolar 

o impulsant nous projectes 
innovadors. També proposa 
revisar el Projecte Educatiu de 
Ciutat (PEC), la gestió pública 
de les escoles bressol o mi-
llorar les condicions laborals 
del professorat de l’Escola 
Municipal de Música i l’Escola 
Gaspar i Camps, equiparant 
els seus sous amb els del pro-
fessorat de secundària.

públics, s’ha rebaixat notable-
ment el retard en el pagament 
a proveïdors, s’ha congelat la 
majoria d’impostos i taxes de 
competència local, i s’ha posat 
ordre en l’excés d’empreses 
municipals que en molts casos 
no tenien una utilitat clara”.

Regidoria 
d’internacionalització
Castells va explicar també 
que   CiU vol crear una regidu-
ria d’Internacionalització i Pro-
jecció Exterior, amb l’objectiu 
de buscar “fons europeus per 
al desenvolupament de pro-
jectes d’abast internacional, 
per la participació en fires i 
esdeveniments específics, 
pel suport a fora dels sectors 
econòmics i industrials que ho 
necessitin, i per l’establiment 
d’aliances estratègiques amb 
altres ciutats del món”.
El candidat, que va fer la roda 
de premsa davant del nou 
Campus Universitari, va ex-
plicar que “l’intenció és acon-
seguir que hi hagi 1.500 es-
tudiants de fora de Catalunya 
estudiant a Igualada. De fet,  

en els darrers quatre anys ja 
s’ha dotat d’abast internaci-
onal el màster en enginyeria 
del cuir, un fet que atrau es-
tudiants d’altres nacionalitats, 
com ara Mèxic i la Xina. Els 
laboratoris del Campus  han 
rebut recentment la certifi-
cació d’una important marca 
del luxe per dur-hi a terme les 
anàlisis de les pells de qualitat 
amb el seu segell”.

La “caravana” de CiU
Si fa alguns dies era la pre-
sentació d’un llibre, quelcom 
del tot original en una cam-
panya electoral a Igualada, 
ara ha estat la “caravana”. I 
és que la candidatura de CiU 
inicia aquesta setmana les vi-
sites als diferents barris de la 
ciutat per exposar el seu pro-
jecte, amb una vistosa carava-
na d’aspecte “retro”, que ja ha 
estat objecte de bromes -i de 

crítiques- a les xarxes socials. 
Avui divendres, 8 de maig, 
Marc Castells i el seu equip 
seran presents a Les Comes, 
concretament a l’Avinguda 
dels Països Catalans davant 
del Parc d’en Patufet, entre 
les 11 i les 13h i entre les 17 i 
les 19h. Dissabte, serà el torn 
del barri del Sant Crist, amb el 
mateix horari, a la Plaça del 
Sant Crist.  

CURS DE PRIMERS AUXILIS
PER A PARES I CUIDADORS

Adquireix els coneixements necessaris
per saber aplicar els primers auxilis a

nens i nadons.  

Prevenció d’accidents
Farmaciola Bàsica
Que fer amb:
- Cops al cap i extremitats, ferides.
- Ofegament i reanimació bàsica.
- Ús del desfibril·lador.
- Picades i mossegades.
- Desmai, febre i diarrea.
- Intoxicacions i cremades.
- Infecció respiratòria.

Dues Convocatòries:
DIVENDRES 22 DE MAIG DE 17:30 A 20:30H
DISSABTE 23 DE MAIG DE 10:00 A 13:00H

Lloc: Centre d’Innovació Anoia - VILANOVA DEL CAMÍ
Inscripcions i informació: 902 102 875 - 93 804 51 64 - info@dea.cat 
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Plataforma per Catalunya 
llança el seu primer vídeo de 
precampanya amb una petita 
representació de regidors so-
cial-indentitaris entre els quals 
el regidor d’Igualada i secre-
tari general de la formació 
Robert Hernando i la regidora 
de Piera Dolors Tomba, que 
expliquen breument accions 
concretes que han portat a 
terme als seus municipis.
El vídeo gravat a la serrala-
da de Montserrat vol explicar 
a l’espectador que la veu de 
Plataforma per Catalunya és 
més que necessària en els 
municipis per acabar amb la 
casta política actual i per de-
fensar els drets i la prioritat de 
la bona gent de casa.
D’altra banda, PxC ha de-
nunciat aquesta setmana que 
“una mare igualadina va anar 
fa uns dies als serveis socials 

L’igualadí Robert Hernando, amb la pierenca Dolors Tomba.

PxC presenta un vídeo 
concretant les seves accions

Arcadi Oliveras i Ada 
Colau donen suport a 
Decidim Igualada

de l’Ajuntament d’Igualada per 
a sol·licitar ajuda per pagar la 
llum i l’aigua i aliments per a la 
seva família i es va trobar com 
a única resposta un val per 
anar a la perruqueria, concre-
tament al servei que es realitza 
a una escola de la ciutat per a 
estudiants en pràctiques”. Per 
a Hernando “és una vergonya 
el que han fet els serveis soci-

als amb aquesta dona, es va 
posar en contacte amb mi to-
talment indignada i em va ex-
plicar com moltes altres perso-
nes han fet, que mentre ella se 
n’anava a casa amb el val de 
la perruqueria moltes dones 
amb vel ho feien amb tot tipus 
d’ajudes. Reptem a qualsevol 
a que ens denunciï si estem 
dient alguna mentida”.

Alícia Sánchez Camacho va presentar 
els candidats del PP a l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU

La presidenta del Partit Po-
pular de Catalunya Alícia 
Sánchez Camacho va ser el 
passat 1 de Maig, dia del tre-
ballador, a Igualada, per tal 
de presentar els candidats 
anoiencs d’aquesta formació 
política. 
A l’acte també hi era present el 
president provincial del PP de 
Barcelona i regidor de l’Ajun-
tament de Barcelona Alberto 
Villagrasa, i el diputat igualadí 
Pere Calbó.  Plegats van pre-
sentar els candidats d’Iguala-
da: Joan Agramunt, de Vilano-
va del Camí: Mª Luz Martínez, 
d’Òdena: Sergio Dacosta, de 
Santa Margarida de Montbui: 
Adrián Cano Sevilla, de Calaf: 
Isidre Bonastre, de Masque-

fa: Manuel Navas, de Piera: 
Françesc Ibáñez, d’Hostalets 
de Pierola: Francisco Barri-
os, de la Torre de Claramunt: 
Miguel Nieva, de Vallbona 
d’Anoia: José Feijoó, de Ca-
brera d’Anoia: Ricardo Coll, 
de la Pobla de Claramunt: 
José Soto i d’El Bruc: Susana 
Agramunt.  
Sánchez Camacho va asegu-
rar que el PP “és el partit dels 
treballadors, ja que gràcies a 
les reformes del Govern d’Es-
panya, es creen 1.200 llocs 
de treball al dia, davant dels 
1.500 que es destruïen a diari 
amb el PSOE”. També va afir-
mar que “CiU i Artur Mas no-
més es preocupen per la inde-
pendència, mentre al PP ens 
preocupem per les persones 

que busquen feina, i volen tirar 
endavant el seu  projecte vital, 
per aquesta raó presentarem 
en breu una Proposició de Llei 
al Parlament de la “Reforma 
del Servei Català d’Ocupació”, 
per tal que Catalunya, no que-
di exclosa de la recuperació, i 
per aquest motiu la nostra pre-
ocupació serà donar oportuni-
tats als catalans”. 
El candidat a Igualada, Joan 
Agramunt va assegurar que 
“la nostra prioritat és la crea-
ció d’ocupació que és la millor 
“política social”, i també va 
lamentar la pèrdua d’oportuni-
tats que va representar no tirar 
endavant la zona industrial del 
Consorci de la Zona Franca”.

Pere Calbó i Joan Agramunt, amb Alícia Sánchez Camacho, divendres a Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dilluns, Arcadi Oli-
veras va ser a Igualada per 
donar suport i animar a la can-
didatura de Decidim Igualada, 
que encapçala el jove Dario 
Castañé.
Oliveras va manifestar “estar 
content per tots els processos 
de confluència que es donen a 
diferents municipis de Catalu-
nya. Va lamentar però que en 
unes candidatures falten uns 
o falten altres. Va remarcar la 
importància de les eleccions 
municipals, ja que l’Ajunta-
ment és l’administració més 
propera als ciutadans”.
En el seu discurs, Oliveras va 
destacar la necessitat d’asso-
lir “més competències i més 
pressupostos”, i va denunciar 
la pèrdua de competències i el 
fet que les administracions lo-
cals només representen amb 
un 14 % dels pressupostos 
generals. També trobava ne-
cessari “propostes per avan-
çar cap una població oberta 
als nouvinguts”, tot remarcant 
que és en la vida municipal on 
es creen i es donen les bases 
per a la convivència. Final-
ment, va dir que calia abor-
dar de seguida l’assumpte de  
les emergències socials. “Cal 
lluitar contra l’atur, potenciant 
les diferents formes de l’eco-
nomia social (per exemple, 
foment i suport a les coopera-
tives), i per altra de la creació 
de llocs de treball en els ser-
veis a les persones”, plantant 
cara contra el frau fiscal “a tots 
els nivells”. En aquest sentit 
va denunciar la gran banca i 
les grans empreses com “les 
primeres que defrauden”.
Algú li va comentar que l’al-
calde actual es vanagloria de 
ser un alcalde que no fa ex-
periments, i Oliveras els va 
animar a experimentar noves 
formes de participació políti-
ca, de recuperació social,  de 
cura ambiental, de protecció 
de tots aquells que han quedat 
més desafavorits per aquesta 
crisi, “protagonitzant un ex-
periment engrescador de la 
gent que pensa que des dels 

municipis fins a la Unió Euro-
pea o la ONU, un altre món és 
possible i que aquest canvi co-
mença des de baix, als barris, 
als districtes, en definitiva als 
municipis”.
D’altra banda, Decidim Igua-
lada compta amb tot el suport 
de Barcelona en Comú. La 
plataforma que encapçala Ada 
Colau l’ha reconegut com una 
candidatura afí. És a dir, una 
entitat “germana”, per tenir un 
marcat perfil ciutadà, per no 
estar monopolitzada ni dirigida 
per partits polítics i per utilitzar 
pràctiques i continguts sem-
blants als seus.
 
Trobada amb 
Comissions Obreres
La setmana passada mem-
bres de Decidim van mantenir 
una trobada amb Toni Mora i 
l’Alfonsa Santiesteban secre-
taris de la intercomarcal de 
CCOO de l’Anoia. A la troba-
da “vam analitzar la situació 
d’Igualada i el seu entorn, la 
Conca d’Òdena i municipis 
propers, i vam comentar les 
possibles alternatives.  Es va 
constatar que no hi ha recep-
tes fàcils i que cal ser consci-
ents que la innovació i moder-
nització millora les empreses, 
però no disminueix l’atur, en 
ocasions té efectes contraris. 
També cal tenir en compte 
la gran entrada d’empreses 
“multisectorials “ que compe-
teixen pels baixos preus amb 
empreses locals en l’oferta de 
serveis. Aquesta competència 
es basa en unes condicions 
precàries de les persones que 
hi treballen”. 
Per a Decidim “cal actuar fent 
polítiques on es connectin els 
interessos empresarials, la 
formació i les polítiques soci-
als i lluitar contra la precarie-
tat. Pel que fa al suport a les 
empreses com les del tèxtil 
es pot millorar afavorint l’esta-
bliment de xarxes de serveis 
compartits”. També es va co-
mentar que “el procés de re-
industrialització d’Igualada no 
pot fer-se desconnectat de la 
Conca d’Odena”.

Membres de la candidatura de Decicim, amb Arcadi Oliveras.
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Responsabilitat i credibilitat. 
Aquests són els principals va-
lors que CiU vol transmetre de 
cara a la campanya electoral, 
fugint del populisme. Així ho ha 
explicat l’alcaldable Jordi Ba-
ron durant la presentació de la 
candidatura que ha fet aquest 
dimarts en roda de premsa. 
Baron ha donat a conèixer 
els membres de la llista que 
l’acompanyen en les properes 
municipals i ha subratllat l’ober-
tura de la candidatura amb la in-
corporació de persones no vin-
culades al partit agrupades sota 
el nom “Junts per Vilanova”. 
L’alcaldable de CiU explica que 
amb el lema triat per la campa-
nya, “Sumem junts per Vilano-
va” volen reivindicar la necessi-
tat “ara més que mai d’anar tots 
en una sola direcció i combatre 
l’excessiva fragmentació” que 
hi ha al municipi. El cap de llista 
de CiU va avançar com serà la 
campanya que la coalició està 

preparant i que s’encetarà el 8 
de maig amb la tradicional en-
ganxada de cartells. Assegura 
que tindrà un marcat compo-
nent de proximitat amb les per-
sones i que trepitjaran molt el 
carrer fins el dia 22 de maig. 
El número 2 de la llista de CiU 
és Assenci Sánchez, a qui Ba-
ron va presentar com un vila-
noví arrelat al municipi “molt 
present i vinculat al teixit associ-

Jordi Baron destaca l’obertura i renovació de 
la candidatura de CiU a Vilanova

atiu”. Va ser president de l’Asso-
ciació del Comerç i la Indústria 
ACI durant 5 anys. En el núme-
ro 3 hi ha Sílvia González, en 
el 4 Josep Fernández, en el 5 
Cristina Checa, en el 6 Victòria 
Mollfulleda i en el 7 Joan Car-
les Bernáldez, actual regidor de 
CiU que dóna un pas enrere per 
motius laborals i familiars però 
que continua donant ple suport 
al projecte de CiU.

MONTBUI / LA VEU

Aquest proper dissabte a par-
tir de les vuit del vespre tindrà 
lloc a Mont-Àgora l’acte de 
presentació de la candidatura 
del PSC Montbui. Els socialis-
tes de Montbui presenten una 
llista encapçalada per l’alcalde 
Teo Romero, i aposten pel lema 
“Experiència, valor de futur”, per 
recordar als ciutadans de Mont-
bui que ha estat sota el liderat-
ge dels socialistes montbuiencs 
que el municipi ha viscut una 
“transformació imparable du-
rant els darrers anys”. 
La llista del PSC combina jo-
ventut i veterania i és paritària. 
Hi formen part persones vincu-
lades a l’àmbit educatiu, cultural 
i associatiu del municipi, i tam-
bé es compta amb l’experiència 

d’actuals regidors i regidores 
que han tingut responsabilitats 
de govern en els anteriors man-
dats. 
La llista socialista l’encaçala Teo 
Romero, alcalde del municipi 
des del 1995. Romero, de 47 
anys, està casat té dos fills i té 

Màsters en Ciències Polítiques i 
en Gestió de l’Administració. El 
candidat va néixer i estudiar a 
Montbui i està fent amb la seva 
gestió la gran transformació del 
municipi. 

Presentació de la candidatura del PSC 
Montbui, aquest dissabte a Mont-Àgora

ÒDENA / LA VEU

La formació de Convergèn-
cia i Unió d’Òdena lamenta 
que els ciutadans del munici-
pi no puguin gaudir del debat 
polític que La Veu de l’Anoia 
volia organitzar amb tots els 
alcaldables perquè el candidat 
d’ERC, Carles Casanova, no 
ha acceptat la invitació.
Segons Pep Solé “Òdena es 
mereix un debat com altres 
municipis, un diàleg en viu 
entre candidats que perme-
ti conèixer les propostes de 
cada formació amb profundi-
tat. L’argumentació i el torn de 
preguntes permetrien la trans-
parència i proximitat de la qual 
tots fem bandera”.
Solé s’ha posat a disposició 
de La Veu de l’Anoia per par-

ticipar en qualsevol debat que 
se’l requereixi però entén que 
sense la presència d’una de 
les tres forces amb més re-
presentació perdria interès. La 
proposta del setmanari no ha 
estat l’única que CiU Òdena 
ha rebut per a la participació 
en un debat, veus del muni-
cipi demanen l’organització 
d’un acte d’aquestes caracte-
rístiques i CiU ha manifestat 
clarament la seva voluntat de 
participar. “Tot i tenir la postura 
més desfavorable per estar al 
govern, volem donar les expli-
cacions que calgui a tothom 
que les demani, siguin polítics 
o ciutadans del carrer. Volem 
argumentar la nostra acció de 
govern i les propostes que te-
nim pel futur d’Òdena”.

CiU Òdena lamenta que ERC no 
permeti celebrar un debat de 
candidats al municipi

MONTBUI / LA VEU

Demà 9 de maig, la formació 
Junts per Montbui-AM organit-
za una trobada amb els veïns i 
veïnes del Nucli Antic de San-
ta Margarida de Montbui, com 

a primer acte de la campanya 
electoral. 
En aquest acte, que tindrà lloc 
a la Plaça Major, a partir de 
les 6 de la tarda, el candidat a 
l’alcaldia, Jordi Bòria Taixé pre-

Junts per Montbui-AM comença la campanya
sentarà els membres de la can-
didatura, així com els principals 
eixos de la proposta programà-
tica de Junts per Montbui-AM 
per al període 2015-2019. 

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Aquest dissabte es farà la 
presentació de la candidatura 
de Junts fem Vallbona-ERC. 
Una candidatura que, enca-
ra que continua encapçalada 
per l’Òscar Labraña, presen-
ta una important regeneració. 
Una combinació d’experiència 
i renovació en què els anteri-
ors regidors d’ERC han fet un 
pas enrere deixant entrar sa-
bia nova per donar una nova 
empenta d’il·lusió i ganes de 
continuar treballant de valent. 
En aquesta ocasió, l’Òscar 
Labraña, bomber de professió 
i alcalde durant la legislatura 
2007-2011, estarà acompa-
nyat per Joan Garcia i Semi-
tiel que, fins fa poc, coordi-
nava l’Assemblea Nacional 
Catalana a Vallbona d’Anoia; 
de l’Esteve Martí, professor 
de Secundària; del Jordi Ra-
bell, llicenciat en història; i de 
l’Agustí Jorba, jubilat i excam-
pió de Catalunya i d’Espanya 
en diferents modalitats d’atle-
tisme durant els anys 70, com 
a primers d’una llarga llista 
que volen representar l’àmplia 
i diversa societat vallbonenca.

L’acte es portarà a terme a la 
plaça de l’Església a les 12:30 
h. i, en acabar, hi haurà un 
vermut on es podrà conversar 
tranquil·lament amb tots els 
membres de la candidatura.
L’endemà, diumenge 10 de 
maig, a les 10 del matí, i a la 
mateixa plaça de l’Església, 
el portaveu d’ERC al Con-
grés dels Diputats Joan Tar-
dà, acompanyat de l’Òscar 
Labraña i la resta de la candi-
datura de Junts fem Vallbona, 
faran un esmorzar informal en 
què es podran debatre dife-
rents punts de vista de la po-
lítica local i de país.

Dissabte presentació de 
la candidatura Junts fem 
Vallbona-ERC

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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               EXCLUSIU TALLER DE MAQUILLATGE
Primavera/Estiu

impartit per Olga Jiménez

Vine a conèixer i practicar la nova tendència de moda en maquillatge 
“Paradise Calling”, vibrants tons tropicals, textures fresques i 

lleugeres, aromes del paradís, com aconseguir un efecte bronzejat a 
la pell i tots els trucs d’aquesta temporada.

Dissabte 16 de maig de 10 a 12 o de 12 a 14hPlaces limitades, es prega confirmació
C/Pau Muntades, 13 IGUALADA
630670239 - olgajimenezmk@gmail.com

Invitació gratuïta per a tu i les 3 
amigues que tu triïs.

Vine a conèixer i practicar la nova tendència de moda en maquillatge 
, vibrants tons tropicals, textures fresques i 

lleugeres, aromes del paradís, com aconseguir un efecte bronzejat a 

Invitació gratuïta per a tu i les 3 

Si estàs llegint aquest article o ets clienta 
de Mary Kay,  tens entrada preferent als 
Shows i Cursos que organitzem cada 
6 mesos, en els quals aprofitem  els 
llançaments de noves línies o l’arribada 
de noves temporades perquè les clientes 
descobreixin com adaptar la moda a 
sí mateixes i passin una bona estona, 
diferent i  molt exquisida.
Aquesta primavera obrim una nova 
línia anomenada PARADISE CALLING  
(pots veure-les a www.marykay.es/
olgajimenez)  inspirada en el paradís 
i els tons tropicals que és preciosa, i 
hem programat un CURS EXCLUSIU  
els pròxim dissabte 16 de maig de 
10h a 12h o de 12h a 14h. Només has 
de triar un torn (perquè és un curs 
d’una sola sessió de dues hores) i 
fer la reserva per a tu i les teves 
amigues contactant amb Olga 
Jiménez a  olgajimenezmk@
gmail.com o al 630670239, 
indicant  l’horari triat i els 
noms de les persones que 
hi vols inscriure.
Totes les convidades 
rebreu  les fitxes dels 
maquillatges realitzats  i 
el nou llibre de bellesa. 
Sortireu precioses amb la 
cura de la pell realitzada i 
un maquillatge de luxe, tot 
de manera gratuïta. Aquesta 
temporada treballaràs amb les 
ombres inspirades en el mar, 

la platja i les palmeres lagoon, seafom y tikihut, 
deliniadors turqueses, gloss en tons tropicals  
i també podràs practicar com fer una base 

perfecte per un rostre sense imperfeccions. 
Es tracta d’una de les edicions limitades que 
més èxit han tingut.
 
Recorda també que les consultores de 
bellesa independents estem  al teu servei 
si vols fer alguna comanda, reservar 
cita per a una classe personalitzada, 
organitzar una classe de maquillatge 
com a amfitriona amb un grup 
d’amigues o demanar  informació 
sobre la fabulosa oportunitat de ser 
consultora de bellesa.
 

    
Estarem encantades    
 de comptar amb tu 

al Show de Maquillatge
PARADISE CALLING

de Primavera/Estiu

Olga Jiménez 
Muntané

Empresària Nacional
Independent 
de Mary Kay 

Saló:
 C/ Pau Muntadas, 13 

 08700 
IGUALADA

Tel.: 630670239
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CAPELLADES / LA VEU

Amb la intenció de ser un 
equip plural, complert, divers 
i eficient, ERC Capellades 
ha configurat una llista molt 
potent per al municipi. Així, 
immediatament després de 
Salvador Vives, Esquerra ha 
situat Jaume Solé i Esther 
Ramos acompanyant Àngel 
Soteras en una llista que com-
bina l’experiència del candidat 
a l’alcaldia amb la renovació 
que suposa el lloc destacat en 
què figuren membres que no 
havien estat regidors abans.
De fet, tant Jaume Solé com 
Esther Ramos, tot i fer el salt 
a la primera línia política te-
nen una llarga experiència al 
món associatiu i han treballat 
ja amb anterioritat amb Es-
querra.
Membre fundador de Ràdio 
Capellades i de Digi-Cape, 

Jaume Solé va ser també un 
dels impulsors del portal Ca-
pellades.net a més de partici-
par a l’Associació Cultural La 
Miranda, la Societat La Lliga 
o Capgrossos de Capellades. 
Solé assessora habitualment 
Esquerra en temes de Comu-
nicació i Noves Tecnologies i 
ha col·laborat també de forma 

activa en qüestions de Gover-
nació i Seguretat Vial.
D’altra banda, Esther Ramos 
treballa al servei de menjador 
de l’Escola Marquès de la Po-
bla i ha col·laborat en iniciati-
ves culturals i benèfiques de 
la vila després d’haver estat 
responsable de tallers de tea-
tre del Pla Educatiu d’Entorn.

Jaume Solé i Esther Ramos, números 3 i 4 
d’Esquerra a Capellades

ÒDENA / LA VEU

Junts per Òdena, Esquerra 
Republicana de Catalunya, la 
candidatura encapçalada 
per Carles Casanova i Maria 
Sayavera, presenta un equip 
renovat, preparat i plural, amb 
un gran nombre d’odenencs i 
odenenques, provinents dels 
diferents nuclis del municipi. 
L’alcaldable elogia la trans-
versalitat de la nova llista, que 
“combina gent jove amb mol-
ta il·lusió, i sobradament pre-
parada, amb altres persones 
amb experiència en l’adminis-
tració pública i grans idees”.
Casanova també destaca 
l’equip humà de la seva llista. 
“Un equip format per perso-
nes honestes, compromeses, 
treballadores, humils i amb 
experiència. Aquesta és l’es-
sència del nostre equip, que té 
la il·lusió de seguir governant 
el poble que estimem, Òde-
na”, afirma. Per altra banda, 
el lema de campanya de la 
formació republicana és “Ima-
gina’t Òdena, Junts Decidim”, 
amb la voluntat de “construir 
sempre en positiu, ser rea-
listes i no fer volar coloms, 
aquest és el nostre ADN”, se-
gons Casanova.

La formació va celebrar el pas-
sat 17 d’abril la presentació 
del seu full de ruta, davant mig 
centenar de veïns que van as-
sistir a l’acte, juntament amb 
la presència del diputat Oriol 
Amorós. Un full de ruta que es 
basa en el programa elaborat 
a partir de la participació veï-
nal, les reunions amb diversos 
veïns del poble i el consens.

Una llista plural
Tots els membres de la can-
didatura han volgut expres-
sar la seva il·lusió i motivació 
per tal de treballar per Òdena. 
La llista odenenca està for-
mada per Carles Casanova i 

Junts per Òdena – ERC presenta un equip plural, 
divers i preparat per treballar pel municipi

Maria Sayavera, del nucli an-
tic d’Òdena; Xavi Garcia, de 
l’Espelt; Alba Aribau, del nucli 
antic d’Òdena; Toni Díaz, del 
barri Sant Pere; Roger Paja-
res, del nucli antic; Pilar Ro-
dríguez, del Pla de la Masia; 
David Figueras, de l’Espelt; 
Elisenda Barquilla, del Pla de 
la Masia; Joan Carles Olalla, 
del nucli antic; Núria Casals, 
de Cal Mestre Vila Vell –entre 
els onze primers-; Miquel Ze-
non i Toni Aguilera, de l’Espelt; 
Núria Cor, del nucli antic; Ma-
nel Ruiz i Pilar Martínez, del 
barri Sant Pere; i Jordi Amat i 
Mònica Padrisa, per tancar la 
llista. 

MONTBUI / LA VEU

Joan Herrera, coordinador na-
cional d’ICV, ha visitat aquest 
dissabte el mercat setmanal 
de Montbui,  lloc on ha apro-
fitat per parlar amb comerci-
ants, clients i paradistes, pre-
sents també al carrer dins la 
Fira del Comerç que es cele-
brava el mateix dia.
El diputat d’ICV-EUiA ha estat 
acompanyat en la seva visita 
pels membres de la candida-
tura d’ICV, entre els quals la 
candidata a l’alcaldia Coral 
Vázquez, que ha aprofitat per 
insistir que la prioritat ha de 
ser el rescat social i aconse-
guir un Montbui més participa-
tiu i transparent. 
Herrera ha fet una crida “a 
trencar la majoria absoluta del 
PSC a Montbui” i apostar per 

ICV com “la veritable opció de 
canvi, creïble i amb un equip 
de persones molt preparades i 
capacitades per liderar un go-
vern alternatiu a Montbui”.
La candidatura d’ICV-EUiA a 
Montbui va aprofitar dissabte 
per sortir al carrer, també amb 
una parada al mercat, i poder 
fer arribar  als veïns i veïnes 
el procés participatiu que ha 
endegat per triar quines han 
de ser les prioritats programà-
tiques per un canvi a Montbui. 
Coral Vázquez, alcaldable de 
la coalició, ha valorat molt po-
sitivament aquest procés en el 
qual ja han participar prop de 
200 persones, i que té la pre-
tensió d’arribar a moltes més 
persones del municipi, en les 
properes setmanes.

Joan Herrera visita Montbui per donar 
suport a la candidatura d’ICV-EUiA

LA POBLA DE C. / LA VEU

Esquerra Republicana de 
Catalunya a la Pobla de Cla-
ramunt proposa pel proper 
dissabte 9 de maig al matí 
una sortida familiar per a re-
descobrir un dels reductes 
més desconeguts del poble: 
un pont històric sobre la riera 
de Carme que formava part 
del camí de la Pobla a la Torre 
de Claramunt, entre el paratge 
del Vinçó i el nucli urbà.
La sortida tindrà lloc a 2/4 de 
10 del matí des de la plaça de 
l’Ajuntament, des d’on, tot ca-
minant, s’accedirà al barri de 
les Figueres i d’allí al pont, que 
avui es troba molt envoltat de 
males herbes i sense cap tipus 
d’acondicionament, malgrat el 
seu indubtable valor històric  i 
patrimonial. Els organitzadors 
oferiran esmorzar de pagès a 

tots els participants per agafar 
força i tot seguit tothom qui 
vulgui podrà participar en fei-
nes de neteja d’aquest espai, 
per tal de poder contribuir al 
seu manteniment i afavorir la 
seva descoberta en benefici 
de la protecció del medi ambi-
ent i el patrimoni artístic i mo-
numental de la Pobla de Cla-
ramunt. La tornada és prevista 
cap a la una del migdia.
Aprofitant la sortida, la candi-
datura d’Esquerra Republica-
na de Catalunya a les prope-
res eleccions del 24 de maig 
explicarà als assistents el seu 
projecte de creació de vials 
per a interconnectar els dife-
rents barris i nuclis del poble, 
inclòs en el programa electo-
ral, en el que hi ha també un 
apartat de compromís ferm 
amb el manteniment i divulga-
ció del patrimoni natural i ar-
quitectònic del municipi.
ERC presenta per a les prope-
res eleccions municipals una 
candidatura àmpliament reno-
vada, encapçalada per Albert 
Duran i Serra, i un grup jove 
i enèrgic amb idees noves, 
sempre aconsellats per l’ex-
periència i el saber fer de  dels 
regidors d’aquesta formació 
dels darrers anys. 

ERC la Pobla organitza una 
sortida popular

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita als qui 
més estimes!

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com
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LA POBLA DE C. / LA VEU

Avui divendres 8 de maig a les 
19 h al Teatre Jardí de la Po-
bla de Claramunt, tindrà lloc el 
primer acte de campanya de 
l’agrupació d’electors PARTI-
CIPA #volemunapoblamillor. 
L’agrupació convida a tots els 
veïns i veïnes de la Pobla de 
Claramunt a participar en la 
presentació i debat dels punts 
del programa que fan referèn-
cia a les àrees d’urbanisme, 
mobilitat, medi ambient i eco-
nomia.
L’agrupació d’electors es pre-
senta per primera vegada a 
les eleccions municipals de 
la Pobla de Claramunt amb la 
voluntat de treballar des de la 
base, escoltant la gent i fent 
una política transparent, parti-
cipativa i eficient. PARTICIPA 

#volemunapoblamillor ha ela-
borat el seu codi ètic on es de-
tallen les bases ideològiques 
de la seva proposta política.
El següent acte de campanya 
serà el dia 16 de maig a les 19 
h en què l’agrupació presenta-
rà i debatrà els punts que fan 
referència a cultura, benestar 
social, educació, esports i jo-
ventut.
L’agrupació té una pàgina de 
facebook on el veïnat pot tro-
bar-hi més informació sobre el 
programa, la candidatura i les 
diferents activitats que s’han 
organitzat www.facebook.
com/pages/PARTICIPA-vole-
munapoblamillor, així com un 
correu electrònic obert a les 
propostes que vulgui aportar 
la ciutadania volemunapobla-
millor@gmail.com .

Presentació del programa 
electoral de PARTICIPA 
#volemunapoblamillor

MONTBUI / LA VEU

Aquest passat dissabte es 
va presentar la candidatura 
per a les municipals de Santa 
Margarida de Montbui la llis-
ta encapçalada per Josep Mª 
Garcia, 56 anys empresari,  
que en les darreres eleccions 
anava de numero dos.
Va presentar una llista amb 
cares noves i gent que ja hi 
anava fa quatre anys, segons 
va dir, aquesta vegada inten-
ten aglutinar un grup de gent 
amb empenta i ganes de tre-
ballar per el poble.
Els següents de la llista son 
Mª Carmen Garcia, Adminis-
trativa, Miriam Garcia, llicen-

ciada en Administració i Fi-
nances, Daniel Lopez, Jove 
empresari i emprenedor, Alex 
Guerra, mecànic de professió 

Convergència i Unió a Santa Margarida de 
Montbui presenta el seu programa 

i actualment competint en el 
Campionat de Catalunya de 
enduro, Aurora Alsina, sindi-
calista i treballadora, Adriana 
Cruz, Mexicana en Montbui 
fa anys i col·laboradora en 
diferents projectes de ajuda, 
Estela Garcia, fisioterapeuta, 
Brahim Ghassan, cap de re-
cepció del magatzem de Mer-
cadona Catalunya, Jordi Solé, 
empresari tèxtil, Luisa Anaya, 
col·laboradora amb grups de 
ajuda a les persones neces-
sitades, Climent Requesens, 
empresari comercial, i fins ara 
cap de llista de CDC. 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Vanesa González, amb 
Vilanova 365, encaren la recta 
final a les eleccions municipals 
amb l’objectiu de donar a co-
nèixer la nova opció política del 
municipi, i compartir inquietuds 
per tal de poder potenciar una 
política de proximitat i partici-
pativa.
Al llarg d’aquests dies, l’equip 
de Vilanova 365 obre les por-
tes de la seva seu, a la Plaça 
de Mercat de Vilanova, amb 
l’objectiu de crear un punt de 
trobada per a tots els vilano-

vins i vilanovines, on atendre, 
escoltar i compartir suggeri-
ments i aportacions constructi-
ves, per oferir el millor a Vilano-
va del Camí.
A més a més, el grup té pro-
gramats dos actes assenya-
lats de campanya, que pretén 
compartir amb tots els habi-
tants. Per una banda, el pròxim 
divendres 15 de maig, s’oferirà 
un concert obert a tothom del 
grup vilanoví Son Dlaire, a la 
Plaça Catalunya, a les 21h. A 
més a més, divendres 22 de 
maig, es durà a terme una acti-
vitat infantil i concert, a la Plaça 

Vilanova 365 busca compartir inquietuds
amb tots els vilanovins i vilanovines

Picasso, de 18 a 24h, coinci-
dint amb la Marató de donació 
de sang de Vilanova del Camí.
L’activitat de Vilanova 365 
no acaba aquí, doncs a més 
a més es tenen planificades 
unes jornades d’informació per 
barris, a través de les quals 
s’explicarà el programa del 
partit, i es donarà a conèixer 
l’equip que el conforma.
Amb tot, molta il·lusió i optimis-
me que empenyen a treballar 
pel seu somni: la continuitat de 
Vanesa González a l’Alcaldia 
de Vilanvoa del Camí, al cap-
davant de Vilanova 365.

MASQUEFA / LA VEU

“Tant fet, tant per fer”. Amb 
aquest lema, Convergència i 
Unió a Masquefa va presentar, 
dilluns, al Centre Tecnològic 
Comunitari, l’equip de persones 
amb què concorre a les elecci-
ons municipals del 24 de maig 
i també els principals eixos es-
tratègics d’un programa electo-
ral que vol continuar la transfor-
mació que la vila ha viscut els 
darrers vuits anys.
De fet, el cap de llista de CiU, 
Xavier Boquete –alcalde des 
del 2007- va remuntar-se tres 
mandats enrere per recordar 
quina era la situació en què es 
trobava Masquefa. “Aleshores, 
el nostre país, i també la nostra 
vila, vivien el seu millor moment 
econòmic; l’Ajuntament ingres-
sava de mitjana 1.000.000 
d’euros anuals en concepte de 
llicències d’obres, i, en canvi, 
estava pràcticament tot per fer”, 
va afirmar. 

Per contra, en aquests darrers 
vuit anys, i malgrat el difícil es-
cenari econòmic –l’any 2014, 
per exemple, els ingressos per 
llicències d’obres van ser de 
només 50.000 euros- “s’han fet 
realitat equipaments que eren 
fonamentals per donar respos-
ta a les necessitats dels mas-
quefins”. Va posar com a exem-
ples l’escola Font del Roure, la 
llar d’infants de La Beguda, el 
nou CAP, el nou institut, la Bi-
blioteca, el Centre Tecnològic 
Comunitari, el Casal de Joves, 
el Centre de Dia o el camp de 
futbol i la piscina. 
Boquete també va  subratllar 
que, al mateix temps que s’ha 
executat aquesta elevada in-
versió –gairebé 25.500.000 eu-
ros- “s’ha aconseguit reduir el 
percentatge d’endeutament de 
l’Ajuntament i s’ha incrementat 
substancialment la seva sol-
vència econòmica”. 
En l’acte també van prendre la 

paraula les 23 persones que 
formen la candidatura de Con-
vergència i Unió, la qual combi-
na experiència en la política i la 
gestió municipals amb diverses 
cares noves. Es tracta d’un grup 
de persones arrelades a la vila 
des de diferents àmbits –l’edu-
catiu, el social, el cultural o l’es-
portiu-, “que estimen Masquefa, 
i que tenen ganes de continuar 
treballant amb responsabilitat i 
rigor”.
A més de Xavier Boquete, la 
candidatura la integren Elena 
Fernández, Daniel Orellana, 
Enrique Gómez, Esther Ibáñez, 
Carles Mernissi, Laia Albiol, 
Álvaro Pérez, Francesca Cla-
ravalls, Ramon Cunillera, Lí-
dia Cortés, David Matas, Brigit 
Blàzquez, Luís Juncal, Josefa 
Buitrago, Juan Manuel Llamas, 
Carolina Pérez, José Manuel 
Esquivel, Isabel Pérez, Víctor 
Collado, Àngels Font, Antonio 
Pastor i Margarita Zambrano.

CiU es presenta “amb l’aval de la feina feta i 
amb les ganes i el compromís de continuar 
millorant Masquefa”

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Raül Parramon torna a repetir 
com a cap de llista de la for-
mació de Convergència i Unió 
de Vallbona i ha presentat la 
seva candidatura en un acte 
on hi ha participat la resta de 
membres de la seva llista, jun-
tament amb els diputats del 
Parlament, Maria Senserrich 
i Joan Recasens que també li 
han volgut donar suport.
Durant l’acte, que ha tingut 
lloc aquest 27 d’abril davant 
desenes de vallbonencs, Par-
ramon ha presentat els mem-
bres que conformen la can-
didatura: Josep Peña, Pere 
Massagué, Pere Claver, Imma 
Sabi, Josep Manel Serrano, 
Ramon Pruneda,  Garnik Oha-
nyan, Luis Miguel Martin i Jo-
sep Giménez, i ha dibuixat els 
principals eixos de l’acció de 
govern que vol encapçalar si 
és reelegit. 
Una gran part de la interven-
ció de l’equip de CiU ha girat 
al voltant d’anar desgranant 
la tasca que s’ha realitzat en 

Raül Parramon presenta la 
seva candidatura a Vallbona 
d’Anoia

aquest últim mandat. Parra-
mon ha destacat que malgrat 
el context de crisi econòmica 
s’ha tirat endavant l’execució 
de les obres del carrer Sant 
Bartomeu i del carrer Nou i les 
obres del dispensari i l’Ajunta-
ment Vell, . Una altra fita que 
ha subratllat són les obres del 
col·lector de clavegueram de 
Vallbonica al Carol fins la de-
puradora per completar la xar-
xa municipal.
El candidat també ha volgut 
incidir sobre la bona entesa i 
el treball conjunt amb el teixit 
associatiu de la població en 
tots els sentits: cultural, lúdic, 
festiu, comercial, etc.
Parramon ha reiterat durant 
el seu parlament que el seu 
equip és una “opció de futur” 
que assegura “la continuïtat 
d’una feina ben feta i una bona 
entesa amb totes les adminis-
tracions” per tal d’aconseguir 
un nou increment significatiu 
de la qualitat de vida dels va-
llbonencs.



LA TORRE DE C. / LA VEU

El passat dia 23 d’abril Veïns 
amb Veu – PTE (Pinedes - La 
Torre – Espoia), va presentar 
a través de la seva pàgina de 
Facebook als candidats per a 
les eleccions municipals del 
24 de Maig de 2015 al muni-
cipi de La Torre de Claramunt.
Marcos Melo Company, cap 
de la llista electoral, ha decla-

rat que ja es sent completa-
ment preparat per formar part 
del ajuntament i començar a 
treballar pel poble i millorar 
les condicions del municipi de 
La Torre de Claramunt, sem-
pre basant-se en les queixes, 
denúncies, opinions i suggeri-
ments del veïnat.
També ha volgut recordar que 
el projecte de VV - PTE el re-

Veïns amb Veu presenta la seva candidatura a 
la Torre

MASQUEFA / LA VEU

La CUP de Masquefa va pre-
sentar públicament la llista 
electoral amb la que es pre-
senta a les properes eleccions 
municipals. Una candidatura 
23 de persones de diferents 
àmbits que segons afirmen 
“volen ser l’eina política de 
ruptura”.
L’acte es va celebrar a la co-
neguda plaça de l’estació. Va 
ser presentat per l’Elena Fà-
bregas, antiga cap de colla 
gegantera, i va comptar amb 3 
parlaments. El primer torn va 
ser per la Marta Cid, que va 
afirmar que “la llista la formen 
persones amb memòria histò-
rica i preparades, amb empen-
ta i ganes de fer una ruptura 
amb les velles formes de fer 
política”.
Va seguir l’Isma Calvet lligant 
el concepte d’independència 
als municipis donant impor-

tància al fet  “que la llibertat 
l’aconseguirem des dels car-
rers de viles i ciutats i només 
ho aconseguirem si entre tots 
construïm des de la base una 
societat més justa amb la gent 
que hi vivim”
El darrer torn va ser per la Sil-
via Rotger, encarregada de 
detallar els principis bàsics 
amb els que es presenta la 
formació a les eleccions. En-

La CUP de Masquefa va fer pública la seva 
llista electoral

tre d’altres, recordava el com-
promís de la formació amb “la 
notable reducció de sous i la 
limitació de mandats” així com 
“la seva independència dels 
poders financers”. 
Va ser un acte emotiu on no hi 
van faltar les gralles i un poe-
ma de Vicent Andreu Estellés 
que van emocionar al nom-
brós públic assistent. 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La delegació de Vilanova del 
Camí de Plataforma per Ca-
talunya, celebrarà aquest dis-
sabte a la tarda el seu acte 
de presentació per a aques-

tes eleccions municipals del 
dia 24 amb el seu candidat al 
capdavant Sergio Balcells jun-
tament amb el seu equip de 
col·laboradors i candidats.
L’acte tindrà lloc al mercat mu-
nicipal de Sant Hilari del mu-

PxC a Vilanova del Camí presenta el seu alcaldable 
Sergio Balcells demà dissabte

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La candidatura d’Esquerra Re-
publicana + Som Vilanova, que 
es troba a punt de presentar el 
programa de cara a les munici-
pals del 24 de maig, vol apos-
tar per una política d’habitatge 
que posi les persones i les 
seves necessitats bàsiques al 
centre de totes les accions que 
es prenguin des del govern. 
En aquest sentit la candidata, 
Meritxell Humbert, es reafirma 
en “la voluntat de treballar des 
de l’ajuntament amb els mo-
viments socials i entitats que 
defensen el dret a l’habitatge, 
sempre de forma coordinada”.
La candidatura liderada per 
Humbert proposa, doncs, es-
tablir un acord de col·laboració 

entre l’ajuntament i les entitats 
implicades per tal de garan-
tir el dret a l’habitatge des de 
les competències municipals. 
Aquest acord implicaria el 
compliment de la moció de la 
PAH – aprovada pel consistori 
vilanoví – sobre les sancions 
als bancs amb pisos buits, a 
més de la creació d’un registre 
de pisos buits al municipi per 
afavorir el lloguer social. 
D’altra banda, Esquerra + Som 
Vilanova es mostra favorable a 
transformar l’ajuntament en un 
mediador actiu entre les perso-
nes amb dificultats pel que fa 
a temes d’habitatge i les enti-
tats bancàries, amb la intenció 
d’aconseguir evitar el major 
nombre de casos de desnona-
ment possibles.

Esquerra + Som Vilanova vol 
un ajuntament implicat que 
defensi el dret a l’habitatge

LA TORRE DE C. / LA VEU

Aquest diumenge, 10 de maig, 
a les 12h del migdia al Centre 
Social Sant Joan Baptista de 
la Torre de Claramunt, tindrà 
lloc l’acte de presentació de la 
candidatura d’ERC a La Torre. 
Així, la cap de llista de la for-
mació republicana, Marta Ge-
ricó, explicarà les principals lí-
nies de treball que ella i el seu 

equip s’han marcat per treba-
llar per La Torre. ERC La Torre 
compta amb un equip plural i 
divers, que vol treballar en po-
sitiu per al municipi, escoltant 
als veïns i tenint en compte 
tots els nuclis del poble. 
L’acte estarà apadrinat per 
diputat d’ERC a Madrid, Joan 
Tardà, que també farà una in-
tervenció. 

Joan Tardà apadrina l’acte de 
presentació de la candidatura d’ERC 
a la Torre de Claramunt
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alitzem entre tots, que el grup 
sempre està obert a suggeri-
ments per millorar el seu ren-
diment, i que els veïns poden 
fer arribar les seves opinions 
a través del correu electrònic 
(veins.amb.veu.pte@gmail.
com) i de la pàgina de Face-
book de la formació política 
(http://www.facebook.com/
vvpte).

nicipi a les 19:00 hores, PxC 
anima a tothom a assistir a un 
acte envoltat de bon ambient. 
Al finalitzar l’acte els assis-
tents gaudiran d’un pica a pica 
amb pa tomàquet i pernil. 

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

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

amb la 
col·laboració de

SORTEGEN
2 entrades 

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com



CAPELLADES / LA VEU

CiU-Capellades ha presentat 
la creació d’una via verda per 
fomentar l’esport saludable. 
Es tracta d’un PR (Petit Recor-
regut) d’uns aproximadament 
7Km, de recorregut circular a 
Capellades, totalment senya-
litzat, i que incorpora també 
una passera permanent al riu 
Anoia per a caminants, corre-
dors i ciclistes. Aquesta pas-
sera comunicarà Capellades 
pel Camí Ral amb la banda de 
Miramar i Vallbona d’Anoia.
Aquesta actuació, a més, mi-

nimitza el fet actual perillós 
d’haver de passar per carre-
tera per enllaçar camins, po-
tencia les vies per caminar i 
anar en bicicleta, recupera els 
camins i senders tradicionals 
del municipi i promociona la 
pràctica esportiva. 
Eduard Iglesias, membre de la 
candidatura de CiU a les pro-
peres eleccions municipals, 
ha manifestat que “el projecte 
s’inclou dins la prioritat de fo-
mentar l’esport perquè és una 
forma de salut, de lleure i de 
relació social”.

CiU Capellades presenta la 
creació d’una via verda 

PIERA / LA VEU

El proper dia 9 de maig al Ca-
sal de Piera a les 18h el PSC 
presenta una candidatura que 
destaca pel gran nombre d’in-
dependents en representació 
del teixit social, associatiu i 
empresarial del municipi que 

s’han vinculat al partit Socia-
lista per dur a terme un pro-
grama electoral que es cen-
tra en cinc punts com són la 
gestió pública, l’ocupació, els 
serveis a les persones, els es-
pais públics i l’Anoia sud. Amb 

El PSC Piera presenta la seva candidatura

l’eslògan “Amb tu, Sí”, volen 
transmetre el seu compromís, 
transparència i Proximitat al 
ciutadà, com les seves priori-
tats amb les que concorreran 
a les properes eleccions muni-
cipals del 24 de maig.

LA LLACUNA / LA VEU

La formació de Convergència 
i Unió de La Llacuna torna a 
repetir com a candidata a les 
municipals amb Josep Parera 
i Tort com a cap de llista i un 
equip que combina l’experièn-
cia de les persones que han 
estat regidores en les ante-
riors legislatures amb noves 
incorporacions. La voluntat 
de tots plegats és seguir tre-
ballant pel municipi amb més 
força que mai, en aquest sen-
tit, la formació assegura que 
“encara ens queda molta feina 
per fer i tenim moltes ganes de 
seguir treballant per La Llacu-
na”. 
Amb aquesta filosofia, la can-
didatura es presenta amb el 
lema Fem poble, fem La  Lla-
cuna perquè “la nostra volun-
tat és la construcció del millor 
lloc per viure i gaudir, amb ser-
veis de qualitat per als ciuta-
dans i per a totes les persones 
que el visiten”. Expliquen que 
“proximitat, transparència i 
participació” seran els tres va-

lors que guiaran el seu treball 
diari.
Així la llista la formen en 
aquest ordre: Josep Pare-
ra, Jordi Masip, Josep Martí, 
Maria Rosa Busquet, Damià 
Deas, Felicidad Navas i Mar-
garita Baja. Com a suplents 
els acompanyaran en Xavi 
Trillas, Yolanda Guerra, San-
tas de Blas, Cesar Morales, 
Salvador Bueno, Joel Alegret, 
Rosa Camps, Ana Ferrer i Ri-

CiU repeteix candidatura a la Llacuna amb més 
força que mai

PIERA /

La secretaria general de Po-
dem Piera ens ha fet arribar el 
següent comunicat:
“Des de la Secretaria Gene-
ral de Podem Piera, conforme 
al mandat i compliment del 
document polític aprovat per 
l’Assemblea Ciutadana Muni-
cipal i dels estatuts aprovats 
en l’Assemblea Ciutadana Es-
tatal de Vistalegre, en relació 
amb el paper de PODEMOS 
en les eleccions municipals 
comuniquem que:
PODEMOS va decidir no con-
córrer a les eleccions munici-
pals amb marca pròpia, optant 
per la possibilitat de donar 
suport a candidatures d’unitat 
popular ja existents als diver-
sos municipis. Preferentment 
candidatures de caire plural, 
constituïdes per actors de 
la societat civil, plataformes, 
marees ciutadanes, associa-
cions, formacions polítiques 
d’àmbit municipal, o bé, en 
el cas de no existir, impulsar 
noves candidatures en forma 
d’agrupació electoral, candi-
datures guanyadores per re-
cuperar les institucions.
La candidatura «Guanyem 
Piera – Ganemos» (integrada 
per alguns membres del cer-
cle de Piera i del Consell Ciu-
tadà Municipal) presentada 

davant la Junta Electoral de 
Zona d’Igualada i una vegada 
constatada la seva publicació 
en el BOP sota la forma jurí-
dica de partit supramunicipal 
«Ganemos» en coalició amb 
el partit instrumental hartos.
org, ens veiem davant la res-
ponsabilitat política d’informar 
a la ciutadania de Piera que la 
candidatura «Guanyem Piera 
– Ganemos» no té el suport 
ni aval del partit polític PODE-
MOS.
És per això que considerem 
que qualsevol referència i/o 
simbologia de PODEMOS no 
haurà de ser utilitzada per la 
candidatura «Guanyem Piera 
– Ganemos» (com ja han fet 
a la Fira del Sant Crist d’en-
guany) en cap acte públic de 
campanya electoral ni en mit-
jans de comunicació. La ci-
tada utilització irregular, serà 
conside-rada una infracció 
greu i una clara col·lisió amb 
els interessos de PODEMOS, 
i ens veurem en l’obligació de 
prendre mesures per part de 
l’equip jurídic del partit, iniciant 
un procés de denúncia davant 
la Junta Electoral de Zona 
d’Igualada.

Secretaria General – Podem 
Piera”.

Podem Piera es desvincula 
de la candidatura Guanyem 
Piera - Ganemos
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card Gomà.
Josep Parera, que es presenta 
per quarta vegada es mostra 
molt entusiasmat amb el seu 
equip i les propostes que es-
tan treballant per al municipi. 
Parera explica que el valor del 
seu equip rau en l’experiència 
i el coneixement, un patrimoni 
que volen seguir posant a dis-
posició del poble perquè els 
llacunencs i les llacunenques 
gaudeixin del seu municipi.
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REDACCIÓ / LA VEU

Calcetines Carlomagno ha de·
cidit reduir l’afectació de l’ex·
pedient d’acomiadament col·
lectiu presentat per l’empresa 
a principis del mes d’abril. En 
comptes dels 16 acomiada·
ments inicialment previstos, 
la plantilla i l’empresa han 
acordat que les extincions es 
limitin a 10 acomiadaments i 
aconseguir, d’aquesta forma, 
que es continuï fabricant a la 
capital de l’Anoia part de la 
producció, tal i com sempre 
s’ha fins ara fet d’ençà de la 
fundació de Calcetines Carlo·
magno l’any 1950, explica un 
comunicat difós pels treballa·
dors.
Amb l’acord assolit “s’allunya 
el fantasma de la deslocalitza·
ció que planava sobre els tre·
balladors d’una de les empre·
ses històricament vinculades 
al rellevant sector tèxtil que 
opera a la localitat d’Igualada. 
La reducció en l’afectació su·
posa, per tant, que es continuï 
fabricant a les instal·lacions de 
l’empresa i es desactivi el te·
mor a que la producció es des·
viés cap a la Xina després que 
la companyia al·legués l’ele·
vat cost de produir a Igualada 
i una disminució en la xifra de 
negocis com a arguments per 
justificar l’acomiadament del 
45% d’una plantilla amb una 
mitja d’edat de 52 anys i on la 
majoria de treballadors supe·
ren els 30 anys d’antiguitat”. 
Segons l’empresa, la part de 
la producció que es desviarà a 
proveïdors externs serà a paï·
sos de la UE. 
Ana Tomé, advocada del Col·
lectiu Ronda que ha asses·
sorat la plantilla en aquest 
procediment, s’ha mostrat 
“moderadament satisfeta” per 
un acord “que finalment per·
metrà 6 persones més de les 
inicialment previstes seguir 
mantenint el seu lloc de treball 
i no veure’s abocades a la de·
socupació amb una edat i en 
unes circumstàncies en las 
que hagués estat molt difícil la 
seva reincorporació al món la·
boral”. Tot i així, lamenta, “se·
guim veient com, mentre al·
guns ens parlen hipòcritament 
de recuperació econòmica, 
continuen tancant o perdent 
dimensió moltes empreses, 
deixant treballadors sense fei·
na i obligats a lluitar per acon·
seguir unes indemnitzacions 
mínimament justes”. 
 

El col·lectiu de l’Espai pels Somnis convoca per 
demà una manifestació al centre de la ciutat

Manifestació, el febrer de 2014, en defensa de l’Espai pels Somnis.

Igualada
“Acord” a 
Carlomagno: 
enlloc de 16 
acomiadaments, 
seran 10

El judici civil contra 
l’ocupació del 
Casal es farà el 
proper dimarts 12 de 
maig, però sense la 
presència de l’Espai 
pels Somnis, que 
es nega a pagar els 
3.000€ de caució
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

La imminència del judici civil 
per l’Espai dels Somnis, im·
pulsat pel Bisbat de Vic, propi·
etari del Casal Interparroquial 
ocupat des de fa un any i mig 
per diversos coŀlectius, i la 
negativa d’aquests a abonar 
3.000€ d’aval (caució) al jut·
jat, ha propiciat per demà dis·
sabte 9 de maig una manifes·
tació pels carrers del centre de 
la ciutat, en el segon dia de la 
campanya electoral per a les 
municipals del 24 de maig.
La manifestació (o mani·festa·
acció, com defineixen els pro·
motors) està prevista per a les 
7 de la tarda, amb sortida des 
del mateix Espai pels Som·
nis. D’aquesta manera volen 
“demostrar el rebuig contra 
el judici civil del proper 12 de 
maig, i de la caució que han 
demanat a l’espai per tal de 
poder presentar una defensa. 
Una caució que trobem injusta 
i desproporcionada, i per tant 
un judici que sense una de 
les parts no serà complet i per 
tant també injust”.
La jornada de protesta comen·
çarà molt abans. A les 11 del 
matí es farà la projecció del 
documental Corrupció: l’orga-
nisme nociu, i amb la creació 
d’un mural.  Cap a les 12.30h 
serà el torn del vermut musi·

cal. I al migdia hi haurà una 
paella popular, a un preu de 
4 euros. Per la sobretaula  un 
bingo popular i també l’actua·
ció de la coral de l’Espai pels 
Somnis. A les 18h serà l’hora 
de la xocolatada per a tothom. 
Després, la manifestació, que 

els promotors diuen estarà 
“plena de sorpreses” i que 
comptarà amb el concert del 
grup manresà Kodul.
L’Assemblea de l’Espai pels 
Somnis està formada per Ar·
ran, Sepc, Cup Igualada, De·
cidim Igualada,  Cercle Podem 
Igualada, La Coral de l’Espai,  
i la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca de l’Anoia.

Suport explícit de Podem
El Cercle Podem Igualada ha 
explicat en un comunicat que 
participarà en la jornada en 
defensa de l’Espai Pels Som·
nis organitzant la xocolatada 
de les sis de la tarda. 
Segons el partit polític de Po·
dem a Igualada “hi ha més 

de 3000 raons per defensar 
aquest espai sociocultural, 
entre elles les assemblees, ta·
llers i activitats facilitades per 
un espai autogestionat, però 
en cap cas 3000 euros per 
defensar cap causa justa. En 
aquest espai es demostra la 
capacitat de les persones de 
col·laborar conjuntament i de 
crear nous espais de pensa·
ment i convivència. El Cercle 
Podem Igualada va donar les 
seves primeres passes al caliu 
de l’Espai i ara, com abans, el 
defensem. Si somiar és lluitar, 
aleshores l’Espai pels Somnis 
és també la nostra trinxera. 
Defensem l’Espai perquè to·
tes les persones Somiem en 
llibertat!” 

La Nit de Shopping i la Night Running convertiran 
Igualada en una festa en ple “dia de reflexió”
La 4a edició de l’Igualada Ur·
ban Running Night Show, amb 
2.500 corredors d’arreu del 
país, i de la Igualada Nit de 
Shopping, amb la probable 
participació de cent comer·
ços, convertiran la ciutat en 
una gran festa el dissabte 23 
de maig, que coincidirà amb el 
“dia de reflexió” abans de les 
eleccions municipals.
L’alcalde Marc Castells, deia 
dimecres que aquesta iniciati·
va “és una fórmula d’èxit que 
satisfà tant als practicants de 
l’esport com al públic familiar 
i és un esdeveniment ja s’ha 
consolidat com una de les ci·
tes més atractives dins del 
calendari esportiu d’Igualada”. 
A més, aquest any, segons 
afegeix la tinent d’alcalde de 
Dinamització Econòmica, Àn·
gels Chacón, s’ha fet “una 
aposta per la internacionalit·
zació, convocant atletes de 

diferents nacionalitats a parti·
cipar a la nova categoria Elit 
de la cursa de 10 quilòmetres, 
quelcom que sens dubte apuja 
l’atractiu de la cita”. 
L’activitat esportiva comença·
rà a les 18h a la plaça de Cal 
Font amb la cursa de pares i 
mares amb cotxets de nadons 
i, tot seguit, a les 18:30h, serà 
el torn dels nens i nenes fins a 
12 anys que disputaran la cur·
sa de patinets. A les 19:30h 
arrencarà la cursa de 1’6 qui·
lòmetres per a infants de 5 a 
13 anys, totalment en anglès i 
patrocinada per Kids & Us, per 
donar pas, a les 21h, a la cursa 
per a adults de 5 quilòmetres i, 
a les 21:45h, a la prova dels 
10 quilòmetres. El recorregut 
d’aquestes dues curses tindrà 
la sortida al Passeig Verda·
guer i l’arribada al nou vial que 
uneix la Plaça de Cal Font i el 
Carrer del Clos. Passarà pel 

passeig Verdaguer, la Sole·
dat, el nucli antic, la Rambla, 
Santa Caterina, i com a nove·
tat d’enguany i amb l’objectiu 
de redescobrir diferents zones 
de la ciutat, transcorrerà tam·
bé pel carrer de Sant Agustí. 
Això comportarà alteracions 
de trànsit en tots aquesta car·
rers a partir de les 17h.  
Fins al moment s’han inscrit  
1.500 adults, més del triple 

que l’any passat per aquestes 
dates i es preveu una partici·
pació d’uns 2.500 corredors.
Un centenar de botigues del 
centre obriran des de les 17h 
fins a la mitjanit i proposaran 
ofertes i preus especials, ani·
mació, espectacles, degus·
tacions i activitats per a tots 
els públics. Els establiments 
de restauració també oferiran 
menús especials per l’ocasió.
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El Mossos d’Esquadra de 
Trànsit d’Igualada van detenir 
el passat 3 de maig un home, 
de 27 anys, nacionalitat es-
panyola i veí d’Igualada, per  
atemptat a agents de l’auto-
ritat. També se’l va denunciar 
penalment per conduir sota 
els efectes de l’alcohol i per 
negar-se a sotmetre’s a les 
proves d’alcoholèmia.
Els fets van ocórrer pels volts 
de les 5 del matí, durant un 
control d’alcoholèmia que una 
patrulla de l’Àrea Regional de 
Trànsit del sector d’Igualada 
estava realitzant a la carretera 
N-IIa, al punt quilomètric 555,6 
al terme municipal d’Òdena. 
A aquella hora, els agents van 
aturar un vehicle, amb un únic 
ocupant, i van observar que el 
conductor presentava signes 
evidents d’anar sota la influèn-
cia de begudes alcohòliques.
En el primer resultat el con-
ductor va donar una taxa posi-
tiva de 0.54 mg/l d’aire expirat. 
A més, durant la prova, l’home 

Control d’alcoholèmia.

A la presó un igualadí per agredir una 
Mosso d’Esquadra en un control 
al Pla de les Gavarreres

no va parar d’increpar l’agent 
que li realitzava el test, posant 
traves a la seva feina i faltant-li 
al respecte.
Els mossos van informar el 
conductor que si amb la sego-
na prova tornava a donar po-
sitiu, se’l denunciaria i el seu 
vehicle quedaria immobilitzat 
fins que trobés un conduc-
tor substitut. En saber això, 
l’home es va girar cap a una 
mossa i li va donar un cop de 
puny a la cara, fent-la caure 
al terra. A conseqüència del 
cop, l’agent va quedar incons-
cient uns instants i va patir un 
desplaçament de la mandíbu-

la que li va requerir ser atesa 
en un hospital de Barcelona. 
Mentre la mossa estava al ter-
ra, l’home va intentar donar-li 
una puntada de peu, però la 
resta d’agents que hi havia al 
control van evitar l’acció.
En el moment de detenir l’ho-
me, aquest va mostrar una 
resistència activa donant cops 
puny i puntades de peu als 
agents, ferint-los en diverses 
parts dels cos i estripant-los 
la roba. El detingut va passar 
el dia 4 de maig a disposició 
del jutjat de d’Igualada el qual 
en va decretar el seu ingrés a 
presó.

Condemnat un policia local 
d’Igualada per perdonar 
6.500 € d’una taxa
REDACCIÓ / LA VEU

L’Audiència Provincial de Bar-
celona ha condemnat el poli-
cia local igualadí Jordi F.P., a 
9 mesos de presó i 6 d’inha-
bilitació, en trobar provat que 
va cometre irregularitats en el 
registre de vehicles al dipòsit 
municipal. L’agent ha recor-
regut la sentència al Tribunal 
Suprem.
Segons la sentència, l’agent 
hauria modificat la data d’en-
trada d’un vehicle que va es-
tar-se al dipòsit municipal de 
vehicles durant dos anys i mig. 
Segons relata la sentència en 
els fets, el cotxe -un vehicle 
tot terreny- era d’un amic del 
policia, que va ser retirat de la 
via pública on estava aparcat, 
sense aparent activitat, des de 
feia mesos. La grua se’l va en-
dur al dipòsit de vehicles, el 4 
de maig de 2006. 
El 2 de novembre de 2008, 
el propietari del vehicle se’l 
va emportar del dipòsit, però 
sense abonar els 6.500 euros 
de taxa “d’estada al dipòsit” 
que corresponia legalment, 

a base de multiplicar tots els 
dies des que va ser retirat del 
carrer. Segons les fonts judici-
als, el policia hauria perdonat 
a l’amic el satisfer aquesta 
taxa, canviant al registre el dia 
d’entrada.
L’agent ha estat apartat tem-
poralment del cos. Si la sen-
tència no fos ferma, no haurà 
d’ingressar a la presó, i pagar 
una penalització de 450 euros.  

2015
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El passat mes d’abril va fina-
litzar la formació tècnica del 
curs d’operari de tissatge d’ar-
ticles de punt organitzat pel 
Servei d’inserció especialitzat 
de la Fundació Àuria, punt for-
matiu Incorpora de la Funda-
ció La Caixa.  
El curs, que ha impartit una 
formació tècnica a càrrec de 
FITEX-FAGEPI de tres-centes 
hores, inicia una segona fase, 
amb pràctiques a empreses 
del sector tèxtil de la nostra 
comarca. Unes pràctiques 
no laborals com a resultat de 
la col·laboració  entre el Ser-
vei d’Inserció i algunes de les 
empreses igualadines del gè-
nere de punt que necessiten 
incorporar equips humans 
polivalents, amb experiència i 
coneixement en les tècniques 
de tissatge en màquines trico-
toses rectilínies computeritza-
des.  
Els alumnes són disset perso-

Disset alumnes de l’Àuria faran les empreses tèxtils.

Alumnes de la Fundació Àuria inicien 
les pràctiques en empreses tèxtils

Caprabo presenta
“Benvinguda Llevadora”

nes amb dificultats d’accés al 
mercat de treball per diferents 
tipus de vulnerabilitat: ser atu-
rats de llarga durada, joves 
sense formació prèvia, perso-
nes amb discapacitat o majors 
de 55anys. 
Les empreses col·laboradores 
són: Coliseum SL, Conos 
SCP, Gavi Punt SL, Tegomar 
SL, Ipunt Knit 2000 SL, Jert-
him SL, Punt Raima, Tex 51 
SL, Carles Piernas SCP, Este-

ve Aguilera SA, Quinto Punto 
SL, Tex Dueñas SL, Bluton 
Knitwear SL i  Encofil SL. 
La Fundació Àuria es mostra 
molt satisfeta pel compromís 
adquirit per les empreses del 
sector tèxtil i la bona acollida 
a l’alumnat. Al mateix temps 
permet cobrir la necessitat de 
les empreses tèxtils per tenir 
professionals especialitzats 
en patronatge del teixit de 
punt.  
 

REDACCIÓ / LA VEU

Amb motiu del Dia Internaci-
onal de les Llevadores, Ca-
prabo llança la plataforma 
‘Benvinguda Llevadora’, de-
senvolupada amb la Federa-
ción de Asociaciones de Ma-
tronas de España (FAME) i la 
Asociación Española de Ma-
tronas (AEM). Per Caprabo, 
‘Benvinguda Llevadora’ (www.
benvingudallevadora.com) 
suposa un pas més en el seu 
compromís amb les famílies, 
un compromís que va iniciar 
amb el Programa ‘Benvingut 
Nadó’.  
‘Benvinguda Llevadora’ cons-
titueix una plataforma online 
fiable i professional de prepa-
ració i suport a la maternitat. 
La plataforma consta de dos 
apartats principals. D’una ban-
da compta amb un sistema de 
pregunta-resposta fàcil d’usar 
i senzill d’entendre. Amb res-
postes elaborades per les lle-
vadores sobre la base de la 
seva àmplia experiència. 
La plataforma es complemen-

REDACCIÓ / LA VEU

La Confederació de Comerç 
de Catalunya (CCC) va or-
ganitzat a Igualada el ter-
cer seminari gratuït del cicle 
“Oberts a la innovació: els 
dimecres tecnològics”, unes 
sessions dirigides a comerci-
ants, empresaris i autònoms 
dels sectors del comerç, dels 
serveis i del turisme d’arreu 
de Catalunya que tenen com 
a objectiu proporcionar-los els 
coneixements necessaris per-
què les botigues puguin fer e-
commerce, i així puguin oferir 
nous serveis als seus clients i 
millorar la seva competitivitat. 
Segons un informe elaborat 
per la consultora Hamilton 
Global per Comertia, la xarxa 
és el lloc preferit per buscar in-
formació abans d’una compra, 
sigui a botiga física o online, i 
que el 91% dels catalans l’uti-
litza amb aquesta finalitat. Així 
mateix, l’estudi també demos-
tra que un 51% dels catalans 
han comprat a la xarxa l’últim 
any, i que un 32% dels cata-
lans que ha buscat informació 
online acaba comprant a la 
botiga física. 
Així mateix, la Comissió Naci-
onal dels Mercats i la Compe-
tència (CNMC), la facturació 
total del comerç electrònic a 
Espanya ha arribat als 3.893,5 
milions d’euros en el segon 
trimestre de 2014, un 22,2% 
més en taxa interanual. Realit-
zat a través de les entitats de 

Nou seminari tecnològic de la 
Confederació Catalana de Comerç

mitjans de pagament, l’informe 
de la CNMC també assenyala 
que el nombre de compres a 
través d’Internet s’ha incre-
mentat un 24,1%, amb 56,6 
milions de transaccions fetes. 
Totes aquestes xifres demos-
tren la importància de tenir 
un e-commerce i, amb aquest 
curs, ara els comerciants igua-
ladins disposaran de les eines 
necessàries per construir-lo.
El seminari ha estat impartit 
pel director general d’Opens-
hopen, Santiago Sánchez, que 
ha explicat als comerciants 
assistents com crear la seva 
botiga virtual personalitzada, 
de manera fàcil, professional 
i en un temps rècord gràcies 
a l’aplicació de què disposa 
l’empresa. Per la seva banda, 
Carles Martín, professor asso-

ciat de la Universitat Pompeu 
Fabra i assessor en noves 
tecnologies de la CCC, els ha 
proporcionat les nocions ne-
cessàries per crear els seus 
perfils a les xarxes socials de 
Facebook i Twitter, així com 
fer-los servir de manera efici-
ent i profitosa per al seu nego-
ci. Així mateix, el curs també 
ha comptat amb Melchor de 
Palau Rovira, de Comercia 
Global Payments de Caixa-
Bank, que ha explicat com 
adaptar els canals de venda  a 
les noves tendències de com-
pra. A la sortida del curs, que 
ha estat tot un èxit de partici-
pació, tots els alumnes han re-
but un certificat d’assistència 
de mans del gerent d’Igualada 
Comerç, Jovan Trisic. 

ta amb una altra secció de 
consulta pediàtrica, per seguir 
donant resposta als dubtes 
que les famílies puguin tenir 
una vegada superada la fase 
del postpart.  En el marc de la 
plataforma es troba un enllaç 
directe a la pàgina web ‘Ben-
vingut Nadó’ en la qual es pot 
sol·licitar la canastreta del pro-
grama.  
Xavier Ramón, Director de 
Màrqueting de Caprabo expli-
ca, “Caprabo va ser pioner en 
compromís empresarial quan 
fa més de 23 anys va engegar 
el Programa ‘Benvingut Nadó’, 
en un moment en el qual les 
empreses no invertien en ini-
ciatives de compromís social. 
‘Benvinguda Llevadora’ abun-
da en la vinculació de Capra-
bo amb les famílies i constitu-
eix una aposta de futur”. 

Activitats del 35 aniversari del 
Grup de Mestres de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

El passat 20 de març es va 
donar el tret de sortida al se-
guit d’activitats que realitza-
rem durant aquest any 2015 
el Grup de Mestres de l’Anoia 
per celebrar el seu 35è aniver-
sari. La sortida va consistir en 
anar al teatre a Barcelona i tot 
seguit van acabar la jornada 

tots junts a l’Acústic tot fent un 
ressopó i una copa de vi.
Volen animar-vos a tots a es-
tar alerta i així poder conèixer 
i gaudir de totes les jornades i 
activitats que anem preparant, 
ja què en seran moltes i totes 
elles ben diverses. Per més 
informació: gmanoia.blogspot.
com.es 

La mel “Mas Buret”, rep un 
important premi a Balaguer
REDACCIÓ / LA VEU

La mel  Mas Buret, que s’ela-
bora a Santa Margarida de 
Montbui, ha rebut el 3r premi 
com a mel d’Alta Muntanya. El 
concurs la Reina de les Mels, 
que reconeix les millors mels 
de Catalunya, es celebra dins 
la Fira de Balaguer.
El concurs, que enguany ha 
celebrat la 8a edició, és un 
dels reconeixements més 
prestigiosos del sector apícola 
català. El concurs comprèn 4 

categories: mel de romaní, de 
mil flors, d’alta muntanya i rei-
na de les mels.
És el segon cop que donen 
en aquest concurs un reco-
neixement a la mel de l’Anoia. 
Mas Buret és la 4a. generació 
d’apicultors anoiencs que ofe-
reix productes de proximitat, 
artesans i d’alta qualitat.   Les 
mels són de collita pròpia, i la 
ubicació dels abellars en pa-
ratges naturals.
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Ahir a la tarda es va inaugu-
rar el nou local de Comissions 
Obreres a Igualada, al Pas-
seig Verdaguer nº 50. Un any 
i un mes després de la fusió 
intercomarcal sindical de les 
comarques del Baix Llobregat, 
Alt Penedès, Anoia i Garraf, el 
sindicat dóna compliment així 
a un primer compromís de fer 
efectiva l’aposta de millorar la 
presència del primer sindicat 
de la comarca.

Visita al museu Railhome.

Comissions Obreres 
inaugura una nova 
seu al Passeig 
Verdaguer

Les excursions i el dinar d’inauguració, els 
actes de més acceptació de la Primavera Gran

L’igualadí Salvador Serra tor-
narà a intentar una altra ges-
ta tot caminant per Europa. 
Després d’haver fet el camí de 
Roma a Santiago, el proper 
dimarts dia 12 començarà una 
nova ruta de Berlin a Santia-
go. La sortida serà de la porta 
de Branderburg, lloc històric 
de la capital alemanya. 

Salvador Serra torna 
a fer un llarg viatge a 
peu: ara de Berlin a 
Santiago

Lula Outlet organitza una fes-
ta avui divendres 8 de maig a 
les 7 de la tarda, al C/Roca 24, 
per celebrar els seus 10 anys 
de vida. L’establiment està 
especialitzat en les principals 
marques del sector tèxtil per 
a dona, amb descomptes en 
tractar-se de peces de la tem-
porada anterior. 

Lula Outlet celebra 
avui una gran festa 
del 10è aniversari 

L‘Associació de veïns i co-
merciant del Barri Sant Agus-
tí està molt satisfeta de l’alta 
participació que va tenir la IV 
Trobada de Tartanes de Cata-
lunya, el passat 1 de maig. A 
banda de la concentració i ex-
posició de tartanes, també es 
fer un concurs de fotografia i 
una degustació de cafè.  

Molta participació 
a la IV Trobada 
de Tartanes de 
Catalunya

Gràcies al conveni signat amb 
FGC, el Museu del Tren Minia-
tura d’Igualada passa a formar 
part de l’amplia oferta d’in-
drets considerats d’interès tu-
rístic recollits en la campanya 
coneguda amb el nom de Tu-
ristren que s’engegarà aquest 
mes de maig, moment a partir 
del qual, es podrà adquirir a 
tota la xarxa de màquines ex-
penedores de FGC d’arreu de 
Catalunya, el bitllet combinat 
de tren + bus + entrada al Mu-
seu a preu reduït. 
Amb això es pretén aconse-
guir un flux de visitants que, 
gràcies al transport públic, tin-
guin accés més directe al Mu-
seu, bàsicament provinents de 
l’area metropolitana de Barce-
lona i del Vallès, que són les 
zones amb que ens comunica 
el tren. 

El museu Railhome, 
destí turístic de 
“Turistren”

REDACCIÓ / LA VEU

El passat diumenge, 3 de 
maig, va tenir lloc la cloenda 
de la Setmana Gran, que ha 
comptat amb una nodrida par-
ticipació. Alguna de les activi-
tats més concorregudes han 
estat el dinar d’inauguració 
que es va dur a terme al Casal 
del Passeig, les excursions a 
Ripoll i Montserrat o la visita 
al Museu del Tren Rail Home 
BCN, aquesta darrera amb la 
participació dels avis i àvies 
de les residències d’Igualada. 
També tenir molta afluència el 
concert de la Banda de Mú-
sica d’Igualada, malgrat que 
davant la previsió de pluja es 
va haver de traslladar a l’es-
glèsia-auditori de l’Escola Pia. 
D’altra banda, van ser també 
molt interessants la conferèn-
cia per a les persones usuàri-
es del servei de teleassistèn-
cia o la tertúlia Les devocions 
i els ritus a la vida quotidiana, 
una trobada que va permetre 
compartir experiències en re-
lació a aquest tema i va oferir 
un valuós material que va que-
dar enregistrat i es conservarà 
a la Biblioteca de la Memòria.   
Durant la Primavera Gran 
s’han dut a terme també 

dues grans celebracions: la 
de les persones que aquest 
any compleixen vuitanta anys 
i que van poder compartir un 
gran sopar a l’Escorxador i 
la d’aquells matrimonis que 
aquest any celebren les No-
ces d’Or, que van  participar 
d’un sopar especial a l’Hotel 
Ciutat d’Igualda. 
Els actes culturals també han 
tingut cabuda dins la progra-
mació: des de cant coral a te-
atre, passant per actes folklò-
rics. Propostes en els que la 
gent gran d’Igualada hi ha par-

ticipat com a espectador, però 
també com a protagonista. 
Finalment, la cloenda de les 
activitats de la Primavera Gran 
es va dur a terme diumenge 
amb l’espectacle de Playback 
Llum i color a càrrec de l’As-
sociació de la Gent Gran 
d’Igualada, al Teatre Municipal 
l’Ateneu. Com cada any, els 
integrants del grup, dirigits per 
Pilar Benito i amb vestuari de 
Pere Vila, van fer passar una 
bona estona als assistents, 
fent-los recordar grans èxits 
musicals de tots els temps. 
 

Presentades 18 sol·licituds per a reformes al 
barri de Sant Agustí
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament a través del Pro-
grama de Millora del Barri de 
Sant Agustí, va tancar el pas-
sat dijous, 30 d’abril, el termini 
de sol·licitud de les subvenci-
ons per a reformes. En total 
s’han presentat 18 sol·licituds. 
Pel que fa a l’obertura de nous 
locals comercials hi ha hagut 
cinc peticions. S’han fet dues 
sol·licituds per obres de refor-
ma total o parcial en establi-

ments comercials existents o 
en inversions en equipament 
per a aquests mateixos locals. 
En referència a la rehabilitació 
dels edificis d’ús residencial, 
s’han sol·licitat onze actuaci-
ons  destinades a la rehabili-
tació dels elements comuns, 
com ara actuacions de millora 
de l’accessibilitat, reparació 
de cobertes, reparació de fa-
çanes, millores en les instal-
lacions comunes, millores en 

la xarxa de telecomunicacions 
i millores en l’eficiència ener-
gètica.  
Durant el període 2007-2014 
s’han subvencionat 150 ac-
tuacions de rehabilitació en 
edificis residencials i durant el 
període 2012-2014 s’han ator-
gat també nombroses ajudes 
per a l’obertura de deu nous 
establiments comercials i per 
a la reforma i millora dels exis-
tents.  

ES VEN PER TANCAMENT 
D’EMPRESA

Mobiliari d’oficina, recepció, despatx de direcció,
 cadires, arxivadors, ordinadors, sais, taules de 

treball, taula de juntes, altres...

Tot està nou

Preu: 1500€ tot el lot

Telèfon de contacte: 608 463 829 (Joan)

Abstenir-se curiosos

www.guiaanoia.cat

+ info a: 671 61 55 96 - 93 804 24 51

5.295 entrades
56.342 visites

Penja ofertes del teu propi negoci.
Connectada a tota Catalunya.

T’interessa ser-hi!
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Una nodrida representació del 
món empresarial de l’Anoia 
es van donar cita la setma-
na passada al Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia per assistir al primer 
debat empresarial català sota 
el títol “Reinventar-se: Esti-
mar el passat per construir el 
futur”. L’acte va ser organitzat 
pel diari digital Via Empresa i 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia.  
La taula rodona va comptar 
amb la participació de Toni 
Palmés, general manager 
de Sita Murt; Màrius Rossell, 
CEO de Trilogi; Cristina Do-
mènech, co-organitzadora de 
Rec.0 Experimental Stores i 
Jordi Torra, gerent de Fruits 
Secs Torra. Quatre empreses 
de la comarca, quatre casos 
d’èxit que, des de diferents 
àmbits empresarials van com-
partir amb un centenar d’as-
sistents algunes de les claus 
que els han portat a desafiar 
la crisi.
Toni Palmés, general manager 
de Sita Murt va posar en valor 
el canvi de rumb que Sita Murt 
va fer al seu moment a l’em-
presa en apostar per la dona 
i el disseny. “Normalment els 
processos de reinventar-se 
són fruit de la necessitat, el 
cas de Sita Murt no va ser això, 
sinó una voluntat de donar un 
tomb inicial”. L’apunt optimista 
de Pamés va ser al assenyalar 
“els que som d’aquí percebem 
una energia, unes ganes , una 
empenta, amb nous sectors 
emergents. [...] En realitat les 
empreses només demanem 

La jornada es va fer a la sala d’actes del Museu de la Pell. Foto: Pia Prat.

La UEA presenta quatre casos d’èxit a 
l’Anoia gràcies a “reinventar-se”

eines i no subvencions”.
Per la seva part Cristina Do-
mènech co-organitzadora de 
Rec.0 Experimental Stores, va 
destacar que el seu projecte 
va sorgir arran de l’amena-
ça de la destrucció del Rec i 
que el seu èxit ha estat bàsi-
cament “el suport de la gent”. 
Domènech també va insistir 
en la importància dels valors, 
com ara l’estimació i l’arre-
lament al territori, perquè un 
projecte sigui genuí.
Jordi Torra, gerent de l’em-
presa de Jorba Fruits Secs 
Torra, una empresa amb més 
de 40 anys d’història que va 
començar venent a mercats 
de la comarca. En el seu torn 
va enumerar els ingredients 
perquè una empresa sigui 
exitosa, destacant que en el 
seu cas ha estat “passar de 
vendre producte a vendre ne-
cessitats”. Torra va insistir en 
la nova dimensió en la relació 
entre empreses, “no tirar sol 
pel dret sinó coordinar-se i 
complementar-se, fer projec-

Quan Joan Goytisolo anava 
a recollir el Premi Cervantes 
va escollir una vella corba-
ta, oblidada en un calaix 
durant més de trenta cinc 
anys. Volia que la vestimen-
ta reforcés el que volia ex-
pressar. El gest precís per 
una actitud, valenta, decidi-
da i compromesa. Pensava 
que el seu prestigi i la seva 
edat li permetria referir-se 
sense embuts a la realitat 
sociopolítica del moment. I 
va buscar el contrast amb el 
luxe del paranimf de la Uni-
versitat d’Alcalà d’Henares i 
les moltes personalitats que 
assistiren a l’acte, encapça-
lades pels reis. I en les pri-
meres frases els va dir “sí 
Podemos”. Segurament per 
això l’han volgut desacredi-
tar. Així l’aristocràtic Alfonso 
Ussia, va escriure l’ende-
mà que “no era el lloc per 
vestir-se de marró, ni per 
lluir una corbata molt mal 
triada”. També Juan Manuel 
Prada “odia Espanya no per 
nacionalista, sinó per ser 
amic dels moros”. 
Però el guardonat, ni va ser 
descortès, ni odia Espa-
nya. Va demostrar un afecte 
que va molt més enllà de les 
formes. Va destriar els que 
aspiren a triomfar escrivint i 
els que assumeixen un com-
promís íntim amb els que 
escriuen. Com es podria fer 
en qualsevol altra activitat. 
La convicció i no l’obligació. 
Fer-les per sentir-se remu-
nerat per la feina feta i no 
pagat per obligació salarial. 
Va reconèixer que hi va ha-
ver un temps en què ell ma-
teix buscava la fama i ser 
notícia, fins adonar-se que 
els reconeixements externs 
no són res, al costat de la 
satisfacció que dóna saber 
que s’han fet les coses de 
la millor manera possible. 
“La verdadera obra d’art no 
té presses”. La paciència, la 
pulcritud i el gust pel detall, 
són elements que diferenci-
en una treball fet amb amor, 
del executat per força.
També va sorprendre a 
l’auditori parlant dels naci-
onalismes. Va citar Carlos 
Fuentes per manifestar-se 
partidari d’una sola nacio-
nalitat. La cervantina. O si-
gui pel damunt de les mes-
quineses identitàries. Volia 
quedar-se en l’essència de 
les persones i el seu dret a 
ser diferent, a viure en lli-
bertat. La vida està en les 
arrels, però també en el pre-
sent i en el futur, que s’ha 
de construir. Per això no cal 

PERE PRAT

posar-se més motxilles a 
l’esquena. Més val cercar la 
convivència. Saber compar-
tir projectes i obligacions, 
sense imposicions que no-
més  limiten l’individu. 
I seguint amb el model cer-
vantí, que havia escollit com 
a fil conductor de les seves 
reflexions, va proposar que 
en lloc de desenterrar “els 
seus pobres ossos”, de cara 
al turisme, que l’Estat fes 
una tasca divulgativa dels 
episodis més interessants 
de l’autor i de la seva obra. 
És a dir, quedar-se més en 
el fons que en les formes. 
Anar a cercar l’essència, 
per a tal de resoldre els 
problemes i no ajornar-los 
i deixar-los per més enda-
vant, sabent que aleshores 
la solució serà més difícil. 
Un toc ben sonor contra les 
polítiques culturals d’apara-
dor i propaganda que s’es-
tan fent ara.
I per acabar va palesar el 
seu concepte de rebel·lió. 
Com un nou Quixot que ha 
de lluitar contra la l injustí-
cia, la corrupció i la desi-
gualtat social. Tan se val 
que avui hi hagi qui vegi  
anacrònica la imatge d’un 
cavaller errant, que confon 
els molins amb gegants i 
“la reixa de Melilla amb en-
cantats castells amb ponts 
llevadissos i torres emmer-
letades”. I va acabar dient 
“Els contaminats pel nostre 
primer escriptor, no ens re-
signem a la injustícia”. No 
era només una frase de clo-
enda, sinó un inici per l’an-
helada regeneració política. 
Un horitzó potent en un  país 
de volada curta, on els que 
passen per intel·lectuals, no 
són res més que incultes 
personatges, que ni tan sols 
saben escoltar el mestre. Ni 
tan sols com ho feia Sancho 
Panza.
És molt gratificant escoltar 
a qui encara és capaç de 
dir el que pensa, en temps 
d’estomacs agraïts i de fide-
litats comprades. Qui no té 
por quan tants s’espanten 
de xocs de trens. Que algú 
es mostri tan distant amb el 
poder. És un consol i una 
esperança que es reivindi-
quin les pròpies idees. Un 
model per a tots els que, 
des del seu lloc, volen ser 
conseqüents amb sí matei-
xos. No tot s’acaba posant-
se una corbata vella. Però 
per alguna cosa es comen-
ça.

La corbata

tes conjunts”.
Per últim Màrius Rossell, CEO 
de Trilogi, va parlar d’evolu-
ció en comptes de reinvenció 
atenent a un model de negoci 
que es basa en una solució de 
software pròpia i una aposta 
constant per l’I+D. . “Nosaltres 
hem fet la internacionalització 
al revés que molts altres: pro-
duïm a Igualada i venem a la 
Xina”.
Després de les receptes par-
ticulars de cada cas, es va 
obrir el torn de paraula al pú-
blic assistent. Entre els temes 
tractats es va parlar d’algunes 
mancances que viu la comar-
ca com el dèficit de gent d’ofici 
i de perfils tècnics, molt acusat 
en sectors com el tèxtil i el de 
les tecnologies de la informa-
ció.
Va tancar la jornada el conse-
ller d’empresa i ocupació Felip 
Puig, precedint una copa de 
cava networking que va per-
metre als assistents compartir 
les impressions de la jornada. 

Fontanellas i Martí supera el concurs 
de creditors amb una quita del 75% 
JORDI PUIGGRÓS / LA VEU

L’empresa igualadina Fonta-
nellas i Martí SA ha aprovat el 
conveni de creditors amb una 
quita del 75% del seu deute, 
de 24,75 milions d’euros, que 
haurà d’abonar en un termini 
màxim de 10 anys, segons 
que publicava recentment La 
Vanguardia i han confirmat 
fonts judicials. La xifra a re-
tornar serà de poc més de 7 
milions d’euros.
L’empresa va presentar con-
curs de creditors el gener del 
2014 davant el jutjat mercantil 
número 2 de Barcelona que 
encapçala el magistrat Albert 
Mata. El 2013 ja havia presen-
tat un preconcurs. Les dificul-
tats per no poder refinançar 
el seu deute amb els bancs, 
que hauria crescut a causa de 

l’elevada inversió que es va 
fer en el seu dia per obrir una 
fàbrica al Vietnam, va portar a 
Fontanellas a presentar l’es-
mentada “suspensió de paga-
ments”. 
L’empresa, fundada el 1954, 
va declarar un passiu de 26 

milions d’euros, la immensa 
majoria deutes financers amb 
els bancs, i sempre ha decla-
rat la seva intenció de continu-
ar treballant. El 2012, abans 
de la seva crisi, va facturar per 
valor de 45 milions d’euros.
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Arriba el moment de 
decidir-se i presentar 
la proposició de 
modificació de la Llei 
al Registre General 
del Parlament

Tenim majoria per modificar la Llei de Vegueries
PLATAFORMA PVP / LA VEU

El passat 29 d’abril, una dele-
gació penedesenca vàrem ser 
al Parlament de Catalunya, 
per tenir reunions per sepa-
rat amb CIU, ERC, ICV i CUP 
(pendent PSC i PP). Durant la 
sessió que hem tingut amb el 
grup de CiU, el president Artur 
Mas ens ha demanat que ens 
rumiéssim bé si ara era el mo-
ment per tramitar la modifica-
ció de la Llei de Vegueries per 
afegir-hi el Penedès, i ha aler-
tat d’una possible impugnació 
de Madrid. Hi hem reflexionat 
amb tota consciència i la nos-
tra resposta és SÍ per multitud 
de raons entre les quals es-
mentem les tres següents:
 
1.- Totes les persones que han 
signat la Declaració a favor de 
la Vegueria Penedès 2015,  
“La Saó del Penedès”, a nivell 
personal, o en nom de l’entitat 
que presideixen consideren 
que ara és l’hora, abans no 
acaba l’actual legislatura, això 
és el que recull el punt 3: 
“Exigim als nostres represen-
tants polítics el reconeixement 
implícit a tots els efectes de 
l’àmbit de la Vegueria Pene-
dès, amb la modificació de 
la Llei de Vegueries (apro-
vada el 27.07.2010 i suspe-
sa abans de ser operativa el 
01.06.2011), que va ser pos-
terior a l’aprovació de l’àm-
bit funcional del Penedès 
(14.07.2010); cal organitzar i 
desplegar sense més demo-
ra tot allò a què per llei tenim 
dret, les mateixes atribucions 
que tenen els altres 7 àmbits, 
d’acord amb el que estableix 
la Disposició transitòria se-
gona de la Llei 1/1995, en el 
sentit que el Govern de la Ge-
neralitat ha de tenir en comp-
te subsidiàriament els àmbits 
funcionals territorials en el que 
fa referència a la planificació 
dels seus serveis. “
2. Creiem que el risc que Ma-
drid suspengui un acord del 
ple del Parlament de Catalu-
nya que modifica una llei que 
el mateix Parlament ha deixat 
en suspens des del nostre 
punt de vista no és gaire pro-
bable, i en qualsevol cas és 
irrellevant a efectes pràctics; 
sí que en canvi creiem fona-
mental l’aprovació de la Ve-
gueria Penedès a efectes de 
reconeixement institucional, 
de marc mental, de visualitza-
ció, i d’aposta de futur. Mas-
sa sovint la cantarella del “7” 
apareix en debats, propostes 

Manel Cervera i Fèlix Simón, de la plataforma “Per una vegueria pròpia”.

o, més greu encara, en actes 
públics organitzats pel mateix 
govern de Catalunya. És im-
prescindible substituir el xip 
del “7” pel del “8”.

3. Cal recordar també que els 
acords presos en els plens 
municipals a favor de l’Àm-
bit i de la Vegueria Penedès 
segueixen i seguiran vigents, 
malgrat que hi pugui haver 
canvis fruit de les eleccions 
municipals, i que només ho 
deixarien de ser si es produís 
un acte positiu de revocació 
d’aquells acords.

A les poques hores de la tro-
bada al Parlament, ens vàrem 
dirigir directament als quatre 
grups parlamentaris que es 
varen reunir amb nosaltres 
(CiU, ERC, ICV-EuiA i CUP), 
i que ens van manifestar que 
estaven disposats a donar su-
port a una proposició de llei 
que modifiqui la llei de Vegue-
ries del 2010 per afegir-hi el 
Penedès, així com també al 
PSC i al PP. 
Els varen demanar quins 
grups estaven disposats a en-
capçalar i presentar aquesta 
proposició de llei al Registre 
General del Parlament. I alho-
ra els convocàvem de nou per 
aquesta mateixa setmana, a 
tenir una nova reunió, aquest 
cop conjunta amb tots els 
grups parlamentaris. 
A data d’avui la reunió no ha 
estat possible lligar-la amb 
tots els grups, però confiem 
que es pugui dur a terme de 
manera imminent. Pensem 
que és urgent prendre una de-
cisió en aquest sentit i la set-

mana vinent seria un bon mo-
ment per entrar-la al registre. 
Cal recordar que el grup de 

CiU ja va presentar aquesta 
proposició de llei la passada 
legislatura (10.05.2011) però 

finalment  no es va tramitar, 
per causes que desconeixem.
Per part de la Plataforma i les 
institucions i entitats que ens 
donen suport, us volem dir per 
acabar que estem a disposició 
dels grups parlamentaris per 
fer possible de moment aquest 
primer repte a favor del terri-
tori, a banda de plantejar-se 
seriosament el desplegament 
de l’àmbit i garantir sigui quin 
sigui l’acord final respecte a la 
llei electoral, que el Penedès 
sigui considerat una circums-
cripció electoral, si al final és 
decideix contemplar aquest 
aspecte de la llei. 
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Montbui va celebrar durant el 
passat cap de setmana una 
Fira de la Multicultura que 
passarà a la història per ser 
una de les més participades 
d’aquest certamen, en les se-
ves diferents edicions. Durant 
tres dies Montbui va ser l’epi-
centre de l’activitat cultural, 
comercial, musical i cinemato-
gràfica de la Conca d’Òdena. 

Multitudinari concert de 
Carlos Baute
El concert del cantant veneço-
là Carlos Baute va tornar a en-
grandir la llegenda montbuien-
ca pel que fa a l’organització 
de grans concerts musicals. 
Prop de 20.000 persones, se-
gons fonts de l’organització, 
van omplir el Passeig Catalu-
nya, en un espai ubicat a to-
car de MontMercat. El concert 
de Baute va tenir una durada 
d’una hora i va ser molt intens 
i exitós. Baute va interpretar 
temes molt coneguts del seu 
repertori com “Colgando en 
tus manos”, “Dame de eso”, 
“Mi medicina”, “Te regalo”, 
“Ay mami” o “Quien te quiere 
como yo”. El cantant veneço-
là, un dels “tops” de la música 
llatina internacional va brin-
dar aquest concert a totes les 
mares presents en el concert, 
aprofitant l’efemèride i com-
memoració d’aquest acte. 

IV Trobada de Cotxes Clàs-
sics
Diumenge al matí va tenir lloc 
a MontMercat la IV Trobada 
de Cotxes Clàssics, en la qual 
hi van participar una cinquan-
tena de vehicles. Els vehicles 
participants, cotxes i motoci-
cletes, es van anar ubicant a 
banda i banda de la pèrgola de 
MontMercat. Els conductors 
i els seus acompanyants van 
poder degustar una botifarra-
da i a partir de dos quarts de 
12 del migdia van començar 
un recorregut amb els seus 
vehicles, el qual els va portar 

a passar per Miralles, Carme, 
La Pobla de Claramunt, Òde-
na i Igualada, amb retorn pels 
volts de dos quarts d’una no-
vament a MontMercat. Des de 
l’organització es valora de for-
ma molt positiva aquesta tro-
bada, que enguany arribava a 
la seva quarta edició, i que ha 
fidelitzat a bona part dels seus 
participants, la major part dels 
quals eren anoiencs.

La Fira del Comerç, dos dies 
de gran activitat
Terrasses plenes, paradetes 
d’artesans amb un anar i ve-
nir de compradors, establi-
ments de Montbui traient les 
seves botigues al carrer, mer-
cat d’antiquaris i brocanters...
La Fira del Bou, tant dissabte 
com diumenge va omplir de 
propostes comercials el tram 
del Boulevard comprés entre 

el Bou de Montbui i la Pla-
ça Patrocinio Sevilla. A més, 
tota la zona de MontMercat i 
annexa va omplir-se amb pa-
radetes, estands d’artesana i 
productes diversos. El fet de 
celebrar-se diumenge el Dia 
de la Mare va fer que molts 
artesans venguessin produc-
tes especialment adreçats a 
aquesta commemoració.
El comerç i els serveis mont-
buiencs van tornar a respon-
dre, com també com ho van 
fer els compradors, molts dels 
quals eren veïns de Montbui i 
de la resta de la comarca de 
l’Anoia. A destacar algunes de 
les activitats complementàries 
d’aquesta Fira, com ara un ta-
ller de fabricació de pà per a 
infants, diferents jocs d’avui i 
de sempre al Boulevard, etc.

La cultura popular, protago-

nista
La Fira de la Multicultura va 
tornar a donar un gran prota-
gonisme als elements de cul-
tura popular. Així, el divendres 
1 de Maig a la tarda va tenir 
lloc una animada cercavila in-
fantil a càrrec del grup “Traps”, 
un dracs de trap que van fer 
les delícies del nombrós pú-
blic que va seguir l’espectacle 
itinerant. L’endemà dissabte a 
partir de les 12 del migdia el 
Grup Sardanes de Montbui va 
celebrar el seu 15è aniversari 
amb una ballada de sardanes 
realitzada de forma conjunta 
amb la Cobla Ciutat de Cor-
nellà.
Dissabte a la tarda va tenir lloc 
una espectacular cercavila de 
foc al bell mig del Nucli Urbà.  
Va cloure la jornada un animat 
concert del grup Rumb al Bar, 
que es va celebrar a la Plaça 
de l’Ajuntament.
L’endemà diumenge va tenir 
lloc la V Trobada de Cultura 
Popular i Tradicional, amb les 
actuacions matinals dels Fal-
cons de Vallbona i els Falcons 
de Capellades. Ja a la tarda es 
va celebrar una animada cer-
cavila amb la presència dels 
Geganters i Grallers de Vila-
nova del Camí, els Gegants 
de La Tossa, Gegants del Bar-
ri Sant Maure, Foc Senglar 
Timbalers del Bruc, Tabalers 
de l’Institut, Capgrossos de 
Montbui, Bofonet de Montbui, 

Un multitudinari concert de Carlos Baute posa la 
cirereta al pastís d’una gran Fira de la Multicultura

Colla gegants i grallers de La 
Llacuna, Grallers d’Igualada i 
Molta Xamba.  
 
Gran èxit de les sessions de 
cinema a Mont-Àgora
El cap de setmana de Fira va 
ser un èxit absolut als Cine-
mes Mont-Àgora. Les sessi-
ons del divendres 1 de maig 
de la pel·lícula infantil Home 
i de El nuevo exótico Hotel 
Marigold van omplir la sala de 
petit format. 

Portes obertes a les noves 
àrees d’Infància i Joventut
Durant els tres dies de la Fira, 
en sessió matinal, es van dur 
a terme diferents jornades de 
portes obertes a Mont-Jove, 
l’espai que acull els serveis 
d’Infància i Joventut de l’Ajun-
tament de Montbui. Mont-Jove 
és el nou punt de trobada dels 
joves. Està ubicat al carrer 
Sant Miquel, 6, a l’antiga Bibli-
oteca de Montbui. L’espai està 
dividit en dos espais comple-
tament diferenciats. 
D’una banda, pretén ser el 
punt de trobada lúdic i infor-
matiu per als joves majors 
de 12 anys, que trobaran a 
Mont-Jove un ampli ventall de 
serveis (recreatius, d’assesso-
rament, informatius, etc). De 
l’altra, els infants d’entre 3 i 12 
anys trobaran a Mont-Jove els 
serveis d’infància com la ludo-
teca i el centre obert.       

Concert multitudinari de Carlos Baute El correfoc
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Dijous passat va tenir l’acte de 
lliurament dels setzens Premis 
Bou. L’acte va reconèixer a to-
tes aquelles persones i entitats 
que han destacar pels seus 
valors cívics i culturals en el 
municipi. La gala va estar pre-
sentada per Mari Carmen Bor-
balás i Manuel Prieto, mem-
bres de la Comissió de Festes 
del Nucli Urbà. Tampoc no hi 
van faltar la pubilla de Montbui 
Irene Garrido i les seves Da-
mes d’Honor Cristina Troton-
da i Abril Horcas. Més de 300 
persones van ser presents en 
aquesta gala, celebrada al ves-
tíbul de l’Espai de les Arts i del 
Coneixement.
L’amenització musical va anar 
a càrrec del grup de gospel 
“White Heaven”, conegut per la 
seva participació en el progra-
ma de TV3 “Oh, Happy Day”. 
Cronològicament, el primer 
premi lliurat va ser el Premi 
Bou Comarcal, que va ser per 
als organitzadors del “Memo-
rial Bernat Gabarró Ventura”, 
per la seva tasca de difusió 
d’una emergència mèdica com 
és la sèpsia. El jurat va valo-
rar les activitats de difusió re-
alitzades i la tasca de recerca 
de fons per afavorir la investi-
gació. Els finalistes d’aquesta 
categoria van ser els Moixi-
ganguers d’Igualada, la Plata-
forma d’Afectats per la Hipote-
ca (PAH-Anoia) i la Fundació 
Sòcio-cultural Atlas. El Tinent 
d’Alcalde d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Comunicació Josep 
Lluís González va ser l’encar-
regat de lliurar el guardó.
A continuació es va reconèixer 
al Gran Recapte dels Aliments 
com a millor activitat. Aquesta 
proposta solidària va ser or-
ganitzada per la coordinadora 
d’entitats Som Poble, amb la 
col·laboració d’altres entitats 
i voluntaris del municipi com 
ara Artesanas de Corazón. Els 
finalistes d’aquesta categoria 
van ser el Taller d’Estudi Assis-
tit de l’Institut Montbui, el pro-
jecte d’escolaritat compartida 
de l’IES i el Cros Garcia Lorca. 
La Tinent d’Alcalde de Gent 

Gran i Salut i Benestar Soci-
als Aurora Fernández va ser 
l’encarregada de lliurar aquest 
guardó.
Tot seguit es va lliurar el premi 
Bou a la millor entitat, guardó 
que va ser per a la Comissió 
de Reis del Nucli Antic, en l’any 
que es celebra el 40è aniversa-
ri de la cavalcada de reis en el 
nucli històric montbuienc. Els 
finalistes d’aquesta categoria 
van ser Artesanas de Cora-
zón, l’AMPA de l’Escola Antoni 
Gaudí i també la coordinadora 
d’entitats Som Poble. Va lliurar 
el guardó la regidora de Festes 
i Ciutadania Silvia Latorre. 
I durant la gala també es va 
lliurar el premi Bou a la tra-
jectòria personal, el qual va 
recaure en el professor Carles 
Albors, a qui se li va reconèixer 
així la seva tasca de dinamitza-
ció cultural a l’Institut Montbui, 
on va contribuir a la creació del 
grup de Teatre i del grup de Ta-
balers. Els finalistes d’aques-
ta categoria van ser el doctor 
Raül Vallès, el director de la 
Coral Si Fa Sol Pau Carol i la 
fundadora d’Artesanas de Co-
razón Mari Carmen Quijano. 
Elisabeth Tamargo, regidora 
de Turisme i Participació Ciuta-
dana, va ser l’encarregada de 
lliurar aquest guardó.
I per cloure la gala es va fer un 
dels lliuraments més emotius, 
un Premi Bou a títol pòstum en 
record de qui fou mestre i jutge 
de pau de Montbui Paco Ra-
mon Marí, qui fou un referent 
de l’ensenyament i dels valors 
cívics a Montbui. L’alcalde Teo 
Romero va lliurar aquest premi 

Montbui va lliurar els setzens Premis Bou
Els premiats d'enguany van ser el Memorial Bernat Gabarró Ventura, el Gran recapte d’aliments, la Comissió de festes 
del nucli antic i Carles Albors

MONTBUI / LA VEU

Coincidint amb la Diada de 
Sant Jordi, la Biblioteca de 
Montbui, ara Biblioteca Mont-
Àgora, va celebrar els 20 anys 
d’existència d’aquest servei 
de lectura al municipi. L’activi-
tat commemorativa es va dur 
a terme a la Sala de Petit For-
mat Mont-Àgora, i hi van pren-
dre part un centenar d’assis-
tents. No hi va faltar un reexit 
concert de la Coral Si fa Sol. 
La responsable d’aquest ser-
vei, Núria Rossell, va voler 
remarcar durant el seu dis-
curs introductori que “durant 
aquests 20 anys la Biblioteca 
ha estat possible per la col-
laboració entre l’Ajuntament 
de Montbui i la Diputació de 
Barcelona”. Rossell va desta-
car que “gràcies a aquestes 
dues administracions s’ha po-
gut donar servei bibliotecari 
als ciutadans, aconseguint 
que més de 4.100 persones 
hi estiguin inscrites, donant 

servei de lectura i d’informa-
ció gratuïts dia rere dia”. Nú-
ria Rossell va donar algunes 
dades destacades, tot recor-
dant que “la Biblioteca es va 
inaugurar amb 5.000 volums, 
i a hores d’ara arribem a dis-
posar-ne de més de 25.000. 
També va ser molt important 
la incorporació de documents 
audiovisuals, disposar de ser-
vei WI-FI, la informatització 
dels processos tècnics, etc. 
Vam ser la primera biblioteca 
de l’Anoia informatitzada”. 
De la seva banda l’alcalde 
Teo Romero va voler agrair la 
gran tasca realitzada durant 
tot aquests anys per l’equip de 
professionals de la Biblioteca 
i va recordar que per a Mont-
bui la Biblioteca Mont-Àgora 
era un “servei bàsic, un som-
ni fet realitat. La Biblioteca en 
només un mes ha multiplicat 
per cinc el nombre d’usuaris. 
Tenim molt clar que és bàsic 
invertir en cultura i educació, 

perquè el coneixement obre 
oportunitats avui en dia”. L’al-
calde montbuienc va convidar 
els ciutadans a continuar uti-
litzants els diferents serveis i 
a “fer cultura en un magnífic 
equipament com és Mont-
Àgora”.
Durant l’acte es va fer el lliura-
ment del Concurs de Punts de 
Llibre celebrat amb motiu del 
20è aniversari de la Biblioteca. 
Va guanyar aquest concurs a 
la categoria d’adults Núria 
Riba Bosch, i a la categoria 
infantil Laia Ferran Claramunt.
També es van lliurar els pre-
mis del Concurs de Contes 
“Castell de La Tossa”. El pri-
mer premi va correspondre a 
l’obra “(In) seguretat ciutada-
na” del periodista i escriptor 
montbuienc Oriol Solà Prat. 
El segon premi va ser per a 
l’obra “La nena” de Carmen 
Elvira Villagra; i el tercer premi 
per a “Les llàgrimes de Déu”, 
de Ramon González Reverter.

La Biblioteca va celebrar el seu 20è aniversari

als familiars de Paco Ramon.
Durant el parlament protocolari, 
l’alcalde Teo Romero va agrair 
“la gran tasca que heu fet tots 
els que avui heu estat recone-
guts, tant els guanyadors com 
els finalistes. En aquests pre-
mis guanya Montbui, perquè el 
teixit social del municipi és viu i 
una mostra són els mèrits que 
tots vosaltres heu fet per rebre 
aquest reconeixement”.    

Premia a la millor activitat Premi Bou a comarcal

Premi Bou a la millor entitat

Pàrquing gratuït per a clientsPàrquing gratuït per a clients
Plaça Cal Font, 3  - 
08700 Igualada - 93 803 11 21
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    1 ULLERES DE SOL GRADUADES,
  PEL PREU D’UNES 
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 25%
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Conca d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

Els dies 8, 9 i 10 de maig tin-
drà lloc la celebració de les 
Festes del Roser organitza-
des per l’Associació Cultural 
Centre de l’Espelt i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Òdena.
Per començar la celebració, 
el divendres a les 21.30h tin-
drà lloc el concurs de postres, 
seguit de la traca i sardinada 
popular. A les 23.30h és pro-
nunciarà el pregó i pels que 
vulguin allargar la nit hi haurà 
karaoke amb Chilloud i mojitos 
a la plaça del Centre.
Dissabte a les 10h del matí, 
tindrà lloc un 3x3 de bàsquet 
i futbol i a les 12h s’obrirà l’ex-
posició de mobles restaurats. 
Al migdia tindrà lloc l’arrossa-
da popular i a la tarda, s’ha 
programat animació infantil a 
càrrec del grup de “Deparran-
da” seguit d’una xocolatada. A 
les 20,30 iniciarà la cercavila 
tradicional i espectacle de foc 
a càrrec del grup “Mal Llamp”. 
Al vespre, a les 23h,  tindrà 

lloc l’obra de teatre “La Pepa 
no és morta” a càrrec del grup 
Espantall.
El darrer dia de festa, diumen-
ge, a les 9,30 al carrer Major 
hi haurà la possibilitat de re-
alitzar un vol captiu amb Glo-
bus. A les 11.30h tindrà lloc el 
campionat de domino. A les 
12h l’ ofici solemne amenitzat 
per Pere Jorba i companyia i 
a la sortida concert –vermut 
a càrrec de “So Delad” . A la 

Aquest cap de setmana Festes del Roser a l’Espelt

tarda,  a les 17h hi haurà infla-
bles per els més menuts i po-
sarà el punt i final de les Fes-
tes del Roser de l’Espelt el ball 
de vetlla amb l’orquestra “Café 
Trio” i una traca final de festa.
Per a més informació sobre 
els actes, horaris, preus i es-
pais on es realitzaran les ac-
tivitats podeu consultar el pro-
grama a la pàgina web www.
odena.cat

ÒDENA / LA VEU

El proper dijous 14 de maig 
tindrà lloc la darrera xerrada 
del curs 2014-2015 de l’Esco-
la de Pares i Mares d’Òdena. 
En aquesta ocasió es parlarà 
sobre “L’assetjament escolar o 
bullying”. 
La sessió va dirigida a pares 
i mares i a qualsevol persona 
interessada en tenir un conei-
xement de l’assetjament es-
colar o bullying, així com el ci-
berbullying, una problemàtica 
social a tenir present. Pares, 
mares i educadors ho han de 
conèixer per poder-lo frenar.

La xerrada que tindrà lloc el 
dijous 14 de maig, a les 19h,  
a l’aula de psicomotricitat de 
l’Escola Castells d’Òdena, 
anirà a càrrec d’Encarnació 
Senserrich i Núria Esteva, psi-
còlogues. L’entrada és gratuï-
ta i oberta a tothom.
La pròxima cita i festa de clo-
enda de la  programació de 
xerrades i tallers sobre l’edu-
cació dels fills, serà el proper 
11 de juny a les 18:30h al pati 
d’educació infantil de l’Escola 
Castell d’Òdena, amb un es-
pectacle d’animació.

“L’assetjament escolar o bullying” 
darrera xerrada del curs de 
l’Escola de Pares i Mares d’Òdena 

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’artista igualadina Mariàngels 
Gual recull, a la Sala Municipal 
d’Exposicions de la Pobla de 
Claramunt, una original i de-
licada col·lecció de quadres. 
La mostra, que porta per títol 
Finestres, la va inaugurar la 
regidora de Cultura de l’Ajun-
tament, Esther Touriñán, el 
diumenge 3 de maig al migdia.
Les obres que presenta Gual 
en aquesta exposició tenen 
com a punt de partida i d’ins-
piració les flors d’una peça de 
seda que s’entrellacen amb la 
ploma, la tempera i el collage 
de pintura. És una mostra que 
transmet delicadesa, tranquil-
litat i marcada per un toc de 
feminitat i frescor. Són uns 
quadres, que tal i com diu el 
títol de la col·lecció, són fines-
tres que s’obren davant de la 
persona que les contempla.
Mariàngels Gual Aribau és 
professora de dibuix i pintura. 
Va cursar estudis a l’Escola 

Massana i és llicenciada en 
Belles Arts per la Universitat 
de Barcelona. En la seva tra-
jectòria professional, cal des-
tacar que va iniciar el projecte 
de l’actual Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps d’Iguala-
da. Va ser directora d’aquest 
centre educatiu des dels seus 
inicis, el 1983, fins arribar a la 
jubilació. Ha fet diverses ex-
posicions individuals i també 

La delicadesa de la seda reflectida en els 
quadres de la igualadina Mariàngels Gual

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Aplec de l’1 de maig, el di-
vendres, va omplir de gent, un 
any més, el Castell de Clara-
munt. Al llarg del matí, un gran 
nombre de persones, de la 
Pobla de Claramunt i d’altres 
localitats, van pujar a peu fins 
a la fortalesa per participar en 
les diferents activitats lúdiques 
i religioses, que es van orga-
nitzar des de la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament.
Des de primera hora del matí, 
els més matiners van enfilar 
el camí cap a la fortalesa. Allà 
membres de l’entitat local As-
sociació Cultural Barrufet Roig 
van començar a sucar pa amb 
tomàquet per preparar els en-
trepans. En van vendre uns 
200. Feia un dia càlid però 
com que el sol no picava la 
pujada fins al monument era 
molt agradable.
A dalt la fortalesa ja se sen-
tia la música del grup Plou 
i Fa Sol i qui ho volia podia 
fer pràctiques de tir amb arc, 
que van anar a càrrec d’Ad·-
Domini·Latere. A les 10 del 
matí, el mossèn del poble, 
Miquel Guillén, va fer la tradi-

cional benedicció del terme i, 
a continuació, va oficiar una 
missa a la capella de Santa 
Margarida.
A 2/4 de 12 del matí, i com ja 
s’ha convertit en una tradició, 
es van enlairar 300 globus 
blancs a favor de la Pau amb 
la música de l’Himne de l’Ale-
gria de fons. Mitja hora més 
tard, a la plaça del Castell, van 
començar a sonar els primers 
compassos de les sardanes 
que va oferir la Cobla Ciutat 
de Manresa. 
A més de totes aquestes ac-
tivitats, a la Sala Gran, es va 
poder veure una exposició de 
pintura de Jordi Sanahuja, que 
es podrà visitar fins al diumen-
ge 14 de juny. Les obres que 
exposa Sanahuja tenen un fil 
conductor reivindicatiu: la llui-
ta del poble català, que fa 300 
anys que dura, per aconseguir 
la llibertat. En moltes de les 
creacions apareixen estela-
des i persones que lluiten per 
obtenir la llibertat com a po-
ble. L’horari d’obertura de la 
col·lecció serà de dimecres a 
diumenge, de les 10 del matí 
a les 2 del migdia i de les 4 a 
les 7 de la tarda.

L’Aplec de l’1 de maig omple de 
gent, un any més, el Castell de 
Claramunt

col·lectives.
Els quadres de l’artista iguala-
dina es podran veure a l’espai 
cultural poblatà fins al diumen-
ge 17 de maig. L’horari de vi-
sites de la mostra serà de di-
lluns a dissabte, de les 6 de la 
tarda a les 8 del vespre, i els 
diumenges, de les 12 a les 2 
del migdia. Aquesta exposició 
s’organitza des de la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament.

LA POBLA DE C. / LA VEU

La regidoria d’Infància i Joven-
tut de l’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt ja ha obert 
les inscripcions per a l’esco-
la d’estiu, que es farà del 29 
de juny al 31 de juliol i del 31 
d’agost al 10 de setembre. 
Per apuntar-se cal adreçar-

se a l’Ajuntament, de dilluns 
a divendres, de les 8 del matí 
a les 3 del migdia, i el termi-
ni màxim per inscriure’s és el 
divendres 22 de maig. Per a 
l’escola d’estiu del setembre 
les inscripcions també es po-
dran fer de l’1 al 17 de juliol.
Relacionat amb aquesta inici-

S’obren les inscripcions per a l’escola d’estiu
ativa, s’ha obert una borsa de 
monitors i ajudants de lleure. 
Els currículums, juntament 
amb una carta de presentació, 
es poden fer arribar, presenci-
alment, fins al divendres 15 de 
maig, a les oficines municipals





“Firaverd és una festa per al municipi i per al visitant”
Entrevista a Josep Pons, director de FiraVerd
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Fira Verd  Carme 2015

CARME / LA VEU

Com es presenta Fira Verd 
en aquesta 18a. edició?
Aquesta Fira, pel temps en 
què es celebra, és esperada 
per molta gent, gairebé tothom 
sap què hi trobarà i també po-
dríem dir a qui.
La fidelitat en el model i en la 
forma ha esdevingut una festa 
per al municipi i per al visitant. 
Sóc de l’opinió que tenen èxit 
els esdeveniments que no són 
una sorpresa.

La Fira acompleix la majo-
ria d’edat. Està bé de salut? 
Quin és el seu futur?
No sense esforç, l’hem porta-
da a aquesta majoria d’edat 
en un perfecte estat de salut. 
Hem fet una fira compromesa 
amb els moments que vivim i 
hem viscut. Darrerament es-
tem patint la crisi de la cons-
trucció i en conseqüència dels 
jardins i les jardineries selec-
cionen molt el temps i els re-
cursos i estem contents que 
escullin  l’opció de Fira Verd.
Tècnicament, la part estricta-
ment botànica, hem anat mi-
llorant i cercant solucions amb 
noves plantes, més adaptades 
i nous jardins, més sostenibles, 
hem portat sovint  novetats en 
xerojardineria (jardineria en 
sec) i permacultura (disseny 
ecològic, enginyeria ecològi-
ca), hem difós missatges d’es-
talvi d’aigua, hem ensenyat a 
agrupar plantes amb necessi-
tats hídriques semblants, hem 
exposat fitosanitaris biològics 
i no hem oblidat l’entorn més 
immediat, els nostres boscos, 
com gestionar-los, com fer els 
aprofitaments, etc.
Per tot això, ara que ja és gran 
-i jo també- i que està con-
solidada i que és un referent 
a la comarca i per mantenir 
el nivell, ara necessita nous 
projectes i nous guies, noves 
formes d’encarar els nous rep-
tes, talent en tenim.
Jo ara tinc ganes d’escoltar,  
de veure i aprendre coses no-
ves i necessito temps.
Aquesta Fira la viuré relaxat, 
d’una manera diferent, amb 
la serenitat d’una feina feta i 

l’any vinent encara millor, lliure 
de la responsabilitat de tenir-
ho tot a punt i ben organitzat.

Quines novetats ofereix Fira 
Verd als visitants i potenci-
als clients.
A banda de tenir de nou el 
gruix de la Fira que són els 
cinc potents jardiners ano-
iencs: Travé de Jorba, Garden 
Anoia d’Òdena, Moix d’Igua-
lada, Jordi Jardiner de Sant 
Martí de Tous i Roset també 
d’Igualada, i que tots han fet 
un esforç, també tenim pro-
ductes ecològics d’ECOXAR-
XA, productes de proximitat, 
i ens explicaran els beneficis 
d’aquests productes. També 
tenim complements de luxe, 
i ens han promès (Ferreteria 
OLPAT) novetats en eines que 
faran més senzill el treball a 
horta i/o jardí. També hi troba-
rem tractors i maquinària de 
mà, i pèrgoles i mobiliari per 
al jardí a més de fertilitzants i 
adobs.
Per finalitzar aquesta etapa, 
ho hem volgut fer amb un 
desplegament de tallers. Com 
saber si som en un entorn ha-
bitable?, doncs observant els 
indicadors que ens mostra la 
mateixa natura...., un taller 

d’anellament científic d’ocells, 
un taller de macroinvertebrats, 
un taller d’odonats (espiadi-
monis), un taller de caixes niu, 
un taller de canyes de riera....
tots aquests ens donaran una 
idea de la qualitat de l’entorn 
que tenim i quina salut té.

Els expositors creuen en la 
Fira?
Són ells els que l’han feta gran 
i amb bona salut, els que han 
cregut en aquesta Fira, uns 
des del inici, altres s’hi han 
incorporat més tard, altres va 
costar però quan es van de-
cidir ja no han fallat. Aquesta 
Fira forma part de les seves vi-
des, vas veient com els grans 
van deixant pas al joves, amb 
més empenta i si algú no pot 
venir li sap molt de greu.

D’on provenen els exposi-
tors, són de la comarca o la 
fira es coneix més enllà?
La prioritat són els expositors 
de la comarca, i de fet la ma-
joria ho són, però si no trobem 
el que busquem, anem més 
enllà, la fira ha de cobrir els 
màxims segments possibles 
que complementin el producte 
bàsic que en el nostre cas és 
la jardineria, l’horta i el medi 

ambient. No hagués estat 
intel·ligent haver portat molt 
del mateix i amb baixa quali-
tat.

Cada any Fira verd omple 
Carme de color i de visi-
tants. Què té la Fira que 
atregui tanta gent?
La Fira és important també en 
les dates en que es fa, l’explo-
sió del bon temps, l’hora del 
canvi de plantes en els jardins, 
l’hora de plantar l’horta, l’hora 
del bon temps i les ganes de 
sortir a passejar,  a escoltar el 
silenci d’un entorn de privilegi, 
sortir a veure aquesta Anoia... 
Carme.

Carme és el lloc ideal per 
aquesta Fira. Com s’organit-
za el municipi per acollir a 
tanta gent?
No ho sé si és el lloc ideal, jo 
crec que la Fira s’hi troba bé a 
Carme.
Respecte a l’equilibri del mu-
nicipi, des de l’inici vam tenir 
clar que era prioritari poder 
dotar de serveis i comoditat 
als visitants. Jo, i molts altres, 
hem visitat fires incòmodes, 
on  no hi ha serveis bàsics, 
no hi ha aparcaments, no hi 
ha llocs per menjar... No volí-
em que això passés a Carme, 
encara que això impedís que 
vingués més gent.

Organitzar aquest esdeveni-
ment deu portar molta feina 
que ja deveu començar me-
sos enrere.
Quan acabem una edició ja  
tenim present la propera, tot 
passa però pel projecte que 
tinguis, si vols innovar i cercar 
novetats en un nou sector  has 
de visitar moltes Fires del sec-
tor i fer contactes i a mesura 
que s’apropa la propera edició  
resar per tenir més recursos, 
gairebé mai els hem tingut i tot 
i així la Fira ha mostrat la mi-
llor cara. 

Què diria als anoiencs per 
què visitin Fira Verd. Quins 
consells els donaria?
Que vinguin amb voluntat de 
veure coses noves, noves for-

mes de fer jardins, balcons, 
terrasses, amb noves plantes, 
amb nous complements, no 
escapa a ningú que la gent 
s’ha aficionat molt a la jardine-
ria, doncs intentarem no dece-
bre’ls.
I sobretot que comprin flors, 
que regalin i es regalin flors,. 
Nosaltres, cada any, hem re-
galat flors a tothom que ha 
vingut a inaugurar la Fira, si-
gui home o dona, hem d’acon-
seguir que les flors formin part 
de la compra habitual, com ho 
és la llet i/o el diari.

Què no ha pogut fer mai a 
Fira Verd?
La Fira, i jo com a director i 
me’n faig responsable, no ha 
sabut engrescar als diferents  
ajuntaments i a la ciutadania 
per tal d’enjardinar, racons, 
places, carrers, balcons, ter-
rasses. La Fira s’ha desvin-
culat del municipi, no s’ha im-
pregnat del color de les flors, 
les plantes, les olors. No sap 
greu que tot allò que tenim un 
sol dia, desaparegui?
Doncs aquest és el meu fra-
càs i el fracàs de la Fira. Qui 
ha vist i qui veu Girona, la in-
fluència que ha tingut el temps 
de flors ha estat molt  impor-
tant, fins el punt que gairebé 
no es nota quan desapareix 
la Fira. A tots els racons hi ha 
quatre flors, o unes plantes, 
als patis, als aparadors sem-
pre hi ha flors. 

Què s’emporta d’aquests 18 
anys al capdavant de Fira 
Verd?
Volia fer un reconeixement als 
alcaldes i regidors dels darrers 
consistoris, que m’ha avalat. 
Fer una menció  especial a 
un col·laborador que ens ha 
deixat: el nostre amic Santi 
Hernàn que va treballar molt 
per la Fira en les seus inicis i 
un agraïment especial al regi-
dor Josep M. Poch i Sabaté, 
“L’Andreuet” company i amic, 
qui ha estat al meu costat 
sempre i que sense ell, avui la 
Fira no seria  el que és i que 
tant ens agrada.

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

Implantació del llibre digital
El centre sempre connectat
Recursos tecnològics per al centre
Disseny, instal.lació, reparació i certificació de xarxes
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La privilegiada situació de Car-
me constitueix un marc incom-
parable per celebrar aquesta 
mostra de vivers, floristes i 
experts en jardineria d’arreu 
de la comarca que enguany 
arriba a la seva majoria d’edat 
amb un bon estat de salut i 
amb ganes de continuar.
Diumenge al matí Carme tor-
narà a engalanar-se per re-
bre els milers de visitants que 
arriben al municipi anoienc 
cridats per FiraVerd a la recer-
ca d’aquella planta, aquelles 
flors, aquells productes per 

Carme s’engalana amb les flors i les plantes 
de la 18a edició de FiraVerd

a l’hort o el jardí que els són 
necessaris o simplement per 
passejar en un entorn immi-
llorable, gaudint de l’ambient 
i els colors que FiraVerd ge-
nera.

Les activitats començaran 
amb la inauguració oficial de 
la Fira, a les 12 del migdia, 
que anirà a càrrec de la dipu-
tada al Parlament de Catalu-
nya Alba Vergés.
Des de 2/4 de 10 del matí i fins 
a les 2 del migdia es podrà vi-
sitar l’exposició de bonsai i es 
podrà fer remodelació d’exem-
plars.

També durant el matí tindran 
lloc diversos tallers com el 
d’anellament científic d’ocells, 
a càrrec de la Societat Catala-
na d’Anellament; un altre dels 
tallers consistirà en l’analítica 
d’aigua i captura de macroin-
vertebrats a càrrec de Prode-
ma, Associació de Defensa 
del medi Ambient. 
Per als més petits s’han pro-
gramat diverses activitats vari-
ades com poden ser:
- Iniciació al tir amb arc.
- Passejades a cavall.
- Taller de caixes niu i hotels 
d’insectes
- Taller de testos amb ampo-
lles
- Taller de canyes de riera per 
fer instrument musicals.
- Nendo dango.

També durant el matí és podrà 
visitar la 8a Mostra d’artesania 
de fibres i productes naturals 
en què el visitant gaudirà pels 
carrers del nucli antic de Car-
me d’una mostra d’artesania 
d’arreu dels Països Catalans: 
mel, herbes remeieres, deco-
ració amb flors seques, plan-
tes medicinals.
I també al mateix temps es 
podrà visitar la Mostra d’antics 
oficis i activitats del bosc i la 
natura que té com a protago-
nistes elements vegetals, la 
fusta o fibres naturals. A les 
places i carrers podreu gau-
dir de demostracions d’oficis 
d’antanys com són els parai-
res, la filadora de fus manual 
i de roda mecànica i la teixi-
dora.

Carme es vesteix diu-
menge amb tots els 
seus colors per ofe-
rir als visitants i als 
expositors una nova 
edició de FiraVerd, 
que ja fa 18 anys

�T�R�A�N�S�P�O�R�T�S

�V�A�Q�U�É�,�	�S�.�L�.
Av. de Catalunya, 29 - Tel. 93 808 00 65

08787 CARME (Barcelona)  

PA, PASTISSOS i 
CAFÈ DEGUSTACIÓ

C.Sant Martí, 6 · Tel. 93 808 00 75 · CARME



Les plantes i les flors tornen 
a posar-se de moda
El món sencer s’ha assaben-
tat de que les plantes i els 
jardins no només son peces 
decoratives per al planeta. 
Sense ells, els humans no po-
dríem viure, literalment. Les 
noves generacions entenen la 
importància que tenen les es-
pècies vegetals i en els últims 
anys s’han posat de moda 
molts moviments amb l’únic 
objectiu de protegir l’ecosiste-
ma i el medi ambient. Moltes 
persones opten també per 
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als productes ecològics i na-
turals, fins al punt de la cre-
ació pròpia d’horts en plena 
ciutat o de cultiu de productes 
de consum en els jardins de 
casa nostra. A continuació es 
presenten una sèrie de pràcti-
ques que s’han posat exclusi-
vament de moda en aquesta 
nova era de la jardineria.
Plantar a tot arreu
Abans semblava estrany 
plantar fora d’una torreta o a 
qualsevol lloc que no fos un 

L’aigua, el principal error 
que fa patir les nostres flors 
REDACCIÓ / LA VEU

Moltes vegades s’acaben mo-
rint les flors de casa i no se sap 
del tot el motiu. Cada espècie 
de planta o flor té les seves 
pròpies exigències i caracte-
rístiques a l’hora de parlar de 
cuidats, així que la primera 
mesura que s’ha de prendre 
perquè una planta duri molt 
de temps és informar-se bé. 
En general, molta gent comet 
els mateixos errors. Solen ser 
els que es cometen a l’hora 
de regar, abonar o podar. En 
aquestes fases s’expliquen, la 
majoria de les vegades, el per 
què es fan malbé les plantes.
L’excés de reg
Un reg massa excessiu sol ser 
més perjudicial per a les plan-
tes, fins i tot per la gespa, que 
la manca d’aigua. Si abusem 

jardí. Ara, tot el contrari. Està 
de moda plantar a qualsevol 
lloc i en qualsevol objecte 
que pugui sostenir i proveir 
a les plantes un creixement 
saludable: ja sigui una gàbia, 
llaunes grans o pels més atre-
vits... dins de bombetes!
Cultivar els teus propis ve-
getals
Els supermercats són carís-
sims i a més la qualitat d’al-
guns productes vegetals és 
dubtosa, molts d’aquests arri-
ben verds i sense haver ma-
durat prèviament. Per aquest 
motiu, moltes persones ten-
deixen a crear el seu propi 
hort. Des de petits jardins a 
terrasses, cada vegada més 
persones opten per a cultivar i 
consumir els seus propis pro-
ductes vegetals.
Posar herbes fresques a la 
cuina
Si es conta amb una petita fi-
nestra a la cuina, és molt fàcil 
començar a cultivar herbes 
fresques. La majoria de les 
herbes es poden mantenir a 
la torreta i requereixen cui-
dats mínims. Enlloc de com-
prar-les, alguns prefereixen 
cuidar i consumir ells matei-
xos aquest tipus de plantes. 
Algunes d’aquestes herbes 
son la menta, l’alfàbrega, el 

romaní o la sàlvia.
Crear compost a casa
La majoria de persones no sa-
ben com fer-ho a l’hora d’abo-
nar les seves plantes. Alguns 
les cremen amb els excessos 
o les aniquilen per falta de 
nutrients. Crear composta no 
només s’ha posat de moda, 
també és una manera fàcil de 
reciclar i mantenir sempre un 

aliment fresc per a les plantes 
durant tot l’any.
Regalar plantes i flors
Sempre ha estat un tòpic re-
glar flors, però cada vegada 
més persones es decideixen 
a regalar als seus familiars i 
amics plantes o flors orgàni-
ques que ells mateixos han 
cultivat.

del reg, les arrels de la plan-
ta es poden privar de l’oxigen 
que necessiten i provocar as-
fíxia. A més, la seva acumula-

ció en terrenys mal drenats, ja 
es tracti del jardí, o a la base 
dels testos o les torretes, pot 
facilitar el desenvolupament 

de patògens, del qual l’efecte 
és letal, o de fongs del sòl que 
produeixen taques groguen-
ques o seques en les fulles, 
especialment en les plantes 
d’interior. En el cas dels cac-
tus i crasses, l’excés d’aigua 
sumat al fred pot condemnar 
-los sense remei.
Falta d’aigua
Regar al punt just les plan-
tes no implica sotmetre l’es-
très de la manca d’aigua. Les 
que viuen en test normalment 
corren major risc de quedar 
seques. Al jardí, tret que si-
guin plantes xeròfiles ben im-
plantades, la falta de reg pot 
provocar la dessecació de les 
fulles i danys irrecuperables 
per defoliació. En el cas de les 
herbàcies i els arbres i arbus-
tos delicats o acabats de plan-
tar, la manca d’aigua sumada 

a una pujada forta i sobtada 
de la temperatura ambiental 
pot provocar un cop de calor, 
les vivaces i llenyoses poden 
perdre molt fullatge, però amb 
les cures adequades proba-
blement s’acabin recuperant. 
D’altra banda, les anuals no 
es podran recobrar.
Així doncs, com cal regar?
A més de les seves caracterís-
tiques especials, cada planta 
necessita la seva pròpia dosi 
d’aigua. A més, aquesta està 
molt condicionada per la tem-
peratura i la sequedat ambi-
entals i el tipus de sòl. Per no 
equivocar-se, s’ha de regar 
quan es noti que la superfície 
del substrat està seca. S’ha 
de tenir en compte que exis-
teixen algunes espècies que 
a l’hivern no s’han de regar 
en absolut.



És important adecuar 
cada planta amb el 
noste estil de vida i 
l’atenció que li donem
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La importància d’adequar 
cada planta amb el seu espai
REDACCIÓ / LA VEU

Encara que no tinguem un 
gran jardí o terrassa, podem 
incloure plantes dins de casa 
nostra. Poder traslladar un 
tros de naturalesa és un luxe 
al nostre abast del que no 
hauríem de prescindir. Les 
plantes d’interior, a part de les 
seves funcions naturals, tenen 
un paper estètic molt impor-
tant dins de la llar. 
Les tendències actuals ens 
ofereixen varietats per a tots 
els gustos, des de plantes 
petites per adaptar-se  a qual-
sevol espai fins a plantes de 
gran altura per a estàncies 
àmplies i lluminoses. Segui-
dament farem un repàs de les 
plantes que estan tenint més 
èxit a dia d’avui.
Plantes amb altura per om-
plir grans estàncies
Estan de moda les plantes de 
tipus palmera. Varietats com 
ara l’areca, la kèntia o el tronc 
de Brasil donen un toc tropical 

a les nostres cases.
L’areca necessita molta llum 
i una temperatura mitjana de 

15 graus. És de cultiu 
fàcil en qualsevol casa 
que tingui unes bones 
finestres. Li agraden els 
ambients humits, enca-
ra que només necessita 
una regada cada deu 
dies aproximadament a 
l’hivern i dues vegades 
per setmana a l’estiu.
La kèntia és una altra de 
les plantes d’interior més 
demanades actualment. 
El seu port elegant i de 
caràcter resistent fa que 
es converteixi una pal-
mera ideal per l’interior 
de les nostres cases. No 
necessita massa aigua i 
sobretot no pot estar exposa-
da a corrents d’aire.
El tronc de Brasil és una altra 
planta ideal per casa nostra 
que ja va estar de moda als 
anys 80, però que ara torna. 
Necessita poc manteniment i 
molta llum. A canvi, ens oferirà 
grans fulles verdes, molt visto-

ses i resistents.
Tendència en plantes 
mitjanes
Les plantes mitjanes, més 
o menys d’un metre d’alça-
da, solen ser la opció més 
adequada per pisos o ofi-
cines que no disposin de 
gaire espai. Les varietats 
de moda del moment són 
plantes com la pota d’ele-
fant, la zamioculca, la san-
sevièria o l’aspidistra.
La pota d’elefant és una es-
pècie originaria de Mèxic. 
Fa més o menys un metre i 
mig i destaca pel seu tronc 

ample de base i fulles primes 
i corbes. No necessita molt de 
reg. És ideal per als que els 

agraden les plantes tipus pal-
mera però que no tenen gaire 
espai.
La zamioculca és una planta 
carnosa de fulles verd fosc, 
perfecta per a aquells que les 
plantes no són el seu punt fort. 
És molt resistent, de reg escàs 

i irregular. És molt agraïda en 
qualsevol ambient i es defineix 
com una autèntica supervivent 
del regne vegetal gràcies a que 
és capaç d’acumular aigua. La 
sansevièria o “llengua de tigre 
o de sogra” és una altra de les 

plantes més fortes que hi ha. 
A part de estar de moda, és 
ideal per a aquells que s’inici-
en al món de les plantes d’in-
terior o té molt poc temps per 
a cuidar-les. És perfecta per 
vestir ambients a casa d’estil 
modern. Està 
de moda col·-
locar-la en 
grups de tres 
torretes cre-
ant un efecte 
de pantalla.
Per últim, la 
aspidistra és 
una planta 
que podíem 
trobar fa anys 
a totes les 
cases i que 
després va desaparèixer, però 
que ara torna amb força. És 
molt resistent, demana poca 
llum, pel que és ideal per ca-
ses fosques o zones que no 
tinguin masses finestres.

Plantes peti-
tes per cen-
tres de taula
Aquest tipus 
de plantes tor-
nen a estar de 
moda i a més 
arriben amb un 
gran ventall de 
poss ib i l i ta ts . 
C o m p r e n e n 
plantes com 
els coneguts 
cactus, i són 

tendència per a escollir com 
plantes de mesura petita per 
col·locar a prestatges o cen-
tres de taula. En aquest grup 
de plantes hi trobaríem, a 
més dels cactus, la echeveria, 
l’aeonium, i l’aloe vera. Són 

plantes que es poden col·locar 
fent un petit jardí en miniatura 
utilitzant torretes de metall o 
de fang, i que si se’ls incorpo-
ra algun tipus de graveta a la 
base poden ser molt decorati-
ves.

Plantes de tendència per a 
experts
Si et consideres un gran afici-
onat de les plantes, és tendèn-
cia incloure plantes d’exterior 
a l’interior de les llars. 

Varietats de cítrics com taron-
gers o llimoners, però també 
arbres com les oliveres han 
arribat a colar-se a les nos-
tres cases. Com la decoració 
en general, el que està de 
moda és només una referèn-
cia, hem d’adaptar les plantes 
als nostres gustos però també 
al nostre estil de vida i el grau 
de dedicació que tinguem cap 
a elles.
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Apunta’t a la creixent afició dels horts urbans
MUNTAR  L’HORT

On el poso?
El primer pas per muntar l’hort 
urbà és escollir-ne la situació. 
Hi ha dos factors fonamentals 
que hem de tenir en compte 
per decidir la ubicació de l’hort: 
la llum i l’accés a l’aigua.
Com més llum tingui el nostre 
balcó o terrat, més energia 
podran utilitzar les plantes per 
créixer i més possibilitats tindrà 
el nostre hort de produir molta 
collita.
No existeix un límit clar a partir 
del qual no val la pena provar-
ho però podem afirmar que 
horts en balcons amb 6 hores 
de llum directa durant el mes 
de juny, que és l’època de ma-
jor duració del dia, tenen un re-
sultat molt acceptable.

Com el regaré?
Regar l’hort és la feina que ens 
ocuparà més temps. A ple estiu 
l’hort pot necessitar un reg qua-
si diari. Per a molta gent que 
no té temps o que vol marxar 
uns dies a l’estiu, és ideal dis-
posar d’una aixeta en el mateix 
balcó o terrat que ens permeti 
instal·lar un sistema de reg au-
tomàtic. El reg també es pot fer 
manualment o a partir de petits 
dipòsits però, tot i així, també 
és útil tenir l’accés a l’aigua el 
més proper possible per omplir 
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el dipòsit o la regadora. També 
podem preveure la possibilitat 
de recuperar aigües pluvials 
per reutilitzar-es en el nostre 
hort.
A la pràctica caldrà que ob-
servem l’hort sovint i que esti-
guem atents a les condicions 
meteorològiques.
A ple estiu cal regar l’Hortur-
bà pràcticament cada dia. Si 
el reg és manual pot aguantar 
dos dies però si el reg és auto-
màtic amb goteig caldrà regar 
dos o tres cops al dia.

Quin recipient 
de cultiu utilitzo?
Un cop hem decidit el lloc i es-
tem segurs de disposar de llum 
suficient i d’aigua, el següent 

pas és el muntatge del conteni-
dor per a l’hort.
Podem utilitzar recipients cons-
truïts amb materials reciclats 
fins a taules de cultiu, passant 
per tot tipus de jardineres.
En general un contenidor per a 
un hort al balcó ha de complir 
les següents característiques:
· Lleuger per facilitar el trans-
port fins al balcó i per no sobre-
carregar l’estructura de l’edifici.
· Amb bon drenatge per que 
pugui extreure l’excés d’aigua.
· Com més volum tingui, millor. 
Al contrari del que se sol creu-
re, el més important del conte-
nidor no és la profunditat sinó 
el volum total.
· Que aprofiti al màxim la llum 
del sol. No són recomanables 

jardineres de varis pisos en les 
quals el pis inferior està sota 
l’ombra del pis superior de la 
jardinera. Aquest pis inferior 
és completament inútil per al 
cultiu d’hortalisses, ni tan sols 
per fer planter ja que el plan-
ter també necessita llum per a 
créixer.
· Aïllant de l’exterior. Els mate-
rials aïllants com la fusta, la ce-
ràmica faran que l’escalfament 
o refredament de les arrels 
sigui menor. Aquest aspecte 
és menys important en conte-
nidors grans ja que el volum 
gran de substrat dona més in-
èrcia tèrmica.
· Que faciliti el maneig. Per 
exemple, les taules de cultiu 
faciliten molt el cultiu a perso-

nes grans i permeten netejar 
fàcilment sota de la taula.

Quina terra hi poso?
El terme substrat fa referència 
al material que posem per om-
plir el recipient de cultiu i que, 
en certa manera, és el substitut 
de la terra. L’elecció del subs-
trat és el factor més important 
per a l’èxit de l’hort al balcó, 
molt més important que el re-
cipient.
Als centres de jardineria es 
venen substrats amb el nom 
genèric de substrat estàndard, 
terra vegetal abonada o subs-
trat universal. Són barreges 
de diferents components però 
tenen l’inconvenient que sovint 
no es mostren a les etiquetes 
tots els ingredients del substrat 
amb el perill que s’hagin utilit-
zat en l’elaboració residus com 
els fangs de depuradora que 
tenen un contingut elevat en 
metalls pesats. Per altra ban-
da, l’adob que tenen sol ser 
adob químic i té una persistèn-
cia de només 2-3 mesos.

Com es fa el cultiu?
Cultivar en un recipient petit no 
és el mateix que fer un hort a 
terra. Has de tenir més cura en 
els aspectes comentats i no to-
tes les hortalisses són igual de 
fàcils de cultivar. 

TOT SOBRE EL REG

Dosi de reg
La primera pregunta que ens 
fem és quina quantitat d’aigua 
necessita el nostre Horturbà 
quan decidim regar-lo. Això és 
el que s’anomena dosi de reg , 
que depèn de l’aigua que surt 
per la regadora o pel goter ( 
cabal ) i del temps que dura el 
reg.
Si reguem amb poca aigua 
haurem de repetir el reg més 
sovint si no volem que les plan-
tes pateixin set ( estrès hídric ). 
Si reguem amb massa, l’excés 
d’aigua sortirà de l’Horturbà i 
ens rentarà els nutrients del 
substrat.
Per tant, és aconsellable regar 
fins que l’aigua comença a sor-
tir per sota de l’Horturbà. En 
el moment que surt una mica 
d’aigua per sota, això vol dir 
que hem regat massa estona.
A vegades, si el substrat està 
molt sec, l’aigua de reg circula 
per esquerdes que es formen 
en el substrat i surt pel drenat-
ge però sense haver-lo mullat. 
Per tant, sempre és aconsella-
ble fer un foradet amb el dit per 

comprovar que el substrat està 
humit.

Freqüència
La següent pregunta important 
és quan hem de trigar a tornar 
a regar, o sigui, quina és la fre-
qüència de reg.
La freqüència de reg dependrà 
de la rapidesa amb que l’hort 
perd l’aigua per evaporació i 
per transpiració de les plantes 
( evapotranspiració ).
La freqüència de reg és difícil 
de determinar ja que depèn de 
molts factors que són molt va-
riables:
• Època de l’any: a l’estiu l’eva-
poració és molt intensa, a l’hi-
vern pot ser que no faci falta 
regar durant molts dies.
• Climatologia: si fa núvol hi 
haurà menys evaporació, si fa 
molt de vent, s’assecarà més 
ràpidament l’hort.
• Plantes: si tenim l’hort molt 
ple de vegetals hi haurà més 
transpiració i s’assecarà més 
el substrat
• El substrat: hi ha substrats 
que tenen més magatzem d’ai-
gua que altres i triguen més en 
assecar-se.

• El sistema de reg: si fem un 
bon reg manual aguantarà 
més la humitat que si fem un 
reg amb goters.
A la pràctica caldrà que ob-
servem l’hort sovint i que esti-
guem atents a les condicions 
meteorològiques.
A ple estiu cal regar l’Hortur-
bà pràcticament cada dia. Si 
el reg és manual pot aguantar 
dos dies però si el reg és auto-
màtic amb goteig caldrà regar 
dos o tres cops al dia.

El reg manual
El reg fet manualment, amb 
una regadora o una manguera 
és el millor si es sap fer bé.
Cal fer el reg de manera que 
surti poca aigua pel drenatge 
i no rentem els nutrients del 
substrat. També cal que utilit-
zem una regadora o una pis-
tola de ruixar que faci un raig 
amb gotes fines, per tal de no 
malmetre la planta.
Amb el reg manual la freqüèn-

cia de reg és menor, de l’ordre 
de 2-3 dies a ple estiu.

El reg automàtic: el goter
El reg automàtic es compon de 
goters. Els goters són dispo-
sitius que emeten l’aigua gota 
a gota. Els goters necessiten 
poca pressió, de 0.5 a 1 at-
mosfera de pressió (una quarta 
part de la pressió normal d’una 
aixeta) i emeten un cabal de 2 
a 8 litres per hora. Per disminu-
ir la pressió de l’aigua podem 
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tancar l’aixeta o instal·lar un re-
gulador de pressió.
Hi ha molts tipus de goters: in-
tegrats o punxats a la tuberia, 
alguns es poden desmuntar i 
netejar.
El reg amb goters sol ser breu, 
d’un a 3 minuts i freqüent, fins 
a tres cops al dia durant l’estiu. 
D’aquesta manera s’aconse-
gueix que la humitat s’escampi 
horitzontalment a tot l’Hortur-
bà.

Els programadors d’aixeta
El programador d’aixeta és 
un dispositiu que es connecta 
en una aixeta i permet obrir-la 
o tancar-la segons vulguem. 
Aquest dispositiu ens permetrà 
automatitzar el reg i no haver-
nos de preocupar cada dia de 
regar. Habitualment solen fun-
cionar amb piles.
Tot i això cal estar pendent 
del temps i de la humitat del 
substrat per anar modificant el 
programa de reg segons con-
vingui.
Alhora d’adquirir un programa-
dor per al nostre Horturbà cal 
que permeti, com a mínim, 2 
regs diaris en períodes de 1 
minut.
Hi ha programadors que tenen 
dues sortides i permeten regar 
dos tipus de plantes diferents, 
per exemple, un Horturbà i una 
gespa. Normalment un sola 
sortida ens permetrà regar 
l’Horturbà i el testos del nostre 
terrat.

El reg amb dipòsit
El reg des d’una aixeta és la 
millor opció per automatitzar 
aquesta operació però en al-
guns balcons pot ser que no 
hi hagi aixeta i que sigui difícil 
d’instal·lar-la. En aquest cas es 
pot muntar el reg des de petits 
dipòsits que garanteixen l’ai-
gua durant 1 o 2 setmanes.
El problema dels dipòsits és 
que cal preveure com omplir-
los i, a vegades, si es coloquen 
a una certa alçada és una ope-
ració complicada.
També existeix la possibilitat 
de regar amb petites bombes 
des de dipòsits no enlairats. 
Aquests tipus d’instal·lacions 
són més complicades.

EL SUBSTRAT

Què és el substrat?
Qualsevol substrat no serveix 
per al nostre hort. Fer créixer 
un enciam a partir d’una llavor 
o obtenir una bona collita de 
tomàquets o cogombres, per 
posar un exemple, requereix 
un bon substrat amb un contin-
gut adequat de nutrients i amb 
molt bona estructura. 
Alguns substrats de baixa qua-
litat poden servir si els fem ser-
vir per mantenir una planta de 
flor, ja que la principal pretensió 
és la supervivència i la floració 
de la planta. En el cas de les 
hortalisses el mateix substrat 
pot donar resultats nefastos ja 
que les pretensions són molt 
més exigents.

Característiques 
d’un bon substrat
Un bon substrat ha de tenir les 
següents característiques: 
- Lleuger per disminuir el pes 
de l’hort i facilitar el seu trans-
port i el dels recipients. 
- Amb gran quantitat de porus 
(espais lliures), la qual cosa 
permet a les arrels desenvo-
lupar-se fàcilment al mateix 
temps que permet la circulació 
de l’aigua. 
- Tenir un bon magatzem de 
nutrients, la majoria de subs-
trats aporten pocs nutrients 
a les plantes, de manera que 
serà necessari barrejar el 

substrat amb un adob orgànic. 
- Una bona estabilitat, que 
mantingui les seves propie-
tats durant diversos mesos. 
Els substrats que reuneixen la 
major part d’aquestes caracte-
rístiques són els substrats or-
gànics o terres vegetals.
 
Materials utilitzats 
com a substrats
La fibra de coco, també ano-
menada «torba» de coco és 
un molt bon substrat. Aquest 
substrat prové de les parts 
vegetals del coco rebutjades 
durant el procés d’obtenció del 
coco. 
Es presenta en forma de pas-
tilles de diversos pesos, que 
una vegada remullades en 
aigua s’expandeixen donant 
lloc al substrat. Un material 
molt habitual en l’elaboració 
de substrats són les torbes. 
L’inconvenient principal és que 
la seva extracció destrueix els 
ecosistemes anomenats torbe-
res del nord d’Europa. 
Altres materials usats com a 
substrats són la perlita i la ver-
miculita. Són argiles que s’han 
elevat a alta temperatura, do-
nant-los així una estructura 
particular. 
Poden ser interessants si es 
barregen amb altres materi-
als.  El compost de jardí, pot 
resultar interessant si el produ-
ïm nosaltres mateixos, però de 
la mateixa manera que la per-

lita o la vermiculita, s’ha d’utilit-
zar barrejat amb altres compo-
nents, ja que sol ser poc porós 
i poc estable.
 
Quin substrat comprar?
És probable que no aconse-
guim trobar matèries primeres 
per fabricar les nostres prò-
pies mescles per substrats i 
haguem de conformar-nos a 
comprar substrats preparats. 
Alguns consells pràctics per 
comprar correctament:
- Evitem substrats sospitosa-
ment barats o que no tinguin la 
composició i característiques 
detallades a l’envàs. 

- Desestimem substrats amb 
olors desagradables, vol dir 
que hi ha matèria orgànica 
fresca no descomposta i és un 
signe de mala qualitat. 
- El tacte del substrat ha de ser 
esponjós, cosa que significa 
que té una bona estructura i un 
elevat contingut d’aire. 
- Si el substrat inclou adob 
hauríem de saber quin tipus 
d’adob i en quina quantitat li ha 
posat el fabricant. En general 
els substrats solen tenir pocs 
nutrients per al cultiu d’horta-
lisses de cicle llarg i haurem 
d’afegir compost.  

Tel. 93 809 61 93 · Mòbil 661 90 42 15
La Passada, s/n - 08712 Sant Martí de Tous (BCN)

 

JARDINERIA
JORDI JARDINER

* VIVER: ARBRES, CONÍFERES, ARBUSTOS...
* HIVERNACLE: PLANTA DE TEMPORADA
* CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE 
  JARDINS
* TOT TIPUS DE PODA, RETALLAMENT DE 
  TANQUES
* TRACTAMENTS FITOSANITARIS



Els mesos de maig i juny obrim els diumenges de 10.00 a 13.00h

Horaris: de dilluns a dissabte  
Matí de 10.00 a 13.00 h

Tarda de 15.30 a 19.30 h
PER A MÉS INFORMACIÓ  -  666 468 786   rosetjardins@rosetjardins.com
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CASTELLOLÍ / LA VEU

Castellolí viu aquest cap de 
setmana els plat fort de la seva 
Festa Major.

Divendres 8
- a 2/4 de 8 del vespre a l’es-
glésia vella, presentació del 
llibre Fent memòria amb un 
vell republicà, de Pere Guixà i 
Montserrat Muntané.
- a continuació, presentació 
del grup de recreació història 
“Ejército del Ebro”, que s’en-
carrega de l’exposició a la Co-
operativa.
- Seguidament, presentació del 
documental Valadredo, del di-
rector i productor Oriol Riart.
- En acabar, sopar popular de 
pa amb tomàquet i embotit.
- Acústics a l’església vella 
amb... Enric Verdaguer, que 
presentarà el seu primer sen-
zill Freaky.

Dissabte 9
- a les 10 del matí a al plaça del 
poble, xocolatada popular.
- A les 11 del matí, a l’avinguda 
de la Unió, arribada de les tro-
pes i obertura de l’exposició..

- a 2/4 de 12 del migdia, es-
pectacle infantil Can Seixanta 
a càrrec de Pep López.
- a 3/4 d’1 del migdia a l’apar-
cament de Cal Balegues, IV 
Trial social “Memorial Miquel 
Mabras”.
- a 2/4 de 3 de la tarda a la pla-
ça de les Escoles, arrossada 
popular.
- a continuació, lliurament de 
premis dels campionats de 
truc, trial social i obsequi als 
nadons nascuts el darrer any.
- Tot seguit, homenatge al Sr. 
Agustí Rodríguez de Cal Mon-
jo.
- a 2/4 de 5 de la tarda a la 
avinguda de la Unió, 1a. Ruta 
knitting de Castellolí.
- a les 6 de la tarda a la zona 
esportiva, futbol. Casats con-
tra solters.
- a les 6 de la tarda, a la zona 
esportiva, sessió d’escalada 
infantil.
- a les 8 del vespre a La Bri-
llante, gran concert de Festa 
Major amb l’orquestra Glacé.
- a 2/4 d’1 de la nit, a la Brillan-
te, gran ball de Festa Major 
amb l’orquestra Fugasdos de 

Divendres, dins els actes de 
la Festa Major, es presenta 
el llibre Fent memòria amb 
un vell republicà, escrit per 
Pere Guixà i Montse Munta-
né. El llibre relata la vida d’un 
oncle de l’escriptor, gairebé 
centenari, que va ser comba-
tent de la República, que va 
haver d’exiliar-se l’any 1939 i 
que actualment viu al sud de 
França. Aquest home va ser 
presoner de la França coŀla-
boracionista, dels alemanys i 
dels italians. Va haver de tre-
ballar en règim de semiescla-
vatge en mines de carbó, en 

fàbriques de pólvora i junt amb 
presoners jueus polonesos en 
la base de submarins alema-
nya de Betanson i en la cons-
trucció del mur atlàntic nazi.
El llibre és un petit homenatge 
a ell i a tots els que l’any 1939 
van haver d’exiliar-se del nos-
tre país.
La presentació del llibre anirà 
a càrrec del senyor Santia-
go Macias, cofundador de la 
Asociación para la recupera-
ción de la Memoria histórica i 
coautor del llibre Las fosas de 
Franco.

Presentació del llibre “Fent memòria 
amb un vell republicà” de Pere Guixà

Cap de setmana de Festa Major a Castellolí
Alcatraz.

Diumenge 10 de maig
- a les 9 del matí, matines amb 
el grup Alzina Gran.
- De les 10 del matí a les 3 
de la tarda, a l’avinguda de la 
Unió, Fira del Montserratí.

- a les 11 del matí, a l’església, 
missa de Festa Major.
- a les 12 del migdia a l’avin-
guda de la Unió, Cercavila po-
pular i actuació dels Moixigan-
guers d’Igualada.
- a 2/4 de 7 de la tarda, a la Bri-
llante, Teatre. La companyia 

de teatre de Castellolí presenta 
l’obra “Besos”.
- a 2/4 de 9 del vespre, a la pla-
ça de les Escoles, ressopó al 
carrer amb cava i coca.
- a 2/4 de 10 del vespre, Es-
pectacle de foc amb la colla 
de diables Mal Llamp.
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Per quart any consecutiu i 
de manera ininterrompuda la 
Policia Local de Vilanova del 
Camí participa en la tasca 
educativa dels infants vila-
novins i concretament en la 
seva formació com a vianants 
i conductors. La tasca educa-
tiva del cos policial per una 
mobilitat segura es remunta 
molts anys enrere -més d’una 
vintena- però ha estat en els 
darrers anys que s’han nor-
malitzat o regularitzat aques-
tes sessions de seguretat vi-
ària que s’imparteixen de la 
mà també del cos de Mossos 
d’Esquadra. 
Aquest curs, les sessions van 
començar el mes de març 
amb els alumnes  de 1r, 2n, 
3r d’ESO i Batxillerat de l’Ins-
titut Pla de les Moreres, on 
s’ha treballat mitjançant una 
activitat de pluja d’idees sobre 
la influència de l’alcohol o el 
consum de drogues. A l’abril 
les classes les van rebre els 
alumnes de l’escola Pompeu 
Fabra, concretament els in-
fants de P3 i P5,  2n, 4t i 6è, 

adequant els continguts (amb 
jocs o dinàmiques) depenent 
de cada edat, i aquest mes de 
maig -a partir del dia 11- seran 
els nens i nenes de l’Escola 
Marta Mata i de l’Escola Joan 
Maragall els qui rebran aques-
ta informació que els permet 
identificar conductes correc-
tes, normes de seguretat i fins 
i tot proves de nivell en els 
cursos que ja han rebut amb 
anterioritat alguna formació. 
Aquesta no és l’única tasca 
que la Policia Local porta a 

La Policia vilanovina torna a apostar per la 
reeducació viària de petits i grans 

terme a les escoles, també 
col·laboren amb els mossos 
de l’ORC en xerrades sobre 
Internet segura, destinades a 
alumnes de 5è i 6è, i també 
als pares d’aquests. Els par-
len dels problemes que poden 
sorgir en les xarxes socials 
(assetjament, risc de penjar 
fotografies o de parlar amb 
desconeguts...) amb la inten-
ció que els menors prenguin 
consciència d’aquests riscos 
i fomentar la seva confiança 
amb els pares. 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Ja fa 16 anys que la Colla 
Excursionista de Vilanova del 
Camí va començar a caminar 
i des de l’entitat ho han cele-
brat de la millor manera possi-
ble: amb una animada sortida 
que va acabar amb un dinar 
de germanor i un pastís d’ani-
versari. 
Aquest diumenge, 65 caminai-
res, van trobar-se per fer un 
circuït de 20 km, de Vilanova 
fins a Jorba, combinant, se-
gons explica Francesc Culle-
rés, cronista de la Colla, trams 
del PR-C 119, el Cinturó de la 
Conca d’Òdena amb d’altres 
de collita pròpia.
L’itinerari els va convidar a fer 
parada a la Tossa de Montbui 
per esmorzar i visitar l’ermita. 
I amb forces renovades, i un 
dia assoleiat més propi d’estiu 
que de primavera, la Colla va 
continuar la ruta pel Pla del 
Magra, fins a Jorba on estava 
programat el dinar que es va 
cloure amb pastís i cava per 

celebrar aquests 16 anys de 
Colla. 
Des de l’entitat han agraït els 
vocals d’aquesta sortida, Jo-
sep Balada, Marce Grados, 
Julio Abad i Francesca Culle-
rés la seva dedicació. 
La propera sortida de la Colla 
està programada per al 17 de 
maig. El destí serà la Serra de 
Boumort entre el Pallars Jussà 
i l’Alt Urgell. La sortida de Vila-
nova es farà en autocar a les 
6 del matí i la tornada es pre-
veu per a les vuit del vespre.  
Aquesta sortida té un preu de 
20 €: Els socis tenen un des-
compte de dos euros i els fe-
derats, de 5.  Les inscripcions 
es poden fer tots els dilluns i 
dijous de la setmana de l’ex-
cursió, de set a tres quarts de 
nou del vespre, a la seu social 
de l’entitat.
 Els socis poden fer la reserva 
telefònicament: 93 803 43 88,  
o per correu electrònic: cevca-
mi@hotmail.com

La Colla Excursionista de 
Vilanova celebra 16 anys

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Tot i que encara falten mesos, 
el Servei de Cultura de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí 
informa que totes aquelles 
persones que vulguin vestir 
els balcons o finestres per la 

Festa Major, el mes de setem-
bre, ja poden adquirir els do-
massos o banderoles per pen-
jar a l’exterior dels habitatges i 
fer visible la festa als carrers, 
durant els dies de celebració 
programada pel primer cap de 

Ja es poden adquirir els domassos per a la 
Festa Major 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Gairebé una cinquantena de 
persones han participat en la 
caminada saludable que ha 
organitzat el Centre d’Atenció 
Primària Vilanova del Camí, 
per afegir-se als actes del Dia 
Mundial de l’Activitat Física. 
La majoria dels caminants són 
usuaris del CAP, però també 
s’hi han afegit persones que 
participen en les activitats de 
promoció de la salut mitjan-
çant l’activitat física que or-
ganitza el Servei d’Esports de 
l’Ajuntament del municipi.
El bon temps ha acompanyat 
aquesta caminada matinal 
que ha fet un recorregut que 
va des del Centre cap a Can 
Titó, per caminar per la zona 
del Rec (al sud d’Igualada) se-
guint la recentment estrenada 
Anella Verda d’Igualada, fins 

arribar a la Creu del Maginet. 
La tornada s’ha fet per la font 
de la Gitana fins a la zona 
del cementiri de Vilanova del 
Camí.
Durant la caminada, les tres 
infermeres que han acompa-
nyat els participants els han 
donat consells i els han faci-

Una cinquantena de persones participen en la
caminada saludable organitzada pel CAP

setmana de setembre. Es po-
dran comprar fins el dia 30 de 
juny al mateix Servei de Cultu-
ra. El preu és de 7€. Per més 
informació podeu trucar al 93 
505 44 11 extensió número 4.

litat informació per continuar 
promovent l’activitat física com
a eina de manteniment i millo-
ra de la salut. A més, Francesc 
Viera, membre de la Colla Ex-
cursionista de Vilanova del 
Camí, ha explicat la història 
dels diferents punts que s’han 
visitat.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Banc de Sang i Teixits i l’As-
sociació de donants de Sang 
de l’Anoia fan una crida a la im-
plicació del veïnat, les entitats 
i empreses vilanovines per tal 
que participin a la Marató de 
donació de sang que Vilanova 
del Camí acollirà el divendres 
22 de maig. Un any més, es 
vol fer d’aquesta jornada una 
gran festa participativa. Es per 
això que animen especialment 
a les entitats a col·laborar en 
la programació d’activitats i fer 
difusió entre els seus associ-
ats, i demanen a les empre-
ses col·laborar amb l’aportació 
d’algun obsequi. 
Enguany els organitzadors de 
la Marató també confien en 
què els més petits gaudeixin 
i s’impliquin en aquest esde-
veniment cívic i per això han 
editat un conte “la història dels 
Superherois de la sang”. Els 

protagonistes d’aquesta his-
tòria són el Fredi, la Neli i el 
Martí, que convertits en super-
herois, tenen la missió d’acon-
seguir futurs donants de sang 
que ajudin a salvar moltes vi-
des. El conte s’ha fet arribar a 
les biblioteques.
El Banc de Sang i Teixits tam-
bé busca ambaixadors de la 
marató, joves i primers do-
nants que col·laborin en la di-
fusió d’aquest esdeveniment 
i que animin els més joves a 
donar sang. I és que aquest 
col·lectiu només representa 
un 6% dels donants habituals.
Si esteu interessats a col-
laborar amb la Marató us 
podeu posar en contac-
te amb mclapera@nadark.
com o bé trucar per telèfon al 
938050068. També us podeu 
adreçar als Serveis Personals 
a l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí.

La Marató de sang vol implicar 
el teixit associatiu i empresarial
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PIERA / LA VEU

Després de la Fira del Sant 
Crist, arribaven els actes de la 
Festa del Sant Crist, la Diada, 
amb els actes propis d’aques-
ta festivitat del 28 d’abril: 
l’ofrena floral al Sant Crist de 
Piera i la missa solemne amb 
la renovació del vot de poble 
al Sant Crist, cantada pel Cor 
Parroquial. Seguidament, la 
plaça del Peix va acollir la ba-
llada de sardanes a càrrec de 
la Cobla-Orquestra Montgrins. 
A la tarda, la mateixa Orques-
tra Montgrins va ser també 
l’encarregada d’amenitzar el 
concert i el ball de nit, amb 
una gran assistència de públic 
que va omplir del tot el Teatre 
Foment de Piera. La Diada 
també va incloure activitats 
per als infants, al parc del Sa-
nahuja, amb camerino, taller 
manual, joc de l’avi i bombo-
lles de sabó gegants.
El dijous 30, el Teatre Foment 
de Piera es va omplir de nou a 
vessar amb el públic assistent 
al concert de reconeixement 
a l’Abril Montmany, la cantant 
guanyadora del programa Tu 
cara me suena mini, d’Antena 
3. L’Abril i els músics del grup 
Muntmy van oferir un reperto-
ri de temes propis i també de 
versions, moltes de les quals 
les havia interpretades l’Abril 
al programa que va guanyar.
El divendres 1 de maig, amb 
un dia esplèndid, arribava una 
de les trobades més espera-
des pels pierencs, l’Aplec de 
Mas Bonans, que enguany ce-
lebrava la 39a edició. A les 9 
hores, una cinquantena d’ex-
cursionistes es van trobar a la 
Font del Prat per pujar a peu 
cap al Mas. Arribats al Mas, 
hi va haver missa a l’ermita, 
seguida de la ballada doble 
de sardanes, amb les cobles 
Maricel i Marinada. Al migdia, 

paella popular i després de di-
nar, els jocs de cucanya per a 
tothom. A la tarda, novament 
ballada de sardanes amb la 
Cobla Principal de Terrassa i, 
per finalitzar, l’hora dels adéus 
amb tots els dansaires.
I, per finalitzar la programa-
ció de les festes, el dissab-
te a la nit l’esperat Correfoc, 
enguany sense pluja, amb 
recorregut des de l’escola les 
Flandes fins a la plaça de la 
Sardana. Durant el trajecte, hi 
va haver espectacles del grup 

Finalitzen les festes del Sant Crist de Piera 
amb molta participació

Paranoia a la plaça del Peix i 
a la pl. de la Sardana, on es 
va escenificar La venjança 
dels tres porquets, una per-
formance esfereïdora que va 
encantar el públic assistent. 
Com a final de festa, l’escena-
ri del Gall Mullat va acollir la 
Festa Flaix FM, amb tres DJ’s 
de luxe (Sergi Domene, Jor-
di Vèliz i Marsal Ventura), un 
muntatge audiovisual espec-
tacular a càrrec d’Oriol Torres, 
ballarins i molta festa fins a la 
matinada.

PIERA / LA VEU

Piera compta amb gairebé 
una desena de persones cen-
tenàries. Un aniversari molt 
especial que normalment és 
reconegut i celebrat amb la 
família i amistats, sobretot per 
Quimeta Bolós i Pilar Torres, 
les darreres homenatjades.
El dilluns 27 d’abril, la senyo-
ra Joaquima Bolós Pastor, 
Quimeta per als seus amics, 
va celebrar a la residència 
SR Lux de la Plana els seus 
cent anys de vida, tot i ha-
ver-los complert el passat 3 
de març. Envoltada dels seus 
companys, de la família i de 
la direcció i professionals del 
centre, va protagonitzar un 
acte molt emotiu, al que es 
van voler sumar el Sr. Agustí 
Vilà, responsable de l’Oficina 
de la Gent Gran Activa de la 
Generalitat i Josep Llopart, 
segon tinent d’alcalde i Maite 
Guzmán, regidora de Benes-
tar Social del Consistori.
Per part del govern català, el 
senyor Vilà va afirmar que a 
Catalunya hi ha unes 2.800 
persones centenàries, la qual 
cosa denota un magnífic estat 
de salut de la població cata-
lana, la segona en longevitat 

darrera de la japonesa. Tot 
seguit,  va fer entrega a l’ho-
menatjada de la medalla cen-
tenària, personalitzada, en 
símbol del seu arrelament a la 
terra durant tants anys. L’Ajun-
tament de Piera, en nom dels 
vilatans, va fer-li entrega d’una 
placa commemorativa i d’un 
ram de flors, per cent anys 
de vivències i experiències 
compartides, per una vida que 
ha transcorregut entre canvis 
constants i que les generaci-
ons posteriors hem de saber 
valorar i respectar. Entre re-
gals i aplaudiments, la Quime-
ta va agrair totes les felicitaci-
ons i va recordar gran part de 
la seva historia personal, tot 
escoltant el relat preparat per 
l’educadora social sobre els 
diferents successos de la seva 
vida a partir del 1915.
I, en els pròxims dies, de pro-
tagonista també en serà la pi-
erenca Pilar Torres i Bosch,  ja 
que el diumenge 24 de maig, 
compleix el seu centenari. 
Aquella mateixa setmana re-
brà el reconeixement que me-
reix una vida plena de valors, 
experiència, aprenentatges 
i coneixements acumulats al 
llarg de tota una vida.

Concessió de dues medalles 
centenàries a Piera

ROSICH MOTORS, S.L. 

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

· Multimarca i multiservei

· Qualitat Bosch

· Mantenim la garantia 
  d’origen

· Servei de planxa i pintura
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LA TORRE DE C. / LA VEU

Aquest passat cap de setma-
na, la gent gran del municipi 
de La Torre de Claramunt ha 
gaudit de diferents activitats 
organitzades per l’Ajunta-
ment per celebrar el tradi-
cional homenatge a la gent 
gran.
Els actes van començar di-
jous 23 d’abril amb una ex-
cursió. Una setantena de ve-
ïns/nes van visitar les caves 
Freixenet i la fàbrica de Xo-
colata Simón i Coll de Sant 
Sadurní. Després van gaudir 
d’un magnífic dinar seguit de 
ball i gresca. 
Divendres, 24 d’abril, al pa-
velló d’esports, es va realit-
zar una sessió de bingo. 
Dissabte, 25 d’abril, també 
al pavelló d’esports, es va 
celebrar l’acte central de la 
festa, el dinar de la festa de 
la gent gran que  va estar 
amenitzat per un espectacle 
de playback “Llum i Color” a 
càrrec de l’associació igua-
ladina de la gent gran  en la 
que hi participen torredans i 
torredanes. Durant l’acte es 
va fer, com és tradicional, el  
reconeixement als tres avis 
de més edat del municipi;  
M. Jesús Ocaña Ruiz, M. del 
Carme Pascual i M. Teresa 
Blanc.
L’alcalde de la Torre de Cla-
ramunt, Jaume Riba, acom-
panyat de la regidora de cul-
tura i festes, Anna Madrid, 
van fer lliurament d’una pla-
ca commemorativa i els van 
agrair la seva aportació i de-
dicació al poble.  
Per finalitzar els actes i clou-
re els quatre dies dedicats a 
homenatjar la gent gran, diu-
menge 26, al Centre social 
Sant Joan Baptista, es va po-
der gaudir d’una tarda de ball 

amenitzada per l’Orquestra 
Liberty.
L’Ajuntament es mostra molt 

La Torre de Claramunt homenatja
a la gent gran

satisfets per l’alta participa-
ció a totes les activitats pro-
gramades. 

M. Teresa Blanc Gustems

M. Jesús Ocaña Ruiz

M. del Carme Pascual

LA TORRE DE C. / LA VEU

L’operadora de telecomunica-
cions Iguana amplia la seva 
cobertura i donarà servei d’in-
ternet d’alta velocitat a través 
de radioenllaç als municipis de 
la Torre de Claramunt, Hosta-
lets de Pierola i Sant Llorenç 
d’Hortons. En aquestes tres 
poblacions, Iguana oferirà una 
cobertura de la totalitat del ter-
ritori incloent-hi els nuclis, les 
urbanitzacions i el polígons 
que hi ha. 
Amb aquesta ampliació de la 
infraestructura pròpia d’Igua-
na, per primera vegada, l’ope-
radora prestarà servei a un 
municipi del Penedès, concre-
tament a Sant Llorenç d’Hor-
tons. En aquest municipi s’hi  
instal·larà dos nodes de con-
nexió, un a l’Ajuntament de 
la localitat i l’altre a una torre 
pròxima el polígon, de manera 
que es garanteix el servei de 
tot aquell que ho vulgui ja sigui 
al nucli o a el polígon. Iguana 
prestarà un servei d’alta qua-
litat que millorarà substan-
cialment el servei que altres 

Iguana dóna servei d’internet 
per radioenllaç als municipis 
de la Torre de Claramunt i els 
Hostalets de Pierola

operadores han prestat fins 
ara al municipi. El radioenllaç 
permet oferir internet d’alta ve-
locitat i telefonia a aquells mu-
nicipis on no hi arriba la fibra 
òptica. 
A la Torre de Claramunt tam-
bé s’hi ha instal·lat diferents 
nodes de connexió que per-
metran millorar el servei que 
es donava fins ara i ampliar-lo 
a d’altres indrets dels munici-
pis. Per exemple, a la Torre es 
podran resoldre els problemes 
de connectivitat de les empre-
ses del polígon. 
El servei de radioenllaç que 
ofereix Iguana als tres munici-
pis permet arribar fins a les 10 
megues simètriques. I també 
ofereix serveis de centraletes 
de telefonia per els professio-
nals que ho requereixen .
Iguana és una operadora de 
telecomunicacions de l’Anoia 
que vetlla per la connectivitat 
d’alta velocitat, buscant soluci-
ons a mida per als seus clients 
tot oferint serveis de qualitat i 
proximitat. 

SANTA COLOMA / LA VEU

El proper diumenge dia 10 es 
celebrarà l’aplec del Roser del 
Castell de Queralt . 
L’aplec es fa al  voltant de l’es-
glésia de Sant Jaume al peu 
del Castell de Queralt i permet 
gaudir de un dia en un espai 
de natura. 
Com en les darreres edicions, 
el matí s’iniciarà amb un es-
morzar popular de botifarra a 
la brasa, al voltant de les 12  
la missa  de l’aplec i seguida-
ment un dinar  popular amb 
una gran paella d’arròs . 
Aquesta festa, oberta a tot-
hom, ha permès en els darrers 
anys el sosteniment d’activi-

tats de manteniment i recupe-
ració de l’entorn . 
Per reserves de dinar cal tru-
car als telèfons 977881220 i al 
977881262. 
Us animem a participar 
d’aquesta festa. 

Diumenge, aplec al Castell de 
Queralt

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana s’ha instal·
lat uns nous aparells per a la 
pràctica esportiva. En aquesta 
ocasió s’han col·locat a l’Hort 
de la Vila, un parc infantil que 
recentment ja ha vist renova·
des les seves instal·lacions 
per a la canalla. Ara, a la part 
superior, s’ha fet una renova·
ció de l’espai amb la creació 
d’un mural, realitzat per l’ar·
tista capelladina Gemma Ma·
carrilla. Precisament davant 

aquest mural, on es recullen 
elements destacats del patri·
moni capelladí combinats amb 
la idea d’un parc infantil com a 
espai de recer familiar, és on 
s’ha posat aquestes dues no·
ves màquines que permetran 
treballar més la salut. 
Aquests aparells se sumen 
als que ja es van col·locat als 
Jardins del Capelló, que han 
tingut molt bona acollida entre 
els usuaris capelladins.

Més instal·lacions esportives 
a Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Aquesta setmana han co·
mençat a realitzar·se els tre·
balls al d’eixamplament  de 
voreres al carrer Sant Fran·
cesc. La proposta consisteix 
en fer·les més amples, però 
deixar·les pràcticament al 

mateix nivell que l’asfaltat del 
carrer. D’aquesta manera es 
continua mantenint el trànsit 
rodat de vehicles, però es mi·
llora la seguretat per als via·
nants que disposen de més 
espai per passar.
Es calcula que aquesta obra 

Aquesta setmana han començat les obres 
al carrer Sant Francesc

CAPELLADES / LA VEU

El darrer dimecres del mes 
d’abril s’ha celebrat la sessió 
ordinària del mes d’abril, a la 
Sala d’Actes de la Biblioteca 
El Safareig.
A l’ordre del dia hi havia l’apro·
vació de les actes anteriors, i 
també dues mocions.
La primera va ser presentada 
per la Plataforma d’Afectats 

per les Hipoteques de l’Anoia, 
demanant una proposició de 
llei amb mesures urgents per 
fer front a la pobresa energè·
tica.
La segona moció, presentada 
per ERC, va servir per donar 
suport al Banc d’Adn, per a les 
identificacions dels desapare·
guts a la Guerra Civil.
Al punt sisè es va ratificar el 

Conveni amb Geganters de 
Capellades i en el setè es va 
renovar el contracte de serveis 
del Poliesportiu municipal.
El ple va acabar amb pregun·
tes tant per part dels membres 
del consistori com del públic 
de la PAH, que va demanar 
que es compleixin les mocions 
aprovades amb anterioritat.

Sessió ordinària del mes d’abril del ple de 
l’Ajuntament de Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Han acabat els treballs de 
construcció d’un nou pas ele·
vat al final del carrer Santa 
Dorotea, gairebé tocant amb 
el Passeig Immaculada Con·
cepció. Durant quinze dies 
estarà tallat el pas de vehi·
cles en aquest espai, per tal 

de donar temps a que l’obra 
s’assenti i es consolidi. 
Aquesta intervenció s’ha dut 
a terme a instàncies dels ve·
ïns i amb l’objectiu de reduir 
la velocitat de circulació en 
aquest tram, que en moltes 
ocasions era excessivament 
elevada i augmentava la peri·
llositat d’un espai molt trans·

Finalitzen les obres del pas elevat del carrer 
Santa Dorotea

itat i amb massa cops entre 
vehicles. Aquesta actuació 
va relacionada amb l’anterior 
pas elevat que s’ha construït 
a la mateixa cruïlla, però uns 
metres abans d’entrar·hi.

durarà un parell de mesos 
i mentre s’executi puntual·
ment els veïns no podran 
accedir amb cotxe als apar·
caments que hi ha en aquell 
vial.

EL BRUC / LA VEU

El proper divendres dia 8, 
festiu al municipi, se celebra·
rà a les dotze del migdia una 
solemne Missa a l’Església 
Santa Maria d’El Bruc i la be·
nedicció dels panets, que tot 
seguit es repartiran entre els 
assistents. A continuació cer·
cavila fins a Can Casas. 
El dissabte dia 9 a les dotze 
del migdia, tindrà lloc la inau·
guració de l’exposició comme·
morativa del 50è aniversari de 
la mort de Jesús Ribera. Es·
cultures, dibuixos i serigrafies 
estaran exposades al museu 
de la Muntanya de Montserrat, 
a la planta segona de la sala 
de Can Casas. Aquesta expo·
sició romandrà oberta tots els 
diumenge fins el 27 de setem·
bre.
A la tarda, a partir de les cinc 
a Can Casas, tindrà lloc la 
IV trobada de puntaires amb 
exposició de punts de coixí. 

Aquest cap de setmana, festes 
de Sant Miquel, patró del Bruc

També es proclamarà l’hereu i 
la pubilla 2015, i cercavila de 
gegants amb la participació 
del Foc senglar Timbalers del 
Bruc.   

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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CALAF / LA VEU

Diumenge al migdia el castell 
de Calaf va aplegar nombro-
ses persones, que no van vo-
ler perdre’s l’enterrament de la 
“càpsula del temps”. El cilindre 
que va baixar-se al fons de la 
cisterna portava al seu interior 
informació sobre la celebració 
del Mil·lenari, els discursos 
d’inauguració i de cloenda, 
monedes de curs legal, un diari 
del dia i, sobretot, les butlletes 
de desitjos per als calafins del 
futur. Els responsables d’enter-
rar la càpsula van ser el con-
seller de Territori i Sostenibili-
tat, Santi Vila, l’alcaldessa de 
Calaf, Maria Antònia Trullàs, el 
Bisbe de Vic, Romà Casanova 

i el rector de la Parròquia de 
Calaf, Joan Sanglas. 
A continuació, l’alcaldessa va 
dirigir unes paraules als assis-
tents, agraint sobretot la im-
plicació de persones i entitats 
en tot un any d’activitats per al 
Mil·lenari. En el seu torn, Joan 
Sanglas va posar de relleu la 
intensitat d’aquesta celebra-
ció, i el fet de tenir la sort de 
viure un moment tan especial. 
El conseller Santi Vila va tan-
car els parlaments, destacant 
la importància de recordar la 
història per viure el present i 
afrontar el futur amb confiança. 
A continuació, tots els presents 
van poder fer l’aperitiu al cas-
tell mateix, preparat per l’asso-

El conseller Santi Vila presideix l’enterrament 
de la “càpsula del temps” de Calaf

ciació ARCA.
Els actes havien començat de 
bon matí, i és que a les 8 una 
seixantena de ciclistes convo-
cats per BikeCalaf.Cat van ini-
ciar la pedalada pel recorregut 
del “Terminus calafinus”. Més 
tard, a quarts d’11, la plaça 
Gran va acollir una matinal de 
danses populars amb la par-
ticipació de l’Esbart Dansaire 
de Soual i dels Ballets de Ca-
ramelles de Calaf. Cal recordar 
que durant aquest cap de set-
mana quaranta veïns de la po-
blació agermanada de Soual 
(França), encapçalats pel seu 
alcalde, Jean-Luc Alibert, han 
assistit amb molt entusiasme 
a tots els actes celebrats amb 
motiu del Mil·lenari. Després 
de l’arribada del conseller San-
ti Vila i de la seva rebuda per 
part del consistori, es va poder 
assistir a una Missa solem-
ne presidida pel Bisbe Romà 
Casanova i el rector de Calaf 
Mn. Joan Sanglas, que comp-
tà amb els cants de la Coral 
Ressons i amb Teresa Cribi-
llers i Mns. Valentí Miserachs 
com a organistes. Al final de la 
cerimònia es cantà el Tedeum, 
l’antic cant d’acció de gràcies 
que s’interpretà ara fa un any, 
quan s’inaugurà la celebració 
del Mil·lenari calafí.  

CALAF / LA VEU

Fins el divendres 15 del mateix 
mes, les famílies interessades 
a portar els seus infants a “La 
Boireta” de cara al curs vinent 
ja poden tramitar les preins-
cripcions. L’horari d’atenció és 
de dilluns a divendres de 9.30 
h a 12.00 h —excepte el di-

lluns 11 de maig, que serà de 
15.30 h a 18.30 h. Per atenció 
a altres hores, cal posar-se en 
contacte amb la direcció del 
centre (93 869 80 15 – llarin-
fantscalaf@diba.cat).
El centre ha previst una jor-
nada de portes obertes per 
al dissabte 9 de maig, preci-

sament per donar a conèixer 
les seves instal·lacions a les 
futures famílies. Serà d’11.00 
h a 13.00 h i, a banda d’aten-
dre preinscripcions, es podrà 
demanar informació, visitar 
els diferents espais de la Llar 
i participar de jocs i tallers per 
als més petits. 

Comencen les preinscripcions a la Llar 
d’Infants “La Boireta” de Calaf

CALAF / LA VEU

El públic va respondre, i la im-
mensa platea del Casal de Ca-
laf va quedar petita, diumenge 
al vespre, per a l’estrena de la 
cantata que posava punt i final 
al Mil·lenari. L’acte, que va ser 
presentat pel cantautor i poeta 
calafí Celdoni Fonoll, va ence-
tar-se amb la projecció de l’au-
diovisual “Història de Calaf”, 
un complet repàs pels mil anys 
d’existència del municipi; una 
selecció de textos i d’imatges 
que posaven de manifest els 
canvis paisatgístics, urbanís-
tics, socials i econòmics que ha 
experimentat la vila. 
A continuació, va arribar el mo-
ment més esperat. La Coral 
Ressons, el Cor Trinvant, la Co-
ral Mare de Déu del Portal dels 
Prats de Rei, la Coral de Sant 
Martí Sesgueioles, el Cor Arte-
senc i la Bellpuig Cobla van om-
plir l’escenari, sota la direcció 
del compositor de l’obra, Mns. 
Valentí Miserachs. Els acom-
panyaven Mn. Joan Sanglas 
com a veu recitant i la soprano 
calafina M. Assumpta Cribillers 
i el tenor Albert Deprius com a 
solistes.
El text de la cantata, escrit per 
Joan Graells i Mn. Joan Roig, 
resumeix els moments més sig-

nificatius de la història de Calaf 
i incorpora fragments del docu-
ment fundacional signat pel Bis-
be Borrell; tampoc no deixa de 
banda temes tan calafins com 
el mercat, el campanar o la de-
voció a Santa Calamanda. Pel 
que fa a la música —pensada 
per a cobla ja que té com a punt 
de partida la sardana que el 
mateix Mns. Valentí Miserachs 
va escriure amb motiu del cen-
tenari del campanar—, reinven-
ta i harmonitza de nou tonades 
que poden resultar familiars per 
al públic, com la recuperada 
metradansa calafina. La peça 
conclou amb una mirada al fu-
tur i amb una referència als an-
hels de llibertat de Catalunya.
Després de la cantata, que va 
ser llargament aplaudida, es 
van interpretar tres conegu-
des sardanes: “Calaf, quatre 
estacions” (Mn. Valentí Mise-
rachs), “Calaf estima, canta i 
dansa(Mn. Valentí Miserachs 
– Joan Borràs) i “Les roselles” 
(Francesc Vives – Ignasi Ri-
bas). 
En sortir del concert el públic 
va poder degustar el “vi piment” 
—una preparació medieval de 
gust especiat— mentre s’espe-
rava l’inici de l’espectacle piro-
tècnic que, des del castell, tan-
cava la celebració del Mil·lenari.
 

La solemne cantata “Cant a 
Calaf” posa fi a la celebració 
del Mil·lenari

BICICLETES
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CALAF / LA VEU

El comerç local aspira a tenir 
l’establiment més cèntric del 
municipi, els restaurants i els 
hotels voldrien que els clients 
els passessin sempre per da-
vant i tots els empresaris pre-
feririen que els truquessin a la 
porta en comptes d’haver de 
trucar sempre ells. Calaf po-
sarà aquestes fites a l’abast 
del seu teixit empresarial i co-
mercial per mitjà del projecte 
MercatDeCalaf.cat.
MercatDeCalaf.cat serà una 
plataforma de comerç electrò-
nic que podran utilitzar tots els 
establiments, paradistes, em-
preses industrials i de serveis 
i productors agraris del muni-
cipi, en el marc d’un projecte 
pioner a Europa que pretén 
reforçar la xarxa econòmica 
calafina tant per a l’orientació 
local com per a la seva pro-
jecció global. Cada empresa 
podrà tenir-hi el seu espai, 
pujar-hi els seus productes i 

fer-hi les seves promocions, a 
menys que disposi d’una pla-
taforma d’e-commerç pròpia i 
senzillament vulgui enllaçar-la 
amb aquesta.
El fet que sigui una interfície 
tecnològica compartida per a 
tots els negocis de Calaf que 
hi vulguin ser presents, a més 
de representar un estalvi eco-
nòmic molt important per a 
cadascun dels agents, repre-
senta una eina de promoció 
global a la xarxa. També és 
una eina de compra còmoda 
i ràpida per al consum intern, 
ja que ofereix als participants 
múltiples opcions d’encàrrec i 
compra.
El nom, MercatDeCalaf.cat, es 
deu a la fama històrica del mer-
cat setmanal del municipi, que 
encara avui se celebra cada 
dissabte. Tradicionalment, el 
mercat de Calaf ha estat un 
importantíssim enclavament 
per a l’intercanvi comercial, i 
aquesta plataforma online vol 

traslladar-ne l’essència al món 
virtual.
La iniciativa és innovadora 
en la forma, però també en 
el fons: seran els futurs usua-
ris els que acabaran de con-
figurar-ne les funcionalitats. 
Aquesta serà la missió de la 
primera fase, que se celebrarà 
els dies 8 i 9 de maig a par-
tir de sessions  sectorials de 
treball. Els agents econòmics 
i comercials del municipi se-
guiran dinàmiques tècniques, 
conduïdes per professionals 
de l’estratègia corporativa, 
per tal d’establir les necessi-
tats concretes que pot cobrir 
MercatDeCalaf.cat. Aquest 
projecte ha de ser, per a ells, 
un mecanisme de venda re-
volucionari, una extraordinària 
oportunitat que la Diputació de 
Barcelona vol testar per expor-
tar a altres territoris i convertir-
la en un exemple col·laboratiu 
d’abast internacional.

Calaf presenta un projecte pioner 
d’e-commerce per a tota l’economia local

ALTA ANOIA / LA VEU

Diumenge tindrà lloc una cami-
nada més del cicle L’Alta Ano-
ia Sorprenent, Caminades Po-
pulars amb Històries i aquesta 
serà una caminada que, a tra-
vés de molts camins, ens por-
tarà a conèixer el Camí Ral de 
Barcelona a Lleida al seu pas 
per l’Alta Anoia i concretament 
pel terme d’Argençola. La sor-
tida serà a 2/4 de 9 del matí 
des de davant de l’eglésia de 
Carbassí i cal portar esmorzar 
i beguda. Les inscripcions, 
que són gratuïtes, es poden 
fer al tel. 938680366 o a info@
altaanoia.info.
Aquest  importat camí de co-
municació ancestral que pu-
jant des d’Igualada i passant 
per Santa Maria del Camí ens 
porta fins el coll de la Pana-
della, és un camí amb moltes 
històries que reviurem gràcies 
a la ploma d’un seguit d’an-
tics viatgers que ens les van 
deixar escrites com a magní-
fiques fotografies d’un temps 
passat.
El nostre protagonista 
d’aquesta caminada serà en 
Rafael d’Amat i de Cortada, 
el primer Baró de Maldà i Mal-
danell i autor de “Calaix de 

Sastre” on es recullen les se-
ves vivències d’un bon grapat 
d’anys entre la segona meitat 
del s.XVIII i les primeries del s. 
XIX. Ell va transitar per aquest 
camí ral i ens en va deixar uns 
exquisits relats on retrata amb 
tot detall les seves impressi-
ons, experiències viatgeres i 
els hostals on hi feia parada i 
fonda.
Un camí farcit de patrimoni, 
d’espais naturals, de torrents 
amb aigua, d’obagues frondo-
ses, de molis fariners, d’hos-
tals, de romànic,...
Veniu i farem, tot caminant, un 
camí per la memòria del Camí 
Ral.

Diumenge, Caminada popular 
amb Història per Argençola

VECIANA / LA VEU

Aquest ajuntament, amb 
l’afany de promocionar la cul-
tura catalana, ha organitzat un 
curset per aprendre a ballar 
sardanes a càrrec d’en Manel 
Canela. Les classes tindran 
lloc els propers dissabtes 9, 
16, 23 i 30 de maig, de 19 a 20 
hores, a la nova plaça de l’es-

glésia de Santa Maria de Veci-
ana i estan dirigides a tot tipus 
de persones, independent-
ment del nivell que tinguin.
Tothom que vulgui aprendre a 
dansar la més bella de totes 
les danses que es fan i es des-
fan cal que s’inscrigui trucant 
al telèfon de l’Ajuntament fins 
el dia 4 de maig de 2015.

L’Ajuntament de Veciana 
organitza un curset per 
aprendre a ballar sardanes 

CALAF / LA VEU

La plaça Gran de Calaf es va 
vestir de gala, transformant-
se en l’escenari perfecte per 
al sopar medieval que hi va 
tenir lloc. Van prendre-hi 
part unes 130 persones, llu-
int vestits de l’època, i que 
van poder degustar un menú 
especial per a l’ocasió. Tant 
els plats com la seva presen-
tació van ser molt ben valo-
rats pels comensals, que van 
gaudir d’una vetllada sorpre-
nentment poc fresca, ideal 
per a un sopar a l’aire lliure. 
Després de l’àpat es va po-
der veure l’espectacle de foc 
“Excalibur”.
Un dels actes més atractius 
de la nit va ser la pujada amb 
torxes fins al castell, prèvia 
al sopar. A banda dels as-
sistents al Banquet del Mil-
lenari s’hi van sumar molts 
d’altres calafins, donant lloc 
a una densa i solemne mar-
xa de torxes, fins arribar al 
castell. Allí els esperaven en 
Guillem d’Oló i la seva es-
posa Arsendis, el vescomte 
Folc de Cardona i la seva es-
posa Guisla, així com l’Abat 
Oliba. Aquests personat-
ges van escenificar a través 
d’una divertida comèdia les 
disputes per la propietat del 
castell de Calaf.

La pujada de torxes fins al castell de 
Calaf, un preludi espectacular per al 
Banquet del Mil·lenari

SELECCIONEM 
AGENTS COMERCIALS

Busquem agents comercials amb i sense 
experiència. Fidelització, assessorament i 
captació de clients. Imprescindible vehicle 
propi, bona presència i dots de comunicació. 
Desenvolupa una carrera professional amb 
possibilitat d'ascens ràpid. Uneix-te al nostre 
grup!! 

Si estàs interessat envia el teu 
CV a l'adreça de correu:

rrhh@pymesolutions365.com



L’IHC s’acomiada demà de l’OK Lliga a les Comes, 
amb el sorprenent adéu del tècnic Cesc Monclús
HOQUEI / JORDI PUIGGRÒS

El Monbus Igualada HC jugarà 
demà dissabte el darrer par-
tit de l’OK Lliga a les Comes, 
davant el Mataró, en un partit 
clau  per classificar-se per a la 
Copa CERS de la propera tem-
porada, però també per al rival, 
que esgota les seves últimes 
opcions, ja molt improbables, 
de salvació.
El partit de la 29a jornada -en 
quedarà una per acabar- serà 
també l’últim a casa del juga-
dor Jassel Oller, que no con-
tinuarà defensant els colors 
arlequinats, i del tècnic Cesc 
Monclús. 
Després de cinc temporades al 
club, dues com a segon d’Ivan 
Sanz i tres com a màxim res-
ponsable tècnic de l’equip, la 
junta directiva, diu en una nota 
de premsa “ha decidit fer un 
canvi en la direcció tècnica i 
agraeix públicament el treball, 
l’esforç i la dedicació que Cesc 
Monclús ha mostrat aquests 
anys amb el club. Al ser un 
home de club se li ha ofert la 
possibilitat de continuar lligat 
a l’entitat fent altres tasques 
que el propi Monclús acabarà 
de valorar i no es descarta que 
en un futur pugui tornar a estat 
lligat a l’Igualada Hoquei Club. 

El davanter igualadí Dani López i el president Manel Burón, després de signar la renovació.

Jornada 29 (9-10 de maig)
Coinasa Liceo HC - Hockey Global Patín Cerceda
Reus Deportiu - Club Patí Vic
FC Barcelona - CE Noia Freixenet
Monbus Igualada HC - Iberica CH Mataró
Enrile PAS Alcoi - CE Moritz Vendrell
ICG Software Lleida - Cafè Crem CP Calafell 
CP Tordera - CP Vilafranca Capital del Vi
CP Manlleu - CP Voltregà  

         PT j g e p     gf     gc    
1. FC Barcelona  79  28  26  1  1  153  49
2. Liceo  68  28  22  2  4  157  83
3. 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. Alcoi  37  28  11  4  13  99  118
9. Igualada HC  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  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 masculina

L’equip Juvenil de l’IHC entre-
nat per Francesc Fernandez i 
David Espinalt ha participat els 
dies 1, 2 i 3 de maig als Cam-
pionats de Catalunya a Mollet 
del Vallès. 
Format per jugadors nascuts 
l’any 1998 i un 1997, l’equip 
ha quedat classificat en sisena 
posició. Els jugadors són Basili 
Solà i Carles Ferrer com a por-
ters. Roger Bars, Bern Gabriel, 
Jordi Mendez, Oriol Prat, Marc 
Castells, Carlos Sebastian i 
Pau Dalmases, Miquel A. Ra-
mos.

Resultats molt ajustats
L’IHC va perdre amb el Vol-
tregà (1-2), va guanyar el St. 
Cugat (4-3), va perdre amb el 
Barcelona (2-3), i en el partit 
pel cinquè i sisè lloc, va perdre 
amb el Vendrell per 3-4.
La nombrosa afició igualadi-
na que els va acompanyar va 
gaudir i animar els partits emo-

cionants fins al darrer segon. 
Com demostren els resultats 
destaca el nivell dels 8 millors 
equips de Catalunya d’aquesta 
categoria. Ens van oferir molt 
bon nivell d’hoquei.
D’altra banda, el jugador Manel 
Román, provinent del planter 

El juvenil de l’IHC, sisè al Campionat de Catalunya, i l’anoienc 
Manel Roman Checa, campió amb el FC Barcelona

de l’HC Montbui, es va procla-
mar campió de Catalunya, ju-
gant amb el FC Barcelona.
La classificació per la final va 
ser un partit molt intens fins 
l’últim moment, quan van em-
patar a 1 gol contra el Manlleu, 
arribant a la tanda de faltes 

directes al no seguir empatats 
al final de la pròrroga. Al final, 
per la mínima, el FC Barcelona 
es va classificar per la final. La 
gran final es va disputar contra 
el CP Voltregà, en un partit d’alt 
nivell i molt emocionant, acon-
seguint la victòria per 0 gol a 3.

Tant el FC Barcelona com el 
CP Voltregà A, els dos equips 
finalistes, disputaran el cap 
de setmana del 15 a l’17 de 
maig el Campionat d’Espanya 
de Clubs de categoria juvenil 
que se celebrarà a Alcobendas 
(Madrid).

Juvenil de l’IHC. El FC Barcelona, on juga l’igualadí Manel Roman, campió.

Són tres anys on s’han acon-
seguit bons resultats amb un 
equip molt jove i amb un dels 
pressupostos més baixos de 
l’OK Lliga i el club li agraeix el 
seu treball”. Monclús finalitza-
va aquest any el seu contracte 
amb el club.
Jassel Oller ha estat ell qui ha 
demanat al club no continuar 
lligat a l’entitat per motius per-
sonals i familiars i que vol con-

tinuar jugant a hoquei i que vol 
fer-ho prop de casa, ja que ell 
viu a Caldes de Montbui. 
D’altra banda, la junta ha con-
tinuat la tanda de renovacions 
amb jugadors. Sergi Pla i Dani 
López continuaran. 
El davanter vigatà Sergi Pla 
seguirà a les files de l’Iguala-
da una temporada més, fins el 
30 de juny de 2016, en el que 
serà la seva quarta temporada 

al club.
Sergi Pla  ha mostrat la satis-
facció de poder continuar al 
club on va arribar fa tres anys 
i que per ell ja és com a casa 
i amb ganes de poder acon-
seguir reptes més importants. 
El president Manel Burón ha 
dit que el projecte 2015-2016 
va agafant forma després de 
quatre renovacions i continu-
em treballant per poder tancar 

quan abans millor. 
El també davanter igualadí 
Dani López també ha reno-
vat per un any més, que serà 
la seva segona temporada al 
club.
Dani López ha mostrat la sa-
tisfacció de poder continuar al 
club de casa on aquest any 
“m’he trobat molt bé i espero 
que podem continuar fent co-
ses importants en el que ens 
queda i la propera temporada”. 
El president Manel Burón ha 
dit que “és molt bo que a poc 
a poc l’equip vagi agafant for-
ma i es vagin afegint i vulguin 
continuar jugadors en aquest 
projecte”.  
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FUTBOL / ELENA ALERT

Com en les anteriors setma-
nes, es presentava a Les Co-
mes un partit de vida o mort 
pels igualadins. Aquest cap 
de setmana, a més, la cita era 
contra el fins diumenge líder, 
el Santboià, amb la qual cosa 
la dificultat del partit era extre-
ma.
Amb un gran nombre d’afi-
cionats presents al camp, el 
matx començava de cara pels 
blaus, que van transformar la 
il·lusió en intensitat des del 
minut 1. Quan tant sols havien 
passat 9 minuts de l’inici del 
partit, David Baraldés enviava 
la pilota al fons de la xarxa re-
matant de cap una falta late-
ral llançada per Palet. Aquest 
gol posava les coses de cara 
per a un Igualada que lluitava 
cada pilota fins al final. Durant 
la primera meitat el Sant Boià 
va dominar el joc, i als últims 
minuts va tenir algunes oca-
sions de perill, però es va ar-
ribar al descans amb l’1-0 al 
marcador.
La segona meitat va comen-
çar malament per l’Igualada: 
quan només s’havien jugat 2’, 
el Sant Boià empatava el par-
tit enviant un xut potent des 
de l’àrea petita a gol. Però la 
reacció de l’Igualada va ser rà-
pida i els blaus es van bolcar 
a l’atac. Al minut 55, l’Igualada 
va gaudir d’una doble ocasió 
que, primer Martí va enviar al 
pal, i després Palet enviava un 
xut a l’escaire que el porter del 
Sant Boi treia a córner. Fruit 
d’aquest córner se’n van suc-
ceir 2 més, i, va ser just des-
prés del tercer, quan Pau Vidal 
rematava a boca de canó una 
pilota penjada a l’àrea, donant 
el gol que tornava a posar per 
davant els igualadins. 
Els minuts passaven i les oca-
sions succeïen per ambdós 
costats, tant per a l’Igualada, 

Satisfacció per la victòria. La permanència és encara possible.

El CF Igualada, camí de la salvació, va 
guanyar en el darrer instant al líder

   PT. p j e p gf  gc 
1 Morell 61 30 18 7 5 48 34
2 Santboià 60 30 18 6 6 66 30
3 El Catllar 54 30 16 6 8 46 37
4 Amposta 46 30 11 13 6 53 43
5 Sant Ildefons 46 30 12 10 8 48 37
6 Balaguer 44 30 11 11 8 40 33
7 Rapitenca 44 30 12 8 10 42 34
8 Torredembarra 43 30 11 10 9 49 41
9 Lleida  B 42 30 10 12 8 29 40
10 Viladecans 42 30 12 6 12 44 39
11 Reddis 41 30 12 5 13 39 33
12 Vilanova G. 40 30 11 7 12 36 38
13 Almacelles 35 30 9 8 13 36 46
14 Igualada 34 30 9 7 14 35 48
15 Tarrega 33 30 7 12 11 29 36
16 Juventud 25S 28 30 8 4 18 30 48
17 Mollerussa 25 30 6 7 17 34 56
18 Torreforta 19 30 4 7 19 42 73

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 30
Rapitenca UE - Tarrega UE  1-0
Lleida E. Terraferma “B” - Reddis CF  3-0
Torreforta CDC - Viladecans UD  2-6
El Catllar CE - Juventud 25 Septiembre  1-2
Sant Ildefons UE - EFAC Almacelles CF  2-1
Amposta CF - Morell CD   1-6
Vilanova Geltru CF - Torredembarra UD  1-3
Mollerussa CFJ - Balaguer CF  0-2
Igualada CF - Santboià CF  3-2

   PT. p j e p gf  gc 
1 U. Bellvitge 63 30 19 6 5 54 24
2 Vista Alegre 62 30 19 5 6 60 33
3 Suburense 62 30 18 8 4 70 34
4 Can Vidalet 58 30 18 4 8 57 35
5 Marianao P. 52 30 15 7 8 40 35
6 Gornal 51 30 15 6 9 58 35
7 Begues 42 30 11 9 10 47 44
8 Sant Cugat  39 30 11 6 13 34 32
9 San Mauro 39 30 11 6 13 35 38
10 Moja 37 30 10 7 13 57 55
11 St Joan Despí 36 30 8 12 10 37 44
12 Prat B 36 30 10 6 14 32 42
13 Espluguenc 35 30 10 5 15 42 46
14 Júnior 33 30 9 6 15 40 46
15 Martorell 31 30 8 7 15 40 54
16 Olivella 29 30 7 8 15 39 63
17 St Andreu Bar. 29 30 8 5 17 35 69
18 PA Màlaga 17 30 4 5 21 38 86

Jornada 30
Moja AE - Sant Joan Despí UE  2-2
Prat AE “B” - Vista Alegre UD  1-1
Pª Unión Màlaga Club - San Mauro UD  1-3
Unificación Bellvitge UD - Marianao Poblet  3-0
Espluguenc FA - Gornal UD  2-1
Can Vidalet CF - Júnior CF  1-0
Sant Cugat Esport FC - Olivella CE  2-1
Sant Andreu de la Barca - Begues CF  0-5
Suburense CF - Martorell CF  3-0

   PT. p j e p gf  gc 
1 Òdena 72 29 22 6 1 98 36
2 At. Vilafranca 64 29 19 7 3 76 34
3 Piera 59 29 19 2 8 70 42
4 Calaf 51 29 16 3 10 76 58
5 Anoia 49 29 15 4 10 74 52
6 Cubelles 49 29 14 7 8 58 45
7 La Granada 47 29 14 5 10 70 43
8 Montserrat 46 29 12 10 7 47 42
9 Sitges 37 29 10 7 12 49 51
10 Riudebitlles 35 29 9 8 12 59 61
11 Sant Pere M. 34 29 8 10 11 56 44
12 St Cugat Sesg. 33 29 9 6 14 49 73
13 Les Roquetes ‘ 29 29 6 11 12 42 60
14 La Munia  28 29 7 7 15 45 85
15 Ribes  27 28 7 6 15 37 56
16 Carme  24 28 7 3 18 43 82
17 PJ Roquetes 24 29 7 3 19 38 88
18 Espirall 18 29 5 3 21 43 78

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 30 
Odena CE - St Cugat Sesgarrigues  5-3
Montserrat Igualada UD - Sitges UE  1-0
Calaf UD - Cubelles CF   4-0
Base Espirall-Les Clotes - La Munia AE  0-3
Ribes CD - Sant Pere Molanta CFP  2-2
Les Roquetes CF - Pª Jove Les Roquetes  2-0
Piera AE - Riudebitlles CE  4-2
La Granada CF - Fund.PE At. Vilafranca  1-3
Carme CE - Anoia CE    4-2

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 31
Torredembarra UD - Torreforta CDC
Morell CD - Lleida E. Terraferma “B”
Reddis CF - Vilanova Geltru CF
Juventud 25 Septiembre - Amposta CF
Viladecans UD - Sant Ildefons UE
EFAC Almacelles CF - Rapitenca UE
Tarrega UE - Mollerussa CFJ
Santboià CF - El Catllar CE
Balaguer CF - Igualada CF

Jornada 31
Júnior CF - Suburense CF
Olivella CE - Pª Unión Màlaga Club
Marianao Poblet UD - Sant Andreu de la Barca
Begues CF - Espluguenc FA
Gornal UD - Can Vidalet CF
Martorell CF - Sant Cugat Esport FC
Sant Joan Despí UE - Prat AE “B”
Vista Alegre UD - Unificación Bellvitge UD
San Mauro UD - Moja 

Jornada 31 
Anoia-Calaf
Cubelles-Espirall
La Múnia-Sant Cugat
Òdena-Ribes
St. Pere Molanta-Les Roquetes
P. Jove Roquetes-Piera
Riudebitlles-Montserrat
Sitges-La Granada
At. Vilafranca--Carme

amb una falta de Baraldés, 
com per al Sant Boià, amb un 
xut llunyà que va tocar el pal 
de dalt. Els blaus haguessin 
pogut sentenciar el partit amb 
dues ocasions quasi seguides 
de Palet, al minut 81 i 82, però 
el porter va aconseguir enviar 
la pilota a córner les dues ve-
gades. 
A falta de 3 minuts per aca-
bar el partit, i amb la victòria 
molt a prop per a l’Igualada, el 
Sant Boià va aconseguir mar-
car després de rematar el re-
bot d’una falta. Aquest gol va 
caure com una galleda d’aigua 
freda pels igualadins, però els 
ànims de l’afició i l’entrega 
dels jugadors van permetre 
que, quasi a l’últim sospir del 
partit, Martí Just rematés de 
cap a gol un córner i fes des-
bocar la bogeria a Les Comes. 
Un final d’infart amb el que, 
finalment, l’Igualada acon-
segueix 3 punts que el col-
loquen en 5a. posició, a la 
zona de possible descens, i a 
tant sols un punt d’aconseguir 
la salvació. 

CF IGUALADA: Eduard Mo-
rera, Bernat Sansano, Roger 
Peña, David Baraldés, Ton 

Casas, Fran Arevalo, Enric 
Palet (Joan Redondo 86’), Eloi 
Jimenez, Jordi Castellano, 
Pau Vidal (61’), Frank Marti-
nez (Martí Just 30’ – Robert 
Palau 89’). Entrenador: Ton 
Mayor
SANTBOIÀ: Jaume Albert 
Sanchez, Jaime Hernandez, 
Marc Gonzalez (Omar Balde 
46’), Daniel Iglesias (Joel Pa-
redes 79’), David Morillo, Da-
vid Cardenas (Kilian Garcia 
9’), Buba Jalow, Luis Gaudio-
so, Nicolas Kata, Jose Javier 
Fernandez, Joel Martinez (Di-
dac Rodriguez 61’). Entrena-
dor: Juan Andres Torres. 
 
GOLS:  1-0 David Baraldés 
(9’), 1-1 Buba Jalow (47’), 
2-1 Pau Vidal (57’), 2-2 Jai-
me Hernandez (87’), 3-2 Martí 
Just (89’).
ÀRBITRES: Alex Gomez, 
Joan Ignasi Ros, Gerard Far-
ras. Grogues a: Eloi Jimenez 
(44’), Bachana Lominadze 
(75’), Bernat Sansano (88’), 
Joan Redondo (89’), Enric 
Palet (89’), Pau Vidal (89’), Jo-
natan Lopez (89’), pel CFIgua-
lada i a Didac Rodriguez (66’) 
i a Kilian Garcia (67’) pel FC 
Santboià.Amb 33 gols:

David Garrido  Masquefa  33
Amb 30 gols:
Bogdan Pelepco  Fàtima  30
Amb 29 gols:
Jordi Lliró  Ateneu PBI  29

Amb 25 gols:
Xavier Valls  Òdena  25
Amb 23 gols:
Samuel Pérez  Pobla Clar.  23
Amb 22 gols:
Isidre Marsiñach  Calaf  22
Amb 20 gols:
Joan Mabras  Pobla Clar.  20
Amb 19 gols:
Sergi Solà  Piera  19
Amb 18 gols:
Carlos González  Fàtima  18
Amb 17 gols:
Gerard Jorba  Òdena  17
Gerard Márquez  Rebrot  17
Amb 16 gols:
Miguel Andreu  Anoia  16
Ricardo Lanuza  Cabrera d’Anoia  16
Amb 15 gols:
Edgar Rodríguez  Piera  15
Cristian Martínez  PM Tossa  15
Xavi Mas  Piera  15
Amb 14 gols:
Jonathan Luque  Fàtima  14
Carlos Castellana  PM Tossa  14
Edgar Maldonado  San Mauro B  14

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fàtima 73 28 24 1 3 87 20
2 Masquefa 67 28 21 4 3 89 17
3 PM Tossa  67 28 21 4 3 92 24
4 La Pobla Clar. 64 28 21 1 6 85 33
5 Hostalets P. 54 28 16 6 6 66 30
6 Ateneu PBI 51 28 16 3 9 89 43
7 San Mauro B 50 27 16 2 9 71 40
8 La Llacuna 34 28 9 7 12 49 55
9 Tous 33 28 10 3 15 46 63
10 Capellades 32 28 8 8 12 44 50
11 La Paz 25 28 8 1 19 35 97
12 Rebrot 24 28 7 3 18 48 82
13 Cabrera  21 28 5 6 17 37 97
14 Jorba 19 28 5 4 19 43 87
15 Vilanova Camí 19 26 5 4 17 36 62
16 La Torre Clar. 4 27 1 1 25 15 132

Jornada 28
La Pobla Claramunt CF - Hostalets Pierola  1-2
Ateneu P B Igualadí SEF - La Paz CF  11-1
Fatima FC - La Llacuna CF  4-1
San Mauro UD “B” - Jorba UD  3-1
Tous UE - Pª Ma .Tossa Montbui CF  1-5
Rebrot UD - Capellades CF  2-0
Masquefa FC - Cabrera Anoia CE  8-0
Vilanova Cami CF - La Torre Claramunt UE  sus

Jornada 29
La Pobla Claramunt CF - La Torre Claramunt UE
Hostalets Pierola CF - Ateneu P B Igualadí SEF
La Paz CF - Fatima FC
La Llacuna CF - San Mauro UD “B”
Jorba UD - Tous UE
Pª Ma .Tossa Montbui CF - Rebrot UD
Capellades CF - Masquefa FC
Cabrera Anoia CE - Vilanova Cami CF

Bona participació al Rookietrail d’Òdena
CURSES / LA VEU

El diumenge 26 d’abril es va 
realitzar a Òdena la segona 
edició de la cursa Rookietrail, 
una cursa de muntanya oberta 
a tots els públics.
Hi van participar prop d’uns 
200 corredors entre les dife-
rents modalitats. En aquesta 
edició el circuit va transcórrer 
pels voltants del Puig Aguile-
ra i els participants van poder 
gaudir de fantàstics camins i 
ràpids corriols que els van por-
tar fins al cim d’aquesta mun-
tanya. Tot i la boira espessa, 
els corredors van poder gaudir 
del terreny i recorregut que els 

amb baixades molt tècniques 
i camins molt ràpids, entre els 
quals s’ha de destacar l’es-
pectacular i divertida baixada 
del Puig Aguilera. Els partici-
pants van poder gaudir d’un 
gran recorregut amb els seus 
avituallaments i d’una bona or-
ganització i animació.
Rookie Trail Expert 14Km
Podi Masculí
1r. Sergi Solé Graells del 
CERRR. 01:01:38
2n. Raúl Matas Gil 01:02:50
3r. Toni Cledera Pérez del CNI 
01:04:35
Podi Femení
1ª Natàlia Prat Vives 01:24:27

2ª. Lídia Puyals Boix. 01:26:27
3ª Eva Ibàñez Hila de INEFC 
Lleida 01:33:15
Rookie Trail 6Km
Podi Masculí
1r. Josep Pons Morrons de 
Rec Running. 00:30:31
2n. Dani Pujola Cañelles. 
00;30:43
3r. Salvador Ribera Jorba. 
00:30:43
Podi Femení
1ª. Carlota Diaz Prats del CAI 
00:30:39
2ª. Esther Miquel Gómez d’Alli-
bera Sensacions. 00:35:18
3ª Georgina Franquesa de Cal 
Font. 00:35:19

organitzadors van saber trobar 
amb gran encert. A més van 
poder realitzar la cursa amb 
una temperatura suau, adient 
per a aquest tipus de proves.
La cursa es dividia en 2 recor-
reguts, de 6 i de 14 quilòme-
tres. Petits i grans van poder 
córrer i caminar pels camins i 
corriols que envolten la pobla-
ció d’Òdena i molts corredors 
van sortir sorpresos dels cor-
riols tècnics i bonics racons 
pels quals l’organització els va 
fer passar.
Els més agosarats van poder 
posar a prova les seves apti-
tuds amb un circuit molt variat 



Carla Bisbal, segona al Prat.

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta Promesa del C.A. 
Igualada Petromiralles Ariad-
na Ramos, es va proclamar 
sots campiona d’Espanya Uni-
versitària en la prova del triple 
salt, en el decurs de la 76a. 
edició dels Campionats d’Es-
panya Universitaris en pista 
de Cartagena, que comptaren 
amb una nombrosa partici-
pació d’atletes defensant els 
colors de les diferents univer-
sitats estatals, els dies 29 i 30 
d’Abril.
Ariadna Ramos era 2a. i sots-
campiona estatal en el triple 
salt, assolint l’argent amb un 
millor intent de 12,21 m., (as-
solits amb vent contrari de - 
2,1 m/s.), defensant els colors 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB).                                                                                                                            

Edu VIles i Oscar López, a la 
Diada de la Velocitat
Els tres atletes del C.A. Igua-
lada Petromiralles participants 
en la 2a. Diada de la Velocitat 
de Sant Cugat del Vallès, van 
protagonitzar una brillant actu-
ació en les proves respectives 
de la competició, que comp-
taren diumenge passat amb 

Ariadna Ramos.

Ariadna Ramos, sotscampiona 
d’Espanya universitària en triple salt

BÀSQUET / LA VEU

Últim partit de lliga a casa del 
Physic CB Igualada A, on ha-
via de buscar la victòria per 
poder seguir lluitant per una 
posició en l’accés a fases 
d’ascens. El primer quart del 
partit, ha començat amb un 
Igualada molt posat en atac, 
fent un parcial de 7-0. Des-
prés d’aquest parcial, un inter-
canvi de bàsquets apropava a 
l’equip visitant en el marcador. 
Finalment el resultat del pri-
mer quart era de 19-16.
En el segon quart, també ha 
començat igualat, fins al mi-
nut quatre, on un parcial de 
6-0 col·locava als igualadins 
8 punts per sobre del rival. Un 
SESE A, una mica apagat en 
atac, posava les coses fàcils 
als blaus per poder augmen-
tar l’avantatge. Finalment el 
resultat del parcial era de 21-
13, posant l’electrònic 40-29 a 
la mitja part. A la represa del 
partit, els jugadors de Raül 
Caballero col·locaven un nou 
parcial de 9-0 a l’inici. Amb 
una intensitat defensiva molt 
bona, evitant els bàsquets de 
contraatac de l’altre equip, i 
robant pilotes pel seu atac, el 
Physic CB Igualada A aconse-
guia el millor parcial del partit. 
El resultat del tercer quart era 
de 26-15, que feia un total de 
66-44 al marcador.
En l’últim quart, l’equip lo-
cal es relaxava en defensa i 
atac, cosa que aprofitava el 
SESE A per retallar l’avantat-
ge, amb parcials de 0-7. Una 
ràpida reacció de l’equip blau 
feia tornar a posar-se amb un 
clar avantatge al marcador. Un 
últim parcial de 8-0 tancava 
el gran partit dels igualadins.

El Club Bàsquet Igualada, 
classificat per a les fases 
d’ascens de la Lliga EBA
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i estatal.
Eduard Viles era el guanyador 
absolut dels 150 m. llisos, im-
posant-se en la final “A” amb 
un  registre de  16”17. 
Oscar López era el guanyador 
absolut dels 500 m. llisos, im-
posant-se també en la final “A” 
amb un registre de  1’06”51.                                                                                                                                    
Ariadna Ramos era 3a. ab-
soluta a la final “A” fem. dels 
150 m. llisos, amb un registre 
de 19”04, únicament supera-
da per Estela García (Valencia 
Terra i Mar) guanyadora  amb 
18”05, seguida de Jael Bestué 
(Muntanyenc St. Cugat) 2a. 
amb 18”72.

Carla Bisbal, segona en 600 
m. al Trofeu Patrenc
El passat divendres 1 de maig, 
es van dur a terme a l’Estadi 
Moisés Llopart del Prat de 
Llobregat les proves corres-
ponents al 35è Trofeu Pratenc 
Associació Atl. de Promoció, 
29è Trofeu Memorial Mòni-
ca Gregorio en categ. Infantil 
fem.,  amb una gran participa-
ció d’atletes catalans en les 
diferents categories, amb l’or-
ganització del Pratenc A.A..
Hi participaren entre ells qua-
tre atletes  del C.A. Igualada 
Petromiralles, amb una molt 
destacada actuació global.
Carla Bisbal assolia la 2a. po-
sició en la final A dels 600 m.ll. 
Aleví fem., amb un registre 
de 1’53”82, mentre Marcel-
la Solé era 3a. en la Final A 
dels 1.000 m.ll. Infantil fem. 
amb 3’18”76. Gerard Farré 
era també 3r. en la final B dels 
1.000 m.ll. Infantil masc. amb 
3’11”14, i Júlia Solé era 6a. en 
el salt de llargada Infantil fem., 
amb un millor intent de 4,25 
m., completant l’actuació dels 
atletes del CAI Petromiralles 
al Prat de Llobregat. 

la participació de destacats 
atletes de la velocitat catalana 

Finalment el matx va acabar 
amb un resultat de Physic CB 
Igualada A 85 – SESE A 66.

Possibles rivals a quarts  
de final
Aquesta setmana el Physic 
CB Igualada A, s’enfrontarà 
contra el CB Grup Barna, últim 
partit de lliga. Serà diumenge 
a les 6 de la tarda. El rival és 
el quart classificat. En la dar-
rera jornada encara hi ha pos-
sibilitats de moviments entre 
els primers quatre classificats, 
quelcom molt important tenint 
en compte que de la posició 
final a la classificació sortiran 
els encreuaments amb els 
quatre primers de l’altre grup 
de la Copa Catalunya. 
Passar aquesta ronda de 
quarts de final -a doble par-
tit- és la clau de l’ascens, ja 
que, dels 4 equips que llavors 
es classificarien per a la “final 
four” de la lliga, tres obtindran 
l’ascens. Els possibles rivals 
del CBI són el Mataró, El Mas-
nou, Baricentro Barberà o el 
Mollet.

Physic CB Igualada A: Q. Pa-
drós (2), R. Riu (8), E. Burgès 
(2), M. Moliner (2), J. Torres 
(14), C. Fons (18), A. Gual (6), 
A. Roca (4), M. Padrós (3), G. 
Vilaginés (-), E. Tejero (23), M. 
Benito (3).
SESE A: A. López (11), R. 
Díaz (8), M. Verdaguer (2), 
O. Cámara (4), E. Roldós (2), 
A. Andrés (9), J. Galvé (13), 
G. Andreu (7), F. Gómez (8), 
I. Gómez (-), M. Bachot (-), I. 
Aranda (2).
Parcials: 19-16, 21-13 (40-29), 
26-15 (66-44), 19-22 (85-66).
Àrbitres: J. Perea, G. Villaró

Els igualadins van fer un gran partit davant el SESE.

Els passats 29 i 30 d’abril es 
va celebrar el LXXVIè Cam-
pionat d’Espanya Universitari 
a les pistes d’atletisme El En-
sanche de Cartagena. 
Les germanes igualadines va-
ren començar la temporada 
d’estiu pujant al segon i tercer 
esglaó del podi, protagonitzar 
així una destacada actuació 
d’ambdues. Èlia aconseguí la 
medalla de plata en el llança-
ment de javelina amb un millor 
intent de 48,67 metres, prova 
en que la seva germana Níria 
aconseguí la medalla de bron-
ze amb un millor llançament 
de 46,27 metres. 

Èlia i Níria Pascual també fan podi en 
el Campionat d’Espanya Universitari



Bon paper d’Anna 
Noguera i de Jordi 
Moreno al Campionat 
d’Europa de Duatló
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GIMNÀSTICA / LA VEU

Diumenge 3 de maig, a Tor-
refarrera, es va celebrar la 
final del Campionat de Cata-
lunya de gimnàstica rítmica 
en Edat Escolar. 6 gimnastes 
del CE Montbui van participar 
en aquesta gran final. Aquests 
són els resultats:
En categoria prebenjamí IV 
Marina Reche aconseguí que-
dar sotscampiona de Cata-
lunya; en categoria aleví IV, 
Queralt Mateu quedà 3a i Júlia 
Enrich aconseguí la 6a posi-
ció; en categoria infantil II Èri-
ca Porta fou 7a i Núria Rojas 
8a; i per finalitzar Marta Alon-
so, sènior IV va proclamar-se 
campiona de Catalunya.
Respecte la setmana passa-
da, cal aclarir que, Karina Du-
eñas va aconseguir la 4a millor 
posició d’entre les catalanes 
participants en el Campionat 
d’Espanya Base, i Míriam Alo-
mar aconseguí la 6a millor po-

CG San Roque.

Presència anoienca a la final del campionat de 
Catalunya de gimnàstica rítmica en edat escolar

posició al podi. 
També hi van participar cinc 
gimnastes del CG Aula d’Igua-
lada, les novelles pre-benjami-
nes, que han fet una tempora-
da impecable, van competir en 
modalitat individual i conjunt.
En modalitat e, van competir 
dues gimnastes, proclamant-
se campiona de Catalunya 
Gina Castelltort, amb un exer-
cici de gran dificultat, i Martina 
Espinalt va ser setena amb un 
exercici pràcticament impeca-
ble gens valorat per les jutges-
ses de la competició.
A la tarda va ser el torn per als 
conjunts, on les petites Paula 
Salas, Martina Espinalt, Gina 
Castelltort, Mar Vázquez i Ar-
let Oliva, van aconseguir ser 
setenes a només 0,10 de les 
quartes classificades, un mèrit 
impressionant donat que són 
nenes de 6 anys i competien 
amb nenes de 8.

CE Montbui. CG Aula.

sició d’entre les catalanes.
Pel que fa al Club Gimnàstic 
San Roque, en individual, ha 
participat, per una banda la 
petita Blanca Moyes, en cate-
goria prebenjamí mans lliures 
amb un gran exercici i expres-
sivitat. I per altre banda, Anna 
Diaz en categoria junior I amb 
corda, aconseguint una gran 
segona plaça al podi amb bri-
llant ball a pista.

En modalitat de conjunt, el 
Club ha participat amb el seu 
infantil IV amb 5 aros, format 
per: Gisela Fontalba, Estela 
Sanchez, Natalia Jimenez, 
Laia Vives i Ainhoa Just. Han 
competit amb el seu exercici 
amb gran expressivitat i una 
molt bona execució, aconse-
guint una merescuda tercera 

DUATLÓ / LA VEU

Recentment, dos triatletes del 
CAI triatló Petromiralles van 
participar al Campionat d’Eu-
ropa de Duatló celebrat a Al-
cobendas (Madrid).
Dissabte a les 15h era el torn 
d’Anna Noguera, que corria 
en èlit-sub23 femení sobre les 
distàncies de 10km corrent 
(4voltes), 40km en bici (8vol-
tes) i 5km corrent (2voltes). 
La cursa va tenir poques re-
presentants de cada país però 
d’un gran nivell, amb grans di-
ferències entre les primeres i 
les darreres. Durant el darrer 
sector a peu perdia dues po-
sicions absolutes, però man-
tenia la 3a posició sub23 i per 
tant obtenia una merescuda i 
brillant medalla de bronze, per 
darrere de Giorgia Priarone 
(ITA) i de Georgina Schwie-
ning (GBR).
El diumenge era el torn del 
Jordi Moreno, que participava 
en la categoria AG55-59 i en-
frontant-se al sector de ciclis-
me en solitari (sense dràfting). 
Les condicions meteorològi-
ques eren molt desfavorables, 
i van endurir la cursa fins a tal 
punt que molts dels partici-
pants van haver de ser atesos 
pels serveis d’emergència a 
causa de caigudes en el tram 
de ciclisme i hipotèrmies en 
diferents graus. El Jordi va su-
perar les adversitats amb gran 
solvència, i es va fer amb una 
excel.lent 4a posició.

Temporada 2015 - 2016

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

Dia 31 de maig del 2015           Viatge - Espectacle                     Hora Sortida:  17:15
Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre ROMEA 
Entrades garantides a la Platea del teatre
   
Una comèdia àcida sobre un director de cinema, el Ramón Bilbao, i les tres dones de la seva vida: la seva esposa, la seva amant, i l'actriu 
protagonista de la seva pròxima pel·lícula. Els quatre comparteixen treball, comparteixen projectes, i ara també comparteixen llit. 
Embolics, mitges veritats, trobades d'amagat, i jocs de poder. Com va dir el Woody Allen: "Només hi ha dos tipus de parelles, les que se 
separen i les que acaben malament".

NUES
Teatre BORRÀS

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

CICLISME / LA VEU

El passat diumenge 3 de maig 
es va disputar a Vilanova 
d’Escornalbou (Tarragona) el 
campionat d’Espanya de Po-
licies i Bombers de BTT. Un 
circuit  molt exigent de gairebé 
10km al qual feien tres voltes, 
un traçat amb zones molt tèc-

Albert Torres, tercer veterà al Campionat d’Espanya de Policies i Bombers
niques, corriols i dures puja-
des,  on si hi sumem la calor i 
el bon nivell dels participants, 
van fer d’aquesta cursa el dig-
ne renom de Campionat d’Es-
panya.
Albert Torres (CNI/BEST/
PALLARES&T-BELLES) va 
pendre-hi part formant part de 

l’equip Mossos d’Esquadra en 
BTT, en la categoria de vete-
rans 40-45 i amb tres voltes 
per davant. 
De sortida, Albert Torres mal-
grat no fer una excel.lent arr-
rencada, al  llarg de la primera 
volta va anar remuntant posi-
cions fins assolir la 5a plaça 

de Policies i Bombers i situar-
se en 3r lloc de Policies.
Amb el pas de les voltes, l’exi-
gent traçat i el calor, el corre-
dors Igualadí va saber mante-
nir les posicions, amb diversos 
corredors al darrere que feien 
que el ritme no pogués baixar.
Al final, va poder entrar en la 

tercera posició de la categoria 
Policies grup edat 40-44. Un 
ajustadíssim podium despres 
de lluitar-lo al màxim durant 
gairebé 1h30’ a tot gas.
Pel que fa a equips, l’equip 
Mossos d’Esquadra en BTT 
va fer primer. Un èxit rotund. 



Ivan.

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

Abans del partit, les jugado-
res de l’Igualada es feien la 
foto amb la cinta de cabell de 
la Fundació Anna Vives en 
senyal de reconeixement per 
la seva tasca en els seus 25 
anys de trajectòria.
Les igualadines van sortir amb 
molta força, sense especular i 
amb ganes de dominar el par-
tit. El Bigues i Riellsé també i 
ambdós equips creaven ja les 
primeres ocasions de perill. Al 
minut 3, l’àrbitre assenyalava 
penal contra l’Igualada per 
una falta dins l’àrea. La Vane-
sa Garcia errava el llançament 
i l’empat a zero es mantenia al 
marcador.
Les locals buscaven les pos-
sessions llargues però les 
pèrdues de bola donaven aire 
a les visitants amb perilloses 
contres que la portera iguala-
dina Laia Navarrete refusava 
amb eficiència. El partit era 
obert i sense un dominador 
clar però tan les igualadines 
com les biguetanes creaven 
interessants ocasions de gol. 
Així, a 6 minuts pel descans, 
el xut de l’Elba Garreta el pun-
xava la Raquel Bernadas per 
despistar la portera i posar el 
primer gol del partit (1-0). Amb 
aquest marcador s’arribava al 
descans i empatats a 3 faltes.
La segona part començava 
com a la primera. Al minut 3 
l’àrbitre assenyalava un altre 
penal en contara de l’Igua-
lada. Aquest cop sí, la Mar-
ta Borràs posava l’empat al 
marcador (1-1). Però dos mi-
nuts després la Judit Baldris 
posava altre cop a l’Igualada 
per davant anotant un gol de 
murri al desmarcar-se, rebre i 
marcar ràpid (2-1). A nou mi-
nuts del final, el Bigues empa-
tava el partit amb una contra 
que rematava la Marta Borràs 
aixecant la bola (2-2). I a cinc 
minuts del final les visitants es 

Treballat empat de l’Igualada Femení 
davant el Bigues i Riells

FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

L’atacant local, al minut 5, en 
jugada personal,  arrancà del 
centre del camp, trobà un pas-
sadís franc, es plantà davant el 
meta Tort i de xut ras inaugurà 
el marcador (1-0). L’Igualada  
reaccionà jugant Costa cap a 
Planell que rematà per alt, pa-
rant el meta. En un altre atac 
s’hi sumà Gustavo que cedí 
a Planell i aquest centrà per 
alt, però Costa, de cap, no hi 
arribà per poc. Els de St Mar-
tí, respongueren amb un bon 
remat, que hagués entrat, mes 
Calsina, molt oportú, rebutjà 
de cap. Tort també resolgué 
un parell de jugades, desviant 
a córner. Quan es complia la 
mitja hora, el mateix golejador 
d’abans, avançà i de tir ras, 
anotà el segon (2-0). Els blaus 
escorçaren la distància al mi-
nut 43, en jugada d’Ivan que 
centrà molt trencat, obligant al 
meta a desviar de puny, anant 
la pilota al travesser i botant 
prop de la línia de porta, on 
Costa, sempre a punt, marcà 
de cap (2-1). 
Segon temps, minut 5, Ivan, 
tècnicament perfecte, efectuà 
una passada en profunditat 
cap a Ricart que xutà amb 
potència i el porter rebutjà. 
Recollí X. Moyes que d’un tir 
a mitja altura, empatà el par-
tit (2-2). Els visitants eren de 
nou dins l’encontre. Anotarem, 
després,  una preciosa juga-
da entre Biscarri, X. Moyes 
i Ureña, que centrà, com ell 
acostuma, al segon pal, però 
per poc el rematador no arribà 
a temps. Era un avís seriós. 
Al minut 13, després de varis 
rebots arribà la pilota a Bis-
carri que empalà de volea i el 
seu espectacular remat, fou 

Pluja de gols en el partit de 
l’Igualada veterà de futbol
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posaven per davant en desvi-
ar la Laia Pera un xut exterior 
(2-3).
EL Bigues amb nou faltes es-
tava molt atent a no cometre la 
desena, que significaria la fal-
ta directa favorable a les igua-
ladines. Però a dos minuts 
pel final l’àrbitre assenyalava 
penal favorable a l’Igualada. 
La Laura Salvador retornava 
a la pista per picar el penal. 
La capitana però enviava la 
bola a les guardes de la por-
tera visitant Georgina Gervilla. 
L’àrbitre tornava a assenyalar 
penal favorable a l’Igualada 
per retenció de bola de la por-
tera visitant. Ara seria la Ra-
quel Bernadas la que sí que 
transformaria la pena màxima 
i posava l’empat al marcador 
(3-3).
Quedava un minut i mig i 
l’Igualada va tenir encara una 
claríssima ocasió que no va 
aprofitar. Amb aquest regust 
de boca, -la de la possible vic-
tòria en el darrer instant, com 
ja va passar en el partit de la 
primera volta-, s’arribava al fi-
nal d’un partit emocionant fins 
al darrer segon i que va fer 
gaudir a la vuitantena de per-
sones que van venir a espero-
nar a les locals.
Amb aquest resultat, les po-
sicions i les diferències entre 
ambdós equips es mantenia 

intacta, conservant l’Igualada 
la vuitena posició, ara amb 
23 punts i el Bigues i Riells 
la novena amb 22 punts. Una 
vegada més, nenes i nenes de 
l’OKpatina (l’escola d’hoquei 
patins de l’Igualada Femení 
Hoquei Club Patins) van venir 
a esperonar l’equip i a saludar 
a algunes jugadores.
El pròxim dissabte a les 20:00 
h l’Igualada juga a Vilanova 
contra un equip que porta tres 
victòries consecutives. Els 
mateixos partits que les igua-
ladines no coneixen la victòria. 
Així doncs, les de l’Anoia ani-
ran a trencar dinàmiques, per 
sumar tres punts, i recuperar 
les bones sensacions per en-
carar amb garanties el tram 
final de la lliga.

Igualada FHCP 3
Laia Navarrete -P-, Elba Gar-
reta, Clara Ferrer, Raquel Ber-
nadas (2) i Marta Soler. També 
Sílvia Borràs -P-, Laura Sal-
vador, Laura Torres, Meritxell 
Martínez i Judit Baldris (1). 
Entrenadors: Raül Ramírez i 
Harry Mora.
CHP Bigues i Riells 3
Georgina Gervilla -P-, Vanesa 
Garcia, Sara Cristófol, Gem-
ma Cristófol i Marta Borràs 
(2). També Cristina Vegas -P-, 
Laia Pera i Laura Carrillo. En-
trenador: Mariona Carmona

Acord amb el Noia Freixenet
Aquest dilluns al vespre, els 
presidents del CE Noia Frei-
xenet, Jaume Esteve, i el del 
Igualada FHCP, Salvador Gil 
han signat, a Sant Sadur-
ní d’Anoia, un acord de col-
laboració per a potenciar els 
equips femenins d’ambdós 
clubs. L’acord, renovable anu-
alment, pretén unificar esfor-
ços i recursos per augmentar 
el nivell i el nombre d’equips 
d’hoquei femení en ambdós 
clubs. 
A l’acte també hi han assistit 
el Coordinador Tècnic del CE 
Noia Freixenet, Sergio Iglesi-

as “Keko”, els entrenadors i 
responsables de l’Àrea Tècni-
ca de l’Igualada FHCP, Harry 
Mora i Raül Ramírez i el Tre-
sorer del club igualadí Jordi 
Besa.  Tots els presents han 

manifestat la seva satisfacció 
i el seu convenciment de què 
l’acord és un gran pas enda-
vant per l’hoquei femení actual 
i el futur, i referma la bona sin-
tonia entre el Noia i l’Igualada. 

indeturable (2-3). Deu minuts 
tardaren els barcelonins a em-
patar. Jugada de contraatac i 
remat a boca de gol (3-3). Els 
de Les Comes, aguantaren bé 
varis atacs perillosos que sal-
varen Canals, primer, Farré, 
Calsina, Tort i Robert. I arri-
bàrem al final inesperat. Minut 
45, Gustavo feu un desplaça-
ment espectacular de banda a 
banda sobre Ivan, el qual cen-
trà mil·limètricament al cap de 
Ricart que rematà de vaselina 
perfecta (3-4). 
En temps afagit, marcaren de 
centre els locals, enviaren una 
pilotada llarga a l’àrea que 
fou rematada sobre la línia 
de meta (4-4). Gol i final. Con 
digué en Ramonet, no es pot 
pot dir blat, fins que és al sac, 
i ben lligat.
Ramonet feu jugar: Tort, Farré, 
Robert, Canals, Calsina, Ivan 
(que efectuà un partit tècnica-
ment perfecte), Corbella, Pla-
nell, Ricart, Gustavo,Costa,X.
Moyes, Ureña, Biscarri i Toro. 
Dissabte vinent, a Les Co-
mes-1 (al camp de baix), co-
mençarà la Copa Catalunya. 
Ens visitarà el Sants. 

L’Ajuntament felicita el CBI per 
l’ascens a 2a Catalana

BÀSQUET / LA VEU

L’Ajuntament ha transmès 
l’enhorabona en nom de la 
ciutat al Club Bàsquet Igua-
lada  pel recent ascens de 
l’equip Sènior, el Physic Igua-
lada B, a 2a Catalana. A l’ac-
te hi han assistit regidors del 

consistori encapçalats per l’al-
calde, Marc Castells, i la regi-
dora d’Esports, Rosa Plassa, 
el cos tècnic i els jugadors, 
amb el president del club, Ro-
ger Casellas, al capdavant. El 
CBU ha fet una excel·lent tem-
porada amb un balanç de 25 
victòries i 1 única derrota.
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JOCS ESCOLARS / LA VEU

El passat dissabte 25 d’abril 
es va celebrar el Campionat 
Comarcal d’Atletisme en cate-
goria Benjamí a l’Estadi Atlètic 
d’Igualada. L’organització va 
anar a càrrec del Consell Es-
portiu de l’Anoia.  
Les proves que es van con-
vocar van ser: 1000m, 60m, 
60m.t, llargada, alçada, pes i 
pilota. 
Els guanyadors de cada pro-
va van ser: 1000m femenins: 
Carla Bisbal del Garcia Fos-
sas; masculins: Pepe Garcia 
del Mestral. En 60m femenins: 
Alba López del Mowgli; mas-
cuins: Albert Prieto de Tous. 
En 60m tanques femenins: 
Laia Guzmán del Renaixença; 
masculins: Albert Soler dels 
Maristes. En salt de llargada 
femenina: Laia Guzmán del 
Renaixença; masculina: Jor-
di Armenteras del Mowgli. En 
salt d’alçada femení: Paula 
Caldito del Castell d’Òdena; 
masculí: Arnau Vargas dels 
Maristes. En llançament de 
pes femení: Kristina Manko de 
l’Emili Vallès; masculí: Jacob 
Morros del Castell d’Òdena. I 
en el llançament de pilota fe-
mení: Laia Guzmán del Renai-
xença; masculí: Lluís Torras 
del Castell d’Òdena.

Forés i l’igualadí Usón en el ral.li gallec.

Campionat comarcal escolar 
d’atletisme benjamí

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

L’entorn del Monestir de So-
brado de los Monjes donava 
el tret de sortida a la segona 
edició del Ral·li de Curtis, pun-
tuable per al Campionat d’Es-
panya de Ral.lis de Terra. Amb 
una inscripció d’autèntic luxe, 
59 pilots prenien la sortida de 
la plaça de l’ajuntament de 
Teixeiro i entre els que hi havia 
el pilot vallesà Eduard Forés 
copilotat per l’anoienc David 
Usón de Moto Club Igualada 
amb Mitsubishi EVO X.
Aquesta era la tercera prova 
del campionat estatal de ral.
lis de terra una vegada ja dis-
putats els de Lorca i Navarra. 
El divendres a la tarda es va 
fer una curt tram cronometrat i 

Forés i Usón, segons a la Evo 
Cup del ral·li gallec de Curtis

va ser el dissabte amb la sor-
tida al recinte firal de Curtis, 
quan es van disputar la resta 
de trams cronometrats, dos 
menys però dels que cons-
taven en el recorregut doncs 
van ser anul.lats degut a que 
estaven molt enfangats amb la 
pluja caiguda.
Forés i Usón al final d’aquest 
ral·lis corunyès es van clas-
sificar en una bona novena 
posició absoluta i segons a la 
EVO Cup. El ral·li va ser gua-
nyat pel jove pilot estonià Karl 
Kruuda copilotat per Martin 
Järveoja amb Citroën DS3 R5. 
El proper ral.li puntuable del 
campionat estatal de terra es 
disputarà a el Bierzo els dies 
19 i 20 de juny.

NATACIÓ / LA VEU

Bona actuació de l’equip Ale-
ví-Infantil del Club Natació 
Igualada al VII Trofeu Natació 
Sant Isidre a Cervera el dia  25 
d’abril, amb la participació dels 
nedadors Òscar Díez, Andreu 
Bermejo, Laura Rodríguez, 
Alicia Pérez, Ona Brunet, Mi-
guel Naranjo, Àlex Varea, Ju-

L’equip aleví-infantil del CNI, al 
trofeu St. Isidre de Cervera

dit Ibarra, Xavi Tort , Marçal 
Rodríguez, Esther Morillo, Nil 
Enríquez, Amaru Rubio, Aida 
Sánchez, Janna Blaya, Carla 
Alemany i Andrea Pérez. Fe-
licitació especial als nedadors 
que van aconseguir el rècord 
de la prova en el seu estil: 
Andreu Bermejo, Òscar Díez, 
Janna Blaya i Àlex Varea.

La resta de classificacions la 
podeu trobar al següent en-
llaç: http://www.ceanoia.cat/
esports/atletisme/154 
També es va celebrar la jorna-
da puntuable per al Campio-
nat de Poliesportiu dels Jocs 
Escolars. En el grup A de la 
categoria benjamí masculí va 
quedar primer els Maristes A; 
en el nivell B el Joan Maragall 
A; en el nivell C el Garcia Fos-
sas B; i en categoria femeni-
na el Monalco A. La resta de 
classificacions les podeu tro-
bar a: http://www.ceanoia.cat/
esports/benjami/137 

Demà, més finals
Demà dissabte 9 de maig se 
celebrarà el Campionat Co-
marcal d’Atletsime en cate-
goria aleví a l’Estadi Atlètic 
d’Igualada. També se celebra-
ran les Finals a 4 de bàsquet 
(http://www.ceanoia.cat/noti-
cia/finals-a-4-de-basquet/564 
) i la Cloenda del Polisportiu 
Benjamí dels Jocs Escolars 
(http://www.ceanoia.cat/no-
ticia/cloenda-polis-benjami-
na/563 ). Aquests dos esde-
veniments se celebraran al 
Complex Esportiu de Les Co-
mes d’Igualada.

FUTBOL SALA / LA VEU

El Club FS Can Titó Vilanova 
del Camí va ser fundat el maig 
de l’any 1999. 
Us volen informar que per a 
la propera temporada 2015-
2016 volen completar els seus 
equips. Des d’ahir dijous 7 de 
Maig, el club, oferirà jornades 
de promoció d’aquest esport 
amb tècnics qualificats i sen-
se cap tipus de cost, totalment 
gratuït. Per aquest motiu, du-
rant el mes de Maig i Juny es 
faran entrenaments gratuïts al 
Poliesportiu de Can Titó, per 
a formar equips de futbol sala 
base de cara a la temporada 
2015/2016.
Horaris d’entrenaments:
INFANTILS (nascuts al 2002 i 

El CFS Can Titó de Vilanova ofereix 
entrenaments gratuïts

2003)
Dijous de 18:15h a 19:15h
CADETS (nascuts al 2000 i 
2001)
Dijous de 18:15h a 19:15h
JUVENILS (nascuts al 1999, 
1998 i 1997)
Dijous de 18:15h a 19:15h
Per a més informació, podeu 

visitar el portal web: https://
cfscantitovilanova.wordpress.
com/entrenaments-gratuits/ 
o bé adreçar-vos a ells a tra-
vés del correu electrònic can-
titovilanova@gmail.com i/o a 
través del facebook CFS Can 
Titó Vilanova. I també, trucant 
al telèfon 679 660 199(Oriol).

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
AL ROIG VIU (1949)  Excel·lent cinema de gàngsters. Amb James Cagney
SENSE PERDO (1992)  Western realitzat i interpretat per Clint Eastwood.
LA VIE D´ADÈLE (2013)  Sobre la física i la química de l´amor
L´AGE D´OR (1930) Obra emblemàtica del cinema surrealista. De Buñuel
PSICOSI  (1960)  Alfred Hitchcock servint terror, angoixa i crims



Òdena, escenari de 
les grans clàssiques 
del ciclisme

VELA / LA VEU

Del 1 al 5 d’abril es va celebrar 
a Vilagarcia d’Arousa la Copa 
d’Espanya de la classe opti-
mist, primera fase selectiva 
del rànquing espanyol, i  que 
es completará amb la segona 
fase a Laredo (Cantabria) del 
29 juny al 4 de juliol amb el 
Campionat d’Espanya on que-
dara definida la Selecció Es-
panyola on els 12 primers del 
rànquing representarán Espa-
nya  a l’Europeu i al Mundial.
Eduard Ferrer junt als seus 19 
companys de la selecció Ca-
talana, es van veure les cares 
amb la resta de seleccions, un 
total dels 154 millors regatis-
tes del país.
Amb vents de NE quasi sem-
pre d’intensitat (15 a 23 kts) en 
les 7 proves dels dos primers 
dies i (5 a 7 kts) les dues ul-

ESQUAIX / LA VEU

L’igualadí Bernat Jaume és va 
desplaçar a la localitat danesa 
de Hering per disputar amb la 
roja els campionats d’Europa 
absoluts per equips.
El combinat espanyol que juga 
a la 1a divisió europea de les 
3 que hi ha, va completar un 
gran campionat quedant en 
una excel·lent 5a posició final.
El nostre jove igualadí per 
això, solament va jugar un 

Bernat Jaume disputa 
els Europeus de Dinamarca
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partit i va ser contra els cam-
pions, França davant Baptiste 
Massotti amb qui va perdre 
per 3-1.
Espanya va perdre amb l’es-
mentada França per 0-4 i amb 
Alemanya per 1-3. Però va 
guanyar a Suissa, Holanda 
i Gal·les, totes per 3-1, però 
sense el concurs de nostre 
representant. Si la progressió 
continua, sortiran noves opor-
tunitats segur.

PÀDEL / LA VEU

Derrota a Olesa davant el se-
gon equip d’aquesta ciutat en 
partit aplaçat per la disputa del 
Mokka. Natalia Biosca/Rosa 
Mas van caure en dos sets 
davant Eva Mancebo/Ma Car-
men Martínez, Margot Gumà/

Derrota de l’equip femení de 
pàdel de l’Esquaix Igualada

Elia Soriano també van cedir 
per un doble 6-2 amb Nadia 
Gutiérrez/Mª Jose Almansa i 
finalment Francina Olaria/Fa-
biana Spick són les que més a 
prop es van quedar caient en 
3 set davant Montse Vargas/
Esther Álvarez.

Eduard Ferrer, a la Copa 
d’Espanya de vela optimist

times. Eduard constant i amb 
les típiques remontades en 
l’empopada que tant el carac-
teritzen i uns parcials 2-2-1-
15-2-1-6-15-2 el van portar a 
la segona posició, proclaman-
se Sots Campió de la Copa 
d’Espanya i Campió Masculí 
Espanyol.

HÍPICA / LA VEU

El passat diumenge, les nos-
tres amazones del Club Esco-
la Hípica Anoia van assistir al 
concurs complert a Les Tan-
ques. Aquesta és una discipli-
na que consta de doma, camp 
a través i salt d’obstacle.
Felicitem a les nostres genets 
de l’hípica, pels magnífics 
resultats obtinguts a l’Hípi-
ca Les Tanques situada en 
Viladecans. Raquel Cordero 
va acabar a 3a posició a la 
modalitat d’iniciació muntant 

Grans resultats de les 
amazones de la Hípica Anoia

a Tarantino, Laura Mulet va 
acabar a 1a posició a la mo-
dalitat de C3 muntant a Peggy 
Sue. Judit Busquet va acabar 
a 3a posició a la prova social 
de salt a 0’90 m amb Tanga. 
Carla Ugena va acabar a 1a 
posició en la categoria de po-
nis A concurs complert d’equi-
tació muntant a Cehia Cleo 
Comend, aquest binomi son 
els actuals campions de Cata-
lunya i Espanya  a la categoria 
de ponis A en CCE i a Doma 
clàssica.   

CICLISME / LA VEU

Es va disputar el 66è. Gran 
Premi Ciclista d’Òdena, la ter-
cera gran clàssica d’enguany 
puntuable per al rànquing de 
la Federació Catalana de Ci-
clisme. L’actual mallot groc del 
Campionat, Sebastián Mora, 
de l’equip Atika Sairfruits, va 
liderar la cursa des de la puja-
da a les Maioles, i després de  
controlar en tot moment els 
intents dels seus companys, 
en especial del francès Ané 
Hugues, va aconseguir entrar 
en primer lloc en un sprint final 
molt ajustat davant de Jordi 
Soler de l’equip Esteve i Gui-
llaume De Almei de US Mon-
tauban 82. 
La Unió Ciclista Igualadina, 
organitzadors de la cursa des 
de l’any 1950, va voler agrair a 
l’Ajuntament d’Òdena la seva 
col·laboració lliurant la placa 
commemorativa que la Fede-
ració Catalana de Ciclisme els 
va atorgar en reconeixement 
de la seva trajectòria esportiva 
i organitzativa. 

Laura Orgué, 
campiona de la Trail 
del Cap de Creus

CURSES / LA VEU

La igualadina Laura Orgué 
s’ha endut el triomf a la pro-
va de 23km del Trail Cap de 
Creups, amb 2.400 metres de 
desnivell acumulat. La victòria 
arriba mentre en la fase de 
preparació de l’anoienca de 
cara a disputar la marató de 
Zegama. Orgué ha completat 
el recorregut en 2:25:12, deu 
minuts menys que Eugènia 
Miró (2:35:13) i amb un quart 
d’hora sobre Michaele Teresa 
Lodge (2:40:18), que ha com-
pletat el podi.



Cultura
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TEATRE / LA VEU

Després d’estrenar-se al Te-
atre de l’Aurora per la Festa 
Major passada i enmig d’una 
gira que els porta per esce-
naris d’arreu del país, aquest 
cap de setmana torna a la sala 
independent igualadina La bu-
taca, l’obra més irreverent, 
transgressora i divertida sobre 
el 1714 i la independència de 
Catalunya, interpretada pels 
membres de la companyia T-
Atraco Teatre, Robert Gobern 
i l’igualadí Joan Valentí.
La butaca proposa als espec-
tadors fer un divertit i sorpre-
nent viatge en el temps. Con-
cretament 300 anys enrere. 
Un Mosso d’esquadra del cos 
de seguretat del Palau de la 
Generalitat fa guàrdia a l’acte 
solemne de proclamació de la 
Declaració Unilateral d’Inde-
pendència a càrrec del Molt 
Honorable President de Cata-
lunya. L’agent, de manera ac-
cidental (el públic ja descobri-
rà com), viatja tres-cents anys 
enrere en la història del nostre 
país. El mosso es trobarà cara 
amb el mateix rei Carles II de 
Castella i que seria testimoni 
de la signatura del seu tes-
tament que nomenaria Felip 
V hereu de la corona, de la 
guerra de Successió, del fatí-

dic setge de Barcelona i dels 
fets del 1714. Els camins del 
mosso i de Rafael Casanova 
es creuaran i el policia es po-
sarà a les seves ordres.
Tal i com explica Joan Valentí, 
“La butaca és una obra de tea-
tre molt catxonda, molt diverti-
da, sobre la independència de 
Catalunya i, a més, expliquem 
els fets de 1714. La gent, quan 
surt de veure l’espectacle, ens 
diuen que han vist tota una lli-
çó d’història però que, a més, 
s’ho han passat molt bé, que 
han rigut molt”.
Amb La butaca, els especta-
dors acompanyen al mosso en 
aquest anar i venir per aquest 
episodi trascendental de la 
història de Catalunya. Tam-
bé viatjaran per la Barcelona 
del vuit-cents, oberta al món 
i cosmopolita com l’actual, 
pels seus costums, pels seus 
carrerons del Born, pels seus 
oficis... També viatjaran al fu-
tur, per veure amb un final sor-
prenent (que no desvetllarem) 
com acabarà tot plegat...
L’actor igualadí Joan Valentí 
explica que “tot i el rigor histò-
ric (vam realitzar un treball do-
cumental previ i d’assessora-
ment científic) volem treure el 
tel solemne, seriós i pompós 
de la història donant-li un to 

irreverent i d’humor”. Afegint 
que “hem de poder riure de la 
nostra història, de nosaltres 
mateixos. Hem de poder treu-
re ferro, hem de treure aques-
ta pàtina d’heroïcitat, que està 
molt bé per a les pel·lícules 
americanes... Hem anat a fer 
un espectacle que sigui un 
contrapunt a tots els actes ofi-
cials, seriosos i solemnes que 
s’han fet sobre el 1714”.
La butaca torna a l’Aurora 
fent una aturada enmig d’una 
llarga gira per arreu de Cata-
lunya, amb més de seixanta 
funcions en diversos escena-
ris, com l’emblemàtic Born, 
on se succeïren aquests fets 

Joan Valentí torna a l’Aurora amb “La butaca”, la comèdia 
més divertida sobre la independència de Catalunya

històrics. Centenars de per-
sones ja han “passat per la 
butaca”. Entre d’altres, l’actor 
Carles Xuriguera, que ens ex-
plica que “La butaca, amb dos 
magnífics actors liant-la, és 
humor i ironia en format lleu-
ger, directe i contundent. Tea-
tre del bo. La “fenya” ben feta 
no té fronteres” o la presidenta 
d’Òmnium Cultural, Muriel Ca-
sals, que recomana veure-la 
“perquè ens féu divertir amb la 
nostra història i perquè ens féu 
tenir la seguretat que el futur 
serà molt millor que el passat, 
perquè ara ja no fem guerres, 
les guerres les perdíem, però 
la pau la guanyarem”.

Finalment, Joan Valentí convi-
da a tothom a venir a veure La 
butaca aquest cap de setma-
na a l’Aurora “sigui o no sigui 
independentista... Tenim un 
final obert que dóna peixet a 
tot tipus d’idees i pensaments. 
Que vingui tothom que vulgui 
riure, tothom que vulgui pas-
sar-s’ho bé. A més, pot venir 
amb la família. És una obra di-
rigida a tothom. Els prometem 
que riuran”.

Funcions i venda d’entrades 
La butaca es podrà veure al 
Teatre de l’Aurora el divendres 
8 i el dissabte 9 a les 21h, i el 
diumenge 10 a les 19h. Com 
és habitual, després de la fun-
ció de divendres, els espec-
tadors podran compartir les 
seves opinions en una tertúlia 
que obrirem amb els membres 
de la companyia. Les entra-
des 15€ i 12€ (amb els des-
comptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la ta-
quilla del Teatre de l’Aurora (a 
la plaça de Cal Font) una hora 
abans de cada funció. També 
es poden reservar prèviament 
trucant al 938050075 exclusi-
vament els dijous de 19 a 20 
h. Més informació a www.tea-
treaurora.cat.

DANSA / LA VEU

El Ballet Carmen Roche serà 
aquest dissabte, 9 de maig, 
a Igualada per presentar el 
seu espectacle Timeless. De 
Petipa a Nacho Duato, una 
proposta que fon diferents gè-
neres i el treball de diversos 
coreògrafs. L’acte tindrà lloc 
a les 21h, al Teatre Municipal 
l’Ateneu. La funció, organitza-
da per l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC) forma part del 
programa Platea del Ministeri 
de Cultura, compta amb el su-
port de la comissió de dansa 
de la ciutat i s’emmarca en el 
Dia Internacional de la Dansa.

La companyia
El Ballet Carmen Roche va 
començar la seva singladura 
professional el 1998 de la mà 
de la reconeguda mestra Car-
men Roche, ballarina del Ba-
llet d’Antonio i Maurice Bejart, 

que ha aconseguit consolidar 
la formació com una de les 
més estables i capdavanteres 
de l’Estat.
La companyia aposta deli-
beradament per la difusió de 
les obres bàsiques del patri-
moni del ballet clàssic però 
amb una mirada oberta a tots 
els llenguatges de la dansa. 
Coreògrafs com Tony Fabre, 

Ramon Oller, Mario Zambra-
no, Gustavo Ramírez, Angel 
Rodríguez o Pascal Touzeau, 
han creat especialment peces 
per Roche, cosa que ha contri-
buït a crear el seu propi estil i 
personalitat.
Carmen Roche és una de les 
professionals més reconegu-
des en l’àmbit de la dansa a 
Espanya i compta amb una 

dilatada carrera professional. 
L’any 1995 va rebre la Medalla 
de Plata al Mèrit en les Belles 
Arts del Ministeri de Cultura 
i, el 2012, la Medalla d’Or al 
Mèrit de les Belles Arts com a 
reconeixement a tota una vida 
dedicada a la dansa.

L’espectacle
Timeless vol apropar la dan-
sa a tots els públics, per la 
barreja d’estils i temàtiques 
properes a l’espectador. El 
programa va des de la dansa 
clàssica brillantment execu-
tada fins a la contemporània 
més avantguardista, passant 
per l’estil neoclàssic propi de 
Nacho Duato.
Les peces clàssiques que 
componen aquesta nova crea-
ció són Pas a Dos d’El Corsari 
i La Bella Dorment, ambdues 
coreografies de Marius Petipa. 
Mimí i Fredo d’estil neoclàssic 

de Tony Fabre, gran coreògraf 
que va morir recentment. La 
peça contemporània Espacio 
incierto realitzada pel jove Jor-
di Vilaseca, un dels creadors 
de la dansa més avantguar-
dista i com a colofó final, el co-
reògraf español més universal 
Nacho Duato, que ha cedit a 
l’espectacle la peça Without 
words.

Venda d’entrades 
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística d’Igualada (c/ 
Garcia Fossas, 2) de dimarts 
a divendres de 19 a 21h i el 
dissabte d’11 a 14h. També 
des de dues hores abans a la 
taquilla del Passatge Vives. 
Les entrades tenen un preu de 
18 i 15 euros, amb descomp-
tes per a diversos col·lectius. 
També es poden comprar a 
www.ticketea.com.

El Ballet Carmen Roche porta aquest dissabte a Igualada 
“Timeless. De Petipa a Nacho Duato”
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CINEMA / LA VEU

La campanya ‘Una ciutat de 
cine amb cinema’, ha recollit ja 
més de 4.000 firmes en suport 
a la recuperació del cinema 
per a la ciutat proposada per 
l’Ateneu Igualadí.
L’Ateneu, un any després del 
tancament del Kursal, i en co-
herència amb els seus valors 
i principis de servir a la ciutat, 
va decidir oferir un dels seus 
espais més emblemàtics, l’au-
ditori, per tal de transformar-lo 
en sala de cinema.
Aquest no és un projecte nou 
per a l’Ateneu. Fa una dècada 
ja va desenvolupar el projecte 
executiu del cinema, però la 
manca de recursos de l’entitat 
va impedir la finalització de tot 
el projecte d’adequació.
El suport rebut amb tant poc 
de temps ens anima a convi-
dar a tots aquells i aquelles 
que encara no ho han fet, a 
que se firmin el manifest de 
suport. I això no és tot.
L’Ateneu també ha posat a la 
venda entrades de fila 0 per 
donar suport econòmic a l’inici 
de la programació. L’entrada 
dóna dret a un descompte del 
50% quan s’utilitzi. Tal i com 

s’explica en la campanya, si 
finalment no s’aconseguís el 
cinema, els diners recollits es 
destinarien a obra social en 
l’àmbit del cinema.
I què veurem en aquest cine-
ma? Doncs cinema de quali-
tat, independent, infantil, juve-
nil, versió original subtitulada, 
... en definitiva, un cinema que 
els caps de setmana podràs 
anar-hi amb la família, amb els 
fills. Un cinema al centre, sen-
se llargs desplaçaments, sen-
se sortir de la ciutat. Gaudeix 
de la ciutat, del comerç, de la 
restauració, i després vine al 
cinema!
Per tot això hem engegat 
aquesta campanya de recolli-
da de firmes, i perquè volem 
fer sentir la veu o el desig de 
la ciutat, s’allargarà fins la Fira 
d’entitats del mes de juny, mo-
ment que esperem haver as-
solit la xifra de 10.000 firmes!
T’animes? Ens ajudes a ani-
mar als teu coneguts? Ens 
ajudes a recollir firmes?
Ja som més de 4.000, però 
volem que tu també signis, 
perquè ...si vols, tindrem cine-
ma a l’Ateneu.

La campanya ‘Una ciutat de cine 
amb cinema’ de l’Ateneu ja ha 
recollit més de 4.000 firmes

HISTÒRIA / LA VEU

Resar a l’àngel de la guarda 
cada dia, passar el rosari, be-
neir el pa, fer d’escolanet, anar 
a catequesi cada diumenge, 
portar dol durant anys... Els 
costums religiosos van mar-
car les generacions passades 
però avui molts s’han perdut o 
s’han passat a celebrar en la 
més estricta intimitat. Aquest 
va ser l’eix de la tertúlia «Les 
devocions i els ritus a la vida 
quotidiana», que es va celebrar 
dimecres passat a la Biblioteca 
Central d’Igualada dins els ac-
tes de la Primavera Gran. Una 
desena de persones grans 
van participar-hi i el seu testi-
moni es va enregistrar per for-
mar part de la Biblioteca de la 
Memòria. Els participants, als 
quals la Biblioteca agraeix sin-
cerament la seva col·laboració, 
van ser: Teresa Closa, Maria 
Manubens, Cecili Diez, Maria 
Térmens, Dolors Roca, Elisa 
Carpi, Gaspar Búrria, Eusebia 
Fanega, MªTeresa Riba i Antò-
nia Palomo.
Els records d’una infantesa 
marcada per infinitud de cos-
tums religiosos seguien ben 
vius en les ments de tots ells. 
Qui més qui menys ho vivia in-
tensament: «moltes coses eren 
obligatòries però ens agrada-
va», en paraules de l’Euse-
bia. De tot el calendari litúrgic 
catòlic el que més enyoraven 
les assistents era la celebra-
ció del mes de Maria, al maig, 
que es feia antigament: «ho 
vivíem molt, a casa, a l’esco-

la, col·leccionàvem estampe-
tes», va explicar Dolors Roca. 
El Dijous de Corpus Christi, en 
què s’engalanaven amb catifes 
de flors els carrers d’Igualada 
i altres pobles, també es vivia 
amb molta alegria: «nosaltres 
vam arribar als anys quaranta 
a Igualada i quan feia poc que 
érem aquí vam fer una catifa 
de flors al carrer de les Delíci-
es, llavors carrer d’Oviedo, on 
vivíem totes les castellanes», 
va recordar l’Eusebia Fanega.
Els records de la primera co-
munió també van despertar 
somriures, entre els tertulians, 
tot i que tal com va destacar 
Gaspar Búrria, no tothom po-
dia fer-la en les mateixes con-
dicions. En el seu cas a ell i la 
seva germana els van deixar el 
vestit de la comunió. Però no 
només existien diferències de 
classe, a la dura postguerra, 
també de gènere: «a missa els 
homes seien en un costat i les 
dones a l’altre», van comentar.
Aquests testimonis es trans-
criuran i formaran part de la Bi-

Els costums religiosos d’abans reviuen en una 
nova tertúlia de la Biblioteca de la Memòria

blioteca de la Memòria. Aquest 
arxiu es va posar en marxa 
el 2001, forma part de la Col-
lecció Local de la Biblioteca i 
recull més d’un centenar de 
testimonis d’allò més diversos 
d’igualadins i anoiencs que els 
han cedit per a la seva conser-
vació i difusió. La seva filosofia 
es basa en la riquesa i la sin-
gularitat de les fonts orals (els 
records) de les persones, que 
ofereixen una visió diferent de 
la història oficial. S’hi poden 
veure des de correspondèn-
cia a quaderns de memòries, 
fotografies i altres tipus de do-
cuments. Tots aquests docu-
ments es poden consultar a la 
segona planta de la Biblioteca 
i poden ser de gran utilitat per 
als estudiants i investigadors. 
La tertúlia, la vuitena que es 
fa d’aquestes característiques, 
s’emmarcava dins els actes de 
la Primavera Gran, una inicia-
tiva conjunta de l’Associació 
de la Gent Gran d’Igualada i 
l’Ajuntament d’Igualada

CULTURA / LA VEU

El diari  “Ara” publicava diu-
menge passat una entrevista 
amb Francesc Bailón arrel del 
seu domini de l’idioma kalaalli-
sut, la llengua parlada per una 
part de la reduïda població de 
Groenlàndia. Aquest coneixe-
ment i les sovintejades esta-
des l’hi han permès comuni-
car-se i fer amistats entre el 
poble inuit.
L’endemà, dilluns, va explicar 
a l’AUGA les enormes dificul-
tats que van patir totes les 
expedicions que van intentar, 
i finalment arribar, al Pol Nord. 
Els diferents “pols nord” exis-

tents i les característiques 
geogràfiques d’aquell territori 
inhabitable. Una conquesta, 
iniciada a mitjan el segle XIX, 
no va culminar fins a final dels 
anys seixanta del segle pas-
sat.
Enmig de les nombroses pre-
guntes dels assistents, Bailón 
va comunicar la seva immi-
nent tornada a Groenlàndia 
per recollir i acompanyar a 
Canàries unes famílies inuits.
El proper dilluns a  l’AUGA, 
Teatre Nu ens acostarà Pere 
Calders en la deliciosa obra 
Raspall.

L‘actriu Lloll Bertran a l’estand de l’Ateneu a la Diada de St. Jordi recollint signatures per 
la campanya.

La conquesta del Pol Nord a 
l’AUGA

MÚSICA / LA VEU

La fase final del Concurs Inter-
nacional Paper de Música de 
Capellades, en la seva vint-
i-sisena edició va tenir lloc el 
proppassat diumenge dia 3 de 
maig, a la Sala Paper de Mú-
sica de Capellades.
D’entre les 17 actuacions ins-
crites van quedar finalistes:
- Andrea Amador Nores, vio-
loncel. Barcelona.
- Jorge Nava Vásquez, piano. 
Santander.
- Aldamena Duo: Nahikari 
Oloriz Maya, saxòfon, Itxaso 
Sainz de la  Maza Bilbao, pia-
no. Navarra i Bizkaia.
- Fukio Ensemble: Xavier 
Larsson, saxòfon alt, Joaquín 
Sáez Belmonte, saxòfon te-
nor, José Manuel Bañuls Mar-
co, saxòfon tenor, Xabier Ca-
sal Ares, saxòfon baríton. Illes 
Balears, Alacant i La Corunya.
- Nelson Quartet: Albert Sku-
ratov, violí, Desislava Karam-

filova, violí, Petya Kavalova, 
viola i Stamen Nikolov, violon-
cel. Rússia i Bulgària.
- Evenos String Quartet: Ivan 
Knezevic, violí, Ioannis Petra-
kis,  violí, Odysseas Lavaris, 
viola i Mathieu Jocque, violon-
cel. Sèrbia, Grècia i Bèlgica.
El jurat qualificador presidit per 
Antoni Ros-Marbà, va escollir 
com a guanyador del concurs 
a Evenos String Quartet

Evenos String Quartet, guanyadors del 26è 
Concurs Internacional Paper de Música

Paper de Música promociona-
rà el guanyador per mitjà dels  
organitzadors corresponents, 
li oferirà la participació en un 
mínim de 10 concerts, i li re-
serva el de Primavera de l’any 
vinent a la Sala Paper de Mú-
sica de  Capellades, el premi 
especial Hotel Santa Marta de 
Lloret de Mar de 1.400€ i el 
premi d’enregistrament d’un 
màster per a l’edició d’un CD. 
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Aquest divendres passat, 
segon concert de l’actual ci·
cle de concerts Músiques de 
Butxaca de l’Ateneu.
I passem del ritme, el swing i 
la força dels Manmbo Jambo 
a l’intimisme, l’alegria serena 
i la claredat del Paul Kalson i 
els seus dos acompanyants 
(Armando Erenas a les gui·
tarres i Tito Torres a la bate·
ria).
El Paul ens va venir a can·
tar un repertori ben equilibrat 
entre versions d’estàndards 
de Rithm&Blues, Pop i Soul, 
portades magistralment al 
seu terreny, i temes propis. 
Un barreja pensada, equili·
brada, suau i rítmica, sense 
estridències, amb silencis 
plens, rics, lluminosos i ete·
ris, tot ple d’insinuacions i 
bons detalls d’improvisaci·
ons...
Només començar, declaració 
d’intencions: el Paul tot sol, 
al teclat, a mitja veu, amb un 
tot pausat i lent que, de fet, 

PEP TORT

Per començar el pont, puntes de coixí

semblava més cantés a capel·
la que no pas amb acompa·
nyament musical (fins i tot 

m’atreviria a dir que el teclat 
també interpretava a capel·
la...)

Músiques de Butxaca a l’Ateneu

I després d’això passàvem 
dels temes aliens al propis 
sense altibaixos, seguint un 
fil argumental clar i sensat: un 
concert de guant blanc, suau, 
modulat...
A destacar la captivadora veu 
de molts matisos del propi 
Paul, que va de l’agut lluminós 
als falsets més alegres i ges·
ticulats. Una veu rica i neta 
que no necessitat de grans 
acompanyaments sonors , ni 
de molt volum per fer·se sen·
tir, per omplir l’espai. Una veu 
suau i dolça, que no fluixa, 
intensa, però no estrident. El 
Paul juga magistralment amb 
les insinuacions sonores, els 
silencis mesurats però plens, 
les improvisacions i els mati·
sos ben definits i acolorits.
A destacar també la feina dels 
altres dos músics. Per una 
banda el Tito Torres, el bateria 
que duia el ritme d’una forma 
suau i delicada, omplia però 
no atabalava, emmarcava la 
suavitat de la nit, amb una for·

ça continguda i tota plena de 
matisos.
I la gran descoberta, per mi, 
va ser la del guitarrista, l’Ar·
mando Erenas, que vestia 
els racons i els plecs dels si·
lencis amb una suavitat i una 
riquesa de matisos difícilment 
imaginable en una guitarra 
elèctrica. Puntejant, acompa·
nyant amb suavitat, dibuixant 
colors a l’aire de la nit. Ell 
sol era ja un concert dins del 
concert... Excel·lent!
Tot plegat, i tal com s’anava 
desenvolupant la nit, em feia 
pensar en un treball fi d’or·
febreria, en la precisió del 
rellotger suïs i l’escalfor de 
l’anima negra units en tot de 
detalls de sonoritat molt rica 
i, tot plegat,embolcallat amb 
grans dosis d’alegria i bon 
rotllo, perquè, sobretot, el del 
Paul i companyia va ser un 
concert alegre, ric i optimista.
Un treball d’artesania musi·
cal, com de puntes de coixí... 

DANSA / LA VEU

El col·lectiu de joves I2HM or·
ganitza aquest proper dissab·
te, 9 de maig, l’Igualada Hip 
Hop Fest, un festival en què 
l’objectiu principal és donar a 
conèixer i apropar la cultura 
urbana a la ciutat.
El festival s’emmarca dins del 
projecte Impuls dels pressu·
postos participatius del depar·
tament municipal de Joventut, 
la filosofia del qual es donar 
veu als joves per a poder fer 
realitat les activitats que, de 
vegades, per manca de recur·
sos, no es poden dur a terme.
L’Igualada Hip Hop Fest obri·
rà les seves portes a les 18h 

Dissabte el Hip Hop Fest aproparà 
la cultura urbana a la ciutat

FOTOGRAFIA / LA VEU

Aquest diumenge, 10 de maig, 
a les 12h del migdia, el Museu 
de la Pell d’Igualada acull un 
taller plàstic per aprendre a 
acolorir i retocar fotografies 
amb la tècnica manual que 
feia servir el fotògraf Ramon 
de Baños (1890-1980). El ta·
ller, inclòs dins del programa 
Cultura en Família, és gratuït 
i està pensat per a un públic 
familiar, a partir de 6 anys.
El taller es duu a terme coinci·
dint amb l’exposició La belle·
sa de la màquina. Fotografia 
industrial de Ramon de Baños 
(1890-1980), que es pot veure 
al mateix museu fins el 31 de 
maig. Aquest artista va ser un 
pioner del cinema que també 
es va dedicar a la fotografia. 
L’any 1947 va treballar per a 
l’empresa Catalana de Gas y 
Electricidad S.A. fent un con·
junt de fotografies amb finali·
tat propagandística per mos·
trar el patrimoni arquitectònic i 
industrial de la companyia, la 
seva modernitat i la seva ex·
traordinària activitat empresa·
rial. Ramon de Baños va de·
senvolupar un estil propi que 
li permetia embellir i sublimar 
la maquinària i el paisatge in·
dustrial. Es tracta d’obres ben 
enquadrades i estructurades, 
amb una disposició acurada 

dels objectes representats. 
Les imatges que presenta no 
són representacions d’una 
realitat verídica, sinó que, 
eludint la presència humana, 
mostren la magnificència ar·
quitectònica de les fàbriques i 
la bellesa de la màquina. Les 
fotografies eren retocades a 
mà perfilant els elements de 
la imatge amb finíssims pin·
zells, l’aerògraf, les pintures, 
el llapis i les eines de tall es·
molat. Aquesta feina acurada 
li permetia definir superfícies i 
plans de llum, netejant irregu·
laritats i imperfeccions, acon·
seguint el to líric tan personal 
de les seves composicions.
A propòsit d’aquesta manera 
de treballar, al taller d’aquest 
diumenge mirarà de mostrar 
les possibilitats de retocar 

imatges, acolorir-les i perfilar-
les amb tècniques totalment 
manuals, ben diferent de les 
eines informàtiques amb les 
que fins i tots els més menuts 
juguen per transformar les ins·
tantànies captades amb cà·
meres digitals i mòbils.
El programa Cultura en Fa·
mília reuneix un ventall d’ac·
tivitats, en bona part gratuï·
tes, que inclou tallers de tota 
mena, teatre i espectacles 
musicals, festes populars, visi·
tes, contacontes o cinema en 
català. Un seguit de propostes 
coordinades des de l’Ajun·
tament d’Igualada i l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC). 
Més informació al telèfon del 
museu 93 804 67 52 o a www.
igualada.cat.

Cultura en Família proposa participar aquest 
diumenge d’un taller per aprendre a retocar 
fotografies de manera manual de la tarda amb una exhibi·

ció de grafiters locals al pati 
de La Bastida (c/ Creueta, 
31), on també es podrà gau·
dir d’una masterclass gratuïta 
d’iniciació al break dance. A 
partir d’aleshores tindran lloc 
diferents actuacions fins a les 
3h de la matinada. Artistes de 
renom de la comarca i consoli·
dats nacionalment com Pitchz·
black presentaran el seu nou 
àlbum Asuntos internos. El toc 
de hip hop clàssic el posaran 
Escandaloso Xposito & Harto·
sopas i no faltaran les actuaci·
ons en directe de Balder Mc, 
Psico Vst i Mc Sunker.

LLIBRES / LA VEU

El proper dilluns 11 de maig a 
2/4 de 8 del vespre a al sala 
de socis de l’Ateneu, tindrà 
lloc la presentació del llibre de 
Martina Martoni Per pur plaer.
La presentació anirà a càrrec 
de Montserrat Aloy, escriptora.
Per pur plaer és una novel·la 
eròtica. O més que una novel-
la, un recull de contes, micro·
contes, imatges, poemes, jocs 
de paraules i intercanvis d’allò 
més eròtics. 

Presentació del llibre “Per pur 
plaer” de Marina Martoni
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El públic vota ‘Marabunta’ de Guillem Albà & The 
All In Orchestra com el millor espectacle de la 
26a edició de La Mostra d’Igualada
TEATRE / LA VEU

Amb un excel·lent alt de 9’85 
sobre 10, el show de clown i 
música en directe Marabunta 
de Guillem Albà & The All In 
Orchestra s’endú el Premi Fun-
dació Catalunya – La Pedrera 
al millor espectacle de la 26a 
edició de La Mostra d’Iguala-
da. El guardó, atorgat per vota-
ció popular, consisteix en una 
aportació econòmica de 1.200 
euros i l’oportunitat de repre-
sentar l’espectacle en una de 
les seus de la institució.
Aquesta és la nota més alta 
registrada fins ara en la histò-
ria del premi, que any rere any 
supera la puntuació de l’espec-
tacle més votat. Així, si fa dues 
edicions Sense Solta de Teatre 
Mòbil tenia el rècord de punts 
del públic amb un 9’45 i l’any 
passat La gran ilusión d’Anto-
nio Díaz es feia amb aquest 
títol amb un 9’77, Marabunta 
desbanca novament el darrer 
premiat amb l’elevat 9’85 d’en-
guany.
Aquest no és el primer cop que 
Marabunta rep el reconeixe-
ment dels espectadors. El mun-
tatge ja va obtenir l’any passat 
el Premi del Públic a la Fira 
de Titelles de Lleida. Es tracta 
d’una proposta esbojarrada, 
enèrgica i energètica, catapul-
tada per una magnífica música 
en directe. Ofereix esquetxos 
a tempo matemàtic, cançons 
pròpies, gags absurds, jocs i 
diversió assegurada.

MÚSICA / LA VEU

Per Setmana Santa, la Coral 
Infantil “Els Verdums” van vi-
atjar fins a la població d’Irún 
en un intercanvi amb la co-
ral infantil basca “Amesta 
Txiko”. Ara ha estat el torn 
dels bascos. Pels cantaires 
ha estat una experiència molt 
enriquidora a l’hora que ha 
servit per conèixer de prop 
altres realitats del món coral. 
El cap de setmana del 24 al 
26 d’abril, els cantaires dels 
grups de mitjans, grans i 
més grans de la Coral Infantil 
“Els Verdums” han acollit un 
grup de cantaires de la coral 
d’Irún «Amesta Txiko». Du-
rant aquests dies, les dues 
corals han pogut gaudir de 
diverses activitats a la ciutat 

Els Verdums han acollit la coral 
basca Amesta Txiko

Premi Fundació Catalunya – 
La Pedrera
Aquest serà el novè any que la 
Fundació Catalunya – La Pe-
drera atorga el guardó.
Les companyies premiades en 
edicions anteriors han estat: 
Antonio Díaz Cascajosa amb 
l’espectacle de màgia La gran 
ilusión (2014); Teatre Mòbil 
amb el de clown Sense Solta 
(2013); novament Antonio Díaz 
Cascajosa amb la màgia de 
La asombrosa historia de Mr. 
Snow (2012); altre cop Teatre 
Mòbil amb el clown Les Triful-
gues dels Germans Garapi-
nyada (2011); Mumusic Circus 
amb el muntatge de circ Merci 
Bien (2010); Egos Petits amb 
la proposta de titelles i musi-
cal En Joan sense por (2009); 
Marcel Gros amb l’espectacle 
de clown Inventari (2008) i el 
Mag Lari amb Secrets (2007).

Els més ben valorats
El públic ha valorat com a se-
gon millor espectacle de La 
Mostra d’Igualada 2015 Tot 
Plegat de Teatre Mòbil amb un 
9,35 (la companyia ja es va fer 
amb el premi les edicions del 
2011 i 2013) i L’avi Tonet de la 
Cia. Jordi del Rio amb un 9,31.
D’altra banda, i sense tenir en 
compte els tres primers classi-
ficats, els espectacles més ben 
valorats per cada itinerari -seg-
mentats per franges d’edat- 
han estat: En Jan Totlifan de 
L’Estaquirot teatre adreçat als 
més petits (3-6 anys), Momo 
de la Companyia de teatre 
Anna Roca per als no tan petits 
(6-12 anys), l’inaugural BR2 de 
Brodas Bros dirigit als joves i 
amb el segell propi de La Mos-
tra Jove i, finalment, 7 ratolins 
de la Cia. Petit Bon Hom pen-
sat per a tot tipus de públic.

i els voltants. Divendres a la 
nit, hores després de la seva 
arribada, van poder presen-
ciar un assaig dels Moixi-
ganguers d’Igualada, la co-
lla castellera igualadina que 
preparava l’actuació dels 20 
anys. Els cantaires van po-
der descobrir els castells tot 
ajudant a la colla castellera 
a reforçar la pinya. Dissabte, 
cantaires i famílies, acom-
panyats pels responsables 
de les dues corals, van ce-
lebrar un dinar a la Tossa 
i, més tard, nens i monitors 
van passejar pel centre de la 
ciutat descobrint curiositats 
sobre les places i els edificis 
més emblemàtics d’Igualada. 
Com a cloenda de l’intercan-
vi, diumenge al matí va tenir 
lloc un concert al Museu de 
la Pell d’Igualada dins un iglú 
de vent. Les dues corals van 
interpretar cinc cançons per 
separat i dues cançons con-
juntament, una en català i 
una altra en basc.

Els Verdums encaren la 
recta final del curs
Diumenge 10 de maig, el 
grup de petits de la coral, 
participarà al Juguem Can-
tant, un projecte organitzat 
des del Secretariat de Corals 
Infantils de Catalunya que 
té com a objectiu fusionar 
la música i els jocs i tallers. 
És una iniciativa que agrupa 
tots els cantaires d’entre 5 i 
7 anys de tot Catalunya per 
demarcacions, enguany se 
celebrarà al Vendrell. D’altra 
banda, el 6 de juny a les 6 de 
la tarda al Teatre Municipal 
l’Ateneu tindrà lloc el concert 
de final de curs. Finalment, al 
mes de juliol la coral se su-
marà a la iniciativa dels con-
certs dins d’un iglú de vent 
en el marc de l’European Ba-
lloon Festival. Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar 

aquesta butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se 
celebrarà mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2015

C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada

93 803 21 98

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

Per més informació truca al tel. 93 804 24 52

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

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:
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Gràcies a un conveni entre el 
festival d’Igualada i la disco-
gràfica especialitzada en jazz 
Underpool, l’Estival de Jazz 
tindrà un disc per a cada una 
de les pròximes edicions.
En cada edició l’Estival dóna 
literalment carta blanca a un 
músic de jazz consolidat però 
mancat de projecte propi per 
a que presenti en el marc del 
festival un projecte jazzístic. 
D’aquest projecte sorgirà el 
disc de l’Estival de Jazz.
UnderPool és un segell disco-
gràfic independent centrat en 
jazz i músiques improvisades. 
Amb seu a Barcelona, es crea 
al 2013 arrel de l’estudi de 
gravació del mateix nom. Al 
llarg d’aquests dos anys, Un-

derpool ha publicat els treballs 
dels músics emergents més 
destacats del nostre país, així 
com una sèrie numerada ex-
clusiva de la discogràfica.
L’impuls que el festival de 
jazz ofereix a aquests músics 
és celebrat dins el sector. La 
primera Carta Blanca de l’Es-
tival protagonitzada per Ra-
món Prats Quartet, va estar 
guardonada per l’Associació 
de Músics de Jazz i Música 
Moderna amb els reconeixe-
ments de Millor Disc de l’Any 
2013 per Pandora i Millor Grup 
de l’Any 2013 per Ramon 
Prats Quartet.
La tercera edició de l’Estival 
de Jazz  tindrà lloc el proper 
mes de juny a la ciutat d’Igua-
lada. 

L’Estival de Jazz tindrà disc 
gràcies a la col·laboració amb 
la discrogràfica Underpool

MÚSICA / LA VEU

Els tabalers dels Petits Dia-
bles d’Igualada van assolir 
una meritòria segona posició 
en el concurs de grups de ta-
bals de colles de diables or-
ganitzat pels Diables de Sant 
Cugat en motiu del seu 25è 
aniversari.
El concurs, celebrat el passat 
dissabte 2 de maig, va contar 
amb la presència de colles 
d’arreu del territori català. Els 
tabalers igualadins van causar 
una molt bona impressió al 
jurat, tant en la ronda prèvia, 
que va servir per a passar a la 
final, com en la mateixa ronda 
definitiva, on es vas fer gaudir 
al públic amb els ritmes que el 
grup està assajant durant tot 
l’hivern.
Entre les dues fases del con-
curs, els nostres tabalers van 
participar a la cercavila con-

junta que va transcórrer pels 
carrers del centre de Sant Cu-
gat, propers al monestir, on la 
gent que passejava va gaudir 
dels sons i ritmes de les dife-
rents colles.
El jurat va destacar la igualtat 
entre tots els grups que van 

passar a les finals i la dificultat 
de la tria. Al final, el segon lloc 
va satisfer als joves tabalers, 
que després d’un sopar de 
germanor i d’un espectacle de 
teatre i foc que van represen-
tar els amfitrions, van tornar 
cansats cap a casa

Els tabalers dels Petits Diables segons 
en un concurs de tabals

EXPOSICIONS / LA VEU

Avui divendres 8 de maig s’in-
augura, a les 7 de la tarda, 
una nova exposició a Artèria, 
espai d’arts i tallers. En aques-
ta ocasió es tracta de”El rastre 
que vaig deixant” de l’escultor 
Marta Pruna, recentment gua-

Artèria, espai d’art i tallers, 
acull una exposició de 
l’escultora Marta Pruna

dronada amb el Premi Belles 
Arts Sant Jordi 2015.
Del 8 de maig al 14 de juny a 
la galeria igualadina es podrà 
veure al seva obra d’escultura 
en pedra i fusta així com una 
selecció de dibuixos.

TEATRE / LA VEU

Dimarts 5 de maig es va es-
trenar l’òpera Oh l’amor!, de 
Mario Ros,  la peça guanya-
dora del concurs “Òpera a Se-
cundària” organitzat pel Gran 
Teatre del Liceu. 
Es tracta d’un projecte peda-
gògic que promou la forma-
ció musical i la participació 
en l’escenificació d’una òpe-
ra d’un total de 1.200 nois i 
noies, d’arreu de Catalunya. 
Compta, a més, amb la parti-
cipació de la Jove Orquestra 
Nacional de Catalunya, un cor 
d’escena format per 24 joves 
cantants, i 6 solistes, entre els 
quals hi ha la igualadina Gem-
ma Clarassó.
El director tousenc Marc Her-
vàs, que ja va dirigir per al Li-
ceu el ballet Petruixka, d’Igor 
Stravinsky, s’encarrega de la 
direcció escènica de la peça, 

mentre que la direcció musi-
cal anirà a càrrec d’Elisenda 
Carrasco. La peça es pot veu-
re del 5 al 8 de maig al Teatre 
Auditori de Sant Cugat.
Marc Hervàs té una llarga tra-
jectòria pel que fa a la creació 
d’espectacles per a públic fa-
miliar. Ha dirigit, entre d’altres, 
La Ventafocs, potser sí, potser 
no, de Josep Maria Benet i 
Jornet, Sis Joans, de Carles 
Riba, i A l’arca a les vuit, d’Ul-
rich Hub, al Teatre Nacional 
de Catalunya. També ha dirigit 
els concerts familiars de l’Au-
ditori Percussions, Wimoweh 
i Els colors del metall, i el 
concert Un te a la menta per 
a l’Obra Social de “La Caixa”. 
Paral·lelament, escriu i diri-
geix tots els espectacles de La 
companyia del príncep Totilau 
i El ballet imperial de la reina 
Rosamunda, on centra princi-
palment la seva activitat.

Marc Hervàs dirigeix al Liceu 
l’òpera per a estudiants de 
secundària “Oh l’amor!”

PROGRAMACIÓ GENER/MAIG 2015

TEATRE D'HUMOR

Divendres i dissabte a les 21 h
Diumenge a les 19 h
Preu: 15 � / 12 �

8/9/10 MAIG

LA BUTACA
T-ATRACO TEATRE

L'OBRA DE TEATRE MÉS DIVERTIDA SOBRE EL 1714 
I LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA. 

L'ESPECTACLE  QUE EL CONSTITUCIONAL 
NO PODRÀ SUSPENDRE.

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat
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L’Escola Municipal d’Art  Gas-
par Camps d’Igualada ha dut a 
terme del 17 al 24 d’abril la se-
gona edició de l’activitat peda-
gògica transversal XtremKuir, 
i el divendres 24 d’abril es fa 
ver la presentació pública dels 
resultats a l’espai Somiatrui-
tes, als responsables del qual 
volem agrair la seva bona dis-
posició i col·laboració. 
El professorat de l’escola, 
encapçalat per Xavier Vives 
i Jordi Enrich, van proposar 
el repte de crear un objecte 
portable realitzat en pell ca-
paç d’expressar físicament un 
contacte no verbal: a través 

d’un telèfon mòbil una persona 
estableix una relació distant 
de “presència / recordació” ex-
plicitada en el moviment d’una 
peça de cuir que una segona 
persona porta a sobre.
L’alumnat, durant tot el pro-
cés de creació i realització 
d’aquests prototips va demos-
trar que el treball en equip i 
la suma de disciplines són un 
motor essencial per innovar 
creativament i superar reptes 
de tots tipus, ja que el cuir, l’eix 
central d’aquesta experimen-
tació, es treballa des de totes 
les perspectives, tècnica, fun-
cional, estètica i gràfica. I, en 
el moment de la presentació, 

Presentació de II XtremKuir de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps a l’espai 
Somiatruites

cada equip va mostrar el seu 
projecte, amb resultats au-
tènticament emotius i poètics, 
sense oblidar tota la part grà-
fica, com marca, logotip, pac-
kaging, manual d’instruccions, 
memòria, vídeo de demostra-
ció del producte, etc.
Com a resum, aquest pro-
jecte interdisciplinari de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps que uneix el treball de 
la pell amb l’incentiu d’haver 
de superar reptes tecnològics, 
ha estat tot un èxit, cosa que 
encoratja a seguir en aquest 
treball de recerca creativa en 
properes edicions.

LLIBRES / LA VEU

La Biblioteca Central d’Igua-
lada ha posat en marxa una 
singular iniciativa per orientar 
els joves en la tria dels llibres 
que han de llegir als instituts 
i donar-los trucs per saber si 
un llibre els atraparà o no. Es 
tracta de «Tria el teu llibre». 
Quan els joves arriben a la Bi-
blioteca, troben, com si fos un 
gran aparador, una selecció 
de novel·les classificades se-
gons el gènere (misteri, amor, 
aventures, fantasia...) i poden 
triar la «seva» història, el llibre 
que els fa més gràcia de llegir. 
L’activitat es va posar en mar-
xa la setmana passada amb 
els estudiants de quart i tercer 
d’ESO de l’IES Joan Mercader 
d’Igualada. En aquest tercer 
trimestre de curs els joves fan 
una hora de lectura lliure a la 
classe i és aquí on s’emmarca 
la proposta de la Biblioteca.
En la visita que van fer els es-
tudiants van poder conèixer 
de la mà de la responsable 
del Club de lectura crosso-
ver Territori Fantàstic, Eva M. 
Sabaté, llibres interessants 
de l’àrea juvenil de la Biblio-
teca. D’una banda, les novel-
les per gèneres literaris i les 
principals sagues que atrapen 

els lectors més joves. D’al-
tra banda, també van poder 
remenar i triar llibres d’altres 
formats, com novel·les gràfi-
ques i còmics, que combinen 
il·lustracions amb text i que 
són una excel·lent manera per 
iniciar els joves a la lectura. 
En aquest sentit, els alumnes 
van fullejar llibres de lectura 
fàcil, que suposen una altra 
bona manera d’apropar-se a 
la lectura d’obres clàssiques, 
potser més feixugues. Durant 
l’activitat i la visita a la Biblio-
teca se’ls van donar altres in-
formacions d’interès, com les 
pàgines webs d’editorials on 

“Tria el teu llibre”: la Biblioteca ensenya trucs 
als joves perquè trobin el ‘seu’ llibre 

es poden llegir de forma gra-
tuïta els primers capítols d’una 
novel·la.
La Biblioteca ofereix aquesta 
activitat a tots els instituts que 
vulguin participar-hi. Només 
s’han de posar en contacte 
amb l’equipament. L’objectiu 
últim és treballar de bracet la 
Biblioteca i el món educatiu 
per fomentar el gust per la 
lectura entre els més joves i, 
alhora, fer-los sentir més seva 
la Biblioteca. Tot plegat en el 
marc del programa 3L Llen-
gua, Literatura i Lectura que 
impulsa l’Institut Municipal de 
Cultura.

LITERATURA / LA VEU

L’Ajuntament de “El Bruc” con-
voca aquest concurs de dibuix, 
microcontes i microrelats dins 
dels Jocs Florals 2015 amb 
l’objectiu de maridar cultural-
ment El Bruc amb la Munta-
nya de Montserrat mitjançant 
l’escriptura i el dibuix.
Bases Generals de la Convo-
catòria:
1. Poden participar en aquests 
Jocs Florals 2015 totes les 
persones que ho desitgin, si-
guin del Bruc, siguin del terri-
tori. En la categoria Benjamí, 
fins a 5 anys complerts, ha de 
col·laborar amb un dibuix, en 
la categoria Infantil amb un 
microconte i la Juvenil i Adult 
amb un microrelat.
2. El treball haurà de ser in-
èdit, no haurà d’estar publi-
cat o premiat anteriorment, 
ha de ser en català i ha d’in-
cloure obligatòriament alguna 
d’aquestes paraules: Montser-
rat, els Pallers, el Castell, gri-
pau, alzina, Roca Foradada i 
mallerenga petita.
3. L’escrit s’ha de presentar: 
4 còpies a mida DIN-A4 amb 
200 caràcters per la categoria 
Infantil i 140 caràcters per les 
categories Juvenil i Adults.
4. La il·lustració s’ha de pre-
sentar: 1 original i 3 còpies a 
mida DIN-A3, en la categoria 
de Benjamí. El tema ha de ser 
un dibuix relacionat amb el po-
ble i/o la muntanya.
5. El treball haurà de tenir un 
títol i no s’haurà de signar. En 
un sobre a part s’ha de posar 
el títol de l’obra i a dins una 
nota amb el teu nom i cog-
noms, data de naixement, 
adreça i telèfon.
6. Les obres es lliuraran a: 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
VERGE DE MONTSERRAT 
C./ Bruc del Mig, 55 08294 EL 
BRUC
7. El termini per a presentar 

els treballs és fins el dia 5 de 
juny de 2015 a les 20h. de la 
tarda.
8. El jurat serà escollit per l’or-
ganització i la seva composi-
ció es donarà a conèixer a l’ 
inici del lliurament de premis.
9. Les categories de participa-
ció són les següents:
- Categoria Benjamí Dibuix. 
Fins als 5 anys complerts
- Categoria Infantil Microcon-
tes. Dels 6 als 11 anys com-
plerts
- Categoria Juvenil Microre-
lats. Dels 12 als 18 anys com-
plerts
- Categoria Adult Microrelats. 
A partir dels 19 anys complerts
10. Hi haurà un únic premi per 
categoria :
PREMIS
Benjamí: Una càmera fotogrà-
fica
Infantil: Un MP4
Juvenil: Un MP4
Adult: Un lector d’e-book
11. Els autors guanyadors 
hauran de recollir el seu premi 
personalment en l’acte de lliu-
rament de premis, previst pel 
dimarts dia 23 de juny a les 
22.00h. a Can Casas. En cas 
de no poder assistir-hi podran 
passar a recollir-lo per les ofi-
cines municipals de l’Ajunta-
ment d’El Bruc amb un termini 
màxim de quinze dies.
12. La decisió del jurat serà 
inapel·lable i qualsevol inter-
pretació de les bases se sot-
metrà al seu arbitratge.
13. Els originals no premiats 
podran ésser recuperats a 
partir de la data del lliurament 
de premis fins al cap de trenta 
dies, a la mateixa Biblioteca.
14. Les obres guanyadores 
seran publicades a la pàgina 
web de l’Ajuntament d’El Bruc.
15. La participació en aquets 
Jocs Florals implica l’accepta-
ció de tots els apartats de les 
presents bases.

Concurs literari de microcontes, 
microrelats i dibuix “El Bruc i 
Montserrat”



DIVENDRES 8

ATRAPALLIBRES + PROTA·
GONISTA JOVE
- Igualada
Trobada de tots els nois i noies 
del jurat dels premis Atrapa-
llibres i Protagonista jove per 
emetre el veredicte.
Divendres a les 7 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

TEATRE. “LA BUTACA”
- Igualada
L’obra de teatre més divertida 
sobre el 1714 i la independèn-
cia de Catalunya. L’espectacle 
que el Constitucional no podrà 
suspendre.
Divendres a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
- Igualada
Nit dels clàssics dels 80 i 90. 
Digues quina cançó vols escol-
tar.
Divendres a 2/4 de 12 de la nit a 
Nits de Taverna.

DISSABTE 9

TEATRE. “LA BUTACA”
- Igualada
L’obra de teatre més divertida 
sobre el 1714 i la independèn-
cia de Catalunya. L’espectacle 
que el Constitucional no podrà 
suspendre.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre de l’Aurora.

TROBADA DE COL·
LECCIONISME

- Igualada
Segells, punts de llibre, pos-
tals, plaques de cava, mone-
des, sota gots, pins... Tot allò 
col.leccionable.
Dissabte de 9 del matí a 2 del 
migdia al vestíbul de l’Ateneu.

DANSA. “TIMELESS. DE PETI·
PA A NACHO DUATO”
- Igualada
El Ballet de Carmen Roche 
posa en valor un programa que 
va des de la dansa clàssica bri-
llantment executada fins a la 
contemporània més avantguar-
dista.
Dissabte a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada
Rock psicodèlic a Igualada 
amb Cuzo i Cataplàusia. Or-
ganitzat per l’Associació Rock 
City.
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit a 
la sala Rec on Fire.

MÚSICA
- Igualada
Concert del duet 2 Ladies on 
the Stage. Versions pop-rock 
d’algunes de les millors can-
çons de Queen, ACDC, Aeros-
mith...
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit a 
Nits de Taverna.

MÚSICA
- Calaf
Concert solidari “Sergi’s Liver”. 
Concert solidari de celebració 
del nou fetge d’en Sergi Regí.
Dissabte a les 10 del vespre al 

pub Skandol.

DIUMENGE 10

TEATRE. “LA BUTACA”
- Igualada
L’obra de teatre més divertida 
sobre el 1714 i la independèn-
cia de Catalunya. L’espectacle 
que el Constitucional no podrà 
suspendre.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada
“Retocs de fotografies” En l’ex-
posició La bellesa de la mà-
quina. Fotografia industrial de 
Ramon de Baños (1890-1980), 
coneixerem els trucs que feia 
aquest fotògraf per retocar a 
mà les seves creacions.
Diumenge a les 12 del migdia al 
Museu de la Pell.

DANSA. RODA D’ESBARTS 
INFANTILS I JUVENILS CATA·
LÒNIA
- Igualada
Dansa catalana amb Casal 
Cultural Dansaires Manresans 
(Bages), Esbart Castell de Tona 
(Osona), Esbart Vila de Ven-
drell (Baix Penedès), i Bitrac 
Dansa.
Diumenge a les 12 del migdia al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

BALLADA DE SARDANES
- Igualada
Ballada de Sardanes i Cloenda 
del projecte SardaTic amb la 
cobla Marinada.

ACTIVITATS CULTURALS

Diumenge a 2/4 de 12 del matí 
a la plaça de Cal Font.

BALL DE TARDA
- Piera
Ball de tarda oberta a tothom i 
amb entrada gratuïta.
Diumenge a les 7 del vespre al 
Teatre Foment.

BALLADA DE SARDANES
- Vilanova del Camí
Ballada de sardanes organitza-
da per l’Agrupació vilanovina.
Diumenge a les 12 del migdia a 
la plaça del Mercat.

DILLUNS 11

TEATRE. “RASPALL”
- Igualada
L’univers màgic de Pere Cal-
ders torna a escena de la mà 
de Teatre Nu.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre “Per pur 
plaer” de Marina Martoni. Un 
recull de contes, microcontes, 
imatges, poemes, jocs de pa-
raules i intercanvis d’allò més 
eròtics
Dilluns a 2/4 de 8 del vespre a 
la sala de socis de l’Ateneu.

DIMECRES 13

BARRUFACINEMA
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “Ro-

dencia i la dent de la princesa”. 
Pel·lícula dirigida per David Bis-
bano (2012)..
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada. 

CONFERÈNCIA
- Sta. Margarida de Montbui
Cicle de conferències “L’ésser 
emocional”. En aquesta oca-
sió es parlarà de La Tristesa, a 
càrrec de Darío Nogués. Tera-
peuta Gestalt, Psicodramatiste 
i hipnoterapeuta.
Dimecres a les 9 del vespre a 
Therana (carretera de Valls,12).

DIJOUS 14

MÚSICA I LITERATURA
- Igualada
“Palabras tendidas”. A càrrec 
de Diego Paqué i Leonor Pa-
qué. Un espectacle que enllaça 
música i escriptura
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONFERÈNCIA
- Capellades
Conferència sobre “Conèixer la 
Sagrada Família de Gaudí.
Dijous a 1/4 de 9 del vespre al 
Saló Rosa de La Lliga.

BENVINGUDA PRIMAVERA
- Capellades
Audició musical per celebrar 
que ja és primavera! Amb la 
música, combinada amb l’ex-
periència de la manipulació 
d’instruments.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

Agenda

EXPOSICIONS

HORTS I JARDINS
Recull bibliogràfic d’eines per 
a tenir cura del vostre jardí i 
per plantar petits vegetals co-
mestibles.
Del 4 al 30 de maig a la Biblio-
teca de Piera.

XIP I XAP
Exposició bibliogràfica. Plou 
poc, plou molt... em poso les 
botes i surto al carrer. Em mu-
llo i jugo amb els tolls. Salto i 
em mullo els peus. M’agrada 
la pluja i m’agrada la seva olor.
Del 4 al 30 de maig a la Biblio-
teca de Piera.

UN MÓN DE COLORS
Carmen López Sánchez
Imatges que espurnegen llum, 
una gresca de colors que 
transmeten vida, feliços i dis-
posats a donar-se la mà per 
ballar i cantar, feliços per ha-
ver estat creats.
Del 9 al 30 de maig a la Biblio-
teca de Piera.

JOAN AMADES. LA  ME-
MÒRIA DEL POBLE
Una exposició per conèixer la 

personalitat i l’obra del folkloris-
ta català. 
De l’1 al 30 d’abril a la Sala mu-
nicipal d’Exposicions d’Iguala-
da.

“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.

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.

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.

ESCUTURA
Exposició de Marta Pruna. 
Del 7 de maig al 14 de juny a 
Artèria, espai d’art i tallers.

JAUME  VIZCARRA
Presenta dues col·leccions: 
mostra de cal·ligrafia amb lletra 
històrica i postmoderna i col-
lecció de collage amb paper 
reciclat. 
Del 4 al 31 de maig al vestíbul 
de l’Ateneu.

HI HAVIA UNA VEGA-
DA...
Maria Costa, Susanna Enrich i
Maud Jordan. Tres amigues 
igualadines s’han retrobat per 
compartir una aventura per als 
nens i entre llibres. 
Del 5 de maig al 12 de juny al 
Punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

75 ANYS DE L’ACADÈ-
MIA IGUALADA

Un recorregut per la història de 
l’Acadèmia a través d’un recull 
d’imatges.. 
Del 8 al 30 de maig a la sala 
d’exposicions de  la Biblioteca 
Central d’Igualada.

25 ANYS LES VOLTES DE 
CASA BAS
25 anys d’història de la sala 
d’exposicions capelladina. 
Del 16 al 31 de maig a les Vo-
les de Casa Bas de Capella-
des.

POETES FERITS
Jordi Pagès.
Collage i poesia. 
Del 14 al 31 de maig a Artèria, 
espai d’arts i tallers.

JESÚS RIBERA TERMES. 
COMMEMORATIVA
Exposició commemorativa del 
50è aniversari de la mort de 
Jesús Ribera Termes. 
Del 9 de maig al 27 de setem-
bre a la sala d’exposicions Mu-
seu de la Muntanya de Mont-
serrat del Bruc
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El racó del Cineclub •  Nightcrawler

RICARD FUSTÉ.-

Avui divendres, a 2/4 d’11, al 
Teatre de l’Ateneu, el Cine-
club presenta la producció 
nord-americana de 2014 Nig-
htcrawler, dirigida per Dan 
Gilroy. La projecció d’aquesta 
nit serà en versió original sub-
titulada i la pel·lícula la podreu 
veure també el diumenge a les 
6 de la tarda, al mateix lloc, en 
versió doblada.
Lou Bloom (Jake Gyllenha-
al) és un jove sense ofici ni 
benefici que, una mica per 
casualitat i després d’haver 
estat testimoni d’un accident, 
es dedicarà a fer de periodis-
ta free lance especialitzat en 
successos. Com si fos un llop, 
Bloom vigila la nit perillosa de 
Los Angeles i cerca situacions 
morboses i crims per fotogra-

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 €.

fiar-los i poder nodrir amb els 
seus reportatges les televisi-
ons àvides de carnassa. I si la 
notícia no apareix, la fabrica.
Nightcrawler és un esplèndid 
thriller i la denúncia d’una soci-
etat i uns individus que actuen 
sense cap ètica, moguts per 
l’avarícia però també, com el 
protagonista, per una addicció 
malaltissa al risc. El film ha es-
tat reconegut amb nominaci-
ons als Oscar i als Globus d’Or 
i premiat als Independent Spi-
rit Awards. És l’òpera prima del 
seu director -que no és cap jo-
venet, té cinquanta-cinc anys-, 
amb alguna experiència com 
a guionista i casat amb Rene 
Russo (Arma letal, En la línea 
de fuego), la qual també té un 
paper a la pel·lícula, com no 
podia ser d’una altra manera. 
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Tot per l’audiència

El treball de Gilroy és sorpre-
nentment brillant, però l’èxit de 
públic i de crítica que el film ha 
obtingut no s’entendria sense 
la interpretació extraordinària 

de Jake Gyllenhaal, un dels 
millors actors nord-americans 
del moment, que combina 
amb intel·ligència els papers 
en títols de pur entreteniment 

(El día de mañana) i les apa-
ricions en títols més ambicio-
sos artísticament (Brokeback 
Mountain, Zodiac, Prisioneros, 
la mateixa Nightcrawler). 

Estrena a Tous •  Pride

RAMON ROBERT.-

A l’estiu de 1984, sent primera 
ministra Margaret Thatcher, el 
Sindicat Nacional de Miners 
de Gran Bretanya, el NUM, 
convoca una vaga. Durant la 
manifestació del Dia de l’Or-
gull Gai a Londres, un grup 
de lesbianes i gais es dedi-
ca a recaptar fons per ajudar 
les famílies dels treballadors, 
però el sindicat no accepta 
els diners. El grup decideix 
llavors posar-se en contacte 
directe amb els miners i van a 
un poblet de Gal·les per aju-
dar-los. Comença així la cu-
riosa història de dues comu-
nitats totalment diferents que 

Orgull i solidaritat
s’uneixen per una causa co-
muna. Això, basat en fets del 
tot reals, es el que explica a 
Pride, una comèdia dramàtica 
i gairebé èpica, que ha estat 
escrita per Stephen Beres-
ford i realitzada per Matthew 
Warchus
Interpretada per Ben Schnet-
zer, Monica Dolan, George 
MacKay, Bill Nighy, Andrew 
Scott i Imelda Staunton, Pride 
és una peŀlícula feta amb el 
propòsit d’agradar al públic, 
una comèdia càlida i engi-
nyosa molt en la línia d’an-
teriors comèdies agredolces 
i socials dels darrers temps, 
totes britàniques, cas de The 

Full Monty, Quiero ser como 
Beckam o Billy Elliott. Situa-
da en els conservadors anys 
de la senyora Thatcher, la 
peŀlícula torna a fer bona la 
fórmula de servir de manera 
lleugera, però atractiva i fun-
cional, caràcters dispars com 
són l’humor, les emocions hu-
manes, la solidaritat, el valor 
de l’amistat, la força comuna 
(ja se sap, és la unió la que fa 
la força) i els problemes soci-
als del nostre temps. A més, 
la colla d’actors intervinents 
contagien molt bon rotllo i 
empatia



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

NIGHTCRAWLER
Estats Units. Thriller psicològic. De James Gilroy. Amb Jake Gyllenhaal, 
Rene Russo, Riz Ahmed i Bill Paxton. Després de ser testimoni d’un 
accident, Lou Bloom , un apassionat jove que no aconsegueix trobar 
feina, descobreix el món del periodisme criminalista a la perillosa ciutat 
de Los Angeles. 

VENGADORES. LA ERA DE ULTRON
USA. Acció. De Joss Whedon. Amb  Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, 
Idris Elba, Hayley Atwell, Chris Evans. Quan Tony Stark intenta reactivar un 
programa dorment de manteniment de la pau, les coses es posen lletges 
i els Herois Més Poderosos de la Terra, que inclouen a Iron Man, Capità 
Amèrica, Thor, L’Increïble Hulk, la Viuda Negra i Ull de Falcó , ha de posar a 
prova ja que està en joc el destí del planeta.

ALMA SALVAJE
Estats Units. Drama. De Jean-Marc Vallée. Amb Reese Witherspoon, Laura 
Dern i Gaby Hoffmann. Després d’una sèrie de tràgiques experiències 
personals, Cheryl Strayed decideix recórrer en solitari, i no tenint 
experiència, més de 1600 quilòmetres pel Sender dels Cims del Pacífic, 
que travessa el desert de Mojave. De fet, el seu viatge es com un intent de 
trobar-se a si mateixa. 

PRIDE
Regne Unit. Comèdia dramàtica. De Matthew Warchus. Amb Ben 
Schnetzer, Monica Dolan, George MacKay i Bill Nighy. A l’estiu de 1984, 
sent primera ministra Margaret Thatcher, el Sindicat Nacional de Miners 
convoca una vaga. Durant la manifestació de l’Orgull Gai a Londres, 
un grup de lesbianes i gais recaptar fons per ajudar les famílies dels 
treballadors. Aniran fins a Gal·les. Uns i altres uniran forces per una causa 
comuna. 

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.

BIG HERO 6
Estats Units. Animació. De Chris Williams i Don Hall. Sobre el vincle 
molt especial que s’estableix entre Hiro i Baymax, que després d’uns 
devastadors esdeveniments ocorreguts en Sant Fransokyo, està decidit 
a descobrir el misteri. Caldrà comptar amb una colla de personatges 
disposats a entrar en acció. Oscar a la millor pel.lícula d´animació.

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

EL VIAJE MAS LARGO
USA. Drama. De George Tilman. Amb  Britt Robertson, Melissa Benoist, 
Scott Eastwood, Jack Huston, Oona Chaplin.  El viatge més llarg se centra 
en el romanç entre Luke, un antic campió de rodeo que intenta tornar 
a triomfar, i Sophia, una universitària que està a punt d’embarcar en el 
somni professional de la seva vida, una feina en una prestigiosa galeria 
d’art de Nova York.

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
NIGHTCRAWLER
Divendres: 22.30 (VOS)
Diumenge: 18:00 (VD)

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 68 SETMANES TANCAT

1/HOME (apta)
Ds: 16:00
Dg.: 11:45/16:00
1/ VENGADORES. LA ERA DE 
ULTRON (12 anys)
Dv a Dj: 18:00/21:00

2/EL VIAJE MAS LARGO (7 anys) 
Dv. : 19:30/22:15
Ds: 16:45/19:30/22:15
Dg.: 11:30/16:45/19:30/22:15
Dll a Dj.: 17:00/19:45/22:30

3/ASTERIX I LA RESIDENCIA DE LOS 
DIOSES (apta) 
Dv.: 18:10
Ds.: 16:10/18:10
Dg: 12:00/ 16:10/18:10
3/ SUPERPOLI EN LAS VEGAS (apta)
Dv a Dj.: 20:10
3/ FAST & FURIOUS 7 (16 anys)
Dv a Dj.: 22:20
3/ PERDIENDO EL NORTE (7 anys)
Dll a Dj.: 17:40

4/EL GURÚ DE LAS BODAS (16 anys)  
Dv. : 18:35/20:40/22.45
Ds.: 16.30/ 18:35/20:40/22.45
Dg.: 11:40/16.30/ 18:35/20:40/22.45
Dll a Dj.: 18:35/20:40/22.45

5/NO LLORES, VUELA (7 anys) 
Dll. a Dj.: 17:00
5/VENGADORES. LA ERA DE ULTRON 
3D (7 anys) 

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
ALMA SALVAJE  (12 anys) 
Nominada a l’Oscar millor actriu 
Reese Witherspoon 
Diumenge: 18:00
PRIDE  (12 anys) 
Diumenge: 19:55

Dll a Dj.: 19:00
5/VENGADORES. LA ERA DE 
ULTRON (7 anys) 
Dv Dll a Dj: 22:00
Ds.: 16:00/22:00
Dg.: 11:50/16:00/22:00

6/SWEET HOME (16 anys)
Dv. : 18:40/20:30/22:25
Ds: 16:40/18:40/20:30/22:25
Dg.: 12:00/16:40/18:40/20:30/22:25
Dll a Dj.: 18:40/20:30/22:25

7/CENICIENTA (apta)
Dv: 17:50
Ds.: 15:30/17:50
Dg.: 11:40/15:30/17:50
Dll a Dj.: 17:50
7/LA FAMILIA BÉLIER (apta)
Dv a Dj.: 20:20
7/INSURGENTE
Dv a Dj.: 22:30
7/COMO SOBREVIVIR A UNA 
DESPEDIDA (16 anys)
Dll i Dm.: 22.30

8/ LA OVEJA SHAUN (apta)
Dv: 18:20
Ds.: 16:20/18:20
Dg.: 11:50/16:20/18:20
Dll a Dj: 18:20
8/ EL MAESTRO DEL AGUA (16 anys)
Dv a Dj.: 20:15/22:40

CINEMA A L’ANOIA

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

PERDIENDO EL NORTE (16 
anys)
Dv: 19:45/22:00
Ds.: 20:20/22:25
Dg.: 18:10/20:20

BIG HERO 6 (apta) en català
Ds.: 16:00/18:10
Dg.: 12:00/16:00
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Descarrega’t l’APP  de la comarca GRATIS
Només has d’anar al navegador d’internet i buscar: www.guiaanoia.cat o pel codi QR. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Els seus estimats: espòs, Lorenzo Elvira, �lls, David i Ester , i Òscar i Lídia, 
néts: Gerard, Júlia, Genís, Berta, Marc i Abril, germans, Maria i Josep, Manel i 

Jose�na, Pelayo i Mari, nebots, cosins  i altres familiars, volen agrair les 
mostres de condol i afecte rebudes tant al tanatori com a la celebració 

religiosa de les exèquies que tingué lloc el  dilluns 4 a la parròquia de la 
Sagrada Família.

Funerària Anoia S.L. Igualada, maig de 2015

PEPITA VILARRUBIAS CODINA

Ens deixà el passat divendres dia 1 a l’edat de 69 anys. 

Igualada, maig de 2015

Isabel Miquel i Macià
Ha mort cristianament a l’edat de 53 anys

Els seus a�igits: espòs Joan de Genover, �lls Joan i Marta, mare Pepita, 
cunyada, nebodes, pares polítics, tiets, cosines i família tota ho fan 

saber a llurs amics i coneguts.
El funeral per la seva ànima tindrà lloc dissabte dia 9 a Girona.

 
Descansi en pau.

Raquel i Elisabet

Aquest proper dilluns dia 11 de maig farà 12 anys 
que trobem a faltar els vostres somriures, 

el vostre alè .
Els nostres cors continuen buits
 i continuaran buits per sempre.

Igualada, 11 de maig 2003-2015

Herminia i Joan Anna i Eugeni

Josep Llobet i Bisbal

Que ens deixà el 3 de maig de 2015,
a l’edat de 89 anys.

La seva esposa, �lls, néts i família 
tota sempre l’estimarem.

La família agraeix les mostres de condol
 i amistat rebudes.

Igualada, maig de 2015

En record

El tema d’enguany ens con-
vida a meditar una expressió 
del llibre de Job: «Jo era els 
ulls del cec i els peus del coix» 
(29,15). Voldria fer-ho en la 
perspectiva de la sapientia 
cordis, ‘la saviesa del cor’.
Aquesta saviesa no és un co-
neixement teòric, abstracte, 
fruit de raonaments, sinó que, 
com la descriu Jaume en la 
seva carta, és «pura; després, 
pacífica, amable, dòcil, ple-
na de misericòrdia i de bons 
fruits, sense parcialitat ni hipo-
cresia» (3,17). Per tant, és 
una actitud infosa per l’Esperit
Sant dins la ment i el cor de 
qui sap obrir-se al sofriment 
dels germans i hi reconeix 

la imatge de Déu, de mane-
ra que fem nostra la invoca-
ció del Salm: «Ensenya’ns a 
comptar els nostres dies / per 
obtenir la saviesa del cor» (Sl 
90,12).
En aquesta sapientia cordis, 
que és do de Déu, podem re-
sumir els fruits de la Jornada 
Mundial del Malalt.
Saviesa del cor és servir el 
germà. En el discurs de Job 
que conté les paraules: «Jo 
era els ulls del cec i els peus 
del coix», es posa en evidèn-
cia la dimensió de serveis als 
necessitats per part d’aquest 
home just, que gaudeix de 
certa autoritat i té una posició 
rellevant entre els ancians de 

la ciutat. La seva talla moral es 
manifesta en el servei al pobre 
que demana ajuda, així com 
també a ocupar-se de l’orfe i 
de la viuda (vv. 12-13).
Quants cristians donen testi-
moniatge també avui, no amb
les paraules, sinó amb la seva 
vida radicada en una fe genu-
ïna, i són «ulls del cec» i «peus 
del coix»; persones que estan 
al costat dels malalts que te-
nen necessitat d’una assistèn-
cia continuada, d’ajuda per a 
rentar-se, per a vestir-se, per 
a alimentar-se. Aquest servei, 
especialment quan es prolon-
ga en el temps, es pot fer fa-
tigós i pesat. És relativament
fàcil servir uns quants dies, 

però és difícil tenir cura d’una 
persona durant mesos o anys, 
fins i tot quan ja no és capaç 
d’agrair-ho. I, malgrat això, 
quin gran camí de santificació
no és aquest! En aquests mo-
ments es pot comptar de ma-
nera particular amb la proximi-
tat del Senyor, i és també un 
suport especial per a la missió 
de l’Església.
Saviesa del cor és estar amb 
el germà. El temps que pas-
sem al costat d’un malalt és un 
temps sant. És lloança a Déu, 
que ens conforma a la imatge 
del seu Fill, el qual «no ha vin-
gut a ser servit, sinó a servir i 
a donar la seva vida en rescat 
per tothom» (Mt 20,28). Jesús 

mateix va dir: «Jo, enmig de 
vosaltres, sóc com el qui ser-
veix» (Lc 22,27).
Demanem amb fe viva a l’Es-
perit Sant que ens atorgui la 
gràcia de comprendre el va-
lor de l’acompanyament, so-
vint silenciós, que ens porta 
a dedicar temps a aquests 
germans i germanes que, grà-
cies a la nostra proximitat i al 
nostre afecte, se senten més 
estimats i consolats. En canvi, 
quina gran mentida s’amaga 
darrere certes expressions 
que insisteixen molt en la 
«qualitat de vida», per a induir 
a creure que les vides greu-
ment afligides per malalties no 
serien dignes de ser viscudes.

Saviesa del cor és servir el germà, és estar amb el germà 



   

              

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

Guia de la salut

 
CENTRE DE 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
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Cristina Jiménez: 
Psicòloga i Terapeuta Familiar.

Noemi Duran: 
Dra. en Art i Educació. 

Especialista en moviment
 i expressió del ser.

Enfilem la Vida: 
Espai per a l’escolta i 

l’acompanyament de joves i 
famílies

Sovint amb l’inici de l’ESO es 
fan evidents un conjunt de 
canvis en els nois i noies que 
ens fan parlar de l’adolescèn-
cia. Es tracta d’una etapa de la 
vida molt important ja que en 
ella es desenvolupen aspectes 
significatius de la personalitat 
i la identitat. És un moment de 
ruptura amb la infantesa i no 
sempre es viu bé. Els nois/es 
no només han de trencar amb 
el seu nen sinó que han de 
crear ponts cap a l’etapa adulta. 
Acostuma a ser una etapa amb 
complexes i conflictes interiors 
que no sempre s’expressen de 
la millor manera. És per això 
que com adults podem jugar 
un paper clau en l’acompa-
nyament de l’expressió de les 
emocions i els pensaments dels 
joves per tal que sentin que no 
estan sols i que com a pares o 
tutors els oferim un guiatge per 
donar-los confiança i seguretat 
en el seu propi camí. Es tracta 
doncs d’un aprenentatge a 
dues bandes. 

Des d’Arrels Centre de Salut 
hem creat vincles amb  La 
Casa Voladora. Espai per a la 
recerca ia la creació educativa 
i us presentem una proposta 
de trobada setmanal per aju-
dar-vos en aquest procés d’es-
colta entre joves i famílies. Us 
oferim un espai d’acollida de 
les vostres preocupacions on 
aprendrem a escoltar-les i a 
encaminar-les amb eines per 
l’autoconeixement que ens 
puguin ajudar a decidir junts, 
atents a com vinculem el sentir, 
el pensar i l’actuar.

Estem acabant de crear el grup 
amb previsió de començar 
durant el mes de maig. Si esteu 
interessats o voleu rebre més 
informació ens podeu escriure a 
arrels.centredesalut@gmail.com 
o a casavoladora8@gmail.com



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

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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El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

El Restaurant

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

 
Preparació:

Ingredients (4 persones)

400g d’espagueti
2 carbassons llargs
3 pastanagues tendres i llargues
Salsa de Soja (si és una mica espessa 
millor)
Oli d’oliva

Utensilis

Mandolina, Ganivet arrissador 
channel o ganivet a�lat
Paella ampla
Olla
Col·lador

Rentem el carbassó i pelem la pastanaga. Amb ajuda d’una 
mandolina, un ganivet arrissador channel o un ganivet molt a�lat, 
tallem el carbassó i la pastanaga en tires molt �nes i llargues.

Tot seguit, posem les tires de pastanaga en una paella ampla amb 
una miqueta d’oli i ho tapem. Quan la pastanaga s’hagi fet una 
mica, afegim el carbassó (perquè triga molt menys temps en fer-se) 
i ho tornem a tapar.

Posem a coure els espaguetis en aigua amb sal �ns que estigui          
al punt.

Mentrestant, posem un bon rajolí de salsa de soja sobre les 
verdures i les deixem coure tapades, perquè aga�n bé el sabor (no 
cal posar-hi sal perquè la salsa de soja ja és prou salsada).

Colem la pasta quan acabi de coure i la tornem a l'olla, posem per 
sobre les verdures que fan d’espagueti de verdura i pugem el foc.

Per �nalitzar, hi afegim més salsa de soja i donem voltes ràpides 
perquè aga� bé el sabor.

Espagueti de Pasta i de Verdura

�A�v�.� �d�e� �C�a�t�a�l�u�n�y�a�,� �1� �-� �0�8�7�8�7
�L�a� �P�o�b�l�a� �d�e� �C�l�a�r�a�m�u�n�t� �-� � �A�n�o�i�a� �(�B�C�N�)
�T�e�l�.� �9�3� �8�0�8� �6�0� �0�0� �-� � � � �-� �-� �F�a�x� �9�3� �8�0�8� �6�6� �3�9
�w�w�w�.�h�o�t�e�l�-�r�o�b�e�r�t�.�c�o�m� � �-� � �i�n�f�o�@�h�o�t�e�l�-�r�o�b�e�r�t�.�c�o�m

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

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
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
L’Enric Admetller es va fer 
càrrec de l’alcaldia de Mont-
maneu en un moment difícil 
per al municipi a causa del 
projecte i execució de la nova 
A-2. Ara que deixa l’alcaldia, 
Montmaneu és un poble que 
ha evolucionat sense compro-
metre la qualitat del territori, 
aportant noves infraestructu-
res com el radar meteorològic, 
que situa Montmaneu al mapa 
i dóna servei al país, l’àrea de 
La Panadella que segueix sent 
el puntal econòmic del muni-
cipi i de referència pel viatger. 
Sempre defensant els interes-
sos de Montmaneu i de la seva 
gent, fins i tot davant de potents 
grups econòmics o de l’admi-
nistració.

Setze anys després, deixa 
l’alcaldia de Montmaneu. 
La deixo en el millor moment, 
sense endeutament, amb un 
romanent positiu de tresore-
ria, amb grans infraestructures 
executades, els serveis bàsics 
coberts i un POUM aprovat. 
És el moment idoni del relleu 
i estic segur que els veïns 
sabran escollir la persona que 
doni l’empenta necessària per 
a fer avançar Montmaneu.
Per on passa el futur?.
Crec que el futur de Montma-

neu passa per desenvolupar 
el polígon industrial i captar 
empreses que és complemen-
tin amb l’àrea de serveis de 
La Panadella, potenciant-la 
perquè continuï sent un refe-
rent de serveis a l’A-2. També 
donar suport al sector agrari i 
ramader que ha ajudat a fixar 
la gent en el territori i potenciar 
el turisme rural...
Què en queda de la motiva-
ció que el va portar a accep-
tar el repte de l’alcaldia fa 
setze anys?.
Satisfacció perquè molts dels 
motius que em varen portar 
a encapçalar aquell projecte, 
s’han assolit. Vàrem gestionar 
projecte i execució de l’Autovia. 
Després, sobre aquesta potent 
infraestructura com a eix verte-
brador es va redactar un plane-
jament urbanístic, vital pel futur 
de Montmaneu. 
S’han fet inversions, però en 
aquests quatre anys darrers  
hem hagut de fer front a una 
forta crisi econòmica, social i 
identitària de país que ha difi-
cultat molt la gestió del dia a 
dia. 
Montmaneu es troba als 
límits provincials i en un 
extrem de l’Anoia. Hi està 
còmode?.
Sempre ens hem sentit còmo-
des, identificats amb l’Anoia i la 

seva capital Igualada. També 
ens hi sentiríem en una Vegue-
ria del Penedès. Per raons de 
bona comunicació ens sentim 
més propers a l’àrea metropo-
litana que no pas a la zona més 
rural de Lleida. 
Quin és el projecte vital d’En-
ric Admetller a partir del mes 
de juny?. 
Recuperar la meva vida privada 
i personal. Reprendre aquells 
projectes que es varen quedar 
en un calaix i retrobar els bons 
moments familiars amb la 
meva dona i les meves filles, a 
les quals he robat molt temps 
per dedicar-lo a l’alcaldia. 
No trobarà a faltar organitzar 
la Festa de la Caldera?. 
No. Aniré a gaudir-la com a veí, 
i estic segur que el nou equip 

Ha començat la campanya elec-
toral, i és l’hora “oficial” d’es-
coltar els candidats, les seves 
propostes i promeses. També 
per  contrastar-les, si cal, amb 
els seus adversaris en un debat. 
En dos municipis, però, això no 
serà possible, i no precisament 
perquè l’alcalde de torn, que 
sempre hi té més a perdre que 
guanyar en aquestes coses, hi 
posi impediments, sinó per.... 
l’oposició!
Les aigües baixen tan tèrboles 
a Òdena, després dels lamenta-
bles episodis viscuts recentment 
entre CiU i ERC, que fins i tot els 
republicans -expulsats fa poc 
del govern per l’alcalde- s’han 
negat a participar en un debat 
electoral que volia organitzar 
La Veu. També a Montbui, on 
fa poc temps les crítiques a l’al-
calde i els seus judicis pendents 
eren el pa de cada dia, s’ha 
hagut de suspendre un debat 
que havien preparat un grup de 
comerciants per negatives de la 
“oposició”....  Una veritable llàs-
tima. Hi ha mooooolts nervis. Pel 
que sembla, les infusions de til.
la seran la beguda “estrella” de 
les dues setmanes que queden, 
tot i que algú potser s’hi posarà 
alguna cosa més forta per poder 
oblidar-se més ràpidament de la 
patacada que l’espera. Qui serà?

de govern li donarà la conti-
nuïtat adient als nous temps i 
l’organitzarà encara millor.
Ens diria quina personalitat 
s’ha negat a acceptar ser 
Calderer d’Honor?.
Qui ha tingut disponibilitat de 
temps ho ha acceptat. Hem 
tingut una relació impressio-
nant de personatges popu-
lars a la festa de la Caldera 
dels que n’estic molt orgullós.
Hi veurem algun dia a la 
Shakira i al Piqué que tenen 
veïnatge proper?
Ja m’agradaria, i des d’aquí 
els convido ara que encara 
sóc alcalde. 
Guanyi qui guanyi les elec-
cions vostre li obrirà tots 
els calaixos?
És un compromís que vaig 
adquirir en la darrera reunió 
de veïns i també una acti-
tud personal. El nou alcalde 
tindrà tot el meu suport i un 
traspàs d’alcaldia, impecable. 
Montmaneu s’ho mereix.
Tanca definitivament la 
seva vocació política?
Definitivament passo a la 
reserva. Estaré al cas del 
que passi a Montmaneu, a la 
meva comarca i al meu país. 
Per “sempre”, es molt taxatiu, 
però n’hauria de passar una 
de molt grossa perquè tornés 
a la  política.

4 paraules amb... Enric Admetller

Audi A3 Sportback 1.6 TDI Attraction 
S-Tronic 105CV

OFERTA: 15.330 EUR
PVP de nou: 28.768 EUR

Audi TT 2.0 TFSI 200CV
OFERTA: 12.900 EUR

PVP de nou: 41.135 EUR

Audi A6 2.7 TDI Multitronic
OFERTA: 14.470  EUR

PVP de nou: 46.250 EUR

Audi A4 Avant 2.0 TDI Advance 
Edition DPF 136CV

OFERTA: 33.165 EUR
PVP de nou: 37.546 EUR

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

PVP de nou: 42.148  EUR

Audi A1 1.4 TDI Ultra Adrenalin2 90CV
OFERTA: 23.000 EUR

PVP de nou: 25.753  EUR

Audi A1 Sportback 1.4 TDI ultra 
Adrenalin2 90CV

OFERTA: 23.100 EUR
PVP de nou: 26.447 EUR

Audi Q3 2.0 TDI Ambiente 140CV
OFERTA: 27.270 EUR

PVP de nou: 36.956  EUR

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

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

   Servisimó S.L.  C/ Alemanya, 17  · Igualada 08700 ·Tel. 93 805 21 17 · Fax 93 805 42 31 www.servisimo.es


