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Tennis d'elit fins a final de mes a l'Open 
Arcadi Manchón, al CT Montbui

P24

Debat de candidats a Ràdio Igualada, aquesta setmana. Dilluns vinent arribarà el debat “clàssic” de l’Ateneu. P07

XXXII ANY

Festa Major 
a Rubió i a 
Masquefa

COMARCA 37-39

Demà, Nit 
dels Museus a 
l'Anoia

CULTURA 49

Compte enrere 
del #24MAnoia

Entrevistes a 4 alcaldables d'Igualada i 
tota l'actualitat de la campanya

P31Un dels participants a l’Open Arcadi Manchón, l’any passat en un partit. Foto: Francesc Lladó.

Demà, fira de cooperatives escolars a IGD

Unanimitat del Consell 
Comarcal per demanar 
millores a l'A2 P26

Diumenge, Aplec del 
Roser a la Tossa

P29

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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Una nova provocació del ministre Wert ha 
creat tensió enmig de la campanya elec-
toral. En el marc del congrés de diputats 
de Madrid, Wert va comparar la situació 
d’avui a Catalunya amb la del franquis-
me, amb què donava a entendre que ara 
hi ha una imposició del català comparable 
a la del castellà d’aleshores. Una ofensa 
condemnable i indigna d’un ministre d’un 
país de la Unió Europea i d’un partit que 
presumeix de defensar la democràcia. 
L’insult, afortunadament, va ser respost 
de manera contundent per diputats de 
tots els partits catalans, però ens temem 
que això de poc servirà. Les paraules de 
la vicepresidenta del Congrés, més prò-
pies d’una república sud-americana de 
mitjan  segle passat, traient la paraula a 
dos diputats catalans i posant-hi escarni, 
són de vergonya aliena, i ens iŀlustren 
perfectament, una vegada més, quina és 
la cara dels que manen avui a Espanya. 
No podem entendre com encara hi ha 
qui, a casa nostra, més enllà d’una legí-
tima ideologia, defensa aquestes actituds 
menyspreables. 

La darrera -que segur no serà la definiti-
va- ocurrència de qui, recordem, volia es-
panyolitzar els estudiants de Catalunya, 
arriba quan el departament d’Ensenya-
ment ha confirmat que s’havien d’aplicar 
les mesures cautelars que marca el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) i, per tant, impartir el 25% de clas-
ses en castellà si hi ha una família que 
ho soŀlicita.  Una sentència que trenca el 
model lingüístic català i el model de con-
vivència que hi ha a Catalunya. Un siste-
ma que ha estat excepcional per a que la 
immersió lingüística generi cohesió social  
i ajudi a crear també igualtat d’oportuni-
tats...
Sempre estarem amb l’escola en català, 
amb un model que tothom defensa i que 
res ni ningú hauria d’aturar. S’està forçant 
la corda des de les institucions estatals 
en un moment decisiu per a la nostra his-
tòria i tots hem de saber-ne estar a l’al-
tura. 
Plantarem cara a qui ens ofèn, tantes ve-
gades com faci falta i tant alt i fort com 
puguem, perquè no ens queda més remei 
que defensar el que tant ens va costar 
d’aconseguir i de mantenir. 

Una ofensa 
condemnable

Jaume Guixà
L’alcalde de Piera és a punt de deixar el càrrec. Jaume Salvador 
Guixà ha estat el primer representant institucional dels pierencs 
durant molts anys. President de CDC a l’Anoia en diverses èpo-
ques, també vicepresident del Consell Comarcal, conegut pel 
seu caràcter conciliador i tranquil, és un dels polítics que més i 
millor podrien explicar l’evolució de la comarca en els darrers 30 
anys. Ara ha decidit ja dir adéu al primer pla de la política activa. 

José Ignacio Wert, ministre d’Educació,  ha obert un 
nou capítol en la seva croada de presumpta defensa 
dels drets dels alumnes castellanoparlants de Cata-
lunya. Ha demanat al Tribunal superior de Justícia 
de Catalunya que anul·li el procés de preinscripció 
escolar per al curs 2015-2016 fins que als impresos 
s’inclogui explícitament, com a opció dels pares, que 
el seu fill tingui el castellà com a llengua vehicular 
i reclama una “proporció raonable del castellà als 
centres educatius”, que fixa “provisionalment” en el 
25% , cosa que posteriorment fixa el Tribunal Su-
prem.

Irene Rigau, consellera d’Ensenyament, replica di-
ent que el recurs del ministeri “busca desestabilitzar 
el sistema d’immersió i d’escola catalana, ja que no 
solament atempta contra la llei d’educació de Cata-
lunya, sinó també contra el sentit comú, contra la de-
mocràcia, contra els fets”. Per a l’associació de mes-
tres Rosa Sensat, sembla que la voluntat del ministre 
Wert és “voler dividir la societat catalana. Ha sigut un 
ministre que ha aconseguit que tots els moviments 
socials vagin alhora rebutjant de manera sistemàtica 
les seves propostes”.

Luis de Guindos, ministre d’Economia i Competi-
tivitat -arran de la multa de 19 milions d’euros que 
Brussel·les ha imposat a Espanya per haver presen-
tat números de la Generalitat Valenciana falsejats- 
ha declarat que “la multa no la pagarà l’Estat, sinó 
que l’ha de pagar qui l’ha de pagar”. Però Juan Car-
los Moragues, conseller d’Hisenda i Administració 
Pública, ha assegurat que, si es confirmés la sanció, 
“aniria a càrrec del Regne d’Espanya”. Es veu que la 
manipulació de les estadístiques de dèficit i deute de 
la Comunitat Valenciana durant els governs d’Eduar-
do Zaplana i Francisco Camps eren una “ocultació 
sistemàtica” de part de la despesa sanitària, deixant 
factures als calaixos.

Sergio Santamaría, candidat del PP al municipi de 
Salt, ha aparegut en els cartells demanant el vot per 
Terrassa. A la seva fot hi havia el rètol “Solucions per 
a Terrassa”. El PP ho atribueix a “un error de l’empre-
sa que ha fet la penjada dels cartells”. Quan tot es 
fa des ‘la central’ passen aquestes coses. En alguns 
pobles els candidats ni són del lloc. Ni els coneix nin-
gú.

Felipe González, expresident del govern espanyol, 

va declarar que Ada Colau, candidata de Barcelona 
en Comú, vol convertir Barcelona “en un parc natu-
ral. No un parc temàtic. Practica el liquidacionisme 
i s’oposa a un model turístic d’èxit i al congrés de 
telefonia mòbil”. 

Fernando Sánchez Costa, diputat del PP al Par-
lament de Catalunya ha acusat la diputada Marta 
Rovira de “parlar el castellà com si fos una llengua 
estrangera”. I va afegir que “hi ha gent que no vol 
ser enterrada en pobles on hi oneja l’estelada”. En 
aquesta Espanya tan plural haurem de veure si an-
dalusos, murcians, extremenys, gallecs, asturians, 
bascos i valencians hauran de tenir el mateix accent 
que els de Valladolid.

Susana Díaz, presidenta en funcions de la Junta 
d’Andalusia, no ha aconseguit la investidura en la se-
gona oportunitat i haurà de tornar a sotmetre’s a una 
nova votació. Això la portat a comentar que “la situa-
ció esdevé surrealista i frega el ridícul de les quatre 
forces polítiques que ho impedeixen” (PP, Podemos, 
Ciudadanos i IU). “Estan forçant la paràlisi,  que és 
el més irresponsable. I ho fa el president del Govern, 
que va de campió de la responsabilitat i estabilitat 
a Espanya. El que es va presentar ací, a l’inici de 
la campanya de les municipals, dient aquest és el 
camí, bloquejar i frenar Andalusia per evitar un go-
vern per nou milions d’andalusos”.  

Pablo Iglesias, líder de Podemos, diu que no sap 
massa del Corredor Mediterrani, “no sé què contes-
tar”. I això que aspira a guanyar a València i a tenir 
pes a tot l’estat.

Santi Burrull, d’Unió, que ocupa el lloc 36 en la llis-
ta de CiU per Barcelona, conseller portaveu del dis-
tricte de Nou Barris, ha estat agredit mentre repartia 
propaganda. Poc respecte democràtic.

Jaume Collboni, candidat a l’alcaldia de Barcelona 
pel PSC, ha dit “si Barcelona és el que és, és pel que 
han fet els alcaldes socialistes”. Condensat interes-
sat d’història.

Mariona Pibernat, número 4 de la candidatura ICV-
EUIA a Girona ha anunciat que plegat davant l’allau 
de crítiques per haver dit que “CiU es derechona i 
catalufa”.

Sempre estarem amb l’escola en 
català, amb un model que tothom 
defensa i que res ni ningú hauria 
d’aturar. S’està forçant la corda en 
un moment decisiu i tots hem de 

saber-ne estar a l’altura
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Veient tot el que l’Estat està perpetrant en el 
territori dit Espanyol, arribo a la conclusió que 
tot plegat és una mena d’assaig per conèixer 
de forma fefaent, la capacitat de resistència i 
submissió que podem arribar a tenir els ciu-
tadans, sotmesos a agressions, en forma de 
constants retallades socials.
Estem transitant pel vuitè any de la pitjor crisi 
econòmica que ha viscut aquest país, (és la 
pitjor perquè l’han provocat els bancs) des de 
la Guerra (in) Civil, i els polítics que dominen 
les estructures de l’Estat, no paren de castigar 
als ciutadans... sense que hi hagi cap mena 
de rebel·lia ciutadana digna d’aquest nom. 
Sorprenentment, tot i la passivitat general dels 
ciutadans, a Las Cortes no paren de fer lleis 
repressores contra les protestes populars “si 
las hubiere”. Dia si i dia també, els tribunals 
condemnen persones pel fet de protestar, 
mentre que els malfactors que amb els seus 
“saqueos” han provocat les protestes, conti-
nuen amb els seus cotxes oficials i els seus 
guardaespatlles, pagats amb diners públics. 
Tot i que en alguns casos -Rodrigo Rato per 
exemple- no tenen cap càrrec institucional.
La secretària general del PP tenia un lapsus 
i declarava “hemos trabajado mucho para sa-
quear nuestro país” (sic). Aquest “nuestro” es 
deu referir al sentiment de propietat de Caste-
lla envers tot el territori hispànic.
Acabem de veure com el “líder” dels indig-
nats, Pablo Iglesias, autoerigit com a “azote 
de la casta” ajupia la testa davant el Borbó, -el 
Cap de la Casta- i l’obsequiava una col·lecció 
de vídeos per al seu gaudi personal.
A Catalunya les proves que ens posen des 
d’Espanya són encara pitjors. A les retalla-
des socials que patim tots els ciutadans, cal 
afegir-hi les retallades nacionals. Des del cop 
d’Estat del 23F que no han parat de retallar-
nos sobirania. Competències que fa uns anys 
es varen traspassar a Catalunya, ara una a 
una, les van recuperant, sense que s’aixequin 
gaires veus en contra. Algunes, però  molt po-
ques.
Aquest país, i el país veí, s’han convertit en 
un laboratori per estudiar fins on es poden 
castigar els ciutadans, abans no s’aixequin i 
es rebel·lin contra els abusos. Diuen que fins i 
tot hi ha banquers que han apostat grans for-
tunes a que -degudament castigats i estupi-
ditzats per la televisió- podem aguantar sense 
dir ni piu, fins arribar al dret de cuixa.
La darrera estafa és aprovar una pujada de 
salaris de “hasta” l’1%. És a dir es pot quedar 
per sota, però mai per sobre. Ens fan creure 
que sortim de la crisi... però ens fiquen a la 
misèria.

El laboratori

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Reflexions
Tothom cerca solucions. Però la majoria espera 
trobar qui les doni. S’han acostumat a abandonar 
la seva decisió en els especialistes. Sigui el metge 
que recepta algun remei quan tenen algun mal, 
l’advocat que els diu què poden fer, els que diuen 
com guanyar-se la vida o els líders que governin 
la societat. Els importa la seguretat. I la comoditat 
de fer el que els diuen. I si no surt com s’esperava, 
poder donar-los les culpes, criticar-los i descansar 
la pròpia consciència. 
La solució, però, no està en el que diuen els al-
tres, sinó en el que som capaços d’interioritzar 
nosaltres mateixos. Com que no ho sabem tot, hi 
ha d’haver qui eixampli els horitzons. Que aporti 
noves perspectives, doni noves eines de treball i, 
fins i tot, que alertin de les possibles conseqüènci-
es dels nostres actes. Definir una forma coherent 
d’afrontar els problemes. De tenir criteri. Perquè 
en la majoria dels casos no tenim opcions de mo-
dificar l’escenari. Sols som amos de la forma d’en-
frontar-nos al que va venint. Ningú té a les seves 
mans la solució de tots els problemes. Ni tothom 
es mou per criteris d’equitat. Malauradament, 
massa sovint ho fan només pels  interessos. És 
per això que la gent corrent no cal que es plan-
tegi com s’haurien de pagar les pensions, les do-
tacions a la  Seguretat Social, ni amb els llocs de 
treball que crearan els polítics. No deixen de ser 
pures especulacions i solucions teòriques. 
Les inèrcies del passat condicionen la societat. I 
els que tenen el poder només s’atreveixen a fer 
canvis cosmètics. Volen perpetuar la situació tal 
com està. Parlen molt, però no es canvia gran 
cosa. Ja es veu en els missatges de les campa-
nyes electorals. No paren de fer propostes, al-
gunes agosarades. Altres inviables en el context 
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econòmic-administratiu actual. Poc trencament i 
molt tarannà continuista. Posen tota la creativitat 
en el missatge i no en les realitzacions. Els admi-
nistrats reaccionen als interessos i sols creuen en 
el que es pot obtenir. Saben que ningú els recla-
marà res si no compleixen les promeses fetes. 
Diuen que no hi ha solucions màgiques. I es plante-
gen respostes assenyades a problemes concrets. 
I cada solució obre la porta a nous problemes en el 
futur. Tots sabem que els camins es comencen en 
cruïlles, però ningú sap a on porten, ni els ensurts 
o satisfaccions que depararan.
Tothom ha d’adaptar-se a nous desafiaments. Per 
això les decisions continuen sent individuals. Els 
canvis no es produeixen fins que no es fa l’aba-
lançada. No es mou res, si no hi ha pressió: Ni les 
administracions, ni els ciutadans. Però sí que es 
pot continuar opinant. Tenir l’esperit lliure, encara 
que els procediments i les solucions es continuïn 
definint des del poder. Per això cal aprofitar cada 
moment que se’ns demana el vot. Cadascú pot 
expressar la seva idea. Un conjunt de majories i 
minories que des del respecte poden contribuir a 
construir un món millor. I això passa per nomenar 
els millors. Ells seran qui tindran capacitat de tirar 
endavant els projectes. Però no ens abandonem 
pensant que resoldran els problemes. De fet no-
més representen el ciutadà.

Sols som amos de la forma 
d’enfrontar-nos al que va venint. 
Ningú té a les seves mans la solució 
de tots els problemes. Ni tothom es 
mou per criteris d’equitat.

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 

de calderes

AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR 

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades
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LOTTO 6/49
· Dissabte 9/05/2015

1-3-15-28-35-46
Complementari: 7
Reintegrament: 0

· Dimecres 13/05/2015
1-3-19-29-37-48

Complementari: 9
Reintegrament: 1

TRIO
· Dijous 7                  020  
· Divendres 8          275
· Dissabte 9     547
· Diumenge 10          502
· Dilluns 11               691
· Dimarts 12       975
· Dimecres 13      414

ONCE
· Dijous 7              06008
· Divendres 8       16844
· Dissabte 9    72744
· Diumenge 10       42189
· Dilluns 11             64364
· Dimarts 12    95556
· Dimecres 13    96924

· Dijous 7  9-11-14-35-45-47   C: 27  R: 3
· Dissabte 9   6-20-30-36-41-49  C: 4   R: 2

· Diumenge 10   7-22-23-26-30  Núm. clau: 0 

· Dimarts 12   14-29-30-40-46  Estrellas: 3/6

MAIG
15: Isidre; Torquat; Joana de Lestonnac.
16: Honorat; Joan Nepomucè; Eufrasi.
17: Pasqual Bailon; Restituta.
18: Joan I, pap; Pròsper; Fèlix de Cantalici.  
19: Pere Celestí; Ciríaca.
20: Bernardí de Siena; Baldiri; Basilissa. 
21: Secundí; Torquat; Virgínia.

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.

A la piscina de Les 
Comes t’acostumes a tot
•• ROSER VILA

Com a usuària habitual de la piscina 
puc dir que, amb els anys, la capacitat 
d’adaptació del cos humà a l’ambient 
hostil pot créixer fins a límits que jo 
mateixa desconeixia.
T’acostumes a que aquells elements 
amb que interactues diàriament com 
son portes de pas, portes de guixeta, 
fluxors d’inodors, etc, malgrat no rebin 
cap tipus de manteniment des de fa 
anys i que el seu estat actual sigui tant 
sols un record d’allò que havien estat 
en origen, hom els fa servir amb natu-
ralitat, com si res no passés.
T’acostumes a trobar a les rajoles del 
paviment, ungles, restes de pels i bru-
tícia al mateix lloc exacte durant diver-
ses temporades, tant als lavabos com 

a la zona de bany. Sovint penso – en
un intent de trobar-hi una lògica - que 
aquella ungla dipositada en una rajo-
la, amb la seva forma característica, 
dibuixa una forma semblant al logotip 
de la firma Nike. Potser es tracta d’un 
nou model de patrocini, cosa que po-
dria ser en un entorn esportiu com es 
aquest. Tantes marques pel terra vol 
dir molta esponsorització...i molts di-
ners recaptats.
Però allò a que no aconsegueixo acos-
tumar-me, per més que els del Patro-
nat ho intentin dia a dia, es a la pudor 
de pixum, produïda per uns sanitaris 
espatllats que no es reparen, per la 
manca de neteja després de una jor-
nada amb escoles i/o altres grups que 
fan/fem servir aquest espai i per una 
manca d’atenció bàsica a la higiene 
en general, en un indret on gent de 
totes les edats, de infants a jubilats, 

convivim compartint fluids ambientals 
i corporals.
Bona campanya electoral!

Agraïment a la 
Fundació Sanitària Sant 
Josep d’Igualada
•• FAMÍLIA RUIZ COBO 

A ti Carmen,
Se nos fue en silencio, sin hacer ruido, 
después del día de la madre, cuando 
los almendros florecen.
Viviste tu vida como quisiste, nos en-
señaste a ser valientes, y sobretodo 
fuiste el pilar de toda la familia, nuestro 
punto de unión.
Hace dos años y medio por proble-
mas de salud ingresaste en la Clínica 
San José, y día a día empezamos a 
conocer a unas personas que nos de-

mostraron su implicación y profesio-
nalidad, pero sobretodo nos dieron su 
cariño, nos acogieron y nos hicieron 
sentir que estabas en buenas manos.
Esa última noche cuando venimos a 
verte, nos estaban esperando para 
darnos todo lo que necesitamos en 
ese momento, cariño, abrazos…y jun-
tos nos despedimos de nuestra madre 
y abuela.
Gràcies per tot i a tots, al Sr. Pujol per 
la seva amabilitat i especialment a to-
tes i cada una de les persones que van 
estar amb ella en la cinquena planta…
a Jadranka, Montse, Joel, Esther, Mar-
ga, Meli, Josep, Fadel, Jordi, Sonia, 
Isabel, Dra. Pereira…gràcies per esti-
mar-la i cuidar-la.
Ella està dalt i us està somrient.
Yaya…te queremos y siempre estarás 
en nuestro corazón.
Cuida de los nuestros… 

Dia 15: BAUSILI/ Born, 23
Dia 16: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 17: BAUSILI/PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 18: FÀTIMA./ Av. Pietat, 25
Dia 19: PAGÈS/ Pau Muntadas 58
Dia 20: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 21: MR SINGLA/ Pujadas, 47

cartes al director

L’Antònia Mancha ha estat una 
col·laboradora especial de Pu-
blicacions Anoia durant molts 
anys. Ha estat treballant a 
l’àrea comercial i la seva feina 
l’havia portat a fer molts amics 
entre els anunciants, a qui visi-
tava amb regularitat i sempre 
amb un somriure. Ara li ha ar-
ribat una merescuda jubilació, 
que podrà gaudir al costat de 
la seva família. Els seus com-
panys de treball i tots aquells 
que varen tenir el privilegi d’es-
tar professionalment al seu cos-
tat, sabem de les seves quali-
tats humanes i esperem seguir 
comptant amb la seva amistat 
durant molts anys

COMIAT
Ha arribat l’hora de deixar la feina i 
agafar la jubilació. Molts anys visitant 
a tants i tants amics, per contractar 
un anunci que promocionés la seva 
activitat, per planificar una campa-
nya o simplement per encetar una 
conversa. Sempre fent de malló per 
connectar la gent de la redacció i els 
lectors. Sabent que entre tots fèiem 
una comunicació sempre viva per 
gaudir d’una societat millor. Cadas-
cú des del seu lloc. Treballant amb 
il·lusió i procurant compartir alegri-
es i penes. Mai he deixat d’estar al 
costat dels qui m’envolten. Perquè 
només estimant som capaços de fer 
el bé que hem de fer. He procurat 
sempre fer el millor que he sabut. He 
passat moments molt bons i altres no 
tant. Però mai m’ha faltat el suport de 

L’Antònia Mancha es jubila
lectors, anunciants i companys de 
feina.
El que segueix ara és només un 
canvi d’ocupació. Seguirem tro-
bant-nos pel carrer i encara que el 
camí serà diferent, seguirem gau-
dint de tot el que hem construït ple-
gats i de tot el que entre tots segui-
rem construint.
Per això i des d’aquestes pàgines, 
les pàgines de LA VEU, el meu dia-
ri i el vostre diari, vull donar-vos les 
gràcies per tota la confiança i es-
tima que m’heu demostrat aquests 
17 anys. Per a mi ha estat un autèn-
tic goig sentir-me estimada i amb 
justa correspondència no vull dei-
xar de dir-vos que sempre us por-
taré al cor.

Antònia Mancha



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

15 de maig de 2015



06

El dissabte, 9 de maig, han estat les 
eleccions als secretariats local, comar-
cal i nacional. Una actitud elemental de 
prudència demana conservar els valors 
que ha representat fins ara l’ANC: la 
mobilització social transversal en favor 
del dret a decidir i la independència. 
En canvi, és més difícil parlar del que 
no ha funcionat i que caldria enfocar di-
ferent o  de manera més completa en la 
propera etapa: el problema és establir 
com es pot influir en els partits indepen-
dentistes. 
Podríem dir que l’estratègia seguida 
fins ara ha funcionat més bé de cara 
als partits contraris al dret a decidir i a 
la independència que de cara als favo-
rables. S’ha aconseguit crear unes si-
tuacions i uns estats d’opinió que han 
obligat els partits a definir-se, i una part 
cada vegada més gran ho ha anat fent 
a favor de l’estat propi.
Però, en canvi, els partits indepen-
dentistes han tingut permanentment la 
temptació de voler-se repartir la pell de 
l’ós abans de caçar-lo. Donant per fet 
l’èxit del procés o prescindint del risc de 
fracàs, perden contínuament de vista la 
imprescindible unitat d’acció. Tots els 
mitjans de comunicació ho troben molt 
respectable, però els que hi treballem 
moltes hores no li ho trobem tant. La 
temptació permanent és entrar a jutjar 
si és més culpa de l’un, de l’altre o del 

L’Assemblea Nacional 
Catalana. El repte de la Unitat

JOSEP CASTELLTORT PANADÈS ·    ANC- Anoia

de més enllà. No és que no n’hi hagi de 
culpes, tots en veiem, però és evident 
que ara “no toca”. Quan es té l’enemic 
davant, aquest debat és suïcida. L’ene-
mic no mata, però engega plets, fa lleis, 
fomenta partits nous, maneja mitjans 
de comunicació, ... A aquestes alçades 
es pot dir que l’estat ja ha perdut les for-
mes democràtiques.
La capacitat de l’ANC per aconseguir 
consensos i acords dels partits favo-
rables ha estat real, però hi ha hagut 
menys èxit a l’hora d’aconseguir una 
actuació unitària que faci aparèixer 
l’independentisme com un bloc cohe-
sionat. A un  termini llarg, el treball de 
l’ANC dóna resultat en la mesura que 
es fa palès que té la gran majoria de 
la societat civil a darrere, i els partits hi 
han d’ajustar l’estratègia. Però a curt 
termini apareixen moltes distorsions.
L’objectiu evident de la propera etapa 
és captar més suports entre els sec-
tors més indefinits, però un altre repte 
d’aquesta mateixa etapa de l’ANC és 
incorporar els partits independentistes i 
els trossos independentistes de partits 
“ambigus” a una imprescindible estratè-
gia d’unitat.   
Aquesta unitat que doni confiança als 
electors el proper 27S i doni, també, 
una imatge de solvència a nivell inter-
nacional és imprescindible.  Com fer-
ho?

Ens trobem immersos en plena cam-
panya electoral de les Eleccions Mu-
nicipals del 24 de maig proper. És una 
obvietat però, que cal subratllar que 
es tracta d’elegir els alcaldes o alcal-
desses, regidors i regidores que hau-
ran de gestionar els ajuntaments -la 
primera i més propera administració- 
els pròxims quatre anys  i, per tant, als 
que hauran de prendre decisions que 
afectaran la nostra vida diària. D’aquí 
la importància d’aquests comicis.
Són les primeres eleccions que es ce-
lebren en un clima social condicionat 
pel malestar social provocat per una 
llarga i profunda crisi econòmica que, 
malgrat l’optimisme oficial, la ciutada-
nia no en percep  la sortida. També 
per una greu crisi institucional en les 
més altes instàncies de l’Estat i dels 
partits tradicionals. Principalment la 
del PP, que governa a Espanya amb 
majoria absoluta, afectat per continus 
i sagnants cassos de corrupció que 
sacsegen la realitat informativa diària, 
fins a límits insuportables. 
A Catalunya convivim tanmateix amb 
els propis casos de corrupció de què 
avergonyir-nos  i en ple procés sobira-
nista que condiciona bona part de l’ac-
tivitat política. Malgrat aquest panora-

ma certament preocupant que de ben 
segur afecta negativament l’estat aní-
mic de l’elector, el que tenim davant, 
són unes eleccions locals i això crec 
que és el que els votants no haurien 
de perdre de vista en cap  moment.
A Catalunya s’han sentit veus quali-
ficades que demanen que es voti en 
clau sobiranista, malgrat el que es 
votarà  el dia 24 no es independència 
sí o no, sinó la capacitat mateixa dels 
equips que es presenten per gestionar 
els recursos públics de pobles i ciutats. 
Uns recursos que certament s’han vist 
minvats com a conseqüència de la cri-
si econòmica i de les polítiques eco-
nòmiques del Govern, a las quals els 
ajuntaments en general han fet mans i 
mànigues perquè els serveis essenci-
als no es veiessin afectats. 
És doncs una visió parcial i interes-
sada de la democràcia local justificar 
el vot solament per la independència, 
obviant per exemple la gestió  dels 
governs municipals o les propostes 
programàtiques. Tampoc seria just al 
meu entendre a la hora d’exercir el vot 
fer-ho únicament des la legítima d’in-
dignació  ciutadania per una situació 
econòmica injusta, que afecta a tan-
ta gent, ja que els ajuntaments també 
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Votar en clau local

JOAN VICH I ADZET ·    

han estat víctimes de la crisi econò-
mica.
Les enquestes que hem conegut fins 
ara, concretament la de l’Ajuntament 
de Barcelona com a referència i en 
aquest sentit crec serà una tendèn-
cia  generalitzada, mostren uns con-
sistoris molt fragmentats políticament,  
amb la irrupció de nous partits, nats a 
l’empara de la crisi política i institucio-
nal de la qual parlava. Això dificultarà 
la formació de governs estables als 
ajuntaments i requerirà un gran esforç 
de responsabilitat, diàleg i acord, per 
fer viables els nous governs locals.
En aquestes eleccions evidentment 
els escandalosos casos  de la corrup-
ció haurien de passar factura  aquells 
partits que l’hagin practicada, en l’àm-
bit de pobles i ciutats. Si això es pro-
duís faria possible l’inicií d’un canvi, en 
la  necessària regeneració de política 
que la ciutadania reclama, començant 
des de baix,  com  altres vegades ha 
succeït històricament a  Espanya.
A Espanya, la coincidència de les lo-
cals amb les autonòmiques, obren  
possibilitats raonables d’un canvi po-
lític general, si la ciutadania castiga 
la corrupció de què el Partit Popular, 
que governa amb majoria la majo-

Estic impressionat de veure com els 
nostres candidats a l’alcaldia d’Iguala-
da, s’han permès el luxe de dur a terme 
una despesa del tot injustificada davant 
del panorama econòmic igualadí.
N’hi ha un que destaca per davant de 
tots. Potser és perquè té més pressu-
post, (o més valors?). Tan se val. Se-
gueix sent un disbarat el que fan, doncs 
els diners surten sempre de la butxaca 
dels ciutadans.
Hi ha cartells que impedeixen la visió 
correcte del semàfor (cantonada carrer 
Comarca amb Av. Dr. Pasteur), d’altres 
que ni tan sols es veuen per que hi ha 
les branques dels arbres propers, d’al-
tres estan duplicats, amb el mateix can-
didat dues vegades.
Repeteixo, un disbarat econòmic en 
una ciutat on es paguen impostos d’un 
altre planeta.
Què pot costar un cartell senzill? I un 
de doble? Té tot un procés. La foto del 
candidat, passar-lo per el photoshop, 
la impressió del cartell, la fusta on s’hi 
enganxa, la brida per penjar-lo, el per-
sonal contractat per fer-ho, i que des-
prés del dia 24, hauran de despenjar-ho 
tot (veurem quantes brides quedaran 
sense treure dels fanals). I també cal-
dria comptabilitzar el reciclatge de tot 
aquest material.
Podríem dir uns 10€ per el cartell sen-
zill, i uns 20€ per el doble? Euro amunt, 

ria d’ajuntaments i comunitats, és el 
protagonista principal. La pèrdua  en 
aquesta doble consulta electoral po-
dria significar el declivi de la formació 
política que si d’alguna cosa s’ha ca-
racteritzat és per la seva incapacitat 
de governar amb honestedat i amb 
una absoluta manca  de diàleg.
Aquesta higiènica pèrdua en sentit de-
mocràtic d’hegemonia del PP podria 
obrir noves possibilitats d’un canvi po-
lític a les properes Eleccions Generals 
a Espanya. Tot iniciant una nova eta-
pa que donés la volta a una política 
econòmica injusta, que fa recaure els 
costos de la crisis sobre els més fe-
bles. Aquest canvi tanmateix situaria 
a Catalunya davant d’un nou escenari 
mes favorable a l’hora de fer valer les 
legítimes aspiracions dels catalans.
En qualsevol cas aquesta situació ja 
es produirà si es donen les circums-
tàncies necessàries. Ara toca votar en 
clau local, en què l’elector haurà de 
valorar la confiança, credibilitat, capa-
citat i solvència dels equips  d’homes 
i dones que es presenten aquestes 
eleccions tant transcendents per la 
nostre vida diària com són les muni-
cipals.

euro avall, tampoc pot diferir massa 
d’aquestes xifres.
Convido a tots els candidats a agafar 
els diners, sobretot de la seva butxaca, 
i anar penjant bitllets de 10 i 20 euros 
per els fanals d’Igualada.
De ben segur que no ho faran. Doncs, 
aleshores, tampoc ho poden fer amb 
els diners dels altres.
Candidats, per les properes eleccions, 
per què no penjau només un cartell per 
carrer (és més que suficient, ja us co-
neixem), i els diners que sobrin, els do-
nem a la gent més necessitada?
Fins i tot, es podria rebaixar l’IBI iguala-
dí, l’impost més abusiu que existeix en 
aquest país.
Crec que quants més cartells penjau, 
més us allunyeu de la gent.
Candidats, que tingueu sort el 24. 
Mèrits, lamentablement pocs.

Cartells de propaganda electoral. 
Una despesa innecessària

RAMON VALLÈS ·   Pilot
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El periodista i sociòleg Albert 
Mateu, de 32 anys d’edat, és 
el cap de llista de la Candida-
tura d’Unitat Popular (CUP) 
d’Igualada. És la primera ve-
gada que aquesta formació 
d’esquerres i independentista 
es presenta a unes eleccions 
a Igualada. Basat en la parti-
cipació activa i en les assem-
blees populars, la CUP ha 
format la seva candidatura i 
el programa electoral d’una 
forma completament oberta, 
quelcom inèdit a Igualada.

Feia temps que la CUP s’es-
tava formant a la ciutat. Heu 
estat a temps per poder-vos 
presentar a les eleccions.
Sí. Hi havia hagut diferents 
temptatives per part de perso-
nes vinculades als moviments 
socials i a l’independentisme, 
però el cert és que no havia 
quallat, fins ara. És una molt 
bona notícia, i més ho serà si 
entrem a l’Ajuntament. La re-
presentació institucional per 
a nosaltres és una eina més, 
però sense abandonar la nos-
tra raó de ser, que són l’asso-
ciacionisme i els moviments 
socials. 
Us heu posat al davant de 
les noves formes de fer polí-
tica, de la participació activa 
de la gent en les decisions. 
Feia falta, això?
A Catalunya es creuen tres 
eixos, en la política. Un és el 
tradicional de l’esquerra-dreta, 
que és el que es dóna a la ma-
joria de països. En aquest es-
pai nosaltres ens posicionem 
clarament a l’esquerra. 
El següent eix és el nacional, 
que en molts països no exis-
teix. La CUP, ja a l’any 1968, 
defensava l’independentisme, 
no es creu els pactes de la 
transició, i no participa de la 
comèdia estatutària de prin-
cipis del dos mil. Som nítida-
ment independentistes i favo-
rables al procés d’alliberament 
nacional. 
I, finalment, en els darrers 
s’ha sumat un tercer eix, el de 
la nova política, de la regene-
ració, a nivell de limitació de 
temps en els càrrecs, de sous,  
de fomentar la transparència, 
la participació. Quan acabi 
aquest mandat que ara co-
mençarà, Marc Castells por-
tarà 12 anys a l’Ajuntament, 
en Palau 16, en Riba, Figue-
res i l’Agramunt, 20.... Això 

Albert Mateu, de 32 anys d’edat, és sociòleg i periodista.

Albert Mateu (CUP): “Crec que els igualadins veuen que som una 
opció amb cara i ulls, tenim il·lusió i la feina no ens fa por”

“Volem marcar i 
fiscalitzar, i elevar el 
debat, des de la 
modèstia, portant-lo 
a la gent de la ciutat. 
Hem trobat a faltar 
debat, en aquest 
mandat municipal”

fa que la gent s’allunyi. En 
totes aquestes noves formes, 
la CUP també s’hi suma. I, si 
agafem els tres eixos, fa que 
la nostra formació sigui única, 
no es trepitja amb cap altra. 
Es presenten més forces 
polítiques d’esquerres que 
mai. El fet d’anar separats 
no afavoreix a CiU?
Jo crec que no. De tota mane-
ra, això d’esquerres... No ens 
acaba de funcionar gaire bé. A 
nivell autonòmic o estatal, hi 
ha formacions que s’anome-
nen d’esquerres i veiem que la 
seva gestió, sobretot en l’àm-
bit econòmic, no es diferencia 
gaire del que s’anomenen “les 
dretes”... Hi trobem a faltar 
més voluntat transformadora, 
per això a nosaltres ens agra-
da dir-nos que són l’esquerra 
transformadora. 
Hi ha moltes coses que no ens 
agraden. Per això ens allu-
nyem de la socialdemocràcia, 
que es base més en la gestió 
del que ja existeix, de la redis-
tribució. És una política de “fi-
nal de canonada”, el que surt, 
es mira de repartir. Nosaltres 
volem veure què hi entra al 
principi de la canonada.
De tota manera, veiem que 
en els darrers 4 anys no hi 
ha hagut una oposició ferma 
a l’Ajuntament per part de les 
esquerres, davant d’un model 
de ciutat assumit per CiU i 
apuntalat per ERC.
Si hi hagués hagut una opo-
sició forta des de l’esquerra, 
seria diferent?
Bé, nosaltres no ens presen-
tem per governar. Primer, per-
què toquem de peus a terra, 
som nous i hem de conèixer 
encara molts mecanismes de 
l’Ajuntament, i segon, perquè 
cal vestir un projecte alter-
natiu al que hi ha ara. Volem 
marcar i fiscalitzar, sí, i elevar 
el debat, des de la modèstia, 
portant-lo a la gent de la ciu-
tat. Hem trobat a faltar aquest 

debat, en aquest mandat mu-
nicipal.
Com valoreu, el govern mu-
nicipal d’aquests quatre 
anys?
Hi ha hagut una certa predi-
lecció, sobretot per part de 
l’alcalde, d’ignorar les coses 
que cal millorar. Sembla que 
li faci por que se’n parli i es 
generi debat. Per contra, hi ha 
una política de comunicació 
hipertrofiada, amb una gran-
diloqüència i gesticulació per 
qualsevol èxit, per petit que 
sigui, de l’Ajuntament o no. 
Creiem que no es pot fer veu-
re sempre que tot va com una 
seda i que la “marca Igualada” 
és meravellosa i som l’enveja 
de tothom. No és cert.
Quins són els inputs que us 
arriben, a una setmana i poc 
més de les eleccions. Us ve-
ieu dins de l’Ajuntament?
Ara estem dins d’una espiral 
de feina que no s’acaba, i, 
com que tot ens ho fem no-

saltres -som els artesans de 
la política- la veritat és que 
notem bon ambient.  És la 
primera vegada que ens pre-
sentem, som gent molt activa 
en el teixit social, i percebem 
que hi ha molta gent del nos-
tre entorn que està iŀlusionada 
amb el pas que hem fet. Quan 
ens pensàvem si fèiem el pas 
o no, moltes persones ens 
van animar... Però això no és 
garantia suficient, potser, per 
entrar a l’Ajuntament. Hem 
treballat molt fort i crec que els 
igualadins veuen que som una 

El programa electoral de la 
CUP es basa en vuit eixos:
- Garantir els drets socials 
i l’habitatge digne, especi-
alment els subministraments 
bàsics.
- Transparència i participa-
ció. La CUP busca activar 
més el debat ciutadà sobre la 
política local, amb millors ei-
nes que facilitin la transparèn-
cia municipal i l’organització 
de referèndums en decisions 
importants per a la ciutat.
- Economia social. Es vol fo-

“Creiem que no es 
pot fer veure sempre 
que tot va com una 
seda i que la “marca 
Igualada” és merave-
llosa i som l’enveja de 
tothom. No és cert: 
hi ha moltes coses a 
millorar”

opció amb cara i ulls, tenim iŀ-
lusió i la feina no ens fa por. 
El vostre és un programa 
electoral fet per la gent del 
carrer, a base de recollir 
propostes partint quasi de 
zero, en assemblees. Inèdit 
a Igualada.
Ens ha portat una feinada, 
fer-lo. A més, a la CUP som 
molt meticulosos en els pro-
cediments, i sempre intentem 
fer les coses amb el màxim de 
consens i participació. S’han 
fet cinc assemblees temàti-
ques, múltiples reunions amb 
experts... Al document de 70 
pàgines que us podeu des-
carregar del nostre web hi ha 
apartats en què hi han inter-
vingut 20 o 25 persones, per 
exemple. Hi ha 10 blocs amb 
350 propostes. A més, totes 
les persones que han partici-
pat activament s’han compro-
mès a un codi ètic.

mentar molt el cooperativisme, 
que a tot el país està desenvo-
lupant-se de forma important.
- Igualada, residu zero. La 
ciutat només recicla el 22% 
dels seus residus, una de les 
pitjors dades del país. També, 
com succeeix ja en altres co-
marques, s’estudiarà implantar 
la recollida “porta a porta”.
- Compromís amb la inde-
pendència de Catalunya i 
nou procés constituent. 
- Nou POUM, participatiu, de-
mocràtic i transparent, impli-

cant a tothom des de l’inici.
- Polítiques actives d’ocu-
pació, fent una ciutat més 
atractiva pel jovent, en relació 
a l’habitatge i estudiar bonifi-
cacions per al transport d’es-
tudiants.
- Igualtat d’oportunitats i 
polítiques feministes. Apos-
tar pel respecte als col.lectius 
homosexuals i una visió radi-
calment feminista de la polí-
tica. Respecte per a tots els 
igualadins: “tots som de casa, 
si és que hi ha cases d’algú”.

Vuit eixos bàsics del programa electoral
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L’informàtic Dario Castañé, 
de 29 anys d’edat, és el cap 
de llista de Decidim, la coali-
ció d’esquerres que uneix a 
militants d’Iniciativa per Ca-
talunya, Procés Constituent, 
Pirates de Catalunya -de la 
qual forma part l’alcaldable- i 
de Podem. Es tracta de la pri-
mera coalició d’esquerres que 
es crea a Igualada des de la 
desapareguda Entesa, però 
sense la presència dels soci-
alistes.

Era necessari crear Decidim 
Igualada?
Sí, completament. Hi ha ne-
cessitat, aquí i a d’altres llocs, 
d’articular fronts ciutadans for-
mats per partits polítics però 
també de persones a títol per-
sonal. Som un grup de partits 
i de gent que ens hem posat 
d’acord, en un procés comple-
tament obert a tothom.
El cap de llista s’ha escollit 
per primàries.
I ben fetes. Ens hagués agra-
dat que la participació fos més 
alta, però això s’ha de con-
textualitzar, també. Pirates ja 
hem fet quasi una desena de 
processos de primàries, amb 
les nostres eines, i la tendèn-
cia és més o menys la matei-
xa. El nostre procés de conflu-
ència va començar més tard, 
en comparació amb les altres 
candidatures, i això també hi 
té a veure. En qualsevol cas, 
van ser 83 persones les que 
van participar, de forma digital 
i presencial.
Hi ha qui diu que el que ha-
gués estat millor a Igualada 
és que hi hagués una sola 
candidatura d’esquerres. 
Nosaltres vàrem tenir reuni-
ons amb tothom, i cadascú ha 
pres el camí que ha volgut. No 
ha estat possible la confluèn-
cia total, i això és totalment 

L’informàtic Dario Castañé, a la redacció de La Veu.

Dario Castañé (Decidim):  “Volem capgirar Igualada, 
volem canviar-la, i que sigui de les persones”

“Igualada és un deco-
rat fet expressament 
per després vendre la 
“marca Igualada”. La 
millor marca som els 
ciutadans”

respectable. De fet, jo sóc de 
l’opinió de l’Arcadi Oliveras, 
quan diu que entristeix veure 
que en un cantó falten alguns, 
i en l’altre en manquen d’al-
tres. És el que hi ha.
Creieu que podreu obtenir 
representació a l’Ajunta-
ment, sota aquesta fòrmu-
la?
Ens arriben inputs positius. 
Captem que la gent veu quel-
com diferent i positiu en no-
saltres. No és el partit que ha 
decidit fer una marca blanca, 
i prou, sinó una opció que ha 
aconseguit posar d’acord a 
diferents coŀlectius, que han 
estat capaços de posar coses 
en comú i desenvolupar un 
programa electoral a partir del 
que els uneix.
Disposats a estar en el go-
vern de la ciutat?
És clar que sí. Nosaltres ens 
veiem com una opció de go-
vern, perque ja en tenim expe-
riència. Som una alternativa. 
Si ens toca fer d’oposició, la 
farem la més activa de totes, 
i amb participació ciutada-
na. Continuarem mantenint 
el model d’assemblea oberta 
a tothom. Es tracta de fer vi-
ables les propostes que ens 
faci arribar la gent. Ens hem 
trobat amb persones que ens 
pregunten coses relacionades 
amb diferents àmbits i ens 
apunten possibles millores. 
Les convidem a venir a les 
nostres assemblees.
Quines són, les vostres 
principals propostes?
Primer, enfoquem l’econo-
mia des d’una vessant soci-
al, al servei de les persones. 
Caldria una municipalització 

d’alguns serveis, com l’aigua, 
per tal de garantir l’accés a 
aquest recurs a les persones 
amb risc d’exclusió. També 
volem fomentar el model co-
operatiu, reforçar els sectors 
econòmics que ja tenim, i po-
tenciar-ne d’altres, com el de 
les noves tecnologies, que és 
molt important. És important 
també la formació permanent i 
continua, la rehabilitació d’ha-
bitatges, i aplicar un pla de xoc 
mentre no qualli la reindustria-
lització.
Les polítiques socials són 
molt importants, en el vos-
tre programa?
Sens dubte. Volem garantir 
l’accés als subministraments 
bàsics, aigua, llum i gas, amb 
una tarifació social en funció 
de la renda de cadascú. Això 
també pensem que cal apli-
car-ho als impostos, l’IBI i les 
escombraries, per exemple, 
han de tenir en compte la ren-
da familiar. També treballarem 
per a Igualada sigui una ciutat 
lliure de desnonaments i de 
pisos buits, amb un recàrrec 
del 50% de l’IBI. En altres as-
pectes, apostem per a que Cal 

Badia sigui un casal jove auto-
gestionat.
Vosaltres heu sortit de l’Es-
pai pels Somnis, per cert.
Exacte, i també els companys 
de la CUP. L’Espai és un sím-
bol del canvi, de les noves for-
mes de fer a la ciutat. Creiem 
que disposar d’un casal auto-
gestionat afavoreix la cohesió 
social.
De quina manera voleu afa-
vorir la participació?
Estem molt implicats en què hi 
hagi participació i transparèn-
cia. Ens agradaria que el de-
bat i la presa de decisions es 
traslladés als Consells de Dis-
tricte, que ja existeixen, però 
són poc funcionals. D’alguna 
manera, el que es parli i es 
decideixi als barris i districtes 
hauria d’influir en la política 
del govern municipal. 

“L’alcalde ha tingut 
la ciutat adormida, 
i quan un dorm, es 
perd molts detalls”

També volem impulsar refe-
rèndums i iniciatives populars 
a l’estil de les ILP’s que es po-
den fer davant el Parlament, a 
través de la recollida de signa-
tures. El nou POUM també ha 
de ser molt participat, i caldria 
fer un Pla d’Acció Municipal 
seccionat per districtes... Vo-
lem capgirar Igualada, volem 
canviar-la, i que sigui de les 
persones.
Doncs segons CiU Igualada 
està millor que quan gover-
naven les esquerres.
L’alcalde ha tingut la ciutat 
adormida, i quan un dorm, es 
perd molts detalls. S’han fet 
coses, però al servei dels po-
ders fàctics i econòmics, que 
no responen als interessos 
de la majoria. Posar taules de 
ping pong als parcs està bé, 
però no és el que necessita 
aquesta ciutat. L’Ajuntament, 
per on ha retallat més, és en 
les necessitats socials. Igua-
lada és un decorat fet expres-
sament per després vendre la 
“marca Igualada”. Igualada no 
és un anunci, és dels veïns. 
La millor marca som nosaltres 
mateixos, els ciutadans.
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L’agent de la propietat immo-
biliària Joan Agramunt, de 47 
anys d’edat, és un veterà de 
la política a Igualada des del 
Partit Popular. Ha estat regidor 
en diferents mandats, sempre 
com a número dos de Pere 
Calbó. Per primera vegada, es 
presenta com a cap de llista, 
amb l’objectiu de mantenir els 
dos regidors que el PP ha tin-
gut els darrers quatre anys a 
l’Ajuntament.

Quin ha estat el paper del PP 
a l’Ajuntament en aquests 
quatre anys i com valoreu el 
govern municipal?
Sempre hem mirat de ser res-
ponsables i coherents, valo-
rant l’interès general de la ciu-
tat. Sempre hem donat suport 
a projectes com el 4D Health, 
el Campus Universitari, o l’im-
puls del sector industrial dels 
curtits, per exemple. Penso 
que és la responsabilitat que 
haurien de tenir totes les for-
ces polítiques, serveix per 
guanyar credibilitat. 
En aquest mandat s’han mirat 
de fer coses en positiu, hi hem 
donat suport, però en ocasi-
ons hi ha hagut més política 
d’aparador que de contingut 
real. S’han anunciat propostes 
que no s’han portat a terme.
Quina és la vostra prioritat?
Absolutament la creació 
d’ocupació. Aquesta és la mi-
llor política social possible. 
Malauradament a Igualada 
encara estem sobre els 3.500 
aturats, un 20%. A nivell es-
tatal, les últimes notícies són 
engrescadores, hi ha més 
afiliats a la Seguretat Social, 
menys persones a l’oficina 
d’ocupació... Podríem entrar 
si són bones o males condi-
cions laborals, però pensem 
que l’important ara és que la 
gent pugui treballar. A la Con-

L’Agent de la Propietat Immobiliària Joan Agramunt.

Joan Agramunt (PP):  “Som l’única opció seriosa, en clau local, 
que ens sentim tan catalans com espanyols”

“Cal fer una revisió 
cadastral general a 
tota la ciutat”

ca d’Òdena, sempre ho hem 
dit, hem anat tard. Hi havien 
empreses disposades a venir, 
degut a la bona posició es-
tratègica que tenim,  però no 
teníem sòl industrial. I quan 
teníem els polígons a punt, 
va arribar la crisi. Una crisi de 
la que nosaltres ja avisàvem i 
des del govern se’ns deia que 
erem antipatriotes i que Espa-
nya estava a la “champions 
league” de l’economia mundi-
al... Ara s’ha fet una oficina de 
captació d’empreses a nivell 
de la Conca, però s’ha fet tard 
i malament.
Creu que l’actual govern 
d’Igualada no ha estat a l’al-
tura, en aquest tema?
Va prometre que vindrien in-
versions a Igualada. Recordo 
que l’alcalde dia que hi havia 
tres empreses que volien ve-
nir, demanàvem explicacions 
des de l’oposició, i ens deia 
que no podia dir res per as-
segurar-ho millor... Recordo 
una modificació del POUM a 
Fàtima que permetia la ubi-
cació d’empreses de diferent 
superfície, fins a 7.000 metres 
quadrats. Doncs res. Això ha 
estat un fracàs, del govern 
municipal, és clar, però també 
de tots, de la societat igualadi-
na. Això és el que s’havia de 
fomentar, és molt important.
Us heu mostrat sempre molt 

crítics amb la pressió fiscal.
Sempre hem dit que no po-
dia ser que n’hi hagi tanta. En 
aquest mandat han augmen-
tat les ordenances i taxes un 
8%, i en els primers tres anys, 
perquè l’últim s’ha congelat. I 
nosaltres sempre hem dema-
nat que la puja de l’IPC que 
s’aplica sigui l’espanyola, que 
és sempre més baixa que la 
catalana... 
I l’IBI ha tingut un augment 
del 20%, també en els primers 
tres anys. Pensem que cal una 
revisió del cadastre, de caràc-
ter general a tota la ciutat, i, si 
no pogués ser, l’Ajuntament té 
les eines per a reduir el tipus, 
de manera que es baixaria en-
tre un 15 i un 20%. Depèn de 
la voluntat política de qui go-
verni. D’altra banda, també es 
poden fer reduccions de l’im-
post, per exemple a famílies 
que tinguin una renda inferior 
a 12.000€ anuals, o les pa-
relles i famílies menors de 45 
anys d’edat.
Cal revisar el POUM?
És clar. És una eina molt im-
portant. El PP va votar en el 
passat mandat municipal a fa-

vor en la seva aprovació inici-
al, però després vàrem veure 
que les previsions del que hi 
havia no eren viables econò-
mica i socialment. Hi havia 
formacions polítiques dispo-
sades a prorrogar-lo, però 
nosaltres vàrem decidir fer 
una passa enrere per després 
fer-ne tres endavant. Vam ser 
els primers en demanar un 
Consell Assessor Urbanístic 
Municipal, format per tots els 
agents socioeconòmics i polí-
tics, però no se’ns ha fet cas. 
Ens permetria a no tornar a 
caure ens els mateixos errors 
d’abans. Una eina de diàleg 
i de consens. Estem a favor 
d’un nou POUM, però que si-
gui viable.
El tema del procés sobira-
nista impregna també el pai-
satge d’aquestes eleccions. 
El vostre lema deixa clar el 
que penseu.
N’havíem pensat d’altres, però 
al final hem posat “Catalunya 

“Estem a favor d’un 
nou POUM, però que 
sigui viable social i 
econòmicament. Vam 
ser els primers en 
demanar un Consell 
Assessor Urbanístic, 
amb tots els agents 
socioeconòmics i 
polítics, però no se’ns 
ha fet cas”

sí, Espanya també, Igualada 
sempre”. Diuen que el primer 
pas de les eleccions del 27S 
és als ajuntaments, i votar a 
les municipals en clau sobi-
ranista. Nosaltres busquem 
polítiques que no siguin ruptu-
ristes, ni secessionistes. Som 
l’única opció seriosa d’un par-
tit centrat, moderat, de centre 
dreta, en clau local, que ens 
sentim tan catalans com espa-
nyols.
Quins altres punts destacats 
hi ha, al vostre programa?
Increment de la policia local, 
ara només n’hi ha 46 patrullant 
per la ciutat. Ha d’haver-hi més 
seguretat. També apostem per 
impulsar trens semidirectes a 
Barcelona i un bus llençadora 
a Martorell. S’ha de retocar la 
taxa d’escombraries comer-
cial, no pot ser que es pagui 
com una indústria. L’adminis-
tració ha de ser més eficient. 
M’he trobat gent que no és re-
buda pel regidor o per l’alcal-
de... No pot ser. També volem 
tolerància zero amb l’incivisme 
al carrer. No s’ha aplicat cap 
sanció perque no hi ha hagut 
voluntat política.

Segueix-nos a:

facebook.com/EspacioLigaEndesa

@E_LigaEndesa

basketlover.es
T’esperem a

Estem a un pas de trobar l’autèntic Basket Lover.  
Aquesta persona que amb la seva història i passió pel bàsquet 

fa més gran aquest esport. Coneix totes les històries  
a basketlover.es i ajuda’ns a escollir qui mereix  

poder fer realitat el seu projecte.

Ja som a la recta final!
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Toni Rosich ha estat el dar-
rer dels candidats a l’alcaldia 
a donar-se a conèixer. La for-
mació Solidaritat Catalana per 
la Independència (SI), que ja 
es va presentar fa quatre anys 
per primera vegada, va decidir 
a última hora convocar unes 
primàries internes per a formar 
una candidatura.

Què proposa SI-Recuperem 
Igualada! pels futurs 4 anys?
Un canvi de mentalitat. Volem 
fer que invertir aquí sigui 5 ve-
gades més atractiu que fer-ho 
a la Zona Franca a través d’una 
reducció del 87,5% de l’Im-
post d’Activitats Econòmiques 
i d’una reforma administrativa 
que faciliti el dia a dia a les 
empreses. Igualada fa 30 anys 
que està en declivi i les políti-
ques dels diferents governs 
han estat les d’amortir la caigu-
da o llençar-hi diners a través 
de subvencions. 
Cap de les dues solucions fun-
ciona, si Igualada ha perdut 
pes i els joves marxen és per-
què no som competitius i som 
incapaços d’atraure i retenir les 
empreses i persones que hi tre-
ballem. Parlem molt sovint que 
som un punt logístic clau i que 
estem molt a prop de Barcelo-
na, però a l’hora de la veritat ho 
desincentivem amb impostos 
municipals un 50% més cars.
Si aquesta reforma és pos-
sible per què no s’ha fet 
abans?
Per entendre la problemàtica 
de les empreses s’hi ha d’ha-
ver treballat, quan no has patit 
els problemes del dia a dia és 
difícil identificar-los i solucio-

Toni Rosich (Solidaritat Catalana per la Independència).

Toni Rosich (SI): “Abaixarem els impostos per convertir Igualada 
en la ciutat més competitiva de Catalunya”

nar-los. La política igualadi-
na, així com la catalana, està 
començant a quedar formada 
exlusivament per gent que ha 
treballat tota la vida a l’adminis-
tració, ja sigui com a funcionari 
o com a polític, dos exemples 
en són el propi Marc Castells i 
el candidat d’ERC. 
Una altra raó que explica 
aquest fet és que històricament 
s’ha apostat per la política de 
la subvenció, els incentius ar-
bitraris i les obres faraòniques. 
Quan s’opta per una política de 
rebaixa general d’impostos no 
només s’aconsegueix que les 
empreses igualadines tinguin 
més recursos per crear llocs 
de feina i expandir-se, sinó fer 
que en vinguin de noves. A mig 
termini podem arribar a la situa-
ció que una rebaixa d’impostos 
augmenti la recaptació!
Tot i que és cert que una zona 
amb els impostos baixos 
aconsegueix atraure empre-
ses, quines altres propostes 
plantegeu?
La font del creixement econò-
mic és l’empenta i les ganes de 
la gent per crear empreses i per 
impulsar projectes nous. Tot i 
que per crear un clima favora-
ble a l’emprenedoria cal aban-

donar la voracitat impositiva de 
partits com ERC, un element 
importantíssim és minimitzar 
el risc dels emprenedors du-
rant els seus primers mesos 
d’activitat. El règim fiscal espa-
nyol obliga als emprenedors a 
cotitzar a la Seguretat Social 
independentment de si estan 
facturant o no, això és una 
barbaritat. Per això proposem 
la creació d’una tarifa plana 
de 100 € pels autònoms amb 
baixa facturació a través d’una 
bonificació de l’Ajuntament. 
Aquesta mesura no només 
ajudarà als autònoms que cotit-
zen en l’actualitat sinó que farà 
que tots aquells que pensen en 
començar un projecte nou, no 
hagin de patir perquè els arribi 
una factura de 3.000 euros de 
la Seguretat Social tot i que la 
seva idea no hagi prosperat. 
Amb aquesta mesura allibera-
rem el potencial emprenedor 
d’Igualada.
Un dels punts centrals de 
SI- Recuperem Igualada! és 
la independència, quin espai 
hi ha per la política indepen-
dentista a l’Ajuntament?  
Actualment Espanya ens roba 
als igualadins 100 milions €. 
D’aquests, 13 milions corres-
pondrien a l’Ajuntament que 
podria reduir l’IBI un 70% o 
augmentar el seu pressupost 
un 28%. Ara bé, aconseguir la 
independència no és possible 
de manera pactada amb Espa-
nya i si es fa de manera unila-
teral la Generalitat necessitarà 
diners. La Sobirania Fiscal dels 
ajuntaments i les administra-
cions públiques posaria a dis-
posició de la Generalitat prou 
diners per finançar la transició 

a la independència.
És per això que com a punt pri-
oritari del programa defensem 
que l’Ajuntament entregui totes 
les seves retencions d’IRPF, 
cotitzacions socials i IVA a la 
Generalitat i no a Espanya. Cal 
dir que el govern municipal de 
Marc Castells format per ERC 
i CiU ha bloquejat la Sobira-
nia Fiscal i que ambdós partits 
s’han posicionat en contra de 
declarar unilateralment la in-
dependència vàries vegades. 
Qualsevol formació política que 
no inclogui la Declaració Unila-
teral al seu programa és avui 
dia un obstacle per la indepen-
dència.
ERC i CiU són un obstacle 
per la independència?
Han actuat i actuen com un 
obstacle. Ser independentista 

“SI – Recuperem 
Igualada! serà la 
garantia que es faran 
accions concretes 
per la independència 
i si no és així farem 
oposició. El nostre 
objectiu és ser la clau 
de govern” 

no és qüestió de fer una de-
claració d’intencions i bona fe, 
sinó de fets i accions concretes. 
Què s’ha aconseguit? Què han 
demostrat? La realitat és que 
tant CiU com ERC han pressi-
onat als seus alcaldes perquè 
no facin la Sobirania Fiscal 
(dels més de 700 municipis que 
tenen ERC i CiU i pertanyen a 
l’Associació de Municipis per la 
Independència només el 10% 
l’exerceix). 
SI-Recuperem Igualada! serà 
la garantia que es faran accions 
concretes per la independència 
i si no és així farem oposició. El 
nostre objectiu és ser la clau de 
govern i que això ens permeti 
convertir Igualada en la ciutat 
més competitiva de Catalunya 
i que alhora impulsi la indepen-
dència de manera unilateral. 

Madrid no ens deixa fer un 
tren, Madrid no ens dóna el 
que ens toca, Madrid interfe-
reix a l’escola, Madrid amunt 
i Madrid avall. Molts catalans 
s’han acostumat a identificar 
Madrid com el culpable de tots 
els seus mals, fins al punt d’ar-
ribar a afirmar que si no som 
independents és per culpa del 
Govern Espanyol. Ara però, és 
veritat? No descobreixo cap 
secret si dic que el Govern 
Espanyol està en contra de la 
independència i sempre ha dit 
que faria servir tots els mitjans 
legals per aturar-ho. Està tan 
clar, que cap independentista 
amb dos dits de front s’ha arri-
bat a pensar mai que aconse-
guirem la independència amb 
el permís i el suport dels espa-
nyols. 
Ara bé, tan senzill com pugui 
semblar, ERC i CiU han insistit 

una vegada rere una altra en 
una via pactada, però dos no 
pacten si un no vol i Espanya 
no en vol ni sentir a parlar. Ens 
queden, per tant, dues opcions: 
rendir-nos, o bé tirar pel dret i 
declarar unilateralment la inde-
pendència. Durant els últims 5 
anys se’ns ha dit que havíem 
d’anar per etapes: primer que 
ens tombin l’estatut, després 
el pacte fiscal, després el refe-
rèndum (que el president Mas 
va dir que faria sense permís 
i finalment va desconvocar) i 
finalment unes eleccions “ple-
biscitàries”. El 2012 s’afirmava 
que durant tot aquest temps 
desenvoluparíem unes “estruc-
tures d’estat” (de les quals no 
n’hem sentit a parlar més fins 
fa pocs mesos) que permetrien 
fer la transició a la independèn-
cia però que s’havia de fer “a 
poc a poc” i “sense pressa”. Al 

final però, resulta que l’única 
estructura d’estat nova que te-
nim és la Grossa de Cap d’Any 
i que la Generalitat subcontrac-
ta el cobrament del 5% dels tri-
buts que sí que recapta a alts 
funcionaris de l’Estat Espa-
nyol, com són els registradors 
de la propietat. Tot això passa 
a la vegada que els partits que 
donen suport al govern, ERC i 
CiU, bloquegen la sobirania fis-
cal (el pagament dels impostos 
de les administracions públi-
ques a la Generalitat en comp-
tes d’Espanya i que permetria 
finançar la independència) i es 
pronuncien en contra de la De-
claració Unilateral d’Indepen-
dència i a favor de la oficialitat 
del castellà.
El cas de l’Ajuntament d’Igua-
lada és especialment dramàtic; 
un Ajuntament pretesament 
independentista (governat per 

ERC i CiU) que no exerceix la 
Sobirania Fiscal i intenta evi-
tar qualsevol mena de col·lisió 
amb la Delegada del Govern. 
Ara farà 3 anys de la gran ma-
nifestació de l’11 de setembre i 
tot segueix igual però la il·lusió 
de la gent comença a desin-
flar-se i molts no entenem per-
què correm tant però no ens 
movem de lloc. Sovint s’ha dit 
que la feina de la societat civil 
és empènyer els polítics, però 
si has d’empènyer algú és per-
què no vol fer una cosa i si no 
la vol fer, és un obstacle. 
A què juguen Mas i Junqueras 
cada vegada que ens prome-
ten la independència per l’any 
que ve a la vegada que anun-
cien que tots dos partits es pre-
sentaran a les eleccions espa-
nyoles? A la política del qui dia 
passa poltrona empeny? Ben 
preocupant és també el cas 

d’ERC que tot i dir-se indepen-
dentista i formar part de l’últim 
govern igualadí, no ha impulsat 
la Sobirania Fiscal i s’ha posici-
onat obertament en contra de 
la Declaració Unilateral d’Inde-
pendència en repetides ocasi-
ons. Podem esperar gran cosa 
d’un candidat que ha estat un 
alt càrrec del govern tripartit, 
ha fet president a Montilla i no 
exerceix la Sobirania Fiscal al 
municipi del qual ara és alcalde 
(Jorba)? L’obstacle no és Ma-
drid, un vot per ERC i CiU és 
un vot en contra de la indepen-
dència i si els tornem a votar ja 
no serem víctimes de la seva 
inacció, sinó còmplices del seu 
bloqueig a la independència.

Frederic Marimón i Muñoz
Solidaritat Catalana per la 

Independència

ERCIU: l’obstacle no és Madrid
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Un centenar de persones, en-
tre membres de la llista electo-
ral, simpatitzants i militants de 
Convergència i Unió a Iguala-
da, van acompanyar el candi-
dat, Marc Castells, en la tradi-
cional penjada de cartells que, 
com és tradicional, va marcar 
l’inici de la campanya electoral 
durant la mitjanit del dia 8 de 
maig. 
Els congregats van anar com-
posant un puzzle gegant de 
cent peces fins a formar un 
gran cartell electoral, incloent  
la imatge del candidat i el mis-
satge “Un alcalde, uns valors”. 
Posteriorment, a les dotze de 
la nit, es va donar el tret de sor-
tida a la campanya amb l’habi-
tual enganxada de cartells a la 
mateixa Rambla. De llarg, CiU 
va ser la formació política que 
va congregar més assistents.

Castells visita la Masuca 
i els barris de Set Camins 
i les Flors
La candidatura de CiU ha con-
tinuat aquesta setmana les vi-
sites als diferents barris de la 
ciutat per exposar el seu pro-
jecte per Igualada i recollir opi-

Molts militants i simpatitzants van acompanyar Marc Castells a l’habitual enganxada de cartells.

Un centenar de persones a la penjada de cartells de CiU
nions i propostes per part dels 
veïns que ho desitgin.
Després d’haver passat pels 
barris de Les Comes i el Sant 
Crist aquest final de setma-
na de setmana la candidatura 
serà present en altres punts 
de la ciutat. Ahir dijous, 14 de 
maig, Marc Castells i el seu 
equip eren al barri de Les 
Flors; avui divendres, 15 de 
maig, el barri de Set Camins, i 
a banda, dissabte 16 de maig, 
seran presents al Mercat Mu-
nicipal de La Masuca. La pro-
pera setmana serà el torn del 
Poble Sec i el Centre.
Tots aquells ciutadans que ho 
desitgin, es poden adreçar als 
membres de la candidatura per 
fer propostes de millora per la 
ciutat o aprofundir en les pro-
postes de CiU per Igualada, 
també als seus canals a les 
xarxes socials Twitter i Face-
book.   
Castells ha explicat aquesta 
setmana que la candidatura 
que encapçala “vol consolidar 
un model de ciutat iniciat fa 
quatre anys, un model basat 
en el bon govern de l’ajunta-
ment i la bona gestió dels re-
cursos públics, en un concepte 

de ciutat amable i acollidora, en 
la millora de les instal·lacions 
esportives i els espais públics, 
en la millora de l’accessibilitat 
i la mobilitat, en el foment del 
civisme i en l’increment de la 
seguretat”. Marc Castells va 
avançar, entre altres, que CiU 
projecta la creació d’un gran 
parc a l’Avinguda Catalunya i 
preveu la incorporació de nous 
agents per reforçar la Policia 
Local.
Pel que fa a la redacció d’un 
nou POUM, el compromís de 
CiU “passa per fer-lo de ma-
nera que generi el màxim con-
sens a la ciutat i que sigui eco-

nòmica i socialment viable”. En 
l’àmbit econòmic, l’aposta és 
“ampliar el suport als sectors 
econòmics locals més enllà del 
tèxtil i la pell, arribant a les TIC, 
les arts gràfiques, el paper o 
el metall, créixer com a capital 
comercial, promocionar-nos a 
l’exterior com una ciutat uni-
versitària i promoure l’hospital 
simulat 4D Health com una 
instal·lació única a nivell inter-
nacional”. En el vessant social, 
Marc Castells recorda que “els 
últims 4 anys hem invertit 12 
milions d’euros per fer costat, 
amb el Pacte Social i junta-
ment amb les entitats, a aque-

lles persones i famílies que es 
troben en una situació més vul-
nerable”.
Marc Castells demana a la ciu-
tadania que “ens renovi la con-
fiança perquè seguirem sent 
un govern responsable i trans-
parent, garantirem una política 
de consensos, seguirem fent 
costat al renaixement industrial 
i comercial, assegurarem una 
ciutat amable que té cura de la 
seva gent, projectarem el nom 
d’Igualada al món i serem al 
costat de les institucions i del 
president del país per procla-
mar la independència de Ca-
talunya”.
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El candidat de CiU Marc Cas-
tells ha exposat aquest dilluns, 
11 de maig, els aspectes del 
seu programa que fan referèn-
cia a l’àmbit econòmic. L’ha 
acompanyat el coordinador 
general de CDC, Josep Rull, 
que ha posat Igualada com 
a “exemple de les capitals 
de Catalunya que els últims 
quatre anys han reaccionat 
davant la crisi i que han posat 
les bases per ressorgir econò-
micament”. 

Aposta per la indústria i els 
sectors econòmics locals
Marc Castells s’ha mostrat 
“satisfet” que, ara al 2015, 
la majoria de candidats a les 
eleccions “hagin pujat al carro 
de la defensa de la indústria 
com a generadora de riquesa, 
quan nosaltres ja ho fèiem fa 
quatre anys, sempre hem es-
tat obertament industrialistes 
i sempre hem dit que els ser-
veis de qualitat i la riquesa en 
una ciutat com la nostra es de-
riven de l’activitat industrial”. 
La clau per reforçar l’econo-
mia i generar llocs de treball, 
afirma, passa per fer costat a 
aquells que els poden crear.
Castells afirma que “la indus-
trialització és la nostra pro-
posta inequívoca i seguirem 
consolidant i diversificant les 
potencialitats d’aquells sec-
tors que han de generar ocu-
pació”. En el cas de la pell de 
qualitat, un cop concretat el 
futur Parc d’Innovació del Cuir 
i la Marroquineria, explica que 
“per primer cop això ens dóna 
la possibilitat, no només de 
permetre als nostres adobers 
traslladar-se i créixer, sinó 
d’oferir sòl a noves empreses 
i fer que s’instal·lin a Igualada; 
els propers quatre anys explo-
tarem aquesta eina i treballa-
rem per portar empreses ma-
nufactureres de marroquineria 
que es nodreixin de les pells 
de les adoberies i generin més 
llocs de treball”. L’impuls de la 
nova marca Igualada Leather 
Cluster Barcelona en fires in-
ternacionals i el reforç de la la 
Càtedra A3 en Innovació de la 
Pell, el Tèxtil i la Moda són al-
tres eines que Castells marca 
com a cabdals. 

Josep Rull i Marc Castells, dilluns, davant l’Adoberia Bella, presentant el programa electoral d’Economia.

Castells anuncia la 
creació d’un Centre 
d’Innovació en 
Fabricació Digital i 
Impressió en 3D i un 
projecte que aglutini 
els outlets, les boti-
gues de fàbrica i el 
comerç tradicional

Marc Castells, acompanyat de Josep Rull, es compromet 
a “incrementar la nostra aposta per la indústria igualadina”

En el cas del tèxtil assenyala 
com imprescindibles la conso-
lidació de la recentment cre-
ada Oficina de Prototipatge i 
Gestió de Fabricacions, que 
de cara al seu segon any ha 
d’arribar a les 200.000 peces 
de noves comandes als tallers 
de l’Anoia, i també la segona 
edició de la fira BSTIM, on per 
a l’any vinent es volen aplegar 
més de 60 expositors i més de 
1.000 visitants professionals. 
S’apostarà també per crear i 
implantar un nou Pla d’Espe-
cialització Competitiu (PECT) 
per la comarca dins el progra-
ma RISC3 de la Generalitat.
Pel que fa a l’hospital simulat 
4D Health, acabat d’inaugurar 
el passat mes de març, l’ob-
jectiu de CiU passa per con-
solidar-lo com un centre refe-
rent en la innovació en salut i 
la seguretat dels pacients, no 
només a Catalunya i a l’Estat, 
sinó al sud d’Europa. 
De cara als propers quatre 
anys, Marc Castells s’ha com-
promès a “mantenir i fins i tot 
incrementar la nostra aposta 
per la indústria com a factor de 
riquesa i de generació d’ocu-
pació” i a “desenvolupar plans 
d’impuls específics i a la mida 
d’altres sectors importants per 
l’economia local, com poden 
ser les TIC, el paper, les arts 
gràfiques o el metall, per aju-
dar-los també a guanyar visi-
bilitat exterior i desenvolupar 
encara més les seves capaci-
tats”. 
Precisament, de manera con-
junta amb el sector TIC local, 
ja fa mesos que es treballa 
en la creació d’un Centre d’In-
novació en Fabricació Digi-
tal i Impressió en 3D. Aquest 
centre aniria vinculat amb la 
obtenció d’un nou grau en 
Enginyeria TIC en Fabricació 
Digital i la variant de Grau en 
Disseny Industrial Digital al 
Campus Universitari, i estaria 
connectat alhora amb l’Es-
cola Municipal d’Arts Gaspar 
Camps i amb els estudis de 
Formació Professional que 
avui ja ofereix el Milà i Fonta-
nals.

Iniciatives d’orientació 
professional
De la mateixa manera que en 

la passada legislatura es van 
posar en marxa programes 
d’impuls de l’emprenedoria 
entre els més joves com el 
Cultura Emprenedora a l’Es-
cola, d’orientació laboral en-
tre els joves com l’Ulisses, o 
de reorientació laboral per les 
persones desocupades com 
el Prepara’t, ara se’n volen 
desenvolupar de nous. 
Un exemple seria el nou Pre-
para’t Joves, destinat als es-
tudiants de Batxillerat de la 
ciutat, que tindrà com a ob-
jectiu reforçar la seva cultura 
emprenedora, que coneguin 
quins requeriments tenen avui 
en dia les empreses a l’ho-
ra de contractar i donar-los a 
conèixer quins són els sectors 
estratègics de la comarca.
El compromís de CiU passa 
també per seguir desenvolu-
pant programes focalitzats en 
la inserció laboral, impulsant 
la prospecció amb empreses. 

Capital comercial 
de referència
Marc Castells també ha fet 
referència a l’àmbit comercial, 
afirmant que “la nostra confi-
ança en el nostre comerç de 
proximitat és absoluta i ens 
tindran al seu costat per a se-
guir distingint junts Igualada 
com una capital comercial di-
ferent en el marc de la Catalu-
nya interior”. Per a contribuir-
hi, assegura que CiU aposta 
per seguir estenent el concep-
te de zones blanques d’apar-

cament gratuït, aprofitant so-
lars en desús i adequant-los 
per a facilitar l’estacionament 
i per tant facilitant l’accés als 
comerços. De moment, en 
aquests darrers quatre anys, 
ja s’han posat en marxa 800 
places d’aparcament en zona 
blanca. 
A més a més, Castells afir-
ma que “amb la celebració 
d’esdeveniments singulars i 
la seva extensió al centre de 
la ciutat, ja siguin globus ae-
rostàtics, curses o teatre, es-
tem aconseguint que venir a 
comprar a Igualada sigui una 
experiència singular, familiar 
i agradable, fet que beneficia 
els nostres comerciants i ens 
fa diferents, per això seguirem 
en aquesta línia, duent més 
lluny aquestes cites i creant-
ne de noves”. La potenciació 
de la Taula de Comerç, creada 
per l’actual govern municipal, 
que es va crear el 2011 i que 
es reuneix regularment per 
tractar temes que els afecten, 
és un altre dels eixos que es 

volen mantenir i fer créixer.
Encara fent referència a 
les singularitats comercials 
d’Igualada, anticipa que CiU 
preveu definir un projecte in-
novador que integri i potenciï 
el comerç tradicional, les bo-
tigues de fàbrica i els tradici-
onals outlets en diferents es-
pais. I, a més a més, adquireix 
el compromís d’implantar una 
nova senyalització interior a la 
ciutat, amb especial atenció 
als eixos comercials, ja que 
l’actual ha quedat desfasada 
en els darrers anys.
D’altra banda, l’impuls de l’ac-
tivitat firal “adaptant-la encara 
més als nous temps” és un 
altre dels eixos prioritats de la 
federació a Igualada. La línia 
d’actuació passa per seguir 
dotant d’atractiu els esdeve-
niments firals i vinculant-los 
encara més amb l’economia 
local, com s’ha fet amb la re-
definició de FirAnoia i la seva 
tornada al Passeig Verdaguer 
o la mateixa fira del tèxtil BS-
TIM.
En tots els casos, tant pel que 
fa a la indústria, com pel que 
fa al comerç o l’activitat firal, 
Marc Castells que CiU segui-
rà mantenint-se fidel al seu 
tarannà de col·laboració amb 
els sectors productius i els 
agents econòmics i socials, 
perquè “només treballant de 
la mà i sumant esforços de 
manera consensuada s’acon-
segueixen bons resultats, com 
ja s’està fent”.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 
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En un gest inèdit per part de 
qualsevol altra formació políti·
ca, ERC Igualada ha concretat 
aquesta setmana, amb xifres 
del pressupost municipal a 
la mà, exemples de mesures 
que es compromet a portar a 
terme si li correspon governar 
la ciutat.
La mesura més atractiva que 
pensa portar a terme Esquerra 
és reduir el 50% del cost de la 
taxa de recollida de deixalles 
per als autònoms, comerci·
ants i pimes.
Segons Carolina Telechea, 
número dos de la candidatu·
ra, “volem establir un sistema 
d’ajuts en els impostos i les 
taxes municipals que donin un 
missatge molt clar que Iguala·
da facilita la creació d’activitat 
empresarial i la creació de 
llocs de treball. És una mesura 
d’ajut directe a tot el teixit de 
més de 3.000 activitats d’autò·
noms, petits comerciants i pe·
tites i mitjanes empreses”. La 
mesura té un cost estimat per 
l’ajuntament de 361.000 euros 
que es deixaran d’ingressar a 
les arques municipals.
Una altra mesura serà la dis·
posició d’ajuts de 458€ per 
pagar el 50% del cost les tar·
getes del transport dels joves 
estudiants. David Prat, núme·
ro cinc de la candidatura i por·
taveu de les JERC a Igualada, 
explicava que “l’ajuntament té 
la responsabilitat de facilitar la 

David Prat, Carolina Telechea, Josep M. Palau, Enric Conill i Iolanda Gandia, aquesta setmana en roda de premsa.

ERC Igualada 
ofereix un cafè-
col·loqui demà a la 
tarda amb Josep M. 
Terricabras

ERC proposa baixar un 50% la taxa d’escombraries per a autònoms i 
pimes, i ajudar a pagar el transport dels joves estudiants amb 458€

igualtat d’oportunitat de tots 
els joves a l’hora d’accedir a la 
realització dels estudis fora de 
la ciutat d’Igualada. Hem de 
fer tot el possible perquè cap 
jove deixi d’estudiar per falta 
de recursos econòmics. Ator·
garem  beques de 458 euros 
per pagar el 50% de les targe·
tes del transport a Barcelona o 
ajudarem a pagar el lloguer de 
les residències o pisos d’estu·
diants igualadins a Manresa, 
Lleida, Vic.. en funció de la 
renda familiar i dels resultats 
dels estudis”. ERC creu que, 
dels 871 joves igualadins 
que estudien fora de l’Anoia, 
uns 740 tindran dret a aques·

ta beca i la mesura, per tant, 
tindrà un cost d’uns 339.000 
euros.

Pla anual de millores
Una altra mesura que pensa 
aplicar ERC si governa és re·
alitzar un pla anual de millores 
a tots els barris d’Igualada, 
decidit de forma participativa 
per part dels veïns, i executar 
un pla de millora de les instal·
lacions esportives.
La candidata Iolanda Gandia 
explicava que es pensen des·
tinar 324.000 euros anuals a 
aquest punt, que neix de les 
demandes dels veïns de la 
ciutat en les diferents reunions 

que s’han fet. “Han posat de 
relleu que hi ha moltes man·
cances de manteniment a tots 
els barris d’Igualada. Des de 
l’asfaltat dels carrers, fins a 
moltes voreres en mal estat, 
zones enjardinades, diversos 
parcs infantils que han enve·
llit i que no s’han posat al dia, 
l’arbrat poc cuidat en alguns 
carrers...Si fem com a mí·
nim una millora cada any en 
tots i cadascun dels barris, al 
cap de quatre o de vuit anys, 
s’hauran fet moltes coses”.
També es vol fer una millora 
general de les instal·lacions 
esportives, no només de Les 
Comes, sinó també alguns 

Demà dissabte, 16 de maig, 
a les 17h a la Sala de Socis 
de l’Ateneu, tindrà lloc un 
cafè-col·loqui amb l’eurodi·
putat, Josep M. Terricabras, 
i l’equip d’Esquerra Iguala·
da. L’acte, obert a tots els 
ciutadans, està inclòs dins 
dels actes de campanya 
per a les municipals que se 
celebraran el proper 24 de 
maig. 
En aquest sentit, el mateix 
dissabte, a les 21h, a la Pla·
ça Sant Miquel d’Igualada, 
tindrà lloc l’acte central de 
campanya de la formació 
republicana, en què as·
sistirà el candidat a l’alcal·
dia, Josep M. Palau i tot 
l’equip d’Esquerra Igualada 
d’aquestes municipals. Un 
acte obert a tots els ciuta·
dans.
L’acte vol ser un punt de 
trobada entre el partit i els 
ciutadans i es posaran de 
relleu els principals punts 
de treball i iniciatives d’ERC 
per al mandat municipal 
dels propers quatre anys.
En acabar l’acte, s’oferirà 
pa amb tomàquet i botifarra 
a tots els assistents, per a 
celebrar, així, el darrer acte 
de campanya de cara a les 
imminents eleccions munici·
pals. 

espais de l’estadi atlètic, el 
camp de futbol del CF Fàtima 
i, atesa la situació del camp de 
futbol de la UD Montserrat, la 
possibilitat d’habilitar un tercer 
camp de futbol amb gespa a 
compartir entre els clubs de la 
ciutat”, que podria ser al Xipre·
ret.

Estalvi d’un milió d’euros
Aquestes tres mesures es 
pensen portar a terme amb un 
estalvi d’un milió d’euros de 
les arques municipals. El can·
didat a l’alcaldia, Josep Maria 
Palau, explicava que aquest 
estalvi es farà en base a una 
desena de partides de l’Ajun·
tament de l’anomenat “capítol 
2” del pressupost, com repre·
sentació institucional, proto·
col, publicació de fulletons, 
telèfons, consums elèctrics o 
la renegociació d’alguns grans 
contractes com la recollida 
d’escombraries.

Més un centenar de joves escolten 
les propostes de Joventut de les JERC
ERC Igualada va presentar 
les seves propostes de joven·
tut en un sopar amb més de 
100 joves de la ciutat acompa·
nyats per la diputada republi·
cana al Parlament Marta Vilal·
ta. L’ampliació dels horaris de 
la biblioteca o la creació d’un 
carnet jove formen part de les 
propostes de joventut, elabo·
rades a través d’un procés de 
participació amb molts joves 
de la ciutat. 
El candidat de les JERC Igua·
lada, David Prat, va desgra·
nar les propostes de joventut 
del partit republicà, entre elles 
l’ajut del transport per als es·
tudiants (veure notícia supe·
rior) i altres propostes, com 
per exemple l’ampliació dels 
horaris de la biblioteca d’Igua·
lada, obrint·la cada dia sense 
interrupcions al migdia i també 
durant els caps de setmana. 
L’obertura de sales comple·
mentàries d’estudi durant les 
èpoques d’exàmens també 
forma part de les propostes de 

joventut. Els republicans van 
anunciar la creació d’un car·
net jove igualadí, que oferirà 
descomptes en actes culturals 
de la ciutat i en els comerços 
d’Igualada.  

Rescat de la concessió 
a la Hispano Igualadina
L’empresa Hispano Igualadina 

també va tenir especial prota·
gonisme durant l’acte, ja que 
la formació independentista 
va denunciar “la negligència i 
el precari servei” que ofereix la 
companyia. Per això, va asse·
gurar que lluitaran per “resca·
tar” la concessió de l’empresa 
i que alhora faran un segui·
ment exhaustiu des de l’Ajun·

tament per tal de denunciar 
“tots i cadascun dels incompli·
ments” de Monbus. Finalment 
des de les JERC van compro·
metre’s a impulsar i continuar 
el projecte de Cal Badia, un 
espai obert als joves de la ciu·
tat i iniciat aquest any a través 
de la regidoria de Joventut del 
republicà Joan Requesens.  

El sopar de les JERC va tenir lloc a les pistes exteriors de l’Ateneu Igualadí.
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La candidatura de Socialistes 
d’Igualada (PSC-CP), ha en-
gegat, dins de la campanya 
electoral, una acció que porta 
per títol “L’autèntica herèn-
cia socialista per Igualada” 
tot editant targetons, vídeos 
i anuncis a la premsa sobre 
quina és l’autèntica herència 
que els anys de governs soci-
alistes han deixat a  Igualada. 
La formació ha volgut posar 
negre sobre blanc que va ser 
el govern de l’Entesa, amb el 
candidat Jordi Riba com a ti-
nent d’alcalde, qui va idear i 
posar en marxa projectes com 
el Campus Universitari (iniciat 
el 2008), l’Escola d’Infermeria 
(iniciat el 2009), el Centre 4D 
Health (iniciat el 2010), el nou 
institut al Gabriel Castellà (ini-
ciat el 2010) o l’Anella verda 
(iniciat el 2007).

CiU i ERC “han donat conti-
nuïtat” a projectes del PSC
Per la seva banda, l’acció de 
govern de CiU i ERC els dar-
rers quatre anys, ha consistit 
a entomar els projectes enge-
gats pels socialistes i donar-
los continuïtat. El candidat so-
cialista Jordi Riba, ha fet notar 
que “només alguna d’aques-
tes iniciatives ha culminat 
totalment, com és el cas del 
campus universitari, i ho ha 
fet amb resultats força menys 
ambiciosos dels que proposa-

El candidat Jordi Riba, durant un dels seus actes electorals.

Un nou POUM “amb 
consens” i concurs 
d’idees internacional 
pel barri del Rec

Jordi Riba diu que 
“quan Igualada té 
un alcalde socialista 
hi guanya grans 
equipaments”

Socialistes inicia una campanya per a reivindicar “l’herència” 
dels projectes com el 4D Health o el Campus Universitari

va l’anterior govern de l’En-
tesa. Nosaltres vam sembrar 
projectes de futur i CiU i ERC 
només han hagut aprofitar 
aquesta inèrcia. Els calaixos 
no se’ls van trobar buits, sinó 
plens de projectes en marxa”.
Riba ha reivindicat la gran 
tasca transformadora que els 
socialistes han fet els anys 
que han estat al govern: “quan 
Igualada té un alcalde socia-
lista hi guanya projectes com 
equipaments i infraestructures 
com l’hospital, les escales me-
càniques, els pisos Viu Bé per 
a la gent gran, escoles i llars 
d’infants públiques, aparca-
ments soterrats, l’Hospital de 

Dia Sant Jordi, el viver d’em-
preses Tecnoespai i centres 
cívics entre molts d’altres”.
Els targetons de “L’autèntica 
herència socialista per Igua-
lada” també recullen en un 
collage de diversos retalls 
d’hemeroteca que corroboren 
la feina feta pels socialistes. 
Jordi Riba explica que amb 
aquesta acció comunicativa la 
candidatura, a més de reivin-
dicar els projectes endagats, 
vol manifestar el seu “objectiu 
de tornar al govern per repren-
dre la seva acció transforma-
dora a la ciutat i tornar-hi a 
sembrar projectes de futur”. 
D’altra banda, els socialistes 

han fet una crida a que totes 
les formacions expliquin els 
seus projectes concrets per 
Igualada, tal i com ells fa set-
manes que fan amb l’anunci 
dels diferents punts del pro-
grama electoral dividits en els 
blocs d’Economia, Social, Ur-
banisme, Joves, Cultura i Nou 
municipalisme. 

El candidat Jordi Riba ha in-
dicat que “Igualada necessi-
ta un nou pla urbanístic que 
dibuixi la ciutat dels propers 
20 anys i el farem amb dià-
leg, consens i participació”.
Un dels entorns que la can-
didatura socialista vol trans-
formar amb les màximes 
garanties democràtiques 
i de qualitat és el Rec. Per 
això, Riba proposa que hi 
hagi un procés participatiu 
obert a tots els igualadins. 
Quan hagin decidit quin fu-
tur volen per aquest entorn 
es convocarà “un concurs 
internacional d’idees dirigit a 
arquitectes i urbanistes per-
què ho plasmin als plànols”.
El candidat socialista també 
ha assegurat que si el seu 
partit torna al govern s’aca-
baran els  vestits a mida: 
“la regidoria d’urbanisme 
deixarà de fer modificaci-
ons urbanístiques a mida 
de determinats propietaris”,  
ha dit en la roda de premsa 
d’aquest dimarts.
Per altra banda, Jordi Riba 
ha denunciat reiteradament 
la incapacitat del govern 
municipal de CiU i ERC per 
aconseguir el suport de la 
Generalitat a l’hora de de-
sencallar diversos projec-
tes. És el cas de la conne-
xió de la Ronda Sud amb el 
Rec d’Igualada, així com la 
supressió del polèmic pas a 
nivell d’Igualada, dues pro-
postes que els socialistes 
volen tirar endavant.

Bici Box, aparcaments 
per a bicis 
Per altra banda, els socia-
listes proposen idees com 
el Bici Box: “Instal·larem 
una xarxa d’aparcaments 
segurs per bicicletes a cinc 
espais de la ciutat amb clau 
d’un sol ús per cada casella 
d’aparcament”, va detallar 
Riba. A més, la candidatura 
proposa instal·lar tres qui-
oscos al passeig Verdaguer 
(menjar, premsa i flors) on 
hi treballaran joves empre-
nedors i persones discapa-
citades.
Jordi Riba ha avançat que 
també s’intervindrà en la 
llum i voreres per tal de mi-
llorar l’enllumenat de punts 
foscos de la ciutat com 
l’avinguda de Barcelona i 
l’estació d’autobusos.

Ada Colau dóna suport a Decidim Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

El candidat de Decidim Igua-
lada i Ada Colau, la candidata 
de la confluència barcelonina, 
Barcelona en Comú, van man-
tenir aquesta setmana a la 
capital catalana un intercanvi 
d’opinions sobre els models 
de ciutat que proposen en 
aquestes eleccions munici-
pals. 
Es vol, en ambdós casos un 
model de ciutat inclusiu, que 
lluiti contra l’exclusió social i 
que faci de l’ajuntament un 
edifici amb parets de vidre i 
portes obertes per tal que tots 
els ciutadans puguin participar 
des del principi en l’adminis-
tració més propera.
Decidim Igualada forma part 
junt amb Barcelona en Comú 
d’un grup de candidatures, 
que en la seva creació i prin-
cipis inspiradors, així com en 
les seves propostes a la ciuta-
dania i la forma de desenvolu-
par-les han fet de la participa-
ció ciutadana el pilar bàsic de 
proposar i decidir.

Denúncia a PxC admesa per 
la Junta Electoral
D’altra banda, la Junta Elec-
toral de Zona ha admès una 
denúncia de Decidim “davant 
l’atac per part de PxC al grafit 
que la candidatura va fer com 
a acte d’inici de campanya, a 
l’únic plafó que la Junta Elec-
toral d’Igualada ens va atorgar 
a la Rambla d’Igualada”.
Segons Decidim “cal tenir en 

compte que és una obra única 
i que la malifeta no es soluci-
ona només retirant el cartell 
de PxC. Ens sentim absoluta-
ment decebuts/des que algú 
que aspira a representar als 
igualadins i igualadines mos-
tri un menyspreu tant gran pel 
treball artístic d’una persona. 
Quina mena de cultura i lliber-
tat d’expressió poden propo-
sar per la ciutat d’Igualada?”

La candidatura que encapçala 
Dario Castañé afegeix que “la 
violència té moltes formes de 
manifestar-se i aquesta acció 
és una mostra. No és només 
un joc de propaganda electo-
ral. Ho vivim com un verita-
ble atemptat contra la llibertat 
d’expressió i el treball realitzat 
per una artista a la nostra ciu-
tat”.

Ada Colau amb Dario Castañé i altres membres de la candidatura igualadina.
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La CUP farà avui divendres 
l’acte central de campanya per 
explicar el programa #Rein-
ventemIgd (www.cupigualada.
cat/programa), a les 8 del ves-
pre al Museu de la Pell, amb 
la intervenció del diputat Quim 
Arrufat. Un acte obert a tota la 
ciutadania per exposar el nou 
projecte municipalista.
La candidatura independentis-
ta ha presentat aquesta set-
mana quatre eixos més del 
programa electoral: un present 
atractiu pel jovent, una ciutat 
amb residu 0, un nou model 
urbanístic decidit per la ciuta-
dania i un esport popular i in-
clusiu. 
Divendres passat, 15 joves 
van arribar a la plaça de l’Ajun-
tament amb maletes de viatge 
i van transformar bitllets d’avió 
en avions de paper, per simbo-
litzar l’aposta per quedar-se a 
Igualada i capgirar la realitat 
juvenil. La CUP vol prioritzar 
polítiques actives d’ocupació 
dignes i arrelades al territori, 
oferir espais buits o en desús i 
pensar els públics per al jovent, 

La CUP aposta per a que el jovent es quedi a Igualada.

Avui, concentració 
contra el feixisme i el 
vot a PxC

Quim Arrufat serà avui divendres 
a l’acte central de la CUP, al Museu de la Pell

impulsar la participació o do-
nar suport als qui s’organitzen 
per l’emancipació o combatre 
la precarietat. També, ampliar 
l’horari de les biblioteques i ofe-
rir l’autogestió d’aules d’estudi, 
o bé plantejar bonificacions per 
fer més accessible i assequible 
el transport públic.
D’altra banda, la CUP aposta 
per un model territorial i ener-
gètic sostenible, amb mesures 
orientades a una ciutat amb 
residu 0 i amb un sistema 
d’espais lliures, per a treure 
Igualada de la cua actual en 
reciclatge i preservar millor la 
diversitat. Entre d’altres, es 
proposa estudiar la introduc-
ció de la recollida porta a por-
ta on sigui possible i viable o 
recuperar espais degradats, 
com les antigues Guixeres o 
l’antiga NII. També, l’estudi de 
la remunicipalització del servei 
d’aigua.
En l’àmbit urbanístic, la CUP 
defensa renovar el POUM, 
amb un procés participatiu, de-
mocràtic i transparent, decidit 
des de l’inici per la ciutadania, 
ratificat en referèndum i que 

se’n pugui fer el seguiment en 
tot moment. Respecte al Rec, 
aposta per un barri d’usos mix-
tes, integrat a la resta de la 
ciutat, amb mesures com atu-
rar el polígon de les adoberies, 
integrar tot el procés de la pell, 
donar nous usos a la Cotone-
ra, obrir els patis o respectar la 
preexistència d’habitatges.
En clau de mobilitat, la CUP 
creu en una política de paci-
ficació i millora per al vianant 
més distribuïda; un nou model 
que acabi amb la paradoxa de 
poder anar caminant gairebé 
arreu però tenir un índex de 
motorització molt elevat, amb 
mesures com ampliar els car-

rils bicicleta, construir voreres 
amples per tota la ciutat o mi-
llorar l’accessibilitat de totes 
les persones.
Finalment, la CUP entén l’es-
port com un mitjà de convivèn-
cia, cohesió social i de salut 
pública, que ha de ser accessi-
ble a tothom. Per fer-ho possi-
ble destaca propostes com: la 
creació de més espais a l’aire 
lliure i al carrer; obrir els patis 
i gimnasos de les escoles al 
barri; promoure beques espor-
tives, premiar i potenciar l’es-
port femení, o crear la figura 
de l’observador/a esportiu per 
fomentar pràctiques educati-
ves i formatives.

REDACCIÓ / LA VEU

La Unitat Contra el Feixisme i 
el Racisme (UCFR) ha impulsat 
una declaració de les candida-
tures contra el feixisme i la xe-
nofòbia. El grup local a l’Anoia 
organitza una concentració avui 
divendres a les 18:30 a la Pl. de 
l’Ajuntament, sota el nom #No-
VotisFeixisme #NoVotisPxC, i 
emplacen als partits polítics “en 
especial aquells que es presen-
ten als mateixos municipis que 
PxC, a participar de la concen-
tració i signar una declaració 
contra el feixisme i xenofòbia”.  
Segons la UCFR, han donat 
vist-i-plau al manifest Marc Cas-
tells (CIU), Josep Maria Palau 
(ERC), Dario Castañé (Decidim 
Igualada), Albert Mateu (CUP), 
Jordi Riba (PSC); de Montbui, 
Coral Vázquez (ICV-EUiA), Jor-
di Bòria (Junts per Montbui), 
Josep Lechuga (PSC Montbui), 
Schummi Juarez (Veïns amb 
Veu); de Vilanova del Camí, No-
emí Trucharte (PSC), Som Vila-
nova (Meritxell Humbert), Jordi 
Baron (CIU), Antonio Rodríguez 
(ICV-EUiA); d’Òdena: Francisco 
Guisado (Òdena Progrés), Car-
les Casanova (ERC).
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El Teatre Municipal l’Ateneu 
serà l’escenari on es farà el 
tradicional Debat de Candi-
dats. Serà dilluns que ve, 18 
de maig, a les 8 del vespre, i 
serà el moment en el qual els 
candidats que opten a l’alcal-
dia de la ciutat respondran di-
verses preguntes redactades 
pels periodistes de la ciutat a 
partir de les propostes que la 
ciutadania va posar damunt 
de la taula al DdD (Dimarts de 
Diàlegs) d’aquesta setmana. A 
través d’aquestes preguntes, 
que els candidats no conei-
xeran prèviament, hauran de 
saber explicar les seves pro-
postes per Igualada en diver-
sos àmbits.
Perquè el debat sigui el mà-
xim de dinàmic possible, no hi 
haurà intervencions tancades, 
sinó que cada candidat tindrà 
10 minuts per parlar durant 
tot el debat i se’ls haurà de 
gestionar ell mateix a través 
d’uns marcadors. Cada candi-
dat, doncs, podrà decidir quan 
temps gasta per cada qüestió i 
quan temps dedica a interpel·-
lar-se amb els altres caps de 
llista i fer debat. A més dels 
10 minuts pel debat, cada un 
tindrà un minut inicial on haurà 
de dir per què vol ser alcalde 
d’Igualada i un minut de tanca-
ment on podrà demanar el vot.
Els continguts del Debat de 
Candidats i les preguntes que 
es faran a cada un dels caps 
de llista han estat treballades 
a través de la sessió de DdD 

El DdD va començar a preparar el debat de candidats del proper dilluns.

El DdD recull preguntes per al clàssic debat de 
candidats d’Igualada, dilluns vinent a l’Ateneu

Curiositats 
electorals

Carme, l’única població on només es presenta una 
candidatura, amb l’actual alcalde Jordi Sellarès
REDACCIÓ / LA VEU

Dels 33 municipis de l’Anoia, 
només en un es presenta una 
sola candidatura. Es tracta 
de Carme, on la candidatura 
“Junts per Carme” ha acon-
seguit aglutinar persones de 
diferent pensament però que 
tenen totes un mateix denomi-
nador comú: s’estimen el po-
ble, volen treballar pels carme-
tans, i són tots inequívocament 
independentistes. 

Ildefonsa Tarrida serà 
l’alcaldessa l’any que ve
La formació compta amb els 
set candidats que ocuparan 
les cadires de l’Ajuntament, i 
fins a 10 suplents. El candidat 
a l’alcaldia és l’actual alcalde 
Jordi Sellarès, d’ERC, però ja 
ha avisat que “només serè al-
calde un any. Ja vaig dir abans 
de les eleccions que la meva 
intenció era plegar i deixar pas 

a nova gent del poble. En qual-
sevol cas, ho hem parlat entre 
tots i ho faré l’any que ve”. Qui 
ocuparà llavors l’alcaldia -en 
els tres anys que quedaran de 
mandat municipal- serà la nú-

mero 2, Ildefonsa Tarrida Sar-
dà. La candidatura compta en 
el tercer lloc amb l’exalcalde 
de CiU Joan Hernán, que en 
el passat mandat ja formava 
part del govern municipal. Un 

grup, en definitiva, de consens, 
on ha primat per damunt de 
tot l’amistat dels seus compo-
nents i el seu poble, quelcom 
inèdit a la comarca i que hauria 
de servir d’exemple.

L’equip de “Junts per Carme”

JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU

* Manuel Miserachs i Jordi Ay-
mamí, exalcaldes, en les se-
ves llistes han passat de ser 
els primers als darrers. És allò 
de ser cap i cua.
* Uns candidats s’autoano-
menen “Veïns amb veu”. Els 
altres, són muts?
* Hi ha qui porta els cognoms 
González Márquez, com el 
Felipe, i no va a la llista dels 
socialistes.
* A Espanya, tots els que es 
diuen Josep, encara que no 
votin el PP., ells són Pepe.
*  Alguns germans van en una 
mateixa candidatura, però al-
guns cosins ja no compartei-
xen formació.
* Hi ha candidats que van 
Units, i altres que van Junts. 
Vol dir que no són partits.
* Un candidat de Capellades 
es Martorell. Un del Bruc es 
Agramunt. Un dels Hostalets 
es Vendrell.  Un de Piera es 
Madrid. Un de Cabrera es To-
ledo. Un de Vilanova es Na-
varro.
* Podem, Lluitem, Recupe-
rem, Guanyem, Reinventem, 
Decidim... Què és millor?
* Un de la llista de Jorba és 
Guerrero. Un de la llista de la 
Llacuna és Valiente  Un de la 
llista de Cabrera és Hidalgo.
* Hi ha suplents que, en altres 
eleccions, foren titulars, però 
alguns no han deixat mai la 
suplència.
* Els diputats Pere Calbó, 
Alba Vergés i Maria Senser-
rich, van a les llistes, ocupant 
llocs de suport,  o decoratius.
* 145 candidatures per a 33 
pobles, dóna un promig de 
4’39 per municipi. És clar, 
però, que a Carme sols es 
presenta una formació, i a Vi-
lanova onze.
* Els partits fan com els súpers 
cerquen “marques blanques”. 
Però els de la Candidatura de 
Progrés, no han progressat 
pas en el nombre de poblaci-
ons on es presenten.
* Algunes es presenten en 
una vintena de pobles on no 
hi tenen cap militant popular.
*   A Cabrera  tenen una can-
didatura on hi figuren un Zor-
rilla i un Murillo.
* ERC es presenta als 33 po-
bles, encara que en alguns 
ho fa per Acord Municipal. En 
quin ple va ser?
* GIAU es presenten a Hosta-
lets de Pierola i a Santa Mar-
garida de Montbui. Entre tot 
els seus candidats només hi 
figura un cognom català.           
* A Igualada, els de CiU, te-
nen Castells; els d’ERC un 
Palau; i els del PP, un poble 
(Agramunt).

(Dimarts de Diàlegs) que es 
va organitzar dimecres i on 
es van recollir les inquietuds 
de la ciutadania en tres grans 
àmbits: atenció social, econo-
mia i urbanisme. A partir del 
que va dir la ciutadania i de 
les més de 30 qüestions que 
es van plantejar, els periodis-
tes  dels mitjans de comunica-
ció d’Igualada estan treballant 
les preguntes concretes que 
es faran als candidats.
El Debat de Candidats serà 
transmès, en directe, per Rà-
dio Igualada el dilluns a partir 
de les 8 des del Teatre l’Ate-
neu i també en diferit, per Ca-
nal Taronja l’endemà dimarts a 
les 20.15, 22.15 i 0.15h.
D’altra banda, al DdD de di-
mecres passat també hi va 
intervenir el reconegut expert 
en comunicació política Anto-
ni Gutiérrez-Rubí, que va ex-
plicar els secrets d’una cam-
panya electoral i com s’han 

d’analitzar els debats electo-
rals. Al final de la sessió va 
oferir un anàlisi dels cartells, 
eslògans i fotos que utilitzen 
els diferents partits que es 
presenten a Igualada.
Tan el DdD com El Debat de 
Candidats són organitzats per 
l’Ateneu Igualadí i DdD (Di-
marts de Diàlegs) i compten 
amb la col·laboració de Ràdio 
Igualada, La Veu de l’Anoia, 
L’Enllaç dels Anoiencs, Anoia-
diari.cat, Infoanoia.cat, Canal 

Taronja Anoia i la correspon-
salia de l’Agència Catalana de 
Notícies.
Aquest serà el segon i darrer 
debat de candidats que es 
farà a Igualada. A Ràdio Igua-
lada ja se’n va fer un el passat 
dilluns, en el que bàsicament, 
les 8 formacions que es pre-
senten van explicar els detalls 
del seu programa electoral, 
sense massa creuament de 
posicions.

El primer debat ja es va fer dilluns passat a Ràdio Igualada.
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La candidata per Convergèn-
cia i Unió, a l’Alcaldia dels 
Hostalets de Pierola, Nati Es-
cala Salvo durant aquests dies 
està presentant als veïns i ve-
ïnes del municipi el programa 
electoral per als pròxims qua-
tre anys.
Pensant en tu, Amb tu fem 
camí. Nati Escala es compro-
met a portar a terme rigor en 
la gestió econòmica i prioritzar 
a les persones. Participació 
ciutadana, eficiència, eficàcia 
i transparència, per tal d’acon-
seguir un municipi pròsper, 
dinamitzador de la vida social, 
que afavoreixi la cohesió, on 

tothom pugui trobar el seu es-
pai, defensar la nostra cultura i 
sentir se orgullós de pertànyer 
als Hostalets de Pierola.
Per tal d’aprofundir en aquests 
temes i com Acte Central de 
campanya, Convergència i 
Unió dels Hostalets de Pierola 
ha convocat un acte pel dime-
cres dia 20 a les 8 del vespre 
al Casal Català que comptarà 
amb l’assistència de l’Hnble 
Conseller de la Generalitat i 
Secretari General de CiU en 
Ramon Espadaler i Parceri-
sas.
En acabar s’atendrà la prem-
sa i tot seguit es farà un petit 
refrigeri.

Acte central de campanya de 
CiU-els Hostalets de Pierola

MONTMANEU / LA VEU

El proper diumenge 17 de 
maig a les 12:30 a la Sala de 
Montmaneu, hi haurà la pre-
sentació dels candidats/a  de 
CIU a les properes eleccions 
municipals del dia 24 de maig, 
on exposaran les seves pro-
postes pels propers 4 anys, 
sota el lema “Montmaneu tam-
bé el fas tu!”. L’acte comptarà 
amb la presència de la diputa-

da al parlament de Catalunya 
Maria Senserrich Guitart. En 
acabar l’acte hi haurà un pica-
pica per tots els assistents.
La llista encapçalada per Àn-
gel Farré Carulla la formen 
Miquel Casanovas Jové,  Jo-
sep Marquillas Compte, Gi-
sela Marimon Marfà, Josep 
Tosquella Queralt i,  Nèstor 
Requesens Godó,  com a su-
plent.

Presentació de la candidatura 
de CIU a Montmaneu

LA POBLA DE C. / LA VEU

Esquerra Republicana de 
Catalunya a la Pobla de Cla-
ramunt va realitzar el passat 
dissabte al matí una sortida 
familiar per a conèixer i contri-
buir a la neteja d’un vell pont i 
aqüeducte, mig amagat en el 
bosc, prop del paratge del Vin-
çó i sobre la riera de Carme.
Equipats amb material de des-
brossar, i després d’un esmor-
zar de pagès, els participants 
a la sortida van procedir a tas-
ques de neteja de l’espai, un 
paratge d’alt interès històric i 
natural.
Aprofitant la sortida, la can-
didatura d’ERC a la Pobla va 
presentar el seu projecte per 
creació de Rutes Verdes en el 
municipi, una que seguiria el 
curs del riu Anoia des del nucli 
urbà fins al terme de Vilanova 
del Camí, i una altra redesco-
brint el Camí Vell de Vinçó, el 
pont abans esmentat, i conti-
nuant la Riera de Carme fins 
el Pas Blau. Per poder unir 
els barris de les Garrigues i el 
Xaró al centre del poble mit-
jançant un camí de passeig 

enmig d’un entorn natural de 
gran bellesa.
Les polítiques actives de pro-
tecció del medi ambient i el 
patrimoni artístic i monumen-
tal de la Pobla de Claramunt, 
i la divulgació dels paratges i 
els espais naturals del poble, 
també com atractiu cultural i 
turístic, són un dels punts del 
programa electoral d’Esquer-
ra. 

Diumenge, presentació del 
programa electoral
ERC presenta per a les pro-

ERC la Pobla presenta el seu projecte de creació 
de rutes verdes per al municipi

peres eleccions municipals 
una candidatura àmpliament 
renovada, encapçalada per 
Albert Duran i Serra, i un pro-
grama electoral de grans rep-
tes i canvis per millorar un po-
ble que està estancat i viu en 
la monotonia. Els detalls del 
programa es presentaran en 
un acte el proper diumenge, 
al Teatre Jardí, a partir de les 
2/4 de 7  de la tarda. En l’acte 
intervindran el candidat de la 
formació, Albert Duran , i un 
membre de la recent creada 
JERC del municipi.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El passat 6 de maig es va do-
nar a conèixer la nova web de 
Noemí Trucharte, candidata 
a l’alcaldia de Vilanova pel 
PSC. Una web pensada per 
informar, establir vincles i inte-
ractuar amb les veines i veins. 
Creada per a diferent públic: 
ciutadans a la recerca d’infor-
mació, simpatitzants, activis-
tes del partit i militants locals.
A la pàgina web els visitants 
podran adquirir informació so-
bre la candidata: El perquè es 
presenta, qui és, el seu equip, 
programa, propostes, imat-

ges, vídeos, agenda, bloc i 
contacte. Així mateix, Truchar-
te ressalta els aspectes més 
rellevants de la seva campa-
nya, “Compromís”, “Proximi-
tat” i “Transparència” que són 
les bases del seu equip.
Amb la seva presència online 
Noemí Trucharte aconsegueix 
una proximitat amb els veïns 
de Vilanova admirable ja que 
d’aquesta manera podrà així 
atendre totes i cadascuna de 
les propostes que suggereixin 
les ciutadanes i ciutadans de 
Vilanova. La seva pàgina web: 
www.noemitrucharte.cat

Nova web de Noemí Trucharte, 
del PSC vilanoví
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CAPELLADES / LA VEU

Aquest divendres, a 2/4 de 
21h, a la sala d’actes de la 
Biblioteca El Safareig acollirà 
l’acte central de la campanya 
“Ara és el moment!”, cam-
panya amb la qual Esquerra 
Republicana de Catalunya de 
Capellades pretén fer arribar 
les seves propostes a tots els 
capelladins i capelladines.

En el decurs de l’acte, Àngel 
Soteras, candidat a l’alcaldia, 
exposarà les idees que Es-
querra ha acordat destacar, 
bé per la seva importància o 
pel seu caràcter innovador.
Ho farà acompanyat d’altres 
membres destacats de la can-
didatura com Salvador Vives, 
Jaume Solé o Esther Ramos, 
entre altres.

Divendres, ERC Capellades 
celebra el seu acte central de 
campanya

PIERA / LA VEU

El dissabte dia 9 maig, en una 
sala plena de gent es va rea-
litzar la presentació del grup 
del PSC Piera. Un acte acom-
panyat pel Diputat del Parla-
ment i portaveu del PSC, Mau-
rici Lucena. En la introducció 
de l’acte Carles Cuerva. Tot 
seguit el candidat a l’Alcaldia 
de Piera per el PSC, Javier 
Perellón, va prendre la parau-
la per tal d’explicar els motius 
que el varen endur a presen-
tar-se com a candidat i el tre-
ball fet per configurar un bon 
equip de treball que fos exem-
ple de renovació i de canvi. 
Per aquest motius el 50% del 
grup son independents en 
representació del teixit asso-
ciatiu, veïnal i empresarial. 
A continuació va exposar el 
programa acció de govern per 
els propers 4 anys i que són 
els 5 eixos principals del pro-
grama. Aquests punts són: 1) 
“Gestió pública i atenció al 
ciutadà”, on s’expliquen les 
principals mesures per tal de 
fer més àgil, transparent i efi-
caç tot allò que està relacionat 
amb el funcionament i gestió 
de l’Ajuntament. En 2n punt 
és “Feina i Ocupació” que per 
al PSC de Piera són prioritàri-
es totes accions que facilitin  la 
creació de llocs de treball. El 
tercer punt “Servei a les per-
sones” forma part de les com-

petències característiques 
de l’administració local. Es fa 
esment, també al millorament 
de la gestió, i el suport a les 
Associacions i Entitats i, en 
especial, a les dedicades a les 
persones amb discapacitats i 
també a la Gent Gran i joven-
tut. El 4rt. Punt és “Espais pú-
blics” on es parla de seguretat, 
mobilitat, medi ambient. I es fa 
menció especial a: centre de 
la vila, barris històrics i barris 
perifèrics urbanitzacions, una 
altra manera de veure el muni-
cipi i que requereix una aten-
ció diferent, en cada cas, en 
el del últim cas de forma pri-
oritària; i el 5è punt l’Anoia 
Sud. Un acte molt emotiu amb 
familiars, amics, companys i 
veïns, on es respirava un am-
bient càlid amb molta il·lusió. 

Ple total en la presentació de la 
candidatura del PSC Piera

Cadascú dels components del 
grup, van treballar de valent 
per a una presentació inobli-
dable . Un acte que havia de 
durar 1 hora, va passar de 
les 3. Converses, rialles, il-
lusions, proximitat  entre tots 
els components del grup i els 
assistents a l’acte. El candi-
dat, Javier Perellón, va acaba 
l’acte demanant la confiança 
dels Pierencs per realitzar el 
canvi a l’Ajuntament i va com-
prometre aportar una nova 
forma de fer política, més pro-
pera i transparent, que defensi 
els interessos de tota la pobla-
ció. Un projecte que aposti per 
un futur sense exclusions, en 
el qual tots tinguin les matei-
xes oportunitats, una Piera del 
present i el futur, un poble dels 
drets i les persones.

PIERA / LA VEU

En el míting de Piera del pas-
sat dissabte, 9 de maig, va 
comptar amb la presència del 
Sr. Espadaler que va dir: “hi 
ha una oferta electoral molt 
ampla. Tot i que és democràti-
cament sa, podríem estar abo-
cats al risc d’una certa fractu-
ra. Tants caps, tants barrets i, 
per tant, que pugui comportar 
que sigui ingovernable”.
A més, va assenyalar que “cal 
tenir governs estables –que 
no vol dir autistes i prepotents 
amb una majoria suficient i 
amb una capacitat de diàleg 
sobradament demostrada. 
L’altra opció és tenir un ajunta-
ment segmentat amb una co-
lla de grups amb una intenció 
única: fer una alternativa per 
treure CiU”
Espadaler també va assenya-
lar que “a CiU hem optat per 
la proposta i no per la protes-
ta. És molt més fàcil protestar 
que no proposar. Hi ha forces 
polítiques que es limiten a la 
queixa i a la protesta sense 
gaire alternatives o que siguin 

possibles i reals. Nosaltres te-
nim propostes que defensem 
per la via del diàleg i no ens 
conformen només en queixar-
nos. El nostre no és només 
un programa, sinó també un 
programa de govern, passar 
comptes amb transparència, 
sumar i proposar”
En l’acte també hi van inter-
venir els candidats, Maite 
Guzmán, Vanesa Fernández-
Arroyo i Josep M. Rosell i el 
president la JNC, Xavier Al-
menara. Tots ells, en els seus 
discursos van donar comptes 

de la feina feta en els darrers 
4 anys de govern i van agafar 
el compromís de realitzar, tots 
aquells nous projectes, que 
cada un d’ells van exposar en 
els diferents àmbits de les re-
gidories que actualment repre-
senten.
Una vegada mes, Josep Llo-
part, afirmava comptar amb un 
equip altament preparat, amb 
gent jove, amb experiència 
amb diferents àmbits, ambici-
osa, amb grans idees, ... i el 
mes important, compromesa 
amb la gent de Piera.

Ramon Espadaler va donar suport a la 
candidatura de CiU que encapçala Josep Llopart

CAPELLADES / LA VEU

El proper dissabte dia 16 de 
maig de 2015, a les 12,45 h, 
l’equip de Convergència i Unió  
de Capellades serà entrevistat 
a Ràdio Capellades per tal de 
que exposin els projectes que 
proposen com a candidats a 
governar el proper mandat 
2015-2019.
Així mateix, aquest dimarts 
passat Convergència i Unió de 
Capellades ha estat present 
amb una parada al mercat set-
manal local per tal d’informar 
a les persones del seu progra-
ma electoral.
El candidats Marcel·lí Marto-
rell i Jordi Torres han repar-
tit un document on s’exposa 
l’obra de govern efectuada per 
CiU al capdavant de l’alcaldia 
de Capellades en aquest man-
dat que s’acaba i també han 

distribuït la revista Parlem-ne 
amb informació de la candida-
tura i de projectes futurs. 

CiU Capellades inicia la 
campanya amb enganxada 
de cartells
El dijous 7 de maig al els com-
ponents de la llista electoral i 
d’altres simpatitzants es varen 
reunir local de CiU Capellades 
per sopar i agafar forces per 
l’inici de campanya. 
Al punt de mitjanit, l’equip va 
iniciar la campanya amb la tra-
dicionals enganxada de car-
tells, recorrent bona part dels 
carrers del centre de la vila.
En el marc d’aquesta campa-
nya, l’equip de CiU Capella-
des ha inciat també una ronda 
de trobades amb diverses en-
titats capelladines per copsar 
les seves necessitats.

Els projectes de CiU Capellades 
a Ràdio Capellades

CAPELLADES / LA VEU

Demà dissabte a partir de la 
1 del migdia a l aplaça de la 
Bassa de Capellades tindrà 
lloc un acte de les CUP d’Igua-
lada, Capellades i Masquefa.
L’acte constarà d’un dinar po-
pular que estarà acompanyat 
de música en directe amb Cor-
randes són corrandes. 
Tot seguit, els diferents repre-

Dissabte, acte comarcal de les 
CUP d’Igualada, Masquefa i 
Capellades

sentants de la CUP  d’Igua-
lada, Masquefa i Capellades, 
explicaran breument el seu 
projecte per a les respectives 
viles i la nostra comarca.
La venda de tiquets per al di-
nar popular es pot fer al local 
de Vila de Capellades-CUP, al 
bar de la Lliga, al Cafè Soul i 
al Jaç Roig.
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ÒDENA / LA VEU

En el marc de la campanya 
electoral i amb l’objectiu de 
conèixer les inquietuds i pro-
postes que els veïns tenen 
per al municipi, CiU Òdena ha 
organitzat dues trobades per 
aquest cap de setmana; dis-
sabte al matí l’equip de Pep 
Solé estarà al Barri Sant Pere 
i Pla de la Masia pels voltants 
del Centre Cívic i diumenge al 
migdia davant del Centre de 
L’Espelt es trobaran amb els 
veïns en un format vermut-
xerrada.
Les dues accions responen a 
la voluntat d’apropar-se als ve-
ïns, de conèixer les seves ne-
cessitats, explicar les propos-
tes del partit i passar comptes 
de la feina feta durant aquests 
quatre anys al govern, és a dir, 
proximitat, participació i trans-
parència, els tres pilars de les 
polítiques de la formació de 
Convergència i Unió d’Òdena.
A banda, dels actes de contac-
te directe amb els veïns, CiU 
Òdena també està utilitzant 

les noves eines de comunica-
ció per arribar a la ciutadania. 
Així ha obert un canal a Face-
book i a Twitter, ha editat un 
vídeo explicatiu, ha publicat 
una web (www.ciuodena.cat) 
i fins i tot tenen un whatsapp 
(616 037 617) per comunicar-
se amb els veïns.
A través dels nous canals de 
comunicació i dels canals de 
sempre, CiU Òdena està pas-
sant comptes de l’acció de 
govern d’aquests quatre anys, 
donant a conèixer el programa 

CiU Òdena surt al carrer per trobar-se 
amb els veïns del barri Sant Pere, 
Pla de la Masia i l’Espelt

per aquesta legislatura i reco-
llint tots els suggeriments dels 
veïns.  A la seva web poden 
trobar-se totes les propostes 
que el 2011 la coalició va fer i 
que ha complert i en el cas de 
que alguna proposta no s’hagi 
pogut realitzar l’explicació del 
motiu. També a la web i en for-
mat paper la formació ha re-
dactat el programa per aques-
ta legislatura amb un total de 
75 propostes organitzades per 
col·lectius.

VIANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Dissabte es va portar a terme 
la presentació de la candida-
tura del Partit Popular de Ca-
talunya a Vilanova del Camí, 
a la plaça de Can Papasseit, 
amb la presència de Santi Ro-
driguez, Diputat del PP al Par-
lament de Catalunya i de Joan 
Agramunt, president comar-
cal.  La candidata a l’alcaldia 
Mª Luz Martínez, acompanya-
da per Emilio Aguilera, Aitor 
Colet, Daniel Obregón, Mª 
Carmen Martínez, Alex Rovira, 
Amalia Miras, Mª José Cortés, 
Javier Jiménez i  Ana Béjar, va 
manifestar que treballaran per 
afrontar els problemes reals 
del vilanovins i vilanovines. En 
l’àmbit social va destacar la 
rehabilitació de l’antic ambula-
tori per destinar-lo a Centre de 
Dia, així com també aconse-
guir un espai per a menjador 

social. “En aquests moments 
seguirem apostant pels ajuts 
a les famílies nombroses i a 
les famílies monoparentals, la 
transparència en la gestió, la 
realització d’una auditoria ex-
terna, en ampliar els ajuts als 
desplaçaments per els estu-
diants de grau superior o uni-
versitari, millores en les instal.
lacions esportives, i subven-
cions el l’I.B.I. a les famílies, 
entre d’altres”. 
Santi Rodriguez va afirmar 
que el Partit Popular sempre 
estarà al costat per tal d’ajudar 
els comerciants, autònoms i 
emprenedors, ja que són els 
col.lectius que ajuden a tirar 
endavant l’econòmia en l’àm-
bit local. 
En finalitzar l’acte es va servir 
un refrigeri a tots els assis-
tents a l’acte.

Presentació de la candidatura 
del PP a Vilanova del Camí

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El passat cap de setmana la 
candidata a l’alcaldia de Vila-
nova pel PSC Noemí Truchar-
te, al costat dels membres del 
seu equip, van poder gaudir 
dels actes de campanya en 
les diferents zones de la ciu-
tat. Començant el divendres a 
la nit a la plaça Picasso amb 
el concert dels vilanovins “Són 
Dlaire” i la seva música fresca 
amb aires de rumba i flamenc 
fusió. Van seguir les actuaci-
ons al dia següent a Plaça Ca-
talunya amb activitats infantils: 
inflables i pica-pica en què van 
participar un grup considera-
ble de gent gran i nens. El ma-
teix dissabte a la nit convidats 
per la Casa d’Andalusia, Truc-
harte costat del seu grup van 
visitar el cor celebrant l’aniver-
sari de la Casa d’Andalusia i 
gaudint de la seva alegria. El 
diumenge dia 10 van tancar 
els actes de la setmana al 
matí al camp de futbol del Bar-
ri de la Pau amb més inflables 
i xocolatada.

La candidata va exposar els 
punts del programa que pre-
senta el PSC de Vilanova in-
sistint un cop més en el seu 
compromís amb la ciutat, pro-
ximitat, i transparència per a 
les ciutadanes i ciutadans de 
Vilanova.
El proper cap de setmana es 
preparen nous actes de dijous 
14 al diumenge 17 de maig 
amb cafè i candidata, actuaci-
ons musicals per al divendres 
a la nit amb el grup vilanoví 
“els Girasols”, i l’estudiantina 
igualadina “Els Trobadors” la 
festa infantil de l’escuma per 
al dissabte i un dinar per al 
diumenge dia 17 on es podran 
canviar impressions amb les 
ciutadanes i ciutadans de Vi-
lanova. El menjar “paella soli-
dària” que consisteix en bes-
canviar un aliment que no es 
faci malbé per un tiquet per a 
la paella. Podran trobar hora-
ris i lloc dels esdeveniments a 
la pàgina web de la candidata: 
www.noemitrucharte.cat

Cap de setmana farcit d’actes 
per al PSC vilanoví
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CAPELLADES / LA VEU

Ni noves piscines, ni nous pa-
vellons, ni nous equipaments 
de cap tipus. Ni tant sols més 
diners. El que les entitats amb 
qui Esquerra s’ha entrevistat 
reclamen amb més insistència 
és un manteniment estable de 
les instal·lacions que eviti ar-
ribar a situacions de deterio-
rament com la de Cal Ponet, 
amb tot de rajoles que ballen, 
o la del Poliesportiu, amb go-
teres persistents i baixants 
d’aigua amb manteniment nul 
o insuficient.
Aquesta reivindicació se suma 
a la de molts capelladins i ca-
pelladines que han demanat a 
Esquerra que el proper ajun-
tament vetlli per aquest man-
teniment estable i així, per 

exemple, no aixequi tots els 
carrers alhora o canviï bancs 
i estreni fonts només en vigí-
lies d’eleccions, de la mateixa 
manera que reclamen que el 
cementiri estigui en les millors 
condicions tot l’any i no només 
de cara a Tots Sants.
Esquerra Capellades proposa, 
doncs, en aquestes eleccions, 
la redacció de plans de man-
teniment i reformes tant de 
les instal·lacions esportives i 
culturals que acullen l’activitat 
del nostre teixit associatiu com 
de les voreres i carrers de la 
vila. Aquests plans tindran un 
caràcter plurianual i es dota-
ran econòmicament per tal de 
poder ser duts a terme de ma-
nera sistemàtica.

Esquerra a Capellades aposta 
pel manteniment de les 
instal·lacions

LA POBLA DE C. / LA VEU

Convergència i Unió presen-
tarà, el divendres 15 de maig, 
la candidatura i el programa 
electoral per a les eleccions 
municipals del 24 de maig. 
L’acte tindrà lloc a les 8 del 
vespre al Teatre Jardí i comp-
tarà amb la intervenció de di-
versos membres de la llista i 
el clourà el candidat de CiU 
a l’alcaldia poblatana, Santi 
Broch.
La llista de Convergència i 
Unió té com a lema “Present 
i futur per a la Pobla”. Durant 
l’acte, s’exposaran les actua-
cions realitzades en el man-
dat 2011-2015 i els projectes 
previstos per als propers qua-
tre anys. Després dels parla-
ments, hi haurà un refrigeri per 
a tots els assistents.
El programa de Convergència 
i Unió per al mandat 2015-
2019 es basarà en propostes 
concretes, realistes, adapta-
des als nous temps i que tin-
dran com a principal objectiu, 
com fins ara, millorar la vida 
dels ciutadans de la Pobla de 
Claramunt. La línia política 
que se seguirà estarà marca-
da per mantenir i consolidar 
els serveis i els equipaments 

de què gaudeixen els pobla-
tans i oferir-ne, en la mesura 
del possible, de nous. 
En l’acció del govern de Con-
vergència i Unió també tindran 
importància, com en els dar-
rers anys, les polítiques soci-
als per ajudar les famílies i les 
persones amb pocs recursos 
del municipi. Un dels aspec-
tes que cal destacar de l’acció 
dels governs de Convergèn-
cia i Unió, i que es mantindrà, 
serà no deixar endeutat l’Ajun-
tament.
La candidatura que encapçala 
Santi Broch està formada per 
persones amb experiència en 

L’equip liderat per Santi Broch (CiU) presenta 
les propostes per als propers quatre anys

la política local i noves cares. 
Les noves incorporacions a la 
candidatura de CiU són: Lluís 
Pérez (quart) Marina Fernán-
dez (vuitena), Maria Carme 
Maldonado (desena) i David 
Falomir (tercer suplent). La 
resta de membres de la llista 
són: Josep Aloy (segon), Est-
her Touriñán (tercera), Juan 
Carlos Pérez (cinquè), Carme 
Vallès (sisena), Antoni Aloy 
(setè), Sergi Soteras (novè), 
Josep Maria Prat (onzè), Con-
xita Bartolí (primera suplent) i 
Elisenda Herranz (segona su-
plent).

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El passat dissabte dia 9 de 
Maig, guanyem Vilanova del 
Camí va realitzar el seu primer 
acte de campanya al gimnàs 
de l’escola Marta Mata.
Encara que no va ser un acte 
multitudinari, estem molt con-
tents del resultat obtingut.
Vam estar parlant amb la gent 
de Vilanova de tu a tu, escol-
tant els seus problemes, pro-
postes ....
Nosaltres també vam exposar 

part del nostre programa, el 
qual va tenir bona acceptació.
Vam decidir fer un acte dife-
rent, sense pujar-nos a un 
escenari ni utilitzar micròfons, 
perquè entenem que nosaltres 
no estem per sobre de ningú.
Creem un cercle de cadires, 
cada un es va asseure on va 
voler i va ser un debat molt en-
riquidor.
L’acte va començar a les 19h i 
va finalitzar passades les 21h.

Guanyem Vilanova va explicar 
el seu programa

MONTBUI / LA VEU

Esquerra Unida i Alternativa 
va presentar dissabte passat 
al Centre Cultural de La Viní-
cola la seva candidatura i pro-
grama polític a les eleccions 
municipals. L’acte, presentat 
per la cap de llista, Coral Váz-
quez, va comptar també amb 
la presència de Marta Ribas, 
diputada al Parlament de Ca-
talunya de la coalició.
L’acte es va iniciar amb la in-
tervenció de Coral Vázquez 
qui es va referir als seus com-
panys/es de candidatura com 
un equip de persones amb 
creativitat, preparades, amb 
capacitat de treball i amb ca-
pacitat de liderar un canvi de 
govern a Montbui. 
En la segona part de l’acte, 
l’alcaldable d’ICV va estar 
acompanyada per les perso-
nes que la segueixen en la 
llista, Marcel Mateu, David 
Gilberte i Mònica Pedraza, 
que van ser els encarregats 
de presentar les 20 propostes  
polítiques prioritàries d’una 
alternativa de govern a Mont-
bui, que espera trencar amb 
la majoria absoluta del partit 
socialista.
En la seva segona intervenció  

va situar els quatre objectius 
que resumeixen el programa 
polític de la coalició a Mont-
bui: feina per tothom i treball 
digne, el rescat social de totes 
aquelles persones que passen 
necessitats, un entorn i espai 
públic saludable i sostenible; i 
recuperar la democràcia local. 
Per Vázquez “des d’Iniciativa 
entenem que la democràcia 
local s’ha de practicar cada dia 
i que no existeix sense suport 
a les entitats, transparència, 
i participació ciutadana, tres 
elements que avui a Montbui 
no existeixen”.
Per acabar la candidata va 

demanar la confiança en el 
projecte als assistents a l’acte  
“Volem una política diferent a 
l’ajuntament de Montbui, i te-
nim les idees i les persones 
per portar-les a terme, només 
cal que ens voteu amb la ma-
teixa il·lusió que nosaltres te-
nim per ser l’alternativa”.
Per la seva part, la diputada 
d’ICV-EUiA al parlament de 
Catalunya, Marta Ribas, ha 
parlat de la importància de 
les esquerres per garantir els 
drets socials de la ciutadania 
i ha posat en valor la feina de 
tants municipis on governa la 
coalició ICV-EUiA.

ICV-EUiA a Montbui presenta el seu programa 
i la seva candidatura amb Coral Vázquez
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JORBA / LA VEU

La llista de la formació de 
Convergència i Unió a Jorba, 
encapçalada per Miquel Guer-
rero ha organitzat diversos 
actes per als propers dies. 
Per aquest diumenge 17 de 
maig. A les 7 de la tarda tin-
drà lloc un pica-pica al Casal 
d’avis. Dimecres visitarà Jorba 
el conseller d’Interior Ramon 

Espadaler que arribarà a partir 
de 2/4 de 6 de la tarda i que 
després de passejar pel mu-
nicipi, farà un breu parlament 
al Cafè de Jorba. Durant l’acte 
es farà la presentació del pro-
grama electoral.
El actes de campanya es taca-
ran el dijous dia 21 amb la visi-
ta del candidat Miquel Guerre-
ro a Sant Genís.

CiU a Jorba presentarà, 
dimecres, les seves propostes

LA TORRE DE C. / LA VEU

Aquest dissabte dia 9 de maig 
s’ha presentat la candidatura 
encapçalada per la Núria Pare-
jo, junt al programa amb el que 
es presenten a les eleccions 
municipals. 
Núria Parejo va ressaltar en la 
seva presentació la importàn-
cia de la política municipal i la 
aposta per presentar-se sota 
les sigles d’una formació políti-
ca absolutament d’esquerres i 

ecologista, en contraposició de 
les candidatures que amaguen 
sigles polítiques o simpaties 
partidàries.
Els infants són molt importants 
per aquesta candidatura per 
això es va optar per fer un acte 
amb la instal·lació d’un inflable 
al Parc del Mil·leni.  
També va voler  fer una menció 
molt especial a les dones va-
lentes, que van lluitar, lluiten i 
lluitaran i que són un pilar bàsic 
dels nostres pobles i ciutats. 

Presentada la candidatura d’ICV-
EUiA a la Torre de Claramunt

MONTBUI / LA VEU

Més de 500 persones van 
ser dissabte passat a la Sala-
Auditori Mont-Àgora per donar 
suport a la candidatura socia-
lista a l’alcaldia de Montbui. Els 
socialistes montbuiencs van 
omplir per primer cop aquest 
equipament en l’acte de pre-
sentació de la candidatura, i on 
l’actual alcalde i cap de llista 
Teo Romero va presentar una 
llista parcialment renovada i 
que té com a lema “Experièn-
cia, valor de futur”.
La presentació dels socialistes 
montbuiencs va ser una de-
mostració de força d’una can-
didatura “amb voluntat trans-
formadora, i amb l’experiència 
de qui té un bagatge i uns com-
promisos complerts i la il·lusió 
de qui vol continuar la transfor-
mació de Montbui”. Com va ex-
plicar el candidat Teo Romero 
“els montbuiencs teniu l’opor-
tunitat de fer confiança al millor 
equip humà, l’equip del PSC 
Montbui. Un grup de persones 
compromeses amb el municipi, 
amb voluntat transformadora, 
i amb experiència en la gestió 
diària. Amb la feina feta hem 
demostrat que sabem com 
millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans de Montbui”. 

La residència de la Gent 
Gran, gran aposta
Durant la presentació, l’alcalde 
i candidat socialista va anun-
ciar que en cas de governar 
“farem una residència per a la 
Gent Gran. El nostre objectiu 

és que es pugui fer aprofitant 
un dels diferents usos de l’es-
pai Mont-Solidari. Volem que 
siguin una cinquantena de pla-
ces públiques”.
L’acte de presentació va fi-
nalitzar amb la presentació 
de l’equip del PSC Montbui 
encapçalat per Teo Romero. 
L’acompanyen a la llista Eli-
sabet Tamargo, Josep Lluís 
González, Aurora Fernández, 
Josep Palacios, Montse Car-
ricondo, Josep Lechuga, Io-
landa Acosta, Abel Fanega, 
Raquel Muñoz, Ciriac Grados, 
Paqui Jorge, Eugeni Iglesias, i 
com a suplents de la llista Anna 
Maria de la Torre, José Gómez, 
Sheila Latorre, Jordi Martínez, 
Sonia Vázquez, David Guerra, 
Joaquina Polo, Bernat Moreno, 
Lucía Caballero i Silvia Latorre.
Els socialistes de Montbui 
duran a terme aquest proper 
dissabte a Mont-aQua el seu 
sopar-miting de campanya. Els 
tiquets per assistir-hi, al preu 
de 5 euros es poden adquirir 
al local de campanya del PSC 
Montbui. L’acte començarà a 
les 9 del vespre.

Més de 500 persones donen 
suport al PSC de Montbui

LA POBLA / LA VEU

Dissabte 16 de maig a les 19 h 
al Teatre Jardí de la Pobla de 
Claramunt, tindrà lloc la presen-
tació i el debat dels punts del 
programa de l’agrupació d’elec-
tors PARTICIPA#volem unapo-
blamillor.
L’agrupació d’electors té la vo-
cació de treballar al servei de 
les persones i per al bé comú 
i té com a una de les seves pri-
oritats treballar per al foment de 
la cultura i els esports al munici-
pi. Per al mateix dia l’agrupació 
ha organitzat una activitat parti-
cipativa, un concurs de pastis-
sos, oberta a tots els poblatans 
i poblatanes, on es demana que 
cadascú porti el seu pastís pre-
ferit, i el jurat decidirà qui s’em-
porta el premi del concurs.
L’agrupació d’electors que es 
presenta per primer cop a les 
eleccions municipals, PARTI-
CIPA# volemunapoblamillor va 
presentar el divendres passat 
els punts que fan referència a 
urbanisme, medi ambient, mo-
bilitat i economia. L’agrupació 
té una pàgina de facebook on 
el veïnat pot trobar-hi més in-
formació sobre el programa, la 
candidatura i les diferents activi-
tats que s’han organitzat www.
facebook.com/pages/PARTICI-
PA-volemunapoblamillor, així 
com un correu electrònic obert 
a les propostes que vulgui apor-
tar la ciutadania volemunapo-
blamillor@gmail.com .

PARTICIPA presenta 
les seves propostes 
en cultura i benestar 
social
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LA TORRE DE C. / LA VEU

El passat diumenge, 10 de 
maig, la formació d’ERC a La 
Torre de Claramunt va presen-
tar la seva línia de treball  per 
als propers quatre anys.
Així, en una sala plena de gom 
a gom, els torredans i torreda-
nes van poder conèixer, de la 
mà de la candidata a l’alcadia, 
Marta Gericó, les principals 
propostes que té la formació 
republicana per al seu muni-
cipi. 
El primer a intervenir en l’acte, 
va ser el número 2 de la llis-
ta, Juan José Castaño, que 
va agrair la presència de tots 
els assistents, que omplien la 
sala d’actes, a la vegada que 
va donar la benvinguda al di-
putat republicà a Madrid, Joan 
Tardà. 
A continuació, Gericó va des-
glossar, amb petites pinze-
llades, el full de ruta a seguir 
si ERC La Torre és a govern. 
Un full de ruta marcat pel tre-
ball en positiu, defugint de les 

crítiques i treballant per a tots 
els torredans i torredanes, per 
igual. La millora de les comu-
nicacions, sobretot entre els 
diferents nuclis del municipi, 
també va ser un dels punts 
destacats per la candidata a 
l’alcaldia, Marta Gericó. Geri-
có va destacar el gran equip 
de treball que han creat i el 
compromís de tots els seus 
membres de treballar per La 

ERC La Torre presenta la seva línia d’actuació 
acompanyats del diputat republicà Joan Tardà

Torre. 
Finalment, Joan Tardà va 
tancar l’acte de presentació, 
destacant l’enorme feina que 
la gent d’Esquerra està fent 
a Catalunya, amb l’exemple 
de l’Anoia, que presenta can-
didatures a tots els municipis 
de la comarca. Per a Tardà, 
la construcció de la nova Re-
pública Catalana comença als 
municipis. 

LA TORRE DE C. / LA VEU

L’actual alcalde de La Torre de 
Claramunt, Jaume Riba, torna 
a repetir com a cap de llista de 
CiU al municipi per a les prope-
res eleccions municipals del 24 
de maig. La candidatura, que 
ha renovat alguns membres, 
presenta una llista amb gent 
treballadora i sensible a la re-
alitat social. Així la llista la for-
maran: Jaume Riba, Lourdes 
Cordon, Jaume Riba Ramos, 
Andrés Siñol, Ana Madrid, F. 
Xavier Comes, Manel Puig, 
David Pozo, Marta Ruiz, Débo-
ra de la Cruz, Catalina Salinas.
CiU La Torre de Claramunt es 
presenta amb “passió, nous 
reptes i compromís amb les 
persones”.

El candidat de La Torre de Cla-
ramunt destaca “La feina feta 
fins ara ens avala. Hem aportat 
estabilitat al municipi i volem 
continuar treballant amb res-
ponsabilitat per fer de la nostra 
gestió un veritable instrument 
de servei a tots els veïns i veï-
nes i al municipi.” 
Riba explica que “volem avan-
çar cap a un municipi sosteni-
ble econòmicament, respectu-
ós i sensible amb el medi que 
ens envolta, modern i adaptat 
a la evolució de la societat. Vo-
lem fer de La Torre de Clara-
munt un municipi amable i po-
tenciar-lo turísticament donant 
a conèixer les rutes de sende-
risme i el patrimoni històric i 
cultural.”

Jaume Riba repeteix com a 
cap de llista de CiU la Torre de 
Claramunt

MASQUEFA / LA VEU

Fa uns dies es va fer la pre-
sentació de la candidatura 
del Partit Popular a Masque-
fa. En l’acte de presentació 
va intervenir el President Co-
marcal Joan Agramunt, que 
va manifestar que en aquests 
moments s’ha de donar la 
máxima prioritat a la creació 
d’ocupació. Amb un govern 
del PP cada dia es crean 1200 
llocs de treball, mentre que 
amb Zapatero cada dia s’han 
destruien 1.500. El candidat 
popular a Masquefa Manuel 
Navas, acompanyat per Mire-
ia Escribano, Lorenzo Garcia, 
Josefa Sánchez, Jose Escri-
bano, Jose Cantillo, Magdale-

na Márquez, Elio Rodriguez, 
Rosario Ros i Enrique Plate, 
va assegurar que “treballarem 
per millorar els serveis en les 
urbanitzacions del municipi, 

Manuel Navas encapçala la candidatura 
del PP a Masquefa

per tenir una administració 
més propera, millorar els ser-
veis a les persones i alhora 
actuar amb fermesa contra 
l’incivisme”. 

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Diumenge CiU de Sant Martí 
de Tous organitza la Festa del 
Compromís. Serà a partir de 
les 12 del migdia a la plaça 
Manuel Girona.
L’acte comptarà amb unes 
pinzellades de cultural amb un 
tast de dansa, poesia i pintu-
ra per tot seguit entrar en la 
presentació del compromís 

electoral pels membres de la 
candidatura.
A continuació hi haurà la in-
tervenció de Patrícia Illa, 
membre de la llista de CiU a 
Igualada i de la Casa gran del 
Catalanisme i la cloenda la 
farà el candidat a l’alcaldia de 
Tous, Josep Anton Jiménez.
En acabar hi haurà un refrigeri 
per als assistents.

Diumenge, Festa del 
Compromís a Tous

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Aquest passat dissabte es 
va presentar la candidatura 
de Junts fem Vallbona ERC, 
en un dia força assolellat que 
convidava a escoltar a les no-
ves incorporacions d’una llista, 
encapçalada per l’Òscar La-
braña.
A la plaça de l’Església, es va 
presentar la candidatura sen-
cera mentre anaven pujant a 
l’escenari. Una vegada presen-
tada, es va fer un petit balanç 
dels últims 4 anys per part dels 
anteriors regidors. Un balanç 

força negatiu, on es va ressal-
tar la falta de transparència i la 
mala gestió per part de la co-
alició que ha governat durant 
aquesta última legislatura.
Seguidament, van prendre 
la paraula els 5 primers de la 
llista, l’Agustí Jorba, el Jordi 
Rabell, l’Esteve Martí i el Joan 
Garcia, com a noves cares, es 
van anant presentant, donant 
pas a l’alcaldable per Junts 
fem Vallbona, l’Òscar Labraña, 
que va presentar un compro-
mís de 9 punts que van as-
sumir tots els membres de la 
candidatura. 

En acabar, hi va haver un ver-
mut, on es va poder conversar 
en un ambient tranquil i distés 
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 Congrés 
dels Diputats Joan Tardà, va 
donar el seu suport a l’Òscar 
Labraña i la candidatura de 
Junts fem Vallbona ERC, en 
un esmorzar informal en què 
es van debatre diferents punts 
de vista de la política local i de 
país.

Joan Tardà dona suport a Òscar Labraña a Vallbona
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Desprès que el passat 29 d’abril la 
delegació penedesenca que va anar 
al Parlament de Catalunya es reunís 
amb quatre grups de la cambra  
(CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP)  
i ajornés per falta de temps les 
reunions amb la resta de grups...

Després que els quatre grups 
esmentats manifestessin la 
seva voluntat de donar suport 
al reconeixement de la Vegueria 
Penedès i tenim indicis de la bona 
disposició dels altres grups...

Després que el grup de CiU 
presentés el 7 de maig al Registre 
General una  proposició de llei  
per modificar la llei de Vegueries  
i incloure-hi la del Penedès...

Després que la PVP ha suggerit  
i demanat a la resta de grups que 
presentin també la seva proposició  
de llei amb la mateixa finalitat...

RECLAMEM LA UNITAT DE TOTS ELS PARLAMENTARIS 
PER A APROVAR LA VEGUERIA DEL PENEDÈS 

HO TENIM  
A TOCAR!

La Plataforma per una Vegueria Pròpia demana a tots els grups polítics de la Cambra catalana el 
màxim esforç, la màxima generositat i la màxima unitat perquè arribin als acords necessaris per 
aprovar l’oportuna proposició de llei per modificar la llei de Vegueries i incloure-hi la del Penedès 
durant els darrers plens de l’actual legislatura que se celebraran el mes de juliol. Si es dóna aquesta 
unitat, hi ha temps per fer-ho. Si no, qui sap quan hi tornarà a haver-hi una oportunitat igual que aquesta per donar 
curs a la voluntat popular majoritàriament manifestada al llarg dels darrers 10 anys.



Demà, mercat de les cooperatives 
escolars a la plaça de l’Ajuntament

Les cooperatives escolars s’estan convertint en una activitat consolidada cada any a Igualada.

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte, 16 de maig, a 
partir de les 10h, la plaça de 
l’Ajuntament d’Igualada aco-
llirà el mercat dels productes 
elaborats per les cooperatives 
escolars Maristes Work i De 
Tot i Més (Maristes Igualada), 
Emprescola i Unilàpies (Es-
colàpies Igualada), Inside the 
School i Cadium (Acadèmia 
Igualada) i Vallès Art i Som 
Així (Emili Vallès). Es tracta 
de vuit cooperatives creades 
pels alumnes del curs de 5è 
de primària, en el marc del 
programa Cultura Emprene-
dora a l’Escola, impulsat per 
la Diputació de Barcelona i 
coordinat, a nivell local, pels 
departaments d’Ensenyament 
i Universitats i de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada.  
Durant aquest curs, els alum-
nes han constituït una coo-
perativa, n’han elegit l’equip 
directiu, n’han redactat els 
estatuts i han fet l’aportació de 
capital inicial. Igualment han 
passat per l’Ajuntament per 
tal de registrar la cooperativa 
i participar d’una sessió d’as-
sessorament, i van ser rebuts 
també per l’alcalde d’Igualada 
per tal de sol·licitar el permís 
d’instal·lació a la via públi-
ca del mercat, que tindrà lloc 
aquest dissabte a la plaça de 
l’Ajuntament.  
Els alumnes també han con-

feccionat els productes que 
vendran al mercat, la majoria 
dels quals estan elaborats 
amb materials reciclats. Van 
des de clauers a portallapis, 
passant per punts de llibre, 
polseres i altres elements de 
bijuteria. Tothom qui ho vulgui 
podrà comprar aquest dissab-
te aquests productes, i una 
part dels beneficis es destina-
ran a diferents ONGs locals. 
El projecte Cultura Empre-
nedora a l’Escola està liderat 
per la Diputació de Barcelona, 
compta i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada 
i amb l’acompanyament de 
Valnalón, entitat que es dedi-
ca a la promoció de l’empre-
nedoria a l’escola, amb una 
notable trajectòria a nivell de 

l’Estat espanyol. El programa 
educatiu a l’escola, a través 
del treball per projectes, con-
templa la  creació, organitza-
ció, gestió i tancament d’una 
cooperativa escolar de la qual 
formen part els/les alumnes 
d’una aula de l’últim cicle de 
primària. Durant el desenvo-
lupament d’aquest projecte es 
treballen diferents competèn-
cies bàsiques. Enguany, par-
ticipen en el projecte un total 
3.800 alumnes de 45 munici-
pis de Barcelona i s’han creat 
unes 150 cooperatives. A la 
ciutat d’Igualada, les escoles 
Maristes, per quart any, Esco-
làpies, per tercer any, l’Acadè-
mia Igualada, per segon any, i 
l’Emili Vallès, per primer cop, 
hi prenen part aquest curs. 

Igualada
Tot a punt per a 
una nova edició de 
la Festa de l’Arbre 
de Maig, el proper 
diumenge
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REDACCIÓ / LA VEU

Enguany i per quarta vega-
da des de la recuperació 
d’aquesta festivitat igualadina 
que el temps havia oblidat, 
tona la Festa de l’Arbre de 
Maig d’Igualada, organitzada 
pel Club Al-pi-nisme Esportiu. 
Gràcies a una tasca de re-
cerca històrica i documental, 
així com als consells rebuts 
per altres poblacions on la 
festa encara perdura, des de 
l’any 2012 es pretén reiniciar 
aquesta tradició de manera 
anual.
Durant tota la diada del dia 17 
de maig, es realitzaran diver-
sos actes i activitats per tal de 
celebrar la Festa de l’Arbre de 
Maig d’Igualada. Tots els actes 
són oberts per a tots aquells 
que hi vulguin participar.
 • 7.00: Concentració a la pla-
ça Pius XII amb tothom qui 
vingui a buscar l’arbre.
• 7.15 – 8.00: Desplaçament 
fins al punt on tallar l’arbre
• 8.00: Tala de l’arbre i esmor-
zar gratuït per a tothom
• 10.00: Portada de l’arbre fins 
la plaça Pius XII
• 12.30: Arribada a Plaça, Es-
corxament de l’arbre i aigua 
de roses. Plantada de l’arbre.
• 14.00: Dinar popular a la pla-
ça amb tothom [tiquets a la 
venda a La Teixidora (7€) i a 
la mateixa plaça (8€)]
• 17.00: Concurs grimpaire.
• 20:00 Cloenda de l’acte, en-
trega de premis als grimparies 
més ràpids i fantàstic concert 
de La Portàtil FM.
Els orígens de la tradició de 
l’arbre de maig es remunten 
a l’època medieval, i la do-
cumentació del segle XV en 
testimonia un gran arrelament 
arreu de Catalunya. A Iguala-
da la tradició va mantenir-se 
viva fins a finals del segle XIX, 
moment en què se’n produí la 
desaparició.

Dissabte de fira 
mercat de primavera  
de l’Associació Nou 
Centre d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

L’Associació de comerciants 
Nou Centre d’Igualada ha or-
ganitzat per demà dissabte dia
16 de maig, la seva Fira‐Mer-
cat de primavera.
La fira tindrà lloc a l’Av. Bar-
celona, entre la Ctra. de Man-
resa i el C/. Piera, per donar 
a conèixer els establiments de 
la zona, que oferiran els seus 
productes i serveis.
La Fira‐Mercat de primavera 
a Igualada Nord està integra-
da en una matinal festiva, que 
compta amb una exposició de 
fotografies antigues del Po-
ble Sec, mini partides de Ping 
Pong, i un Iglú de vent Show 
Room de l’Escola AKORD’S, 
amb música i teatre en direc-
te, des de les 9:45 fins les 
13:30h.
A l’iglú de vent es duran a ter-
me un seguit de programació 
musical i teatral, a càrrec de 
l’Escola de Múisca i de Teatre 
AKORD’S, de l’Escola d’Imat-
ge i So professional i de la pro-
ductora LAKARTA.
Tot un seguit d’activitats ober-
tes a tothom, per tal de gaudir 
d’un intens matí d’activitat en 
aquesta zona d’Igualada, que 
l’associació pretén revitalitzar 
comercialment i donar-li més 
identitat pròpia. L’any passat 
ja es va fer una iniciativa simi-
lar coincidint amb el ral.li Ciu-
tat d’Igualada.

Unes 300 persones es mobilitzen en suport a l’Espai 
pels Somnis, que no es va presentar al judici
REDACCIÓ / LA VEU

Unes 300 persones van par-
ticipar dissabte passat en la 
mobilització convocada pels 
col.lectius que formen l’Espai 
pels Somnis, com a mesura 
de protesta davant el procés 
judicial que ha iniciat la propi-
etat del Casal Interparroquial 
que ocupen des de fa un any 
mig, el Bisbat de Vic.
A la mobilització es van poder 
veure diferents lemes, entre el 
que destacava “Mai més Igua-
lada sense nosaltres”, fent pa-
lesa la voluntat de proseguir 
amb el model de casal auto-
gestionat i fugint de l’amenaça 
de desallotjament que planeja  
en la demanda civil que ha ini-
ciat la propietat. La mobilitza-
ció i una actuació musical van 
ser el colofó a una jornada ple-

na d’activitats, que van iniciar-
se al matí. 
De fet, dimarts d’aquesta 
setmana havia de començar 
el procés judicial, però cap 
representant de l’Espai pels 

Somnis es va presentar al jut-
jat. Inicialment es demanaven 
sis mil euros de caució (aval) 
davant aquesta causa, i, tot i 
que la xifra es va rebaixar a 
3.000€, des del col.lectiu ja 

es va avisar que no pensaven 
abonar aquesta quantitat. Cal-
drà veure ara quin és el pas 
que efectua el jutge, si dóna 
per conclosa la causa i de qui-
na manera.

La manifestació, al seu pas per la Rambla St. Isidre.

El 29 de maig, 
trobada d’exalumnes 
de l’Acadèmia Cots
REDACCIÓ / LA VEU

El proper 29 de maig tindrà 
lloc la 4a edició de la trobada 
d’exalumnes de l’Acadèmia 
Cots. Qui estigui interessat en 
assistir-hi cal que passi a re-
collir el tíquet per Camiseria 
Vidal, Esports Sallès, Llibreria 
Estoc i Salaons Vives. Reser-
ves fins el 16 de maig.
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El proper dimarts 19 de maig 
a les 19 hores, és previst de 
realitzar la xerrada organitza-
da pel grup UOCtalk Alumni 
Igualada, i oberta a tothom, a 
la Biblioteca Central, sobre el 
tema: “La resolució de conflic-
tes, a la recerca de la felicitat”, 
a càrrec de Xavier Pastor.
La xerrada tractarà sobre la 
necessitat de tenir una actitud 
positiva, i de crear un clima de 
confiança, per tal de trobar i 
construir solucions satisfactò-
ries en la resolució de conflic-
tes, per  fer aflorar i analitzar 
les causes de la confrontació. 

El passat 2 de maig es va fer un sopar de celebració.

Dimarts, xerrada 
sobre la resolució de 
conflictes, del grup 
UOCtalk Igualada

L’Hotel Canaletes celebra el seu 55 aniversari

REDACCIÓ / LA VEU

Del 29 de juny al 31 de juliol de 
2015 Creu Roja Anoia durà a 
terme un nou curs de Monitor 
d’Activitats d’Educació en el 
lleure infantil i juvenil. L’horari 
és de dilluns a divendres, de 
9h a 14h, i els dimarts també, 
de 16h a 18:30h. Inscripcions 
a www.cruzroja.es/formacion 
(codi 312067). És necessari 
tenir 18 anys complerts.
El preu és de 250€. Els des-
comptes existents són: 10% 
per a socis, voluntaris en ac-
tiu amb un any d’antiguitat 
i Subscriptors de la Veu de 
l’Anoia. 5% per titulars del 
Carnet Jove, carnet de soci 
del RACC, carnet de família 
nombrosa i persones que es-
tiguin a l’atur i inscrits al Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
en recerca de feina. 15% pels 
socis i voluntaris de Creu Roja 
amb un any d’antiguitat i que 
estiguin a l’atur. Més informa-
ció al al telèfon 93.803.07.89.

Creu Roja organitza 
un curs de monitors 
d’educació en el 
lleure

REDACCIÓ / LA VEU

El 13 de maig de 1960 l’hotel 
Canaletes obria les seves por-
tes a Igualada. Ubicat al cor 
de la ciutat, va ser un lloc de 
trobades i celebracions, tot un 
emblema a la ciutat.
El passat 2 de maig, a la sala 
del restaurant, més de 140 
persones van celebrar aquest 
esdeveniment, que va comen-
çar amb un concert a càrrec 
del grup musical Madison, 
amb cançons tradicionals i 
seguidament van fer un ampli 
repertori de musica de ball.
Els assistents van gaudir de la 
música, el ball i de més de 50 
plats preparats pel cuiner Jo-
sep Catot, que va deleitar els 
paladars de tots amb una cui-
na d’alta qualitat. La celebra-

ció va finalitzar amb una gran 
pastis d’aniversari.
Es continuarà celebrant l’ani-

versari, el proper dia 23 de 
maig, amb la Salsoteca, amb 
l’actuació dels Angelitos Ne-

gros, un grup d’autèntica mú-
sica cubana.

Unanimitat del Consell Comarcal en demanar 
millores a l’autovia A-2 entre Igualada i Esparreguera
REDACCIÓ / LA VEU

El Consell Comarcal de l’Anoia 
fa pinya amb els Ajuntaments 
d’Igualada, Òdena, Castellolí, 
el Bruc, Collbató i Esparre-
guera en la seva reivindicació 
perquè es millori el tram de 
l’autovia A-2 que discorre per 
aquests municipis.
En el darrer ple comarcal, el 
Consell va aprovar, per una-
nimitat, una moció conjunta 
de tots els grups –CiU, PSC, 
ERC, PP, ICV, PxC i la con-
sellera no adscrita Rosa Her-
nàndez- que insta el Govern 
central a “dur a terme les ges-
tions oportunes perquè aquest 
tram d’autovia rebi la inversió i 
s’executin les obres necessà-
ries per a la seva millora amb 
la major brevetat possible” per 
tal de convertir-lo, així, “en un 
tram més segur per al trànsit i 
reduir-hi la sinistralitat”. 
El text també demana al Minis-
teri de Foment “que estableixi 
les actuacions oportunes per 

Demostració al mercat municipal de la 
Masuca sobre com tallar el pernil
REDACCIÓ / LA VEU

Aquest mes de maig l’Associ-
ació de Botiguers de la Masu-
ca repartirà tiquets per partici-
par en el sorteig de 4 pernils 
de primera qualitat i, a més, 
ja té a punt una jornada per 
aprendre a tallar pernil.
Les participacions per al sor-
teig ja es poden trobar en 
qualsevol parada o botiga 
membre de l’Associació. Les 
participacions s’aconseguiran 
després d’una compra míni-
ma. El sorteig i la demostració 
(en la que els participants po-
dran degustar el pernil tallat) 

es faran el proper dissabte 30 
de maig a l’aula de cuina del 
Mercat. Després del sorteig, 
l’organització es posarà en 
contacte amb els guanyadors.

tal d’augmentar la capacitat 
del tram de l’autovia A-2 entre 
Igualada i Esparreguera per 
evitar les congestions que s’hi 
produeixin a diari”.
La moció recorda que aquest 
tram de carretera “acumula un 
lamentable currículum d’acci-
dents” –només l’any passat se 
n’hi van registrar fins a 209- i 
fa especial referència al quilò-
metre 561, al seu pas per Cas-
tellolí, el qual “s’ha convertit 
en un punt negre per a la se-
guretat vial, amb 23 accidents 
l’any passat”.
Afegeix que l’elevat nombre 
de sinistres que es produeixen 
en aquest tram de poc més de 
20 quilòmetres i que travessa 
el túnel del Bruc implica també 
“talls de trànsit sovint, amb les 
conseqüents retencions que 
afecten els usuaris de la via”. 
També lamenta que el pla per 
millorar les autovies de prime-
ra generació que està exe-
cutant el Ministeri de Foment 

beneficia alguns trams de l’A-
2 que van entrar en servei el 
mateix any, o fins i tot poste-
riorment, que el tram comprès 
entre Igualada i Esparreguera, 

i amb una intensitat mitjana de 
circulació molt inferior, arribant 
a circular-hi, en alguns punts, 
una quarta part de vehicles.

L’autovia A-2, en el seu pas per Castellolí.

Av. Barcelona, 105 / 08700 Igualada
T. 93 805 52 62 / gasparcamps@gmail.com

www.escolagasparcamps.org

Infantil i primària
Del 25 al 26 de juny:  Jocs de l´àvia
Del 29 de juny al 3 de juliol: Festes i tradicions catalanes
Del 6 al 10 de juliol:  TiM: Terra i Mar
Del 13 al 17 de juliol: Gastronomia catalana
Del 20 al 24 de juliol: Cultura i art: artistes catalans

Secundària
Del 25 al 26 de juny:  Vectoritzar amb Adobe Illustrator
Del 29 de juny al 3 de juliol:  Adobe Photoshop i el Pop Art
Del 6 al 10 de juliol:  Creació curt Stop Motion: Dadaísme
Del 13 al 17 de juliol:  Maquetació cd Adobe Indesign
Del 20 al 24 de juliol:  Art de fer i dissenyar cartells

Inscripcions de l´11 al 22 de maig

SÍLVIA PIQUÉ BORRÀS

Decl. Renda
C. Castellfollit núm. 1-3

IGUALADA

ADVOCADA
TEL. 93 803 49 36

silvia11pb@gmail.com
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L’Associació de Socorristes 
AquaSOS es va comprometre 
novament en l’edició 2014 de 
la Cursa Popular d’Igualada a 
lliurar mig euro per cada par-
ticipant a una causa solidària. 
De manera coordinada amb el 
departament de Cooperació 
de l’Ajuntament d’Igualada, es 
va decidir que aquesta apor-
tació de 1.957,50 euros aniria 
destinada a la Fundació Sant 
Joan de Déu per a la investi-
gació del càncer infantil.  
S’ha fet a Igualada el lliura-
ment simbòlic del taló acre-
ditatiu de la donació, per part 
del gerent d’AquaSOS, Pep 
Méndez, i en presència del 
regidor de Joventut i Coope-
ració, Joan Requesens, a la 
responsable del departament 
d’Atenció al Donant de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu, Emma 
Perrier. 
El Laboratori d’Investigació 
del Càncer Infantil de l’Hos-

L’empresa igualadina Aquasos lliura 
1.950€ a l’Hospital St. Joan de Déu

pital Sant Joan de Déu es fi-
nança en gran part gràcies a 
les donacions de particulars, 
empreses i fundacions. La 
recerca és l’única via per se-
guir avançant en el tractament 
d’aquesta malaltia, però els 
assaigs clínics de nous fàr-
macs són molt escassos per 
a oncologia infantil, ja que 
tenen un cost molt elevat i la 
incidència d’aquesta malaltia 
és baixa si la comparem amb 
els adults. 
Cada any es diagnostiquen a 

El món està en constant mu-
tació. Els rellotges que eren 
de corda, es van tornar digi-
tals i ara serveixen molt més 
que per donar l’hora. Els 
bancs, que inicialment eren 
llocs on es guardaven els di-
ners, veuen que el seu mo-
del està en perill. I això que 
ara que havien aconseguit 
gestionar els patrimonis dels 
poderosos i s’havien conver-
tit en inversors institucionals. 
Però, també en instruments 
de control de les hisendes 
públiques al registrar tot el 
que passa pels seus comp-
tes. I la regulació bancària, 
que havia anat prenent tant 
protagonisme per consolidar 
el seu model, pot ser la causa 
del seu esfondrament. 
La majoria de les transacci-
ons mundials són financeres, 
mentre que les derivades de 
l’economia real són només 
un esquifit 20%. La moneda 
en paper s’ha anat diluint en 
diferents formes transaccio-
nals, fins acabar esdevenint 
moviments digitals. Apareix 
el bitcoin. Els bancs a l’om-
bra mouen ja més diners que 
els tradicionals. Gestionen 
fons amb diferents formes, 
accions i deute públic. Aga-
fen posicions en energia, ali-
mentació i qualsevol actiu. I 
els gestors són especialistes 
a qui es confien els diners 
pels resultats que obtenen. 
Sols els cal fer-ho millor que 
la mitjana del sector. La tec-
nologia ha aconseguit grans 
eficiències en reducció de la 
despesa. No els cal molt per 
moure volums ingents. Però 
això ha allunyat els banquers 
dels clients. El tracte perso-
nal s’ha substituït per màqui-
nes. I la innovació no s’atu-
ra. Empreses com PayPal o 
Kantox ofereixen serveis, que 
els usuaris d’internet valoren. 
I aquest nou camí tecnolò-
gic porta inevitablement a un 
model relacional diferent. Ja 
no es necessiten les pesa-
des estructures dels bancs 
d’abans. I els clients esdeve-
nen números que es tracten 
depenent dels imports que 
deixen en gestió.
El nerviosisme que s’ha apo-
derat dels grans bancs. A Es-
panya veiem que Ángel Cano 
ha estat destituït de forma 
fulminant com a conseller de-
legat  del BBVA. Oficialment 
es prejubila (amb una pen-
sió de 26 milions). Alguns ho 
volen atribuir a la manera de 
fer del President de l’entitat 
Francisco González, a qui 
no li agrada que ningú li faci 

PERE PRAT

ombra. Però és creïble que 
sigui pel que ha declarat:  
“Iniciar una nova etapa en la 
qual la transformació digital 
sigui la prioritat estratègica 
del grup”. I és que tots han 
d’intentar encarar el canvi 
d’època i apostar per la tec-
nologia. Així, Carlos Torres, 
el nou conseller delegat, és 
un pioner de la banca digital 
(en els anys 90 havia creat 
el portal ‘Tuhipoteca.com’). 
Aleshores una iniciativa tren-
cadora. Ara una necessitat. I 
segurament no es quedaran 
només en canviar el primer 
executiu, sinó que hauran 
d’incorporar altres persones 
amb capacitats i experiènci-
es demostrades en aquest 
camp, si volen ser - com pre-
diquen - “el millor banc uni-
versal de l’era digital”.
Els bancs són cada cop més 
conscients de l’amenaça 
que suposen els nous juga-
dors digitals. En el camp in-
ternacional, el conseller de-
legat de JP Morgan, Jamie 
Dimon, ja avisava de la crei-
xent competència que supo-
sen els nous actors. “Arriben 
centenars d’empreses, de 
nova creació, amb un munt 
de cervells i de diners treba-
llant en diverses alternatives 
a la banca tradicional”. Els 
temps han canviat i la banca 
tradicional o s’adapta o de-
sapareix.
La innovació ha afegit enca-
ra més tensió en la cúpula 
dels grans bancs espanyols, 
on la lluita pel  poder ha es-
tat sempre una constant. El 
juliol del 2014 CaixaBank va 
destituir Joan Maria Nin, el 
conseller delegat.  En aquell 
cas, el relleu sembla que va 
ser simplement per un xoc 
entre el president Isidre Fai-
né i el seu número dos. Pocs 
mesos després, quan encara 
no portava ni 100 dies com 
a presidenta del Santan-
der, Ana Botín acomiadava 
a Javier Marín, el CEO que 
havia triat el seu pare i a la 
seva germana Marta Marín, 
directora de multicanalitat i 
innovació. Malgrat en amb-
dós casos els substituts com 
a consellers delegats han 
estat financers clàssics, el 
moviment tecnològic poste-
rior s’ha fet molt evident. Els 
bancs ja no poden viure del 
diferencial entre els diners 
que tenen en dipòsit i els que 
deixen en préstec. Ni de les 
comissions. El diner és un 
actiu que cerca rendibilitat i 
avui el model tradicional no 
la dóna...

La banca tradicional 
en perill

Espanya més de 1.000 nous 
casos de càncer en nens i 
adolescents. És la primera 
causa de mort entre nens de 
5 a 14 anys i la segona en el 
tram de 15 a 24 anys, després 
dels accidents. L’Hospital Sant 
Joan de Déu d’Esplugues és 
un centre de referència nacio-
nal i internacional en el tracta-
ment d’aquesta malaltia. 
El Laboratori d’Investigació 
del Càncer Infantil treballa en 
el desenvolupament de noves 
teràpies i tractaments més 
efectius i menys agressius per 
als nens i nenes que pateixen 
la malaltia. Al mateix temps, 
és una eina imprescindible per 
al diagnòstic, el pronòstic i el 
seguiment dels pacients. Grà-
cies a la feina conjunta d’on-
còlegs i investigadors, s’estan 
millorant els índexs de curació 
dels infants amb càncer i la 
seva qualitat de vida durant la 
malaltia. 

REDACCIÓ / LA VEU

Una vintena de persones van 
participar diumenge en el 
Clean Up Day, una jornada 
de neteja que va servir per 
recollir 300 quilos de residus 
a l’entorn del riu Anoia. En 
concret es van recollir fustes, 
plàstics, pneumàtics, tèxtils 
i altres deixalles, com ara un 
matalàs o una bicicleta infan-
til, que van ser classificats en 
bosses  i contenidors tenint en 
compte els criteris de sepa-
ració de residus.  La jornada, 
organitzada pel departament 
de Medi Ambient, Energia i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament, 
amb la col·laboració del CECI 
i d’AENA, va comptar amb la 
participació d’una vintena de 
persones que van netejar des 
de sota del Pont de la Palan-
ca i fins a arribar al Pont Nou 

Una vintena de persones recull 300 kg 
de brutícia de l’Anoia en el Clean Up Day

 

de Montbui. Els participants 
van poder prendre conscièn-
cia amb aquesta jornada de 
la quantitat de deixalles que 
s’aboquen al riu com a resul-
tat d’actituds incíviques d’al-
guns ciutadans. Precisament, 
donar visibilitat a la problemà-
tica de l’abocament incontrolat 

de residus a l’entorn natural 
és un dels principals objectius 
d’aquesta jornada de nete-
ja, coordinada per Setmana 
Europea de la Prevenció de 
Residus (EWWR) i que es va 
dur a terme aquest diumenge 
a milers de municipis a tot Eu-
ropa, simultàniament.   

Servisimó, premi nacional per la bona gestió 
en la secció de servei postvenda
REDACCIÓ / LA VEU

El concessionari oficial Servi-
simó de les marques Skoda, 
Volkswagen i Audi,  va rebre el 
passat mes d’abril el premi na-
cional per la bona gestió en la 
secció de servei postvenda. Un 
reconeixement als equips tèc-
nic en electricitat i mecànica de 
Postvenda d’aquesta empresa 
amb implantació a l’Anoia i a les 
comarques de Lleida. 
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Vallbona d’Anoia
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Vallbona d’Anoia ja ho té tot 
a punt per celebrar una nova 
edició de la seva celebració 
més emblemàtica i arrelada, 
la festivitat amb què dóna la 
benvinguda a la primavera i el 
bon temps, les Festes del Ro-
ser. Al llarg de cinc intensos 
dies, des del divendres 22 de 
maig i fins al dimarts 26, els 
vallbonencs sortiran al carrer 
per gaudir d’una àmplia i va-
riada agenda d’activitats per a 
tots els públics.
Com no pot ser d’altra mane-
ra, en el programa festiu orga-
nitzat per la regidoria de Cul-
tura i Festes hi tenen un gran 
pes els actes tradicionals, 
amb el popular Treure Ball al 
capdavant. La multitud que 
s’aplegui a la Plaça de l’Esglé-
sia, doncs, tindrà novament 
l’oportunitat de veure ballar 
les Roseres i els Pabordes. 
Entre els actes tradicionals 
també destaquen la cercavila, 
el correfoc, les sardanes, i el 
concert i el ball de gala, a més 
dels oficis religiosos –l’euca-
ristia de Pentacosta i la missa 
concelebrada i la processó-, 
entre molts d’altres.
A l’altra plat de la balança, 
les Festes del Roser d’aquest 
2015 incorporaran també algu-
nes novetats. Una de les més 
destacades serà la Fira de la 
Garlanda, un format renovat 

de la tradicional Fira de boti-
guers i artesans. La fira pren 
a partir d’ara el nom d’aquest 
dolç tradicional, la garlanda, 
que també dóna nom al nostre 
ball més popular, per poten-
ciar-se i singularitzar-se, dife-
renciant-se, així, d’altres fires 
que es fan arreu.
A més de les habituals para-
des dels botiguers de Vallbo-
na i dels artesans, la Fira de 
la Garlanda, que se celebrarà 
el dissabte 23, de les 10 del 
matí a les 2 del migdia, inclou-
rà també un estand promoci-
onal del comerç de Vallbona 
on es podrà tastar i comprar el 
tortell de la garlanda, que ha 
estat recuperat expressament 
per a l’ocasió pel forn Cal Fra-
re. També hi haurà un segon 
estand institucional en què es 
donaran a conèixer les Festes 
del Roser.
El capítol de novetats també 
incorpora una exhibició de 
grafitti, el mateix dissabte 23, i 
un taller gratuït de grafitti per a 
joves a partir de 12 anys, que 
es farà l’endemà, diumenge. 
A més, es farà una exhibició 
eqüestre de salt i doma clàs-
sica, i els més menuts podran 
gaudir d’un bateig en poni.
Al costat d’aquests actes tradi-
cionals i d’aquestes novetats, 
els vallbonencs podran gau-
dir de moltes altres propostes 
per a tots els gustos i totes les 

edats:

PROGRAMA D’ACTES
Divendres 22 de maig
- A les 7 de la tarda a la Sala 
d’Exposicions
INAUGURACIÓ DE L’EXPO-
SICIÓ DEL ROSER 2015
Mostra anual de puntes de 
coixí, patchwork i restauració. 
També seran exposats els car-
tells del concurs de la portada 
del programa de les Festes 
del Roser
Horaris: divendres de 19h a 
20.30h /dissabte de 19h a 
20.30h /diumenge de 13h a 
14h i de 19h a 20h / dilluns de 
19.30h a 20.30h
- A les 10 de la nit a la Sala 
Jaume Calveras. MONÒLEG 
EUGENIADAS. Tribut a l’hu-
morista Eugenio

Dissabte 23 de maig
- Durant la Fira
GAUDEIX DE LA XARANGA 
amb l’espectacle TOQUEM-
TOQUEM
- Durant el matí a la plaça de 
l’Església TAST DE LA GAR-
LANDA
- A partir de les 10 del matí i 
fins a les 2 del migdia als car-
rers Nou i Cabanyal 
FIRA DE LA GARLANDA
XX Fira de Botiguers i Arte-
sans
- I a plaça de l’Església
VIII MOSTRA D’ENTITATS 
DE VALLBONA
- A partir de les 10 del matí al 
carrer Nou
XVIII TROBADA DE PUNTAI-
RES
XI TROBADA D’INTERCANVI 
DE SOBRETS DE SUCRE
- De les 10 del matí a les 3 de 
la tarda al camp de futbol
EXHIBICIÓ EQÜESTRE. 
CONCURS SOCIAL SALTS 
D’OBSTACLES

Exhibició Doma Clàssica
- A partir de les 11 i fins a l’1 
del migdia al camp de futbol
EXHIBICIÓ GRATUÏTA DE 
GRAFITTI a les parets del 
camp de futbol. A càrrec 
de l’Associació 999 Colors 
d’Igualada. Hi participaran 4 
graffiteres
Organitza: Regidoria de Jo-
ventut
- A les 5 de la tarda davant de 
Cal Simón
SORTIDA DE LA CERCAVILA 
Amb els Tabalers de Vallbona 
d’Anoia, els Tabalers Amas-
sats (Hostalets de Pierola), els 
Bastoners de Copons, els Fal-
cons de Vallbona d’Anoia, els 
Falcons de Piera, els Falcons 
de Capellades, els Falcons de 
Vilanova d’Espoia, els Cap-
grossos de la Pobla de Clara-
munt, els Capgrossos de Ca-
pellades i Molta Xampa Camp 
del Rei (Vilanova del Camí)
- A les 10 de la nit davant de 
Cal Simon
CORREFOC. A càrrec del 
Grup de Diables de Vallbona, 
que finalitzarà al camp de fut-
bol
- A les 11 de la nit al polies-
portiu
CONCERT. Amb l’Orquestra 
Mitjanit. I amb el grup teloner 
Ferran Supertram

Diumenge 24 de maig
- A 2/4 de 10 del matí al camp 
de petanca
CAMPIONAT LOCAL DE 
BOTXES
- A 2/4 de 10: esmorzar per a 
tots els participants
- A 2/4 d’11: composició de tri-
pletes
- A 2/4 de 2: lliurament de pre-
mis
Inscripció: 2€ per persona
- De les 10 del matí fins a la 1 
del migdia al carrer Pèlag Ro-

quer (sota el poliesportiu)
PARC INFANTIL
- A les 11 del matí a l’església
L’EUCARISTIA DE PENTA-
COSTA
- A partir de les 12 i fins a 2/4 
de 2 del migdia al camp de fut-
bol
TALLER GRATUÏT DE GRA-
FITTI a les parets del camp de 
futbol per a joves a partir de 12 
anys. Cal fer inscripció a msol-
dan@anoiajove.cat o enviar 
un whatsapp al 679 96 46 65
- A 2/4 de 6 de la tarda a la 
plaça de l’Església
GAUDEIX DE DIFERENTS 
TALLERS. Organitzats pel 
Cau (Agrupament Escolta Jo-
sep Masclans)
- En acabar
XOCOLATADA a la plaça
- A les 10 de la nit a la Sala 
Polivalent Jaume Calveras
TEATRE . Amb el Grup Teatral 
de Capellades amb l’obra 12 
sense pietat.

Dilluns 25 de maig
- A les 11 del matí
RECOLLIDA DE LES ADMI-
NISTRADORES
- A continuació
MISSA CONCELEBRADA I 
PROCESSÓ
- A les 3 de la tarda
LLEVANT DE TAULA
- A 2/4 de 7 de la tarda a la 
plaça
TRADICIONAL TREURE 
BALL
- En acabar
BALLADA DE SARDANES
- A 2/4 d’11 de la nit a la Sala 
Polivalent Jaume Calveras
CONCERT i BALL DE GALA 
amenitzats per la Cobla-Or-
questra Costa Brava

Dimarts 26 de maig
DIA DEL GOS

Les Festes del Roser de Vallbona d’Anoia ja escalfen motors

MAIANS / LA VEU

Aquest cap de setmana Ma-
ians viu la seva festa gran 
que començarà el dissabte 
a la tarda, a les 5 amb acti-
vitats a la pista, amb un par-
tidet dels més menuts, que 
també podran gaudir dels in-
flables, per tot seguit dispu-
tar-se el Torneig triangular. 
En Joan Mellado oferirà una 
master class d’escacs per 
aquells que els interessi 
aquest joc.
Durant la tarda es podran 
lliurar els pastissos del Con-
curs, de les 5 a les 7. El jurat  
premiarà la millor presenta-
ció i el millor gust.
Al vespre a dos quarts de 
10, donarà inici el sopar 
popular d’amanida, pa amb 
tomàquet, cigrons, botifarra 
i cansalada i seguidament 

Cap de setmana de Festa 
Major a Maians

començarà el Ball de Festa 
Major amb el grup Som-hi 
band. Durant el ball es farà 
el lliurament d’obsequis del 
concurs i el sorteig dels pas-
tissos premiats.
Els actes continuaran el diu-
menge a les 12 del migdia 
amb la Missa de Festa Major 
en què es repartiran ramets 
de flors i es comptarà amb 
els cants de la Coral Flor de 
Boix que en acabar la missa 
oferirà un concert.
A les 6 de la tarda us espe-
rem amb un berenar màgic 
amb el Mag Lara i la degus-
tació dels pastissos del con-
curs.
I a partir de les 7 de la tarda 
hi haurà la retransmissió te-
levisiva del partit de futbol At. 
de Madrid-FC Barcelona.
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El tercer diumenge de maig, 
dia 17, com cada any, es ce-
lebrarà a la Tossa el tradicio-
nal Aplec del Roser, organitzat 
per la Fundació La Tossa. La 
tradicional Festa del Roser és 
una festa vinculada a la mare 
de Déu del Roser, venerada a 
l’església de La Tossa des del 
segle XVII.  Les seves arrels 
s’originen en la tradició pre-
cristiana d’acció de gràcies 
per l’arribada de les primeres 
collites I el bon temps.  És una 
festa que celebra el pas de les 
estacions.

Programa activitats Aplec 
del Roser dia 17
- 8.30   4a. Pujada a peu, 
des dels diferents nuclis de 
Montbui. Punts de sortida a la 
mateixa hora: Ateneu del Nu-
cli Antic, La Vinícola al Nucli 
Urbà i des d’El Saió (nuclis La 
Mallola, El Saió i Coll del Guix)
- 9:30   Arengadada popular a 
l’esplanada del castell, orga-
nitzada per l’AAVV La Marga-
rida
- 10:15 Ballada de sardanes 
amb la Cobla Ressò
- 11:30 Sortejos
- 11:45 Repic de Campanes i, 
tot seguit, concert de la coral 
montbuienca “Si fa sol”
- 12:00 Missa solemne, amb 
els cants de la coral “Si fa sol”, 
i en sortir, repartiment de roses 
beneïdes i oferiment d’aigua 
de roses amb almorratxes.
- 13:00 Cloenda amb la balla-
da de gegants, amb els Gra-
llers i Timbalers de Montbui

Autobús llançadora gratuït
Per facilitar l’accés al cim de la 
Tossa en vehicle, hi haurà ser-
vei d’autobus gratuït d’anada 
i tornada, des de les 8.45 fins 
al migdia, cada 30 minuts. 3/4 
de 9 del matí i fins al migdia, 
hi hagi un autobús llançadora.  
El bus sortirà cada mitja hora 
de davant de Maxi/Dia – Pg 
Espanya, al Nucli Urbà i de la 
plaça de la Sort, al Nucli An-
tic. L’accés amb cotxe particu-
lar estarà permès pels cotxes 
amb viatgers que tinguin pro-
blemes de mobilitat, persones 
discapacitades o famílies amb 
nens molt petits. 
L’acte és organitzat per la 
Fundació La Tossa de Mont-
bui, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui, l’AAVV La 
Margarida, Coral SI FA SOL i 
Grallers i Timbalers de Mont-
bui, així com algunes empre-
ses amigues.

Amics de la Tossa
Després d’un any del llan-
çament de la iniciativa dels 
Amics de la Tossa, durant 
l‘Aplec del Roser de l’any 
passat, aprop d’una quaran-
tena de persones i comerços 
ja s’han adherit a la proposta 
solidària per contribuir a la 
conservació d’aquest entorn 
històric, cultural i paisatgístic. 
Totes les persones que s’hi 
vulguin adherir, estan convida-
des a que el diumenge vinent 
es puguin sumar a la iniciati-
va, a la mateixa esplanada del 
Castell.

Diumenge, Aplec del Roser 
a la Tossa

MONTBUI / LA VEU

L’entitat montbuienca Artesa-
nas de Corazón, amb la col-
laboració de Cinemes Mont-
Àgora, organitzarà aquest 
proper diumenge l’activitat Ci-
nema x Solidaritat, una activi-
tat que preten recollir aliments 
per al Banc del Aliments de 
Montbui a canvi de poder pre-
senciar, de forma gratuïta, la 

pel·lícula “La Cenicienta” (ver-
sió en castellà) en tres sessi-
ons que es faran a les 16.30, 
les 18.45 i les 21.00 hores. 
L’objectiu d’aquesta activitat 
és recollir el màxim nombre 
d’aliments no peribles, neces-
saris per al Banc d’Aliments 
de Montbui. 

Aquest diumenge, cinema a 
canvi de solidaritat, a cinemes 
Mont-Àgora

MONTBUI / LA VEU

L’Ajuntament de Montbui lliu-
rarà 3.000 euros, la partida 
destinada a cooperació inter-
nacional d’enguany (0’7%), 
a la Fundació “Petit Món”, la 
qual treballa en projectes de 
suport a la infància al Nepal. 
Precisament aquest país asi-
àtic, que ha viscut dos grans 
terratrèmols durant les darre-
res setmanes, el darrer aquest 
mateix dimarts, es troba en 
situació d’emergència huma-
nitària i necessita el màxim 
suport. 
El I Tinent d’Alcalde d’Urba-
nisme i Comunicació Josep 
Lluís González va presentar 
aquest acord de cooperació 
amb l’ONG “Petit Món”, ONG 
en la qual hi treballa al Nepal 
el montbuienc Raúl Montiel. 
Com va explicar el cooperant  
“estic al Nepal des de fa set 
anys. La Fundació Petit Món 
des del 2008 treballa direc-
tament al Nepal mitjançant 
l’ONG local Sano Sansar. Jo 
treballo en aquest projecte, 
una llar d’acollida de 38 nens 
i nenes -orfes o en situació 

d’alt risc-. Des d’allà treballem 
per protegir i alimentar aquells 
nens i nenes i també ens res-
ponsabilitzem de la seva es-
colarització i educació”. Mon-
tiel, arribat des del país asiàtic 
ara fa uns dies amb la seva 
esposa nepalí, destaca que 
“els efectes del primer terra-
trèmol van ser devastadors, i 
aquest segon ha tornat a en-
grandir un terrible drama que 
afrontem. Totes les donacions 
rebudes les destinem a la pro-
visió de tendes de campanya i 

L’ajuntament de Montbui col·laborarà amb el 
Nepal a través de la fundació “Petit Món”

aliments necessaris en aques-
ta etapa de l’emergència i 
també a la reconstrucció en 
aldees remotes de les cases 
de les famílies dels nens de la 
casa de Sano Sansar”. 

La Fundació Petit Món ha 
obert un compte corrent a Cai-
xaBank per aquelles persones 
o institucions que vulguin fer 
aportacions econòmiques, 
que és el següent ES23 2100 
3025 9222 0062 5607.  

MONTBUI / LA VEU

Un any més la Policia Local de 
Montbui ha impartit durant els 
darrers mesos el Curs d’Edu-
cació Viària. Els infants de pri-
mer, tercer i cinquè cus de les 
escoles del municipi van ser 
els encarregats de realitzar 
aquesta activitat, que va tenir 
com a colofó el lliurament de 
premis del concurs del con-
curs de dibuix celebrat al gim-
nàs de l’escola Antoni Gaudí.
Els premiats en aquest con-
curs d’enguany han estat els 
següents: A primer curs el pri-
mer premi va ser per a Jorge 
Pulido del G. Lorca; segon 
premi per a Marina Reche de 
l’escola Antoni Gaudí i tercer 
premi per a Guillem Mercadé, 
del Montbou.
A Tercer Curs, primer premi 
per a Saúl Martín del Mont-
bou; el segon premi va cor-

respondre a Nerea Calixto del 
Garcia Lorca i el tercer a Míri-
am González, del Gaudí.
I a cinquè curs, primer premi 
per a Gabriel Gradinaro del 
Gaudí; segon premi per a Ton 
Solé del Montbou i tercer pre-
mi per a Jéssica Carreras, del 
Garcia Lorca. 

Lliurats els premis del concurs de dibuix del 
curs d’educació viària de Montbui

El lliurament de premis va 
anar a càrrec del Tinent d’Al-
calde de Governació, Educa-
ció i Esports Josep Palacios, 
el sergent en cap de la Policia 
Local de Montbui José Andrés 
González i l’agent de la Poli-
cia Local de Montbui Àlex Be-
llonch.

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

Servei d’assessorament jurídic i gestió personal. Consultes a hores convingudes 

 Retir, 40 , 1r  Pis. Tel. 93 237 42 01  -  mail: luismir@icab.es -  www.lmabogadosbarcelona.com
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24 homes i dones nascuts al 
1928 van rebre dissabte un 
homenatge en el marc de la 
Setmana de la Gent Gran. 
L’Associació de Pensionistes i 
Jubilats va organitzar una ce-
rimònia que es va celebrar a 
Can Papasseit amb la partici-
pació de familiars i amics, re-
presentants del Consistori i de 
L’obra Social de La Caixa que 
col·laboren en  aquest acte.
La Rondalla Novaunió va ser 
l’encarregada d’obrir l’acte 
amb un repertori de cançons 
populars que va continuar 
amb els parlaments oficials. 
Victòria Vilaplana, directora de 
l’oficina de La Caixa a Vilano-
va del Camí va encetar la roda 
d’intervencions tot recordant 
que la data de l’homentatge 
coincidia amb la celebració del 
Dia d’Europa, una data impor-
tant per a la construcció de la 
comunitat europea igual que 
la gent gran han estat decisius 
per a la construcció de les se-
ves comunitats.
Isidre Solé, President de l’As-
sociació de Pensionistes i Ju-
bilats va posar l’accent en el 
present. Un present d’oportu-
nitat, d’activitats per a la gent 
gran, d’espais per compartir. 
“Enrere queden, va dir Solé, 
els anys de penúria, de res-
triccions i de precarietat que 
us van tocar viure”. 
L’Alcaldessa Vanesa Gon-
zález, va ser l’encarregada de 

tancar el torn d’intervencions 
tot posant de relleu que “la 
gent gran continua sent una 
peça clau a la nostra societat. 
Els més joves hem de recollir 
el vostre llegat i retornar-vos 
tot allò que heu fet per la fa-
mília i per la societat”. Vanesa 
González els va esperonar a 
continuar vivint la vida amb il-
lusió, amb ganes  i amb tota 
l’energia que els permeti l’edat 
i la salut.
L’acte va continuar amb el lliu-
rament de les plaques com-
memoratives als homenatjats i 
la Junta també va fer un regal 
a la parella que enguany han 
estat la portada del programa 
de la 36a Setmana de la Gent 
Gran: Anselmo Palomo i Ma-
ría Fernández.
La Rondalla Novaunió van 
ser l’encarregada de tancar 
amb ritme i bon humor, aquest 

Vilanova homenatja 24 homes i dones 
nascuts al 1928 i els reconeix la seva 
contribució a la comunitat

acte, que arribava a la setzena 
edició.   
Els homenatjats d’enguany 
van ser: Maria Carrión Amo-
res; Rosario Saucedo VIvas; 
Vicente González Procosta-
les; Pilar García Robles; Mi-
guel Díaz García; Filomena 
Vilches Díaz; Julián Solano 
Moreno; Marcelina Galán Jor-
ge; Josefa González Durán; 
Victoriana Herrero Vilariño; 
Fermín Acosta Borrega; Ben-
jamina Merina Rino; Victoria 
Granado Cervera; Elisa López 
García; Joaquina Cascales 
Chumillas; Josep Maria Mas-
sana Bru; Juana Romero Ma-
molar; Maria Isabel Sánchez 
Bernal; Gregoria Galán Rive-
ro; Josep Valentí Rosich; Ma 
Àngels Segura Teixé; Lluís 
Marimon Farriol; Jesús Heras 
Herrero; José Robles Gimé-
nez.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

A Vilanova del Camí Nadark 
Esdeveniments està orga-
nitzant de la mà del Banc de 
Sang i Teixits, l’Associació de 
donants de l’Anoia i l’Ajunta-
ment vilanoví una nova edició 
de la marató de sang per al di-
vendres 22 de maig.
Amb la intenció d’implicar la 
població infantil i que aquesta 
faci de promotora o animado-
ra de la Marató, tot fent arribar 

també el missatge a les famí-
lies, el dia abans, dijous 21 de 
maig, es farà un acte a la bi-
blioteca de Vilanova del Camí. 
La contista Sílvia Jiménez 
serà l’encarregada de narrar 
el conte dels “Superherois de 
la sang”, a dos quarts de 6 de 
la tarda. 
La Marató de donació de sang 
és un projecte que va néixer el 
setembre del 2001 a la capi-
tal de l’Anoia, Igualada. Des 

de llavors s’ha anat consoli-
dant any rere any per a tota 
Catalunya essent un element 
clau per garantir els estocs del 
Banc de Sang i Teixits. Durant 
aquests anys s’han aconse-
guit grans reptes, com ara el 
màxim de donacions en un 
dia amb més de mil sis-cents 
donants, assolir xifres extraor-
dinàries en nous donants i su-
perar totes les previsions. 

El Fredi i la Neli, els superherois de la sang, 
arriben a la biblioteca de Vilanova

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Les dades del radar pedagò-
gic que es va instal·lar durant 
tres mesos al camí de Can 
Titó indiquen que 99% dels 
vehicles mesurats, circulaven 
a una velocitat inferior als  40 
quilòmetres per hora i tan sols 
l’1% circulava a una velocitat 
superior a 41 Km/h.  
El radar ha controlat la veloci-
tat de prop de 17.000 vehicles 
i ha fet un total de 227.495 
mesures. Les xifres indiquen 
que el 65% dels vehicles, van 
passar per sota dels 20 km/h; 
un 26% ho van fer entre 21 i 
30 km/h,  i el 8% entre 31 i 40 
km/h. Els vehicles que circu-
laven per sobre dels 40 Km/h 
van suposar només un 1%.
Un altra dada interessant és 
la mitjana de velocitat dels 
conductors que han passat 
pel camí de Can Titó durant 
aquests tres mesos i que ha 
estat de 19 km/h. Una bona 
dada, explica Marc Peña, que 
contradiu el què es pensa po-
pularment i que contradiu el 

què els veïns han denunciat 
en diferents ocasions que es 
corre massa per dins el cas 
urbà. 
L’Inspector en Cap de la Po-
licia Local també explica que 
les obres del carrer Major tam-
bé poden haver influït en la re-
ducció de la velocitat dels ve-
hicles que per anar a Can Titó 
venen desviats per la Ronda 
Oest i no pel carrer de la Font 
com abans. 
Peña ha insistit en la importàn-
cia de respectar les normes 
de velocitat, culpables de prop 
d’una quarta part dels acci-
dents mortals a les carreteres 
de l’estat espanyol. A Vilanova 
del Camí, explica Peña, s’ha 
registrat una reducció dels ac-
cidents per excés de velocitat 
a l’interior del casc urbà. L’any 
passat només es van registrar 
5 accidents, cap d’ells mortal. 
Des del dia 1 de maig de 
2015, el radar pedagògic, 
es troba instal·lat a la Ronda 
Oest, abans d’arribar a la cruï-
lla amb el carrer Jueus.

El 99% dels conductors 
respecten els límits de velocitat

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Més de 500 nois i noies de 1r 
i 2n d’ESO de fins a 7 instituts 
de la comarca d’Anoia varen 
poder gaudir d’una magnífica 
matinal esportiva: la 1a Troba-
da esportiva comarcal Infantil. 
Amb motiu del seu 25è aniver-
sari, l’amfitrió i organitzador 
d’aquesta primera edició fou 
l’institut vilanoví Pla de les Mo-
reres, amb el suport material i 
de RRHH del Consell Esportiu 
de l’Anoia, dinamitzador de 
les trobades, i del Servei d’Es-
ports Municipal.
 La Trobada  començà al punt 
de les 9h del matí. L’Ajun-
tament de Vilanova posà a 
disposició de l’activitat tota 
la zona esportiva Can Titó: 
Camp de Futbol, poliesportiu, 
pistes exterior i parc fluvial. El 
coordinador, Francesc Mon-
clús, i el seu equip d’ajudants, 
habilitaren prop de 30 espais 
esportius, amb les propostes 

més variades: Hoquei, mate, 
handbol, bàsquet, vòlei, beis-
bol i bitlles catalanes.
Els nos i noies dels instituts 
Mercader, Montbui, l’escola 
Mestral, el Pere Vives, el Sal-
vador Claramunt, el SES de 
Vallbona i els del Pla de les 
Moreres varen poder compar-
tir activitats i passar per cada 
una de les rotacions que havia 
preparat l’equip organitzador.
Al migdia s’aplegaren de nou 
al camp de gespa i la festa es-
portiva acabà amb una meres-
cuda remullada, per refrescar 
la calorada del matí.
Amb la organització d’aquesta 
1a trobada infantil, el Consell 
Esportiu de l’Anoia ja ofereix 
trobades comarcals escolars, 
en les quatre categories inferi-
ors: pre benjamí, benjamí, ale-
ní i ara infantil que tenen molt 
bona acollida entre organitza-
dors i participants.

L’Institut Pla de Les Moreres 
amfitrió de la 1a Trobada 
esportiva comarcal Infantil 

M’associaria amb negoci o empresa

També per traspassos o nova creació
Aportaria feina i capital

Email:  sociigualada@hotmail.com

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

sistemes de reg

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

REDACCIÓ / LA VEU

L’Open Arcadi Manchón ja es-
calfa motors. Es disputarà del 
pròxim 23 fins el 31 maig, a 
les instaŀlacions del Club Ten-
nis Montbui, a Can Passanals, 
amb la presència de jugadors 
d’elit i futures promeses del 
tennis europeu. L’entrada és 
totalment gratuïta.
Enguany, 96 jugadors de 20 
nacionalitats diferents, mos-
traran tot un espectacle d’es-
forç i constància per poder 
arribar ben alt en aquest món. 
Sense deixar mai de banda 
els valors, un dels punts més 
clau que intenta sempre mar-
car Top Tennis i que es veurà 
reflectit en les paraules del 
psicòleg esportiu Salvador 
Sibina, durant la ponència del 
28 de maig, sobre “el rol dels 
pares en les diferents etapes 
esportives amb els jugadors”.
Per aquesta edició, l’equip de 
l’escola Top Tennis amb Arca-
di Manchón, no ha deixat de 
treballar per reinventar-se i 
millorar les activitats comple-
mentàries durant les setma-
nes prèvies, on tothom podrà 
participar-hi.
 
Demà, tennis al carrer 
a Cal Font
Demà dissabte 16 de maig, de 
18:00 a 20:00h, a la Plaça de 
Calfont d’Igualada, tothom qui 
ho desitgi podrà gaudir de l’ac-

Les instal.lacions del CE Les Moreres van ser 
escenari d’un clínic, el cap de setmana.

96 jugadors de 20 països diferents a l’Open Arcadi 
Manchón de tennis, a les pistes del CT Montbui

te més espectacular previ al 
quart torneig Arcadi Manchón. 
Es podrà jugar al minitennis, 
realitzar exercicis de tècnica i 
habilitat i provar el radar que 
calcula a quina velocitat és 
colpejada la pilota.  

Clínic Les Moreres
El passat cap de setmana, es 
va celebrar a les pistes del 
Club de Tennis Les Moreres, 
un Clínic amb la participació 

de grans aficionats del món 
tennístic i la presència de dos 
futurs talents Papounidis (ITF 
Rànquing 876) i Mikayel Khac-
hatryan (ITF Rànquing 1475 i 
nº1 d’Armènia).
Primerament, ambdós juga-
dors van realitzar un entre-
nament a porta oberta, de 
control, potència i habilitat; al 
acabar es van disputar uns 
punts sota l’atenta mirada de-
tots els espectadors. Després, 
els assistents més petits van 
poder realitzar un seguit de 
jocs amb la seva presència i 
participació.
A més a més, els assistents 
podien comprovar la seva 
velocitat de tir amb el radar 
preparat; fent de la primera 
activitat complementària, de la 
quarta edició del Torneig Arca-
di Manhcón, tot un èxit.

Sorteig de viatge i entrades 
per Wimbledon
El Torneig Arcadi Manchón ja 
disposa de les butlletes pel 
sorteig de les entrades pel 
partit d’obertura a Wimbledon, 
el torneig més prestigiós i antic 
del món. El premi inclou: es-
tància, entrades i vol d’anada 
i tornada per a dues persones. 
Aquestes, ja es poden adquirir 
a qualsevol dels entrenadors 
del mateix Club de Tennis 
Montbui.
Amb la qualitat com a objectiu 
prioritari i sense oblidar la pas-
sió que desperta el disseny 
entre els aficionats, VIVE, em-
presa fabricant de peces de 
roba per a tot tipus d’esports, 
ha estat l’encarregada de per-
sonalitzar els dissenys per a 

aquesta quarta edició del Tor-
neig.

Club de Tennis Montbui
Una vegada més, les pistes 
que acolliran la quarta d’en-
guany, seran les del Club 
de Tennis Montbui, fundat al 
1994. 
Com a resultat de l’èxit de les 
activitats durant els primers 
anys, el Club va créixer con-
siderablement en nombre de 
socis, trencant totes les possi-
bles previsions. Des d’alesho-
res, l’entitat ha experimentat 
una línia de creixement conti-
nu, amb remodelacions cons-
tants a nivells d’infraestructu-
res i socials.
Actualment compta amb més 
de 200 socis i una Escola 
de tennis formada per més 
de 200 jugadors de totes les 
edats. 

Entrevista al 
president del CT 
Montbui, Toni Marfil

Creu que una bona forma-
ció esportiva és important 
i útil pel desenvolupament 
personal? 
Personalment, crec que 
qualsevol activitat esportiva, 
és important pel desenvolu-
pament personal d’una per-
sona; en concret el tennis, 
aporta una gran resistència 
mental al ser un esport de 
caire individual. 
Per la seva experiència, 
quins aspectes destacaria 
de l’ambient que es viu al 
club? 
Si parlem de l’escola del 
club, m’agradaria molt des-
tacar que a part del progrés 
tennístic que està tenint, he 
de remarcar la educació i els 
valors que es transmeten als 
nens per part dels monitors 
de TopTennis. En concret, 
la figura d’Arcadi Manchón, 
que es qui marca les direc-
trius a seguir. En l’àmbit soci-
al, sens dubte, cada dia hi ha 
més activitat degut al incre-
ment constant de socis. 
Què és el que creu que 
aporta el Torneig Arcadi 
Manchón al Club? 
Més que el que aporta al 
club, em resulta interessant 
el que aporta al tennis de la 
comarca. Ja que amb la gran 
quantitat de llicències que hi 
ha la comarca, es mereix 
tenir un torneig com el que 
organitza l’Arcadi Manchón. 
Nosaltres, tenim la gran sort 
de que es realitzi a les nos-
tres instal·lacions i que pugui 
servir de mirall als nens de 
l’escola del CT Montbui. 
Què destacaria vostè de la 
quarta edició del Torneig? 
El gran volum de voluntaris 
que mou el torneig, ja que 
sense ells aquest any no es 
podria arribar a fer per mo-
tius econòmics. 
Per acabar... En tres pa-
raules, quines caracterís-
tiques creu que son claus 
per dedicar-se en aquest 
esport? 
Organització, voluntat i ga-
nes de passar-s’ho bé. 

L’escola Top Tennis i el CT Montbui són l’ànima de l’Open Arcadi Manchón. La formació és la base del torneig.

SERVEI GRATUÏT DE 

WIFI + PORTÀTIL + IPAD   
IMPRESSORA + CORRENT 220V

trànsfers de fins a 
8 passatgers

facebook.com/taxisigualada
twitter.com/taxisigualada

www.taxisigualada.com

609 478 219
info@taxisigualada.com
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Conca d’Òdena

L’ESPELT / LA VEU

Dissabte passat, en el marc 
de les Festes del Roser de 
l’Espelt, més de dues-centes 
cinquanta persones van om-
plir la Plaça del Centre i una 
part del carrer Pau Casals, en 
el que va ser l’acte més mul-
titudinari del cap de setmana: 
l’arrossada de la Festa Major.
Malgrat l’alta participació a la 
Sardinada - Karaoke de diven-
dres a la nit, on es va llegir el 
pregó, i la bona afluència en el 
Ball i Traca de festa major de 
diumenge a la tarda-vespre, 
aquests actes no van poder 

competir amb l’arrossada.
Només podríem comparar-la, 
salvant les distàncies, amb el 
torneig 3x3 de futbol i bàsquet 
que es va fer dissabte al matí, 
on l’elevat nombre d’equips 
participants permet qualificar-
lo de gran esdeveniment in-
fantil.
La Junta del Centre de l’Es-
pelt, organitzadora de les Fes-
tes del Roser, vol agrair a tots 
els participants i patrocina-
dors la seva col·laboració en 
aquesta edició, en la que hi ha 
hagut més assistència en els 
darrers anys.

Més de 250 persones a 
l’arrossada de l’Espelt

LA POBLA DE C. / LA VEU

El diputat d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge de la 
Diputació de Barcelona, Marc 
Castells, i l’alcalde de la Pobla 
de Claramunt, Santi Broch, 
van visitar, fa uns dies, el nou 
espai lúdic i de salut per a la 
gent gran i el parc infantil del 
Xaró. Aquestes dues actua-
cions compten amb finança-
ment de l’ens provincial. 
L’espai lúdic i de salut per a 
la gent gran està situat al cos-
tat del camp de futbol del Pas 
Blau. Hi ha diversos aparells 

per a la realització d’exercicis, 
que estan explicats en uns 
plafons. Aquest equipament 
està destinat, sobretot, per a 
la gent gran però està obert a 
tothom.
El parc infantil del Xaró està 
ubicat a l’avinguda del Corral 
de la Farga i és una petició 
dels veïns del barri. L’equi-
pament disposa d’un castell, 
gronxadors, un rocòdrom en 
forma l’elefant i un giratori. 
També hi ha uns bancs, una 
paperera, tanques de fusta i 
il·luminació. 

El diputat Marc Castells i 
l’alcalde poblatà visiten l’espai 
lúdic i de salut per a la gent 
gran i el parc infantil del Xaró

ÒDENA / LA VEU

La regidoria de promoció eco-
nòmica d’Òdena ha portat a 
terme un nou projecte de di-
namització comercial amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Barcelona encaminat a la 
promoció d’ocupació de l’ofer-
ta de lloguer o venda dels lo-
cals buits o en desús ubicats 
a nucli antic d’Òdena. Aquest 
projecte està emmarcat dins 
el catàleg d’actuacions per al 
foment de l’ocupació de locals 
buits. Accions cofinançades al 
50% per la Diputació de Bar-
celona.
La iniciativa vol cridar l’aten-
ció sobre els locals que estan 
buits i fer-los atractius a pos-
sibles emprenedors que esti-
guin pensant en obrir un nego-
ci. Per aquests motiu, sota el 
lema “Fem d’Òdena una gran 
botiga”, s’han col·locat rètols 
en aquells locals disponibles 
del 30 d’abril al 30 d’octubre 
de 2015. A més, també s’han 
realitzat accions de neteja 
d’interiors i de persianes dels 
locals. 

L’alcalde d’Òdena i regidor 
de promoció econòmica, Pep 
Solé explica que l’objectiu de 
la campanya és doble. D’una 
banda la dinamització comer-
cial i de l’altra, ajuda als seus 
propietaris a revitalitzar l’espai 
i augmentar les possibilitats 
que el local entri al mercat del 
lloguer o de compra. 0
La campanya s’ha centrat en 
els locals disponibles del Pas-
seig de Sant Miquel i l’Avingu-

Òdena inicia una campanya de dinamització 
dels locals buits

da Manresa i pretén donar a 
conèixer les possibilitats dels 
locals en aquestes dues vies. 
El Passeig de Sant Miquel 
serà objecte les properes set-
manes d’una nova urbanitza-
ció, restant pendent la segona 
fase corresponent a l’Avingu-
da de Manresa que, des del 
passat 15 de gener, és ja una 
via urbana una vegada la Ge-
neralitat va cedir la propietat a 
l’Ajuntament.

ÒDENA / LA VEU

A partir del proper mes d’agost 
s’instal·larà a Òdena, Gergon-
ne España, una empresa de-
dicada a la fabricació de cintes 
adhesives pel mercat industri-
al.
Gergonne és una empresa 
d’organització familiar amb 
seu a Oyonnax, França, que 
va iniciar la seva trajectòria 
l’any 1962 entrant al mercat 
amb la fabricació dels topes 
adhesius per les potes de mo-
biliari. Actualment es dedica a 
la producció d’adhesius indus-
trials i components encunyats 
destinats al mercat de l’auto-
moció, electrònica, industria, 
sector mèdic i la construcció. 
Té una plantilla de 355 per-
sones, 120 a França i la resta 
a les altres 8 plantes que té 
ubicades  a tot el món.  L’any 
2014 va tenir una facturació 
de 50 milions d’euros . 
Gergonne a Òdena estarà 
ubicada al polígon del Pla de 
les Gavarreres, ocuparà una 
superfície de 5000m2 i també 
ha adquirit el terreny adjacent 
amb la previsió de creixement 
i doblar espai, producció i 
plantilla. Aquesta planta  que 
subministrarà peces principal-
ment a la indústria automobi-
lística preveu una ocupació 

inicial de 40 persones i uns 
creixements anuals del 20%.
L’Alcalde d’Òdena, Pep Solé, 
valora molt positivament la 
implantació d’una nova acti-
vitat al municipi que se suma 
a empreses com Snop, Grap-
hioc Packaginc, Ara Vinc, 
+QuePàdel, Òdena Village, 
Fabregas, i altres que s’han 
instal·lat aquests darrers 4 
anys a Òdena, principalment 
al Pla de les Gavarreres ocu-
pant moltes naus  buides. Solé 
manifesta que hem de seguir 
promocionant el territori i faci-
litant la feina a les empreses 

Gergonne, una nova empresa que 
s’instal·la a Òdena

per tal que noves activitats 
econòmiques vinguin al nostre 
municipi. En aquest sentit se-
guirem treballant en la promo-
ció del polígon, conjuntament 
amb Vilanova i La Pobla, en 
el projecte dels Polígons dels 
Plans amb l’objectiu de millo-
rar i dinamitzar els polígons 
industrials d’aquests municipis 
de la Conca d’Òdena, i també 
en coordinació amb l’Oficina 
de Captació d’Inversions en 
l’àmbit de la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena, de la qual 
forma part.



36
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
15 de maig de 2015 Comarca

Anoia Sud  

PIERA / LA VEU

El passat cap de setmana, la 
vila de Piera va acollir la 4a 
edició de La Trama, encon-
tre de joves a escena. L’Es-
cola de Teatre de Vic (antiga 
seu de l’Institut del Teatre), el 
granollerí Arsènic, espai de 
creació, l’Ateneu de Sant An-
dreu (Barcelona) i l’Escola de 
Teatre de Piera van participar 
en aquesta trobada, on els 
alumnes joves de cadascuna 
de les escoles han fet diver-
sos tallers relacionats amb les 
arts escèniques. Enguany, les 
classes magistrals, impartides 
per prestigiosos actors i do-
cents, van girar al voltant de 
les disciplines de teatre visual, 
teatre físic i clown.
El dissabte al matí, després 
de l’arribada dels joves i els 
acompanyats des de Grano-
llers, Vic i Barcelona, els alum-
nes van començar les rotaci-
ons de les classes magistrals, 
dividits en 6 grups. Després 
de quatre hores de classe, van 
dinar a la plaça del Peix i van 
seguir amb la tercera de les 
classes, la darrera. Els joves 
alumnes de les quatre esco-
les van sopar a les antigues 
Flandes i van dormir a les au-
les del Foment, lloc on també 
es van impartir les classes. El 
diumenge al matí, l’encontre 
va finalitzar amb una petita 
mostra, creada pels mateixos 
alumnes a partir de les consig-
nes donades en els diferents 
tallers per tal que poguessin 
els continguts apresos.
Els professionals que van ser 
convidats a impartir els tallers 

són personalitats molt potents 
en l’àmbit de les arts escèni-
ques:
Sophie Kasser, intèrpret de 
teatre físic, creadora i pedago-
ga, formada a Londres, París 
i Ginebra. És també la funda-
dora del centre de formació i 
creació Moveo a Barcelona.
Juanjo Cuesta, professor de 
l’Institut del Teatre de Barce-
lona
Merche Ochoa, pallassa i pe-
dagoga de Clown, guanya-
dora del Premio Nacional de 
Circo 2014 que atorga el Mi-
nisterio de Educació, Cultura y 
Deporte
Emiliano Pino, actor, clown i 
ballarí de butoh argentí
Íngrid Domingo, llicenciada en 
Interpretació per l’Institut del 
Teatre amb formació en altres 
disciplines com dansa, circ i ti-
telles. És també professora de 
l’Escola de Teatre de Piera
Jordi Palet, director teatral de 

Piera va acollir la 4a edició de La Trama, 
encontre de joves a escena

teatre visual i titelles
Aquest encontre és, doncs, 
una gran oportunitat per als 
joves alumnes de l’Escola de 
Teatre de Piera i per a la seva 
formació. La participació i el 
gran paper actiu que hi de-
senvolupa l’Escola denoten 
l’objectiu i el compromís que 
persegueixen la direcció i els 
docents de l’Escola de Te-
atre de Piera per no només 
esdevenir una institució útil 
i beneficiosa per a la vila de 
Piera sinó per convertir-se en 
un espai professionalitzador 
amb un alt nivell i unes ganes 
immenses d’ajudar a enriquir i 
complementar la formació es-
cènica dels alumnes.
Des d’aquí, fem una crida a 
tots els aficionats al futbol a 
venir a al camp de futbol a 
celebrar amb aquest genial 
equip una possible victòria 
que els porti a la primera divi-
sió d’aquesta categoria.

PIERA / LA VEU

Divendres 17 d’abril no va ser 
un dia qualsevol per al Dr. 
Guevara, ja que va ser el seu 
darrer dia com a professional 
mèdic al Centre d’Atenció Pri-
mària de Piera, després d’ha-
ver-hi treballat durant trenta 
anys. Els seus companys de 
professió van preparar un co-
miat emotiu i divertit, tot recor-
dant els canvis que han anat 
patint durant aquest temps, en 
nombre, ja que han passat de 
les tres o quatre persones ini-
cials a ser-ne quaranta, molts 
han vist com ha crescut i s’ha 
transformat el centre, però el 
que un recorda són totes les vi-
vències que en ell li han sobre-
vingut, les bones i les dolentes.
El Dr. Guevara ha estat mes-
tre perquè els ha ensenyat tot 
el que sap, també ha après 
molt dels seus companys, per 
això no va marxar sense aco-
miadar-se i sense rebre les 
diferents mostres de suport, 
recollides en un discurs més 
que sincer i emotiu pronunciat 
per la Dra. Brugat, portaveu de 

tots els que van ser presents 
aquell dia, a la sala i al muntat-
ge audiovisual que prèviament 
li havien preparat per desitjar-li 
molta felicitat en aquesta nova 
etapa.
L’alcalde de Piera, Jaume S. 
Guixà, va ser-hi convidat i va 
aprofitar per agrair la tasca 
d’aquest metge i de tots els 
que treballen al Centre. Per 
això, va lliurar-li un llibre de 
la Història de Piera, que, des 
d’un punt de vista més recent, 
ell també ha ajudat a escriure. 
Entre obsequis i records, la 
jornada va finalitzar amb una 
gran foto de família.
La festa de comiat va finalitzar 
el 24 d’abril en un reconegut 
restaurant local, amb la pre-
sència de tots els qui, d’alguna 
manera, han tingut relació amb 
el doctor. En aquesta ocasió 
també va rebre el seu suport i 
alguns obsequis més, uns de 
més originals i altres de més 
previsibles, com la placa de 
reconeixement a la seva labor 
mèdica a Piera, que li va lliurar 
l’alcalde.

Jubilació Dr. Guevara del CAP 
de Piera

PIERA / LA VEU

La 4a edició de la Cursa dels 
Covards, celebrada el diu-
menge 10 de maig, ha estat 
un nou èxit de participació. 
Situada a la Pineda de Can 
Ferrer del Coll (El Bedorc - Pi-
era) va acollir 350 participants, 
dels quals 156 eren corredors, 
148 caminants i uns 50 infan-
tils. Pel que fa a la ruta, que 
tenia un recorregut completa-
ment nou, la Cursa constava 
de 16,3 quilòmetres i quasi 
400 metres de desnivell po-
sitiu acumulat; la Caminada 
arribava als 9 quilòmetres de 
distància.
De bon matí ja es notava al 
poble més moviment del que 
és habitual en un diumenge 
que tot just veia sortir el sol. A 
les 9 del matí tot el necessari 

per a la cursa i tothom estava 
preparat per la sortida, mo-
ment en el qual es va dedicar 
un minut de silenci a l’empre-
sa col·laboradora Nutrisport.
La ruta, que era en gran part 
nova, va tenir molt bona crítica 
de corredors i caminants. Un 
cop donada la sortida, es va 
creuar Can Ferrer del Coll per 
avançar cap al Matà, on un 
corriol desembocava a la riera 
de Vall Bona d’Anoia i tot se-
guit guiava per agafar un ca-
minet que pujava a la bandera 
de Vall Bona. El recorregut va 
seguir pel Clot del Roure i, ar-
ribats al Bedorc, es va dividir 
la cursa i la caminada. Els cor-
redors, van seguir cap al riu, 
creuant els horts de sota el 
poble. Un cop creuat el riu pu-
javen i agafaven direcció Can 

Gallego, però sense arribar-hi. 
Just abans entraven al torrent 
de sortida on busquen el riu 
els salts d’aigua de la zona. 
Després d’una forta pujada 
en direcció a Canaletes, els 
corredors van creuar el salt de 
la Mala Dona i van agafar la 
pista que els apropava a l’ar-
ribada. Des de la Guitza, els 
camins que porten al Figuerot, 
baixaven buscant l’ermita de 
Sant Miquel per creuar defini-
tivament la meta.
La Pineda va recollir poc a 
poc tots els participants que 
anaven arribant. Molts d’ells 
acalorats per un dia estiuenc, 
van reposar tranquil·lament 
amb l’esmorzar servit. Els cor-
redors van comentar la cursa i 
es van mostrar encantats pel 
recorregut i les vistes. L’entre-

ga de premis, amb la presèn-
cia de Maite Guzmán, regido-
ra d’Esports a l’Ajuntament de 

La 4a edició de la Cursa dels Covards del passat diumenge 
va acollir 350 participants

Piera, va marcar el punt final 
de l’esdeveniment.



37
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
15 de maig de 2015Comarca

Anoia Sud  

MASQUEFA / LA VEU

Masquefa enceta aquest di-
vendres, 15 de maig, la Festa 
Major Petita. Al llarg de tres 
dies, fins diumenge, la cele-
bració amb què els masque-
fins retem homenatge al patró 
de la nostra vila omplirà els 
carrers, la Plaça de l’Estació 
i la Sala Polivalent d’activitats 
per a tots els gustos i totes les 
edats. Les entitats i l’Ajunta-
ment han organitzat una vari-
ada programació, on els actes 
tradicionals conviuen amb no-
vetats destacades.

Tradició i novetat
En l’agenda tradicional hi des-
taquen especialment el Sopar 
de Faves i el lliurament de les 
Faves d’Argent, els guardons 
amb què cada any es reconeix 
la tasca de dos masquefins 
que han treballat desinteres-
sadament per millorar la qua-
litat social, cultural, esportiva 
i associativa de la vila. També 
els dos correfocs –l’infantil i 
l’adult-, la cercavila, el tradi-
cional ball de la garlanda i la 
missa en honor a Sant Isidre.
L’aire fresc l’aportaran nove-
tats com l’exposició de Conxi 
Rubio a la Biblioteca titula-
da ‘Handbags’ -on la bossa 
de mà es converteix en obra 
d’art- i el concert d’inaugura-
ció de la mostra amb el grup 
de rock Metzina, així com les 
havaneres amb els Pescadors 
de l’Escala –el grup més an-
tic de l’havanera i cançó de 
taverna, distingit el 2014 amb 
la Creu de Sant Jordi. També 
el taller de bombolles de sabó 
que es farà coincidint amb 
l’obertura dels jocs d’aigua 
del parc del CAP, la ballada 
de sardanes -que torna des-
prés del parèntesi dels darrers 
anys-, i el concert de les noies 
del Cor Geriona, que posarà la 
traca final al Sant Isidre 2015.
Una festa per a tots els públics
Sant Isidre no s’oblida tampoc 
dels més petits, que podran 
xalar amb dos espectacles 
infantils, un d’ells itinerant, 
un parc d’inflables, i un trenet 
que, per segon any, els pas-
sejarà pel poble. També per 
segona vegada els joves gau-
diran d’una Nit de Versions, 
divendres, i els qui encara 

conservin forces podran allar-
gar la gresca amb una empal-
mada.
També els esports seran pro-
tagonistes del Sant Isidre 
2015 amb la festa de fi de tem-
porada de la lliga d’hivern i els 
campionats de petanca i de tir 
al plat.
Últims dies per comprar els 
tiquets per al Sopar de Faves
Totes les activitats són gratu-
ïtes a excepció del Sopar de 
Faves. Els tiquets tenen un 
preu de 7 euros i es poden 
comprar fins aquest dijous, dia 
14 de maig, a les oficines de 
l’Alzinar, a l’Estanc i a la Lli-
breria Moral.
En cas de pluja el Sopar de 
Faves es farà a la Sala l’Aglà 
de l’Alzinar i els espectacles 
infantils es traslladaran a la 
Sala Polivalent.

PROGRAMA D’ACTES
DIVENDRES 15
- 18.00 h  La SIRENA de LA 
FÀBRICA ROGELIO ROJO 
dóna la BENVINGUDA A LA 
FESTA
- 18.00 h – Plaça de l’Estació
ESPECTACLE INFANTIL  
“Campi qui pugui” a càrrec de 
AMBAUKA TUNABIA
- 19.30 h – Biblioteca
INAUGURACIÓ de L’EXPOSI-
CIÓ “HANDBAGS”, de CONXI 
RUBIO. L’exposició es podrà 
veure fins el 29 de maig a la 

Biblioteca.
CONCERT del GRUP DE 
ROCK “METZINA”
- 20.45 h – Sortida del pati de 
La Fàbrica Rogelio Rojo
CORREFOC INFANTIL a càr-
rec de PIXAFOCS I GAGAS-
PURNES,  COLLA INFANTIL 
DE DIABLES DE MASQUEFA
- 20.45 h – Camp de futbol 
municipal
FESTA FI DE TEMPORADA 
LLIGA HIVERN 2014/2015
- 21.45 h – Plaça de l’Estació
SOPAR de FAVES a càrrec de 
L’Alzinar,  Societat Recreati-
va i Cultural,   i lliurament de 

les “FAVES D’ARGENT 2015”  
per part de L’Alzinar i l’Ajunta-
ment
- 23.00 h – Plaça de l’Estació
HAVANERES amb ELS PES-
CADORS DE L’ESCALA
- 00.30 h – Sala Polivalent de 
La Fàbrica Rogelio Rojo 
NIT DE VERSIONS a càrrec 
de MUNT BAND
- I empalmada...

DISSABTE 16
- 09.00 h – Instal·lacions de la 
Petanca
CAMPIONAT de PETANCA 
DE SANT ISIDRE a càrrec del 
CLUB PETANCA MASQUEFA
- 11.00h - Parc infantil, al cos-
tat del CAP
OBERTURA DELS JOCS 
D’AIGUA
- D’11.00 h a 15.00 h i de 
16.00 h a 18.00 h  – Carrers 
de la Vila
TRENET PER PASSEJAR 
PER MASQUEFA
- 12.00 h – Instal·lacions del 
Camp de Tir de Masquefa
CAMPIONAT de TIR al PLAT 
a càrrec del CLUB DE TIR DE 
MASQUEFA
- 18.00 h – Sortida del pati de 
La Fàbrica Rogelio Rojo
CERCAVILA amb la COLLA 
DE GEGANTS I GRALLERS 
DE MASQUEFA,  COLLA DE 
BALL DE BASTONS DE MAS-
QUEFA, EL DRAC BUFUT I 
ELS TABALS DE  PIXAFOCS 
I CAGASPURNES, COLLA 
DE DIABLES DE MASQUEFA

Masquefa es capbussa en la Festa de Sant Isidre
- 22.00 h -  Sortida del pati de 
La Fàbrica Rogelio Rojo
CORREFOC a càrrec de PI-
XAFOCS I CAGASPURNES, 
COLLA DE DIABLES DE 
MASQUEFA 
A la Fàbrica Rogelio Rojo hi 
haurà un espectacle d’inici 
del correfoc i a l’Ajuntament 
traca final.
- 22.30 h – Sala Polivalent de 
La Fàbrica Rogelio Rojo
BALL amb l’ORQUESTRA 
MONTECARLO  i el tradicio-
nal BALL de la GARLANDA

DIUMENGE 17
- 12.00 h – Parròquia de Sant 
Pere
SOLEMNE EUCARISTIA en 
honor a SANT ISIDRE. La Co-
raleta acompanyarà els cants. 
Ofrena floral a Sant Isidre a 
càrrec de la Colla  de Gegants 
i Grallers de Masquefa
- D’11.00 h a 14.00 h – Als jar-
dins del CTC
PARC INFANTIL amb INFLA-
BLES 
- 13.00 h – Plaça de l’Estació
SARDANES amb la COBLA 
RESSÓ
- 16.30 h – Plaça de l’Estació
ESPECTACLE INFANTIL ITI-
NERANT “Cercata de Nas-
sos”, amb PEP CALLAU I 
PEPSICOLEN
Seguidament CERCAVILA
- 18.00 h – Sala Polivalent de 
La Fàbrica Rogelio Rojo
CONCERT COR GERIONA – 
L’emoció de la veu

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Una vintena de persona van 
assistir a la xerrada tertúlia, 
organitzada pel jove Cercle 
Cultural de Tous, que es pre-
sentava en el mateix acte. El 
Cercle Cultural de Tous, pre-
tén ser un espai de diàleg, de-
bat, obert a tothom. Volem que 
vinguin persones de l’àmbit 
cultural, social i econòmic per 
a què ens parlin i nosaltres fer 
preguntes,  fer tertúlia, va dir el 
Josep Anton Jiménez, que va 
presentar el Cercle. La idea és 

que a partir d’una programació 
regular es vagin fent aquestes 
tertúlies i es pugui fer un cafè 
tot dialogant. 
El cercle actualment disposa 
d’una adreça electrònica per 
a poder enviar suggeriments. 
cerclectous@gmail.com
La xerrada que inaugurava 
el Cercle, duia per títol “Polí-
tica i filosofia” i la va impartir 
el professor Bernat Roca. En 
Bernat, va traçar una línea 
del temps, des del temps del 
grecs a l’actualitat, donant 

importància als principals mo-
viments filosòfics i a les diver-
ses maneres d’exercir la políti-
ca al llarg de la història. 
Després de l’exposició de 
l’orador, els assistents van po-
der expressar les seves idees 
i opinions sobre els continguts 
exposats i es va obrir un debat 
engrescador. 
Va ser una activitat valorada 
positivament pels assistents i 
esperem properament organit-
zar-ne la següent. 

Presentació del Cercle Cultural de Tous i xerrada 
tertúlia sobre política i filosofia, a càrrec del 
professor Bernat Roca
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Aquest cap de setmana s’ha 
celebrat Sant Miquel, patró 
d’El Bruc, anomenada també 
la festa major petita. Aquests 
darrers anys s’han introduït  
diferents actes als que tradi-
cionalment es duien a terme, 
aconseguint consolidar la ce-
lebració i arribant a un públic 
més diversificat.
Divendres dia 8, festa local, es 
va celebrar la tradicional mis-
sa a l’Església Santa Maria 
d’El Bruc, amb la benedicció 
dels panets. El consistori en 
va repartir 1100 per a tots els 
assistents. L’ús que se’n fa és 
ben divers. Hi ha qui se’l men-
ja de seguida i no dóna temps 
a arribar a casa, qui se’l guar-
da per més tard, o, com diu la 
tradició, se’l guarda fins la pro-
pera celebració, fet que porta-
rà sort durant tot l’any a qui ho 
faci. Sigui com sigui, es crea 
una gran expectació i grans 
cues per poder-lo recollir.   
Dissabte al migdia, al museu 
de la Muntanya de Montserrat, 
ubicat a la planta segona de 
l’edifici de Can Casas, va tenir 
lloc la inauguració de l’expo-
sició commemorativa del 50è 
aniversari de la mort del bru-
quetà Jesús Ribera Termes. 
Un acte que es va transformar 
en una emotiva trobada de fa-
miliars, amics i veïns del poble 
que van voler ser presents a 
la inauguració d’un recull, que 
s’ha realitzat aquests darrers 
anys, de la seva obra: escultu-
res, dibuixos i serigrafies nas-
cudes de la improvisació, en 
ocasions, i sempre amb la mi-
rada i el respecte cap a la na-
tura.  L’acte va ser inaugurat  
per l’alcalde, Carles Castro, 
conduit per Pere Redon, tèc-
nic de turisme de l’Ajuntament 
i responsable del museu, i les 
paraules del seu amic Òscar 

Miró, que va explicar al públic 
assistent anècdotes de joven-
tut i la trajectòria artística del 
Jesús. L’exposició romandrà 
oberta tots els diumenge fins 
el 27 de setembre.
A la tarda, diferents actes van 
tenir lloc a la Plaça de l’Ajun-
tament. Es va dur a terme la 
IV trobada de puntaires, arri-
bades de diferents municipis, i 
l’exposició de puntes de coixí. 
Petits i grans van poder veure 
l’art de fer puntes i la pacièn-
cia i dedicació que es necessi-
ta per a realitzar-les.
Tot seguit, es va proclamà 
l’hereu i la pubilla d’aquest 
any, l’Arnau i la Júlia. Estaven 
molt emocionats per la tasca 
encomanada, ser els repre-
sentants del seu poble. Es va 
fer el relleu de l’hereu i la pubi-
lla sortint, l’Òscar i l’Angeline, 
agraint-los la dedicació durant 
aquest any, se’ls va lliurar di-
ferents obsequis com a record 
per aquesta experiència. 
A continuació i amb gran ex-
pectació es van destapar els 
vestits que estrenaven els ge-
gants locals, l’Alfons i l’Eulàlia, 
confeccionats artesanalment 
per un grup de voluntàries d’El 
Bruc, a les quals se’ls va lliurar 
un detall per la bona feina feta. 
Tot seguit, gegants vinguts de 
Collbató, Esparreguera, Mas-

quefa, i del setmanari La Veu 
de l’Anoia, van voler ser a la 
trobada i a la cercavila que es 
va fer pels carrers del poble. 
El grup Foc senglar Timbalers 
del Bruc va posar música i rit-
me a un vetllada cultural, lúdi-
ca i tradicional.   

Consolidació de Sant Miquel, Festa Major 
“petita” del Bruc

EL BRUC / LA VEU

El poble del Bruc ha celebrat 
aquesta setmana un aniversa-
ri molt especial. És el que té 
fer 100 anys!
Na Ascensión Nieves Villegas 
ha celebrat el seu centenari 
acompanyada de tota la seva 
família, amics, companys del 
casal de la Gent Gran i auto-
ritats.
L’acte va tenir lloc el passat 
dimecres 29 d’abril la tarda, 
a la nova sala de sessions de 
l’Ajuntament del Bruc. Durant 
el mateix, se li va fer lliurament 
d’una medalla centenària de la 
mà d’Agustí Vilà, representant 
del departament de Benestar 
Social i Família de la Genera-
litat de Catalunya; una placa 

commemorativa en nom del 
consistori, per part de Carles 
Castro, alcalde del municipi, i 
un ram de roses que li ha lliu-
rat Joan Subirana, regidor de 
benestar social. 
Un trobada molt emotiva en 
què familiars i amics van voler 
participar i fer un repàs de la 
seva trajectòria aquí al Bruc. 
L’Ascención també va reci-
tar un poema als assistents 
deixant-los perplexos per la 
memòria i el seu sentit de l’hu-
mor. El pastís d’aniversari i el 
cava no va faltar a un esdeve-
niment tant especial.   
Des del consistori “agrair a 
l’Ascensión i la seva família 
haver pogut participar en una 
data tant assenyada i felicitar-
la de tot cor”. 

Celebració dels 100 anys de la 
bruquetana Ascensión Nieves

ESPOIA / LA VEU

El Falcons d’Espoia, aquest 
passat diumenge dia 10, van 
estar convidats a la festa ma-
jor de LLeida.
La II Sirollada a càrrec del 
Bastoners de la ciutat.
Amb un dia molt assolellat, 
il.lusionats i molt animats, en-
caran una vegada més, una 
nova actuació.
Els Falcons d’Espoia  van re-
presentar les seves figures 
amb una cercavila, pels car-
rers de la ciutat, que va acabar 
al parc dels camps Elisis, po-
den gaudir de bones sombres, 
moltes paradetes, pallassos, i 

les barraques de les entitats 
culturals, amb diversitat de 
vermuts, i sobre tot un bon 
dinar amb molt bona compa-
nyia.
Els de la faixa grana ens  pre-
senten figures com: la presen-
tació de la colla, l’Espoienca, 
avet, pira de 8, diversos avi-
ons de 3, planxes rodades, pi-
lars caminats, etc..i com sem-
pre una escala, conjuntament 
amb les entitats participants.
La capital del Segriá ens acollí 
molt bé, amb expectació i cu-
riositat, la colla va gaudir de 
valent.

Els Falcons de Vilanova d’Espoia, convidats a 
la Festa major de Lleida

ES NECESSITA CUINER/A
 O AJUDANT 
AMB AMPLIS 

CONEIXEMENTS

per a propera obertura 
de restaurant a Igualada

Interessats envieu C.V. a:
maxi4336@gmail.com

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita als qui 
més estimes!

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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RUBIÓ / LA VEU

Aquest dissabte 14 i diumen-
ge 15 de maig, Rubió celebra 
la seva Festa Major. Dos dies 
d’intensa activitat al municipi 
de l’Anoia, d’activitats tradicio-
nals i d’altres pensades per a 
tots els públics.
Destaquem les activitats in-
fantils de dissabte tarda, amb 
el tradicional concurs d’amet-
lles, que enguany celebra la 
seva setzena edició. El muni-
cipi convida a tota la comarca 
i rodalies a visitar el poble i 
gaudir de la festa, en un en-
torn de natura i tradició.
Diumenge es farà com cada 
any la missa tradicional i en-
trega del panet, a càrrec d’una 
casa del poble, enguany Cal 
Guixà, tot en un entorn de fira 
d’artesans.
A més a més, recordem que 
també tindrà lloc el concurs 
de pintura, les bases del qual 
les podreu trobar a la web de 
l’Ajuntament, o al perfil de fa-
cebook /rubioaldia.
A continuació, detallem el pro-
grama d’activitats:

Dissabte 16 de maig
- 17:00h. A la plaça de l’Ajun-

tament, per a la quitxalla: 
Jocs, Castell inflable, Passeja-
da amb ponis de CEHIA (Club 
Escola Hípica Anoia) 
Xocolatada.
A la Sala de l’ajuntament, Ex-
posició de carros en miniatura 
fets a mà a càrrec del Sr. Pas-
cual Heredia.
Cercavila amb els Capgros-
sos de Rubió, Copons i Jorba, 
acompanyats del grup la “XA-
RANGA HO PETA”.
A la Sala Polivalent de l’Ajun-
tament, Concurs i Exposició 
VIII Concurs de pintura ràpida.
- 18:00h. A la plaça de l’Ajun-
tament: VI Concurs de Trencar 
Ametlles
- 21:15h. Al restaurant “Cas-
tell de Rubió” Sopar de Festa 
Major
En acabar podrem jugar al 
Bingo i gaudir de l’espectacle 
de balls dels anys 60, 70, 80 
i 90 amb el grup REMEMBER 
MUSIC SHOW
(Menú: 18€. Reserves antici-
pades al tel. de l’Ajuntament 
93 809 41 81 ).

Diumenge, 17 de maig
- 10:00h. XVI Fira de produc-
tes artesans , amb la 3a. Tro-

Rubió celebra, aquest cap de setmana,
la seva Festa Major

bada d’intercanvi de xapes de 
cava.
A la Sala Polivalent de l’Ajun-
tament, Exposició VIII Con-
curs de pintura ràpida i
A la Rectoria, Exposició de 
carros en miniatura fets a mà 
a càrrec del Sr. Pascual Here-
dia.
A més a més... ens visitarà la 
bruixa Kanabia (de cànem) i 
Rubiola (de Rubió)!
- 10:30h. A l’església Santa 
Maria de Rubió CONCERT 
amb la Coral Capella de la 
Tossa
- 11:00h. A l’església de Santa 
Maria de Rubió Santa Missa 
cantada pel mateix cor.
A la sortida repartiment del pa-
net beneït a tots els presents. 
Aquest any l’ofrena és gentile-
sa de la família de Cal Guixà.
- 12:30h. A la plaça de l’Ajun-
tament actuació dels Basto-
ners de Copons
- 13:00h. Lliurament de Pre-
mis del VIII Concurs de pintura 
ràpida.
- 19:30h. Gran Ball de Vetlla a 
la sala del restaurant “Castell 
de Rubió” amb: DUO PAR-
FILLS

CALAF / LA VEU

La plaça que hi ha just a sota 
de l’Antic Hospital de Calaf, a 
l’antic Escorxador, és des de 
dissabte passat la nova plaça 
de Guillem d’Oló. D’aquesta 
manera el municipi homenatja 
la figura del levita que, l’any 
1015, rebé les terres de Calaf 
per a repoblar-les i conrear-
les. Per celebrar-ho, dissab-
te a la tarda hi va haver una 
original cercavila des d’aquest 
indret i fins al monòlit que s’ha 
instal·lat al peu del castell, i 

que recorda la celebració del 
Mil·lenari. Els encarregats 
d’amenitzar-ho van ser uns 
divertits soldats que, a base 
de canonades, anaven cridant 
l’atenció dels vilatans.
Al vespre, la plaça de les Eres 
va ser un marc incomparable 
per a la cantada d’havaneres: 
amb una temperatura agra-
dable i una bona sonoritat, va 
ser un bon escenari per als 
cants del conjunt Voramar. La 
vetllada es va completar amb 
rom cremat per a tots els as-
sistents.

Una placa i un monòlit 
recorden el Mil·lenari de Calaf i 
el seu fundador, Guillem d’Oló

CALAF / LA VEU

En el marc de la celebració 
del Mil·lenari, el passat dia 
30 la Unió Calafina acollí la 
presentació d’aquesta interes-
sant miscel·lània, un recull de 
tretze articles sobre la història 
del municipi de Calaf i de la 
comarca que l’envolta. L’acte 
l’encetà l’Escola Municipal de 
Música amb l’estrena de la 
versió musicada de l’Auca del 
Mercat de Calaf. Basant-se en 
les conegudes vinyetes de l’ar-
tista calafí Ramon Sala i Coy, 
el director, pianista i professor 
Pol Pastor va escriure una 
encertada música per acom-
panyar cada un dels versos. 
La cantata, d’allò més amena, 
àgil i contundent, va repetir-se 
dues vegades davant d’un pú-
blic ben entusiasmat.
Després de l’actuació musical 
va tenir lloc la presentació de 
“L’Alta Segarra en la història” 
a càrrec dels membres de la 
comissió del Mil·lenari Joan 
Sanglas, Joan Graells i Josep 
M. Solà, acompanyats del di-
rector de l’oficina de La Caixa 
de Calaf, Francesc V. Rodón. 
Joan Sanglas va fer notar que 

la presentació s’esqueia en un 
dia ben assenyalat, 30 d’abril, 
quan era  precisament en 
aquesta data i mil anys abans, 
que el Bisbe Borrell lliurava 
les terres de Calaf a Guillem 
d’Oló. Per la seva banda, Joan 
Graells va proposar que la 
tasca encetada amb aquesta 
miscel·lània pugui tenir con-
tinuïtat, per exemple, amb la 
creació d’un centre d’estudis i 
investigació de l’Alta Segarra. 
Graells també va parlar de la 
identitat i la història d’aques-
ta àrea, i va defensar la cre-
ació d’una nova comarca que 
s’adapti a la realitat del terri-
tori. L’escriptor Josep M. Solà 
va parlar del caràcter “glocal” 
de l’obra i del cicle de xerra-
des que s’ha realitzat durant 
aquest any, i va dir que “L’Alta 
Segarra en la història” hauria 
de formar part de tota bibli-
oteca, juntament amb obres 
com la “Topografia mèdica”, 
“Els cuplets dels Pastorets de 
Calaf” o “La història de Calaf”, 
entre d’altres.
El volum “L’Alta Segarra en la 
història” ja es pot adquirir a les 
llibreries de Calaf. De cara al 

mes de setembre és previst 
que es presenti un segon vo-
lum, que recollirà les tretze 
interessants conferències que 
s’han portat a terme al llarg 
d’aquests dotze mesos.

Nit jove
Després de la presentació, ja 
a la nit, va tenir lloc pels car-
rers de Calaf un animat cor-
refoc amb els Carranquers de 
Cervera, així com un concert 
jove al poliesportiu amb els 
grups Buhos, Old Star i Ger-
mà Negre.

Sant Sebastià
L’endemà divendres la festa 
es traslladava al turó de Sant 
Sebastià, on al llarg del matí 
hi havia activitats i jocs per als 
infants amb Tot Circ. També 
se celebrà la processó, des de 
la plaça Gran fins a l’ermita, 
per a celebrar la Missa al punt 
de migdia. En el transcurs de 
l’ofici religiós es va batejar el 
nou drac Cuca1000, creat en 
aquest any de Mil·lenari. Des-
prés es va poder ballar sarda-
nes amb la Unió Principal de 
Berga.

Es va presentar a Calaf el llibre “L’Alta Segarra en la història” i 
la versió musicada de l’Auca del Mercat



Amarga derrota de l’IHC contra el Mataró (6-7), que 
allunya l’equip de la propera Copa CERS
HOQUEI / DAVID VIA

Igualada i Mataró arribaven 
a Les Comes amb la neces-
sitat d’obtenir els tres punts, 
uns per continuar jugant en 
una competició europea i els 
altres per mantenir la catego-
ria. En aquesta ocasió varen 
ser els del Maresme els que 
varen guanyar els tres punts 
per un resultat de 6-7 que, al 
descans, era de 4-1 favorable 
als igualadins després d’haver 
jugat la millor primera part de 
tota la temporada. Tot i això, un 
rendiment menor, la mala sort 
i l’arbitratge durant la segona 
part varen fer que el Mataró 
s’emportés els tres punts de 
Les Comes, que estava ple, 
tant d’aficionats locals com de 
visitants. 
El Mataró inicià el partit bus-
cant el primer gol amb el que 
somniava l’afició, no obstant va 
ser Baliu qui obrí la llauna amb 
només dos minuts jugats. Una 
gran jugada a la contra del con-
junt arlequinat va ser converti-
da en gol després d’un bon tir 
del capità dels igualadins, era 
el primer de la nit. Poc després 
l’Igualada va rebre una targeta 
blava que donà la falta directa 
favorable al Mataró, que Elagi 
aturà. Tot i estar jugant amb 
inferioritat numèrica, l’Iguala-
da marcà el 2-0 després d’una 
bona passada de Baliu que 
rebé Daniel López i que trans-
formà en gol aixecant la pilota 
just abans d’afusellar al porter 
visitant. 
El partit estava de cara a les 
aspiracions arlequinades que 
en aquells moments oferien al 
públic de Les Comes un gran 
joc que, pocs minuts després, 

tenint en compte que era l’últim 
partit de Monclús a la banque-
ta arlequinada i que la derrota 
és quasi com un sinònim de no 
poder disputar competició eu-
ropea la temporada que ve. 
El pròxim partit de l’IHC serà a 
domicili contra el Moritz Ven-
drell, equip que encara està 
en plena batalla per obtenir 
plaça per Lliga Europea i que 
ve de guanyar al Alcoi per 1-8. 
Es podria dir que les possibili-
tats de jugar a Europa passen 
per Vendrell. Amb una mica de 
sort, demà dissabte l’arbitratge 
no serà tan horrorós com el 
d’aquesta setmana (no és gai-
re difícil assolir aquesta meta) 
i almenys l’IHC, si perd, serà a 
la pista, no per un xiulet.
MONBUS IHC 6 (4/2) Equip Ini-
cial: Elagi Deitg, Ton Baliu (2), 
Met Molas (2), Sergi Pla (1) i 
Daniel López (1) Equip Suplent: 
Jassel Oller, Joan Muntané, Teti 
Vives, Nil Garreta, Alex Ferrer
MATARÓ 7 (1/6) Equip Inicial: 
Jordi Esteve, Marc Povedano 
(1), Aniol Mangas (1), Eric Flo-
renza i Martí Casas (3) Equip 
Suplent: Oriol Parera (1), Mar-
çal Oliana (1), Eric Serra, Nil 
Castellvi, Adrián Aceituno. 
GOLS: 1a PART: 1-0 Ton Baliu 
(minut 2), 2-0 Daniel López (9) 
3-0 Sergi Pla (12), 3-1 Oriol Pa-
rera (m 12.05), 4-1 Met Molas 
(Falta Directa, 13). 2a PART: 
4-2 Martí Casas (3), 4-3 Mar-
çal Oliana (6), 4-4 Martí Casas 
(Penal, 13), 5-4 Ton Baliu (14), 
5-5 Marc Povedano (16), 6-5 
Met Molas (Falta Directa, 19), 
6-6 Martí Casas (21) , 6-7 Aniol 
Mangas (22). 

Jornada 29
Coinasa Liceo HC - Hockey  Cerceda   4-2
Reus Deportiu - Club Patí Vic   4-3
FC Barcelona - CE Noia Freixenet   5-2
Monbus Igualada HC - Mis Iberica Mataró   6-7
Enrile PAS Alcoi - CE Moritz Vendrell   1-8
ICG Software Lleida - Cafè Crem CP Calafell   1-0
CP Tordera - CP Vilafranca Capital del Vi   2-3
CP Manlleu - CP Voltregà   4-1

         PT j g e p     gf     gc    
1. FC Barcelona  82  29  27  1  1  158  51
2. Coinasa Liceo  71  29  23  2  4  161  85
3. Club Patí Vic  53  29  16  5  8  112  78
4. Moritz Vendrell  53  29  16  5  8  122  111
5. Reus Deportiu  51  29  16  3  10  109  97
6. Cerceda  47  29  13  8  8  113  116
7. CP Vilafranca   38  29  10  8  11  96  106
8. CP Voltregà  38  29  10  8  11  91  85
9. Enrile Alcoi  37  29  11  4  14  100  126
10. Igualada HC  36  29  10  6  13  94  93
11. ICG Lleida  34  29  9  7  13  105  113
12. Calafell   31  29  9  4  16  80  111
13. Noia Freixenet  27  29  7  6  16  74  101
14. Iberica Mataró  26  29  8  2  19  96  125
15. Manlleu  26  29  7  5  17  73  100
16. Tordera  8  29  2  2  25  72  158

OK Lliga masculina
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Jornada 30 (darrera)
Club Patí Vic - Coinasa Liceo HC  
CE Noia Freixenet - Reus Deportiu  
Mis Iberica CH Mataró - FC Barcelona  
CE Moritz Vendrell - Monbus Igualada HC 
Cafè Crem CP Calafell Tot l’Any - Enrile PAS Alcoi 
CP Vilafranca Capital del Vi - ICG Software Lleida 
CP Voltregà - CP Tordera  
Hockey Global Patín Cerceda - CP Manlleu 

culminaria amb el tercer gol 
després d’una gran combi-
nació de l’Igualada que deixà 
sol a Pla perquè transformés 
aquella ocasió amb el tercer 
del partit.
El Mataró, veient que l’Igua-
lada anava guanyant terreny 
en el marcador decidí anar a 
l’atac i aconseguiren marcar 
un gol que retallava distànci-
es però que Molas neutralitzà 
després de marcar el 4-1 grà-
cies a una falta directa per una 
blava mostrada anteriorment 
al Mataró. Jassel Oller va te-
nir l’oportunitat d’augmentar 
la distància en el marcador, 
de penal, però no aconseguí 
transformar el penal. Els juga-
dors varen tenir el detall amb el 

jugador cedint el penal a ell per 
marcar el seu possible últim 
gol per l’equip, doncs la tem-
porada que ve serà jugador del 
Caldes de Montbui. 
Acabà la primera part amb un 
4-1 favorable als locals, des-
prés d’haver dominat el joc des 
del primer minut, un dels mi-
llors primers vint-i-cinc minuts 
de la temporada. 
La segona part va ser la més 
tràgica de tota la temporada. 
Els arlequinats anaven gua-
nyant de tres però el Mataró 
va retallar la distància poc des-
prés de l’inici de la segona mei-
tat. Poc després, un penal per 
peus podia haver donat el 4-3 
al Mataró, però no va ser pos-
sible ja que l’Elagi aconseguí 

aturar el llançament. 
Els visitants estaven bolcats a 
l’atac buscant el que en aquells 
moments semblava una victò-
ria impossible d’assolir, però 
pas a pas cada vegada era 
més a prop. En pocs minuts el 
Mataró transformà aquell 4-2 
en un 4-4, després de marcar 
un gol de rebot i un penal, que 
sent honestos, no era gens 
clar. Sí que ho era un a Ton Ba-
liu segons després del gol de 
l’empat, però els col·legiats va-
ren fer ulls clucs. Pocs minuts 
després, el capità Baliu s’es-
capà per la banda i envià un 
míssil imparable per el porter 
del Mataró que posà als locals 
de nou davant en el marcador.
De nou, el Mataró es bolcà a 
l’atac per trobar l’empat i així 
ho van fer. Gol que posà de 
nou l’empat, aquest cop 5-5, 
després d’un altre rebot que 
quedà mort dins de l’àrea local. 
Tot i així, l’empat no durà gens 
després que els col·legiats en-
senyessin la blava a un deses-
perat Mataró a qui no li servia 
l’empat. I Sergi Pla transformà 
la falta directa, posant el 6-5. 
Faltava poc per acabar el partit, 
però el Mataró no es rendí i un 
gol de rebot després d’errar un 
penal i un gràcies a una pas-
sada de la mort varen donar 
els tres punts als del Maresme, 
mantenint les seves possibili-
tats de permanència amb un 
partit per jugar, contra el Bar-
celona, que ja ha guanyat la 
lliga i que no es juga res. Per 
a l’IHC suposava un desastre, 

Ton Baliu, convocat per al Mundial. 
El seleccionador Quim Paüls, ha convocat al jugador de l’IHC Ton Baliu per al Campionat del Món 
que es jugarà a La Vendéenne (França) del 20 al 27 de juny. Un premi a una bona temporada.

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



El sots25 del Vilanova 
Endavant s’acomiada 
de l’afició amb una 
lluïda victòria
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BÀSQUET / LA VEU

El Physic CB Igualada A visita-
va diumenge a les 18h la pista 
del CB Grup Barna A, on es ju-
gaven la possibilitat de la 3a o 
4a posició en la classificació. El 
partit va començar amb un 0-5 
a favor dels jugadors d’Iguala-
da, que es mostraven forts. A 
partir de llavors, un intercanvi 

El CBI es jugarà davant el Masnou 
passar a final four d’ascens a la EBA

AGILITY / LA VEU

El passat diumenge 10 de 
maig es va celebrar a la zona 
esportiva del Congost de Man-
resa el 60è aniversari de la 
botiga d’animals Fauna Gibert 
i en la que van voler comptar, 
com a convidat especial amb 
Luis Luque, el motbuienc agili-
tista d’elit i el seu equip.
La jornada va estar plena de 
visitants, clients i simpatitzants 
que van voler gaudir de les ac-
tivitats. Des de l’Escola canina 
Rivalcan es va oferir una sèrie 
de exhibicions d’agility de tots 
nivells, iniciació i competició; 
educació i habilitats canines. 

Rivalcan, convidat especial

L’equip d’agility junior va crear 
moments molt divertits i d’ex-
pectació i es va fer la cloenda 
amb unes classes d’agility in 
situ dels visitants que van vo-
ler provar aquest esport.
L’Escola d’agility Rivalcan 
està liderada per Luis Luque, 
amb 23 anys d’experiència en 
educació canina i correcció de 
conductes i agility i en aquests 
moments dona servei  a tot 
el territori català, en temes 
d’educació canina, d’agility i 
col·laborant en l’organització 
d’esdeveniments dins el món 
caní. 

de cistelles manava en l’equip, 
fins a arribar al minut 5 de par-
tit, on un parcial de 12-0 a fa-
vor del CB Grup Barna A, els 
situava amb un avantatge de 
12 punts en el marcador. Els 
jugadors blaus responien amb 
un 0-6, i finalment un últim 
parcial de 5-0 tancava els deu 
primers minuts de partit. El re-
sultat del primer parcial va ser 
de 25-14. En el segon quart, 
seguia el constant intercanvi 
de cistelles.
Una millora defensiva per part 
del Physic CB Igualada A, els 
donava la possibilitat de fer 
un parcial de 0-11, que els 
situava tan sols a 4 punts de 
l’equip rival, cosa que havien 
d’aprofitar per poder pressio-
nar al rival, i apropar-se en el 
marcador. Finalment, els blaus 
van acabar guanyant el quart. 
El resultat del parcial va ser de 
13-22, que col·locava un resul-
tat al marcador de 38-36. A la 
represa del partit, un Igualada 
molt apagat, i molt fluix en de-
fensa, permetia un parcial de 
13-0, que posava al CB Grup 
Barna A novament molt dis-
tanciat de l’equip visitant. A 
partir d’aquest momento, un 
intercanvi de bàsquets carac-
teritzava el final de quart. El 
resultat del tercer període era 
de 28-14, que col·locava un 
marcador total de 66-50 a falta 
de deu minuts de partit.
En l’últim quart, els jugadors 
de Raül Caballero es mostra-

ven molt posats en defensa, i 
amb moltes ocasions de bàs-
quets, semblava que arribaven 
a escurçar distàncies, tot i que 
el CB Grup Barna A, trobava 
moltes ocasions per fer bàs-
quets, i sobretot mostrava un 
gran encert des de la línia de 
tir lliure. L’últim parcial va ser 
de 20-25. Finalment el matx va 
acabar amb un resultat de CB 
Grup Barna A 86 – Physic CB 
Igualada A 75. 

Demà, a les 8 del vespre, 
tothom a les Comes
El CBI acaba quart classificat, 
i haurà de cercar un lloc a la 
“final four” d’ascens a la Lliga 
EBA davant el líder del grup 
A, el potent Masnou. El primer 
partit, demà dissabte a les 8 
del vespre a les Comes.

CB Grup Barna A: A. Oleart 
(20), D. Pines (2), P. Ferragut 
(0), C. Gil (6), M. Rabaseda 
(16), B. Ramos (12), N. Cat-
terino (0), D. Capellas (5), M. 
Maldonado (24), N. Santiago 
(1), A. Costa (0).
Physic CB Igualada A: Q. Pa-
drós (6), R. Riu (11), M. Moli-
ner (9), J. Torres (15), C. Fons 
(4), A. Gual (8), A. Roca (4), M. 
Padrós (-), G. Vilaginés (0), E. 
Tejero (15), S. Laguarta (-), M. 
Benito (3).
Parcials: 25-14, 13-22 (38-36), 
28-14 (66-50), 20-25 (86-75).
Àrbitres: A. Canle, C. Dos San-
tos

BÀSQUET / LA VEU

Els jugadors sots 25 del Vila-
nova Bàsquet Endavant van 
tornar al bon camí aquest 
dissabte amb una treballada 
victòria davant el Capellades 
per 66 a 63. Sembla que els 
vilanovins havien reservat 
el seu millor joc per a l’últim 
partit que jugaven a Can Titó 
aquesta temporada i van oferir 
als aficionats un match vibrant 
i ple d’alternatives en el mar-
cador. Durant els dos primers 
quarts les diferències mai van 
superar els tres punts i al des-
cans es va arribar 34- 32 per 
als locals. Al tercer quart tots 
dos equips van pujar el seu to 
defensiu i el Vilanova va arri-
bar als deu  punts de diferen-
cia en el marcador (48-38) que 
podien haver estat més si no 
fos pels set tirs lliures errats. 
El Capellades va reaccionar  i 
amb un parcial de 5 a 20 es 
va coŀlocar cinc amunt (53-
58) quan només quedaven 4 
minuts per la finalització. Te-
nint en compte experiències 
passades tot semblava perdut 
però els vilanovins van girar la 
truita amb un parcial de 12 a 2 
gràcies a un triple i a l’encert, 
ara sí, des de la línia de per-
sonal. El final va ser un conti-
nu patiment per als seguidors 
locals amb tres nous errors en 
els tirs lliures a l’últim minut 
que podien haver llençat per 
terra tota la feina anterior.

Parcials: 15-19, 19-13, 17-16 
i 15-15. Van jugar: Fernando 
Leno (3), Albert Moreno (5), Da-
vid Longarón, Óscar Borrega 
(28), Héctor Castillo (12), Óscar 
Gómez (2), Stalin Rodríguez (6), 
Adrià Lloret (10) i Roger Manza-
no. Entrenador Pep Ferrer.
L’infantil masculí va perdre a 
casa davant el Pratenc 31 a 
48.  Van jugar: Nathan Lorente, 
Marcos García, Carlos Lorenzo, 
Carlos García, Adrià Sala, Víctor 
Larrache  i Christian Martínez. 
Entrenador: Héctor Castillo.

Edu Viles comença la temporada 
estival de 100 m a Itàlia
ATLETISME / LA VEU

El medionenc Edu Viles, que 
pertany al Club Atlètic Igua-
lada, encetarà la temporada 
oficial aquest diumenge 17 
de maig a Gavardo (Itàlia), 
al meeting internacional, on 
l’any passat ja va disputar 
els 100 m i va parar el crono 
en 10,36 s.
Tot i córrer en 3 ocasions a 
la lliga catalana de clubs, 

no és fins aquest diumenge 
que disputarà la primera car-
rera de nivell i ja sense tan-
ta càrrega d’entrenaments. 
Aquest any el meeting tin-
drà la presència de grans velo-
cistes del panorama europeu. 
Un bon escenari per comen-
çar amb bon peu l’aire lliure. 
A les 16:30h del diumenge es 
disputen les sèries classifica-
tòries i a les 19:50h la final.

Codi: 2015/ 16

EDICTE de l’Ajuntament de Capellades, sobre aprovació inicial 
procediment correcció errada en la planimetria del Text Refós 
del Pla General . (2015/ 16)
Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament  en sessió ordinària 
del 29/04/2015 el procediment de correcció d’errada en la 
planimetria del Text Refós del Pla General d’Ordenació de 
Capellades.
S’exposa al públic per un termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la publicació dels edictes al Butlletí O�cial de la Provín-
cia de Barcelona, Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya i  en 
un diari d’àmbit local.
Durant aquests termini l’expedient quedarà a disposició de 
qualsevol que vulgui examinar l’expedient per presentar les 
al·legacions que es creguin convenients.
En el cas de no presentar-se cap reclamació en el període 
d’informació pública, l’acord esdevindrà de�nitiu.
Es fa públic per a informació general.

Capellades,  7 de maig de 2015

Marcel·lí Martorell i Font 
Alcalde-president

 C/Ramon Godó, núm. 9 - 08786  Capellades 
 Tel. 93 801 10 01  - capellades@capellades.cat

                  AJUNTAMENT  DE  CAPELLADES            

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



El San Roque, 
al campionat de 
Catalunya individual i 
per equips

HOQUEI / LA VEU

Prebenjamí In. Comarcals
CP CALAFELL, 3-HCM, 0
Aleix Aguilera, Gabriel Jorque-
ra, Pau Sanchez, Ramon Pon-
cell, Nil Salas, Pol Izquierdo, 
Joel Garcia, Pau Parera i Jan 
Ticó. Entr: Pau Torras. 
Prebenjamí
RIUDEBITLLES, 2-HCM, 2
Alejandro Luque, Andreu Sau-
rí, Oriol Malet, Manel Saurí, 
Daniel Iglesias, Pol Ruiz, Eloi 
Codina i Martí Pons. Entr: Ivan 
Rica. 
Benjamí
MOLLET HC, 10-HCM, 3
Liu Capdevila, Ona Vidal, Va-
dim Puig, Ariadna Busqué, 
Judit Llobet, David Ruiz i Pau 
Torilo. Entr: Roger Madrid.
Aleví B
CALAFELL, 10-HCM, 2
Zoe Torras, Andrés Pérez, Pau 
Bars, Arnau Bosch, Pere Subi-
rana, Marc Lastre, Àlex Mole-
ro, i Guillem Ribas. Entr: Manel 
Cervera.
Aleví A 
VENDRELL, 1-HCM, 10
Biel Llobet, Maure Madrid, Àlex 
Rica, Adrià Torras, Marc Ba-
cardit, Gerard Bacardit, i Arnau 
Segura. Entr: Daniel Baraldés.
Juvenil
HCM, 2-CH CADI, 4
Roman Arribas i Sergi Ribas, 
Víctor Bossa, Dimitri Rosich, 
Maure Madrid, Arnau Segura, 
Oriol Ricard i Carlos Morales 
sota les ordres de Bernat Pe-
relló.
Júnior
CP MONJOS, 5-HCM, 6
Roger Madrid, Carlos Morales, 
Ivan Rica, Ricard Perez, Pau 
Torras i Oriol Ricard, sota les 
ordres de Gabri Ramírez.
Veterans
HCM, 2-CP CONGRÉS, 7
Josep Mir i Gabri Ramírez, Jo-
fre Torra, Xavi Massana, Albert 
Pinyol, Albert Parera, David 
Compte, David Bars, Moisès 
Cervera, i Carles Povill.   

Equips de pàdel del CE Les Moreres-CalFont.

Resultats dels equips de pàdel 
de Calfont-Les Moreres

GIMNÀSTICA / LA VEU

Dissabte dia 9, al pavelló del 
Sícoris Club a Lleida, gimnas-
tes del Club Gimnàstic San 
Roque competien per clasifi-
car-se pel Campionat d’Espa-
nya en nivell absolut i modali-
tat individual.
Maria Cosano, en categoria ju-
nior, va competir amb els seus 
quatre exercicis, amb corda, 
pilota, maces i aro. Tot i els 
nervis que comporta un classi-
ficatori, va executar uns grans 
exercicis, tot i no tenir sort i no 
arribar a classificar-se. Només 
es classifiquen cinc gimnastes 
de cada categoria.
Ivet Playà en categoria seni-
or, sortí a pista amb tres balls, 
amb pilota, maces i cinta. Ho 
va fer amb una gran expressi-
vitat, però tampoc li van ator-
gar la possibilitat d’assistir al 
Campionat estatal.
I per últim, Andrea Roures, 
categoria sènior, també amb 
pilota, maces i cinta; va brillar 
amb els seus exercicis amb 
una gran execució, i aquí sí, va 
tenir la recompensa de quedar 
en quarta posició, i així, clas-
sificar-se pel Campionat d’Es-
panya, que es celebrarà el 2 
de juliol a Pontevedra. Felici-
tar a Andrea i cos tècnic per 
aquest resultat. 
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Resultats dels 
equips base de 
l’HC Montbui

PÀDEL / LA VEU

Aquest cap de setmana els 
Juniors van guanyar la seva 
eliminatòria per 3-0 ja que els 
seus rivals no es van presen-
tar.
Federat B: S’enfrontaven als 
líders, Ca n’Amat. Derrota per 
0-3 davant la superioritat de 
l’equip visitant. Ramon Albare-
da – Roger Caldito van formar 
la parella 1. Albert Prat – Da-
vid Llorens la 2ª i finalment, 
Oscar Tardà – Biaggio Gazzi-
neo completaven la 3ª.
Federat A: l’equip es va des-
plaçar a l’Infinit. Bons partits 
dels nostres però la balança 
va acabar caient cap a l’altre 
costat. Jaume Mallart – Carlos 
Perez van aconseguir el punt 
de l’honor guanyant per 7/5 
– 6/4 davant Xavi Casado – 
Dani Perez.
Xavi Mercader – Manel Vilar-
rubias van caure al tercer set 
davant Xavi Morera – Roger 
Costa per 3/6 – 7/5 – 4/6.
Lluís Piqué – Esteve Graells 
també van forçar un tercer set 
i van acabar perdent per 6/3 – 
5/7 – 4/6 davant Dani Vizcarra 
– Carles Lladó
PadelCat: sort diversa per a 
l’equip femení de Padelcat. 
Diumenge les noies van des-
plaçar-se a Esparreguera, Es-
padel, on no van poder puntu-
ar. 
Elena Ramon – Mireia Murilo, 
Montse Olivan – Noemi Navar-
rete, Alicia Iglesias – Esther 
Fernandez van ser les pare-
lles que ens van representar.
Al mateix temps, més noies de 
l’equip es desplaçaven a Can 
Bonastre per recuperar una 
eliminatòria pendent. Victòria 
de les nostres per 3-0.
Cristina Borràs – Anna Casaus 
van guanyar per 6/0 – 6/1 da-
vant Yolanda Perez – Noelia 
Farreras.
Núria Puig – Rosa Llucià van 

derrotar a Anna Mª Garcia – 
Montse Ferrer  per 7/6 - 6/4 
- 6/2.
Sussana Borràs – Yolanda 

Fernandez van guanyar per 
5/7 – 4/6 – 7/6 davant Merce 
Mosa – Montse Fesendo.

BICICLETES

PROMOCIÓ QUINZENA!

LUCKY-PHASE TWO-GRIT-IXIA-CRISP-RAZOR-AGR-NOKAIC
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MOTOR / LA VEU

Després del seu sete lloc 
aconseguit a les 24 hores de 
Montmeló 2014, la cursa de 
resistència en motocicleta 
més important de la penínsu-
la, aquest any tornen amb les 
energies renovades i moltes 
novetats.
La principal és el canvi de nom 
de l’escuderia que passa a 
ser Equip Motogrup Bombers 
24H. L’autoescola Montauto 
que l’any passat era un dels 
principals patrocinadors de 
l’equip, aquesta nova edició 
s’implica més. De manera que 
l’equip modifica el nom adop-
tant el de l’associació d’au-
toescoles per als carnets de 
motocicleta, Motogrup.
La segona part del nom es de-
riva amb motiu que diversos 
pilots pertanyen al Departa-
ment de Bombers de la Gene-
ralitat. Així que el departament 
ha concedit que l’equip pugui 

L’equip Piera 24 hores, a punt!

TRIATLÓ / LA VEU

El diumenge 10 de maig es va 
celebrar el IX triatló de Sitges. 
Amb un dia assolellat i la mar 
en un estat molt tranquil van 
fer que el dia fos excel·lent per 
la pràctica del triatló.
Per part del CAI triatló Petro-
miralles molt bons resultats 
de tots els components, des-
tacant l’exceŀlent 3a posició 
en categoria cadet de la jove 
triatleta Elia Ibarra i la bona 
actuació de l’equip masculí 
que aconseguia la 13a posició 
de la general  d’un total de 35 
equips classificats.
Resultats dels components de 
l’equip igualadí:
75è Josep Martinez 1.03.42
76è David Sevilla 1.03.43
78è Daniel Segura  1.03.44
105è Marc Moreno  1.05.19

Atletes del CAI Triatló, en 
proves de Sitges i el Prat

116è Carlos Fernandez   1.06.01
186è Ramon Lladó   1.10.25
210è Bernat Vinyals 1.11.41
238è Saví Ubals 1.13.08
312è Isidre Roca 1.17.58
322è Victor Rios  1.19.05
334è Sergi Trujillo  1.20.34                                         
Femení:
12a Elia Ibarra (3a cadet) 1.10.50

Al Prat de Llobregat es va fer 
el campionat de Catalunya de 
triatló per equips. Un equip fe-
mení format per Eva Ribalta, 
Aïda Solà i Anna Noguera que 
va finalitzar en una excel.lent 
10a posició. I l’equip masculí 
format per Daniel Baraldes, 
Sergi Pujabet, Hector Colom, 
Albert Moreno, Jordi Vidal i 
Marc Moreno i que va finalit-
zar en molt bona 19a posició 
de la general. 

Enric Ferrer, guardonat a la 
Diada de la Natació Catalana
NATACIÓ / LA VEU

El passat dimecres 29 d’abril 
va tenir lloc la 14a edició de la 
Diada de la Natació Catalana, 
a l’Auditori de Barcelona, amb 
més de 300 assistents, entre 
ells la nedadora olímpica Mi-
reia Belmonte. En aquest acte 
s’hi van reconèixer els èxits 
esportius més destacats de la 
temporada 2014, lliurant més 
de 100 guardons a clubs, ne-

dadors, equips de waterpolo, 
de natació sincronitzada, i al-
tres persones vinculades a la 
natació, per la seva trajectòria.
L’igualadí Enric Ferrer i Solà, 
nedador màster, va rebre un 
guardó per haver obtingut la 
medalla de plata en 200 m. 
esquena en el Campionat 
del Món que es va celebrar a 
Montreal (Canadà) el juliol de 
2014. 

utilitzar els colors del seu parc 
mòbil per la cursa. Això supo-
sa un esdeveniment històric 
en el Departament, ja que és 
el primer any que participaran 
oficialment en una prova de 
resistència en motocicleta.
Una altra novetat serà la incor-
poració a l’equip d’una compo-
nent femenina, concretament 
Noelia Chaves, una jove pro-
mesa de tan sols setze anys. 
Plena de ganes de demostrar 
que, malgrat la seva curta 
edat, es troba perfectament 
preparada per finalitzar amb 
èxit aquesta prova.
En vistes a la magnitud del 
projecte a més de Motogrup i 
la gestió de Bombers s’han in-
corporat al projecte les entitats 
relacionades amb el motor si-
tuades a Castellolí, el Campus 
Motor i el circuit de Parcmotor 
on es realitzen les feines de 
mecànica i de posada a punt 
de la moto. Per a la gestió de 

la cuina s’incorpora la funda-
ció l’Atelier de l’Escola Pia 
d’Igualada i per la mecànica 
de nou es compta amb l’esta-
bliment Isart Motos.
A hores d’ara l’equip es troba 
a la recerca de ingressos ad-
dicionals per tal de realitzar 
la novetat més important, el 
desdoblament del equip.  L’es-
cuderia està preparada per 
incorporar una segona moto-
cicleta. Això significa quatre 
pilots més, unes vint persones 
més que s’encarregaran de la 
mecànica, cronometratge, cui-
na, etc.
La resta de patrocinadors es 
poden veure a la pàgina de 
facebook del Equip Piera 24 
Hores o al twitter @equipmo-
togrupbombers24h.
Properament l’equip realitzarà 
la seva presentació oficial al 
Campus Motor Anoia. 

Resultats de competicions de pàdel
PÀDEL / LA VEU

Molt bona jornada dels dos 
equips Subaru que juguen la 
lliga federada. El A va comple-
tar un partit molt seriós davant 
els B de de Sant Fruitós. Van 
obrir foc Mito Campins/Isidre 
Marimon guanyant amb con-
tundència a 6-1, 6-3 a Aleix 
Arrufat/Xavi Morales. Bernat 
Solé/Roger Rosich van tam-
bé sumar 7-6, 6-4 davant J. 
Jiménez/R. Moteso i finalment 
Albert Homs/David Jaume van 
donar el tercer guanyant a 
Marc Santaularia/Andreu Mo-
reno per 3-6, 6-3, 6-4.
El segon equip també va pas-
sar amb notable a Sallent. Les 
coses no van començar gaire 
be ja que David Sanuy/Àngel 
Solé van cedir 6-0, 6-2 amb 
Ivan Puigdellivol/Jordi Masfret, 
però uns fiables Jordi Carol/
Martí Mas van empatar gua-
nyant 6-3, 6-4 a Joan Gavilan/
Dani Treserras. Finalment uns 
grans Joan Albareda/Lluís Fer-
nàndez, van donar la victòria 

guanyant Xavi Vilardell/Pedro 
Gonzalez.
 
L’equip de veterans guanya 
el títol de Lliga comarcal
Desprès d’un igualadíssim frec 
a frec, l’equip de veterans és 
va endur el títol desprès d’arri-
bar a la última jornada amb un 
punt de diferencia amb el Tot 
Pàdel de Sant Fruitós, a qui va 
derrotar per 3-0.
El primer punt va venir de la 
mà d’uns seriosos Jordi Homs/
Àngel Solé guanyant per 6-0, 
6-3 a la parella Andreu More-
no/Joan Díaz, la cosa va seguir 
i Pep Ferrer/Lluís Fernàndez 
van patir solament en el primer 
set per donar la victòria parci-
al per 7-6, 6-2 dominant Albert 
Lahoz/Cresenci Casals. Però 
els nostres necessitaven el ter-
cer punt per desfer un hipotètic 
empat. Albert Homs/David Jau-
me van resoldre davant Mario 
Putellas/Miquel Martínez en un 
llarguíssim i dur partit guanyat 
per 5-7, 7-6, 6-2.

Doble derrota en el femení
Les noies que de forma molt 
brillant és van classificar per 
jugar la fase final de la lliga del 
Baix Llobregat van caure 3-0 a 
Sant Andreu de la Barca.
Dolors Mallofré/Marta Hidalgo 
van ensopegar 6-4, 6-2 amb 
Bibiana Bocciá/Sandra Lopez, 
Xussi Muñoz/Joanna Vilarru-
bies tampoc van tenir opcions 
caient 6-3, 6-1 amb Minerva 
Pérez/Sàvia Aranda i finalment 
Cristina Ferrer/Carme Expósito 
també van caure 6-1, 6-2 amb 
Laura Amigó/Erica Peláez.
En la lliga, derrota per 2-1 en el 
derbi davant Can Busqué.Antò-
nia Pintó/Rosa Riba van caure 
amb les experimentades Flo-
ren Stosslein/Meri Garcia per 
6-1, 6-2, però Francina Olaria/
Marta Hidalgo van empatar el 
partit desprès de guanyar per 
un doble 6-1 a Cristina Borràs/
Mireia Cortasa, però finalment 
en el decisiu Rosa Mas/Dolors 
Mallofré no van poder fer res 
davant Gloria Ferré/Margarida 
Pintó perdent en dos sets. 

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



REDACCIÓ / LA VEU

El passat dissabte 9 de maig 
es van celebrar les Finals a 4 
de Bàsquet dels Jocs Espor-
tius Escolars de l’Anoia orga-
nitzades pel Consell Esportiu 
de l’Anoia. Una diada esporti-
va molt lluïda amb equips de 
tota la comarca de l’Anoia i 
d’altres comarques.
En categoria aleví femení, 
el Monalco es va imposar a 
la final al Font Rubí per 33 a 
30. En el partit del 3r i 4t lloc, 
el CBS Groc de Sant Feliu 
es va imposar per 26 a 17 a 
l’UE Subirats de Sant Sadurní 
d’Anoia.
En categoria aleví mixt, les 
Escolàpies es van imposar al 
Marquès de la Pobla per 28 a 
25, en una final molt disputada 
fins als darrers minuts.
En categoria infantil femení, 
el Monalco A es va imposar a 
l’UE Capellades per 57 a 22. 
En el partit pel 3r i 4t lloc, el 
SECC Els Cafeters d’Hosta-
lets de Pierola van guanyar 
per 38 a 29 a l’Escola Anoia.
En categoria cadet masculina, 
el Vilanova B.E. es va imposar 
a l’Òdena C.B. En categoria 
cadet-juvenil femení nivell A, 
el campió va ser el Monalco 
guanyant la final per 63 a 17 
a l’UE Capellades. I el CB Llo-
renç van ser tercers després 

Poliesportiu benjamí.

Finals de bàsquet i del poliesportiu benjamí dels Jocs Escolars
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d’imposar-se al Font Rubí per 
33 a 30. En el grup B, El Pere 
Vives va ser el campió, sego-
na posició per l’Escola Pia i 
tercera pel CB Hortonenc. 
També es va fer entrega de 
premis del programa Valors 
en joc. Els equips premiats de-
gut al comportament exemplar 
durant tota la temporada dels 
jugadors/es, entrenadors/es 
i pares/mares han estat: ale-
vins: CBS Groc, Marquès de 
la Pobla, Monalco; Infantils: 
Monalco A i B, Joan Mercader, 
Escola Anoia; Cadet-juvenils: 
Monalco, Escola Pia, Joan 
Mercader, Òdena CB, Sant 
Ramon.
Els equips guanyadors de 
cada categoria han aconseguit 
el passi a les Finals Interco-
marcals que també es faran 
a Igualada el proper dissabte 

23 de maig. Aquestes finals les 
disputen els campions de les 
següents comarques: Garraf, 
Alt Penedès, Baix Llobregat i 
Anoia.
També el passat dissabte 9 de 
maig es va celebrar la cloen-
da dels equips de poliesportiu 
benjamí en categoria benjami-
na i masculina organitzada pel 
Consell Esportiu de l’Anoia . 
Durant tot el matí, els diferents 
equips van practicar volei co-
operatiu, bàdminton, tennis 
taula, zona d’inflables i zona 
de balance bike. Una cloenda 
lúdica en la qual posteriorment 
de les activitats es van anar 
repartint els premis als equips 
guanyadors de cada categoria.
En categoria poliesportiu ben-
jamí femení: campió el Ramon 
Castelltort amb 76 punts, se-
guit del Monalco A amb 74.5 

punts i el Montclar A amb 70.5 
punts.
En categoria benjamí mas-
culí, nivell A: campió l’Escola 
Mowgli amb 46 punts, segon 
lloc pel Ramon Castelltort A 
amb 42 i tercera posició pels 
Maristes A amb 41 punts. Ni-
vell B: Campió el Joan Mara-
gall A amb 68 punts, segon 
MDP Igualada amb 57 punts 
i tercers classificats el Garcia 
Fossas A amb 55 punts. Nivell 
C: Campió l’Ateneu amb 53.5 
punts, segon Mestral B amb 
44,5 punts i tercer el Ramon 
Castelltort B amb 42.5.
Dissabte també es va celebrar 
el Campionat Comarcal d’Atle-
tisme Aleví Proves que també 
va puntuar per la competició 
de Poliesportiu Aleví. 
Les proves convocades i gua-
nyadors/es van ser: 2000m.ll.: 

Finals a quatre de Bàsquet.

femení: 1a Carlota Díaz-Guer-
ra (G.Fossas), 2a Laura Gimé-
nez (R.Castelltort), 3a Xènia 
Sáez (C.Òdena); masculí: 1r 
Jan Bisbal (G.Fossas), 2n Jo-
sep Domènech (C.Blanca), 3r 
Àlex Riera (R.Castelltort)
En els 100m.marxa: femení: 1a 
Laura Giménez (R.Castelltort), 
2a Rut Castellano (Ateneu), 
3a Cristina Batalla (Ateneu); 
masculí: 1r Nicolau Gas-
só (Ateneu), 2n Toni Padrós 
(G.Fossas), 3r Soulayman Ha-
ouari (G.Castellà)
60m.llisos: femení: 1a Núria 
Quílez (Mowgli), 2a Aina Poch 
(Ateneu), 3a Carlota Díaz-
Guerra (G.Fossas); masculí: 
1r Magí Valls (C.Blanca), 2n 
Àlex Garcia (Mestral), 3r Albert 
Prieto (C.Blanca).
60m.tanques: femení: 1a 
B.Pérez (R.Castelltort), 2a 
K.Garcia (Apiària),3a  C.Díaz-
Guerra (G.Fossas); mas-
culí: 1r À.Garcia (Mestral), 
2n S.Callejas (D.Martí), 3r 
G.Prats (G.Fossas).
Llargada, femení: 1a K.Garcia 
(Apiària), 2a N.Quílez 
(Mowgli), 3a E.Guzmán 
(Renaixença); masculí 1r 
D.Segura (C.Òdena), 2n 
P.Vilanova (G.Fossas), 3r 
À.Riera (R.Castelltort).
Alçada, femení: 1a N.Quílez 
(Mowgli), 2a E.Guzmán 
(Renaixença), 3a C.Díaz-
Guerra (G.Fossas); mascu-
lí: 1r G.Prats (G.Fossas), 2n 
N.Gassó (Ateneu), 3r M.Elías 
(GFossas)
Pes femení: 1a A.Càmara 
(J.Maria), 2a J.Muñoz 
(R.Castelltort), 3a M.Martí 
(Apiària); masculí: 1r À.Riera 
(R.Castelltort), 2n À.Gonzàlez 
(G.Fossas), 3r M.Valls 
(C.Blanca)
Pilota femení: 1a M.Martí 
(Apiària), 2a C.Díaz-Guerra 
(G.Fossas), 3a M.López (Ate-
neu); masculí 1r A.Llorens 
(C.Òdena), 2n À.Gonzàlez 
(G.Fossas), 3r A.Brunet (Ate-
neu)
Classificacions a: www.ceano-
ia.cat

FRONTENNIS / ANTONI FONT

Dissabte dia 9 de maig es 
va jugar al Frontó de Bac de 
Roda (Barcelona) la promo-
ció de descens a Primera del 
Campionat de Catalunya per 
Parelles. Hi participava la pa-
rella igualadina, formada per 
Jaume Estapé i Marc Esteve, 
i que van jugar contra Berga. 
Els igualadins van guanyar per 
un resultat de 13-15, 15-10 i 
10-8, en un joc molt anivellat i 
tens com el resultat indica. El 

Jaume i el Marc van saber es-
tar en els moments claus de la 
partida i van demostrar que te-
nen qualitat i nivell per seguir 
estant a Divisió d’Honor. 
L’altra parella de Primera, el 
Miguel Vivar i el Jordi Romero, 
l’anterior setmana no va te-
nir la mateixa sort i va perdre 
contra un Abrera que es va re-
forçar per aquesta ocasió. Els 
igualadins l’any vinent jugaran 
a Segona. 
Acabada la temporada de 

Competició Federada, el Fron-
tennis Igualada es marca com 
a objectiu per la temporada 
que ve en el Campionat de 
Catalunya per Parelles, man-
tenir la Divisió d’Honor i pujar 
a Primera Categoria. I en el 
Campionat de Catalunya per 
Clubs pujar a Primera. El Club 
també intentarà fer entrar en 
les competicions algun juga-
dor del grup de joves que ja 
fa un any està entrenant a un 
bon nivell.

Un cop acabada la tempora-
da comencen els Open i Tor-
neigs. El primer serà el cap 

de setmana que ve a Abrera, 
amb una parella de Sènior i 
una de Veterans.  

El Frontennis Igualada manté la parella a Divisió d’Honor



La montbuienca Mireia Conde en el lloc més alt del podi asturià.
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FUTBOL SALA / LA VEU

El dijous 7 de maig es va ce-
lebrar la Final i 3r/4t lloc del 
8è Campionat de Futbol Sala 
d’AMPA’s.
La final la van disputar el Ser-
ra de Coll-Bas de Carme, pri-
mer classificat a la fase regu-
lar, contra el Castell d’Òdena, 
quart classificat a la fase regu-
lar. El partit se’l va emportar el 
Castell d’Òdena per 2 gols a 4. 
El resultat del tot inesperat no 
pel joc de l’Òdena que va me-
rèixer emportar-se el campio-
nat per mèrits propis sinó per 
la diferència en la classificació 
de la fase regular.
El partit va ser molt disputat, 
des del minut 1 l’Òdena s’im-
posava en el centre del camp 
creant jugades de gol gràcies. 
Gran actuació del porter del 
Carme, Josep Claramunt que 
va evitar que es pogués sen-
tenciar el resultat a la primera 
meitat.
El Carme li va costar estar al 
nivell que ha demostrat durant 
tota la temporada. En la se-
gona meitat van ser capaços 

Els participants a la fase final.

Final del 8è Campionat de 
Futbol Sala d’Ampa’s de l’Anoia

Mireia Conde guanya el trial 
d’Astúries i Toni Bou és segon
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

La tercera prova del campio-
nat estatal a l’aire lliure va te-
nir per marc els voltants de la 
població asturiana de El Con-
dado amb la participació de 
varis pilots anoiencs. 
Cal destacar la fantàstica vic-
tòria al trial absolut femení de 
Mireia Conde del Moto Club 
Montbui amb Beta Trueba. 
Per la seva banda el pierenc 
Toni Bou va ser segon amb la 
Montesa en aquest trial que 
es caracteritzà per les zones 
tècniques i molt ajustades de 
temps. El guanyador va ser 
Àdam Raga amb GasGas i 
el podi el va completar Jeroni 
Fajardo amb Beta. Ara Raga 
passa encapçalar el campio-
nat però amb tant sols un punt 
si troba Bou.
També participaren en aquest 
trial asturià els pilots del Piera 
Scan en diverses categories. 
Així, a Cadets tercer fou Sergi 
Ribau. Setè Pol Mediñà i vuite 
Gerard Trueba tots ells amb 
Beta Trueba. A femení B la 
vencedora fou Carla Caballe 
també del Piera Scan  pilotant 
una Beta Trueba. La propera 
prova puntuable es disputarà 
a Sant Julià de Lòria el segon 
cap de setmana de juliol.

Demà  torna la Rider1000 de 
l’igualadí Pep Requena
A partir de les sis del matí 
demà dissabte començarà la 
tercera edició de la Rider1000 
creada per l’igualadí Pep Re-
quena. Després dels èxits de 
les dues primeres edicions, 
enguany l’inscripció supera to-
tes les previsions i seran més 
de 1200 els participants moto-
ciclistes.
La Rider1000 és un esdeveni-
ment motociclista no competi-
tiu de 1.000 km per carreteres 
obertes al trànsit. L’objectiu és 
certificar el pas pels diferents 
controls assenyalats en el re-
corregut triat, fins a arribar a 
la meta, que coincidirà amb el 
mateix punt de sortida.
L’itinerari no està definit, no-
més hi ha els controls de pas. 
Cada participant podrà escollir 

la carretera que consideri més 
apropiada a les seves caracte-
rístiques de conducció. L’itine-
rari es publica a la web perquè 
cada participant pugui projec-
tar la seva estratègia.
El temps màxim per a realitzar 
el recorregut està calculat so-
bre la base dels 50 km/h apro-
ximadament. Els participants 
en la Rider1000 disposaran 
d’un temps màxim de 20 ho-
res.
Els participants prendran la 
sortida de 6 en 6, cada mi-
nut a partir de les 6:00 h del 
matí, amb sortida i arribada a 
Manresa. La Rider1000 no és 
una cursa, de manera que no 
hi haurà ni classificacions, ni 
premis de cap tipus.
Els participants que tinguin el 
visat de tots els controls fins 
a la meta, se’ls lliurarà un pin 
únic i numerat, que certifica-
rà haver completat l’itinerari. 
Amb la seva fotografia, pas-
saran a formar part del ” Ri-
der1000 Hall of Fame “.
Enguany seran 14 els punts 
de pas i situats a: Manresa 
(sortida i arribada), Collsus-
pina, El Reig, Alp, Castellar 
de n’Hug (només Rider300), 
Tornafort, Vielha, Espluga de 
Serra, Vilanova de Meià, Guis-
sona, Albagés, Horta de Sant 
Joan, La Morera de Montsant, 
El Pla de Santa Maria.
Sens dubte es tracta d’un 
esdeveniment molt apreciat 
pels autèntics motards com 
ho demostra la gran quantitat 
de participants, dels quals hi 
han molts anoiencs, així com 
d’arreu de Catalunya, estatals 
i fins i tot alemanys, suïssos i 
francesos.

de capgirar el resultat advers 
i posar-se 2 a 1. Però en els 
darrers minuts, l’Òdena va 
marcar 3 gols que van sen-
tenciar l’enfrontament. Feli-
citar a tots dos equips per la 
gran temporada i en especial 
a l’equip Campió, el Castell 
d’Òdena. 
En Marc Sànchez del Serra de 
Coll Bas es va endur el trofeu 
al Fair-Play, gràcies a la seva 
esportivitat mostrada al llarg 
de tota la temporada.
Els gols van ser: Serra de Coll 
Bas de Carme: Jordi Riba (1), 
Marcel Alemany (1); Castell 
d’Òdena: Marc Berenguer (2), 
Jose Roldan (2)
En el partit pel tercer i quart 
lloc es va imposar el Garcia 
Lorca per 3 gols a 2 a l’Acadè-
mia Igualada.  
La primera meitat, el domi-
ni va ser total de l’Acadèmia 
Igualada que va aconseguir 
avançar-se per 2 a 0. Ho van 
aconseguir amb molt d’esforç 
ja que el Garcia Lorca sempre 
buscava la porteria contrària 
però descuidant la seva. En 

el tram final, les forces es van 
anivellar i el Garcia Lorca va 
aconseguir empatar el mar-
cador a 2. Quan tot sembla-
va que s’hauria de decidir el 
partit a la tanda de penals, va 
marcat el Garcia Lorca acon-
seguint emportar-se aquesta 
tercera posició. Un partit amb 
molta igualtat 
Els gols del Garcia Lorca: 
Juanma Gómez (3); Acadèmia 
Igualada: Carlos Elvira (1), 
Víctor Camarero (1)
També es va fe entrega d’un 
reconeixement a Josep Ala-
bau responsable arbitral tant 
del Campionat de Futbol Sala 
d’AMPA’s com del Futbol 7. 
Són molts anys els que porta 
al peu del canó vetllant pels 
campionats de lleure i fent una 
feina extraordinària. Des del 
Consell Esportiu de l’Anoia li 
estan molt agraïts. Els organit-
zadors també agraeixen a la 
resta d’equips que han partici-
pat en el Campionat: Castello-
lí, Alta Segarra, Garcia Fossas 
i el Vilademàger de la Llacuna.  

Aquesta serà la tercera edició de la 
Rider1000.

L’AVI comença la Copa Veterans 
perdent a casa amb el Sants (1-2)
FUTBOL VETERÀ / JOSEP M. TALLÓ

Finalitzada la lliga us deta-
llem punts i  classificació dels 
equips:
Maurina Egara (campió), 53 
– Lloreda, 50 – Barcelonaeta, 
47 – El Prat, 38 – Cornellà, 36 
– Horta, 31 – Terrassa, 31 – 
Igualada, 28 – Stoitchkov, 25 
– Badalona, 25 – Júpiter, 23 i 
Sants, 9.
El format de la  Copa Catalu-
nya que ara iniciem és el se-
güent: L’integren 3 grups, 2 de 
4 equips i 1 de tres, que dispu-
taran una lligueta, quedant eli-
minat l’últim de cada grup. Els 
8 restants, s’eliminaran entre 
ells fins que en quedin 2 per a 
disputar la final.
En quant a aquest primer par-
tit de Copa, passo a detallar 
els gols: 

Minut 7, una inoportuna rellis-
cada dins l’àrea d’un defensor 
local que disputava l’esfèrica 
a l’atacant, permeté a aquest 
efectuar una còmoda passa-
da al seu company, més ben 
ubicat, que a plaer marcà de 
remat ras (0-1).
Minut 65, un ràpid contraatac 

visitant fou culminat des de 
fora l’àrea, amb un xut col-
locat al pal dret, que botà un 
metro davant la línia de porta 
i feu inútil l’estirada del meta, 
passat la pilota per sobre del 
seu braç (0-2). 
Minut 90, Gustavo, que  efec-
tuà un magnífic partit, lluità per 
l’esfèrica i passà perfecte a X. 
Moyes, el qual col·locà el baló, 
amb molta habilitat, entre la 
defensa i el porter, on Lele 
no  perdonà, salvant la deses-
perada sortida del porter rival 
en un hàbil xut que passà per 
sota el  cos del meta (1-2).
Ramonet, disposà de: Tort, 
Sevilla, Robert, Padró, Cal-
sina, Ivan, Corbella, Planell, 
Ricart, Lele, Mayor, Gustavo, 
X. Moyes, Ureña, Costa i Toro. 
Demà dissabte ens visitarà el 
Júpiter.   
 

Costa.



HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

Bon partit de l’Igualada a Les 
Casernes de Vilanova i la Gel-
trú tot i perdre. Les igualadi-
nes van controlar el partit a la 
primera part i van pagar mas-
sa car els pocs errors que van 
cometre a la segona. Fins i tot 
l’ocasió de l’empat en el darrer 
minut.
Tot i la manca de victòries en 
els darrers partits, l’equip es 
troba fort i en disposició d’es-
garrapar punts en els darrers 
quatre partits que queden per 
acabar l’OKlliga.
Precisament els propers dos 
partits seran a Les Comes. El 
primer, de la jornada 23, con-
tra l’Sfèric de Terrassa el diu-
menge vinent a les 12:30 h. 
Les egarenques, després de 
prescindir dels serveis de Jor-
di Calafell fa unes jornades, 
i amb en Pep Martínez a la 
banqueta, que havia comen-
çat aquesta temporada amb 
el Sant Cugat (que ocupa la 
penúltima posició), vénen de 
guanyar al CP Manlleu (6-5) 

Jordi Fernández va ser el cinquè veterà a Granollers.

Bon partit de l’Igualada FHCP 
a Vilanova i la Geltrú, tot i la derrota

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta Promesa del C.A. 
Igualada Petromiralles Sheila 
Avilés, va assolir diumenge 
una gran victòria en la 28a. 
edició de la Cursa de l’Alba - 
G.P. Inverse, disputada con-
juntament amb la 2a. edició 
de la Marató de Montserrat, 
sobre un recorregut total de 
24 km.  amb sortida  de Co-
llbató i arribada a Sant Geroni, 
sobre un recorregut forestal 
per la muntanya de Montser-
rat amb un desnivell positiu 
de 1.100 m. i que va comptar 
amb la participació de desta-
cats atletes catalans i estatals 
de l’especialitat. Entre uns 600 
atletes entre ambdues curses,  
hi participaren 5 atletes i tri-
atletes del CAI Petromiralles, 
tots en la Cursa de l’Alba.
Sheila Avilés (Grifone Team 
Ertza Otsoak) entrava gua-
nyadora fem. de la 28a. Cur-
sa de l’Alba i era 25a. general 
amb 2h. 25m. 00seg., sobre-
sortint també la 8a. posició 
gral. de José Manuel Grana-
dero, amb 2h. 08m. 59seg..  
Marta Llagostera era 247a. 
general, amb 3h. 36m. 44seg., 
Santi Sanz 253è general amb 
3h. 41 m. 24seg., i Josep Ma-
lave 256è gral. amb 3h. 43m. 
13seg., entre un total de 314 
corredors classificats.
Sheila Avilés i el guanyador 
masculí Andreu Simón - 2h. 

Sheila Avilés (CAI) guanya la 
Cursa de l’Alba
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00m. 39seg. - encapçalen la 
classificació de les Sky Sèri-
es de les Skyrunner National 
Series Spain, Andorra & Por-
tugal.                                                                                
Pel que fa a la 2a. Marató de 
Montserrat, sobre els 42.195 
m. habituals, els guanyadors 
absoluts de la prova van ser 
David Mariné (C.E. Molins de 
Rei), amb 4h. 45m. 13seg., i 
Rosa Navarro (Tuga Outdoor 
Team), 13a. general amb 5h. 
08m. 12seg., entre un total de 
238 corredors classificats.

Jordi Fernández, cinquè ve-
terà a la Milla de Granollers
El passat diumenge es va dur 
a terme a Granollers la 6a. edi-
ció de la Milla Urbana de Gra-
nollers,  sobre  els 1.609,32 
m. habituals, i que enguany 
acollía també el Campionat 
de Catalunya de Milla en Ruta 
absolut i per Veterans, amb la 
participació de destacats mig-
fondistes catalans.
Hi van participar els atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles 
Jordi Fernández Aguado, 5è 
en Veterans M-35 amb 5’04”4, 
i José Antonio Fernández, 12è 
en Veterans M-40 amb 5’38”4.
Els guanyadors absoluts del 
Campionat català van ser 
Marc Alcalà (F.C. Barcelona) 
amb 4’21”1, i en la prova fe-
menina Esther Guerrero (F.C. 
Barcelona) amb 4’57”7. 

i serà una bona motivació per 
guanyar-les amb la companyia 
i suport de l’afició igualadina.
El segon partit, el de la jor-
nada 24, serà contra el CP 
Manlleu, molt probablement, 
el dimecres dia 20 a les 21:30 
h. Les d’Osona han demanat 
avançar el partit entre setma-
na per compromisos federa-
tius durant el cap de setmana 
en què, prèviament, s’havia 
designat el partit.
CP Vilanova Estació Nàutica 4
Cate Ortega -P-, Patrícia Miret 

(1), Maria Figuerola (2), Hele-
na de Sivatte i Maria Córdoba 
(1). També Mònica Ferrer -P-, 
Clàudia Miret i Paola Pascual. 
Entrenadors: Joan Canals i 
Jordi Mier.
Igualada FHCP 3
Laia Navarrete -P-, Elba Gar-
reta, Clara Ferrer, Raquel 
Bernadas (2) i Marta Soler. 
També Sheila Torres -P-, Judit 
Baldris, Laura Torres, Meritxell 
Martínez i Laura Salvador (1). 
Entrenadors: Raül Ramírez i 
Harry Mora.

El partit es va disputat al pavelló de les Casernes, a la capital del Garraf.

El Masats Capellades assoleix 
l’ascens a primera divisió
FUTBOL SALA / LA VEU

Finalment i després d’una 
gran temporada, l’equip cape-
lladí va assolir l’ascens a pri-
mera divisió. La primera part 
del partit davant l’Escola Pia 
Sabadell (8-1) va ser de les 
pitjors de la temporada i per 
això només es va arribar al 
descans amb un ajustat 1-0. A 
la represa, com ens té acos-
tumat aquest equip, el Cape-
llades va sortir amb un altra 
actitud i va atropellar al rival 
fins a arribar al 8-1 definitiu. 
Cal lamentar la lesió de l’Ivan 
Reales que l’impedirà disputar 

els últims partits de lliga.
Van jugar: Ivan Reales, Jordi 
Prat, Jordi Bisbal (1), Biel Cas-
tells, Mario Barba (3). També 
Marc Bisbal (2), Israel Rome-
ra, Rafa Caño Barba (1), Ivan 
Quintero, Cristian Arenas (1), 
Raimon Fuster i Xavier Bar-
trolí.
Cadet B:  F.S. Olesa “B” 3-2 
Bar Yuyu
Van jugar: Oriol Cañadas, 
Rubén Espejo, Quim Riba, 
Cristian Bernabéu (2) i Sergi 
Sánchez. També: Raül Carbo-
nell, Gerard Mateu, Jan Pàmi-
es i Ivan Lorenzo.

Cadet A: Olimpic Floresta 5 - 
Bar Yuyu Capellades “A” 2 
Juvenil B: Abrera Cfs “A” 1 - 
Bar Ca l’Àngela 3
Van Jugar: Marcel, Marc Vela 
(2), Oriol Guinart, Pau Soteras 
i Sergi Soler (1). També Roger 
Castells, David Lozano, Joel 
Honrubia, Izan Blanco i Emilio 
Varo.
Juvenil A: Capellades Trans-
ports Bernadet 3-2 Puigcerdà  
Marcos Sanchez, Jordi Ber-
nadet (1), Samuel Navarro, 
Albert Solé, Alex Fernandez, 
Fran Perez (1),  David Lopez, 
Marc Bernadet, Kiku Roca (1)



Les patinadores de l’Igualada HC.
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PATINATGE / LA VEU

Aquest diumenge, 10 de maig, 
es va disputar a la pista de Les 
Comes, la segona fase de l’In-
terclubs de Patinatge Artístic, 
amb la participació del clubs : 
Diadema Corbera CPA, Hos-
talets de Balenyà CP, Iguala-
da HC, Lluçanés CP, Vic CP i 
SEK Catalunya.
Durant tot el matí es van anar 
disputant les coreografies de 
les patinadores, en les dife-
rents categories. Les tres pri-
meres classificades de cada 
categoria passen a la semifi-
nal del Campionat Intercomar-
cal. Pel que fa a les patinado-
res igualadines, van obtenir 
els següents resultats: 
En Iniciació A, 1a Aina Canals, 

Segona fase d’Interclubs 
de Patinatge Artístic a les Comes

REDACCIÓ / LA VEU

Els més joves i els més grans 
van passar dissabte passat 
per Igualada amb la celebra-
ció d’una nova prova del cir-
cuit català sub 11 i sub 15 i 
veterans +35 i +45.
Sens dubte el més destaca-
ble entre els molts igualadins 
participants van ser els dos 
subcampionats del dos ger-
mans Fajardo, el Nacho a sub 
15 perdent la final davant Pol 
Rami per 3-0 i la seva germa-
na Montse, que va perdre la 
final amb la gironina de Lloret 
Ona Blasco en un igualat 3-1. 
També bon paper el del veterà 
Sergi Rivero caient a semis de 
+35 davant el més tard cam-
pió Edu Nadal i el cinquè lloc 
del Nil Aguilera en sub 11 i de 
la Laia Sanuy en sub 15, pro-
va aquesta dominada per 3 ju-
gadores del Triops de Banyo-
les. Els campions en la resta 
de categories van ser Philip 
Georgiev de Sant Just en sub 
11 i Lluis Vilalta de Sabadell 
en +45.
Ariadna Lladó, Bruna Faltré, 

Se li escapa a l’Esquaix Igualada 
el doblet en infantil i veterà

5a Marina Folqué, 8a Sandra 
Pérez, 9a Paula Pérez; en 
Iniciació C Majors: 3a Anna 
Doménech, 7a Iris Ruiz, 10a 

Anira Lucena, 12a Núria Sola-
nellas; en Iniciació C Menors, 
5a Ivet Bonet, 12a Valentina 
Sarro.

Roc Ros, Sergi Noguera, Marc 
Faltré, Jordi Colom, Arnau 
Claramunt, Pau Jaume Agui-
lar, Pau Doncel, Nil Aguilera, 
Jofre Barrufet, Jan Beumela, 
Guillem Fusté i el ja veterà 
Carles Sánchez ens van re-
presentar d’allò més bé, amb 
diferent sort.

Lliga catalana
Gran victòria 3-1 en l’última 
jornada de lliga de 3a davant 
el CT Sabadell C.
Les coses no van començar 
gaire bé amb la derrota del 
jove Nacho Fajardo davant 
Lluís Vilalta per 4-11, 6-11, 
8-11, però Carlos Sánchez 
després d’una gran remunta-
da va empatar el partit enfront 
Jordi Caupena 5-11, 8-11, 11-
9, 11-8 i 19-17 al cinquè joc. 
Per la seva part el Sergio Ri-
vero va posar el igualadins 
per davant guanyant a Ariad-
na Papiol per 11-6, 11-6, 11-7 
i Javi Fajardo va decantar el 
matx guanyant Ferran Vilalta 
11-6, 10-12, 11-8, 11-8.

Podi dels germans Seuba
BIKETRIAL / LA VEU

Diumenge, 10 de maig, a Cas-
tellbell i el Vilar, s’ha donat cita 
a els millors pilots de Biketri-
al de Catalunya, i també al-
gun pilot vingut d’altres zones 
d’Espanya, per participar en 
la segona prova del Campio-
nat de Catalunya de Biketrial 
2015, i que serviran per con-
feccionar la Selecció Catalana 
de Biketrial.
La  competició va estar molt 
disputada, tots els pilots van 
voler fer una bona marca per 
formar part de la Selecció Ca-
talana, i poder participar en el 

Campionat del Món de Biketri-
al, el mes de Juliol a Òdena.
Cal destacar els pòdiums dels 
pilots odenencs de l’E.C.O, 
Esport Ciclista Òdena, en 
Marc Seuba Romeu pujant el 
calaix en la segona posició Ju-
nior, i en Bernat, que va gua-
nyar en la categoria Èlit 20”. 
Col·laboració un any més 
de TUGA, Ribo, Trial-Bikes, 
Squaix Igualada, Cesar Cañas 
Academy, Vision Production, 
Finques Gaudi, i en especial 
Ajuntament d’Òdena i Esport 
Ciclista Òdena. 

Temporada 2015 - 2016

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

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

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

Dia 13 de juny  del 2015               Viatge - Espectacle             Hora Sortida:  20:30
Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical.  Entrades garantides a la Platea del 
teatre

Un home es presenta a unes molt ben remunerades proves psicològiques. Formen part d'un misteriós experiment que una important 
fundació està desenvolupant. El que l'home creu que serà una manera fàcil i senzilla d'aconseguir els diners que necessita per resoldre els 
seus problemes econòmics es convertirà en una autèntica trampa tant física com psicològica. Una atractiva psicòloga el posarà a prova 
duent-lo a reaccions totalment insospitades per ell. Només concentrant-se serà capaç de sortirse'n. Si no ho aconsegueix, el �nal serà fatal.
Escrita i dirigida : Jordi Casanovas
Intèrprets: Ramon Madaula i Anna Sahun  

IDIOTA
Teatre SALA MUNTANER



FUTBOL / ELENA ALERT

El partit a Balaguer tornava a 
ser quasi una final pels igua-
ladins. Després de derrotar 
la setmana passada el líder a 
casa, els blaus es desplaça-
ven a Balaguer amb l’objectiu 
d’endur-se els 3 punts.
La primera meitat va ser molt 
igualada, amb ocasions per 
ambdós equips i anades i vin-
gudes constants. L’Igualada 
s’hagués pogut avançar al 
marcador, gràcies a algunes 
bones ocasions creades, però 
l’encert de cara a gol va fallar 
i va ser el Balaguer qui es po-
sava 1-0 al minut 37 de par-
tit, fent que l’Igualada anés al 
vestidor anant per darrere en 
el marcador.
La segona meitat va començar 
amb la mateixa tònica, però el 
guió va canviar als deu minuts 
de la segona part, quan el Ba-
laguer es va quedar amb un 
home menys. A partir d’aquest 
moment, i amb un Igualada 
que necessitava els 3 punts, 
els blaus van passar a jugar 
amb 3 defenses, un mig de 4 
jugadors col·locats en rombe 
i 3 homes d’atac. En aquest 
període, l’Igualada va seguir 
tenint ocasions clares de gol 
que, per mala fortuna, no en-
traven a porteria. El temps 
corria i l’Igualada es bolcava 
a l’atac per aconseguir el gol, 
però, en un contra-atac, el 
Balaguer va aconseguir una 
falta que va fer pujar el 2-0 
al marcador i que posava les 
coses molt difícils als blaus, a 

L’Igualada va treure un empat que l’acosta a la salvació.

Empat a l’últim sospir del CFI, que 
manté opcions de salvació

   PT. p j e p gf  gc 
1 Morell 64 31 19 7 5 51 36
2 Santboià 63 31 19 6 6 68 31
3 El Catllar 54 31 16 6 9 47 39
4 Rapitenca 47 31 13 8 10 45 35
5 Amposta 47 31 11 14 6 54 44
6 Sant Ildefons 47 31 12 11 8 49 38
7 Torredembarra 46 31 12 10 9 52 42
8 Balaguer 45 31 11 12 8 42 35
9 Viladecans 43 31 12 7 12 45 40
10 Vilanova G. 43 31 12 7 12 38 39
11 Lleida  “B” 42 31 10 12 9 31 43
12 Reddis 41 31 12 5 14 40 35
13 Tarrega 36 31 8 12 11 30 36
14 Almacelles 35 31 9 8 14 37 49
15 Igualada 35 31 9 8 14 37 50
16 Juventud 25S 29 31 8 5 18 31 49
17 Mollerussa 25 31 6 7 18 34 57
18 Torreforta 19 31 4 7 20 43 76

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 31
Torredembarra UD - Torreforta CDC  3-1
Morell CD - Lleida E. Terraferma “B”  3-2
Reddis CF - Vilanova Geltru CF  1-2
Juventud 25 Septiembre - Amposta CF  1-1
Viladecans UD - Sant Ildefons UE  1-1
EFAC Almacelles CF - Rapitenca UE  1-3
Tarrega UE - Mollerussa CFJ  1-0
Santboià CF - El Catllar CE  2-1
Balaguer CF - Igualada CF  2-2

   PT. p j e p gf  gc 
1 U. Bellvitge 66 31 20 6 5 57 26
2 Suburense 65 31 19 8 4 74 36
3 Vista Alegre 62 31 19 5 7 62 36
4 Can Vidalet 61 31 19 4 8 61 36
5 Marianao P. 55 31 16 7 8 44 35
6 Gornal 51 31 15 6 10 59 39
7 San Mauro 42 31 12 6 13 39 40
8 Begues CF 42 31 11 9 11 47 45
9 St Cugat  39 31 11 6 14 36 37
10 St Joan Despí 39 31 9 12 10 40 44
11 Espluguenc 38 31 11 5 15 43 46
12 Moja 37 31 10 7 14 59 59
13 Prat “B” 36 31 10 6 15 32 45
14 Martorell 34 31 9 7 15 45 56
15 Júnior 33 31 9 6 16 42 50
16 Olivella 32 31 8 8 15 43 63
17 St Andreu Bar.  29 31 8 5 18 35 73
18 PA Màlaga 17 31 4 5 22 38 90

Jornada 31
Júnior CF - Suburense CF  2-4
Olivella CE - Pª Unión Màlaga Club  4-0
Marianao Poblet UD - Sant Andreu Barca  4-0
Begues CF - Espluguenc FA  0-1
Gornal UD - Can Vidalet CF  1-4
Martorell CF - Sant Cugat Esport FC  5-2
Sant Joan Despí UE - Prat AE “B”  3-0
Vista Alegre UD - Unificación Bellvitge UD  2-3
San Mauro UD - Moja    4-2

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Òdena  78  31  24  6  1  106  41  
2  Vilafranca At.  70  31  21  7  3  81  36     
3  Piera  65  31  21  2  8  80  44     
4  Calaf  54  31  17  3  11  80  62      
5  Cubelles  54  31  16  6  9  65  51      
6  Montserrat  52  31  14  10  7  51  44      
7  La Granada  50  31  15  5  11  74  47      
8  Anoia   48  31  15  3  13  78  60     
9  Sitges 39  31  11  6  14  51  55      
10  Les Roquetes  38  31  9  11  11  50  56   
11  Sant Pere M.  35  31  8  11  12  58  48      
12  Riudebitlles  35  31  9  8  14  63  68  
13  La Munia  34  31  9  7  15  52  85  
14  Sant Cugat S.  33  31  9  6  16  52  82   
15  Carme  30  31  9  3  19  51  87  
16  Ribes  28  31  7  7  17  42  65    
17  PJ Roquetes  22  31  6  4  21  36  97   
18  Espirall  18  31  5  3  23  44  86  

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 31 
Anoia-Calaf    1-3 
Cubelles-Espirall    5-1
La Múnia-Sant Cugat    4-0
Òdena-Ribes    4-2
St. Pere Molanta-Les Roquetes  0-2
P. Jove Roquetes-Piera   0-6
Riudebitlles-Montserrat   2-3
Sitges-La Granada    1-3
At. Vilafranca--Carme   2-1

PITXITXI DE L’ANOIA

RESULTATS I 
CLASSIFICACIONS DE FUTBOL

Jornada 32
Rapitenca UE - Viladecans UD
Lleida E. Terraferma “B” - Juventud 25S
Torreforta CDC - Reddis CF
Sant Ildefons UE - Torredembarra UD
Amposta CF - El Catllar CE
Vilanova Geltru CF - Morell CD
Mollerussa CFJ - EFAC Almacelles CF
Igualada CF - Tarrega UE
Balaguer CF - Santboia CF

Jornada 32
Moja AE - Olivella CE
Pª Unión Màlaga Club - Martorell CF
Prat AE “B” - San Mauro UD
Unificación Bellvitge UD - Sant Joan Despí UE
Marianao Poblet UD - Begues CF
Can Vidalet CF - Espluguenc FA
Sant Cugat Esport FC - Júnior CF
Sant Andreu de la Barca - Vista Alegre UD
Suburense CF - Gornal UD

Jornada 32 
Espirall-Calaf
St. Cugt Sesgarrigues-Cubelles
Ribes-La Múnia
Les Roquetes-Òdena
Piera-St. Pere Molanta
Montserrat-P. Jove Roquetes
La Granada-Riudebitlles
Carme-Sitges
Vilafranca At.-Anoia

falta de 20 minuts per acabar 
el partit. 
Però l’Igualada ja ha demos-
trat moltes vegades que no 
és un equip que es rendeix, 
i aquest diumenge no va ser 
menys: 7 minuts més tard, al 
minut 78, Palet aconseguia 
escurçar distàncies amb una 
jugada individual finalitza-
da amb un xut amb rosca al 
segon pal. Els últims minuts 
van consistir en un Balaguer 
molt tancat i un Igualada que 
va obrir el camp per intentar 
penjar des de la banda pilotes 
al centre. En una d’aquestes 
centrades, ja amb el temps 
quasi finalitzat, un defensa lo-
cal va tocar la pilota amb la mà 
dins l’àrea provocant un penal 
que Palet transformaria altre 
vegada en gol. 
Amb aquesta victòria, l’Igua-
lada suma ja tres jornades 

seguides sense perdre i s’allu-
nya una mica més de la zona 
del descens. Diumenge, a les 
17 hores, els blaus rebran a 
Les Comes a la UE Tàrrega. 
El club demana una assis-
tència massiva al camp per 
animar els jugadors i per això 
l’entrada general serà de 3 eu-
ros. 
BALAGUER CF: Alfred Pe-
guero, Sergi Curia, Albert Ji-
menez (Albert Monforte 67’), 
Yerai Darias, Joan Martinez, 
Carlos Martinez, Adrian Fer-
nandez (Jordi Jordana 60’), 
Victor Darias, Iban Parra (Fer-
ran Rius 60’), Isaac Solanes, 
Marc Sanchez (Andreu Marti-
nez 78’).
CF IGUALADA: Eduard Mo-
rera, Bernat Sansano, Roger 
Peña, David Baraldés, Ton 
Casas (Martí Just 60’), Fran 
Arevalo, Enric Palet (Joan Re-
dondo 86’), Eloi Jimenez, Jor-
di Castellano (Robert Palau 
89’), Pau Vidal (Carles Güell 
45’) Jonathan Fernandez. En-
trenador: Ton Mayor
Gols:  1-0 Marc Sanchez (37’), 
2-0 Yerai Darias (71’), 2-1 En-
ric Palet (78’), 2-2 Enric Palet 
(89’)
ÀRBITRES: Jose Maria Rodri-
guez, Sergio Sanchez, David 
Rionegro. Grogues a: Adrian 
Fernandez (44’), Carlos Marti-
nez (56’), Marc Sanchez (70’), 
Yerai Darias (89’), Alfred Pe-
guero (89’), Víctor Darias (89’) 
i vermella a Isaac Solanes 
(56’) pel Balaguer CF i a Ro-
ger Peña (71’) i a Fran Arevalo 
(89’) pel CF Igualada.

Amb 35 gols:
Bogdan Pelepco  Fàtima  35 
Amb 34 gols:
David Garrido  Masquefa  33
Amb 31 gols:
Jordi Lliró  Ateneu PBI  29

Amb 28 gols:
Xavier Valls  Òdena  28
Amb 27 gols:
Samuel Pérez  Pobla Clar.  27
Amb 23 gols:
Isidre Marsiñach  Calaf  23
Amb 21 gols:
Joan Mabras  Pobla Clar.  21

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
Xavi Mas  Piera  17
Miguel Andreu  Anoia  17
Amb 16 gols:
Edgar Rodríguez  Piera  16
Ricardo Lanuza  Cabrera d’Anoia  16 

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fàtima 76 29 25 1 3 95 23
2 Masquefa 70 29 22 4 3 94 18
3 PM Tossa 68 29 21 5 3 92 24
4 La Pobla Clar. 67 29 22 1 6 93 33
5 Hostalets P. 57 29 17 6 6 69 32
6 San Mauro “B” 56 29 18 2 9 76 41
7 Ateneu PBI 51 29 16 3 10 91 46
8 Tous 36 29 11 3 15 47 60
9 La Llacuna 34 29 9 7 13 50 57
10 Capellades 32 29 8 8 13 45 55
11 Rebrot 25 29 7 4 18 48 82
12 La Paz 25 29 8 1 20 38 105
13 Cabrera  24 29 6 6 17 40 97
14 Jorba 22 29 6 4 19 44 87
15 Vilanova C. 16 29 4 4 21 32 72
16 La Torre Cl. 7 29 2 1 26 18 140

Jornada 29
La Pobla Claramunt CF - La Torre Claramunt   8-0
Hostalets Pierola CF - Ateneu P B Igualadí  3-2
La Paz CF - Fatima FC    3-8
La Llacuna CF - San Mauro UD “B”  1-2
Jorba UD - Tous UE    1-0
Pª Ma .Tossa Montbui CF - Rebrot UD  0-0
Capellades CF - Masquefa FC  1-5
Cabrera Anoia CE - Vilanova Cami CF  3-0

Jornada 30 (darrera)
Ateneu P B Igualadí SEF - La Pobla Claramunt CF
Fatima FC - Hostalets Pierola CF
San Mauro UD “B” - La Paz CF
Tous UE - La Llacuna CF
Rebrot UD - Jorba UD
Masquefa FC - Pª Ma .Tossa Montbui CF
Vilanova Cami CF - Capellades CF
La Torre Claramunt UE - Cabrera Anoia CE
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Imparable Pítia Claret a la segona 
cursa del Grup C al Tim Comarca
SLOT / REDACCIÓ

Nova cita dels clàssics de la 
Divisió VI el passat divendres, 
en el que suposava la repre-
sa de les curses de velocitat 
després del parèntesi del Tour 
Auto.
Recordem un cop més que 
aquesta categoria reprodueix 
els cotxes del famós Grup C 
dels anys vuitanta i comença-
ment dels noranta, uns “apa-
rells” realment espectaculars 
molt del gust dels pilots. A 

més, la similitud de mides i pe-
sos entre els models homolo-
gats fan que les curses siguin 
d’allò més competides. Així 
doncs no és estrany que un 
total de 23 pilots de diferents 
indrets s’apleguessin al club 
igualadí per gaudir d’aquests 
vistosos vehicles.
La victòria fou per al Pítia Cla-
ret, que es va endur un nou 
triomf al sarró. Un cop més el 
jove manresà no va donar cap 
opció als seus rivals. Al seu 

darrere, entre els pilots que 
sí són d’eixe mon es va veure 
una bonica baralla entre el lo-
cal Paco Rodríguez, vell espe-
cialista en aquests vehicles, i 
un inesperat Josep Manel Mo-
ratona. El pilot de Vilafranca 
ha mostrat una franca  -valgui 
el joc de paraules-  progressió 
en les darreres curses. 
Les curses tornaran al Tim 
Comarca amb la disputa de la 
segona cita de la Fórmula 1, el 
22 de maig a les 22h.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
STROMBOLI (1949)  L´encontre del cineasta Rossellini amb l´actriu Ingrid Bergman
EL PADRI 2 (1974)  Francis Ford Coppola retorna a la família mafiosa Corleone
PASSEJANT AMB UN ZOMBIE (1943)  Suggeridor clàssic del cinema fantàstic
SOMRIURES I LLAGRIMES (1965) Julie Andrews, l´alegria de la família Trapp
TIGRE I DRAC  (2000)  Mitologia, arts marcials i aventures a la Xina del segle XIX
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MUSEUS / LA VEU

Demà dissabte, 16 de maig, 
es durà a terme a tot Europa 
La Nit dels Museus, una inici-
ativa del Consell d’Europa que 
enguany arriba a l’onzena edi-
ció i que se celebrarà per ter-
cer any consecutiu a Igualada. 
La iniciativa compta novament 
amb la col·laboració de l’asso-
ciació cultural La Bastida, que 
ha preparat set intervencions 
creatives per vincular encara 
més el museu amb el món de 
l’art.
Així doncs, des de les 20h 
i fins a la 1h de la matinada, 
el Museu de la Pell d’Iguala-
da obrirà les seves portes i 
es podrà visitar gratuïtament. 
A més, el visitant podrà gau-
dir d’una nodrida programació 
d’actes culturals paral·lels. 
També el Museu del Traginer 
se sumarà un any més a la ini-
ciativa, obrint les seves portes 
en el mateix horari.
Si la proposta de l’any passat 
es va desenvolupar entre el 
Museu i La Cotonera, enguany 
la programació se centra ínte-
grament a Cal Boyer. Serà una 
nit envoltada de màgia, amb 
música, pintura, dansa, poe-
sia i noves arts tecnològiques. 
Un projecte on l’espectador 
podrà descobrir els espais del 
museu des d’una altra pers-
pectiva, tenint l’oportunitat de 
viure’l i gaudir-lo d’una mane-

ra més completa, sorprendre’s 
i enriquir la seva experiència 
sensorial.
Els racons del Museu aco-
lliran, doncs, petits especta-
cles d’uns 15 o 20 minuts de 
durada que s’aniran succeint 
al llarg del recorregut. L’ober-
tura de portes serà a les 20h 
i, a partir de les 20:30h, l’ac-
tuació de Performers Barce-
lona donarà el tret de sortida 
a la celebració. Aquest és 
un grup de recerca artística 
sobre l’expressió en tots els 
seus vessants, que realitzarà 

diferents intervencions corpo-
rals en diferents espais i mo-
ments al llarg de la nit. A les 
21h, la Companyia Ciart Dan-
sa de Mariona Camèlia, Irina 
Domènech i Sàndal Boada, 
presentarà l’espectacle Sala 
d’estar, ideat expressament 
per aquesta ocasió. Mitja hora 
més tard serà el torn d’Albert 
Gàmez i Marc Freixas i el seu 
Recital d’amor i silenci. En 
aquest espectacle, cantautor i 
poeta es reuneixen per emoci-
onar el públic a través del que 
anomenen “cançó poètica”, 

Demà dissabte Igualada se suma novament a la 
celebració de La Nit dels Museus

cantant a vegades, recitant en 
d’altres, els poemes del llibre 
Amor i Silenci de Marc Frei-
xas. Més tard, la nau de les 
encavallades acollirà l’Action 
painting musicada de Beren-
guer i Prudència. Prudència 
és l’alter ego de l’artista Joana 
Sardà, que oferirà una pro-
posta on es fusionen la pin-
tura d’acció i la música expe-
rimental de David Berenguer, 
component de Alado Sincera 
i U-tòpics, entre altres forma-
cions. La nit seguirà amb més 
música, cap a les 23:30h, amb 

Mònica Torra i Albert Puig i 
els seus Boleros entre cor-
des, passions desenfrenades. 
L’actriu i el músic interpretaran 
boleros amb humor, emoció 
i tendresa. La nit finalitzarà 
amb el pop de Luca Massero-
ni i Andreu Ribas, Germà Aire, 
que oferiran música per volar i 
no tocar de peus a terra fins a 
la 1h de la matinada.
Totes les actuacions de la Nit 
dels Museus són gratuïtes i 
per a tots els públics. Durant 
la vetllada, es podrà gaudir de 
servei de bar amb entrepans 
al Mishtó Gastro Caravana.
L’endemà, diumenge 17, el 
Museu de la Pell celebrarà el 
Dia Internacional dels Museus 
amb una visita a Sant Jaume 
Sesoliveres dirigida al públic 
familiar.
La Nit dels Museus està orga-
nitzada pel Museu de la Pell 
d’Igualada, l’Institut Municipal 
de Cultura (IMC), La Bastida i 
el Museu del Traginer. Es pot 
consultar més informació al te-
lèfon 93 804 67 52.

El Museu de la Pell i 
el del Traginer obriran 
portes fins a la 1h de 
la matinada i es podrà 
gaudir de diverses 
activitats culturals 
paral·leles

CULTURA / LA VEU

Sant Jaume Sesoliveres, una 
església amb història és el tí-
tol de la visita familiar gratuïta 
que proposa el Programa Cul-
tura en Família per celebrar el 
Dia Internacional dels Museus 
aquest diumenge, 17 de maig. 
Més enllà dels actes previstos 
al Museu de la Pell durant la nit 
de dissabte, per l’endemà s’ha 
programat aquest acte destinat 
a tota la família i que té com a 
objectiu conèixer un dels edi-
ficis més antics que conserva 
Igualada.
Durant l’activitat es podrà des-
cobrir per què es va construir, 
per a què ha servit al llarg del 
temps, etc. Durant una estona 
els participants faran d’historia-
dors i, amb l’ajut de documents 

i fotografies antigues, mapes i 
alguna maqueta, reconstruiran 
el passat de Sant Jaume Se-
soliveres. La seva existència 
al llarg dels 800 anys d’història 
que parla d’Igualada i d’Òdena, 
de senyors feudals, del romà-
nic, de costums i d’usos pecu-
liars, fins i tot de catàstrofes i 
d’abandonament. Però també 
de la recuperació que va signi-
ficar la seva restauració ara fa 
prop de 20 anys.
Aquesta activitat s’inclou dins 
del programa Cultura en Fa-
mília, el qual ofereix una sè-
rie d’activitats perquè petits i 
grans gaudeixin en família de 
tallers de tota mena, teatre i 
espectacles musicals, festes 
populars, visites, contacontes 
o cinema en català. Propostes, 

en bona part gratuïtes, orga-
nitzades des de l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Institut Municipal 

Cultura en Família proposa diumenge conèixer la història de 
l’església de Sant Jaume Sesoliveres

de Cultura (IMC), el Museu de 
la Pell, el Programa de Millora 
del Barri de Sant Agustí, la Bi-

blioteca Central d’Igualada i la 
programació estable de teatre 
de Xarxa Igualada.
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TEATRE / LA VEU

Diumenge, 17 de maig, a les 
7 de la tarda, Alberto San 
Juan, membre fundador de la 
companyia Animalario, pre-
sentarà al Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada un es-
pectacle en solitari on mos-
tra la seva visió crítica i plena 
d’humor de l’actualitat: Autor-
retrato de un joven capitalista 
español. L’espectacle forma 
part de la programació esta-
ble del teatre i compta amb 
el suport del Programa.cat 
del departament de Cultura. 
L’espectacle, que mostra una 
“visió crítica d’una societat 
injusta”, presenta el versàtil 
actor en la seva faceta més 
inconformista per encarar 
aquest jove. En un moment 
de l’espectacle el protago-
nista afirma: “Sóc capitalista. 
El meu banc especula amb 
aliments. Tinc assegurança 
mèdica privada i la llum con-
tractada amb una empresa 
que roba els seus clients per 
obtenir el màxim benefici. 
Quan treballo, cobro el sou 
més alt possible, sense preo-
cupar-me de què cobren i en 
quines condicions treballen 
els meus companys. Puc aju-

dar un amic econòmicament, 
però no si he de baixar de ni-
vell de vida. Vull preservar la 
meva fama, la meva cotitza-
ció comercial, les meves pro-
pietats. La societat en la qual 
visc és injusta fins a la cruel-
tat. M’agradaria que canviés, 
però no estic disposat a per-
dre en l’intent tot allò que he 
aconseguit acumular. Ho dic 
molt seriosament”. 
El protagonista és una 
d’aquelles persones que, en 
arribar a un determinat mo-
ment de la seva vida, tenen 
la sensació d’haver-la desa-
profitat. I busca els motius en 
el sistema polític i social que 
l’envolta. San Juan es despu-
lla emocionalment i basteix 
la història d’Espanya des de 
les acaballes de la dictadura 
i la Transició fins al moment 
actual. Barrejant socioecono-
mia i història personal, Alber-
to San Juan es pregunta com 
pot ser que en un país que 
no va arribar a tenir mai un 
estat del benestar es poden 
arribar a treballar tants drets 
socials. 
L’actor, guanyador del Goya, 
nominat als Gaudí i als Max 
fa un repàs encertat i lúcid de 

“Autoretrato de un joven capitalista español”, d’Alberto San 
Juan, arriba diumenge al Teatre Municipal l’Ateneu

la societat del moment. 

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 dissabte de 19 a 21h i dis-
sabte i diumenge d’11 a 14h. 
També des de dues hores 
abans a la taquilla del Pas-
satge Vives. Les entrades te-

nen un preu de 18 i 15 euros, 
amb descomptes per a diver-
sos col·lectius. També es po-

den comprar a www.ticketea.
com.

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte dia 16 de 
maig la Coral Juvenil Xalest 
d’Igualada presenta la co-
neguda obra Carmina Bura-
na en un concert a 2/4 de 9 
del vespre al Teatre Munici-
pal l’Ateneu. Per afrontar la 
gran envergadura d’aquesta 
“cantata escènica”, la Xalest 
comptarà amb el suport de 
cantaires de la comarca, en 
un format participatiu que 
aplegarà més d’un centenar 
de cantaires. A aquest gran 
cor s’hi afegeixen talents lo-
cals i internacionals com els  
tres cantants solistes: Rap-
haëlle Wagnez (soprano), 
Carles Prat (tenor) i Jérome 
Boutillier (baríton). L’acom-
panyament de l’obra serà 
a dos pianos (Neus Peris i 
Josep Surinyac) i el conjunt 
“Percussions de Barcelona”, 
tot plegat, sota la batuta de 
l’actual director de la coral, 
Emmanuel Niubó. 
L’obra que s’interpretarà, Ca-
mina Burana (Els Cants de 
Beuern), fou escrita el 1937 
per Carl Orff, i ha esdevingut 
una obra abastament cone-
guda i interpretada en mol-
tíssimes ocasions. Es tracta 
d’un recull de cants i textos 
poètics dels segles XII i XIII 
escrits majoritàriament en lla-
tí i alemany antic. 
Els temes tractats a l’obra 

són típics del moviment go-
liard, clergues que havien 
penjat l’hàbit que es dedica-
ven a viure la vida i criticar 
els estaments de la societat 
de l’època. Carmina Burana 
es divideix en tres parts: una 
dedicada a la celebració de 
la natura, una altra se situa 
en una taverna on els pro-
tagonistes brinden a la salut 
dels cristians i els fidels di-
funts, i finalment, l’autor de-
dica l’última part a la bellesa 
i a l’ideal femení.
Les entrades anticipades es 
poden adquirir al punt d’in-
formació de l’Ajuntament de 
la Plaça de la Creu durant la 
setmana; també se’n podran 
comprar al mateix Teatre de 
l’Ateneu el dia del concert a 
partir de 2/4 de 8 de la tarda. 

La Coral Xalest presenta, 
demà dissabte, “Carmina 
Burana”

TEATRE / LA VEU

Martha Escudero és l’encarre-
gada de tancar, aquest dijous 
21 de maig, la Programació 
Gener/Maig del Teatre de l’Au-
rora en una nova sessió de 
contes per a adults a Les Gol-
fes del Teatre de l’Aurora. La 
narradora catalano-mexicana 
torna a la sala igualadina per 
presentar una proposta molt 
original: La bella, la bestia y 
toda su família, l’adaptació de 
la novel·la “La Bella i la Bès-
tia” escrita a mitjans del segle 
XVIII per Gabrielle de Villenu-
eve.
Tal i com la narradora explica, 
aquest espectacle és tot un 
“culebrón del 1740”. Aquesta 
cèlebre i popular història fou 
escrita, originàriament, ambi-
entada en un món de fades 
i amb el qual l’autora critica-
va la societat de l’època, que 
obligava a les noies a casar-
se per conveniència. Amb una 
original posada en escena, 
Martha Escudero recupera en 
aquest espectacle tot aquest 
rerefons, així com el món de 

les fades, que s’ha anat per-
dent al llarg del temps, amb 
les diverses adaptacions que 
s’han fet d’aquest clàssic.

Horari i venda d’entrades 
La representació de La bella, 
la bestia y toda su família tin-
drà lloc dijous 21 de maig a les 
21h. Les entrades 7€ i 5,50€ 

Martha Escudero torna a Les Gofes de 
l’Aurora amb una adaptació per a adults 
de “La Bella i la Bèstia”

(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. També es poden 
reservar prèviament trucant al 
938050075 exclusivament els 
dijous de 19 a 20 h. Més infor-
mació a www.teatreaurora.cat.
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MÚSICA / LA VEU

La formació musical Trio de 
canyes serà l’encarregada de 
tancar, aquest diumenge 17 
de maig, el Cicle Joventuts 
Musicals d’Igualada al Teatre 
de l’Aurora. Aquest concert 
substitueix al programat inici-
alment, a càrrec del Quartet 
de clarinets la Fauna, que per 
motius aliens a l’organització 
ha hagut de supendre’s.
Tal i com el seu nom indica, 
Trio de canyes és una forma-
ció integrada per tres instru-
ments de canya, pertanyents 
a la família dels instruments 
de vent. Integren aquest trio 
Ferran Torrens (oboè), Fran-
cesc Navarro (clarinet) i Ra-
mon Aragall (fagot), tres mú-
sics amb una llarga trajectòria 
dins el panorama musical ca-
talà. Tots ells són professors 
del Conservatori Municipal de 
Música de Manresa i, a més, 
Francesc Navarro és membre 

de l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Ca-
talunya (OBC) i professor del 
Conservatori del Liceu. 
En aquest concert que tan-
ca el Cicle Joventuts Musical 
d’Igualada, oferiran obres de 
diversos autors com Mozart, 
Ibert, Huguenin o Jordi León.

Informació i venda d’entra-
des
El concert del Trio de canyes 
tindrà lloc diumenge 17 de 
maig a les 19 h. Les entrades 
(10€ i 8€ amb els descomp-
tes habituals) es poden ad-
quirir per Internet i a la taqui-
lla 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.

El Trio de canyes tanca el Cicle 
Joventuts Musicals d’Igualada 
a l’Aurora

LLIBRES / LA VEU

Un total de 40 nens d’entre 9 i 
12 anys usuaris de la Bibliote-
ca Central d’Igualada han fet 
de jurat en una nova edició del 
premi Atrapallibres 2014-2015 
que convoca el Consell Català 
del Llibre Infantil i Juvenil de 
Catalunya (Clijcat) amb l’ob-
jectiu d’escollir els millors lli-
bres de l’any d’entre una sèrie 
de títols proposats. Els infants 
es van trobar divendres pas-
sat a la Biblioteca per comen-
tar les lectures i emetre el seu 
veredicte, en una trobada en 
què també van compartir be-
renar amb els seus pares.
En la categoria de 9 anys els 
vuit infants participants van 
escollir L’últim violí, d’Anna 
Manso, com el millor llibre de 
l’any, al qual van definir com a 
«distret, divertit i bonic». Els 
dotze nens que participaven 
a la categoria de 10 anys, per 
la seva banda, van triar L’àvia 
Gàngster, de David Walliams, 
una història «divertida, inte-
ressant i emocionant», van dir. 
Finalment, en la categoria d’11 
a 12 anys, en què van votar 
vint lectors, el llibre guanyador 
va ser La nena de l’arbre, de 
Rubèn Montañá. Els nois van 
descriure’l com un llibre «pre-
ciós, estrafolari, sorprenent 
i únic» que recrea la història 
d’una misteriosa nena que viu 
dalt d’un plataner i que no vol 
saber res del món de sota. Els 
resultats d’aquestes votacions 
es faran arribar al Clijcat i el 
2 de juny aquest organisme 
donarà a conèixer quins han 
estat els llibres guanyadors 
d’aquesta edició, entre totes 

les votacions rebudes d’es-
coles i biblioteques de Cata-
lunya.
Ja fa uns quants anys que la 
Biblioteca participa en aques-
ta iniciativa amb l’objectiu de 
fomentar el gust per la lectu-
ra dels més petits. En aquest 
sentit, alguns dels participants 
formen part o han format part 
d’alguns dels clubs de lectura 
infantil i juvenil que hi ha a la 
Biblioteca. Promoure la lectu-

40 joves lectors de la Biblioteca escullen 
els «seus» millors llibres de l’any 

ra és precisament un dels ei-
xos bàsics del programa 3L Li-
teratura, Llengua i Lectura de 
l’Institut Municipal de Cultura.

MÚSICA / LA VEU

Aquest divendres 15 de maig 
els grups de punk rock The 
Anti-Patiks i Crim arribaran a 
Igualada per primera vegada 
gràcies a l’Associació Rock 
City.
Serà a les 23:30h, a la sala 

Concert de The Anti-patiks i Crim al Rec 
on Fire d’Igualada

Rec On Fire (carrer Creueta, 
37) d’Igualada, on es realitza-
rà aquest concert.
Els terrassencs The Anti-Pa-
tiks descarregaran el seu punk 
rock frenètic i esverat amb 
ecos de bandes essencials del 
gènere com Sex Pistols, Ran-

cid, U.S. Bombs, NOFX o To-
tal Chaos. Per la seva banda, 
els tarragonins Crim ens esco-
piran un show de punk rock di-
recte a les nostres cares com 
si d’uns Social Distortion, uns 
Poison Idea, uns The Clash o 
uns The Damned es tractés. I 
tot això en la llengua de Pom-
peu Fabra.
Si us agrada el punk rock de 
qualitat, el punk rock més 
combatiu, provocador i incon-
formista no us podeu perdre 
el concert que The Anti-Patiks 
i Crim faran aquest divendres 
15 de maig al Rec On Fire 
d’Igualada.
Concert no apte per fans de 
Sau, Manel i La Pegatina.
Organitza: Associació Rock 
City
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MÓN CASTELLER / LA VEU

Diumenge van descarregar 
tres castells de set a Castello-
lí i aquesta setmana actuen a 
Gràcia
Després de la commemoració, 
el 25 i 26 d’abril, de l’aniver-
sari de la colla, aquest cap de 
setmana els Moixiganguers 
d’Igualada han celebrat la fes-
ta dels vint anys; ho han fet 
amb un concert dels anoiencs 
Carmina Wanted i d’Autoput, 
que dissabte va omplir la pla-
ça de Pius XII. La celebració 
va començar al migdia, amb 
un dinar a l’Ateneu Igualadí 
amb alguns dels castellers 
que, un any o altre des del 
1995, han passat per la colla. 

La festa va seguir a la tarda al 
jardí prohibit de l’Ateneu, on el 
grup “Quatre vents” va oferir 
un ball de gralles amb temes 
populars interpretats amb gra-
lles i tabal. A la nit, els actes 
continuaven amb el concert 
de Carmina Wanted, primer, 
i Autoput, després, que va 
aplegar centenars de perso-
nes a la plaça de Pius XII. Al 
grup de versions de rock hi to-
quen dos igualadins, un d’ells, 
el bateria, és membre dels 
Moixiganguers. El concert es 
va allargar fins a les tres de la 
matinada i tots dos grups van 
tenir records i felicitacions per 
als Moixiganguers.

Tres castells de set a Caste-
llolí
L’endemà, la colla van actuar 
en solitari a Castellolí, en mo-
tiu de la Festa Major de la lo-

El concert d’Autoput i Carmina Wanted 
omple la Pius XII per celebrar els vint anys 
dels Moixiganguers

TEATRE / LA VEU

Guillem Albà & The All In 
Orchestra han recollit, aquest 
dimecres, el Premi Fundació 
Catalunya – La Pedrera al mi-
llor espectacle de la 26a edi-
ció de La Mostra d’Igualada 
per ‘Marabunta’. El públic ha 
puntuat aquest enèrgic show 
de clown i música en directe 
amb un 9’85, la nota més alta 
registrada en la història del 
premi. El guardó consisteix en 
1.200 euros per a la compa-
nyia i una actuació de l’espec-
tacle en una de les seus de La 
Pedrera.
En rebre el premi, el showman 
Guillem Albà ha manifestat 
que estan “supercontents per-
què respectem moltíssim el 
teatre familiar i perquè el vota 
el públic”. També ha incidit en 
què hi ha qui se sorprèn en sa-
ber que representen Marabun-

ta’ tant pel públic infantil com 
per l’adult, “i fem exactament 
el mateix, ja que la música i 
el pallasso arriben a totes les 
edats possibles. És molt guai 
veure units avis i néts gaudint-
lo”.
Albà també ha afirmat que 
‘Marabunta’ té un alt compo-

calitat. Van descarregar el tres 
i el quatre de set, i el tres de 
set amb agulla, tres castells 
que els morats van descarre-
gar sense especials dificultats. 
Van acabar la jornada amb dos 
pilars de quatre. Diumenge vi-
nent els Moixiganguers tenen 
una cita important a Barcelo-
na, on actuaran en motiu de 
l’aniversari dels Castellers 
de la Vila de Gràcia. Estaran 
acompanyats dels amfitrions 
graciencs i dels Capgrossos 
de Mataró.
Per aquesta actuació els mo-
rats tenen la intenció de recu-
perar els castells de vuit, i per 
això conviden a tothom qui ho 
vulgui a participar dels assa-
jos de la colla a Cal Tabola (C/
Sant Antoni de Baix, 106-108) 
els dimecres a partir de les 19 
h a les 21.30 h i els divendres 
de 21.45 h a 00 h.

nent pedagògic ja que “fa que 
els joves no tinguin por d’anar 
al teatre, sinó que tinguin ga-
nes de tornar-hi. Què hi ha 
més pedagògic que això?”. En 
aquest sentit, el productor Blai
Rodríguez ha afegit que “els 
joves són els grans oblidats” 
i ha valorat molt positivament 

l’aposta de La Mostra d’Igua-
lada per recuperar aquest pú-
blic.
Per la seva banda, el director 
artístic de La Mostra d’Iguala-
da, Pep Farrés, ha remarcat 
que la votació del públic “és un 
reflex de la falta que feia por-
tar propostes per gent jove” i 
que “el 9’85 respon a l’eufòria 
immediata en sortir de l’es-
pectacle”. Farrés ha qualificat 
‘Marabunta’ “entre les arts 
escèniques i la festa” i ha dit 
que es tracta d’un “clown con-
temporani que encaixa amb la 
línia de propostes que aporten 
novetat” que programa la fira.
Al seu torn, la directora de 
Cultura de la Fundació Ca-
talunya – La Pedrera, Marga 
Viza, ha destacat que “com 
a Fundació i Centre Cultural 
dotem de contingut La Pedre-
ra i fa 9 anys que no només 
venim a La Mostra per la do-

Guillem Albà & The All In Orchestra recull el premi del públic de 
La Mostra d’Igualada per ‘Marabunta’

tació econòmica, sinó també 
a veure espectacles per veure 
què bull a l’olla. Igualada és un 
punt de referència a nivell del 
país per programar”. A més a 
més, la institució ha fet públi-
ca la voluntat de continuar col-
laborant amb la fira.
Finalment, l’alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, ha anunciat 
que els igualadins i igualadi-
nes tindran una nova oportuni-
tat per gaudir de ‘Marabunta’, 
ja que l’espectacle s’ha inclòs 
en la programació de la prope-
ra Festa Major de la ciutat.
Igualment, ha assegurat que 
La Mostra “és una inversió per 
la ciutat, la joia de la corona 
que volem preservar”.
Aquest és el tercer premi po-
pular que obté ‘Marabunta’, 
després de rebre’l també a la 
Fira de Titelles de Lleida i a la 
Mostra de Teatre de Santa Eu-
gènia de Mallorca.

EXPOSICIONS / LA VEU

Amb aquest títol es presenta 
a l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps el resultat dels tre-
balls de recerca que han dut 
a terme els alumnes al voltant 
dels mecanismes i les forces 
físiques que generen la forma. 
El projecte ha estat realitzat 
per l’alumnat de segon curs 
del cicle formatiu de grau su-
perior de Gràfica publicitària 
sota el guiatge i supervisió del 
professor Xavier Vives.
L’objectiu d’aquest projecte 
pedagògic és comprendre que 
no hi ha formes gratuïtes sinó 
que existeixen condicionants i 
contextos que intervenen en la 
seva formació. Al llarg de l’ac-

tivitat els alumnes han provo-
cat situacions, induït proces-
sos o ambients a fi i a efecte 
de crear formes, moltes d’elles 
espectaculars. A la mostra hi 
podrem veure, per exemple, 
substàncies alimentàries que 
es converteixen en fractals o 
en insòlites formes gràcies a 
les vibracions provocades per 
sons, o formes generades a 
partir de bombolles de fum, a 
més de perspectives anamòr-
fiques... La mostra s’inaugura-
rà el proper dilluns, 18 de maig 
a dos quarts d’onze del matí i 
es podrà veure fins al 29 de 
maig, dins l’horari habitual del 
centre.

Una exposició sobre “L’origen 
de la forma” a l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps                  
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L’Elmer, l’entranyable elefant 
de colors creat per l’escriptor 
David McKee, és l’eix central 
de l’exposició que han prepa-
rat quatre igualadines al Punt 
dels lectors de la Biblioteca 
Central d’Igualada. «Hi ha-
via una vegada...» és el nom 
d’aquest muntatge on s’hi re-
crea el màgic i colorit món de 
l’Elmer amb diversos elements 
com el paper, els adhesius i 
les galetes decorades a mà. 
Les ànimes d’aquesta exposi-
ció són la Maria i la Núria, de 
QueCukis; la Maud de www.
pluiedeconfettis.com, i la Su-
sanna de www.tresxics.com. 
Treballant plegades han dis-
senyat un espai entre llibres 
que omple de màgia la tercera 
planta de la Biblioteca.
Totes tres han deixat volar 
la imaginació i han convertit 
el seu hobby en una passió. 
La Núria és dissenyadora i la 
Maria treballa en el món del 
tèxtil en una empresa de la 
ciutat. Fa tres anys van posar 
en marxa les originals Que-
Cukis, galetes decorades a 
mà per a ocasions especials, 
una original iniciativa per, com 
comenten, «per endolcir una 

mica els bons moments». La 
Maud, nascuda a França, fa 
deu anys que viu a Igualada i, 
tot i que té formació industrial, 
en fa tres que va decidir dedi-
car-se al que sempre li havia 
agradat i va crear la botiga on-
line i el bloc de decoració de 
festes www.pluiedeconfettis.
com. Ara, com diu ella matei-
xa, «tinc una vida envoltada 
de confetis, manualitats i ale-
gries!». La  Susanna també 
és d’Igualada i sempre ha 
estat vinculada professional-
ment al món del disseny i la il-
lustració, els últims anys espe-
cialment en el sector infantil.  
Després de ser mare de tres 

fills va néixer www.tresxics.
com, objectes de decoració in-
fantil, part de professió, afició i 
molta il·lusió.
Aquestes joves artistes són 
usuàries de la Biblioteca i, com 
han fet abans altres lectors, 
aprofiten aquest equipament 
per mostrar i compartir les 
seves creacions. El Punt dels 
lectors es va posar en marxa 
el 2004 i des d’aleshores s’hi 
han pogut veure treballs de 
tota mena. Durant tot aquest 
mes de maig serà el torn de 
«Hi havia una vegada...» , que 
es podrà visitar fins al 12 de 
juny.

L’Elmer, protagonista del Punt dels 
lectors de la Biblioteca

CULTURA / LA VEU

El passat dissabte 9 maig, 
un grup d’alumnes , ex alum-
nes i acompanyants del Taller 
d’Enquadernació de l’Ateneu 
Igualadí van fer una visita a 
dues interessants institucions 
relacionades amb el relligat i 
conservació de llibres i altres 
publicacions.
En primer lloc vàrem visitar 
L’Hemeroteca de Tarragona 
que pertany a la Fundació Ca-
talunya La Pedrera. La seva 
responsable, Anna Bladé, ens 
va exposar la seva àmplia 
història i les fons de publica-
cions, amb especial incís en 
els diaris i revistes de casa 
nostra (Diari de Barcelona- El 
Brusi, La Vanguardia, etc.) i 
també estatals i de la resta del 
món. Va tenir especial cura en 
seleccionar i mostrar-nos un 
conjunt de publicacions (algu-
nes relacionades amb Iguala-
da) que van ser l’admiració de 
tothom per elevat grau artístic 
dels gravats i continguts, en 

certa forma sorprenents per 
l’època (com anuncis publici-
taris molts d’ells inspirats en 
la moda francesa o l’enginy de 
les revistes satíriques).
A continuació vàrem visitar la 
Biblioteca del Seminari Ponti-
fici de Tarragona. El seu res-
ponsable, Sergi Guardiola, 
ens va posar al corrent de 
l’apassionant història de la Bi-
blioteca, des de la seva funda-
ció en el segle XVI a recer de 
la Universitat de Tarragona, i 
com es van anar constituint els 
seus fons bibliogràfics, molts 
d’ells procedents de donaci-
ons particulars, principalment 
de cultura religiosa amb les 
humanitats clàssiques. Vàrem 
poder admirar de molt a prop 
una Bíblia Poliglota i un curiós 
manual il·lustrat del Nepal, en 
ajuda a l’acció evangelitzado-
ra redactat des de Tarragona, 
a partir d’informacions proce-
dents de diverses fonts, però 
sense haver visitat el país.

Visita a Tarragona del Taller 
d’enquadernació de l’Ateneu

MÚSICA / LA VEU

Les escoles de Música de 
Capellades, Piera i Hostalets 
de Pierola han posat en mar-
xa enguany l’organització de 
la tercera “ORQESTRADA 
A TRES BANDES” amb els 
alumnes d’instrument orques-
tral de les tres escoles.
Cadascú ha preparat el re-
pertori amb el seu instrument 
i professor i es fan dues jor-
nades de treball per posar en 
comú la feina feta.
L’Àlex Cassanyes, compositor 
capelladí que ha obtingut di-
versos premis de composició 
a nivell nacional i internacional 
ha composat sis peces es-
crites especialment pel nivell 
dels alumnes de cada escola, 
que són una passejada per la 

música del blues i el swing i 
el rock,  amb el títol de “6 IN 
BLUE”.
El dissabte 9 de maig es va fer 
la primera jornada de treball a 
l’Escola de Música de Cape-
llades i el següent dissabte 16 
la darrera jornada de treball 
amb el concert final que s’es-
devindrà el mateix dia a les sis 
de la tarda al gimnàs de l’Ins-
titut Molí de la Vila de Cape-
llades amb la participació de 
la banda, big-band de l’Escola 
de Música de Capellades.
Us convidem a gaudir d’aquest 
concert únic, ideal per viu-
re’l amb família, on hi podreu 
veure i sentir la majoria dels 
instruments orquestrals inter-
pretant “6 IN BLUE”  amb una 
formació de mes de 90 músics

Orquestrada a tres bandes 
de les escoles de música de 
Capellades, Piera i els Hostalets

LLIBRES / LA VEU

La Biblioteca Central d’Iguala-
da acull aquest mes de maig 
els actes centrals de la cele-
bració del 2015 com a Any de 
les Biblioteques. Aquest fet 
coincideix precisament amb 
el setzè aniversari d’aquest 
equipament cultural igualadí, 
que es va inaugurar el mes de 
maig de 1999. Les propostes 
són agosarades i trencadores, 
com una obra de teatre que es 
farà dins mateix de la Bibliote-
ca, a la segona planta, entre 
els llibres i usuaris. I totes gra-
tuïtes.
D’una banda, els germans 
artistes Diego i Leonor Pa-
qué van presentar ahir dijous 
l’espectacle literari musical 
Palabras tendidas, en què el 
cantautor posa música a la 
novel·la de la seva germana. 
Aquest és un muntatge que 
ja van estrenar fa un temps a 
Menorca. A la sala Beatles s’hi 
poden trobar els treballs dis-
cogràfics de Paqué, com Mer-
guizo, Sin derecho i Singles, 
que els usuaris amb carnet es 
poden emportar en préstec.
Avui divendres dia 15, a les 8 
del vespre, la segona planta 
de la Biblioteca es transforma-

rà en un improvisat escenari 
teatral on els actors ocuparan 
literalment el taulell i el públic 
s’asseurà al seu voltant. Així 
es representarà l’obra La sig-
natura 400, basada en una 
de les moltes novel·les sobre 
biblioteques i el món litera-
ri, escrita en aquest cas per 
Sophie Divry. El llibre explica 
la història d’una bibliotecària 
que conversa amb algú que 
s’ha quedat tota la nit tancat a 
la biblioteca de la petita ciutat 
francesa on treballa.
A més, durant tot el mes de 

Música, lletres i teatre als passadissos per 
celebrar l’Any de les Biblioteques

maig encara es podrà visitar 
al vestíbul l’exposició «Bibli-
oteques d’Igualada», que re-
passa la història i els moments 
més emblemàtics de les bibli-
oteques de la ciutat, des del 
segle XIX fins als nostres dies. 
S’hi poden veure fotografies i 
altres documents relacionats 
d’aquests espais, des de la 
Biblioteca de l’Ateneu a l’ac-
tual de Cal Font, passant per 
la sala de lectura Sant Jordi i 
l’emblemàtica biblioteca de “la 
Caixa”.
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FOLKLORE / LA VEU

A la tarda del dissabte 9 de 
maig la colla de diables de 
Sant Cugat va organitzar un 
correfoc en motiu dels 25 
anys. En aquest hi van parti-
cipar, a més a més de la colla 
amfitriona, fins a 8 colles in-
fantils de diables, 8 bèsties i 8 
colles adultes, entre les quals 
s’hi troben els Diables d’Igua-
lada, que hi van anar acompa-
nyats dels tabalers dels Petits 
Diables d’Igualada. El correfoc 
va durar més d’una hora i mit-
ja i va recórrer els principals 
carrers del centre de la ciu-
tat, acabant amb una encesa 
conjunta dels 25 grups a l’es-
planada de l’auditori de Sant 
Cugat i l’espectacle de focs 
artificials que va il·luminar la 
nit vallesana.
Les altres colles adultes han 
estat els Diables de les For-
ques de Can Deu de Sabadell, 
Ball de Diables de Caldes de 
Montbui, Diablesses i Diables 
de Sarrià, Diables de Ripollet, 
Diablots d’Olesa de l’Esbart 
Olesà, Diables de Terrassa i 
Diables de Teià.
Les colles infantils participants 
van ser els Diables de les For-
ques de Can Deu de Sabadell, 

Ball de Diables de Caldes de 
Montbui, Cabrons i Bruixes de 
Centelles, Diables de Ripollet, 
Espurnes i trons dels Diables 
de la riera de Rubí, Diablots 
de Sant Andreu de la Barca, 
Els Deixebles dels Dimonis de 
Pedra Llarga, i els Diables de 
Vi de l’Alella.
Les bèsties que s’hi van po-
der veure a Sant Cugat són 
el Drac Antonot dels Diables 
de les Forques de Can Deu 
de Sabadell, els Diables de 
Caldes de Montbui, el Drac de 
Sarrià, els Diables de Parets, 
el Gat Sirius Diables Poble 
Sec Barcelona, La Cigonya 

Els Dracs i Diables d’Igualada participen 
al 25è aniversari dels Diables de Sant 
Cugat del Vallès

Segunola de dels Gunyoles, i 
el Mosquit tigre de les Fures 
de Can Baró.
Amb aquesta actuació que-
da inaugurada la temporada 
de foc dels Dracs i Diables 
d’Igualada, que aquest any 
celebraran els 20 anys de la 
seva secció de diables i ja es-
tan treballant en els prepara-
tius de la seva festa particular, 
que es durà a terme el 26 de 
setembre.
L’aportació dels igualadins va 
ser de vora unes 30 de perso-
nes, entre diables, tabalers i 
acompanyants, i va transcen-
dir sense cap mena d’incident.

TEATRE / LA VEU

Entre dues sessions d’aven-
tures polars i alta muntanya, 
un conte dolç representat amb 
bellesa i tècnica va posar el 
contrapunt i la varietat a la 
sessió d’AUGA de dilluns pas-
sat.
Teatre Nu va posar al damunt 
de l’escenari la seva bona 
feina. Bons actors i bon mun-
tatge per explicar una de les 
lliçons de Pere Calders dirigi-

da a infants i adolescents de 
totes les edats.
El proper dilluns a l’AUGA tin-
drem a Gerard Regí que ens 
parlarà de tots els Pirineus de 
l’Atlàntic al Mediterrani amb 
tots els seus països i paisat-
ges per obrir un parèntesi dins 
la seva vida de treball dur i 
intens,  i per fer-nos delir una 
estona als qui ho mirarem des 
de la butaca de l’Ateneu.

Teatre Nu, amb “Raspall”, un 
Pere Calders molt ben fet a 
l’AUGA

EXPOSICIONS / LA VEU

El passat dijous es va inaugu-
rar l’exposició del 75è aniver-
sari de la creació de l’Acadè-
mia Igualada a la Biblioteca 
Central d’Igualada amb la pre-
sència de l’alcalde de la nos-
tra ciutat, Sr. Marc Castells, 
de la tinent d’alcalde, Sra. 
Carme Chacón, i de la regido-
ra d’esports, Sra. Rosa Plas-
sa. Acompanyant al director 
del nostre centre, van poder 
fer un petit recorregut pels 75 
anys d’història, recordant fets 
destacats com la creació de 
la primera coral de la mà del 
Mestre Montaner l’any 1946 
o la creació del primer equip 
batxiller d’hoquei el mateix 
any 1949. Una exposició que 
ens ajuda a recordar les nos-
tres vivències, els anhels i les 
il.lusions de molts igualadins 

i anoiencs, que han passat 
per les nostres aules durant 
aquest llarg període de temps.
L’Exposició pretén ser una 
breu mostra de la nostra his-
tòria. Les imatges són un re-
flex de tots i cadascun dels 
moments viscuts: festes po-
pulars, esforç intel.lectual, 
esperit musical, esports, crea-
tivitat, formació... Els presents 
a la sala, molts d’ells antics 
alumnes van poder recordar 
vells temps, des de les famo-
ses obres de teatre dirigides 
pel professor Lluís Valls, a les 
creacions artístiques de la mà 
d’Ernest Marco, Magda Riba o 
Alvar Ymbernon, passant per 
les activitats esportives o les 
sortides locals i internacionals 
entre altres.
Des de l’Acadèmia us enco-
ratgem a passejar per aquest 
espai cultural

Exposició dels 75 anys de 
l’Acadèmia Igualada a la 
Biblioteca Central

SARDANES / LA VEU

Aquest passat diumenge a la 
ballada que tingué lloc a la Pl. 
de Cal Font, tinguérem una 
petita exhibició dels alumnes 
de 3r de dues escoles iguala-
dines, clouen així el curset del 
que han après a l’escola amb 
el projecte SardaTIC, amb 
l’ajuda de la seva coordina-
dora de Grup: Griselda Roca 
i Prats.
El Projecte SardaTIC és un 
projecte que acosta la sar-
dana i la cobla a les escoles, 
mitjançant les tecnologies de 
la informació i la comunicació. 
La sardana i la cobla es treba-
llen de forma moderna i lúdica 
i els nens i nenes de les esco-
les participants comparteixen 
la seva feina i les seves expe-
riències a través d’un blog a 
Internet.
Durant el projecte, els nens i 
nenes de 3r han realitzat tota 
una sèrie d’activitats relaci-
onades amb la sardana i la 
cobla, que han anat penjant 
en un blog a Internet. També 
han assistit al concert de cobla 
pedagògic del SardaTIC. Així 
doncs, l’activitat del projec-

te culminà aquest diumenge 
amb la ballada final. Entraren 
a la plaça doncs, fent un galop 
d’entrada i ballaren una sarda-
na de 5 tirades, concretament 
la sardana Sardakhira, fent 
uns punts lliures que feren la 
delícia del públic assistent. 
Destacar també que els ban-
derins que portaven els han 
realitzat ells mateixos a l’es-
cola.
Al final de la ballada, cada nen 
i nena fou obsequiat amb una 
artística medalla, per tal que 
recordessin aquell moment in-
oblidable per ells.

Els noms de les tres colles 
son:
1 – Acadèmia Igualada 3r A – 
Els mini igualadins
2 – Acadèmia Igualada 3r B  - 
Academic club!
3 – Ateneu Igualadí 3r – Pu-
puts sardanistes
Esperem que aquest projecte 
tingui continuïtat i tant de bo 
poguéssim tornar a tenir unes 
colles igualadines que por-
tessin el nom d’Igualada altra 
volta per tota la geografia ca-
talana.
Enhorabona petits balladors.

Exhibició infantil de sardanes a la plaça 
del Cal Font



DIVENDRES 15

TEATRE. “LA SIGNATURA 400”
- Igualada
Breu monòleg que manté una 
bibliotecària amb algú que s’ha 
quedat tota la nit tancat a la bi-
blioteca.
Divendres a les 8 del vespre a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada
Concert a càrrec de The Anti-
patiks i Crim. Si us agrada el 
punk rock de qualitat, el punk 
rock més combatiu, provoca-
dor i inconformista no us podeu 
perdre el concert
Divendres a 2/4 de 12 de la nit a 
la sala Rec on Fire.

XERRADA
- Piera
“Desemmascarem els mitjans 
de comunicació” David Vidal 
i Castell, periodista, proposa 
una mirada crítica a la manera 
com els mitjans construeixen la 
nostra agenda.
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda 
a la Biblioteca de Piera.

DISSABTE 16

MÚSICA. “CARMINA BURANA 
PARTICIPATIU”
- Igualada
Un centenar de cantaires, sota 
l’impuls de la Coral Juvenil Xa-
lest, ofereixen l’espectacular 
cantata escènica de Carl Orff.
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

NIT DE MUSEUS
- Igualada
Nit de museus al Museu de la 
Pell. Vine a celebrar la tercera 
Nit dels Museus, una nit en què 
la festa és cultura i la cultura és 
una festa
Dissabte de 8 del vespre a 12 
de la nit al Museu de la Pell.

FESTA PER SEVILLANES
- Vilanova del Camí
Artístic organitza una festa em-
mirallada en la “Feria de abril”, 
per tots aquells que vulguin ba-
llar sevillanes, rumbes...
Dissabte a partir de les 6 de la 
tarda a Can Papasseit.

MÚSICA
- Capellades
3a Orquestrada a tres bandes. 
Una orquestra de més de 80 
músics de les escoles de mú-
sica de Capellades, Piera i els 
Hostalets.
Dissabte a les 6 de la tarda al 
gimnàs de l’IES Molí de la Vila.

DIUMENGE 17

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada
Sant Jaume Sesoliveres, una 
església amb molta història. 
Vine a celebrar amb nosaltres 
el Dia Internacional dels Mu-
seus tot descobrint la seva his-
tòria.
Diumenge a les 12 del migdia 
a l’església de Sant Jaume Se-
soliveres.

MÚSICA

- Igualada
La Fauna Quartet de Clarinets
Interpretaran obres de A. Ry-
din, B. Crusell, P. Harvey, 
W.A.Mozart, K. Weill, S. Joplin i 
A. Piazzolla.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

TEATRE. “AUTORRETRATO 
DE UN JOVEN CAPITALISTA 
ESPAÑOL”
- Igualada
Alberto San Juan, membre fun-
dador de la companyia Anima-
lario, presenta un espectacle 
en solitari en què mostra la 
seva visió crítica i plena d’hu-
mor de l’actualitat.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

BALL
- Piera
Ball de tarda oberta a tothom. 
Entrada gratuïta.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Foment.

INFANTIL
- Capellades
Xarxa Capellades organitza la 
festa de final de curs amb Jau-
me Barri.
Diumenge a les 6 de la tarda al 
pati de la Lliga.

DILLUNS 18

CONFERÈNCIA
- Igualada
“L’ARP. Alta Ruta Pirenenca” a 
càrrec de Gerard Regi Esquius. 
Trenta dies per anar de l’Atlàn-
tic a la Mediterrània pujant els 

ACTIVITATS CULTURALS

cims pirinencs.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

VOLS QUE T’EXPLIQUI UN 
CONTE?
- Piera
Sessió de l’hora del conte en 
petit format a càrrec de la com-
panyia La Mama i la Padrina.
Dilluns a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMARTS 19

CLUB DE LECTURA EN CATA-
LÀ FÀCIL
- Igualada
Tertúlia literària per a persones 
que volen practicar el català. 
El llibre proposat és “Viatge al 
centre de la Terra”, de Jules 
Verne.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONFERÈNCIA
- Igualada
“La resolució de conflictes, a la 
recerca de la felicitat” a càrrec 
de Xavier Pastor. Organitzada 
per UOC Alumni.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada. 

XERRADA
- Piera
“L’astrologia psicològica”. La 
psicòloga Amparo Treig ens 
mostra com som, com sentim, 
com pensem i com reaccio-
nem.
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMECRES 20

CINEMA EN VO
- Igualada
Projecció de “The Picture of 
Dorian Gray”, basada en la 
novel·la d’Oscar Wilde que es 
comentarà en el club de lectura 
en anglès.
Dimecres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada. 

DIJOUS 21

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
el filòleg Pau Vidal presentarà 
el seu últim llibre  “El bilingüis-
me mata”. Trenta anys després 
que s’aprovés la Llei de norma-
lització lingüística, Pau Vidal fa 
un diagnòstic: el bilingüisme no 
funciona. Acte, organitzat per 
l’APLEC (Associació Promotora 
de la Llengua Catalana),
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONTES PER A ADULTS
- Igualada
“La bella, la bestia y toda su 
família”. L’aplaudida narrado-
ra Martha Escudero adapta 
aquest conte per explicar-nos 
un culebrot del 1740.
Dijous a les 9 del vespre al Te-
atre de l’Aurora.

CLUB DE LECTURA
- Masquefa
Lectura i comentari del llibre 
“Mujeres de negro” de Josefina 
Aldecoa.
Dijous a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca.

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.

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 Voles 
de Casa Bas de Capellades.

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

GENT DE LA MASUCA
Manel Caballé Miquel
Retrats de botiguers i paradis-
tes de “L’Associació de Comer-
ciants del Mercat de la Masu-
ca”, en el seu ambient. 

Del 15 al 31 de maig a la 
Sala municipal d’Exposicions 
d’Igualada.

L’ORIGEN DE LA FOR-
MA
És una mostra de treballs de 
recerca realitzats per l’alumnat 
de segon curs del cicle forma-
tiu de grau superior de Gràfica
Publicitària de l’Escola Munici-
pal d’Art Gaspar Camps, 
Del 18 al 29 de maig a la sala 
d’exposicions de l’EMA Gas-
par Camps.

EXALUMNES ARTIS-
TES DE L’IES PERE VIVES 
VICH
Pep Carol. 
Tres espais relacionats amb el 
tema de la memòria, un dels 
quals és una ironia basada en 
el record dels seus anys d’ins-
titut.
Durant tot el mes de maig de 
dilluns a dijous de 8h. a 18h. 
i  els divendres de 8h. a 15h al 
vestíbul de l’institut Pere Vives 
Vich.
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Es projecta a Montbui •  Cenicienta

RAMON ROBERT.-

Actor prestigiós i cineasta es-
pecialment reconegut per les 
seves excepcionals adapta-
cions al cinema de les obres 
de William Shakespeare, 
Kenneth Branagh porta uns 
anys fent pel.lícules d’encàr-
rec, cas de la primera part del 
colós Thor o de la peŀlícula 
que ara ens ocupa, produïda 
per la Disney. Es tracta d’una 
nova adaptació cinematogrà-
fica del més famós conte de 
Charles Perrault, La Venta-
focs, anteriorment ja portat a 
la pantalla gran. De fet, la ver-
sió més coneguda és obra de 
la pròpia factoria Disney, que 
la va produir als anys 40. Si 
llavors es va fer en dibuixos 
animats, ara s’ha fet amb ac-
tors de carn i os. 

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 €.

El conte de La Ventafocs és 
conegut per tothom, però fa-
rem una mica de memòria. 
Situant l’acció en un indeter-
minat país europeu, aquest 
conte relata les penúries i les 
aventures de la jove Ella (ara 
interpretada per Lily James). 
El pare, un comerciant, torna 
a casar-se després de la mort 
de la seva dona. Per com-
plaure al seu pare, Ella acull 
amb afecte a la seva nova 
madrastra (Cate Blanchett) 
i a les seves germanastres 
Anastasia i Drisella, que son 
perverses i cruels. El pare 
mor i Ella serà menyspreada i 
maltractada per la seva nova 
família. Però és llavors quan 
apareix un atractiu príncep, el 
qual organitza un gran ball al 
palau reial. 
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El conte de la Ventafocs

Produïda amb sensibilitat i 
luxe, i  realitzada per Kenneth 
Branagh amb molt bon ofici, 
Cenicienta esdevé especial-
ment memorable gràcies a la 
presència de Cate Blanchet, 

extraordinària en el seu paper 
de madrastra egoista i cruel. 
Alguns han valorat negativa-
ment el treball del director, 
però el cert és que Branagh 
ha aconseguit el que volia: 

captivar i meravellar amb 
una peŀlícula absolutament 
romàntica, tendra i deliciosa. 
Ha sabut explicar molt bé el 
vell conte de La Ventafocs. 

Es projecta a Tous •  Fuerza mayor

RICARD FUSTÉ.-

Els propers diumenges 17 i 
24 de maig, el Casal de Sant 
Martí de Tous projectarà la 
producció sueca de 2014 Fu-
erza mayor, dirigida per Ru-
ben Östlund.
Un jove matrimoni burgès i els 
seus dos fills passen uns dies 
de vacances en una luxosa 
estació d’esquí dels Alps. Un 
dia, mentre són a la terrassa 
de l’hotel, contemplen com 
avança cap a ells una allau 
amenaçadora; el pare, lluny 

Por insuperable
de protegir els seus, agafa 
el mòbil i fuig corrents. Final-
ment, l’allau no fa mal a ningú 
i la catàstrofe queda limitada 
a l’àmbit familiar; l’harmonia 
ha quedat seriosament de-
teriorada i caldrà dedicar la 
resta de les vacances a mirar 
d’entendre què ha passat i re-
compondre la situació si això 
és encara possible.  
Un punt de partida certament 
interessant per a un dels mi-
llors films europeus de la 
temporada que, en clau de 

tragicomèdia mordaç, explora 
a fons les possibilitats del seu 
plantejament i qüestiona mol-
tes de les nostres convicci-
ons. A més, està esplèndida-
ment realitzat, amb una excel.
lent fotografia panoràmica i 
molt ben interpretat. Ens arri-
ba amb l’aval dels nombrosos 
premis obtinguts a Cannes, 
Sevilla i Chicago, entre molts 
altres reconeixements, inclo-
sa una nominació als Globus 
d’Or i a l’Oscar a la millor pel.
lícula estrangera.



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

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

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.

LA DAMA DE ORO
Regne Unit. Biogràfica. De Simon Curtis. Amb Helen Mirren, Ryan Reynolds 
i Daniel Brühl. Basada en una història real. Maria Altmann, una dona jueva 
que va fugir de Viena durant la II Guerra Mundial, torna seixanta anys 
per reclamar les propietats que els nazis van confiscar a la seva família. 
El jove advocat Randy Schoenberg l’ajudarà en aquesta lluita davant el 
govern austríac i la Cort Suprema dels Estats Units. Alhora, Maria s’haurà 
d’enfrontar a les terribles veritats del seu passat.

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. 

MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA
Estats Units. Acció. De   George Miller. Amb: Tom Hardy, Nicholas Hoult, 
Charlize Theron, Rosie Huntington-Whiteley, Zoe Kravitz. Perseguit per la 
seva turbulent passat, Mad Max creu que la millor manera de sobreviure 
és anar sol pel món. No obstant això, es veu arrossegat a formar part 
d’un grup que fuig a través del desert en un War Rig conduït per una 
Emperadriu d’elit: Furiosa. S’escapen d’una Ciutadella tiranitzada per 
Immortan Joe, a qui han arrabassat alguna cosa irreemplaçable.

OPERACIÓ CACAUET
Canadà. Comèdia d´animació. De Peter Lepeniotis. A la fi dels anys 50, en 
una plàcida i petita localitat de Virgínia, la travessa esquirol Surly i el seu 
còmplice, la rata Buddy, planegen atracar un magatzem de nous. Caldrà 
llestesa, habilitat i discreció. .

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

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

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquesta setmana no hi ha sessió. 
Properament: PASOLINI

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 69 SETMANES TANCAT

1/MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA 
(16 anys)
Dv i Ds: 17:30/20:00/22:30
Dg.: 11:40/17:30/20:00/22:30
Dll a Dj: 18:50/21:15

2/CENICIENTA (apta) 
Dll a Dj.: 18:50/21:15
2/VENGADORES. LA ERA DE ULTRON 
3D (12 anys) 
Dv a Dg.: 19:00
Dll a Dj.: 20:00
2/VENGADORES. LA ERA DE ULTRON 
(12 anys) 
Dv: 22:00
Ds.: 16:00/22:00
Dg.: 11:50/16:00/22:00

3/ASTERIX I LA RESIDENCIA DE LOS 
DIOSES (apta) 
Dv.: 18:15
Ds.: 16:15
Dg: 12:00/ 16:15
3/ SWEET HOME (16 anys)
Dv.: 20:30/22:25
Ds i Dg.: 18:15/20:30/22:25
Dll a Dj.: 17:40/19:40/21:50

4/ HOME (apta)  
Ds.: 16.00
Dg.: 11:30/16:00
4/ VENGADORES. LA ERA DE ULTRON 
(12anys)  
Dv a Dj.: 18:00/21:00

5/SUPERPOLI EN LAS VEGAS (apta) 
Dv.: 18:00
Ds: 16:00/18:00
Dg.: 11:45/16:00

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
PRIDE  (12 anys) 
Diumenge: 18:00
FUERZA MAYOR  (12 anys) 
Nominada a l’Oscar 2015 millor 
pel.lícula estrangera. Premi del 
jurat a Cannes
Diumenge: 19:55

5/MAD MAX: FURIA EN LA 
CARRETERA 3D (16 anys) 
Dv i Ds.: 20:15
Dg.: 18:00
Dll a Dj.: 20:15
5/EL MAESTRO DEL AGUA (16 anys) 
Dv i Ds.: 22:40
Dg.: 20:30/22:40
Dll a Dj.: 17:45

6/INSURGENTE (12 anys)
Dg: 12:00
6/EL VIAJE MAS LARGO (7 anys)
Dv: 19:30/22:15
Ds. i Dg.: 16:45/19:30/22:15
Dll a Dj.: 18:20/21:20

7/CENICIENTA (apta)
Dv: 17:50
Ds.: 15:30/17:50
Dg.: 11:40/15:30/17:50
7/LA FAMILIA BÉLIER (apta)
Dv a Dj.: 20:10
Dll a Dj.: 18:30
7/INSURGENTE
Dv a Dj.: 22:30
7/FAST & FURIOUS 7 (16 anys)
Dv a Dg.: 22.20
Dll a Dj.: 21:30

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 GURU DE LAS BODAS (16 anys)
Dv a Dg.: 20:30/22:45
Dll a Dj.: 19:45/21:50
8/ PERDIENDO EL NORTE (7 anys)
Dll a Dj.: 17:30

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

CENICIENTA (apta) Cinema X 
Solidaritat. SALA AUDITORI
Dg.: 16:30/18:45/21:00

LA DAMA DE ORO (7 anys) 
SALA PETITA
Dv.: 20.10/22:20

Ds.: 20:10/22:20
Dg.: 16:00/18:10/20:20 (Cinema X 
solidaritat)

OPERACIO CACAUET (apta) en 
català SALA PETITA
Ds.: 16:00/18:00
Dg: 12:00
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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!

 

Ràdio i televisió                            
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MEDICINA / LA VEU

La nova Unitat de Medicina 
Esportiva de l’Anoia (UME) 
comença a presentar-se en 
societat i és per això que els 
seus responsables oferiran 
una xerrada el proper dijous 
21 de maig a les 19.30 hores. 
La ponència s’emmarca dins 
de les ‘Xerrades saludables’ 
que organitza la Mútua Gene-
ral de Catalunya, a la carre-
tera de Manresa número 131 
d’Igualada. 
Amb el títol “Fer esport amb 
salut” els responsables de la 
UME, el Dr. Albert Padilla i la 
Dra. Dolores Casado, parla-
ran sobre la importància de 
l’esport  i la prescripció de 
l’exercici físic com a teràpia, 
de la medicina esportiva per 
obtenir èxits esportius, tant a 

nivell professional com ama-
teur, d’establir les pautes de 
millora del rendiment esportiu, 
aconseguir una millor i més 
ràpida rehabilitació en cas de 
lesió, i sobre prevenció de le-
sions esportives, entre d’altres 
aspectes.
Tot i que la Unitat de Medicina 
Esportiva (UME) que està ubi-
cada dins l’Hospital d’Igualada 
s’inaugurarà de forma oficial 
properament, ja ha començat 
a prestar atenció a pacients i 
a difondre la seva feina, a tra-
vés de la participació en actes 
relacionats amb la salut, com 
són les xerrades organitzades 
per la Mútua General de Ca-
talunya.
Els organitzadors de la xer-
rada demanen la confirmació 
d’assistència al telèfon 93 804 
90 02. 

La Unitat de Medicina 
Esportiva de l’Anoia participa 
a les “Xerrades saludables” de 
la Mútua General de Catalunya

El col·lectiu celíac, realitzar la 
compra de la setmana i trobar 
restaurants amb una oferta 
gastronòmica apte pel seu 
consum, suposa un autèntic 
repte. Una realitat que afecta 
a un 1% de la població espa-
nyola. 
La malaltia celíaca és un into-
lerància permanent al gluten 
del blat, ordi, sègol i civada 
que es presenta en individus 
genèticament predisposats i 
es caracteritza per una reacció 
inflamatòria, de base immuno-
lògica, a la mucosa del intestí 
prim que dificulta l’absorció de 
macro i micronutrients.
Els símptomes més freqüents 
són la pèrdua de pes i de 
gana, cansament, nàusees, 
vòmits, diarrea, distensió ab-
dominal, pèrdua de massa 
muscular, retràs del creixe-
ment, irritabilitat, apatia, do-
lors abdominals, meteorisme, 
anèmia... Uns símptomes que 
desapareixen al excloure de la 
dieta el gluten.
Mitjançant un examen clínic 
i una analítica de sang, que 
inclogui els marcadors sero-
lògics de la malaltia celíaca, 
s’estableix el diagnòstic de 
sospita de la patologia. El co-
neixement recent de diferents 

formes clíniques de malal-
tia celíaca (clàssica, atípica, 
silent, latent, potencial) ha 
conduit a demostrar que no 
sempre es pot establir un di-
agnòstic clínic o funcional de 
la malaltia celíaca. Per tant, 
pel diagnòstic és imprescindi-
ble realitzar una biòpsia intes-
tinal. 
Cal remarcar que el celíac ho 
és per tota la vida i l’únic trac-
tament eficaç és seguir una 
dieta lliure de gluten. Aspecte 
que millora els símptomes a 
les dues setmanes, normalitza 
les analítiques als 6- 12 me-
sos i les lesions de l’intestí es 
recuperen en dos anys.   

Dieta lliure de gluten: necessitat o 
tendència?

Per altra banda, mencionar 
que estudis científics determi-
nen que excloure la caseïna 
i el gluten de l’alimentació de 
pacients amb autisme podria 
millorar la seva simptomato-
logia.
Allunyant-nos del model pa-
tològic, a dia d’avui, les die-
tes lliures de gluten són se-
guides per figures de renom 
com Miley Cyrus, Lady Gaga 
o Gwyneth Paltrow. Marcant 
tendència i prometent resul-
tants espectaculars a curt 
termini com pèrdua de pes, 
augment del rendiment es-
portiu, millores en l’estat de la 
pell i cabells... No obstant, no 
hi ha cap evidència científica 
que ho demostri. Un corrent 
que segons la presidenta de 
l’Associació de Celíacs de Ca-
talunya (ACC) està encarint 
els productes elaborats per a 
persones celíaques.     
Per tant, podem afirmar que 
no hi ha motiu per eliminar el 
gluten de la dieta a menys que 
es sigui sensible al seu con-
sum.. 

Núria Torres Riba. 
Nutricionista│Comunicadora 

Gastronòmica i Enològica
www.movimientomediterra-

neo.com

GLÒRIA FITÉ GUARRO 
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòfol, 46
Despatx 14
08784-Piera
615075736
gloriapsi3@gmail.com

Dr. Joan Vidal
Neurodesenvolupament infantil

 
Anna Roldán Bornez

Psiquiatria
 

Carme Carbonell
Psicologia clínica

 
Helga Gabarró

Psicologia Familiar i de Parella
 

Mariona Berini
Psicologia infantil

 
Assumpció Linares

Logopèdia

EL CENTRE DE DIA

L’ESTADA

c/ d’Òdena, 119  - 08700  IGUALADA - Tel. 93 803 96 23
Centre col.laborador de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials

•  Personal especialitzat i qualificat •  Servei d’infermeria

•  Servei a domicili •  Higiene personal

•  Dietes equilibrades •  Jardí amb sol tot el dia

•  Horaris flexibles
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Fa uns dies a la Sagrada 
Família es va oficiar un acte 
religiós per recordar les víc-
times de l’accident d’avió de 
la companyia alemanya Ger-
manwings. Van morir 150 
persones de diferents edats.  
El desgraciat accident ens fa 
pensar en la seguretat dels 
avions. Ens comencem a pre-
guntar què va passar, com i 
per què. I sorgeixen les pors. 
Qui no ha tingut por en algun 
moment de la seva vida? Hi 
ha qui pensa que els mitjans 
de comunicació són una vari-
able important que està dar-
rera de la por a volar. És un 
factor més, sí. Està clar que la 
informació que ens va arribar 
en un inici era alarmant, però 
seguidament i a mida que 
anaven investigant els fets, 
els experts van arribar a fer 
les conclusions pertinents que 
tots necessitàvem saber. 
Respecte a la por a volar en 
un avió, l’estadística conclou 
que aproximadament, un 25% 
de la població adulta expe-
rimenta un nivell significatiu 
d’ansietat quan viatja en avió, 
un 15% vola amb un alt grau 
d’ansietat i un 10% manifesta 
una por tan intensa que evita 
volar, o sigui, que pateix aero-
fòbia. 
Les persones que pateixen 
pànic a volar presenten unes 
sensacions físiques molt in-
tenses i desagradables com 
poden ser: nus a l’estómac, 
suor, taquicàrdia, ganes de 
vomitar, sensació de falta 
d’aire, ofec, mareig, opres-
sió al pit, sensació de pèrdua 
de control.....  Paral·lelament 
apareixen una sèrie de pensa-
ments negatius, desitjos d’es-
capar, imatges catastròfiques, 
por a perdre el control.... la 
qual cosa fa que evitem per 
tots els mitjans viatjar en avió. 
El problema esdevé quan tens 

familiars que viuen en un altre 
país o ets un empresari que 
per motius de feina t’has de 
desplaçar a diferents països 
del món.
El temor més bàsic i recurrent 
que presenten les persones 
amb aerofòbia és la  por a te-
nir un accident i a mantenir-se 
en un lloc tancat on no es pot 
escapar. Seguidament, i en 
segon lloc, no poder mantenir 
un control de la situació.  El 
tercer lloc ens portaria  a la por 
a experimentar sensacions fí-
siques desagradables i la por 
a les alçades.
Si hem tingut una mala expe-
riència dins d’un avió com per 
exemple: un aterratge d’emer-
gència, un viatge amb turbu-
lències o hem patit una crisi de 
pànic està clar que aquestes 
situacions converteixen l’avió 
en un estímul condicionat que 
ens generarà una resposta 
d’ansietat. Un cop adquirida 
aquesta por a viatjar en avió 
és fàcil que es mantingui i 
evitem volar, per tant, no ens 
deixarà comprovar que les 
nostres pors són irracionals i 
exagerades. 
Els tractaments dels trastorns 
de naturalesa fòbica ha avan-

çat considerablement en els 
últims anys, especialment 
aquells basats en les tècni-
ques de relaxació i exposició. 
Per superar el pànic es propo-

Pànic a volar en avió: aerofòbia
produeixi una crisi d’ansietat, 
si estem en ple vol.
A continuació es fa l’ús de l’ex-
posició en imaginació on es 
procedeix a relaxar el personal 
amb diferents tècniques molt 
efectives si les poses en pràc-
tica en el moment adequat.
I per últim, es realitzarà la pro-
va final: l’exposició en viu on 
es procedeix a volar a un lloc 
d’una distància considerable, 
juntament amb els membres 
del grup i els pilots instructors 
que ens han acompanyat al 
llarg de la tasca, per poder va-
lorar la conducta que es pre-
senta davant del fet de volar.

Montse Martí i Muñoz                 
Llicenciada en psicologia 

sa un programa psicoeducatiu 
en el qual es busca aconse-
guir l’objectiu que volar torni a 
ser per a nosaltres un plaer, o 
com a mínim, una experiència 
agradable. La por irracional es 
treballa mitjançant unes estra-
tègies especifiques i adequa-
des per tal de reduir els símp-
tomes d’ansietat i aconseguir 
pujar a l’avió amb naturalitat i 
normalitat. La fita es pot acon-
seguir duent a terme un curs 
teòric i pràctic, visitant un avió 
on el pilot explicarà el seu fun-
cionament i possibles causes 
de sorolls normals, que de 
vegades, es poden confondre 
amb alguna irregularitat. Per 
altra banda, es realitza un curs 
bàsic de primer auxilis mitjan-
çant un tècnic de vol que ens 
explicarà i ens ajudarà a com 
actuar davant del cas que es 
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Un 59,7% de les intervenci-
ons quirúrgiques programades 
l’any 2014 van ser de cirurgia 
major ambulatòria (CMA), se-
gons dades del Servei Català 
de la Salut (CatSalut). El per-
centatge de CMA sobre el total 
d’altes quirúrgiques progra-
mades continua en augment, 
sobretot en els hospitals de la 
xarxa hospitalària d’utilització 
pública (XHUP). L’any passat 
va créixer un 1,83% respecte a 
l’any anterior.
Aquest tipus d’intervenció és 
una alternativa a l’hospitalit-
zació convencional que aug-
menta el benestar del pacient, 
minimitza les complicacions, 
redueix el temps d’espera i in-
crementa l’eficiència del siste-
ma sanitari públic català.

La cirurgia major ambulatòria 
(CMA) consisteix a realitzar 
una intervenció quirúrgica, 
habitualment de complexitat 
mitjana, sense necessitat d’un 
ingrés hospitalari. D’aquesta 
manera, el pacient va a l’hospi-
tal el mateix dia de la interven-
ció i torna al seu domicili des-
prés d’haver-se realitzat.
L’any passat les intervencions 
considerades tributàries de 
CMA van ser les cataractes 
(98,8%), les varius (93,6%), 
la reparació d’hèrnia inguinal 
(61,6%), l’artroscòpia (70,7%), 
l’alliberament de la canal carpi-
ana (97,3%), l’amigdalectomia 
/ l’adenoidectomia (62,1%), 
la intervenció dels galindons 
(79,7%) i l’excisió de quist o si 
pilonidal (84,3%).
La cirurgia major ambulatòria 
és un model organitzatiu mul-
tidisciplinari que afavoreix un 
sistema integrat més resolutiu 
des dels primers nivells d’aten-
ció dins del territori. Per això la 
CMA suposa una oportunitat 
de millora de la resposta del 
sistema sanitari públic català, 
en termes de qualitat i efici-
ència, que el Departament de 
Salut incentiva mitjançant la in-

corporació de novetats tecno-
lògiques en els procediments 
quirúrgics i anestèsics.
Entre els beneficis de la CMA 
hi ha:
- Major comoditat i benestar 
per al pacient. La intervenció 
interfereix el mínim en la vida 
familiar de la persona.
- Disminució de les complicaci-
ons.  El pacient evita els riscos 
associats a una hospitalització, 
com les infeccions nosocomi-
als. Així doncs, el risc d’infec-
ció es redueix de forma consi-
derable. La recuperació també 
és molt més ràpida.
- Reducció del temps d’espera 
per a cirurgia.
-Increment de l’eficiència per-
què es racionalitzen els recur-
sos hospitalaris.
La CMA és una àrea en crei-
xement que està modificant 
la manera d’enfocar l’atenció 
als pacients quirúrgics. Els 
avenços tecnològics, tant en el 
camp de la cirurgia (cada cop 
menys invasiva) com en el de 
l’anestèsia, i la cerca del con-
fort i el benestar del pacient 
permeten reduir la necessitat 
d’hospitalització en procedi-
ments quirúrgics determinats.

Sis de cada deu intervencions quirúrgiques 
programades són de cirurgia major ambulatòria 

DR. ASENSI• OFTALMOLOGIA GENERAL I INFANTIL

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

• CIRURGIA REFRACTIVA: MIOPIA, ASTIGMATISME I HIPERMETROPIA

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

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

CENTRE  OFTALMOLÒGIC

Montserrat Martí i Muñoz
Llicenciada en psicologia 

Col·legiada 21662

Teràpies de parella, informes pericials, flors de Bach, 
tapping, ansietat, depressió, TOC, addiccions...

Vilanova del Camí C/Indústria 36E 1-2

Tel. 606 895 996                 info@montsemartipsicologa.com 



   

              

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

Consells 
Núria Torres Riba. 

Nutricionista i dietista
www.movimientomediterraneo.com

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

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

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

POLICLÍNICA IGUALADA

VOLS ANUNCIAR-TE?

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829

publianoiadisseny@gmail.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

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

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
EMDR - Resolució del trauma pel 

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

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

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

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

teràpia de parella, etc...

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

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

93 805 51 74 

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

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

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

-Personal titulat

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

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

articulats, ajudes gent gran

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

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

Més info: 654 50 97 81

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

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

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA PODOLOGIA

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

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ORTOPÈDIA AUDICIÓ

CIRUGIA LÀSER

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia

Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia

Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com

@EduardDabraMag
Hores concertades

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

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

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades

.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

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

IGUALADA

Tel. 93 804 57 76
També VISITES A DOMICILI

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

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

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

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

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

El Millor Pa de Pagès 
Català 2015

El passat 9 de maig, es va 
celebrar al Paranimf de la 
Universitat de Cervera la 
gran final del Concurs Millor 
Pa de Pagès amb Identifi-
cació Geogràfica Protegida 
(IGP) de Catalunya 2015. 

D’entre els 5 forners aspi-
rants, només Sílvia Álvarez 
Marqués de la pastisseria 
Marqués d’Alfarràs (Lleida) 
va encapçalar el rànquing. 
Una fleca familiar que, dia 
rere dia, aposta per la inno-
vació i s’implica en adap-
tar-se a les necessitats dels 
seus clients, assessorant-los 
sobre les especialitats més 
adients en funció dels seus 
requeriments nutricionals.

Però, quins requisits han de 
complir els pans de pagès 
adscrits a la IGP? Doncs bé, 
parlaríem d’un pa artesà, 
rodó, de crosta cruixent, 
molla tendra i alveolat gran. 
Elaborat a partir de farina de 
blat, aigua, massa mare pro-
cedent d’una fermentació 
anterior també realitzada 
dins de la zona d’elaboració 
autoritzada, llevat biològic i 
sal. Un procés protagonitzat 
per lentes fermentacions i 
coccions de les masses en 
forns de solera refractaria, 
que li proporcionen un color, 
olor i sabor característic. 

Resumint, un producte que 
tracta de reivindicar qualitat, 
transmetre l’esforç nocturn 
del forner a l’obrador i estre-
tament arrelat als costums 
dels consumidors catalans 
com en el tradicional pa 
amb tomàquet.       
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En el llibre dels Salms tro-
ben manta vegada l’expres-
sió: Fins quan?, adreçada 
al Senyor. És el cor del 
salmista i del poble d’Israel 
que presenta al Senyor el 
seu clam davant la situació 
que la persona i la comuni-
tat estan sofrint: la desfeta 
del poble i l’experiència del 
desterrament lluny de Jeru-
salem i de la terra promesa.
Fem nostres aquestes pa-
raules dels salms per tal 
d’adreçar-les en pregària 
al Senyor davant la realitat 
incomprensible de tantes 
i tantes persones, milers, 
que moren tràgicament a 
la mar Mediterrània tot cer-
cant d’arribar a les platges 
d’Europa per aconseguir un 
millor futur per a ells i les 
seves famílies.
No ens podem acostumar a 
aquesta realitat, com si no 
passés res, fent-ne cas uns 
moments i després obli-
dant-ho com si no fos una 
realitat que ens afectés a 
nosaltres. Càritas Espanyo-
la ens deia en el seu comu-
nicat davant la recent tra-
gèdia de la mort de més de 
quatre-centes persones a 
la Mediterrània: «Cada una 
d’aquestes persones que 
van morir ofegades —en-
tre les quals hi ha menors 
d’edat, molts dels quals 
viatjaven sols— tenen un 

nom, família. Eren amos de 
la seva pròpia història i dels 
seus somnis. Són éssers hu-
mans com nosaltres, únics i 
irrepetibles. Com a creients 
que som, no podem oblidar 
que són germans nostres.»
Les causes que van fer possi-
ble la tragèdia són moltes. La 
major part d’ells fugien de la 
guerra, de les matances, de 
les persecucions, de la po-
bresa extrema. Les màfies, 
amb el sol afany de guanyar 
diners, incorren en el tràfic 
de persones, abocant-los 
als perills i a una mort més 
que possible. El somni d’un 
futur millor és aprofitat pels 
qui sense escrúpols juguen 
amb la vida de les persones. 
El somni d’un futur millor es 
troba també amb les fronte-
res tancades.
Els cristians no podem caure 
en la cultura de la indiferèn-
cia, de la qual el sant pare 
Francesc no es cansa de 
parlar-nos com un perill per a 
la nostra societat. Ell mateix, 
a Lampedusa l’any 2013, va 
dir davant una tragèdia sem-
blant: «Qui de nosaltres ha 
plorat per aquest fet i per fets 
com aquest? Qui ha plorat 
per aquestes persones que 
anaven al vaixell? Per les 
mares joves que portaven 
els seus fills? Per aquests 
homes que desitjaven quel-
com per a mantenir les seves 

pròpies famílies? Som una 
societat que ha oblidat l’ex-
periència de plorar, de sofrir. 
Amb la globalització de la 
indiferència ens han robat la 
capacitat de plorar!»
La pregària del salm ens ha 
d’eixir, amb llàgrimes als ulls 
i al cor: Fins quan, Senyor? 
Però també ens ha de fer 
ben solidaris d’aquells que 
han d’emigrar, donant-los su-
port, tant entre nosaltres com 
en els seus països d’origen. 
Mai no podem tancar el cor 
a ningú!

ROMÀ CASANOVA

Fins quan, Senyor?

Bisbe de Vic

Igualada, maig de 2015

Salvador Esquerra Romeu
Ens ha deixat el dia 12 de maig a l'edat de 81 anys

Els teus familiars i amics et tindrem sempre
 present en el nostre record i estima

Igualada, maig de 2015

En record de

Jaume Costa Gabarró
Ha mort cristianament el passat dissabte

dia 9 de maig a l’edat de 53 anys

A.C.S.

Els teus estimats: esposa; Maria Teresa Cabré Vidal, nebots; renebots i 
demés familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts.

La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de 
comiat que tingué lloc el passat diumenge dia 10 de maig a l’oratori de 

la Funerària Anoia.

Robert Pipó Rossell

Fa tres anys que vares marxar 
però sempre continuaràs entre nosaltres

Igualada, maig de 2015

3r aniversari



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

�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

 Preparació:
Ingredients (6-8 persones)
750g gambes pelades
100g de mantega clari�cada
2 dents d’all premsats
1/2 bitxo picat sense llavors
1 cullerada petita de ratlladura de 
llimona
1 cullerada gran de suc de llimona
2 cullerades gran de maionesa
2 fulles de coriandre
Tabasco (Opcional)

Utensilis
Motlle
Paella
Trituradora

Paté de Gambes
Fregim en mantega les gambes amb el bitxo i els 
alls en una paella durant 10 minuts.

Triturem (no massa �) les gambes, el bitxo, els alls, 
la ratlladura i el suc de la llimona. Un cop triturat, 
barregem amb la maionesa i el coriandre.

Ho salpebrem i, si us agrada que sigui picant, hi 
afegim unes gotes de tabasco.

Posem la barreja en un motlle i ho reservem al 
frigorí�c un mínim d’una hora.

Finalment, ho traiem del frigorí�c mitja hora abans 
de servir-ho i ho acompanyem amb pa o torrades.



D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
15 de maig de 2015

CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
El metge igualadí Jaume Viz-
carra és un home que molt 
sovint ens sorprèn. Gran comu-
nicador, és també una persona 
inquieta tant en la vessant 
inteŀlectual com en la vessant 
-menys coneguda- artística. 
Ara ens sorprèn novament 
amb una exposició a l’Ateneu 
Igualadí que es pot visitar -i 
val la pena fer-ho- fins al 31 de 
maig. Es tracta d“El mirall de 
les ànimes simples”. És una 
sorprenent reflexió ètica i filo-
sòfica a partir de materials sor-
prenents. 
Què vol expressar amb 
aquesta exposició?
És una faceta de la meva vida 
que tenia en l’àmbit privat. És 
una manera de dir coses, de 
concentrar-me per expres-
sar-me cromàticament o cal-
ligràficament la meva forma de 
pensar. Quan escric, dibuixo o 
enganxo, expresso opinió.
Tot i que el descobrim ara 
dóna la impressió que fa 
anys que conrea aquest art.
Concretament des de l’any 
2009 en què començo a orde-
nar tot el material per formar 
una mena de corpus creatiu, 
a través del qual trobo refugi, 
com el trobo a la música, l’es-
port....
La forma del text és també 

text. Fa una plantilla prèvia?
En alguns casos és inevitable, 
en altres és per ajudar a fer-ho 
més harmònic. Les creus estan 
fetes amb una matriu que m’he 
dissenyat seguint les tècniques 
dels copistes antics. 
Els idiomes que fa servir són 
català i llatí?.
Hi ha algun petit text en cas-
tellà. En un dels textos en llatí 
faig una reflexió sobre la vida 
a través d’un rèquiem. En un 
collage que en dic “L’arbre del 
bé i del mal” faig una reflexió 
al voltant de la moral. Bertold 
Brech deia que la moral és 
només per als que han dinat. 
Qui té gana i roba una poma, 
no fa un acte immoral, fa un 
acte de necessitat. La moral ve 
després.
Alguns dels documents de 
l’exposició semblen trets 
d’arxius històrics.
Tens raó. Hi ha el jurament 
hipocràtic que és tret d’un 
document vaticà del segle XI. 
Quan titulo una obra: “La ine-
fable concurrència dels blaus” 
vull dir moltes coses. El blau 
és un color esperançat, net 
profund, tot concorre d’una 
manera inexplicable, que és 
just el que vull explicar. Quan 
en titulo un altre: “Alfombra de 
colors de la casa de Barbra 
Streisand” és perquè en el seu 

moment aquesta dona em va 
captivar amb les seves can-
çons i pel·lícules. És recordar 
aquells anys a través del cro-
matisme.
Per què els collages els fa 
sempre amb fulls de La Van-
guardia?. 
Del meu pare vaig heretar el 
costum de llegir aquest diari i és 
el material que tinc més a mà.
Els que el coneixem des 
de fa anys, veient l’exposi-
ció ens fa pensar més en el 
seu sogre, el doctor Xavier 
Miquel, que amb el seu pare.
És cert. El sogre m’ha inspirat 
algunes obres. Des del punt 
de vista vivencial el meu sogre 
m’ha influït molt. 
Segueix amb la seva profes-

Una cosa són els desitjos, i una altra 
molt diferent, les realitats. Alguna 
cosa d’això hi ha darrere de l’espec-
tacular projecte del “polígon dels 
adobers”. El famós Parc Empresarial 
de la Pell i la Marroquineria, a tocar 
d’Igualada i Jorba, va ser presentat 
en el seu dia a bombo i platerets i 
beneït pels industrials del sector... 
Mai es va dir, però, ni quant costa-
ria la “broma”, ni, sobretot, qui la 
pagaria...
Ara que estem en campanya, ha 
estat il.lustratiu conèixer que hi 
ha alguns partits polítics que no 
veuen gens clara la idea, màxim 
quan hi ha polígons buits i plens de 
titaranyes prop d’Igualada. De què 
serveix gastar una milionada en fer 
un polígon nou si n’hi ha de fets?, 
es diu... El més fotut del cas és que 
a algú se li deu haver passat per la 
barretina que el polígon -i  un llarg 
túnel de canalització de retorn d’ai-
gua fins la depuradora del Rec, que 
costaria una burrada- el paguem 
entre tots... 
Si no, no s’entén que l’alcalde de 
Jorba i ara candidat a Igualada, 
digués aquesta setmana que, per 
la gent d’ERC, només hi haurà polí-
gon si se’l paguen els qui el vulguin 
urbanitzar i ocupar. Només faltaria!
Jo, si fos el comercial dels polígons 
de Castellolí, Òdena, Montbui i Vila-
nova, començaria a espavilar-me... 
Llàstima que la major part del seu 
sou vingui d’Igualada.

sió de metge?.
He deixat la seguretat social, 
però mantinc la meva con-
sulta de dietètica i nutrició.
En època de crisi deu ser 
més fàcil dir-li a la gent que 
mengi menys!
Per això la gent va menys a 
les consultes. Surt a córrer i 
menja menys. 
La cuina mediterrània és 
tan sana com diuen?.
Està provat que la cuina medi-
terrània redueix els riscos 
cardiovasculars. La gent viu 
més sana i més anys.
Menjar sa és més car?
No, en absolut. El que surt 
més car és menjar aliments 
ecològics perquè costen molt 
més d’obtenir. Una cuina salu-
dable no és pas més cara.
Ens cuidem, vivim més 
anys, però pot aparèixer 
l’Alzheimer.
Viure més anys fa aparèixer 
malalties devastadores. Per 
altra banda cada vegada hi 
ha més tractaments per retar-
dar-lo. Potser ens caldria fer 
un debat ètic sobre les pri-
oritats de la sanitat. Invertir 
prioritàriament en un malalt 
de noranta anys o en un jove 
amb dependència?. Jo dedi-
caria més recursos als invi-
dents o als dependents.

4 paraules amb... Jaume Vizcarra

SERVEIS SERVICIOS    

CONTACTE CONTACTO    

 

902 100 999  www.amma.es

C/ Dels Fusters, 2
c.p. 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)

Tel: 93 806 37 37 | Fax: 93 806 37 41

amma vilanova del camí

El nostre
compromís,
les persones

Nuestro
compromiso,
las personas

Servei de centre de dia
Servicio de centro de día

residència per a gent gran · centre de dia
residencia para mayores · centro de día 


