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Votem els nous ajuntaments
#24MAnoia: 86.545 persones tenen dret a votar a la comarca
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Diumenge, més de vuitanta-sis mil ano-
iencs tenen una cita amb les urnes. En 
aquesta ocasió, per escollir els represen-
tants polítics més pròxims. Les eleccions 
municipals són sempre motiu de debat i 
conversa a tots els pobles i ciutats. Es 
tracta de gent que coneixem, que ha de-
cidit fer un pas endavant i proposar-nos 
les seves estratègies i accions per fer 
dels nostres municipis un espai millor on 
viure i poder gaudir d’oportunitats. En un 
moment com el que travessem, de clar 
descrèdit de la política, cal reconèixer el 
mèrit dels que es presenten a les candi-
datures, sigui quina sigui la seva ideolo-
gia, mentre sigui d’absolut respecte per la 
democràcia. 

Cal votar. Cal fer-ho per molt cansats 
que estem dels discursos polítics o de la 
nostra situació personal o familiar. Enca-
ra que cap dels candidats ens convenci 
amb els seus arguments. El gest de votar 
és un exercici que va costar molt d’acon-
seguir, i que, no endebades, és l’únic que 
farà possible el canvi allí on es necessiti. 
No oblidem que sempre s’és a temps de 
votar en blanc, però l’abstenció és sem-
pre el pitjor enemic de la democràcia, i 
el millor aliat dels que manen. Diumenge, 
els anoiencs hem de tornar a demostrar, 
com sempre hem fet en unes eleccions 
municipals, el nostre compromís amb els 
ajuntaments amb una participació espec-
tacular.
Albirem un estiu molt “calent” en la políti-
ca catalana. Ja podem preveure fàcilment 
que la constitució dels ajuntaments anirà  
lligada temporalment amb la precampa-
nya dels comicis del 27 de setembre, i 
tots els partits intentaran fer-se valdre en 
un moment molt important per al nostre 
país.
Probablement, hi haurà molt a parlar a 
partir de la setmana vinent. Quedaran 
per davant tres setmanes per dibuixar 
el nou mapa polític de la comarca pels 
propers quatre anys. Definitivament serà 
l’hora dels pactes, de posar les mans so-
bre la taula i del diàleg. La millor forma 
d’aconseguir aquesta situació serà gràci-
es a una àmplia participació dels votants.  
Només així podrem garantir uns ajunta-
ments que siguin veritablement els repre-
sentants del poble.
Diumenge, vota!

Cal votar

Josep M. Guasch Targarona
Ja s’ha fallat el premi de la vuitena edició del Concurs de Millor 
Especialitat Pastissera amb Anís del Mono. Josep Maria Guasch, 
de la Pastisseria Targarona d’Igualada, ha aconseguit la victòria, 
a més d’un premi econòmic de 2.000€ gràcies a la seva Eclair 
de xocolata i anís, compost a més d’un cruixent 5 espècies, un 
interior d’untuós de xocolata i anís i finalitzat amb una crema 
de xocolata blanca i anís estrellat. Bona recompensa per a un 
professional amb una brillant i dilatada trajectòria. Enhorabona!

Sergi Rubia,  el jove casteller que es va enfrontar en 
judici a gairebé cinc anys de presó pels disturbis du-
rant les manifestacions en contra del desallotjament 
okupa de can Vies a Sants, del que va sortir absolt, 
va presentar una querella contra  dos agents de la 
Guàrdia Urbana, pels seus suposats falsos testimo-
nis en judici i falsificació documental en l’informe dels 
fets. 

Montserrat Caballé, soprano de fama mundial no va 
comparèixer al jutjat per ratificar la pena de sis mesos 
de presó i multa de 254.231 euros sol·licitats pel fiscal 
per haver defraudat a Hisenda 508.000 euros. Havia 
pactat un escrit de conformitat pactat amb la fiscalia 
i l’Advocacia de l’Estat, que representa l’Agència Tri-
butària. El seu advocat també ha renunciat a la de-
fensa.

Xavier Crespo, exalcalde de Lloret de Mar (la Selva) 
ha deixat el seu escó al Parlament, arran de l’obertu-
ra de judici oral pel cas ‘Clotilde’ que el vinculava en 
un presumpte suborn de la màfia russa. Ha dit que ha 
decidit fer un “pas al costat en la seva activitat parla-
mentària per afrontar el judici i poder defensar la seva 
innocència davant els tribunals”.

Ada Colau, candidata a l’alcaldia per la coalició Bar-
celona En Comú, ha proposat un “la creació d’una 
moneda local per a Barcelona, amb voluntat d’es-
tendre-la a altres municipis de l’àrea metropolitana”. 
Vol fer-la servir per atorgar part de les subvencions 
de l’Ajuntament, pagar els empleats i que sigui l’eina 
pels microcrèdits i bescanviar-los per euros amb una 
certa bonificació”. 

Dolores Delgado, Fiscal Especial contra el Terro-
risme Gihadista i Santiago Pedraz, jutge central de 
instrucció número 1 de l’Audiència Nacional, estudien 
obrir de nou la investigació de l’operació ‘Caronte’, 
després de les denuncies fetes pels Mossos d’Es-
quadra contra la CNP per filtracions.

Jorge Fernandez Díaz, ministre de l’Interior, diu que 
“La lluita i la política antiterrorista ha de ser d’Estat i 
no es pot deixar en mans dels que no tenen el més 
mínim sentit de l’Estat. La baixesa i roïnesa dels 
responsables catalans tindran conseqüències per 
al futur. Perquè aquestes denúncies són una baixe-
sa moral i una deslleialtat amb el govern de l’estat”. 
Semblava que la policia estava per perseguir delictes 

i no per fer contraespionatge.

Artur Mas, president de la Generalitat, li respon que 
“hauria de depurar les males conductes a la Policia 
Nacional”. Lamentablement per molt que demani, la 
policia continuarà sent una eina que els polítics fan 
servir pels seus interessos partidistes. 

José Ignacio Wert, ministre d’educació, ha tornat a 
encendre a tothom amb les seves declaracions -des-
prés desmentides- en les que comparava la situació 
del castellà a Catalunya d’avui amb la que va patir el 
català durant la dictadura. Sembla no saber la dife-
rència entre educar i adoctrinar.

Joan Tarda, portaveu d’ERC, va declarar a les Corts 
per dir “Senyor Wert, s’ha de ser molt  mala persona 
i molt fanàtic per ofendre a milers de persones que 
han estat ‘apallissades’ per parlar en català durant el 
franquisme. Senyor Wert, vostè és ignorant, un im-
presentable i una mala persona”. 

Celia Villalobos, vicepresidenta que dirigia les sessi-
ons de la Cambra en aquell moment, li va retirar l’ús 
de la paraula i va fer que deixés la tribuna d’oradors, 
ordenant que res del que havia dit es transcrigués en 
les actes, a més de reiterar-li que no parlés en català. 

Joan Coscubiela, diputat d’ICV, va defensar el dipu-
tat que protestava i la vicepresidenta li va dir “faci el 
que vulgui, o vagi a esmorzar, faci el que vulgui”. És 
dur estar en un Parlament amb majoria absoluta on 
els qui la tenen es creuen amb el dret de dir i fer el 
que els sembla.

Josep Antoni Duran i Lleida, líder d’Unió, va dir “ara 
per atacar el català et fan ministre”, però més aviat 
és que per conservar el poder va molt bé atacar els 
catalans.

Carina Mejias, candidata de C’s a l’alcaldia de Bar-
celona, va declarar que “una de les primeres coses 
que faria si sóc alcaldessa seria canviar el nom de 
la plaça del Països Catalans, perquè no existeixen”.

Núria Sánchez, que anava  de número 8 a la llista 
de C’s a Mataró, ha declarat que “una vegada llegit 
[el programa], veig que el partit és totalment contrari 
a les meves idees. Per això necessito fer oficial la 
meva renúncia”. 

Diumenge, els anoiencs hem de 
tornar a demostrar, com sempre 

hem fet en unes eleccions munici-
pals, el nostre compromís amb els 
ajuntaments amb una participació 

espectacular.
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Diumenge tenim l’oportunitat de començar el 
canvi més profund dels darrers tres-cents anys 
d’història de Catalunya. Les eleccions munici-
pals són el primer dels tres moments en què 
els ciutadans tenim a les nostres mans l’instru-
ment del canvi: el vot.
No cal que ens deixem enganyar amb els ar-
guments dels espanyolistes que diuen que les 
de diumenge són únicament unes eleccions 
municipals. No és veritat, són quelcom més. 
Si no fos així, partits com el PSC i el PP no 
haurien fet tantes llistes fantasma. Al final de 
l’escrutini el que es voldrà comptar seran els 
vots totals, però no de cada partit en concret, 
sinó dels sobiranistes per una cantó i els unio-
nistes per l’altre.
Per sort per als electors de cada municipi, la 
maduresa democràtica dels ciutadans, permet 
disposar d’opcions de tota mena, sense sortir 
del sobiranisme. Hom pot votar dreta, centre o 
esquerra sense sortir-se del marc de l’indepen-
dentisme. A l’Anoia mentre que l’independen-
tisme és present a tots els municipis, la dreta/
dreta presenta més llistes fantasma que no 
pas llistes amb candidats compromesos amb 
el poble al qual, diuen, volen representar. 
Hi ha partits que són nous, sorgits de la reac-
ció, d’un laboratori o d’un plató de televisió que 
solament tenen la missió de frenar el procés 
independentista... o cobrar un “souet” de l’ad-
ministració local. 
A la cita electoral de diumenge, sortosament 
s’hi presenten també moltes candidatures de 
joves que aporten ganes, frescor, honestedat 
i una insubornable voluntat de fer país perquè 
no accepten que els hi facin. Aquestes llistes 
aglutinen joves amb experiència en moviments 
socials, entitats, en ONG’s i també en la lluita 
contra els abusos i les retallades. 
Per això espero que diumenge a Catalunya 
-i especialment a l’Anoia- es trenquin tots els 
rècords de participació ciutadana. Que la vic-
tòria dels que volem un país independent sigui 
incontestable i demostri als ulls de tot Europa 
que ni volem corrupció, ni volem manipulació 
de les cúpules dels partits ni estem disposats 
a seguir tolerant tantes agressions a la nostra 
llengua i a les nostres llibertats individuals i col-
lectives.
Diumenge tots plegats tenim la primera de les 
tres cites electorals que han de canviar el futur 
de Catalunya, poble a poble, comarca a co-
marca. Caldria fer una onada de fermesa de-
mocràtica que demostri a tot Europa la nostra 
voluntat. 
Tenim a les mans l’eina més poderosa per a 
fer-ho: el nostre vot.
Que no es quedi al calaix.

Ho tenim a les mans

JAUME SINGLA 

A peu pla.

PERE ESCOLÀ

Per pensar-hi
Hi ha uns errors que els governants solen repetir 
amb molta freqüència. El més modern és creure que 
la comunicació política consisteix a dir-li a tothom 
què vol sentir. I com en les pel·lícules de Hollywood 
crear un món de ficció, encara que estigui allunyat 
de la realitat. Crear una felicitat fictícia que el ciuta-
dà no troba en la seva vida quotidiana, traslladant-li 
la culpa, per no assolir  allò “que els altres tenen”. 
Com deia Joseph Goebbels repetir la mentida fins 
que el ciutadà se la cregui. I per guanyar les elecci-
ons, ara tothom ho promet tot. I justifica el que s’ha 
fet fins ara, o el que faran, assegurant que hi haurà 
més transparència i dient al contribuent que pagarà 
menys (o que els pagaments el faran altres). 
Cara als seus companys de partit, de coalició o so-
cis de govern, accepten el que decideixen els que 
manen. Saben que són els ostatges del temps en el 
que els tocat viure i del que fan la resta de polítics. 
Sovint fabriquen un relat alarmant sobre el descon-
trol dels que els precediren en el càrrec. Tot són 
catàstrofes i grans desafiaments motivats per la 
seva incompetència. Quan a vegades sols són exa-
geracions i interessos partidistes. I massa sovint, 
el canvi de discurs que es fa, és només per justifi-
car-se. Les coses probablement seguiran igual que 
sempre. Per la majoria de la gent aquestes expli-
cacions no colen, però no el modifiquen. Costa de 
creure’ls, malgrat la seva insistència.
També n’hi ha molts que pensen que l’estratègia 
defineix el criteri i no a l’inrevés. Tot s’hi val. Cre-
uen que el més important és aconseguir el poder i 
resistir quan es té. El que un dia diuen que és un 
aberració, l’endemà ho proposen com una solució. 
Massa freqüentment les decisions de les adminis-
tracions són percebudes pel seu afany recaptatori, 
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falta de coherència i de criteri. I quan sembla que 
el tenen és pura il·lusió. Tot ho defensen apel·lant 
als principis i no per convicció del que s’ha de fer. 
I aleshores fan servir arguments tronats i tàctics. 
Gairebé sempre elegeixen el camí més fàcil, que 
és desacreditar els contraris. Ho fan per comoditat 
i no perquè vegin cap diferència entre fer-ho d’una 
manera o altra. I l’oposició ho sap. Però actua igual 
quan es canvien els papers.
Es parla de participació ciutadana. Un miratge. No-
més cal mirar com s’aferren als escons. Gairebé 
mai treballen en equip. Escriuen un bon guió. Fan 
gestos de voler interpretar-lo amb il·lusió i busquen 
companys de repartiment per evitar el paper de víc-
tima que ningú vol. Intenten sobreviure a les con-
vulsions polítiques i presentar-se davant la ciutada-
nia com si tinguessin iniciativa, fent un discurs que 
vol semblar veraç i que hauria de donar confiança, 
però que no sempre aconsegueixen fer arribar al 
cor de la gent. 
Les bones pràctiques haurien de fomentar i aplicar 
la cultura del bé comú. Combatre la cultura del no 
i del desencís. Actuant amb sobrietat, sense mal-
baratar recursos, ni possibilitats. Introduint ordre i 
transparència en l’acció pública, per evitar el des-
gavell. Evitar l’esteticisme. No sacrificar la seriosi-
tat, ni l’eficàcia a l’estètica. Que l’espectacle no es 
mengi l’eficiència. I eliminar l’esperit corporativista 
per evitar que domini l’administració. Actuar ètica-
ment, dient la veritat a la gent i sent transparent i 
honest. Conceptes que tothom sap, però que cal 
recordar abans d’anar a votar. Sigui quin siguin els 
resultats, convé tenir sempre els millors represen-
tant-nos.

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades
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LOTTO 6/49
· Dissabte 16/05/2015

2-7-11-15-16-26
Complementari: 49
Reintegrament: 0

· Dimecres 20/05/2015
15-16-20-21-38-41
Complementari: 22
Reintegrament: 4

TRIO
· Dijous 14                  066  
· Divendres 15          113
· Dissabte 16     716
· Diumenge 17          331
· Dilluns 18               586
· Dimarts 19       459
· Dimecres 20      884

ONCE
· Dijous 14              29063
· Divendres 15       87852
· Dissabte 16    89386
· Diumenge 17       73462
· Dilluns 18             78637
· Dimarts 19    83401
· Dimecres 20    92012

· Dijous 14   3-8-12-2-29-49   C: 13  R: 7
· Dissabte 16   2-18-20-35-43-44  C: 15   R: 2

· Diumenge 17   21-34-36-48-52  Núm. clau: 7 

· Dimarts 19   26-30-31-35-37  Estrellas: 8/11

MAIG
22: Joaquima de Vedruna; Rita de Càscia. 
23: Desideri; Joan Bta. de Rossi,
24: Vicenç de Lerins; Genadi; Susanna.
25: Beda el Venerable; Gregori VII, papa
26: Felip Neri; Zacaries; Quadrat; Eleuteri.
27: Agustí de Canterbury; Juli; Berenguer.
28: Germà; Emili; Maria-Anna de Jesús

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.

Has fet mai esquí de 
muntanya?  Doncs ets un 
dels nostres
•• XAVI GRAS I MARISOL OLIVA

Som d’una generació d’afortunats/ades 
que al final dels anys 70 vam tenir la 
sort de descobrir , en el si de l’entitat 
excursionista UEC d’Igualada, el pla-
er del gaudir dels paisatges i el silenci 
de l’alta muntanya desplaçant-nos so-
bre uns esquís, amb pells de foca, per 
després admirar en els descensos llocs 
d’una bellesa insospitada. 
I encara que ha plogut molt, seguim 
practicant l’esquí de muntanya junt 
amb altres amics i amigues.  Ens faria 
molta il·lusió retrobar vells amics i re-
unir durant una tarda/vespre  (diumen-
ge dia 31)  les persones amb qui hem 
compartit excursions al llarg d’aquests 
anys, o que han practicat aquesta mo-
dalitat de l’excursionisme amb algun 
dels grups que s’han anat succeïnt en 
totes les temporades.  I fa més de 35 
anys !!
Consti que és una convocatòria a títol 
personal, no pas d’entitat.  Per això si 
esteu interessats contacteu amb no-
saltres, o alguna de les persones que 
encara en practiquen, o bé escriviu a  :     
olse.mari4@gmail.com
Fins el dia 31 de maig !

Els valors del Sr. Alcalde
•• MIQUEL IBARS 

Vaig a fer memòria al Sr. Alcalde, ja que 
m’ha sorprès l’eslògan de la seva cam-
panya. “Els valors”.  No sé quins.  A l’ ini-
ci de la seva etapa de govern, li vaig sol-
licitar entrevistar-me amb vostè degut 
al mal tracte que ofereixen els serveis 
socials de la ciutat.  Sr. Alcalde, encara 
SEGUEIXO ESPERANT.   4 ANYS.  He 
pogut comprovar el seu menyspreu a la 
gent gran de la ciutat. Ni ens vol rebre.  
Aquests són els valors que  vol per a 
la ciutat?   Tanta por, angoixa li pot fer 
un avi de 89 anys?  Una persona que 
es vulgui fer respectar ha de començar 

per respectar als altres, especialment si 
som grans.  Ja no espero que em tru-
qui per xerrar una estona, segurament 
té por de fer-ho.  Només recordar-li que 
un dia vostè també serà gran. Li desitjo.  
Respectar la saviesa, coneixements, 
virtuts i fortaleses hauria de ser natural 
per a les joves generacions, però no és 
el seu cas. A cops necessitem recordar 
per què  és important respectar la gent 
gran i els valors autèntics que tenen i 
no  el rebuig, menyspreu que ha mos-
trat vostè.  Ah, i recordi:  Jo no el voto.

Òdena, poble de...?
•• MANUEL BUSQUETS 

El Sr. Alcalde d’Òdena, Pep Solé, es 
presenta per tornar a sortir elegit amb 
un eslògan ben curiós, “Òdena, poble 
de qualitat”. Crec que no ha tingut en 
compte que potser la qualitat de vida 
dels veïns que hi resideixen no és igual 
per a tots. Ell sí que té la màxima qua-
litat, ja que per anar a casa seva, a la 
zona de l’Espelt, es va fer treure l’única 
banda rugosa que tenia, amb una inter-
venció al mateix temps que a la nostra  
zona, a la carretera del Raval i de Puig-
Rabat, en va fer treure un parell de ban-
des rugoses, (bots) al carrer de la Font 
i al carrer Bonavista i darrerament ha 
fet arranjar el del parc de la Font, on 
malauradament tots els cotxes baixos 
hi tocaven. Però encara no s’ha tingut 
en compte que queden cinc “bots” per 
baixar i cinc més per pujar. És del tot 
comparatiu que jo, i crec que tot els al-
tres veïns, ens veiem perjudicats per 
aquesta qüestió i ja va sent hora que 
es prenguin criteris per igual i no ens 
hàgim de sentir diferenciats respecte 
altres veïns del poble. Crec que la qua-
litat de vida de què ell presumeix és del 
tot enganyosa.
Ja seria hora que els senyor polítics tin-
guessin l’amabilitat d’escoltar els veïns 
(ja se’ls va advertir d’aquesta situació) 
i ens traguessin aquests bots que no 
fan més que causar avaries als nostres 
cotxes i que no s’excusin en què la gent 

corre, ja que són comptats amb els dits 
d’una mà els cotxes que van ràpid i ja 
sabem qui són. No s’ensenya la gent 
instaŀlant bots, a més que la seva coŀ-
locació té un cost que en els temps que 
corren, es podria estalviar.
Finalment esperono tots els veïns que 
ens trobem en aquesta situació que tin-
guem en compte què hem de votar, no 
sigui que continuen així per sempre, i 
d’aquesta manera obtinguem per fi la 
qualitat que també ens mereixem.

L’Ajuntament de la Pobla i 
el grup Romaní
•• JOAN MABRAS MARIMON

Em crida l’atenció veure a La Veu de 
l’Anoia del 8 de maig una carta del 
GRUP ROMANÍ explicant la querella 
que ha posat a l’Ajuntament de la Pobla 
i voldria fer una sèrie de reflexions so-
bre el seu contingut.
Pel que es pot entendre en aquesta 
carta sembla que l’Ajuntament de la Po-
bla hagi fet la vida impossible al GRUP 
ROMANÍ. Res més lluny de la realitat. 
Centrem-nos primer en els problemes 
que està causant als habitants de la Po-
bla la fàbrica de pèŀlets. S’ha d’accep-
tar, en principi, que els interessos de 
les seves empreses són ben legítims i 
que el millor per a tothom seria trobar 
una solució per tal de que aquesta es 
pogués traslladar al polígon de la Po-
bla, doncs està funcionant i ampliant a 
les naus que l’empresa té a l’antiga seu 
de Manipulats de l’Anoia. Ara bé, a la 
carta publicada sembla que les empre-
ses Romaní són uns màrtirs, castigats 
per les diverses legislatures de Conver-
gència i Unió que al llarg de 40 anys 
ha manat a l’Ajuntament de la Pobla. 
Vull recordar algunes coses que ha 
consentit el nostre Ajuntament durant 
tots aquests anys: que les empreses 
del grup Romaní hagin contaminat el 
riu del nostre poble; que hagin cremat 
a les seves calderes fuel de la pitjor 
qualitat contaminant tot el veïnat amb 
pluja de sutge, fins i tot, havent-hi dies 

que deixaven el nostre terra de color 
negre (per cert que totes les denúncies 
presentades a la Conselleria d’Indústria 
de la Generalitat tenien com a resposta 
que tot això “eren romanços”); Ajunta-
ment que va facilitar en el seu moment 
l’ampliació de la fàbrica al Carrer dels 
Arbres del Papa; van permetre cons-
truir un magatzem al bell mig del poble, 
lloc que en aquell moment era reivindi-
cat per fer-hi equipaments públics; tam-
bé s’ha permès a les seves indústries 
sorolls que molestaven a moltíssima 
gent; i últimament les molèsties i sorolls 
deguts a la pluja de serradures sobre el 
poble, en general causada per la fàbri-
ca en qüestió, sense parlar de la conta-
minació visual que tenen totes aques-
tes propietats que el GRUP ROMANÍ 
té a la Pobla i que estan descuidades 
d’allò més.
Resumint, no crec que es puguin quei-
xar dels problemes que hagin tingut fins 
ara per dir que l’Ajuntament els ha fet la 
vida impossible. Més aviat al contrari, ja 
que la posició contrària de l’Ajuntament 
envers la fàbrica de pèŀlets ha estat 
influenciada i fins i tot promoguda per 
molts veïns. I tots sabem que el proble-
ma s’hauria evitat aprovant el Pla Ur-
banístic que han tingut paralitzat durant 
moltíssim temps no se sap per què (per 
mandra o per negligència?).
Ara s’haurà de negociar el trasllat al po-
lígon del poble escoltant al GRUP RO-
MANÍ i tenint en compte els interessos 
del poble, però serà molt més complicat 
que si s’hagués resolt quan tocava.
No serà que “s’estimen més boig cone-
gut que savi per conèixer” fent creure 
que es senten perjudicats presentant 
una querella (que segurament no aca-
barà en res) a un consistori que fins 
ara els ha anat de meravella?
Senyor Romaní, agraïm l’interès en 
crear llocs de treball al Poble, però 
vull recordar que les empreses les fan 
per guanyar diners (com és natural) i 
la creació de llocs de treball n’és una 
necessitat imprescindible per aconse-
guir-ho. 

Dia 22: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 23: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 24: BAUSILI/JUVE/ Born, 23/Av. Montserrat, 27
Dia 25: TORELLÓ./ P. Verdaguer, 82
Dia 26: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 27: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 28: MISERACHS/ Rambla Nova, 1

cartes al director
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Dilluns, els caps de llista a les eleccions muni-
cipals de diumenge es van posar a prova en el 
ja tradicional acte que convoca  l’Ateneu, que ha 
comptat en aquesta ocasió amb la col·laboració 
decisiva de tots els mitjans de comunicació 
d’Igualada. En aquest paper no entraré a valorar 
les intervencions sobre les tres preguntes que els 
va traslladar el presentador,  altres ja ho faran a 
bastament; unes intervencions sotmeses a unes 
regles del joc que les constrenyien, i em va sem-
blar que els set alcaldables no s’hi van sentir cò-
modes. L’audiència, com és notori en aquests ac-
tes estava repartida de seguidors per bancades, 
tal com es delataven en aplaudir les intervencions 
dels seus dilectes, val a dir que sense gaires en-
tusiasmes, a excepció dels fans Cupaires.
No són unes eleccions qualssevol, són unes mu-
nicipals diferents, situades a pocs mesos de les 
que s’han de convocar al Parlament de Catalunya 
pel 27de setembre. Tothom les té presents, en un 
sentit o en un altre, els qui arriben a considerar-
les com una primera volta de les del 27S , i els qui 
s’abraonen a dir que aquesta consideració és un 
frau perquè es desnaturalitza el sentit de les mu-
nicipals, on el ciutadà vota l’alcalde i un equip de 
govern encarregats de la política municipal dels 
pròxims quatre anys. 
I encara més, el gran argument dels qui no es-
tan per la independència és que les enquestes no 
recullen que la Independència o el procés inte-

De què van les eleccions municipals?

FRANCESC RICART ·    

Quan em varen proposar d’anar a Geòrgia i Armè-
nia amb un viatge organitzat pel Centre d’Estudis 
de Mont-roig del Camp, vaig haver de situar-me en 
el mapa per saber exactament on queien aquests 
països. La perspectiva de visitar els monestirs amb 
en Sebastià Janeras -una de les persones que més 
en sap a Catalunya- i del centenari del genocidi dels 
armenis per part dels turcs em varen acabar de de-
cidir.
Un cop a lloc, l’Ana Nikolashvili i la Suzanna –dues 
guies superexcel·lents- ens varen fer entrar en la 
història i en la realitat actual d’aquests dos països 
que tant han sofert al llarg dels segles i que avui 
amb penes i treballs comencen a refer-se. La parau-
la sàvia del Sebastià i la familiaritat que es va esta-
blir tot seguit entre les 18 persones que formàvem 
l’expedició va fer que l’estada fos realment agrada-
ble des del primer moment.
És difícil resumir en poques paraules les vivències 
viscudes. D’una banda, la saturació d’esglésies i 
monestirs –el pretext del viatge- i de l’altra, la reali-
tat que s’obria davant els nostres ulls. Podríem dir 
que són dos països de contrastos. Els monestirs, 
unes construccions magnífiques que sorgien enmig 
de la natura en indrets d’una bellesa difícil de definir, 
però també després, la diferència abismal si com-
paràvem la vida al camp i a les ciutats. Aquestes no 
tenen res a envejar als barris més luxosos de Bar-
celona o de qualsevol altra ciutat europea. Però les 
cases dels camperols són poca cosa més que co-
berts amb teulades d’uralita o planxa de llautó. Una 
mostra dels contrastos brutals en unes societats 
que han passat del dirigisme soviètic a l’especula-

Armènia: tan propera i tan llunyana

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu
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ció més desorbitada. El luxe més ostentós envoltat 
d’una pobresa extrema, on el salari mitjà no supera 
els 200 euros mensuals.
La riquesa arquitectònica dels monestirs és una 
mostra del poder de l’Església en temps passats, 
però també actualment. No deixa de ser curiós que 
les esglésies siguin plenes de joves, potser com a 

contrapartida dels anys en què estaven tancades 
o destinades a altres usos. Aquesta religiositat es 
manifesta arreu amb unes formes externes molt 
conservadores -especialment en el vestuari de les 
dones: cap i cames totalment cobertes- i llargs ritu-
als d’unes celebracions que ens transportaven mig 
segle enrere.  
Un capítol part mereixeria la commemoració del ge-
nocidi dels armenis per part dels turcs el 1915 –fa 
just cent anys-, que va ser la causa de la mort d’un 
milió i mig de persones i la diàspora de moltes al-
tres. Avui Armènia, amb una extensió semblant a la 
de Catalunya, té tres milions d’habitants, però altres 
vuit milions viuen escampats per tot el món. Aquell 
trauma encara no ha estat superat perquè molts pa-
ïsos per raons polítiques no volen reconèixer la gra-
vetat d’aquell drama. Però el Memorial del Genocidi 
i el museu –on es mostren fotografies esgarrifoses 
i testimonis directes- evidencien una realitat inne-
gable. Avui l’extensió d’Armènia és només el 10 per 
cent d’allò que havia estat. L’Ararat, la seva munta-
nya sagrada –comparable a la nostra de Montser-
rat- es troba en territori turc després de la donació 
que en va fer Lenin al soldà.
En definitiva, un poble en una cruïlla de camins, 
amb múltiples invasions, però que ha lluitat incan-
sablement per conservar la seva identitat, basada 
sobre tot en la preservació del seu passat històric i 
la seva llengua. Unes connotacions que, com a ca-
talans, ens feien sentir molt propers a “un poble que 
ha sofert tant”, com diria Raimon, i que ells resu-
meixen en dues paraules que també hauríem de fer 
nostres: “Recordo i exigeixo”.

ressin la gent; la qüestió nacional, diuen, no és 
ni de lluny una prioritat del ciutadà. I aleshores 
de manera gens neutral, en treuen dues conclu-
sions ben interessades: que això del procés s’ha 
desinflat i que la gent demana de tocar de peus en 
terra... I, conseqüentment, si ens situem davant 
les municipals, et vénen a dir que és un disbarat 
introduir i barrejar el factor sobiranista en aques-
tes eleccions, que es vol distreure i confondre el 
personal i ens assenyalen com a manipuladors 
perquè depassem el sentit d’unes eleccions de 
comunitat autònoma. I és d’aquí on plora la cri-
atura; fa massa temps, han passat massa legis-
latures en què la majoria de partits no han sabut 
estar a l’alçada i no han superat l’autonomisme, 
immersos  i tenallats en el marasme de la política 
espanyola, i així ens ha anat.
En el debat a set de dilluns a l’Ateneu val a dir que 
a penes no es van enfrontar obertament els uns 
i els altres, i no van esgrimir grans arguments a 
favor de l’independentisme o en contra; no hi va 
haver dialèctica en aquest sentit; només en van  
arribar a fer manifestació explícita els favorables: 
CUP, CiU, ERC i Solidaritat. Des de l’altre costat, 
curiosament, però, el candidat del PP, com qui no 
vol, es va omplir la boca de les grans coses que 
ha fet el govern espanyol i les que farà si els con-
tinuen donant el vot, tal com va repetir una vega-
da i una altra sense posar-se vermell el cap de la 
llista del PP. En un altre sentit -dels “qui toquen 

a terra”?-, l’alcaldable de Decidim Igualada (no 
confonguem amb la històrica etiqueta ‘Igualada 
Decidim’) s’ho va fer venir bé per engaltar un “no-
saltres som partidaris de la independència social”, 
que ve a ser com un retret als qui “només” volem 
la Independència.
L’ANC fa costat als partits independentistes per-
què sap que per assolir l’objectiu tota la política 
ha de confluir allà mateix, res no ha de distreure 
de la via, per aquesta raó, les municipals s’ente-
nen com un pas més del mateix procés. Podeu 
emprar si ho voleu les metàfores de les estaci-
ons i les destinacions que agradaven tant no fa 
gaire. L’ANC manifesta la importància de comp-
tar amb el màxim nombre possible de regidors i 
d’alcaldes sobiranistes compromesos amb el pro-
cés.  El principi que mou l’ANC és que  votar els 
partits pro independentistes no assegura per se 
l’èxit municipal -votar els altres , però, tampoc-; 
però sustenta la base necessària per a disposar 
de l’edifici definitiu -el terreny de joc que deia Xi-
rinacs- susceptible i capaç per dissenyar tot el 
que està per fer. No comptar amb l’horitzó de la 
independència suposa arrossegar les limitacions 
seculars, viure de lloguer i usar un camp de prés-
tec on mai no pots acabar de fer-te’l teu, perquè 
no ho és, i l’amo ja s’encarregarà de recordar-t’ho 
mandat rere mandat, per sempre més. 



L’any 2014 va ser un any ple de mobilitzacions i 
d’esperances. Molts dels esforços esmerçats van 
culminar el 9 de novembre a les urnes, en una 
jornada històrica. Va ser una mobilització sense 
precedents, un acte de sobirania d’esperit deso-
bedient, davant el mur de l’Estat espanyol. Ara bé, 
també val a dir que no hi va haver ni el trencament 
ni les conseqüències polítiques desitjades, ja que 
després d’aquesta data van venir mesos de dubtes 
i poca claredat, en bon bona part per la lluita parti-
dista i també per les traves i prohibicions de l’Estat.
Aquest 2015 torna a estar marcat per les urnes, 
aquesta vegada en forma d’eleccions. Les prime-
res, unes municipals de vital importància, que tra-
dicionalment configuren el model de ciutats que 
volem. En aquestes decisions tots som cridats a 
participar-hi. Perquè les nostres viles i ciutats, els 
espais diaris que compartim, on vivim i treballem, 
són també espais de cohesió i de relació, que fem 
col·lectivament entre tots. No caiguem en els pa-
ranys de discursos excloents, que fomenten l’odi 
i la divisió. Tots som de casa i tots hem de decidir 
quins municipis volem.
Les eleccions dirimiran, doncs, quins són els nos-
tres representants municipals i quin model volem 
per Igualada i pels diferents municipis de l’Anoia, 
conformant-se majories d’acord amb problemàti-
ques i característiques locals. Ara bé, les eleccions 
no han de ser alienes a la qüestió nacional, ja que 
precisament ha estat des de la base de municipis 

Tots decidim el país que volem!
ÒMNIUM CULTURAL ANOIA ·    

i comarques que hem iniciat el procés polític que 
estem vivint.
Per tant, no se’ns escapa que també caldrà estar 
atents als resultats de les candidatures partidàries 
de la independència i superadores de l’actual marc 
polític, ja que seran un termòmetre de la situació 
que estem vivint com a país.
Els municipis catalans han de donar resposta a 
moltes problemàtiques socials emergents, han de 
fer front a les dures conseqüències de la crisi, i han 
de facilitar eines als ciutadans per decidir en els te-
mes que ens afecten cada dia. Però no oblidem que 
avui també fan front a un Estat amb un poder polític 
i judicial que qüestiona l’autonomia local i la lliber-
tat dels municipis per organitzar-se i 
actuar segons la realitat pròpia, que 
nega recursos per a la justícia soci-
al o que recorre els decrets de po-
bresa energètica per millorar la vida 
dels nostres veïns més febles.
L’any comptarà amb una segona 
cita electoral, el 27 de setembre, 
amb unes eleccions de caràcter ple-
biscitari i en cert sentit constituent, 
per a bona part de les forces que 
s’hi presenten. Serà un dels punts 
culminants de l’any, amb la represa 
de la campanya ‘Ara és l’hora!’. Tots 
estem cridats a mobilitzar-nos no-
vament perquè ningú no ho farà per 
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nosaltres. Esperem que, aquesta vegada, els res-
ponsables polítics estiguin a l’altura  per acomplir la 
voluntat popular.
L’any 2015 se’ns presenta, doncs, com una ocasió 
magnífica per expressar a les urnes els nostres an-
hels. No desaprofitem aquesta oportunitat. Perquè 
fer un nou país implica pensar-lo lliure i plenament 
sobirà, precisament també per a solucionar injustí-
cies com la pobresa energètica o els desnonaments 
o garantir la transparència i combatre la corrupció. 
Tinguem present que, a través de les eleccions, 
també estem decidint quin futur volem com a país. 
Perquè tots decidim el país que volem.



Eleccions

L’Ateneu va posar molta cura en l’escenografia i el format del debat.
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#24MAnoia

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Un total de 86.545 persones 
tenen dret a votar el proper diu-
menge en els 33 municipis de 
la comarca. Els col.legis elec-
torals obriran puntualment les 
seves portes a les 9 del matí, 
i tancaran a les 8, hora en què 
començarà el recompte. Avui 
divendres a les 12 de la nit fina-
litzarà la campanya electoral. 
La majoria de les formacions 
polítiques han preparat alguna 
activitat, sobretot festives, per 
a esgotar el temps per a pre-
sentar les seves propostes. 

Pendents de possibles 
sorpreses
No es preveuen grans sorpre-
ses en les eleccions de diu-
menge, si fem cas a les previ-
sions que es fan, totes elles de 
forma aleatòria i subjectiva, en 
els municipis. Sempre i quant 
la participació sigui alta, com 
acostuma a passar en unes 
eleccions municipals, a Igua-
lada la gran incògnita és co-

Els col.legis electorals obriran diumenge a les 9 del matí, i tancaran a les 8.

Un total de 86.545 anoiencs, convocats a votar diumenge 
la composició dels 33 ajuntaments de la comarca

Debat de l’Ateneu: bona posada 
en escena, mals actors

Cens electoral de l’Anoia
Argençola 186
Bellprat 69
Bruc, el 1484
Cabrera d’Anoia 1030
Calaf 2285
Calonge de Segarra 161
Capellades 4143
Carme 593
Castell. Riubregós 148
Castellolí 444
Copons 240
Hostalets de Pierola 2001
Igualada 28130
Jorba 631
La Llacuna 688
Masquefa 6112
Montmaneu 133
Òdena 2675

Orpí 113
Piera 11109
Pobla de Claramunt 1634
Prats de Rei 449
Pujalt 158
Rubió 196
Sant Martí de Tous 882
Sant Martí Sesgueioles 296
Sant Pere Sallavinera 133
Santa M. de Montbui 7006
Santa Maria de Miralles 111
Torre de Claramunt 2880
Vallbona d’Anoia 1082
Veciana 138
Vilanova del Camí 9205
Anoia 86545

Cens electoral (INE Abril)

nèixer si CiU pot acostar-se a 
la majoria absoluta, tal i com 
prediuen les dues enquestes 
que s’han publicat, una d’elles 
a La Veu. Pel que fa als muni-
cipis de l’Anoia, en indrets com 
Piera, Calaf, el Bruc, Òdena, la 
Pobla de Claramunt, Vilanova 
del Camí, Masquefa o els Hos-
talets de Pierola hi ha hagut 
una campanya molt intensa o 
bé hi ha condicionants que po-
den ser favorables a possibles 
canvis de govern. 

Només un alcalde assegurat 
i cinc de molt possibles
Com que només hi ha una 
candidatura, a Carme ja saben 
que Jordi Sellarès continuarà 
essent alcalde, sota les sigles 
d’Acord Municipal, la marca 
blanca d’Esquerra. En altres 
cinc municipis ERC també té 
gairebé assegurada l’alcaldia 
i totes les regidories, ja que 
els rivals són “llistes fantasma” 
amb poques possibilitats d’èxit: 
es tracta de Bellprat, Copons, 

Orpí, els Prats de Rei i Sant 
Martí Sesgueioles. Un altre in-
terrogant és veure qui s’empor-
tarà la majoria de vots a la co-
marca, si CiU o ERC, quelcom 
definitiu per conèixer el diputat 
provincial i la formació de go-
vern al Consell Comarcal.

Recompte de resultats a 
@veuanoia i veuanoia.cat
A partir de les 8 del vespre, 
podreu seguir el recompte de 
resultats al Twitter de La Veu 
i a la nostra pàgina web, o bé 
seguint el hashtag #24MAnoia.

El clàssic debat de l’Ateneu 
Igualadí va ser diferent. En 
moltes coses. L’entitat va de-
cidir no convidar a una de les 
formacions que es presenten, 
Plataforma per Catalunya, 
ja que, segons va afirmar la 
presenta Mireia Claret, l’ideo-
logia anava contra el principis 
de l’entitat. “Fem objecció de 
consciència”, va dir. Una deci-
sió que ha aixecat tota mena 
de valoracions, i que no ha 
estat ben entesa per tothom. 
La Junta Electoral, davant una 
denúncia de PxC, va prohi-
bir a l’emissora pública Ràdio 
Igualada la retransmissió. Com 
sempre, va pagar els plats 
trencats el missatger... El de-
bat, molt ben conduït per Jordi 
Cuadras, va acollir, doncs, a 7 
candidats.

Menys expectació 
que altres anys
El teatre va rebre molt menys 
assistents que en anys anteri-
ors. O bé els igualadins estan 
cansats de la política, o bé està 
ja tot decidit i els indecisos són 
molt pocs. Certament, la gai-
rebé totalitat dels presents 
eren les habituals “claques” de 
cada partit, sobretot de la CUP. 
L’Ateneu va presentar una acu-
rada escenografia i un format 
fresc i innovador, que desviava 
als candidats l’administració 
del seus 10 minuts de temps. 
Tots els van esgotar menys 
el candidat de Decidim, Dario 
Castañé.
L’acurada posada en escena i 
el treball de l’equip de Dimarts 
de Diàlegs no va tenir resposta 
en els actors damunt l’esce-
nari. Més que debat, va ha-
ver-hi exposició de programes 

electorals, algun d’ells llegit a 
corre-cuita, com el cas de Joan 
Agramunt (PP), a qui algun 
maleducat va titllar de “feixista” 
des de les últimes files de la 
platea. Va ser l’única nota dis-
cordant d’un concert ja sabut i 
mastegat fins a l’extenuació els 
últims dies en els mitjans de 
comunicació locals. Sobreex-
posició d’oferta. No cal fer-ne 
una crònica. Avorriria.
Un inicialment nerviós alcalde 
i candidat de CiU, Marc Cas-
tells, va saber sortir-se’n dels 
lògics atacs de la resta de for-
macions, posant el retrovisor 
de la feina feta, si bé els únics 
cinc minuts de debat real van 
ser entre Josep Maria Palau 
(ERC) i Jordi Riba (Socialis-
tes). 
Els candidats van intentar res-
pondre preguntes concretes 
relacionades amb què farien, 
per exemple, si els demana 
ajut una família amb dificultats 
econòmiques o si una empre-
sa ve a instal·lar-se a la ciutat. 
Les propostes socials, eco-
nòmiques i urbanístiques van 
centrar el debat, que va tenir 

també unes preguntes que 
buscaven que els candidats es 
mullessin directament. 
Un glaçat Palau va centrar-se 
gairebé tot el debat en l’econo-
mia, repetint una i altra vegada 
la necessitat de reindustrialit-
zar Igualada. Castañé, descoŀ-
locat, novell en aquestes bata-
lles -va fins i tot quedar-se en 
blanc- va tenir un discurs ine-
quívocament social, d’esquer-
res i reclamant per a Igualada 
un pla de xoc. Ell i Riba es van 
imitar sovint.
Albert Mateu (CUP), fresc, de-
sinhibit, amb molt més a gua-
nyar que a perdre, va deixar 
clar de bones a primeres que 
no volia governar, però que si 
Igualada volia sortir-se’n “cal 
treballar com formiguetes”. 
D’això en sabíem molt, sí.
El candidat de SI, Toni Rosich, 
que hi va posar voluntat però 
se’l notava despistat, va recla-
mar que el Rec sigui industrial 
i va  mostrar-se molt contrari a 
la política de la subvenció. 
En total, 1h45’ de debat que 
no va ser debat. Sort que no hi 
havia indecisos entre el públic.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
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Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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Aclarim que es tracta només 
de trets simples de les per-
sones obtingudes mitjançant 
la grafologia i la psicomor-
fologia i no pas un judici de 
valors.

Castells, amb el conseller Santi Vila, dissabte als terrenys entre Igualada i Jorba.

Anàlisi grafològica i psicomorfològica de la psicòloga Pilar Prat (Talentia Gestió)

Com són els candidats a Igualada? 

Marc Castells (CiU) vol ampliar la residència Vilaseca 
i convertir l’hospital en Universitari
REDACCIÓ / LA VEU

Marc Castells, candidat de 
CiU, situa el Campus Univer-
sitari com la gran aposta de 
futur de la ciutat i afirma que 
treballarà per portar-hi nous 
estudis, després dels d’Infer-
meria i ADE Industrial, que 
comencen la propera tardor, 
i que se sumen als ja exis-
tents d’Enginyeria Química. 
Confirma també l’aposta pel 
reforç dels estudis de Forma-
ció Professional i l’impuls de 
nous programes de qualifica-
ció professional per a joves, 
per un ambiciós pla de xoc per 
al manteniment dels centres i 
escoles públics, per la posa-
da en marxa del nou Institut 
Badia i Margarit amb la seva 
zona esportiva al districte de 
Llevant i per la potenciació 
de l’Escola Municipal Gaspar 
Camps d’acord amb els pro-
jectes de renaixement indus-
trial de la ciutat. També asse-
gura que seguiran apostant 
pels programes de beques i de 

reutilització de llibres de text, 
per garantir la igualtat d’opor-
tunitats entre les famílies i els 
escolars. La principal aposta, 
però, passa per “transformar 
i millorar de manera molt im-
portant l’antiga Teneria, que 
aviat serà la seu de l’Escola 
d’Adults i també volem que ho 
sigui de l’Escola Oficial d’Idio-
mes”. 
Pel que fa a l’àmbit social, 
Marc Castells afirma que “serà 
una prioritat per nosaltres se-
guir millorant les instal·lacions 
i els serveis per a la nostra 
gent gran, i per això, volem 
ampliar la Residència Pare Vi-
laseca, que malgrat que avui 
compta amb unes grans instal-
lacions, aviat necessitarà una 
major capacitat per fer front a 
una demanda de places cada 
dia més gran”. 
Al costat d’això, CiU a Iguala-
da planteja fomentar progra-
mes de contacte intergene-
racional, treballar per evitar 
desnonaments i habitatges en 

condicions d’insalubritat i pre-
carietat, una major cobertura 
per les famílies en risc d’ex-
clusió amb especial atenció 
als possibles casos de pobre-
sa infantil o la millora dels pro-
tocols de prevenció i reacció 
en casos d’urgència social. A 
més a més, dins del Pacte So-
cial iniciat el 2012, preveu re-
forçar encara més instruments 
com el Banc de Queviures o el 
Bans d’Articles Reutilitzables i 
Material Infantil.
El candidat de CiU proposa 
també estendre la xarxa de 
desfibril·ladors en alguns car-
rers de la ciutat.
Una altra aposta passa per tre-
ballar en l’acreditació universi-
tària que permeti a l’Hospital 
d’Igualada esdevenir també 
un centre docent universitari 
i rebi, per tant, la qualificació 
d’Hospital Universitari.  

Cribatge del càncer 
de colon
Castells va explicar com a 

notícia de darrera hora que 
l’Hospital d’Igualada oferirà 
des de l’any vinent cribatge 
del càncer de colon a totes les 
persones d’entre 50 i 55 anys 
d’edat, per prevenció d’aques-
ta malaltia. Això és tota una 
novetat  a l’Anoia.
D’altra banda, Castells i el 
conseller de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat, Santi 
Vila, van visitar dissabte els 
terrenys que han d’acollir el 
Parc d’Innovació del Cuir i la 
Marroquineria. Vila va afirmar 
que “el Parc d’Innovació del 

Cuir i la Marroquineria ha estat 
des de l’inici un dels projectes 
que el Govern considera clau 
per a la reactivació econòmica 
del país, ja que ha de potenci-
ar i impulsar un sector indus-
trial cabdal per Igualada i el 
seu entorn, un sector de gran 
prestigi que transmet molt bé 
a l’exterior la bona manera de 
fer que caracteritza Catalu-
nya. Projectant i fent realitat 
aquest futur Parc d’Innovació 
posem les bases de la fortale-
sa industrial d’Igualada per les 
properes dècades”.

Marc Castells (CiU)

Proper, imaginatiu, creatiu,  pa-
tidor,  lluitador, inquiet i comerci-
al. Valora molt les opinions dels 
altres.

Jordi Riba (Socialistes)

Bon comunicador, segur de 
si mateix. Perfeccionista, pru-
dent, tossut i perseverant. 

Josep M. Palau (ERC)

Prudent, reservat, observador, 
reflexiu i sensible. Li agrada 
analitzar les situacions des de 
l’anàlisi inteŀlectual.

Joan Agramunt (PP)

Intuïtiu, constant, negocia-
dor,  impulsiu i dóna la cara. 
No li importa exposar-se i que 
el vegin tal qual és.

Albert Mateu (CUP)

Molta empatia, proper, impli-
cat, viu amb passió allò que 
pensa. Despreocupat en te-
mes que no considera relle-
vants. Nota: El candidat va 
declinar oferir la seva signa-
tura en considerar que el seu 
projecte és coŀlectiu.

Dario Castañé (DEC)

Ambiciós, ganes de tirar enda-
vant projectes. Li agrada estar 
en primera línia. Imaginatiu i 
dirigit a l’acció

Robert Hernando (PxC)

Detallista, inquiet, es recolza 
en coneixements i selectiu en 
les decisions. Diu les coses 
com les pensa, sense embuts.

Toni Rosich (SI)

Aparenta despreocupació, 
tranquil·litat i moderació, deci-
dit i valent. Molt pràctic i acos-
tumat a tirar endavant malgrat 
les dificultats.

63 candidatures 
de l’Anoia han 
donat suport 
a la campanya 
“Ajuntaments per 
la Independència”

REDACCIÓ / LA VEU

Un total de 63 candidatures 
de les que es presenten als 
33 municipis de l’Anoia han 
signat el document de la cam-
panya “Els Ajuntaments per la 
Independència”, impulsada per 
l’Assemblea Nacional Catala-
na. Aquest darrer mes, cada 
secció local de l’ANC ha tre-
ballat amb les candidatures del 
seu poble, posant-se en con-
tacte amb tots els partits per 
aconseguir que els candidats 
del 24M s’adherissin a aquest 
compromís.
El compromís que han signat 
les candidatures i els càrrecs 
electes inclou quatre punts: 
proposar, en el primer Ple, 
l’adhesió de l’Ajuntament a 
l’Associació de Municipis per 
la Independència; promoure 
campanyes de suport al caràc-
ter plebiscitari del 27-S; assu-
mir que, en cas que les elec-
cions plebiscitàries del 27S 
configurin una majoria inde-
pendentista, l’ajuntament, amb 
el seu alcalde o alcaldessa al 
capdavant es posin a disposi-
ció del govern del país i en cas 
que les accions de les instituci-
ons espanyoles ho requerissin, 
l’alcalde o alcaldessa, com a 
representant legítim de tots els 
veïns, participi en l’Assemblea 
de  càrrec electes.
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REDACCIÓ / LA VEU

Ha estat la primera campanya 
electoral de Decidim Igualada. 
Una nova candidatura de con-
fluència d’esquerres formada 
per partits, grups i persones 
que advoquen per una forma 
diferent de fer política, en un 
marc de democràcia real i a on 
primer siguin les persones. El 
seu “experiment” no podia ha-
ver tingut millor rebuda. Ager-
manat amb la candidatura de 
Barcelona en Comú, ha reco-
llit suports arreu i de persones 
tan significades com Ada Co-
lau, Jaume Asens, Teresa For-
cades, Arcadi Oliveres i Do-
lors Camats, alguns d’ells en 
actes compartits directament 
a Igualada.
Ada Colau, una de les funda-
dores de la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca, encapça-
la la candidatura de BComú, 
seguida de Jaume Asens, al 
número 4, a la vegada mem-
bre del C.C Estatal de Pode-
mos. Teresa Forcades lidera 
la plataforma de Procés Cons-
tituent, que va crear junt amb 
l’economista Arcadi Oliveres, 
expresident de Justícia i Pau. 
I Dolors Camats és coordina-
dora nacional d’ICV-EUiA.
Més enllà del seu càrrec po-
lític actual, tots ells són reco-
neguts activistes socials que 
comparteixen amb Decidim 
Igualada un mateix model de 
ciutat i de societat. En actes 
presencials a Igualada, Arca-
di Oliveres, Dolors Camats i 
Jaume Asens, per ordre de 
participació, i en trobades amb 

Membres de la candidatura de Decidim.

El PP presenta les seves propostes en 
l’àmbit econòmic, social i educatiu

Decidim, satisfet de la seva 
primera campanya per l’ampli 
suport de líders socials

intercanvi d’opinions, Ada Co-
lau i Teresa Forcades, han es-
peronat la candidatura de con-
fluència igualadina a entrar a 
l’Ajuntament i experimentar 
noves formes de participació 
política, de recuperació social, 
de cura ambiental i de protec-
ció de totes aquelles persones 
que han quedat més desafa-
vorides per la crisi. 
Els diferents líders rebutgen 
enèrgicament les formes po-
lítiques actuals, la corrupció, 
la manca de transparència i 
la manca de participació. Cre-
uen tant en els moviments de 
confluència que han impulsat i 
dels que en formen part, com 
en l’inici del canvi des de baix, 
als barris, als districtes, als 
municipis. 
La declaració de principis i el 
programa marc de Decidim 
Igualada que s’ha guanyat 
tantes simpaties es basen en: 
l’economia del bé comú, és a 
dir una economia municipal al 
servei de les persones i que 
aposti per nous sectors eco-
nòmics; l’equitat, el reequilibri i 
la lluita contra l’exclusió social, 
amb la tarifació social i la pre-
servació del dret a l’habitatge, 
per una ciutat lliure de desno-
naments, amb un model urbà 
saludable, sostenible i equili-
brat, amb cultura de la pau, in-
clusiva per a tothom, en lluita 
contra la discriminació i la vi-
olència; la participació i trans-
parència, per retornar a la ciu-
tadania el control en la presa 
de decisions, inclòs el suport 
a l’exercici del dret a decidir i a 
un procés constituent català.
  

REDACCIÓ / LA VEU

El candidat del Partit Popular 
a l’alcaldia d’Igualada Joan 
Agramunt va presentar diver-
ses propostes del seu progra-
ma electoral. 
PROMOCIÓ ECONÒMICA: 
Creació d’ocupació, sens dub-
te la millor “política social”, po-
der tenir capacitat d’atracció 
d’empreses al nostre territori, 
ampliar els “Plans d’Ocupació” 
i promoure les zones industri-
als d’Igualada i el conjunt de la 
Conca, Creació d’una oficina 
d’ofertes i demandes a Igua-
lada tutelada des de l’Ajun-
tament, subvenció a la quota 
d’autònoms menors de 35 
anys durant 6 mesos, incen-
tius i bonificacions a la creació 
d’ocupació ampliant imports a 
les noves empreses per con-
tractes indefinits i creant la 
nova per a llocs de treball de 
durada determinada, conten-
ció en les taxes impositives, , 
impulsar el comerç de proximi-
tat, fomentar l’especialització 
del petit comerç, promoure els 
criteris de qualitat i atenció al 
client, “finestreta única” per a 
Comerciants-Ajuntament, cre-
ar zones “potents” comercials 
a diferents districtes i/o barris 
de la ciutat, promoure la inno-
vació, i el valor afegit al pro-
ducte. 
URBANISME: Començar l’es-
tudi del nou PUOM  mitjançant 
el Nou Consell Assessor Ur-
banístic Municipal, una vega-
da consensuat i acordat els 
principals eixos de creixement 
urbanístic, econòmic i social. 
Fer-lo quan sigui viable eco-

nòmica i socialment, Demanar 
a l’Oficina del Cadastre obrir 
procediment de valoració per 
tal d’actualitzar els valors ca-
dastrals a la baixa, subvenci-
ons específiques per IBI a les 
famílies de menys de 45 anys, 
i a les famílies que acreditin 
ingressos inferiors a 12.000,-
€/any, ajuts directes a propi-
etaris de pisos que els posin 
en règim de lloguer, rebaixa 
de l’Impost de l’increment de 
terrenys de naturalesa urba-
na “Plusvàlua municipal” entre 
persones de primer grau de 
consanguinitat, realització de 
la millora de l’Av. Catalunya, 
finalització de l’anella verda, 
tenir un territori més cohesio-
nat, vertebrat i poder ser més 
competitius, millora del trans-
port públic viari i sobretot fer-
roviari per reduir el temps de 
trajecte a Barcelona. 
SOCIAL: Potenciar els acords 
del pacte social a Igualada, 
ampliar ajuts a famílies per 
els serveis bàsics, apostar 
per a les famílies nombroses 
i famílies monoparentals, ajuts 
directes al transport per a es-

tudiants igualadins que cursin 
estudis superiors universita-
ris, instaurar servei d’autocar 
fins a Martorell per conectar 
amb renfe, ampliar l’edat del 
transport públic urbà gratuït, i 
potenciar programes d’inser-
ció laboral per a persones de 
més de 45 anys i de joves de 
16 fins a a 29 anys. 
EDUCACIÓ: Garantirem el 
trilingüiesme a les Escoles, 
català, castellà i anglès, ins-
taurar el grau universitari 
d’Enginyeria Informàtica a 
Igualada, adequarem l’oferta 
de cicles formatius de grau 
mig i de grau superior a les 
necessitats del nostre mercat 
laboral, tindrem aules d’estu-
dis als nostres Centres Cívics,  
millorarem el programa de 
reutilització de llibres, farem 
accions per a la futura orien-
tació professional per els es-
tudiants, i realitzarem un Pla 
Anual d’Inversions per al man-
teniment de les escoles Públi-
ques de Primària i Secundària 
d’Igualada. 

CiU aposta per una gran remodelació 
del poliesportiu de les Comes
REDACCIÓ / LA VEU

Marc Castells, cap de llista per 
CiU ha explicat que la millora 
del poliesportiu de les Comes 
es presenta com una prioritat 
de la seva candidatura.
Castells explica que “els últims 
quatre anys hem dut a terme 
accions molt necessàries a 
Les Comes, com la substitució 
de la coberta de la piscina i de 
la gespa del camp de futbol, la 
renovació de tota la fontane-
ria o la millora dels vestidors 
dels camps de futbol secun-
daris, però cal fer molt més”. 
En aquest sentit, Castells des-
taca com a imprescindibles la 
construcció d’una nova pista al 
pavelló polivalent, la renovació 
profunda de la coberta del pa-
velló d’hoquei i la construcció 
d’una nova zona de bungalows 
que pugui ser un espai d’allot-

jament per acollir esportistes 
i tècnics quan la ciutat celebri 
esdeveniments o trobades de 
tecnificació. A banda de Les 
Comes, CiU també aposta 
seguir posant al dia les dife-
rents instal·lacions esportives 
municipals de la ciutat, com la 
piscina del Molí Nou o l’Estadi 
Atlètic, entre altres.
Pel que fa a l’àmbit de la Jo-
ventut, Marc Castells destaca 
com una prioritat culminar la 
posada en marxa del nou es-
pai d’entitats de Cal Badia. 
Per a la posada en marxa, CiU 
contempla dur a terme totes 
les inversions necessàries per 
a la seva adequació interior i 
exterior, i donar també continu-
ïtat al procés participatiu vincu-
lant iniciat l’any 2014 i que ha 
permès als joves definir-ne els 
usos, els espais i el model de 

gestió. 
En l’àmbit de la Cultura, Marc 
Castells proposa “convertir el 
barri del Rec en un barri amb 
un gran batec cultural i, amb el 
Museu de la Pell, la Igualadina 
Cotonera, el Museu del Tragi-
ner, l’Associació Cultural La 
Bastida i les incomptables pro-
postes culturals que s’hi poden 
celebrar, potenciarem la marca 
El Rec, el museu més gran”. 
CiU agafa el compromís també 
de continuar la recuperació del 
patrimoni folklòric i tradicional 
i la salvaguarda del patrimoni 
històric. Proposa també l’estu-
di d’alternatives que permetin 
el retorn del cinema a la ciutat, 
la posada en marxa d’un pla de 
manteniment d’equipaments 
culturals, i el trasllat i ampliació 
de l’Arxiu Comarcal.
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La CUP Igualada aposta per 
prioritzar les polítiques actives 
d’ocupació i potenciar l’eco-
nomia social i solidària per fer 
front a la crisi social i econòmi-
ca que pateix la ciutat. Diven-
dres al vespre celebrarà l’ac-
te final de la seva campanya 
#ReinventemIgd, fent l’última 
crida a prendre partit per co-
mençar a transformar la ciutat 
també des de l’Ajuntament a 
partir del 24M.
L’àmbit econòmic és un dels 
eixos destacats del programa. 
Per fer front als més de 3.400 
aturats actuals -més d’un mi-
ler de llarga durada- i l’èxode 
juvenil i de capital humà, vol 
potenciar les polítiques acti-
ves d’ocupació, en lloc de la 
promoció de grans esdeve-
niments buits de contingut. 
Destaca que cal coordinar-se 
i actuar amb visió de Conca 
d’Òdena, i explorar vies com 
l’autoorganització de per-
sones aturades, programes 
comunitaris d’intercanvis de 
béns i serveis o creació de 
xarxes d’ajuda mútua, a més 
del reaprofitament d’espais in-
dustrial en desús.
D’altra banda, la CUP aposta 
per fomentar el cooperativis-
me, que està resistint bé la 
crisi i ofereix treball de més 
qualitat i arrelat al territori; per 
oferir serveis d’emprenedoria 
social a IG-Nova i estudiar la 
possibilitat de crear un viver 
d’empreses cooperatives, que 

Quim Arrufat, a l’acte central de campanya de la CUP, al Museu de la Pell.

La CUP, que avui tanca campanya amb una festa a la plaça Pius 
XII, vol prioritzar les polítiques actives d’ocupació

Compromís dels alcaldables 
amb els discapacitats mentals

poden finançar-se amb una 
banca ètica consolidada i crei-
xent. A més de fer-se seves 
les 14 propostes de la Xarxa 
d’Economia Solidària (XES), 
proposa mesures per facilitar 
l’autoocupació i continuar amb 
la formació en vells i nous ofi-
cis, com el disseny gràfic i les 
TIC.
La CUP creu que no podem 
dependre de l’arribada mai 
concretada de grans empre-
ses i que cal apostar per dife-
rents sectors, enfortint el que 
ja funciona. D’altra banda, vol 
acabar amb la política de can-
vis urbanístics a la carta amb 
les grans multinacionals i, per 
coherència, potenciar el petit 
comerç: fer-lo més dinàmic i 
atractiu davant la gran distri-
bució comercial.

Arrufat: “El 24M no són 
unes eleccions normals”
Divendres passat, la CUP va 
celebrar l’acte central en un 
Museu de la Pell ple de gom 
a gom, amb més de 200 per-
sones. Diversos candidats de 
la llista van exposar les pro-
postes destacades del seu 
programa, amb la intervenció 
final del diputat Quim Arrufat: 
“Estan preparant un pacte 
constitucional per la por al mo-
viment sobiranista i a un pro-
cés constituent des de baix. 
El 24M no són eleccions nor-
mals, perquè és el primer pas 
per recuperar les institucions i 
la sobirania per autogovernar-

nos”, va destacar. 

Avui, acte final 
a la plaça Pius XII
Aquest divendres, a partir de 
2/4 de 8 del vespre celebrarà 
l’acte final de campanya a la 
plaça Pius XII. Un acte obert a 
tota la ciutadania, amb conta-
contes musicats per Jordi Gi-

ralt, sopar popular (menú per 
5€) i actuació de cloenda amb 
el grup Carmina Wanted.
D’altra banda, la Junta Electo-
ral Provincial  ha desestimat el 
recurs presentat per CiU arran 
de la denúncia de la CUP con-
tra l’activitat a les xarxes soci-
als de l’alcalde Marc Castells, 
CiU Igualada i l’Ajuntament 

d’Igualada per infringir la Llei 
Orgànica del Règim General 
Electoral (LOREG). Tot i això, 
la CUP lamenta que “les pu-
blicacions d’obres, millores i 
accions de govern a Igualada 
a través de les xarxes socials 
Facebook i Twiter no han estat 
retirades, tal i com sol·licitava 
la Junta Electoral”.  

REDACCIÓ / LA VEU

El Grup Àuria va organitzar 
dimarts una trobada amb els 
candidats a l’alcaldia per bus-
car el compromís dels partits 
i poder debatre les propos-
tes programàtiques sobre els 
drets, els problemes i les ne-
cessitats de les persones amb 
discapacitat, les seves famíli-
es i les entitats socials. 
Els representats de CiU, PSC, 
ERC, PP, Decidim Igualada, 
CUP i PxC es van comprome-
tre amb el Grup Àuria i amb 

totes les entitats socials de 
la ciutat, com l’ARMPA, amb 
propostes de millora per al 
col·lectiu.  
Les famílies del Grup Àuria 
van demanar més compromís 
de totes les forces polítiques 
cap el suport dels seus fills i 
filles per a la millora de la qua-
litat de vida, apoderant-les i 
tenint-les en compte en la vida 
associativa de la ciutat. Tam-
bé van reivindicar el dret a vot 
com a ciutadans de ple dret i 
els van demanar implicació en 
la defensa dels seus drets. 
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Marc Castells és a punt d’inici-
ar el seu tercer període munici-
pal. Els darrers 4 anys ha estat 
alcalde d’Igualada gràcies a 
un acord de govern amb ERC. 
Les enquestes publicades li 
donen un avantatge important 
respecte la resta de rivals po-
lítics.  

Pràcticament a punt de fina-
litzar la campanya electoral. 
Se sent ja guanyador?
Tenim la sensació que hem fet 
campanya permanent durant 
quatre anys. El que hem fet 
és complir els compromisos 
que vam adquirir en el nostre 
programa electoral. Liderar un 
bon govern, sanejar les finan-
ces municipals, hem intentat 
fer una ciutat dinàmica, oferint 
moltes activitats, hem creat les 
zones blanques, el campus 
universitari, hem tornat l’Escola 
d’Infermeria, hem acabat el 4D 
Health, l’anella verda ... Hem 
invertit més de dotze milions 
d’euros en l’àmbit social per a 
les persones més vulnerables. 
Això es nota en la campanya.
Es veu amb la majoria abso-
luta?
Em conformo amb el mateix 
resultat que en les passades 
eleccions. Amb tenir una ma-
joria sòlida per poder governar. 
No em faria res pactar; és més 
jo crec, si em dóna l’oportuni-
tat la ciutadania, que el govern 
hauria de ser el més ampli pos-
sible. Pel bé de la ciutat. Espe-
ro que tothom vegi que l’impor-
tant és sumar i no restar.
A tot el país les enquestes 
diuen que CiU traurà pitjors 
resultats. A Igualada és el 
contrari.
I he dit moltes vegades que 
em sento estimat. La gent em 
reconeix la feina, la proximitat, 
la meva voluntat de resoldre 
els problemes de la gent, que 
és el que ha de fer un alcalde i 
un govern. Tinc un gran equip. 
L’enquesta que val és la del 
diumenge que ve. Veurem. Es-
pero que la gent valori el nos-
tre treball i el voti. De moment 
noto bones vibracions.
Els seus rivals diuen que 
s’ha passat quatre anys 
venent fum, i que els seus 
grans projectes són herèn-

Marc Castells, alcalde i candidat de CiU.

“Al poliesportiu de 
Les Comes es farà 
una renovació brutal. 
Volem fer també un 
gran parc a l’avinguda 
Catalunya, serà el 
nostre Central Park”

Marc Castells (CiU): “Em conformo amb el mateix resultat que les 
passades eleccions, tenir una majoria sòlida per governar”

cia de l’anterior govern.
Fixeu-vos que contradictori. 
Quan tens un projecte i t’ho 
creus, el que fas és posar di-
ners i completar-lo. Ens vam 
trobar un ajuntament endeutat 
fins a les orelles i els projectes 
sense acabar. Crec que té mè-
rit que hàgim executat els pro-
jectes que ens crèiem i, alhora, 
hem tornat 20 milions d’euros 
de deute. Aquesta és la verita-
ble herència dels socialistes. 
Un semàfor en vermell en tots 
els indicadors de sanejament 
econòmic de l’ajuntament. Això 
és el que ens van deixar. No-
saltres deixarem, a qui pugui 
venir, un semàfor en verd.
El seu programa electoral ja 
té més en compte nous pro-
jectes abans que saldar deu-
tes?
Tenim molts projectes en ment. 
El més important és que al 
poliesportiu de Les Comes es 
farà una renovació brutal. Serà 
una de les inversions més im-
portants de les últimes legis-
latures. Volem també fer una 
nova plaça que connecti el nu-
cli antic amb el barri del Rec, 
un gran parc a l’avinguda Ca-
talunya, el nou institut ... Totes 
les inversions hauran de tenir 
un retorn econòmic i social. No 
ens endeutarem més del ne-
cessari, sempre per sota del 
que marca la llei.
Malauradament, l’atur és la 
principal preocupació. Te-
nim el mateix nombre d’atu-
rats que fa quatre anys. Què 
pot fer l’ajuntament?
Al gener de 2013 hi havia 
4.075 aturats, en el punt més 
àlgid de la legislatura. Ara es-

tem en 3.360, els indicadors 
ens diuen que això sembla mi-
llorar, però les principals desi-
gualtats es van produir des del 
2007 al 2011, passant del 8,5% 
al 17,5% de taxa d’atur. Això és  
culpa de l’anterior govern? És 
clar que no. És de la crisi glo-
bal. Nosaltres el que hem de 
fer és crear l’ecosistema ne-
cessari per captar inversions: 
el campus universitari, el nou 
polígon industrial, una oficina 
que vagi a buscar inversions ... 
S’ha treballat molt en els sec-
tors de la pell i del tèxtil, i és 
hora de fer el mateix en altres, 
com les noves tecnologies o el 
metall. S’ha de pactar una es-
tratègia d’acord amb els propis 
empresaris.
Ara ERC diu que el nou parc 
empresarial de la pell i la 
marroquineria és important, 
però requerirà que el finan-
cin els propis empresaris del 
sector. Està d’acord?
Estic acord en què s’ha de fer. 
Aquesta iniciativa és fruit d’una 
demanda dels nostres industri-
als. A Montbui no se’ls volia, a 
Vilanova tampoc, els socialis-
tes els treien del mig sense do-
nar-los alternativa. Nosaltres 
ho hem fet, tenint en compte 
que és un sector que factura 
70 milions d’euros i dóna fei-
na a mil persones. El més im-
portant és que en aquest nou 
polígon industrial el sòl és pro-
pietat de l’ajuntament. Pensi 
que quan arriba una empresa i 
li demano que negociï amb un 
privat, l’ajuntament perd tota 
la seva capacitat. La inversió 
privada i la pública han de po-

der coexistir. Louis Vuitton té 
80 treballadors en Barberà del 
Vallès, i no a Igualada. Leather 
Quimica és una empresa xile-
na que ara vindrà aquí. Té una 
planta a Valls, que ara tancarà 
i s’instal·larà en una nau a la 
nostra ciutat. Vol estar on creix 
el clúster de la pell. Quinze 
llocs de treball. Això és un èxit.
Louis Vuitton no està a Igua-
lada, però podria estar a 
Òdena, a Vilanova o a Mont-
bui.
El que volen aquestes empre-
ses és concentració, i per des-
gràcia, quan aquesta empresa 
va venir, ni a Òdena, ni a Vila-
nova ni a Montbui hi havia un 
alcalde de CiU.
Es parla molt del nou POUM, 
però en moltes ocasions es 
restringeix només al barri 
del Rec. I més enllà, com ha 
de ser el model urbanístic?
Hi ha d’haver consens. Hem 
après dels errors del passat. 
Era a l’oposició i vaig tenir oca-
sió de veure com hi havia gent 
que ho passava malament. 
Això no pot tornar a passar. 
Ens gastem 400.000 € per re-
dactar un POUM que no s’ha 
fet. Ha de ser viable econòmi-
cament i socialment. És molt 
important el que determini el 
pla urbà de mobilitat de la Con-
ca d’Òdena. Estem col·lapsant 
el nord de la ciutat amb el 
trànsit, perquè gairebé tothom 
entra per la sortida 555. És 
molt important aconseguir un 
nou enllaç amb la Ronda Sud, 
perquè això permetrà que els 
conductors tinguin un lloc per 
on sortir i entrar que no sigui la 

rotonda de la Masia. Ja s’està 
estudiant. La clau és poder te-
nir molta informació i compar-
tir-la. Tenim un terme municipal 
molt reduït, i molts invents no 
es podrà fer. Hi ha poc marge 
de maniobra.
Què es farà en el lloc on ha-
via d’existir el World Trade 
Center?
El nostre Central Park. Si vostè 
mira un pla de la Conca d’Òde-
na, podrà imaginar-se que 
aquest gran parc queda just al 
mig. Farem una gran inversió 
perquè tothom pugui gaudir 
d’una gran zona verda, amb 
grades, amb una gran espla-
nada amb gespa que es rega-
rà amb aigua freàtica. D’aquest 
world trade center encara hem 
de 1,4 milions d’euros, un pro-
jecte que no es farà mai. Amb 
aquest projecte del parc el vam 
enterrar definitivament. També 
imagino nous projectes i pai-
satges com per exemple, una 
zona d’oci i descans a la zona 
de les Guixeres, per sobre de 
les Comes. Un lloc per fer una 
copa i gaudir de la panoràmica 
d’Igualada.
Presenta una llista renovada 
parcialment, amb significati-
ves baixes.
Estic molt satisfet de les perso-
nes que ens han acompanyat 
aquests últims anys. Alguns em 
van demanar fer un pas enrere 
per motius laborals o familiars, 
tot i que continuen en la candi-
datura. Hem buscat persones 
amb un perfil personal impe-
cable, amb voluntat de servei 
a Igualada. Estic content. En 
aquests moments, el servei pú-
blic està tan paralitzat i castigat 
i té molt de mèrit voler treballar 
amb menys recursos. Estar en 
una candidatura que té moltes 
possibilitats de governar és un 
compromís públic i un sacrifici 
familiar i fins i tot professional 
important. Estic convençut que 
faran un gran servei a la ciutat. 

“Ens vam trobar un 
ajuntament endeutat 
fins a les orelles i els 
projectes sense aca-
bar. Crec que té mèrit 
que hàgim executat 
els projectes que 
ens crèiem i, alhora, 
hem tornat 20 milions 
d’euros de deute. 
Aquesta és la veri-
table herència dels 
socialistes”

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

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

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat



13
D E  L ’ A N O I A Publicitat DIVENDRES

22 de maig de 2015

Ajuntament d'Igualada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrer 
Tipus 

número 
Número 
inferior 

Número 
superior  Carrer 

Tipus 
número 

AVGDA BALMES Imparells 1 37  CARRER GERMANES CASTELLS Tots 

AVGDA GAUDÍ Imparells 1 9999  CARRER GERMANS MUSET I FERRER Tots 

CARRER BS TORRAS I BAGES Imparells 13 9999  CARRER JAUME SERRA IGLESIAS Tots 

CARRER BS TORRAS I BAGES Parells 16 9998  CARRER JOAN LLACUNA I CARBONELL Tots 

CARRER CERVANTES Imparells 35 9999  CARRER JOAN LLIMONA GABARRÓ Tots 

CARRER CERVANTES Parells 50 9998  CARRER LA CONCA DE BARBERÀ Tots 

CARRER JOAN ABAD Imparells 19 9999  CARRER LA SEGARRA  Tots 

CARRER JOAN ABAD Parells 12 9998  CARRER L'ALT CAMP  Tots 

CARRER LA TORRE Imparells 89 9999  CARRER L'EMPORDÀ Tots 

CARRER LA TORRE Parells 64 9998  CARRER L'ERMITA  Tots 

CARRER ROCA Imparells 1 5  CARRER L'URGELL  Tots 

CARRER ROCA Parells 2 20  CARRER MAHBES Tots 

CTRA VALLS Parells 2 9998  CARRER MANEL GOMIS SENTÍS Tots 

PLAÇA CASTELLS Imparells 1 7  CARRER MARIA TRULLS ALGUÉ Tots 

PLAÇA CASTELLS Parells 2 6  CARRER MILÀ I FONTANALS Tots 

AVGDA ÀNGEL GUIMERÀ Tots    CARRER MIQUEL JORDANA PUIG Tots 

AVGDA CAMÍ RAL Tots    CARRER NEPTÚ Tots 

AVGDA EMILI VALLÈS Tots    CARRER NUEVA ESPERANZA Tots 

AVGDA PLA DE LA MASSA Tots    CARRER OSONA Tots 

AVGDA S JAUME SES OLIVERES Tots    CARRER PARE SALVADOR FONT Tots 

CAMÍ MOLÍ NOU Tots    CARRER PERE BOSCH SOLDEVILA Tots 

CARRER ALZINES Tots    CARRER PLA DE LA TORRE Tots 

CARRER DOCTOR JOAN SOLÀ SURÍS Tots    CARRER PRAT DE LA RIBA Tots 

CARRER EL BAGES  Tots    CARRER ROIXELA LA Tots 

CARRER EL BAIX LLOBREGAT  Tots    CARRER SOR RITA MERCADER Tots 

CARRER EL PENEDÈS Tots    CARRER TORRENT DE L'ESPELT Tots 

CARRER EL SOLSONÈS Tots    CARRER TRAVNIK Tots 

CARRER ESTADI ATLÈTIC Tots    PLAÇA DRETS HUMANS Tots 

CARRER FELICIA MATHEU DE PADRÓ Tots      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrer Tipus número 
Número 
inferior 

Número 
superior  

CARRER FRA ROC D’OLZINELLES Tots 1 9999  

CARRER NICOLAU TOUS Parells 26 32  

CARRER PAU MUNTADAS Parells 82 9998  

CARRER PAU MUNTADAS Imparells 81 9999  

CARRER PERE DALMASES Imparells 1 9999  

PLAÇA ALCÁNTARA Parells 2 9998  

PLAÇA ALCÁNTARA Imparells 1 9999  

PLAÇA SIS DE JUNY Parells 2 9998  

PLAÇA SIS DE JUNY Imparells 1 9999  

CARRER MN JOSEP FORN Imparells 15 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a coneixement del públic i amb motiu de les properes eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015, s’informa dels 
canvis que s’han produït en un local electoral.

El local electoral corresponent al districte 3, secció 2, abans ubicat a les dependències de l’Escola Àuria, ha estat traslladat 
a la LLAR D’INFANTS L’ESPÍGOL, avinguda Emili Vallès, 1.

Relació de trams del carrerer que corresponen a la secció 03.002 :

E D I C T E

El local electoral corresponent al districte 5, secció 6, abans ubicat a les dependències de la Llar d’Infants La Ginesta, ha 
estat traslladat al BANC DE REUTILITZABLES, carrer Nicolau Tous, 29.

Relació de trams del carrerer que corresponen a la secció 05.006:

El plànol d’ubicació i delimitació de totes les seccions censals i els corresponent locals electorals està exposat al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament d’Igualada.

Tot això es comunica per al coneixement general.

Igualada, 7 de maig de 2015

            L'ALCALDE
 Marc Castells i Berzosa
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Riba vol reduir 
l’atur un 4% cada any

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Jordi Riba, número 2 durant 
molts anys dels governs de 
Jordi Aymamí, es presenta per 
primera vegada com a can-
didat a l’alcaldia, en aquesta 
ocasió per Socialistes d’Igua-
lada, una formació inicialment 
creada per acollir més cor-
rents d’esquerra de la ciutat, 
però que al final s’ha constituït 
exclusivament com a marca 
blanca del PSC. És la primera 
vegada, des de 1999, que els 
socialistes es presenten sense 
haver de rendir comptes per 
feina feta al govern.

És molt diferent de presen-
tar-se com a primer de la llis-
ta. Canvia la responsabilitat i 
la perspectiva?
I tant! És molt diferent. Miri, jo 
a les campanyes m’ho passo 
bé. Tinc passió per la política, 
i això hi té molt a veure. A més, 
en les campanyes, sempre he 
après moltes coses. Segur que 
els polítics tendim a escoltar 
molt més a la gent en aquest 
tipus de períodes electorals, 
però també és cert que l’elec-
tor també està molt més pre-
disposat explicar coses. Si ets 
candidat a l’alcaldia, aquest 
factor és encara molt més ac-
centuat.
Vostè va ser durant molts 
anys considerat el dofí de 
l’alcalde Aymamí. Bé, ara ha 
arribat la seva oportunitat, 
encara que en un moment 
molt diferent. Aquesta situ-
ació delicada la considera 
com un repte especial?
Sens dubte el repte és impor-
tant. Seria il·lús no reconèixer 
que el socialisme no travessa 
precisament el seu millor mo-
ment. No obstant això, si no-
més haguéssim de fer política 
en funció del resultat, fa molts 
anys que no seria aquí. Jo vaig 
entrar al partit l’any 1995, en 
un moment en què mai havíem 
governat a la Generalitat, haví-
em perdut les generals, i està-
vem a l’oposició a Igualada. El 
més fàcil, fa quatre anys, hagu-
és estat llençar la tovallola, i no 
ho vaig fer. Estic compromès 
amb la meva ciutat. Les expec-
tatives electorals són una dinà-
mica molt canviant, i el dia 24, 
al matí, les urnes estan buides.
Quin considera que seria el 
millor resultat per a Socialis-
tes d’Igualada el proper diu-
menge?
No he perdut un instant a pen-
sar-ho. Molts m’ho pregunten. 
De veritat, no és un tema que 
ocupi un minut del meu temps. 
Tot el meu equip estem bolcats 
en la campanya, a explicar 
les nostres propostes, perquè 

Jordi Riba, en un dels actes de Socialistes d’Igualada durant la campanya.

“Quan se’ns diu que 
hem fet la travessia 
del desert és abso-
lutament cert. Vam 
entendre que el poble 
havia decidit que volia 
un canvi”

Jordi Riba (Socialistes): “El més fàcil, fa quatre anys, hagués estat 
llençar la tovallola, i no ho vaig fer. Estic compromès amb Igualada”

pensem que les coses han de 
canviar i com ha de canviar. 
Ni hem fet, ni tampoc podíem 
pagar-les, enquestes per co-
nèixer expectatives de resultat.
El PSC va ser un partit expert 
en acollir al moviment d’es-
querres d’Igualada, i la seva 
primera intenció era repe-
tir aquesta experiència. No 
obstant això, no estat pos-
sible. Considera això un fra-
càs? La divisió de les forces 
d’esquerra no els perjudica a 
tots?
Hagués estat un fracàs si no 
hagués dedicat tots els meus 
esforços a intentar-ho. L’actu-
al moment fa que hi hagi una 
explosió de forces polítiques, 
amb un fraccionament impor-
tant. És fruit de la situació eco-
nòmica, de la decepció, moltes 
vegades amb fonament, en de-
terminats partits polítics. Crec 
que tard o d’hora es produirà 
un procés de reordenament i 
major nivell de confluència de 
les opcions progressistes. És 
indispensable, tenim més en 
comú en el discurs i en les pro-
postes, que el que tenim de di-
ferent. El fraccionament fa que 
les opcions de dreta i conser-
vadores tinguin més possibili-
tats d’èxit.
Recentment heu reclamat la 
paternitat de diversos pro-
jectes que CiU assumeix 
com a propis, com el cam-
pus universitari, els estudis 
d’infermeria, o el 4D Health. 
Vol dir això que cada vega-
da que l’alcalde inaugurava 
aquestes instal·lacions li es-
tava fent la campanya?
El que vol dir és que hem vist 
a l’alcalde en moltes ocasions 
fent oposició de l’oposició, 
parlant sempre de l’herència, 
i nosaltres el que fem ara és 
explicar el que considerem que 
és l’herència real, amb projec-
tes definits, pensats, redactats 
i molts d’ells finançats. Calia 
posar a sobre de l’empresa les 
coses tal com són. El que més 
ens preocupa és que aquest 
govern ha estat capaç d’execu-
tar alguns d’aquests projectes 
però incapaç de plantejar nous. 
CiU haurà de començar a ima-
ginar els seus propis projectes. 
M’he quedat bastant perplex 
en veure poques propostes de 
futur per a la ciutat. Ens trobem 

davant el més absolut buit.
Ha dit moltes vegades que 
l’alcalde només ha venut 
fum.
Cert. Indubtablement, se li ha 
de reconèixer una gran capa-
citat comunicativa. Malaurada-
ment, no ha anat acompanyada 
de contingut. Moltes prome-
ses, ha dit en moltes ocasions 
que hauria grans notícies en 
poc temps, però això mai ha 
estat veritat. Dues superfícies 
comercials, i una franquícia de 
menjar ràpid. Res més. S’han 
venut molts projectes, però 
grataves i no hi havia res, o bé 
no s’han explicat resultats.
Es diu molt al carrer que 
pràcticament no hi ha hagut 
oposició. Hauria estat dife-
rent?
Quan se’ns diu que hem fet la 
travessia del desert és absolu-
tament cert. Hem de tenir una 
certa capacitat d’autocrítica i 
d’assumir responsabilitats da-
vant la ciutadania. Nosaltres 
vam perdre les eleccions de 
forma clara, i vam entendre 
que el poble havia decidit que 
volia un canvi. Potser no hem 
sabut comunicar bé, però ens 
hem mostrat clarament en con-
tra de moltes de les accions del 
govern. Per exemple, contra-
ris al tancament d’una escola 
bressol, o les modificacions del 
pla general per permetre su-
perfícies comercials. Ara molts 
corren a criticar això últim, però 
vam ser pràcticament els únics 
contraris a les dues modificaci-
ons.
L’àmbit social és el més des-
tacat del seu programa elec-
toral?
Efectivament. Pensem que 

hem d’afrontar el tema de 
l’habitatge, elaborar polítiques 
contra la pobresa infantil, es-
pecialment l’alimentària. Hi ha 
nens a Igualada que no tenen 
garantit el menjar. Això no ens 
ho podem permetre. Tampoc 
la pobresa energètica. Con-
siderem que són actuacions 
urgents, i també cal generar 
dinàmiques i estratègies que 
evitin aquestes situacions.
Hi continua havent molt atur. 
Què proposa per comba-
tre’l?
Plantegem elements nous, 
diferents, amb l’objectiu de 
generar oportunitats. Per 
exemple, impulsar el coopera-
tivisme, una cosa que ja hem 
plantejat al govern en aquests 
últims anys, sense èxit.
El POUM es va parar quan 
vostès governaven. Què vo-
len fer ara?
Hi ha d’haver un planejament 
urbanístic que defineixi el mo-
del de ciutat, però no perquè 
sí, sinó per decidir també què 
volem ser des del punt de vis-

ta econòmic. No ens podem 
permetre més anys d’inacció, 
perquè això representa perdre 
oportunitats. La ciutat neces-
sita clarament molta habitatge 
social, i un POUM serveix tam-
bé per definir aquest tipus de 
prioritats.
El seu també és un progra-
ma electoral inequívocament 
compromès amb el procés 
sobiranista?
Parlar d’aquest tema no em ge-
nera cap tipus de problema. Ni 
un. He estat clar i diàfan en les 
meves posicions. Ara bé, en-
tenc que estem davant d’unes 
eleccions municipals, i per això 
el nostre equip s’ha dedicat a 
explicar les propostes que cre-
iem interessen més als ciuta-
dans. La resta es dirimirà en 
les eleccions que el President 
Mas vol convocar el proper 
mes de setembre. El que ara 
hem de decidir és qui gover-
narà els pròxims quatre anys, 
no fins al 27 de setembre. Es-
tic convençut que la situació 
actual a Catalunya requereix 
l’expressió de la sobirania po-
pular a través d’un mecanisme 
efectiu. Aquest exercici s’ha de 
fer. D’això estic molt conven-
çut, i he actuat sempre en con-
seqüència.

“Indubtablement, se 
li ha de reconèixer 
a Marc Castells una 
gran capacitat co-
municativa. Malaura-
dament, no ha anat 
acompanyada de 
contingut”

“M’he quedat 
bastant perplex en 
veure poques propos-
tes de futur de CiU 
per a la ciutat. Ens 
trobem davant el més 
absolut buit”

Socialistes d’Igualada (PSC-
CP) ha explicat aquesta set-
mana que té com a primera 
prioritat la creació de llocs de 
treball per tal de posar remei a 
la taxa del 20% de desocupa-
ció que pateix la ciutat.
Riba ha dit que “cal trobar una 
solució urgent i generar activi-
tat econòmica des de l’empre-
sa privada però també des de 
l’administració local. Ens com-
prometem a dur a terme plans 
d’ocupació dirigits a 150 igua-
ladins per aconseguir, cada 
any, la reducció del 4% de la 
xifra de l’atur”.
Els Socialistes donaran sub-
vencions a totes aquelles que 
creïn llocs de treball estables, 
que contractin persones que 
estan a l’atur i que no hagin fet 
acomiadaments recentment. 

Per afavorir la creació de no-
ves iniciatives econòmiques 
a , també oferirà “microcrèdits 
per a nous projectes empresa-
rials o per aquells que es trobin 
en el seu primer any d’activitat 
amb bonificacions pels que 
estiguin impulsats per dones i 
pels que ocupin naus buides”.
A més, Riba vol promocionar 
“les cooperatives amb l’exemp-
ció de taxes i impostos durant 
el primer any i la subvenció del 
20% del capital inicial a les de 
nova creació”. També ha asse-
nyalat la importància d’ajudar 
els autònoms. Per això “sub-
vencionarem la quota dels 
autònoms menors de 30 anys 
durant el primer any i crearem 
una borsa de treball i un fons 
econòmic pels que s’hagin 
quedat a l’atur”, ha dit.  
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El sol, font principal de vida, també pot ser molt perjudicial 
per a l’organisme humà, sobre tot si abusem d’ell. El nostre 
cos necessita rebre el sol per realitzar la síntesi de vitami-
na D, indispensable per evitar malalties com el raquitisme, 
però un excés, produeix greus danys en la pell i en els tei-
xits humà, tal com l’ull.

En zones costaneres i en alta muntanya, el risc és especi-
alment elevat.

· En zones costaneres s’ha de tenir en compte que la llumino-
sitat i la radiació són reflectides molt eficaçment sobre la sorra i 
l’aigua, incrementant així el risc de danys solars.

La sorra seca de la platja reflecteix el 17% i l’aigua del mar 
fins a un 25%. És per aquest motiu que hem de prestar espe-
cial atenció a la protecció solar al realitzar esports o activitats 
aquàtiques (quant a cremes solars per a la pell i quant a ulleres 
solars de qualitat per a els ulls).

· En les zones de muntanya o zones rurals, on existeix una ma-
jor altitud respecte a localitats costaneres, les radiacions ultra-
violades són un 25% més intenses, ja que la distància amb el 
sol és menor. Una dada a tenir en compte és que per cada 300 
metres d’ascens respecte al nivell del mar, la incidència aug-
menta un 4%.

Una exposició abusiva al sol pot ser perjudicial per a la 
nostra salut visual

En aquest sentit podem trobar-nos amb problemes com:

 • Lesions en les parpelles

 • Fotoconjuntivitis

 • Enlluernament

 • Sequedat ocular

 • Problemes per a l’ adaptació a la visió nocturna

 • Mal de cap

 • Aparició d’halos al voltant de les llums

I si tenim en compte l’efecte acumulatiu, hem de tenir em 
compte els problemes que ens poden aparèixer a llarg ter-
mini

 • Cataractes

 • Càncer de pell en les parpelles

 • Tumors oculars

 • Degeneració macular

ULLERES DE SOL EN NENS I ADOLECENTS
Un tema important a tenir en compte és l’ús d’ulleres de sol en nens i adolescents.

Si per a un adult l’ús de la ullera de sol és important, per a un nen i/o adolescent encara ho és més, 
ja que els ulls dels nens resulten més vulnerables que els d’una persona adulta doncs la pupil·la 
del nen es manté més dilatada cosa que implica més entrada de llum i de raigs ultraviolats i a més 
a més la pigmentació de l’ull, que és qui actua com a barrera protectora, va augmentant amb l’edat.

PER TANT ELS NENS ESTAN MÉS INDEFENSOS DAVANT LA PROTECCIÓ NATURAL ALS UV.

Hi ha un estudi realitzat que demostra que quasi el 50% de la radiació UV a la que ens veiem ex-
posats al llarg de la nostra vida és captada pels ulls abans dels 18 anys d’edat 

ULLERES DE SOL I PATOLOGIES OCULARS
En cas de patir alguna patologia degenerativa ocular, és possible que la prescripció d’una ullera de 
sol convencional no sigui suficient o inclús no ens permeti desplaçar-nos amb soltesa i ens produ-
eixi una barrera visual.

En aquestes situacions hem de saber de l’existència dels anomenats FILTRES SELECTIUS que 
ens boqueixen la entrada de raigs UV a la vegada que ens proporcionen una visió en condicions 
òptimes per el nostre dia a dia.

Els ulls amb determinades patologies són hipersensibles a la llum solar, produint:

 · Enlluernament
 · Pèrdua de contrast
 · Fotofòbia
 · Dificultat para adaptar-se a canvis bruscos de nivells de il·luminació

Els FILTRES TERAPÈUTICS O FILTRES SELECTIUS ens protegeixen la retina i ens donen 
una major qualitat visual 

 IMPORTANT A TENIR EN COMPTE
La radiació UV és la més nociva per a l’ull.

Aquest raigs UV són més agressius:
· En  nens i adolescents ja que l’ull encara s’està formant
· En hores centrals del dia, quan  la incidència dels raigs ultraviolats és major.
· En ambients de neu (muntanya), sorra (platja) o aigua (nàutica) el risc és especialment        
  alt ja que la radiació es reflecteix molt eficaçment sobre aquestes superfícies.
· La neu reflecteix un 80% de la radiació solar
· La sorra seca de la platja reflecteix un 15% d’aquesta  radiació
· L’aigua  del mar un 25%

· En zones elevades sobre el nivell del mar ja que l’altitud multiplica la intensitat
 d’aquesta radiació
· Quan el cel està ennuvolat, ja que els raigs UV ens arriben als ulls igual.
· Quan més a prop de l’equador es visqui.

· Certs fàrmacs poden causar un augment d’absorció indirecta de la radiació UV al cristal-
lí i retina. S’ha de fer especial atenció a tractaments amb certs antibiòtics, quimioteràpics, 
tranquil·litzants, antipsoriàtics, anticonceptius i antihistamínics. 

ATENCIÓ
L’ús de ulleres de sol no homologades només filtra la llum visible 
deixant passar la radiació UV, que us recordem que és la radiació 
més nociva per a l’ull.

És més, a l’estar utilitzant una ullera de sol no homologada, l’ull 
al no detectar suficient llum solar, dilata la pupil·la, igual que faria 
si fos de nit, permetent una major entrada de radiació ultraviola-
da en els nostres ulls, incrementant el risc d’aparició de lesions 
oculars.

Per tant, la nostra recomanació és: si no utilitzes ulleres de sol 
homologades i amb garantia és preferible no utilitzar ulleres de 
sol, ja que al menys la pupil·la es mantindrà tancada el màxim 
que li sigui possible fet que fa que l’entrada de llum solar i de raigs 
ultraviolats sigui la mínima possible.

CONSELL
No us deixeu enganyar pel color de les lents. Algunes lents blan-
ques filtren el 100% de la radiació UV, mentre que altres de molt 
fosques no filtren l’UV.

No confonguem llum visible amb raigs UV

Les lents de bona qualitat=homologades filtren la llum visible en 
major o menor grau segons el si el seu color és més o menys 
fosc, però sempre filtraran els raigs UV al 100%

Les lents de baixa qualitat=no homologades filtren la llum visible 
en major o menor grau segons el si el seu color és més o menys 
fosc, però mai filtraran els rajos UV al 100%.

RAIG UV

LLUM
VISIBLE

LLUM
VISIBLE

RAIG UV

Ulleres no homologades, deixen passar tot l’UV

Les ulleres de qualitat bloquegen l’UV al 100%
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Toni Rosich (SI): “Volem 
la independència ara, 
no d’aquí 300 anys”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

És la primera vegada que un 
alcalde en actiu d’una altra po-
blació es presenta com alcal-
dable d’Igualada. Josep Maria 
Palau, batlle de Jorba en els 
darrers anys, membre de l’exe-
cutiva nacional d’Esquerra, 
s’ha decidit ara a encapçalar 
la candidatura a Igualada, amb 
un equip ple d’independents en 
les primeres onze posicions. 
ERC té com a objectiu superar 
clarament els dos regidors que 
ara mateix té en el consistori, 
assolint així més presència 
que mai des dels temps de la 
República.

S’ha mostrat obsessionat 
durant tota la campanya 
electoral a presentar propos-
tes per combatre l’atur. Creu 
que aquesta és la principal 
preocupació dels iguala-
dins?
Una de les característiques de 
la nostra candidatura ha estat 
les múltiples visites que hem 
fet a molta gent, i una de les 
conclusions que hem tret és 
que la ciutat té una assignatura 
pendent, i és la mateixa que fa 
quatre anys, la manca d’opor-
tunitats de treball per a tothom. 
Tenim preparades 45 grans 
actuacions per aconseguir una 
ciutat que sigui motiu d’orgull 
per a tots. Tot i així, hem tractat 
el tema de l’ocupació de forma 
especial. Haurem de ser molt 
concrets i anar analitzant els 
resultats.
El seu principal rival, CiU, té 
en el primer candidat al seu 
principal valor. El d’ERC és 
el de tenir el millor equip?
Sens dubte. La nostra candi-
datura es basa en això, en el 
treball d’equip. En el treball 
de fons, escoltar les persones 
cara a cara. Tenim un equip 
amb excel·lents professionals, 
amb experts en diferents ma-
tèries. Però també hem fet 
nou equips de treball sectorial. 
També 700 entrevistes porta a 
porta. Per a nosaltres això sig-
nifica fer un projecte de ciutat 
ben estructurat, concret, amb 
un full de ruta per transformar 
i millorar Igualada.
Si fos alcalde, què és el pri-
mer que faria?
El primer, posar-me en contac-
te amb les altres formacions 
polítiques amb les que podrí-
em col·laborar amb l’objectiu 
de fer més fort el projecte de 
govern de la ciutat. Els dema-
nem a totes les forces políti-
ques que, sobretot en aquest 
mandat, posin per davant l’in-
terès general de la ciutat abans 
dels partidistes. Si tenen pro-
postes lògiques i realitzables, 

Josep Maria Palau, davant del lema d’ERC aquesta campanya electoral.

“No hi ha hagut una 
voluntat explícita de 
no mostrar el treball 
de govern. No és cap 
estratègia. El que 
passa és que ens hem 
centrat en explicar 
propostes de futur. 
No ens penedim del 
pacte amb CiU”

Josep Maria Palau (ERC): “Demanem a tots els partits que posin 
per davant l’interès general de la ciutat abans dels partidistes”

nosaltres els donarem suport, 
i desitjaríem que aquesta acti-
tud sigui recíproca.
Un pacte altra vegada amb 
CiU és difícil?
Tot és possible en funció dels 
resultats que es produeixin. 
L’important no és qui governa, 
sinó si som capaços de fer el 
que estava dient. Això és el 
que jo penso que espera la 
ciutadania. Nosaltres tenim 
propostes que estem conven-
çuts que donarien resultats im-
mediats. Per exemple, fent un 
pla que ens permetrà estalviar 
un milió d’euros, i amb aquests 
diners ajudar als emprenedors, 
autònoms i pimes reduint un 
50% la taxa d’escombraries, o 
ajudant les famílies que tenen 
fills amb estudis superiors amb 
450 € per pagar el transport, i 
un pla per millorar tots els bar-
ris, tots els anys. També tenim 
cinc mesures econòmiques 
més.
Hi ha quatre forces políti-
ques independentistes en 
aquestes eleccions. Quin és 
el seu principal rival, CiU o la 
CUP?
Tots i cap. Nosaltres podem 
col·laborar amb tots els que 
es presenten amb mesures 
concretes, exceptuant el PP i 
Plataforma. Al nivell d’afinitat 
ideològica, amb qui més ens 
podem entendre és amb la 
CUP. És un partit independen-
tista i d’esquerres.
Heu format part del govern 
de igualada amb CiU, en 
aquests últims quatre anys. 
No obstant això, pràctica-
ment no heu parlat d’això 
públicament durant la cam-
panya electoral. Per què?
No hi ha hagut una voluntat 
explícita de no mostrar el tre-
ball de govern. No és cap es-
tratègia. El que passa és que 
ens hem centrat en explicar 
propostes de futur. Ja hem 
explicat en els àmbits d’acció 
social i joventut la feina que 
s’ha fet. Hem reivindicat en tot 
moment aquest acord de go-
vern. No ens penedim. Al 2011 
era necessari donar estabilitat 
al govern. Havíem de donar 
racionalitat econòmica a l’ajun-
tament. Nosaltres som molt 
d’això, probablement més que 

CiU. Això no vol dir destinar 
menys diners a inversió social, 
al contrari. Pensem augmen-
tar-la. Som un partit socialde-
mòcrata i creiem en la igualtat 
d’oportunitats.
De quina manera?
Pensem reforçar l’acció social. 
El pla d’inclusió i cohesió so-
cial d’Igualada pot donar molt 
joc en aquest terreny. Aliments, 
pobresa energètica, necessi-
tats de l’habitatge, de forma-
ció... Ningú pot quedar sense 
els seus drets bàsics garantits. 
Volem fomentar el voluntariat 
social, persones que dediquen 
hores a ajudar els altres. Serà 
una forma de fer més solidària 
nostra ciutat. També pensem 
crear una xarxa d’empreses 
d’inserció social, que assumei-
xin la contractació de persones 
que estan en situació de po-
bresa poc necessitats urgents 
de tenir una feina.
Creu vostè que l’actual go-
vern ha destinat més temps 
a buscar a grans empreses 
que vinguin aquí, i poc a 
aconseguir ajudes per a les 
que ja estan funcionant?
Probablement s’ha fet poc. 
Una de les funcions que hauria 
de tenir el regidor de dinamit-
zació econòmica és precisa-
ment aquesta, buscar a altres 
administracions possibles aju-
des, assessorament, ajuts en 
missions l’estranger, accés a 
línies de crèdit de l’Institut cata-
là de finances, noves mesures 
de fiscalitat o finançament... 
Qui ho sigui que ho faci tant 
com pugui. Hi ha molts depar-
taments on aconseguir ajuda.
Tots els partits polítics coin-
cideixen que un nou POUM 
és necessari. Que sigui molt 
participatiu i viable, però nin-
gú s’atreveix a explicar com 
considera que hauria de ser 
la Igualada del futur.
Nosaltres vam concretar molt 
com s’hauria de fer, amb una 
oficina local. Creiem que les 
grans línies del pla les han de 

fer persones d’aquí, amb la 
participació dels agents socials 
i econòmics del municipi. Hem 
de tenir en compte la previsió 
de creixement de la ciutat, o bé 
què fem amb l’espai lliure de 

l’antiga Nacional 2. També les 
possibles intervencions al bar-
ri del Rec, o al polígon de Les 
Comes, revisió d’usos en zo-
nes que han tingut caràcter in-
dustrial però que ja no el tenen, 
la millora de les zones verdes, 
la rehabilitació de l’habitatge 
que ha envellit ... Sí, debat, al-
ternatives, i arguments per a la 
millor decisió. 

“Tenim preparades 
45 grans actuacions 
per aconseguir una 
ciutat que sigui motiu 
d’orgull per a tots. Tot 
i així, hem tractat el 
tema de l’ocupació de 
forma especial”

REDACCIÓ / LA VEU

Dimecres al vespre va tenir lloc 
l’acte final de campanya de 
SI-Recuperem Igualada! que 
va comptar amb la presència 
de Roger Sanmillan, secreta-
ri d’organització de Solidaritat 
Catalana per la independència. 
Durant  l’acte Toni Rosich va 
remarcar que “l’exercici de la 
Sobirania Fiscal serà prioritari 
a l’hora de determinar la políti-
ca de suports”. 
Val la pena recordar que la 
Sobirania Fiscal consisteix en 
el pagament dels impostos de 
l’Ajuntament a la Generalitat 
en comptes de la Hisenda es-
panyola. Rosich va recordar 
als assistents que “la Sobirania 
Fiscal és la principal eina que 
permetrà finançar la Declara-
ció Unilateral d’Independència 
i acabar amb l’espoli de més de 
100 milions d’euros que pateix 
la ciutat d’Igualada”. El candi-
dat va afirmar que “d’aquests 
100 milions, 13 pertocarien a 

l’Ajuntament que veuria incre-
mentat el seu pressupost en un 
28% o reduiria un impost com 
l’IBI en un 70%”.
Afirmen que “tant ERC com 
CiU bloquegen la Sobirania 
Fiscal i que sense algú que els 
condicioni i colli no faran res”. 
ERC i CiU busquen els vots 
dels independentistes però no 
fan la independència, segons 
Rosich. Afegeix que “actual-
ment ERC i CiU tenen majoria 
al Parlament i no s’ha fet res, 
tenen majoria a l’Ajuntament i 
tampoc s’ha fet res, a què ju-
guen?” Necessitem que l’inde-
pendentisme de la DUI entri a 
l’Ajuntament i ens prepari per 
poder exercir la independèn-
cia”. Rosich va concloure dient 
que “els membres de SI – Re-
cuperem Igualada! treballem 
tots fora de la política i no pre-
tenem buscar cadires, volem la 
independència de Catalunya 
i la volem ara, no d’aquí 300 
anys”. 

Toni Rosich -al mig- amb Frederic Marimón i Xavier Martínez, els tres primers de la llista.
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• Incrementar el consum 
de verdura fresca diària.
La verdura verda en coccions 
curtes ens aportarà vitamines i 
minerals, i és ideal per depurar 
el nostre cos de greixos i toxi-
nes. Per exemple un saltejat 
de mongetes verdes, flors de 
bròquil escaldades o endívies 
a la planxa.
Les verdures d’arrel i rodones 
com la ceba, carabassa, les 
pastanagues, o la xirivia en 
coccions més llargues, ens 
aportaran dolçor als nostres 
plats.
La verdura en general és rica 
en fibres que ajuden a millorar 
el trànsit intestinal.
El consum de verdura diària 
està demostrat que ajuda a 
prevenir malalties cardiovas-
culars. És un important regu-
lador del nostre organisme i 
són riques en antioxidants, fo-
namentals en la prevenció del 
càncer.

• Mastegar de 30 a 
50 vegades, facilitarà la 
digestió, ens relaxa, i ajuda 
a apreciar molt més el que 

estem menjant.

D’una bona masticació, depèn 
la qualitat de digestió i absor-
ció dels aliments. A més influ-
eix directament en el nostre 
estat d’ànim. Per això sempre 
és aconsellable menjar en un 
ambient relaxat, sense tensi-
ons ni discussions.

• Sopar lleuger i d’hora.
A les set o com a màxim a les 
vuit del vespre.
Aquesta hauria de ser el men-
jar més lleuger del dia, amb 
l’objectiu d’anar a dormir amb 
el sopar ja digerit.
El nostre cos es guia per uns 
bioritmes, i quan el sol se’n va 
i arriba la nit deixa de submi-
nistrar-nos certes substàncies 
encarregades de la digestió. 
A més el nostre organisme 
entra en una fase de repòs, i 
encara més quan ens anem a 
dormir, on es consumeix molt 
poca energia.
Si sopem tard i abundant tot el 
menjar que el nostre cos no re-
quereix en aquest moment, el 
transforma en reserves, és a 
dir en greix.
També ens ajuda a evitar els 

freqüents problemes digestius, 
derivats d’anar a dormir amb 
la panxa plena, com els ardors 
d’estómac al matí.

• Evitar les postres.
Quan hem menjat un primer 
plat i fins a un segon, el nos-
tre cos té tots els nutrients 
que necessita. Si afegim unes 
postres, o fins i tot fruita, el 

 5 consells per perdre pes

nostre organisme ho detecta 
com excedent d’energia i el 
transforma en greix. Aquests 
sucres de més dificultaran la 
correcta absorció d’aquests 
aliments que prèviament hem 
menjat.

I finalment, però no menys 
important, 

•  l’exercici físic.

De vint a trenta minuts al 
dia d’exercici aeròbic, aju-
da a mobilitzar els greixos, i 
poder eliminar-les amb més 
rapidesa.
Practicar el nostre esport 
favorit o passejar, adequant 
sempre la intensitat a la 
nostra capacitat, redueix les 
retencions de líquid, i millo-
ra la salut del nostre cor.

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

RECEPTa BAIXA EN CALORIES, SANA I EQUILIBRADA     PLAT COMBINAT DEL DIA     Per quan no hi ha temps per cuinar.         10 minuts

Preparació:
 

Posem una cassola amb un dit d’aigua i una margarida per cuinar al vapor. Quan l’aigua comença 
a bullir afegir la pastanaga tallada a daus petits, i bullir 2 minuts. Després afegir el bròquil i deixar 
cuinar tot al vapor 2 minuts més.
Ajuntar en un bol l’arròs, els cigrons, els fruits secs, el blat de moro, i les verdures al vapor, i barrejar 
amb cura perquè s’equilibrin les temperatures.
Fer una vinagreta barrejant el miso, l’oli, el vinagre, i el cibulet, i un rajolí d’aigua.

Propietats:
 

Aporta els principals nutrients necessaris per a la nostra dieta.
Ric en proteïnes procedents dels cigrons, l’arròs i els fruits secs.
Hidrats de carboni complexos de l’arròs integral.
Greixos saludables de l’oli i la fruita seca.
Fibra, vitamines i minerals de les verdures.
Probiòtics per reforçar la flora intestinal gràcies al miso.
Vitamina C, calci i ferro del cibulet i el brocoli.
Vitamina A de la pastanaga.
Lliure de toxines i greixos saturats.
De fàcil digestió.

Ideal per:
Gent amb poc temps per cuinar.
Plat únic.
Menjar per emportar al tuper.

Ingredients 
1 persona:
 
· 4 c.s. d’arròs integral cuit.
· 4 c.s de cigrons cuits.
· 1 pastanaga.
· 1 tassa de flors de bròquil.
· 1/2 tassa de blat de moro   
   dolç.
· 5 nous torrades.
· 1 c.s. de miso blanc
 (el podeu comprar en 
botigues de menjar
 ecològic)
· 1 c.s. d’oli d’oliva.
· 1 C.P. de vinagre de 
   poma o arròs.
· Cibulet fresc.

 
 

DAVID GASOL MESTRE
 NUTRICIÓ NATURAL I ENERGÈTICA

El trobareu al Iinstitut 

i millora la salut del nostre cor.
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Robert Hernando és regidor de 
l’Ajuntament des de fa quatre 
anys. Avui és també el secre-
tari general de Plataforma per 
Catalunya, envoltada en mol-
tes ocasions per la polèmica en 
ser considerada xenòfoba per 
algunes formacions polítiques. 
Hernando aspira a seguir te-
nint presència en el consistori.

El seu partit ha estat prota-
gonista durant aquesta cam-
panya electoral quan la ma-
joria de partits han demanat 
que no el votin. Fins i tot no 
ha estat convidat al clàssic 
debat de candidats. Com va-
loraria el que ha passat?
Hem de pagar el preu de no 
formar part de la casta políti-
ca tradicional que ha governat 
Igualada de molts colors dife-
rents. S’ha fet boicot a Plata-
forma, i això demostra el que 
sempre hem fet nosaltres, que 
hi ha dues opcions a la ciutat: 
la nostra, i tota la resta. Nosal-
tres no devem res a ningú dels 
que estan a l’ajuntament, no 
hem tapat res de ningú, venim 
a regenerar la política igua-
ladina. I això fa por a moltes 
formacions polítiques. No ens 
poden controlar.
Gairebé tots els altres partits 
polítics han signat un ma-
nifest en el qual es demana 
que no se’ls voti.
Han entrat en el joc perillós, 
comandat per la ultraesquerra. 
Som una opció política demo-
cràtica, que té representació 
a l’ajuntament. Al cap i a la fi, 
el que jo noto el carrer, el que 
la gent em diu, és que tot això 
ens dóna més publicitat. La 
gent ha vist que hi ha un partit 
polític que molesta a la casta.
El seu principal lema polític 
és “primer els de casa”. Qui 
és de casa?
Això ho té tothom molt clar. 
Els que no són de casa teva, 
són aquells que no volen ser-
ho. Que no es volen integrar i 
no tenen ganes de fer-ho. Són 
aquells que van a comprar a les 
seves carnisseries, els que no 
parlen el nostre idioma ni volen 
parlar-ho, els que no es volen 
implicar en la nostra cultura, 
la nostra identitat. Aquests no 
són de casa. Els que ho són, 
són aquells que han aixecat 
aquest país treballant. El que 
passa ara hi ha molta gent que 
es veu estrangera al seu poble.
No creu que aquesta opinió 
és una mica delicada? Pot 
portar a males interpreta-
cions entre els que pensen 
que hi ha gent d’altres llocs 
d’Espanya amb més de 40 
anys a Catalunya que no par-

Robert Hernando, aquesta setmana, a la redacció de La Veu.

“Una legislatura en 
què tenim els ma-
teixos aturats que fa 
quatre anys és una 
legislatura perduda. 
En això ha estat un 
fracàs rotund i 
absolut de CiU”

Robert Hernando (PxC): “L’alcalde ha convertit l’ajuntament en una 
empresa de fer festes, l’únic que s’ha dedicat a fer és populisme”

len català, ni els interessa la 
tradició ni la cultura catala-
na.
Per a nosaltres aquests sí que 
són de casa. Els que han es-
tat aquí aixecant Catalunya 
òbviament són de casa. Són 
tan catalans o més que els al-
tres. El que tampoc s’entén és 
que hi hagi independentistes 
que anomenen “xarnegos” als 
que van venir d’Andalusia, i en 
canvi als que han arribat del 
Marroc els anomenen “nous 
catalans”.
Quan a vostè li diuen que 
representa l’extrema dreta, 
què pensa?
No som d’extrema dreta, som 
un partit social identitari, re-
presentem una idea que està 
triomfant a tot Europa. Ser 
d’extrema dreta és rescatar 
bancs amb diners públics, es-
tar al dictat de les oligarquies 
europees. Creiem en la política 
del sentit comú, en la lluita per 
la justícia social. Pel que fa als 
drets dels treballadors, estem 
més a l’esquerra que el partit 
socialista. En immigració o se-
guretat ciutadana, estem més 
a la dreta que CiU o el PP. No 
se’ns pot definir com ultradreta 
quan aquesta ha estat sempre 
liberal.
Parlen molt d’immigració, 
però poc del seu programa 
electoral.
Tenim un programa per Igua-
lada, amb mesures de tota 
mena. El que passa és que la 
nostra bandera és la immigra-
ció, però altres partits tenen 
la de la Independència. Cada 
partit té la seva. Miri, no crec 
que hi hagi un altre partit que 
hagi treballat més el tema ur-
banístic que Plataforma. Vam 
ser els primers a denunciar la 
construcció de l’Aldi, vam ser 
els que van aconseguir aturar 
la construcció d’un taller a l’es-
tació. De les 60 mocions que 
hem presentat a l’ajuntament, 
només sis es relacionaven 
amb la immigració. Les altres 
es referien des de demanar 
detectors de fums en els ha-
bitatges amb gent gran, fins a 
una millora energètica en les 
instal·lacions municipals.
Vostè és el secretari general 
de PxC. Això li dóna un plus 

de responsabilitat per treure 
un bon resultat a Igualada?
Sí, és clar. Però no em sento 
pressionat de cap manera. Jo 
no visc de la política, però em 
dedico a ella perquè vull can-
viar coses. Si els ciutadans no 
confien en mi, em dedicaré a la 
meva feina, sense cap proble-
ma.
El seu partit ha tingut molts 
problemes amb el seu funda-
dor, i a vostè li han presentat 
diverses denúncies. Calia 
expulsar qui va crear aquest 
partit?
Segur. El partit necessitava 
un canvi d’estratègia. Aques-
ta persona havia perdut les 
formes completament, el que 
feia era perjudicar-nos a cada 
moment. També vam descobrir 
que hi havia una mala gestió 
econòmica, i si una de les nos-
tres banderes és la lluita con-
tra la corrupció, el primer que 
hem de fer és netejar la nos-
tra casa. Això s’ha de posar 
en valor, perquè no hi ha cap 
partit que hagi denunciat a una 
persona del seu propi partit. Ni 
CiU als Pujol, ni el PP a Bárce-
nas. Hem de donar exemple. 
Pel que fa a les denúncies, 
s’ha demostrat que totes eren 
falses, i han estat arxivades. 
Jo no estat condemnat en la 
meva vida per res.
Com definiria aquests últims 
quatre anys a l’ajuntament 
d’Igualada?
L’alcalde Marc Castells ha con-
vertit l’ajuntament en una em-
presa de fer festes. És l’únic 

que s’ha dedicat a fer. Populis-
me. El seu eslògan en el 2011 
era “economia, economia, eco-
nomia” i aquí només hem vist 
“pancarta, pancarta, pancarta”. 
Encara estic esperant aquella 
empresa que va prometre en el 
debat del 2011, quan va dir que 
tenia tots els contactes fets i 
que portaria molts llocs de tre-
ball. Una legislatura en què te-
nim els mateixos aturats que fa 
quatre anys és una legislatura 
perduda. La primera obligació 
de l’alcalde és aconseguir que 
la gent de la seva ciutat tingui 
feina. En això ha estat un fra-
càs rotund i absolut.
Davant això què proposa 
PxC?
Ha de lluitar molt contra la 
competència deslleial. Hem 
denunciat a quinze comerços 
que obrien en horaris no per-
mesos. Hem tancat tres tallers 
il·legals de xinesos, que treuen 
treball a la gent d’aquí. Alguns 
treuen pit de la recuperació del 
tèxtil, però si això suposa im-
portar mà d’obra barata i semi 
esclava d’altres països, no ens 
interessa. L’ajuntament no ha 
fet absolutament res per evitar-
ho.
Què proposa en l’àmbit edu-
catiu i cultural?
L’educació no hauria de tenir 
colors polítics, encara que en 
ocasions ha estat així. És pri-
oritari que no es creïn escoles-
gueto, com està passant al 
Gabriel Castellà. De la mateixa 
manera que hi ha una llei que 
imposa un mínim d’immigrants 
per aula, hauria d’existir tam-
bé un màxim. El nou institut 
que s’ha construït al costat 
d’aquesta escola corre el risc 
de convertir-se també en un 
gueto, i hem d’evitar que passi. 
Pel que fa a la cultura, el que 
volem és una festa oberta a 
tothom, que no vinguin sempre 
els mateixos grups de música. 
I en tots els barris de la ciutat. 
No podem permetre que qui no 
se sent a gust a la Coll@nada 

hagi de marxar.
Independentment del seu 
origen, hi ha molta gent a la 
ciutat que ho està passant 
malament, i necessita ajuda. 
Què proposa per a tots ells?
No estem en contra dels im-
migrants, de les persones. 
Tothom té dret a buscar-se la 
vida com a millor pugui. Estem 
en contra de la gestió que han 
fet els polítics respecte a la im-
migració. Això ha de quedar 
clar. Com identitaris, hem de 
respectar a les altres cultures 
com respectem a la nostra. 
Una altra cosa diferent és que 
ens vulguin canviar la nostra a 
casa nostra. Creiem, però, que 
les ajudes han de ser primer 
per la gent de casa. Ara mateix 
és a l’inrevés. Hi ha una discri-
minació positiva respecte a la 
gent d’aquí. Això està passant 
cada dia. Hauríem de fer com 
a casa nostra. Primer els do-
narem menjar als nostres fills, 
i si en sobra, per als altres. El 
que no pot ser és que això si-
gui a l’inrevés. Un 11% de la 
població s’emporta el 77% de 
les ajudes.
Quin és el model de ciu-
tat que proposaria al nou 
POUM?
Necessitem un POUM que re-
cuperi el barri del Rec tot l’any, 
no només un parell de setma-
nes, que dignifiqui les entrades 
a la ciutat, com la del barri de 
Fàtima, que està totalment 
abandonada. Han aclarir bé les 
zones comercials de la ciutat, 
un accés a la Ronda Sud, pre-
guntar-nos què hem de fer amb 
el polígon industrial de Les Co-
mes. També és molt important 
el soterrament del pas a nivell, 
no volem més dibuixos, volem 
obres i màquines treballant.
Us heu posicionat clarament 
contra la Independència. Per 
què?
Som un partit que defensa el 
catalanisme hispànic. Defen-
sem el mateix que feia CiU fa 
només quatre anys. Conside-
rem que una bona manera de 
ser espanyols és ser bons cata-
lans, i pensem que tot el procés 
sobiranista no és més que una 
cortina de fum que s’han inven-
tat alguns polítics per tapar les 
seves pròpies vergonyes.

“No estem en contra 
dels immigrants, de 
les persones. Tothom 
té dret a buscar-se la 
vida com a millor pu-
gui. Estem en contra 
de la gestió que han 
fet els polítics respec-
te a la immigració”

“No s’entén que hi 
hagi independentistes 
que anomenen “xar-
negos” als que van 
venir d’Andalusia, i 
en canvi als que han 
arribat del Marroc 
els anomenen “nous 
catalans”
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El conseller Espadaler va 
visitar Jorba en suport a la 
candidatura de CiU

JORBA / LA VEU

La candidatura de CiU a Jor-
ba, encapçalada per Miquel 
Guerrero va fer el seu acte 
central el passat diumenge al 
Cafè del municipi en un acte 
amb la gent gran per al qual 
es va comptar amb la presèn-
cia de la diputada igualadina 
al Parlament Maria Senser-
rich. Durant l’acte, en Miquel, 
la Núria, el Josep Gabarró i 
la Genoveva van explicar els 
principals punts del programa 
electoral i es va acabar l’acte 
amb un berenar per a tothom.

Per altra banda, dimecres a 
la tarda el conseller Ramon 
Espadaler va acompanyar els 
membres de la candidatura 
en un passeig pel poble en 
què van saludar diversos ve-
ïns com el Soli, la Gallega, el 
Curtellé i Sra, així com el Sr. 
Casellas.
Tot seguit, al Cafè de Jorba 
van tenir lloc els parlaments 
del conseller i del candidat a 
l’alcaldia, Miquel Guerrero.
L’acte va acabar amb una 
mica de pica-pica.

LA POBLA DE C. / LA VEU

Convergència i Unió organit-
zarà, el divendres 22 de maig 
a la tarda, una festa de final 
de campanya per a les munici-
pals del diumenge 24 de maig. 
L’acte tindrà lloc a partir de 2/4 
de 6 de la tarda a la plaça de 
l’Ajuntament. Hi haurà infla-
bles per a la quitxalla, una ba-
llada de sardanes i un refrigeri 
per a tots els assistents. 
CiU es presenta en aquests 
comicis amb el lema “Present 
i futur per a la Pobla”. La can-
didatura que encapçala Santi 
Broch està formada per per-
sones amb experiència en 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).
Podeu consultar més informa-
ció sobre CiU la Pobla al blog 
ciulapobla.blogspot.com. 

CiU presenta un programa 
amb propostes concretes i 
adaptades als nous temps 
Convergència i Unió va pre-
sentar, el divendres 15 de 
maig al Teatre Jardí, la candi-
datura i el programa per a les 
eleccions municipals del 24 
de maig. Un programa que, 
segons va comentar l’actual 
alcalde i cap de llista, San-
ti Broch, està basat en pro-
postes “concretes, realistes, 
adaptades als nous temps i 
que tenen com a principal ob-
jectiu, com fins ara, millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans 
del nostre poble”.
Broch va desglossar, per àre-
es, els diferents projectes que 
es preveuen realitzar. En ur-
banisme i esports cal desta-
car propostes com l’execució 
de l’obra de connexió dels 
aparcaments del parc de Sant 

Festa final de campanya de 
Convergència i Unió la Pobla

Galderic i la plaça de la Mare 
de Déu de la Llet; la urbanit-
zació del barri de can Ribalta; 
la construcció d’unes pistes de 
pàdel i d’una pista poliesporti-
va o la reforma dels vestidors 
de les instal·lacions munici-
pals del CT la Pobla.
Pel que fa als barris, Santi 
Broch va citar algunes de les 
obres que es volen executar, 
com la construcció d’un espai 
com a punt de trobada dels 
veïns de les Garrigues; estudi-
ar nous usos per a l’edifici del 
Corral de la Farga, al Xaró; 
l’habilitació d’una zona infantil 
a la Rata o la construcció de 
zones d’aparcament a l’entra-
da del poble i al nucli antic.
Per als infants i joves, des de 
Convergència i Unió es pro-
posa impulsar la creació d’un 
esplai per a la quitxalla i el 
jovent i la construcció d’una 
pista de Skate. En educació, 
es plantegen diversos temes, 
com la millora de la seguretat 
en les entrades i sortides dels 
alumnes de l’escola o la rea-
lització de diverses fases del 
camí escolar.

Noemí Trucharte
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ÒDENA / LA VEU

Durant aquesta setmana, la 
formació republicana Junts 
per Òdena ha celebrat dife-
rents actes de campanya en 
els diversos nuclis de població 
del municipi. 
Així, dilluns 18, va tenir lloc 
una trobada amb els veïns de 
l’Espelt en què tot l’equip de 
Junts per Òdena va presentar 
les seves línies generals de 
programa, especificant les ac-
tuacions que Junts per Òdena 
vol desenvolupar a l’Espelt. 
D’aquesta manera, ahir dijous, 
va tenir lloc l’acte de campa-
nya de la candidatura odenen-
ca, en aquest cas, al nucli antic 
d’Òdena, amb una molt bona 

assistència de veïns del muni-
cipi, i en què també es van de-
tallar els pilars de treball de la 
formació i les actuacions que 
defensen i volen desenvolupar 
al nucli, centrant-se en les per-
sones i la participació veïnal.

Avui, botifarrada final de 
campanya  
Finalment, avui, a les 20h, al 
Centre Cívic del barri Sant 
Pere i Pla de la Masia tindrà 
lloc l’acte final de campanya, 
amb tot l’equip de Junts per 
Òdena. En finalitzar l’acte i 
per a tancar la campanya, hi 
haurà pa amb botifarra per a 
tots els presents. 

Junts per Òdena celebra 
aquest divendres el seu acte 
central de campanya

CAPELLADES / LA VEU

L’equip de Convergència i Unió 
de Capellades ha presentat i 
repartit aquest dies el progra-
ma electoral de la seva candi-
datura per al proper mandat al 
capdavant de l’Ajuntament. 
El cap de llista Marcel·lí Mar-
torell i el número dos, Eduard 
Iglesias, varen exposar a Rà-
dio Capellades les principals 
línies d’actuació en els diver-
sos àmbits de la gestió del mu-
nicipi.  
Un programa en el que desta-
quen deu propostes principals: 
la remodelació de la Piscina 
Blava, la reducció de la taxa 

d’escombraries, un Pla de mi-
llora de les voreres dels carrers 
amb eliminació de barreres ar-
quitectòniques; la reurbanitza-
ció dels carrers Sant Francesc, 
Oló, Canaleta i les places Sant 
Jaume i Verdaguer; l’obertu-
ra total de Parc Prehistòric el 
proper any 2016; la promoció 
de la  teleassistència i el servei 
d’atenció domiciliària per a la 
gent gran; el foment de més 
zona industrial a Capellades 
per ajudar a implantar noves 
empreses que ofereixin treball 
als capelladins; la millora de 
les instal·lacions de l’escola 
Marquès de la Pobla amb una 

CiU Capellades ha presentat el programa 
electoral 2015 a Ràdio Capellades 

cuina nova i la cobertura de la 
pista per descongestionar el 
poliesportiu i garantir que totes 
les entitats poder fer esport a 
cobert i l’increment de la des-
pesa en ajuts a les persones i 
famílies que passen moments 
difícils.
D’altra banda, CiU Capella-
des també ha estat present al 
mercat municipal dels dimarts 
i tanca els actes de campanya 
amb un berenar popular el di-
jous 21 de maig  a les 7 de la 
tarda al carrer Major, davant 
del local electoral de la forma-
ció.

LA LLACUNA / LA VEU

Aquest divendres 22 de maig 
l’equip de CiU La Llacuna or-
ganitza l’acte “Fem poble, fem 
La Llacuna”, un recorregut pel 
present i futur del municipi.
L’objectiu de la trobada és re-
passar la feina feta i explicar 
els nous projectes per La Lla-
cuna. El nou equip de CIU vol 
seguir treballant per fer de la 
Llacuna el millor lloc per viure i 
gaudir, amb els millors serveis 

per als vilatans i per a les per-
sones que el visitin. “Treballa-
rem per fer La Llacuna de tots 
i entre tots, per això el nostre 
lema és Fem poble, fem La 
Llacuna. La transparència, la 
proximitat i la participació ciu-
tadana seran  les principals 
apostes per construir La Lla-
cuna millor.”
L’acte que tindrà lloc  aquest 
divendres 22 de maig, a les 21 
h a la Sala Polivalent de Cal 

CiU La Llacuna convida als llacunencs a fer un 
recorregut pel present i futur del municipi

Sagrera, comptarà amb músi-
ca en directe a càrrec de Laia 
Esquinas, Eva Abram i Jèssi-
ca Fernàndez i diferents pro-
jeccions que ajudaran a expli-
car què vol l’equip de CiU per 
fer de La Llacuna un municipi 
millor, un municipi per viure i 
gaudir. Tot seguit se servirà un 
àpat fred per conèixer i com-
partir La Llacuna que es vol 
fer.

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

El passat divendres 15 de 
maig els Socialistes de Va-
llbona van celebrar l’acte més 
destacat de la seva campa-
nya, la botifarrada popular, 
amb unes 200 persones as-
sistents.
L’acte va consistir en el sopar 
i posteriorment els parlaments 
d’alguns dels integrants de la 
llista, entre els quals el cap 
de llista Eudald Planella, agri-
cultor i estudiant de Ciències 
Polítiques que amb 22 anys 

podria esdevenir un dels alcal-
des més joves de Catalunya. 
Ell mateix va voler destacar la 
feina feta durant aquesta últi-
ma legislatura pels seus com-
panys d’equip i el compromís 
a seguir endavant amb nous 
projectes i amb la iniciativa 
de noves persones formades i 
disposades a seguir treballant 
per millorar el benestar de tots 
els habitants. 
Al finalitzar l’acte un conjunt 
musical va animar la festa 
amb una mica de ball.

Exitós sopar dels socialistes 
de Vallbona en suport del seu 
candidat Eudald Planella

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

Diumenge dia 17 de maig, al 
migdia el grup de CIU hem 
presentat el nostre compromís 
de cara a les properes elecci-
ons municipals. 
L’acte va començar amb unes 
pinzellades de cultura. Durant 
el matí s’ha pintat un quadre 
de sols, simbolitzant el NOU 
SOL DE TOUS, EL SOL DEL 
CANVI. Tot seguit s’han reci-
tat poemes del Miquel Martí i 
Pol, “El meu poble” i “Ara ma-
teix”. Companys de dansa del 
Josep Anton, han fet el ball 
“L’espunyolet”. 
Seguidament s’ha presentat 

el programa i els membres de 
la llista han parlat de temes 
de ensenyament, urbanisme, 
economia, sanitat, benestar 
social i una reflexió sobre el 
bon govern. El Josep Anton al 
final ha fet un resum d’altres 
temes. 
Abans de la intervenció final, 
la Patricia Illa membre de la 
candidatura de CIU a Igualada 
i membre de la Casa Gran del 
Catalanisme,  ha dirigit unes 
paraules al públic assistent. 
Al final i abans de cantar, 
l’himne nacional de Catalunya 
i de fer un aperitiu, el Candi-
dat a l’alcaldia ha dirigit unes 
paraules.

Festa del compromís de CiU a Tous

PIERA / LA VEU

El Grup del PSC Piera, esta 
presentant el seu programa 
d’acció de govern per als pro-
pers 4 anys a totes les asso-
ciacions veïnals i entitats de 
la vila. En aquests anys han 
visitat entitats i associacions, 
“Esportives, Veïnals, Socials, 
Culturals, Comercials” per co-
nèixer de primera mà la seva 
realitat, escoltar les seves pro-
postes de millora i poder col-
laborar en el futur. Aquest fu-
tur se’ns planteja a hores d’ara 
i per això, ara tornen per por-
tar-los el programa d’acció de 
govern del PSC Piera, on es 
reflecteix totes aquelles pro-
postes que han anat recollint 
i on volem que ells i elles se 
sentin reflectits. Un programa 
creïble i possible. Un progra-
ma per governar amb i per a 
tots els vilatans.

Bona acollida del 
programa electoral 
del PSC Piera
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CASTELLOLÍ / LA VEU

Avui divendres, a les 8 del 
vespre a la Brillante tindrà lloc 
l’acte de campanya de la PuC 
de Castellolí en què presenta-
ran el seu equip i explicaran 
el programa electoral que ha 
preparat per als propers qua-
tre anys.
La Plataforma units per Cas-
tellolí (PuC) és una formació 
política de Castellolí. Aquest 
partit es va crear per a les 
eleccions municipals del 22 de 
maig de 2011 amb vocació de 
servei, il·lusió i ganes de tre-

ballar pel poble. La Plataforma 
units per Castellolí està en-
capçalda per Joan Serra i com 
diu el seu nou lema “Sumem 
i Seguim” treballant per Cas-
tellolí, incorpora cares noves 
amb nous projectes i noves 
inquietuds i il·lusions. Ja fa 
dies que treballen per poder 
presentar el programa pels 
quatre anys vinents, amb mol-
tes ganes de començar nous 
projectes i consolidar i donar 
continuïtat als ja iniciats i fer 
seguiment dels que ja s’han 
portat a terme.

Avui divendres, presentació 
de la Plataforma units per 
Castellolí JORBA / LA VEU

Una millora contínua dels ser-
veis a les persones és la base 
del programa d’Esquerra a 
Jorba per als propers quatre 
anys. David Sànchez, l’alcal-
dable de la candidatura, des-
taca dos serveis clau del po-
ble: “si tenim la responsabilitat 
de governar, lluitarem per ob-
tenir els recursos econòmics 
que ens permetin recuperar 
el servei de Llar d’infants, que 
complementarà l’oferta educa-
tiva de l’Escola d’educació pri-
mària. Així mateix, l’edifici del 
Centre de dia, ara totalment 
acabat i equipat; és a punt per 
entrar en funcionament. Tre-
ballarem de valent perquè es 
posi en marxa i presti un ser-
vei molt valorat per les famíli-
es amb gent gran dependent”.
Pel que respecta a la filoso-
fia de govern, en els actes de 
presentació ho han deixat molt 
clar: volen governar per al po-
ble i, sobretot, des del poble. 
Segons en David Sànchez 
“amb la campanya de porta 
a porta preguntem als veïns 
què creuen que cal fer a Jor-

ba durant els propers anys, 
com podem millorar-lo. Hem 
recollit més de 150 suggeri-
ments, gairebé tots raonables 
i realitzables. Si la gent ens 
fa confiança i ens correspon 
continuar governant, ens cen-
trarem en valorar-los econò-
micament i portar a terme tots 
aquells que siguin possible”. 
Fer arribar l’enllumenat públic 
a algunes masies, instal·lar 
elements de reducció de la ve-
locitat a diversos carrers, ar-
ranjar camins d’accés, millorar 

Esquerra de Jorba prioritzarà els suggeriments i 
propostes dels veïns en el proper mandat

l’entrada del Pla de Torruella, 
convertir el barranc de l’Hospi-
tal en un espai més agradable, 
estudiar la construcció d’una 
depuradora a Sant Genís o 
millorar la seguretat del car-
ril bici són alguns exemples. 
“Hem d’apropar l’ajuntament a 
tots els veïns. Ho estem fent 
aquests dies, recollint sugge-
riments en el porta a porta i 
volem que aquesta tasca de 
participació continuï durant els 
quatre anys de mandat” desta-
ca el cap de llista.
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CALAF / LA VEU

Avui divendres tindrà lloc l’ac-
te de tancament de campa-
nya de Junts per Calaf-Acord 
Municipal. L’acte serà a dos 
quarts de 8 del vespre al pati 
del Casal de Calaf i anirà a 
càrrec de JAM qui presetnarà 
el seu espectacle “Mêtre”, un 
espectalce que ens traslladarà 
al món de la imaginació, de les 
emocions i del riure.

Junts per Calaf és un grup de 
persones d’edats diverses, 
representatives de la plurali-
tat i la riquesa associativa del 
poble, que s’han unit amb la 
voluntat d’obrir les portes de 
l’Ajuntament als ciutadans És 
una candidatura sorgida i im-
pulsada des de la societat civil 
calafina.
La llista està encapçalada pel 
periodista i escriptor Jordi Ba-

Acte de final de campanya de Junts 
per Calaf-Acord Municipal

dia Perea i al seu costat hi tro-
bem Tresa Torrijos, Jordi Fitó, 
Montse Isern, Montse Mases, 
Jordi Biosca, Neus Quer, Vi-
cenç Sugrañes, Eva Raich, 
Tomàs agulló, Josep Torra, 
Aloma Giralt, José Antonio 
Sánchez, Assumpta Domi-
go, Marc Illa, meritxell Pérez, 
Francesc Xavier Torrijos, Lídia 
GIralt, Rosa M. Llados, Anto-
nino Mestres i Josep Huguet.

LA POBLA DE C. / LA VEU

Esquerra Republicana de Ca-
talunya a la Pobla de Clara-
munt va realitzar el passat diu-
menge a la tarda l’acte públic 
de presentació del programa 
electoral, en un acte que va 
tenir lloc al Teatre Jardí davant 
una nombrosa assistència de 
poblatans. 
A l’acte de presentació van 
prendre la paraula el cap de 
llista, Albert Duran i Serra, qui 
va presentar-se com a candi-
dat a l’alcaldia trencant els mi-
tes establerts del que s’ha de 
ser per esdevenir un bon can-
didat a l’alcaldia de la Pobla i 
tenir una bona llista per formar  
la candidatura perfecta.
Joan Viscarro i Grau, número 
dos de la llista, com a repre-
sentant de les JERC del muni-
cpi, va explicar les motivacions 
que han vingut a fer possible, 
recentment, la constitució de 

la branca juvenil del partit a la 
Pobla i el seu compromís a la 
defensa dels interessos dels 
joves.
Josep Palà i Ibáñez, membre 
de la candidatura i exregidor 
d’Esquerra, va explicar els 
detalls del programa electoral, 
forjat gràcies a les aportacions 
de la població en una recent 
enquesta per tot el poble, i que 
es basa en el ple suport al pro-
cés independentista del nostre 
país, la transparència i demo-
cràcia participativa, la poten-
ciació del teixit associatiu, un 
compromís clar amb esdeve-
nir un poble sostenible, la pro-
moció del turisme, el comerç i 
l’ajut a les empreses i empre-
nedors del poble, i una espe-
cial dedicació a les polítiques 
socials i la igualtat d’oportuni-
tats. Estem A PUNT!!. Sempre  
a punt!!.

ERC de la Pobla de Claramunt 
presenta el programa electoral

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El darrer dimecres 13 de maig 
el candidat a l’alcaldia per CiU 
a Vilanova del Camí, Jordi Ba-
ron va realitzar l’acte central 
de campanya on va presentar 
les principals propostes del 
projecte polític que encapçala 
per als propers anys. Barón va 
destacar que els pilars fona-
mentals de les seves propos-
tes són la promoció econòmi-
ca i l’atenció a les persones.
Durant l’acte es va deixar pa-
lesa l’excel·lent sintonia entre 
Vilanova i Igualada i així l’al-
calde Marc Castells va donar 
ple suport a Jordi Barón, des-
tacant l’entesa i complicitat 
que ha d’haver-hi entre els 
municipis per tirar endavant 
grans projectes de comarca 
sobretot en matèria de promo-
ció econòmica com l’oficina 
de captació d’inversions que 
ja s’ha endegat, o en infraes-

tructures, com dotar de més 
sortides la Ronda Sud per mi-
llorar la mobilitat de Vilanova i 
Igualada.
Barón va cloure afirmant que 
defensa un bon projecte polític 
que és ambiciós però alhora 
creïble i realitzable en els prò-
xims anys. Va destacar que 
compta amb un equip de per-
sones polivalent on l’objectiu 
ha estat sumar diverses sensi-
bilitats del municipi combinant 
experiència amb il·lusió per 
tirar endavant els reptes que 
es plantegen per Vilanova del 
Camí els propers anys amb la 
finalitat de millorar el municipi 
i la qualitat de vida dels vila-
novins. 
Barón va posar punt i final a 
l’acte demanant el vot pel pro-
per 24 de maig per poder fer 
possible tots aquests projec-
tes per Vilanova del Camí.        

Jordi Baron presenta les seves 
propostes en l’acte central de 
CiU Vilanova

ÒDENA / LA VEU

El passat diumenge al migdia 
el PSC Òdena va celebrar un 
acte de campanya electoral a 
la Plaça de Sant Pere, davant 
d’un centenars d’assistents.
Va consistir bàsicament en 
dibuixar-ne breument les líni-
es principals del programa del 
partit per als propers quatre 
anys.
Alguns dels membres de la 
llista van prendre la paraula 
per explicar els motius pels 
quals han decidit ser part ac-
tiva en el nou projecte i van 
parlar sobre els aspectes del 
mateix en el qual se senten 
més implicats.
També va intervenir el Diputat 
al Parlament del PSC Ferran 
Pedret, sobre el municipalis-
me del partit a la historia des 
de la transició democràtica, i 
la importància de la seva tas-
ca dins la transformació de les 

nostres ciutats i més concreta-
ment dels barris habitats per 
la gent treballadora com és el 
cas del Barri Sant Pere i Pla 
de la Masia.
Finalment va prendre la pa-
raula el candidat a l’alcaldia, 
Francisco Guisado, sobre la 
implicació del Barri, les per-
sones que el van aixecar i 

Concorregut acte del PSC al barri Sant Pere 
d’Òdena

l’Associació de Veïns La Cora-
za  en quan la seva participa-
ció a les millores obtingudes 
amb el temps. 
Finalment i va haver un petit 
pica-pica i l’anunci de l’acte fi-
nal de campanya per al proper 
divendres a les 8 de la tarda al 
Parc de la Font del nucli antic.  

MONTBUI / LA VEU

El proper divendres, 22 de 
maig finalitza la campanya 
electoral per a les eleccions 
municipals i Junts per Mont-
bui-AM clourà una campanya 
feta des del carrer i al carrer 
amb una botifarrada popular.
L’acte es durà a terme al Parc 
de la Solidaritat a partir de les 
20:30h.
En aquest acte hi intervindran 
la diputada anoienca al Parla-
ment de Catalunya, Alba Ver-
gés i el candidat Jordi Bòria, 

fent esment dels aspectes 
més importants del projecte 

Junts per Montbui-AM ofereix una botifarrada 
per cloure la campanya de les municipals

de Junts per Montbui-AM per 
a la propera legislatura. 
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ELS HOSTALETS DE P. / LA VEU

El  diumenge dia 17 maig va 
tenir lloc al poliesportiu de la 
urbanització de Serra Alta 
deLs Hostalets de Pierola l’Ac-
te de campanya del grup CIU 
encapçalat per la seva cap de 
llista Nati Escala i amb la vi-
sita del president del comitè 
de govern d’Unió i President 
del grup parlamentari de CiU 
al Congrés, Josep A. Duran i 
Lleida.
Amb una gran assistència de 
públic que van escoltar a la 
cap de llista Nati Escala, el se-
gon de la llista veí de la urba-
nització Dani Pérez i en Josep 
A. Duran i Lleida.
En primer lloc , Nati Escala va 
dirigir unes paraules als assis-
tents amb la seva línia habitual 
remarcant la importància del 
rigor per una bona gestió eco-
nòmica dins de l’ajuntament i 
demanant el suport dels veïns 
i veïnes per el proper diumen-
ge dia 24. Tot seguit Dani Pé-
rez , veí de la urbanització des 
de fa 38 anys, es va dirigir els 
seus veïns  posant de relleu  
les necessitats i mancances 

de la urbanització,  que ell en 
primera persona també les pa-
teix , i demanant als assistents 
que donin la oportunitat a CIU 
de governar aquest propers 4 
anys. En acabar el Sr. Duran 
i Lleida va fer un petit discurs 
remarcant la capacitat de ges-
tió dels candidats de CiU a Els 
Hostalets de Pierola amb la 
Nati Escala al davant  donant 
suport exprés a la candidata 
de CiU a les eleccions muni-
cipals. També va remarcar les 

CiU els Hostalets: compromís amb les inquietuds 
i necessitats  dels veïns de Serra Alta

mancances que immerescu-
dament estan patint els veïns/
es de les urbanitzacions de-
manant que és faci confiança 
a l’equip de CiU per anar re-
solent aquestes mancances, 
a continuació durant l’aperitiu   
va parlar amb els assistents 
de les seves inquietuds.
En resum va ser un acte de 
gran afluència de veïns i veï-
nes dels Hostalets per escol-
tar el grup CIU i els seves pro-
postes.

PIERA / LA VEU

ERC-Piera ha arribat en 
aquesta ocasió a tots els ra-
cons del poble, visitant totes 
i cada una de les urbanitzaci-
ons (barris) i també els nuclis 
històrics com el Bedorc, Ca 
n’Aguilera, Sant Jaume o la 
Fortesa. ERC i els seus prin-
cipals candidats han repartit el 
programa electoral de punta a 
punta del territori, hi han expli-
cat per tots els racons els ei-
xos principals del seu progra-
ma i també s’han mostrat molt 
satisfets de com han desen-
volupat, en els darrers quatre 
anys de govern, les principals 
propostes que es van fer en 
les anteriors eleccions.
En aquestes eleccions ERC-
Piera ha volgut posar l’accent 
en intentar afrontar la proble-
màtica de la dispersió en dife-
rents barris, on hi viu gairebé 
la meitat de la seva població 
i en buscar la manera de mi-
llorar el seu encaix en la vida 
quotidiana. 
En aquest sentit ERC ha pro-

posat una sèrie de mesures i 
de idees, que han tingut una 
satisfactòria acollida portant el 
“DRET a DECIDIR” també fins 
aquests nuclis. S’ha proposat 
millorar i democratitzar les 
associacions de veïns fins el 
punt d’arribar a crear els que 
anomenem “alcaldes de bar-
ri”, uns “alcaldes” i unes asso-
ciacions que volem que vetllin 
per els interessos dels seus 
diferents entorns i els interlo-
cutors vàlids i necessaris per 
decidir en que i en com s’hau-
ran d’invertir els recursos pú-
blics destinats a les diferents 
zones que representen.
El candidat Jordi Madrid, ha 
valorat molt positivament 
aquesta campanya, ha agraït 
la feina feta per la candidatu-
ra, s’ha mostrat convençut de 
poder treure uns molt bons 
resultats electorals i convida a 
tots els ciutadans a l’acte cen-
tral de campanya que tindrà 
lloc aquest divendres al Casal 
de Joves i Grans de Piera.

ERC Piera tancarà la 
campanya aquest vespre, al 
Casal per a Joves i grans
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ÒDENA / LA VEU

L’equip de CiU Òdena posarà 
el punt final a aquesta campa-
nya electoral avui divendres 
amb l’organització de dos ac-
tes al nucli  d’Òdena. A les cinc 
de la tarda, a la plaça Mestre 
Vila Vell, davant del poliespor-
tiu amb inflables per als més 
petits i a les vuit del vespre 
amb un sopar fred amb músi-
ca en directe per a tothom.
Amb aquestes dues trobades, 
l’equip de Pep Solé, tancarà 
dues setmanes de treball de 
comunicació amb els veïns de 
tots els nuclis del municipi. La 
coalició ha difós les seves pro-
postes a través de diferents 
mitjans; des dels més tradici-
onals com el porta a porta fins 
als més tecnològics com web, 
xarxes socials o whatsapp.
Amb aquestes accions, la co-
alició ha volgut apropar-se als 
veïns, 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.
El candidat espera tornar a re-
bre la confiança dels veïns per 
seguir construint el “poble de 
qualitat” i fer-ho de la mà dels 

CiU Òdena tanca la campanya amb dos actes 
de trobada amb els veïns d’Òdena

companys de la llista: Ramona 
Vila Mensa, Tomàs Fuentes 
Garcia, Carme Iglesias Majó, 
Francisco Javier Carrero Jara, 
Anabel Cortés Pérez, Josep 
Munné Roca, Silvia Ricart 
Batet, Juan Ribera Torrents, 
Xavier Gabarró Morente, Eva 
Hernández i, com a suplent, 
Abel Grau Serra. 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La candidatura d’Esquerra i 
Som Vilanova ha presentat 
les propostes més destaca-
des en matèria social, que 
s’estructuren a través del pla 
d’acció Som Cohesió, un dels 
6 que presenta la candidatu-
ra en el seu programa. Entre 
les més importants es troba la 
creació d’una xarxa municipal 
de detecció de riscos socials, 
basada en la coordinació dels 
Serveis Socials de l’ajunta-
ment, els centres educatius i 
les entitats socials, culturals i 
esportives del municipi.
Segons explica Alícia Capde-
vila, una de les responsables 
en polítiques socials de la 
candidatura, “es tracta d’anti-
cipar-nos a les situacions límit, 
actuant abans, i aportant una 
solució més acurada i menys 
traumàtica per a les persones 
afectades”. La xarxa estaria 
coordinada des de la regido-
ria de Serveis Socials i Salut 
Pública, i tots els agents impli-
cats estarien representats. En 
aquest àmbit també s’inclou la 
creació d’un servei de menja-
dor pels alumnes de secundà-
ria.
A més, aquesta mesura ani-
ria acompanyada del reforç 
puntual en personal a la re-
gidoria de Serveis Socials, 
per tal d’aconseguir reduir al 
màxim els temps d’espera en 
situacions puntuals de l’any en 

què el nombre de casos on es 
necessita atenció urgent aug-
menta.
D’altra banda, també s’ha pre-
sentat la proposta de les be-
ques esportives de caràcter 
social, destinades a aquelles 
famílies en risc d’exclusió. Se-
gons Meritxell Humbert, “l’es-
port, i sobretot l’esport base, 
és una eina integradora, així 
que necessitem que els nos-
tres infants puguin gaudir-ne 
sense que la situació econò-
mica sigui un impediment”.
En l’àmbit esportiu també s’im-
pulsarà el programa Esport i 
Valors, a través del qual es vol 
educar als més petits des de 
la pràctica esportiva, així com 
la potenciació dels esports no 
competitius i de l’esport feme-
ní en totes les disciplines. A 
més, es pretén crear un espai 
per a les entitats esportives 
aprofitant espais infrautilitzats 
de propietat municipal.
Pel que fa a la resta d’entitats, 
se’ls proporcionaran espais 
municipals que estiguin infra-
utilitzats per tal que puguin 
desenvolupar processos d’au-
togestió. A més, es comptarà 
amb les entitats a l’hora de 
donar solucions a persones 
en risc d’exclusió social, po-
tenciant la vessant integrado-
ra d’aquestes, acompanyada 
d’un millor assessorament per 
part del consistori.

Esquerra + Som Vilanova vol 
crear una Xarxa municipal per 
detectar els problemes socials

LA POBLA DE C. / LA VEU

El proper divendres 22 de 
maig a les 20 h a la plaça dels 
Països Catalans de la Pobla 
de Claramunt, l’agrupació 
d’electors PARTICIPA #vole-
munapoblamillor ha progra-
mat un concert de Primo Zon 
per la festa de final de campa-
nya.  
Primo Zon (Dani Garcia), és 
músic i compositor amb 20 
anys d’experiència al món de 
l’espectacle, cantant de for-
macions musicals com “Abo-
no pa la tierra”, “Not Us”,entre 

d’altres, serà l’encarregat de 
tancar de manera festiva la 
campanya electoral d’aquest 
grup. 
Aquest serà el tercer i darrer 
acte de la campanya electoral 
d’aquest nou grup que es pre-
senta per primera vegada a la 
Pobla de Claramunt.
Aquest dissabte passat dia 16 
de maig va tenir lloc al Teatre 
Jardí la presentació i debat 
sobre cultura, turisme, educa-
ció, benestar social, gent gran, 
joventut i esports. En l’acte 
Antoni Mabras cap de la llista 

Concert a la Festa de final de campanya de 
PARTICIPA#volemunapoblamillor 

PARTICIPA #volemunapobla-
millor, va explicar els eixos 
que defineixen aquest projec-
te i va donar pas als diferents 
membres del grup que van 
explicar de manera detallada 
les propostes del programa 
electoral així com el codi ètic 
de l’agrupació. El Teatre Jar-
dí es va fer petit per acollir a 
les persones interessades en 
aquest nou projecte i es van 
recollir diferents propostes del 
públic assistent. 

MONTBUI / LA VEU

Dissabte passat en el mercat 
setmanal en Josep Mª Garcia 
va fer campanya regalant a 
tothom que se acostava, unes 
boniques plantes, a més d’ex-
plicar el punts del seu progra-
ma.
Punts com adequació de es-
pais municipals per a les asso-
ciacions per tenir un lloc on fer 
les seves propostes i reunions, 
la creació de un Casal Juvenil 
perquè els joves no estiguin 
pels carrers sense fer res, re-
alització de activitats per a la 
gent gran, construcció de una 
passarel·la que uneixi el con-
sultori mèdic amb la Vinícola, 
ampliació de la brigada d’obres 
i recuperació de espais d’oci i 

esbarjo, pagina web municipal 
per tramitar moltes de les ges-
tions sense moure’s de casa, 
entre moltes d’altres propostes 
que integren el seu programa 
electoral.

Per al nucli antic i urbanitzaci-
ons també va presentar diver-
ses propostes respecte a les 
millores dels equipaments i so-
bretot fent un ajuntament obert 
a la participació del municipi.

Campanya de Josep Ma. Garcia de CIU a 
Montbui

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Seguint amb els actes de 
campanya, la candidata a l’al-
caldia pel PSC de Vilanova 
del Camí, Noemí Trucharte i el 
seu equip, van gaudir un cop 
més de la satisfacció de reu-
nir un nombre considerable de 
persones en tots els esdeveni-
ments públics. El dijous dia 14 
de maig, es va reunir amb un 
grup de veïnes i veïns en l’es-
deveniment “cafè i candidata” 
celebrat al bar “la Braseria” 
del barri de La Pau de Vilano-
va on la candidata va escoltar 
les inquietuds, suggeriments i 
necessitats de els ciutadans i 
va intercanviar impressions.
Divendres nit dia 15 de maig al 
col·legi Marta Mata va actuar 
el grup vilanoví “Els Girasols” 
i l’estudiantina igualadina “Els 
Trobadors”.
El dissabte al matí dia 16 de 
maig la diversió dels més pe-

tits va ser un dels grans entre-
teniments. Els nens i menys 
nens, van gaudir de la festa 
de l’escuma, animació, i pinta 
cares, a la plaça Gertrudis Ar-
tigal al barri de La Pau.
I el més i esperat esdeveni-
ment va ser la “paella soli-
dària”. Un acte en el qual les 
veïnes i veïns de Vilanova van 
mostrar gran solidaritat can-
viant un aliment per un tiquet 
per a la paella.
Aproximadament 250 perso-
nes van gaudir d’un bon am-
bient familiar, bona tempera-
tura, i l’alegria que comporten 
aquests esdeveniments. Es 
van recollir 600 aliments que 
es repartiran al Banc de la 
Teca, Creu Roja i Càritas. Un 
cap de setmana més, amb ac-
tes de campanya intens i sa-
tisfactori per a la candidata i el 
seu equip.

Noemí Trucharte (PSC 
Vilanova) assisteix  a diversos 
actes
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La Plaça de l’Ajuntament 
va acollir dissabte el mercat 
dels productes elaborats per 
les 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.  
Clauers, portallapis, punts de 
llibre, polseres i altres ele-
ments de bijuteria, elaborats 
principalment amb materials 
reciclats van ser els productes 
que oferien les diferents para-

Demà al vespre, la Nit de Shopping i la Urban Running 
Night ompliran de gent el centre de la ciutat

Cursa, l’any passat, de la Igualada Urban Running Night.

Igualada
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des de la plaça. Les vuit coo-
peratives: 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), destinaran 
una part dels beneficis a dife-
rents ONGs locals.  
El mercat que es va dur a ter-
me dissabte és la culminació 
del projecte Cultura Empre-
nedora 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 alumnes d’una 
aula de l’últim cicle de primà-
ria.  

Vuit cooperatives escolars van 
presentar els seus productes a 
la plaça de l’Ajuntament

REDACCIÓ / LA VEU

Demà dissabte 23 de maig, 
el centre d’Igualada tornarà a 
acollir l’Igualada Urban Run-
ning Night Show (IURNS) i la 
Nit de Shopping, una proposta 
que suma esport, lleure i co-
merç i que aquest any arriba a 
la seva 4a edició amb un nom-
bre d’inscrits que de moment 
supera de llarg el de les edi-
cions anteriors per aquestes 
dates. 
Segons Marc Castells, alcal-
de d’Igualada, aquesta “és 
una fórmula d’èxit que satisfà 
tant als practicants de l’esport 
com al públic familiar i és un 
esdeveniment ja s’ha consoli-
dat com una de les cites més 
atractives dins del calendari 
esportiu d’Igualada”. A més, 
aquest any, segons afegeix la 
tinent d’alcalde de Dinamitza-
ció Econòmica, Àngels Cha-
cón, s’ha fet “una aposta per 

la internacionalització, convo-
cant atletes de diferents naci-
onalitats a participar a la nova 
categoria Elit de la cursa de 
10 quilòmetres, quelcom que 
sens dubte apuja l’atractiu de 
la cita”. Aquesta aposta per la 
internacionalització ja s’ha dut 
a terme amb molt bon resultat 
en un altre esdeveniment es-
portiu recent, la VolCat. 
 
Novetats en el recorregut 
L’activitat esportiva comença-
rà a les 18h a la plaça de Cal 
Font amb la cursa de pares i 
mares amb cotxets de nadons 
i, tot seguit, a les 18:30h, serà 
el torn dels nens i nenes fins a 
12 anys que disputaran la cur-
sa de patinets. A les 19:30h 
arrencarà la cursa de 1’6 qui-
lòmetres per a infants de 5 a 
13 anys, totalment en anglès i 
patrocinada per Kids & Us, per 
donar pas, a les 21h, a la cursa 

per a adults de 5 quilòmetres i, 
a les 21:45h, a la prova dels 
10 quilòmetres. El recorregut 
d’aquestes dues curses tindrà 
la sortida al Passeig Verda-
guer i l’arribada al nou vial que 
uneix la Plaça de Cal Font i el 
Carrer del Clos. Passarà pel 
passeig Verdaguer, la Sole-
dat, el nucli antic, la Rambla, 
Santa Caterina, i com a nove-
tat d’enguany i amb l’objectiu 
de redescobrir diferents zones 
de la ciutat, transcorrerà tam-
bé pel carrer de Sant Agustí. 
Això comportarà alteracions 
de trànsit en tots aquesta car-
rers a partir de les 17h.  
Segons Ramon Prat, de l’em-
presa organitzadora Ocisport, 
fins al moment s’han inscrit  
1.500 adults, “més del triple 
que l’any passat per aquestes 
dates i preveiem una partici-
pació d’uns 2.500 corredors 
entre totes les proves, una 
quarta part dels quals seran 
infants”. 
Com a novetat d’enguany i 
amb l’objectiu d’incrementar 
la qualitat esportiva de l’esde-
veniment, la cursa de 10 qui-
lòmetres inclou una categoria 
Elit on hi participaran aquells 
atletes amb una marca inferior 
als 36 minuts, entre els quals 
hi haurà corredors de fins a 
deu nacionalitats. 
L’empresa igualadina Punto 
Blanco obsequiarà també en 
aquesta ocasió, i com ve fent 
des de la primera edició, amb 
un conjunt de roba interior a 
tots els participants. 
 
Igualada Nit de Shopping 
Paral·lelament i com en les 

edicions anteriors, els establi-
ments d’Igualada Comerç se 
sumen també a l’IURNS amb 
la seva Igualada Nit de Shop-
ping. Un centenar de botigues 
del centre obriran des de les 
17h fins a la mitjanit i proposa-
ran ofertes i preus especials, 
animació, espectacles, degus-
tacions i activitats per a tots 
els públics. 
Els participants faran ofertes, 
descomptes i preus especials 
només per aquell dia, encara 
que hi haurà un denomina-
dor comú. És la “Ciutat 10”, 
que simbòlicament indicarà 
el descompte mínim de 10%, 
o preus de 10 € en productes 
i serveis amb els que es pro-
mourà la jornada. 
Igualada Comerç farà pro-
mocions, activitats i zones 
d’esbarjo a l’aire lliure. Per 
exemple, hi haurà l’espai OLD 
WEST, al  carrer Custiol i la Pl. 
Pius XII, amb un aire rústic, 
mobiliari i atrezzo en fusta i 

decoració amb tires de llums. 
També hi haurà una zona de 
RELAX/CHILL OUT, al carrer 
del Born i la Pl. del Pilar. Es 
tracta d’un espai d’ambient 
Chill out amb matalassos de 
palets i decoració de tot l’espai 
en tela blanca com a element 
principal.
S’ha preparat també una ac-
tivitat molt vistosa, que es 
farà al carrer de Garcia Fos-
sas. Es tracta d’espectacle de 
bombolles, emprant una sèrie 
d’instruments que ens faran 
observar diferents formes de 
bombolles de sabó, amb fum, 
etc. Finalment, s’han pactat 
uns preus igualment de bons 
amb sèrie de d’establiments 
de restauració que proposen 
una promoció especial, pensa-
da exclusivament per aquest 
dissabte, el menú d’Igualada 
Nit de Shopping de només 12 
€. Tots aquests restaurants 
adherits a iniciativa tindran un 
pòster identificador.

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

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

amb la 
col·laboració de

SORTEGEN
2 entrades 
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El proper Dinar UEA tindrà 
lloc el 28 de maig, i es dedi-
carà a la problemàtica de la 
contractació energètica en les 
pimes.
L’eficiència energètica consti-
tueix un objectiu de totes les 
empreses, grans i petites, tant 
per raons econòmiques com 
ambientals. 
Moltes petites i mitjanes em-
preses es pregunten si l’oferta 
més competitiva és aquella 
que ofereix un descompte 
més alt, però no és neces-
sàriament així ja que l’oferta 
més competitiva depèn de 
factors com ara la durada del 
descompte, la distribució del 
consum d’energia de l’empre-
sa durant un any, els preus 
base sobre els quals s’aplica 
el descompte o la revisió, les 
condicions econòmiques i la 
durada inicial del contracte 
entre altres.
Per aconseguir aquestes mi-
llores d’eficiència hi juguen un 
paper clau els diferents siste-
mes de contractació d’ener-
gia que hi ha al mercat. Una 
gestió en la que plana un cert 
desconeixement entre les em-
preses perquè no tenen clar 
quin contracte és més bene-
ficiós per a les seves neces-
sitats. 

Subestació elèctrica de Fecsa Endesa.

El proper Dinar UEA es dedicarà a la 
millora energètica de les Pimes

Per donar resposta a aquests 
dubtes de contractació ener-
gètica i conèixer de primera 
mà els mètodes d’optimització 
del consum i els mecanismes 
que regulen la liberalització 
del mercat elèctric, la Unió 
Empresarial de l’Anoia orga-
nitza una jornada en format 
dinar el dijous 28 de maig. 

Programa i ponents
Entre els temes a tractar es 
parlarà de l’eficiència energè-
tica, ajuts i subvencions; con-
tractació d’energia i auditories 
energètiques obligatòries de 
les empreses; problemes i 
dubtes recurrents en la con-
tractació energètica.   
Com a convidats i ponents es 
comptarà amb la presència de 

Fa molts anys que es discu-
teix si la millor Sanitat és la 
que cura les malalties, o la 
que les evita. Però tenir una 
societat amb pocs malalts 
no dóna als polítics el mateix 
relleu que ensenyar unes 
instal·lacions que “salven” 
la vida dels que hi entren, 
pensant que poden morir-se. 
El poder sap que s’ha de fer 
imprescindible. Per això els 
va bé que hi hagi necessi-
tats. I si no n’hi ha, les cre-
en, aprofitant-se de les pors 
i credulitat de la gent. Com 
fa sovint la indústria farma-
cèutica, que s’ha especia-
litzat en donar remei ràpid i 
eficient a qualsevol molèstia. 
Però ho fa amb productes 
químics que arreglen una 
cosa i a vegades  n’espat-
llen d’altres. Per això hi ha 
qui demana passar del mo-
del reactiu (curar) al proactiu 
(prevenir). 
És el que ha fet la Taula del 
Tercer Sector Social de Ca-
talunya, amb el seu informe 
sobre l’impacte de l’envelli-
ment de la població. Diu ja 
que més del 75% de la po-
blació adulta té alguna ma-
laltia crònica. I analitza les 
conseqüències en la depen-
dència, cronicitat i discapaci-
tat, a la quals s’han d’afegir 
altres factors -que afecten 
gent de totes les edats - com 
ara la pobresa, l’exclusió so-
cial i les malalties de menor 
prevalença, que porten a 
que hagin de ser les famíli-
es les que han de cuidar les 
persones amb necessitats 
d’atenció continuada. 
En l’atenció primària no es 
fa gaire medicina preventi-
va i per millorar-ho, aquests 
experts proposen integrar 
progressivament sanitat i 
serveis socials. Simplificar 
el sistema i crear una única 
porta d’entrada en els equi-
paments de referència. Ajun-
tar els diversos serveis i fer 
una única valoració de cada 
cas. Així un sol equip profes-
sional prendria les mesures 
adequades i l’usuari no hau-
ria de peregrinar per metges, 
infermeres i treballadors so-
cials. Però no és senzill. Els 
professionals de la sanitat i 
els de benestar social tenen 
cultures diferents i es poden 
produir desajustos professi-
onals i competencials, com 
ha passat amb l’exigència 
de fer més treballs adminis-
tratius en la tasca sanitària. 
El desafiament és passar de 
pacient passiu a ciutadà ac-
tiu. De prestació de serveis a 

PERE PRAT

la prestació de suports. I fo-
mentar l’autonomia del ma-
lalt i del seu entorn familiar, 
que han d’agafar responsa-
bilitats i decidir en tot el que 
fa referència a la salut. I res-
pectar les seves decisions 
(com acceptar que eventual-
ment que es renunciï a trac-
taments o serveis). I superar 
el rol del metge paternalista 
i el del pacient - client. Impli-
car la persona beneficiària, 
la família, els poders pú-
blics i la comunitat en trobar 
la millor solució per a cada 
cas. No oblidar que malgrat 
la precarietat mai deixen de 
ser persones. I que la gent 
gran, quan va a urgències, 
sol descompensar-se cogni-
tivament i no cal marejar-los 
si no és necessari. 
L’asimetria entre els drets 
i deures dels usuaris de la 
sanitat i els dels serveis 
socials, és un dels primers 
reptes que ha d’afrontar la 
medicina preventiva, comu-
nitària i a casa. El canvi de 
model hauria d’anar acom-
panyat d’una adaptació del 
sistema de finançament, de 
competències professionals 
i salarials. Apropar les de-
cisions, treballant en la pro-
ximitat, perquè sempre es 
resolen millor els problemes 
lligats a l’atenció continua-
da, on les persones fan la 
seva vida quotidiana. Totes 
les enquestes diuen que 
tant la gent gran, com els 
dependents, es volen que-
dar a casa. I les residències 
només haurien de ser per 
quan es necessiten cures 
intenses, impossibles de fer 
en l’entorn natural. 
Aquest camí només es pot 
fer des de l’Administració lo-
cal. Caldria blindar les com-
petències dels ajuntaments 
en matèria de serveis soci-
als. Afrontar les necessitats 
de les persones, integrant 
les demandes socials i les 
sanitàries. I que el ciutadà 
assumeixi el protagonisme 
que li correspon. I en això 
hem de recordar que avui 
el 38,5% del pressupost de 
la Generalitat es destina a 
l’àmbit de la salut, mentre 
que el del benestar és sols 
d’un 8,3%. Integrar les polí-
tiques socials -no es dema-
na fusionar-les- és just el 
contrari del que fan avui les 
administracions. Però els di-
ners els posen els ciutadans 
amb els seus impostos. I no 
sempre s’ha d’esperar que 
ho facin tot els “que manen”.

Sanitat i serveis 
socials

la Directora de l’Institut Català 
d’Energia, Mercè Rius; el Pre-
sident del Grup de Gestors 
Energètics, José Enriquez 
Vázquez; Enric Cano Duarte, 
Gestor d’Empreses de l’Ano-
ia d’Endesa; Antoni Martinez 
Fontanet, Responsable d’Em-
preses de la Catalunya Cen-
tral d’Endesa; Emili Rousaud, 
Director General de Factor 
Energia;  i el degà del Col·legi 
Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona, Miquel Darnés.
La jornada es farà de 13h a 
16h, al restaurant Sesolive-
res. Per assistir-hi cal inscrip-
ció prèvia a través del telèfon 
93 805 22 92 o bé a través 
d’un correu electrònica a 
uea@uea.cat. Les places són 
limitades.   

Ja es poden demanar els ajuts 
municipals per a emprenedors
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament ha obert nova-
ment el termini per a sol·licitar 
subvencions adreçades a les 
empreses que s’hagin creat 
durant el 2014, amb l’objectiu 
de donar suport a la iniciativa 
emprenedora. 
Per a poder optar a aquestes 
subvencions cal complir una 
sèrie de requisits com haver 
donat d’alta l’empresa el 2014, 
haver invertit en immobilitzat 
material un mínim de 3.000 
euros, haver formalitzat una 
contractació laboral més en-
llà de l’empresari individual, i 
acreditar la viabilitat tècnica, 
econòmica i financera del pro-
jecte empresarial. 
El termini de presentació de 
sol·licituds finalitzarà el pro-
per 29 de maig i es podran 
lliurar a IG-Nova (Av. Mestre 
Muntaner, 86 i Av. Barcelona, 
105) on, a més, s’hi podran 
fer les consultes que es con-
siderin convenients. Es poden 
consultar les bases i obtenir 
els impresos corresponents al 
web www.igualada.cat. 
El pressupost per a la convo-

catòria 2015 de les subven-
cions destinades a emprene-
dors es manté respecte el de 
l’any 2014, amb  21.500 euros. 
En aquests set anys, el pres-
supost total de les subvenci-
ons concedides ha estat de 
104.400 euros i s’ha passat 
de les cinc empreses benefici-
àries del 2009 a les dotze del 
2014. 

Quaranta-tres empreses en 
total al llarg d’aquests anys 
han estat subvencionades i 
han contribuït a crear trenta-
vuit llocs de treball estables. 
Entre 2009 i 2014, les empre-
ses reconegudes amb aques-
tes subvencions han fet inver-
sions per valor de 1.677.857 
d’euros entre totes elles a l’ho-
ra d’engegar els seus negocis. 
 
 
 

Molts nous emprenedors començen a instal.lar-se a l’Ignova Tecnoespai.
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La Biblioteca Central d’Igua-
lada, a la Plaça Cal Font, i la 
biblioteca del Campus Uni-
versitari, al Pla de la Massa, 
amplien novament els seus 
horaris i adapten espais espe-
cífics coincidint amb la proxi-
mitat de la Selectivitat i altres 
exàmens.  
D’una banda, la Biblioteca 
Central d’Igualada tornarà a 
obrir una sala d’estudi per tal 
que els joves que es prepa-
ren per aquests exàmens de 
juny disposin de més hores 
d’aquest equipament i d’un 
espai silenciós i confortable 
per estudiar. Concretament, la 
sala s’obrirà a la segona plan-
ta de la Biblioteca els dissab-
tes a la tarda dels dies 23 i 30 
de maig i 6 i 13 de juny, de 16 
a 20:30h. Aquest espai tindrà 
capacitat per una vuitantena 
de persones, que disposaran 

Biblioteca Central de la plaça de Cal Font.

El Centre de Recursos va organitzar la 
trobada de joves per a la convivència

La Biblioteca i el Campus 
Universitari adapten els horaris 
per la Selectivitat

de connexió Wi-fi però no hi 
haurà servei de biblioteca. 
L’aforament d’aquesta sala és 
limitat i, per tant, no es podran 
reservar llocs d’estudi per a al-
tres persones ni ocupar un es-
pai i absentar-se durant més 
de 30 minuts.  
De la seva banda, la biblioteca 
del Campus Universitari, am-
pliarà també horaris del 30 de 
maig al 21 de juny, ambdós in-
closos. De dilluns a divendres, 
obrirà de 8:30 a 20h i es podrà 
fer ús del bus urbà per arribar-
hi. Els dissabtes 30 de maig, i 
6,13 i 20 de juny obrirà de 10 
a 20h ininterrompudament; i 
els diumenges 31 de maig, 7, 
14 i 21 de juny ho farà de 10 
a 14h. A partir d’aquesta data, 
aquesta biblioteca recuperarà 
el seu horari habitual, tot i que 
romandrà tancada el 24 de 
juny, festivitat de Sant Joan. 
 

REDACCIÓ / LA VEU

El passat 13 de maig vam 
celebrar la sisena trobada de 
professors i alumnes a Can 
Papasseit de Vilanova del 
Camí. Enguany el lema de la 
trobada era “la solidaritat en 
joc”. Hi van participar uns cent 
alumnes i professors dels ins-
tituts de la Conca d’Òdena.
Els alumnes van presentar 
l’activitat de solidaritat realit-
zada en cada centre a través 
de voluntariat i es van visionar 
els videos que explicaven la 
feina realitzada durant tot el 
curs.  La jornada es prepa-
ra amb el suport del Centre 
de Recursos Pedagògics de 
l’Anoia,  per tant podreu veure 
aquests videos a la seva web.
Després d’un esmorzar de 
convivència, es va voler do-
nar un exemple de solidaritat 
presentant el cas puntual de 
l’Owen, que ens és molt pro-
per, ja que és el germà petit 
de l’Enya, alumna de l’INS 
Mercader. L’Owen pateix una 
malaltia greu, una extròfia-
epispadias màxima severa, 
que afecta greument el seu 

sistema urinari. La mare ens 
va explicar que l’operació 
per millorar la seva qualitat 
de vida només la fan metges 
americans i per tant necessi-
ten molta ajuda econòmica 
per a poder realitzar-la.  Ens 
va emocionar molt, així com 
sentir la cançó que ens va de-
dicar l’Enya i vam pensar com 
ens podíem solidaritzar amb la 
família. 
Aleshores vam realitzar una 
sèrie de tallers que simbòlica-
ment representaven la nostra 

solidaritat amb l’Owen, per tal 
d’acabar fent un video de difu-
sió que pugui ajudar a donar a 
conèixer la seva situació i que 
pugui rebre l’ajut necessari.
Vam acabar doncs la jornada 
amb la foto de grup al voltant 
de l’arbre de la solidaritat en-
galanat durant la realització 
dels tallers amb frases de su-
port a l’Owen. Un cop donats 
els diplomes de participació, 
facilitats pel Consell Comarcal 
de l’Anoia, ens vam acomia-
dar fins la propera trobada.

La trobada es va fer el 13 de maig a Vilanova del Camí.

Dates
1a setmana: del 29 de juny al 3 de juliol 
2a setmana: del 6 al 10 de juliol
3a setmana: del 13 al 17 de juliol
4a setmana: del 20 al 24 de juliol
5a setmana: del 27 al 31 de juliol 

Horari
de 8,45h a 13,15h
servei opcional 13,15h a 14,15h 
(segons demanda)

Instal·lacions municipals d' Òdena
Camp de futbol “La Sort”
Piscina 
Poliesportiu “Mestre Vila Vell”

Inscripcions:
Fins dimecres 17 de juny.
Inscripcions fora de termini subjectes a disponibilitats. 
Places limitades a 70 participants per setmana

Informació i contacte
www.facebook.com/campusceodena 
www.ceodena.cat (pestanya Campus)    

 campusceodena@gmail.com
 617492354 / 680431503

Reunió informativa:
Dimarts 16 de juny 

20 hores 
Centre Unió Agrícola 

(Òdena)

6è CAMPUS ESPORTIU
Estiu 2015 

Obert a tots els nens i nenes de 5 a 15 anys

Tecnificació i perfeccionament de futbol 
Activitats esportives al poliesportiu 

Piscina diària a l’aire lliure 
Jocs, lleure i activitat setmanal recreativa

Organitzat per:

Amb la col·laboració de:

NOVETAT !!!
Monitor addicional

per activitats 
en Anglès

Amb la col·laboració:

IGUALADA
NIT DE
SHOPPING
23/05/2015
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Una seixantena de comerci-
ants d’Igualada van participar 
els passats 5, 7 i 12 de maig 
en el seminari La Botiga del 
Futur, organitzat per l’Ajunta-
ment i TIC Anoia, una forma-
ció que es va dur a terme a 
Ig-Nova Empresa.  
Durant les dues primeres jor-
nades, l’enginyer i expert en 
temes de retail, Fran Artea-
ga, va parlar de com hauria 
de plantejar-se la botiga del 
futur. Arteaga va aprofitar per 
desmitificar la situació de crisi 
presentant estudis que confir-
men l’inici de la recuperació i 
la pujada que està experimen-
tant el comerç de proximitat.  
La tercera jornada va anar 
a càrrec de TIC Anoia. Dife-
rents ponents van presentar 
els serveis que les diferents 
empreses TIC de la comarca 
ofereixen en l’àmbit del co-
merç. D’aquesta manera, Jau-
me Balcells va explicar en què 
consisteix un web de comerç 

Les sessions es van dur a terme a Ig-Nova Empresa.

Els comerciants del centre mantenen una trobada amb el govern 
municipal, que farà un estudi sobre la zona de vianants

electrònic o e-comerce, Oriol 
Solà va exposar la importàn-
cia de la figura del commu-
nity manager i de les xarxes 
socials, Pia Prat va presentar 
l’aplicació per a dispositius 
mòbils Guia Anoia, Míriam 
Salazar va parlar del portal 
d’ofertes Igualada Showroom 

Una seixantena de comerciants es formen 
en el seminari La Botiga del Futur

i Rut Llacuna va exposar un 
cas pràctic d’èxit. 
Els comerciants assistents 
van fer una valoració molt po-
sitiva dels continguts del semi-
nari i van manifestar la seva 
voluntat de continuar formant-
se dins del mateix camp. 
 

REDACCIÓ / LA VEU

El passat dia 12 de maig va 
tenir lloc al Saló de Plens de 
l’Ajuntament una reunió entre 
una trentena de botiguers i 
comerciants de la zona centre 
d’Igualada i part de l’equip de 
Govern. 
Els comerciants assistien en 
representació de més del 85% 
dels establiments de la zona. 
Aquests durant l’any que por-
ta en funcionament nova zona 
de vianants han mantingut 
continues reunions amb el re-
gidor d’Urbanisme Jordi Pont 
per fer-li arribar inquietuds i 
sensacions des de la implan-
tació de la mateixa. La reunió 
arribava després d’una reco-
llida de signatures similar a la 
feta un any abans demanant 
una trobada en la que es va-
lorés la possibilitat d’eliminar 
la zona de vianants durant 
els dies laborables. Després 
d’aquesta recollida de signa-
tures i posterior publicació en 
aquest diari, “l’Ajuntament va 

contactar amb els comerciants 
per fixar una nova reunió amb 
l’alcalde en substitució a la 
que havia anul·lat més d’una 
setmana abans sense més 
explicacions”, expliquen els 
comerciants. 
En aquesta reunió els boti-
guers expressen les seves 
preocupacions i es llencen 
varies propostes al equip de 
Govern:
- Flexibilització de la zona per-
metent la circulació de 9:00 a 
19:00 de dilluns a divendres.
- Negociar 30 o 45 min de pàr-
quing gratuït al aparcament de 
la Plaça de la Creu de dilluns 
a divendres.
- Establir 20 o 30 minuts de 
pàrquing gratuït a la zona Bla-
va de tota la ciutat per dinamit-
zar-ne l’ús.
- Posar un radar que controli la 
velocitat amb la que s’entra a 
la Plaça Sant Miquel per evitar 
que alguns cotxes hi accedei-
xin a altes velocitats.
En tot moment els comerci-

ants van destacar que “ente-
nem i sabem que el futur del 
centre ha de ser de vianants. 
Però, destaquem que aquests 
canvis haurien de ser flexibles 
per acostumar a la clientela i 
evitar espantar els clients de 
fora d’Igualada com s’està 
fent. I fer una transició tranquil-
la a una zona lliure de cotxes”.
Els comerciants van apuntar 
també que “la nova configu-
ració havia servit per propor-
cionar estacionament gratuït i 
barat als veïns” que, afirmen, 
“abusen de la nova situació al 
centre per deixar-hi els cotxes 
bona part del dia sense que 
l’Ajuntament hi actuï”.
En aquest moment Àngels 
Chacón va assenyalar, se-
gons diuen els comerciants, 
que “l’hi agradaria que la si-
tuació no s’utilitzi com arma 
electoral durant la campanya 
i demana sensatesa a totes 
les parts. També compara la 
situació d’Igualada amb Vila-
franca o Manresa, posant en 

dubte que la nova illa tingui a 
veure amb la situació comerci-
al al centre de la ciutat”.
Finalment l’alcalde va propo-
sar un estudi, amb un cost de 
12.000 o 15.000€ que serà 
assumit per la Diputació o 
l’Ajuntament i que, segons pa-
raules seves, “estudiarà per-
què a Igualada el resultat no 
ha sigut l’espera’t després de 
les experiències de Vilafranca 
o Manresa amb els seus res-
pectius centres de la ciutat”. 
Els comerciants van deixar el 
Saló demanant que algunes 

de les propostes poden ser 
independents a l’estudi i que 
no es tingui por a engegar-
les abans que aquest finalitzi 
al Setembre o Octubre com 
assenyalava l’alcalde. També 
s’indicava, en converses més 
informals, que a les zones de 
càrrega i descàrrega s’hauria 
de fer ús d’un rellotge similar 
al que ja s’utilitza a Barcelona 
(o l’App ja en funcionament a 
la Zona Blava, adaptar-la) per 
evitar que es facin servir com 
a aparcament enlloc de com a 
càrrega i descàrrega.

L’escola Gabriel Castellà i 
l’Escola de Música, premi a les 
Bones Pràctiques Educatives
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dijous, 30 d’abril, 
dins del marc de la IV Jornada 
d’Excel·lència que organitza 
l’ Associació Catalana per a 
l’Excel·lència, es van lliurar els 
diplomes corresponents a la 
Primera convocatòria del Pre-
mi Xavier Batlle a les Bones 
Pràctiques Educatives. S’hi 
van presentar 19 treballs de 
diferents centres educatius 
de Catalunya i l’Escola Mu-
nicipal de Música juntament 
amb l’Escola Gabriel Castellà 
d’Igualada van ser mereixedo-
res del 2n premi, amb el Pro-
jecte: Música Instrumental a 
Primària - Violins i Violoncels 
a l’Escola Gabriel Castellà. 
Aquest és un reconeixement 
molt significatiu que posa en 
evidència l’excel·lent tasca 
educativa que aquests centres 
realitzen des del curs 2009-
2010.  
En el projecte hi participa tot 

l’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è curs 
d’educació primària i desen-
volupa una acció educativa 
que es fonamenta en l’apre-
nentatge d’habilitats per tocar 
el violí o el violoncel, amb la 
idea que la vivència musical 
i tot el comporta fer un treball 
col·lectiu permeti a l’alumnat 
millorar el seu rendiment aca-
dèmic, augmentar la seva mo-
tivació i l’estima personal.
El proper 12 de juny, a les 8 
del vespre, els nens i nenes 
de l’Escola Gabriel Castellà 
compartiran escenari amb 
l’Orquestra Simfònica de Bar-
celona en un concert a la sala 
Pau Casals de l’Auditori de 
Barcelona. Si estiu interes-
sats a assistir-hi, les entrades 
es poden reservar a partir del 
servei de compra d’entrades 
de l’Auditori o bé a través de 
l’activitat “Anem a concert” 
que organitza l’Espai Cívic 
Centre. 

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)

93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada

  
publianoiadisseny@gmail.com
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Aquest cap de setmana Igualada gaudeix de l’emoció 
dels 4x4 en dos intensos dies
IGUALADA / LA VEU

Aquest cap de setmana la 
nostra ciutat viurà per cinquè 
any consecutiu, una matinal 
4x4 en tota la seva intensitat.
Els amants de les emocions 
màximes amb el vehicle 4x4 
tene una cita a l’’avinguda Ca-
talunya (davant d’Innova) dis-
sabte de 9 a 2 del migdia i de 
4 a 8 del vespre i diumenge al 
matí, de 9 a 2 en què podran 
trobar cinc hectàrees de ter-
reny apte per practicar totes 
les emocions que produeix 
conduir un vehicle 4x4 en un 
terreny especialment prepa-
rat per a ells per la secció 4x4 
del Motoclub Igualada.
Hi podran trobar:
- Una pista per a vehicles 
SUV i 4X4 DE SÈRIE.

- Una pista  per als més ATRE-
VITS (mirar fotografies al Fa-
cebook de l’any passat)
- STANDS de recanvis, acces-
soris, etc...
- Servei de BAR amb begu-
des, entrepans freds, calents 
i cafès.
- Zona infantil amb inflables, 
cotxes a pedals, animació, ta-
ller de pintura etc...

Les inscripcions es poden rea-
litzar el mateix dia

Zona de ràdiocontrol
Per segon any consecutiu i 
després de veure la bona aco-
llida que va tenir l’iniciativa de 
fer els circuits de Trial i Rally 
RC elèctrics, tornarem a habi-
litar el recinte de la matinal per 

tal que els pilots i assistents 
(siguin grans o petits) tornin a 
gaudir d’aquestes modalitats 
ja que aquesta sana diversió 
no hi entèn d’edats.

TRIAL I ROCK CRAWLER
Els amics aficionats del Trial 
i Rock Crawler ens oferiran 
un circuit ple d’obstacles i de 
zones en les quals els pilots 
posaran a prova les seves 
habilitats demostrant tots els 
paranys que poden arribar 
a superar aquests petits 4x4 
deixant bocabadats als assis-
tents.
El circuit estarà obert tot el cap 

de setmana i no tindrà cap fi-
nalitat competitiva.
Modalitats que poden gaudir 
del circuit:
-4x4 sense modificar en esca-
les 1/24, 1/16 i 1/10 (rèpliques 
de tot terrenys originals de sè-
rie)
-4x4 preparats en escales 
1/24,1/16 i 1/10 (Trial i Rock 
Crawler)
*DISPOSEM DE TOMES DE 
CORRENT HABILITADES 
PER CARREGAR BATERIES.

Rally RC
La bona gent del Rally Rc cos-
ta daurada ens tornarà a emo-

cionar amb un tram de Rally a 
petita escala.
Dissabte 23 a partir de les 
09:30 del matí, el grup Rally 
Rc Costa Daurada realitzarà 
una prova del Rally a ràdio 
control amb turismes elèctrics 
a escala 1/10 sobre el tram de 
terra.
Després de la prova, el tram 
estarà disponible per a poder 
gaudir-lo lliurement la resta 
del cap de setmana.
*DISPOSEM DE TOMES DE 
CORRENT HABILITADES 
PER CARREGAR LES BATE-
RIES.

ROSICH MOTORS, S.L. 

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

· Multimarca i multiservei

· Qualitat Bosch

· Mantenim la garantia 
  d’origen

· Servei de planxa i pintura
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Arribem on està  
el teu negoci

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

Ara és el torn del teu negoci.

CaixaNegocis
En persona

NRI: 1169-2015/9681
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La matinal 4x4 dóna moltes 
imatges espectaculars que 
fan les delícies dels aficio-
nats a la fotografia i per això 
l’organització promou un con-
curs fotogràfic obert a tothom 
del qual en sortiran tres gua-
nyadors.
Les fotografies que es presen-
tin al concurs només poden 
ser fetes els dies de la Mati-
nal 4x4 Ciutat d‘Igualada del 
2015 i cada participant només 
podrà presentar cinc fotografi-
es al concurs. Les fotografies 
s’han d’enviar al correu elec-
trònic concurs@4x4igualada.
com i el termini d’admissió és 
fins el 28 de juny de 2015.
El nom de l’arxiu que s’enviï 
ha de ser el nom i cognoms 
de l’autor i el títol de la foto-
grafia.
El veredicte serà inapeŀla-
ble i decidit per membres de 
l’organització i del jurat. Es 
valoraran les fotos més im-

pressionants, espectaculars, 
salvatges i divertides i el 6 
de juliol es farà públic el nom 
dels guanyadors del concurs.
Els premis seran lots de pro-
ductes valorats el 150 euros 
el primer premi, 100 euros el 
segon i 50 el tercer.
Les fotografies premiades 
quedaran en propietat de 
l’organització, que podrà pu-
blicar-les fent constar el nom 
de l’autor, així mateix, l’orga-
nització es reserva el dret de 
publicar qualsevol de les fo-
tografies presentades al con-
curs, citant-ne l’autoria.
Pel sol fet de prendre part 
en aquest concurs, els par-
ticipants es comprometen a 
no reivindicar els drets d’au-
tor per la reproducció de les 
seves obres en: catàlegs, 
samarretes, flyers, cartells, 
premsa, reportatges, medis 
audiovisuals o informàtics.

Concurs de fotografies de la 5a Matinal 4x4

En nuestra familia, todo tiende a ser muy
dinámico, por eso es muy importante poder
confiar en nuestro Mercedes. Cuando vamos a la

guardería, a ballet, a casa de la abuela, al médico o

de vacaciones en nuestro vehículo familiar, lo

hacemos con total seguridad. El personal cualifi-

cado de nuestro Taller Autorizado Mercedes-Benz

vela por ello con un servicio profesional. Siempre

tienen la solución adecuada a nuestras necesidades

particulares. Por eso ya son como parte de la

familia.

www.mercedes-benz.es

Taller Autorizado Mercedes-Benz, Ctra. la Pobla, n. 205, 8788 Vilanova del Cami. Barcelona, Tel.: 93 806 04 79, Fax: 93 806 04 84, www.mercedes-benz.es

Talleres Montoliu

My ServiceMi coche familiar.
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Volkswagen Golf, amb l‘última tecnologia i tota la innovació.
És el Golf de sempre, el mite, el més desitjat, i ara pots equipar-lo com mai.

Amb Side Assist, Park Assist, Emergency City Break, detector de fatiga, Google Street View® 

i tota la tecnologia que et puguis imaginar. Sabent tot això, potser és un bon moment 

per preguntar-te: quant fa que no puges a un Golf?

I això?
I això?

I això?

I això?
I això?

Golf Edition 1.2 TSI BlueMotion Technology 110 CV/81 kW: consum mitjà (l/100 km) de 4,9. Emissió de CO2 (g/km) de 114.

*PVP recomanat a la Península i les Balears: 17.000 € per a un Golf Edition 1.2 TSI BlueMotion Technology 110 CV/81 kW 3p (inclou IVA, transport, impost 
de matriculació, descompte de marca i concessionari i pla PIVE), per a clients particulars que compleixin les condicions del pla PIVE. Consulta al teu 
concessionari ofi cial les característiques i les condicions específi ques d’aquesta promoció. Oferta vàlida fi ns al 30/06/2015. Model visualitzat: Golf Sport 
amb equipament opcional.

Llantes d’aliatge 
Ràdio tàctil amb 8 altaveus
Fars antiboira
Aire condicionat 
Bluetooth
I un arbre de sèrie (www.thinkblue.es).

Fre de mà elèctric
7 airbags
Sistema anticol·lisions múltiples
Start&Stop
ESC, XDS, ABS, EDS i ASR

Tens un Golf Edition BlueMotion Technology per 17.000 €* equipat amb:

www.servisimo.esServisimó 
Av. Barcelona, 19 
Tel. 973 313 406 - 25300 Tàrrega

Av. Europa, XI - Pol. Golpark 
Tel. 973 602 963 - 25241 Golmés (Mollerussa)

C. Alemanya, 32 
Tel. 938 052 117 - 08700 Igualada

45317 SERVISIMO 210X297 GOLF PICTOS JUNIO.indd   1 21/5/15   11:17
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PENEDÈS / LA VEU

Aquests dies, el grup parla-
mentari de CONVERGÈNCIA 
I UNIÓ, ha entrat al Registre 
General del Parlament de 
Catalunya una nova propo-
sició de llei, per modificar la 
Llei de Vegueries i afegir-hi 
el Penedès com la vuitena 
demarcació veguerial que 
comprèn els 72 municipis de 
les comarques de l’Alt Pene-
dès, l’Anoia, el Baix Penedès 
i el Garraf. Això vol dir que a 
través de la Cambra es po-
drà endegar el procés defi-
nitiu de reconeixement del 
Penedès i donar resposta 
així a una la voluntat popular 
majoritàriament manifestada. 
Satisfacció doncs pel fet en 
ell mateix, però alhora volem 
dir també que la forma com 

s’ha dut a terme no és la que 
nosaltres desitjàvem, per 
això havíem treballat l’espe-
rit de col·laboració entre els 
diferents grups favorables a 
la Vegueria Penedès per fer-
ho conjuntament. 
Després de la publicació del 
llibre “El Penedès era possi-
ble” i del mapa de l’Àmbit de 
la Vegueria Penedès, que 
van ser presentats amb nota-
ble èxit a les quatre capitals 
penedesenques, vam creure 
indispensable presentar-lo 
també als grups parlamenta-
ris de la Cambra catalana. El 
llibre recull la feina, la pressió 
i la mobilització duta terme 
durant els 10 anys d’existèn-
cia de la PVP i que van do-
nar com a resultat un ampli 
consens social favorable a la 

La Llei de vegueries, camí de ser modificada

vegueria, en el qual també hi 
van jugar un paper important 
la majoria de les formacions 
polítiques presents al territori
Justament per això, el passat 
29 d’abril va tenir lloc la pre-
sentació esmentada que vam 
demanar que es fes en el 
marc d’una reunió amb cada 

un dels grups de la Cambra. 
La intenció d’aquestes reuni-
ons per part de l’àmplia de-
legació penedesenca era ob-
tenir els màxims suports per 
a l’aprovació de la proposició 
de llei, tal com així va ser per 
part dels quatre grups amb 
qui ens vam reunir aquell dia 
(CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP) 
-no va haver-hi tems per re-
unir-nos amb la resta. Vam 
fer gestions per una trobada 
posterior amb representació 
de cada un dels grups per 
coordinar i accelerar la pre-
sentació de la proposició de 
llei, però aquesta reunió no 
es va arribar a celebrar.
Fins aquí la feina de la Plata-
forma per una Vegueria Prò-
pia. Ara, un cop entrada la 
proposició de llei en solitari 

per part del grup de CiU, DE-
MANEM públicament a CIU i 
a tots els altres grups parla-
mentaris la màxima genero-
sitat i el màxim consens pel 
bé del Penedès, i que siguin 
capaços de trobar la fórmula 
perquè aquesta proposició 
de llei sigui subscrita com a 
mínim pels grups parlamen-
taris esmentats amb qui ens 
vam reunir i també si és pos-
sible per la resta de grups. 
La PVP continua disposada 
a reunir-se i col·laborar amb 
tots els grups de la cambra 
per ajudar a arribar al màxim 
acord possible dins de l’actu-
al legislatura.

La Plataforma per 
una Vegueria Pròpia 
demana a CiU i als 
altres grups polítics 
que sigui capaços de 
trobar una fórmula 
per modificar la Llei 
de vegueries i inclo-
ure-hi la del Penedès

PENEDÈS / LA VEU

El proper dissabte Vilafran-
ca del Penedès acollirà el 7a 
Instameet Penedès, trobada 
d’instagramers convocada per 
la Penedesfera, comunitat de 
bloguers i interessats en el 
web 2.0 del Penedès. Serà 
amb motiu de la Capitalitat 
de la Cultura Catalana, que la 
Capital del Vi celebra durant 
aquest any 2015, amb l’objec-
tiu de promoure no només el 
patrimoni cultural i arquitectò-
nic sinó també la vida associa-
tiva i urbana de Vilafranca. Tot 
començarà a les 10 del matí 
a la Casa de la Festa Major, 
amb un esmorzar inclòs per a 
tots els participants, per conti-
nuar amb un recorregut guiat 
pels carrers del centre històric 
vilafranquí. Es descobriran els 
seus racons i el seu mercat 
setmanal, tot visitant l’interior 
de la Basílica de Santa Maria 
amb la seva cripta i l’antic Con-
vent de Sant Francesc amb el 

claustre medieval. També es 
podrà admirar joies modernis-
tes com la Casa de la Vila i el 
seu interior, acabant dins l’am-
bient de les Fires de Maig o 
dels Enamorats de Vilafranca 
amb un tast de vins del Pene-
dès per als instagramers. Aquí 
finalitzarà l’itinerari guiat per 
tal de gaudir lliurement a partir 
de llavors del cap de setmana 
a Vilafranca. Hi haurà un con-
curs fotogràfic amb el premi 

a la millor galeria de fotos de 
l’Instameet d’una estada de 
cap de setmana a Vilafranca 
del Penedès amb activitats 
culturals i d’enoturisme a càr-
rec del portal Via Penedès 
www.viapenedes.com. També 
hi hauran dos premis espe-
cials per les millors fotos de 
les Fires de Maig amb una nit 
amb esmorzar a l’Hotel Masti-
nell i un dinar per a dues per-
sones a un restaurant amb el 

distintiu de qualitat de gastro-
nomia de proximitat “Vilafran-
ca Ve de Gust”. Els hashtags 
seran #7InstameetPenedès 
#Penedesfera #firesdemaig 
i són obligatoris per optar als 
premis juntament amb ser 
seguidor de @Penedesfera a 
instagram. Es valoraran totes 
les fotografies publicades fins 
les 12 de la nit del diumenge. 
L’activitat és gratuïta, només 
cal tenir un usuari d’instagram 
i fer una inscripció prèvia al 
web de la Penedesfera www.
penedesfera.cat on es pot tro-
bar més informació de l’esde-
veniment. L’organització és a 
càrrec de la Penedesfera amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Vilafranca del Pene-
dès, Via Penedès i Descobreix 
Catalunya.
Després de Calafell, Subirats i 
El Vendrell, Vilafranca del Pe-
nedès acollirà aquesta setena 
trobada d’instagramers del 
Penedès organitzada per la 

Aquest dissabte se celebra el 7è Instameet Penedès a Vilafranca 
amb motiu de la Capitalitat Cultural Catalana i les Fires de Maig

Penedesfera. Una comunitat 
2.0 que ha superat aquest any 
els 1.200 bloguers agregats 
de l’Anoia, Alt i Baix Penedès i 
el Garraf. És un dels col·lectius 
d’aquest tipus més nombrós i 
actius de Catalunya, secció de 
les Tecnologies de la Informa-
ció i la Comunicació de l’Ins-
titut d’Estudis Penedesencs i 
té com objectiu facilitar la vi-
sibilitat de les idees i opinions 
ciutadanes gràcies a la xarxa, 
amb la referència del portal 
dels bloguers i interessants en 
el web 2.0 del Penedès www.
penedesfera.cat. Es dóna la 
circumstància que el Vinseum 
de Vilafranca ja va acollir en 
dues ocasions la Instameet 
Penedès però dins el marc del 
Festival Most. La Penedesfe-
ra també prepara, juntament 
amb l’associació TIC Anoia 
en el marc del FiraBit, la cele-
bració de les 8es Jornades de 
la Penedesfera, que s’han de 
celebrar del 3 al 5 de juliol a 
Igualada.

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.

NOVES CONVOCATÒRIES:
DIVENDRES 29 DE MAIG DE 17:30 A 20:30H

DISSABTE 6 DE JUNY DE 10:00 A 13:00H
Lloc: C/ Lleida 63 - Pol. Ind. Pla de la Masia - Òdena

Inscripcions i informació: 902 102 875 - 93 804 51 64 - info@dea.cat 
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VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Avui divendres 22 de maig se 
celebra la Marató de donació 
de sang de Vilanova del Camí, 
a Can Papasseit, de 10 a 22 
hores. La campanya, orga-
nitzada pel Banc de Sang i 
Teixits (BST), compta amb la 
implicació de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí i l’Associ-
ació de Donants de Sang de 
l’Anoia.
La ciutat acull enguany la 9a 
Marató de donació de sang. 
L’objectiu és assolir un nou 
rècord de donants que superi 
les 322 persones de l’edició 
anterior.
Un any més, aquest any es 
vol estendre la presència de 
la Marató a les xarxes socials 
a través de l’etiqueta #MSan-
gVilanovaCamí i un esdeve-
niment creat al Facebook del 
Banc de Sang: www.facebo-
ok.com/donarsang. D’aquesta 

manera es vol mobilitzar la 
societat vilanovina present a 
Twitter i Facebook.
La Marató vol sensibilitzar so-
bre la importància de donar 
sang com un hàbit i aconse-
guir nous donants per esten-
dre aquesta pràctica entre el 
màxim nombre de ciutadans. 
Cal tenir en compte que cada 

Avui, Marató de donació de sang a Vilanova del Camí
La Marató vol sensibilitzar sobre la importància de donar sang com un hàbit i aconseguir nous donants

dia calen 1.000 donacions a 
Catalunya per atendre les ne-
cessitats dels malalts.

Programa d’activitats
- 10.00h Inici de la Marató
Durant el dia: Fruita fresca per 
a tots els donants (Fundació 
Ametller)
Durant el matí:

   • Taller infantil: “Fes-te bom-
ber a la Marató” (Bombers de 
la Generalitat de Catalunya)
   • Esmorzar popular (Produc-
tos Extremeños el Salpicón)
- Punt d’informació de la Mara-
tó CAP Vilanova del Camí (“La 
Carpeta de la meva Salud”)
   • Taller de Manualitats per la 
mainada
- 11.00-13.00h Suc de taronja 
per a tots els donants (McDo-
nald’s Igualada)
- Durant la tarda
   • Xocolatada per tots els do-
nants
   • Taller infantil
- 16.30h Actuació de cant (Co-
ral el Girasol)
- 16:30-18:00h Tallers i l’Arbre 
de la Vida a càrrec de Tatanka
     • TALLER PINTEM CARES. 
Podrem triar l’animal que més 
ens agrada.
   •TALLER DE PETXINES. 
Ens emportarem a casa les 
petxines pintades per nosal-

tres mateixos.
   • TALLER ESPECIAL: Dó-
na’m alegria!
- 17.30h Ballada de Sardanes 
(Agrupació Sardanista de Vila-
nova del Camí)
- 17.30h Acte d’autoritats de la 
Marató
- 18.30h Actuació de bollywo-
od i flamenc (Sweet India)
- 19.00h Demostració tècnica 
d’arts marcials (Centre Espor-
tiu Budokan Vilanova - “Créi-
xer en valors”)
- 20.00h Actuació de cant 
(Germans Judit&Isaac Ro-
bles)
- 20.30h Fum i percussió per 
la Marató! (Colla de Diables 
Els Cabrons de Vilanova del 
Camí, MoltaXamba)
- Durant el dia
Futbolí inflable per a la maina-
da! (Diputació de Barcelona, 
Creu Roja Anoia, Ajuntament 
de Vilanova del Camí)

Montbui estrena el punt d’informació turístic a la Tossa, 
coincidint amb un aplec del roser molt participat
MONTBUI / LA VEU

Diumenge passat va tenir lloc 
la celebració de l’Aplec del Ro-
ser, la tradicional Festa Major 
de La Tossa de Montbui, que 
es realitza com és costum el 
tercer diumenge de maig. En-
guany l’Aplec va coincidir amb 
una jornada climatològica-
ment pre-estiuenca, i això va 
comportar que el cim estigués 
ple de montbuiencs i visitants 
durant tota la matinal. 
El tradicional Aplec del Roser 

va ser organitzat pel Consorci 
La Tossa –format per la Fun-
dació La Tossa i l’Ajuntament 
de Montbui-. Com és habitual, 
va quedar restringit l’accès al 
cim, i limitada l’arribada en ve-
hicle particular. Es va habilitar 
un servei d’autobus per pujar 
i baixar del cim, amb parades 
tant al Nucli Antic om al Nucli 
Urbà de Montbui. 

Nou punt d’atenció al visi-
tant, a La Tossa

A més de poder gaudir de les 
activitats previstes com l’aren-
gadada popular o la ballada 
de sardanes, l’ofici solemne 
–amenitzat per la Coral Si Fa 
Sol- i la tradicional ballada de 
gegants, com és costum, els 
assistents a l’Aplec van poder 
veure l’estrena d’un nou servei 
d’informació per als visitants 
de La Tossa.
El punt d’informació està ubi-
cat a la zona de l’antic refugi, 
on fins ara s’habilitaven les 
exposicions, i s’ha convertit 
en un espai d’atenció als vi-
sitants,  on aquests podran 
trobar informació sobre l’espai 
natural i patrimonial de La Tos-
sa, també sobre allotjament, 
oferta de restauració i princi-
pals punts d’interès de Mont-
bui. Tammateix en aquest punt 
es pot trobar tota la informació 
necessària sobre La Tossa. El 

punt d’atenció al visitant està 
obert els dijous entre les 10 
del matí i la una de la tarda. 
També els divendres i dissab-
tes entre les 10 del matí i les 
dues del migdia,  i de 4 a 7 de 
la tarda; i els diumenges entre 
les 10 del matí i les dues del 
migdia.  
Aquest espai d’informació tu-

rística és el primer que s’ha-
bilita a Montbui i complementa 
l’important servei que realitza 
el refugi-restaurant La Tossa. 
L’oficina d’informació turística 
compta amb una informadora-
dinamitzadora que assessora 
els visitants sobre aquells te-
mes d’interès d’interès turístic 
o informatiu. 

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

(C/ Retir 40)
o via e-mail

Felicita als qui 
més estimes!

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com

Gran autèntic vident curandero africà, dotat 
del do hereditari amb poders naturals i 
enorme experiència en tots els camps de 
l'alta màgia africana. Expert en unir amors 
impossibles i recuperar parella, treball, sort, 
impotència sexual, mal d'ull, depressió, 
recuperar parella sense causar cap dany, 
sort en els negocis, justícia, problemes fami-
liars, etc. 
El Maestro Oulah arregla casos molt desespe-
rats, treball a distància, resultats 100% garan-
tits i desplaçament possible.

Treballo tots els dies de 9h a 24h

MAESTRO OULAH

TEL. 631 84 21 08
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Conca d’Òdena

ÒDENA / LA VEU

Una nova planta instal·lada al 
Pla de la Masia d’Òdena és la 
seu de producció del nou pro-
ducte del Grup Fàbregas. L’em-
presa de  foneria ha tret al mer-
cat les seves tradicionals tapes 
amb un nou material: el compo-
site, una combinació de resines 
i fibra de vidre, un material que 
substitueix el ferro i que com-
porta molts avantatges.
Segons el responsable de l’em-
presa, Carles Fàbregas “de mo-
ment tenim el primer producte 
al carrer però la voluntat és créi-
xer i introduir noves peces fetes 
amb aquest material”. “L’evolu-
ció de la producció suposarà la 
contractació de nous treballa-
dors en un futur molt pròxim”.
Pep Solé, alcalde d’Òdena, que 
va voler conèixer en persona la 
nova planta, va oferir el seu su-
port i col·laboració a l’empresa-
ri. Segons Solé “la nostra mis-
sió és facilitar a les empreses la 
seva implantació i expansió  en 
el territori, estem al servei i con-
tribució de la generació de llocs 
de treball, una de les nostres 
prioritats”.
Segons Fàbregas, que ara im-
porta productes similars de la 
Xina, deixarà d’importar-los i 
per tant passarà a produir-los 

a la nova planta d’Òdena. Això 
permetrà millor servei, més 
qualitat, personalització del pro-
ducte, més rapidesa en el ser-
vei i menys estocs. 
L’aposta de Grup Fàbregas és 
un fet més de la potència indus-
trial de l’Anoia que cal recupe-
rar i que en diferents àmbits ja 
està retornant.
El composite és un material no-
vedós  i amb molta projecció en 
el sector de la construcció   pels 
avantatges que suposa respec-
te el ferro. El seu manteniment 
és zero perquè no es veu afec-
tat per l’oxidació, és termoesta-
ble, una  vegada endurit no té 
deformació i s’eliminen els so-
rolls una vegada està instal·lat. 
Com que no té metalls, tampoc 
produeix interferències en apa-
rells emissors.  El producte no 
és conductor d’electricitat, per 
tant, evita els riscos d’accidents 
elèctrics en arquetes de conne-
xions, és menys pesat i menys 
contaminant en el procés de fa-
bricació. 
Pel fet de no ser de ferro, 
aquestes tapes i altres produc-
tes que es puguin fabricar amb 
el mateix material fa que no si-
guin objecte de robatori, qües-
tió que causa greus pèrdues als 
ajuntaments,

Òdena acull la planta de 
producció del nou producte 
del Grup Fàbregas 

Sarau a Vilanova per la venda de material de 
l’Agrupació Cultural i Recreativa
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

No n’hi havia prou amb el la-
mentable espectacle del “Yo-
yas” que condueix Vilanova del 
Camí a la “Lepe” de Catalunya 
a passes agegantades, que 
algú s’ha inventat en l’última 
setmana de campanya una al-
tra xarlotada per gaudi dels his-
toriadors quan, d’aquí uns anys, 
repassin les hemeroteques. 
Resulta que “algú” va veure en 
una pàgina d’Internet dedicada 
a la venda d’articles de segona 
mà com es pretenia tirar enda-
vant la venda de material de la 
Comissió de Reis de Vilanova. 
En aquestes que aquest “algú” 
va posar-ho en coneixement de 
l’Ajuntament i la Policia Local, i 
de seguida “algú” va fer-se-les 
venir per provocar una trobada 
i enxampar “in fraganti” com 
un representant de l’Agrupació 
Cultural i Recreativa  (ACR) es 
venia el material en qüestió al 
millor postor. “Caçat com un co-
nill i enviat al jutjat”, segons pa-
raules d’un testimoni dels fets, 
el número 2 de la candidatura 
d’Independents per Vilanova-
Veïns amb Veu -Manuel Ocaña, 
president de l’ACR- a instàncies 
d’un govern que òbviament té 
molt a veure amb la candidatu-
ra Vilanova 365, que encapçala 
l’alcaldessa Vanesa González, 
la polèmica està servida. Em-
bolica que fa fort.

Comunicat de l’ACR
De seguida, l’ACR va distribuir 
un comunicat sota el títol “Greu-
ges i Trampes a una entitat cul-
tural” en el que expliquen que 
González va cedir un espai a 
l’antic cinema Rovy l’any 2011 
“amb la condició que l’entitat ha-
via d’acondiciar l’espai. El ma-
terial se’ns va dir que utilitzés-
sim el que volguéssim, i la resta 
el podríem llençar. S’ha llençat 
material amb coneixement di-

recte de la Vanessa González”. 
L’ACR explica que va fer una in-
versió de 5.000€ per a reformar 
el local, i que va renovar les tres 
carrosses dels Reis per complir 
la normativa “amb un préstec 
que van assumir els membres 
de l’entitat”, i que la persona 
que “més traves va posar va 
ser Vanesa González”. L’entitat 
informa que està venent dona-
cions dels seus col.laboradors 
(mobles, roba) per retornar el 
préstec.
“Fa tres setmanes un membre 
de la junta va anunciar un mo-
ble vell que va quedar sense ús, 
i que la brigada no va recollir”, 
una taula valorada en 200€. En 
el mateix comunicat s’explica 
que el 14 de maig “un policia 
local vestit de paisà es va oferir 
a comprar el moble”, i, després 
de tancar el tracte “va treure la 
placa i a l’instant van entrar dos 
policies més, un caporal, i els 
tècnics de cultura”. 
L’ACR considera que “cap en-
titat no es mereix ser utilitzada 
en plena campanya electoral, i 
menys amb un atac personal a 
membres concrets de la junta. 
Si s’ha detectat un error, es po-
dria haver avisat a l’entitat, i no 
esperar tres setmanes per utilit-
zar el tema políticament”.
L’entitat, però, entra en política 
directament quan diu que “l’al-
caldessa en funcions ha utilitzat 
aquest tema, quan el sabia des 
de fa setmanes. Vanessa de 
V365 no ha tingut diàleg amb 
l’entitat ACR. No tot val en políti-
ca. Abans de res som persones 
que treballem per Vilanova sen-
se ànim de lucre, i no ens han 
donat ni tan sols l’oportunitat de 
poder-nos explicar abans d’em-
prendre una acció com aquesta. 
No són maneres de pretendre 
guanyar unes eleccions atacant 
una entitat, a la seva junta i de 
rebot al seu president”. L’entitat 

ha demanat suport a través del 
Facebook.

Comunicat de l’Ajuntament
Òbviament, el centre de la dis-
puta és una entitat -ACR- a la 
qual, d’una o altra manera, se 
l’està utilitzant per una polèmi-
ca amb clar rerefons polític en-
tre dues formacions. En un altre 
comunicat de rèplica, l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí, a 
través de l’alcaldessa, afirma 
que “no ha donat permís ni au-
torització, ni al 2011, ni en cap 
altre moment, per a la venda 
de material de propietat munici-
pal”, i “mai s’han posat traves a 
la compra de les noves carros-
ses però sí hem exigit condici-
ons perquè es tracta de diners 
públics”, tot recordant que en 
4 anys s’han invertit  21.400€, 
“molt més del què ha rebut mai 
cap altra entitat”.
L’Ajuntament afirma que “va ac-
tuar d’ofici, sense saber qui hi 
havia al darrere d’aquesta ope-
ració” i “el fet que hagi coincidit 
amb la campanya electoral és 
anecdòtic”, per sentenciar que 
“l’Ajuntament no ha utilitzat ni 
política ni electoralment l’Agru-
pació Cultural i Recreativa. El 
procediment s’ha portat de for-
ma discreta i sense publicitat 
i ha estat la pròpia entitat qui 
n’ha donat coneixement a la 
ciutadania distribuint una carta 
casa per casa”. És més, des de 
l’Ajuntament consideren que el 
que ha passat és “presumpta-
ment delictiu”.
“Estem d’acord que no tot val 
en política. Per això cal fer les 
coses correctament i d’acord 
amb la llei. Defensem la feina 
altruista de les entitats, la seva 
dedicació i esforç però amb 
la mateixa contundència con-
demnem aquestes pràctiques 
irregulars”, conclou l’alcaldessa 
Vanessa González.
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PIERA / LA VEU

El Pla Educatiu d’Entorn de 
Piera (PEEP) vol tornar a en-
gegar el projecte de reforç es-
colar d’estiu en els centres de 
secundària públics del munici-
pi per aquest motiu cerca per-
sones voluntàries amb forma-
ció acadèmica (mínim nivell 
batxillerat). 
L’objectiu és crear un grup de 
reforç escolar per a nois i no-
ies que començaran 1r d’ESO 
i que no hagin assolit totes les 
competències en àrees instru-
mentals. Aquest treball per-
metrà als nous alumnes de se-
cundària afrontar el curs amb 
més garanties d’èxit. El curs 
passat aquest projecte va ser 
un èxit gràcies a la implicació 
dels voluntaris, famílies, alum-
nes i centres educatius. Els 

alumnes van començar el curs 
amb les tasques d’estiu fetes, 
amb els coneixements refres-
cats i amb més motivació.
Es vol captar la col·laboració 
de professorat jubilat, perso-
nes qualificades amb temps 
disponible o d’estudiants de 
batxillerat o estudis superiors  
perquè dediquin una estona a 
tutoritzar i fer seguiment dels 
deures d’estiu d’aquest grup 
d’estudiants. El reforç es farà 
del 29 de juny al 17 de juliol, 6 
hores a la setmana.
Les persones interessades a 
col·laborar poden trucar al 93 
776 00 76, enviar un correu 
electrònic a pieraeduca@ajpi-
era.cat o posar-se en contacte 
amb qualsevol dels centres 
educatius públics del municipi.

Voluntaris de reforç 
escolar per a l’estiu

PIERA / LA VEU

A manca de dos partits per 
al final de temporada, l’equip 
Benjamí A de l’AE Piera  ha 
aconseguit el campionat de lli-
ga de la categoria 2a, i la prò-
xima temporada jugaran a pri-
mera. Una victòria contundent 
davant de l’At. Vilafranca per 
7 a 3, va donar el campionat 
de lliga als benjamins del club 
pierenc.
En aquest moment, només 
queden per jugar dos partits 
per a finalitzar la lliga: el pri-
mer, el dissabte 23 de maig, 
a les 11 h, al Camp Municipal 
d’Esports davant del Ribes 
CD. En aquest partit, s’espe-
ra la visita de molts simpatit-
zants per celebrar la victòria 
assolida. La setmana pròxima 
es disputarà el segon partit, 
aquest cop davant del Sitges.
Un dels gestos més emotius 

de la consecució del campio-
nat de lliga del Benjamí A del 
Piera va ser el passadís que 
van fer els jugadors del primer 
equip de l’AE Piera acompa-
nyats del Sant Pere Molanta 
abans del seu partit.
La victòria davant de l’At. Vila-
franca va ser presenciada per 
la regidora d’Esports, Maite 

L’equip Benjamí A de la UE Piera va aconseguir 
el campionat de lliga de 2a categoria

Guzmán i la regidora de Ser-
veis a les Persones, Vanesa 
Fernández-Arroyo, que junta-
ment amb els coordinadors, 
Jonathan Moreno i Pedro 
Sayago, van ser al vestidor 
per felicitar jugadors i tècnics 
i agrair-los la tan merescuda 
victòria.

PIERA / LA VEU

Des de mitjans de maig, per-
sonal de Telefònica España 
SA està duent a terme els tre-
balls per al desplegament de 
fibra òptica a tot el municipi, 
segons l’acord a què van arri-
bar l’empresa i l’Ajuntament el 
mes d’abril. 
Els treballs d’instal·lació re-
quereixen dels permisos cor-
responents per als equipa-
ments municipals, així com 
també dels blocs de pisos i 
habitatges unifamiliars. Per 
aquest motiu, aquestes set-
manes tècnics de Telefònica 
ja han començat a visitar els 
domicilis dels pierencs per a 
informar-los del procés i re-
bre la seva autorització per 
tal d’instal·lar els nou cablejat 
que els permeti utilitzar la fibra 
òptica. En la reunió mantin-
guda el passat 15 d’abril, es 
va acordar que aquesta ope-
ració es realitzarà en un pe-
ríode màxim de tres anys, tot 

i que el gruix més important 
del desplegament, que cobrirà 
un 85% del territori pierenc, ja 
serà operatiu aquest octubre. 
Això inclou el nucli de Piera i la 
major part del barris del terme 
municipal. El desplegament es 
farà aprofitant l’actual infraes-
tructura de coure, per la qual 
cosa les molèsties als veïns 
seran mínimes.
Aquesta tecnologia de te-

Comença el desplegament 
de la fibra òptica a Piera

lecomunicacions FTTH (de 
l’anglès Fiber To The Home), 
també coneguda com a fibra 
fins a la llar, defineix un tipus 
d’infraestructura de comuni-
cació que permet l’accés a In-
ternet i als serveis associats a 
la banda ampla de més de 2 
gigabit/s en cada sentit, o sigui 
100 vegades superiors a les 
tecnologies suportades sobre 
el parell de coure telefònic.

PIERA / LA VEU

El passat dijous es va declarar 
un incendi a la zona de la font 
del Canyar, una zona d’ac-
cés força dificultós i que es 
va resoldre gràcies a un bon 
nombre d’efectius que hi van 
intervenir. 
El passat dijous, a les 16.40 h, 
s’incendiava la part de darrere 
de la Font del Canyar, sota el 
pàrquing de l’escola Les Flan-
des. Coincidint amb l’hora de 
sortida de l’escola, es va cre-
ar molta expectació a l’entorn 
d’aquest incident.
En les tasques d’extinció de 
l’incendi hi van intervenir un 

bon nombre de vehicles dels 
bombers, concretament els de 
Martorell, Igualada, Capella-
des i Piera i també un helicòp-
ter d’aquest mateix cos, que 
van acudir de seguida al lloc 
de l’incendi, una zona de difícil 
accés que va requerir la inter-
venció de tots els efectius.
Segons manifestaven els 
bombers, l’incendi hauria po-
gut cremar uns 400 m2, però 
a les 18.30 h ja estava total-
ment controlat i només havien 
cremat uns quants focus dis-
persos, sense conseqüències 
majors.

Incendi a la zona 
de la font del Canyar

PIERA / LA VEU

El període de preinscripcions 
dels PFI 2015-16 va del 19 
al 29 de maig. Els PFI, abans 
PQPI, s’adrecen a persones 
joves d’entre 16 i 21 anys que 
finalitzen l’ESO sense haver 
obtingut el graduat. 
L’objectiu dels PFI és propor-
cionar la formació bàsica i 
professional necessària per a 

la incorporació al món laboral 
o per a l’accés a un cicle de 
formació professional de grau 
mitjà (si se’n supera la prova 
d’accés).
L’oferta del territori es concre-
ta en dos programes: Auxiliar 
en activitats d’oficina i en ser-
veis administratius i Auxiliar 
en jardineria: vivers i jardins.
Aquests programes PFI, en la 

modalitat de Pla de Transició 
al Treball (PTT), s’emmar-
quen dins d’un conveni de col-
laboració signat entre el De-
partament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya.
Per a més informació, podeu 
trucar al telèfon 93 776 21 14 
i consultar els documents ad-
junts.

Programes de Formació i Inserció a Piera
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Un total de 94 persones –una 
de les millors xifres de totes 
les campanyes fetes fins ara- 
van anar a donar sang en la 
recapta organitzada, dilluns, 
per l’escola El Turó i el Banc 
de Sang i Teixits de Catalu-
nya, amb el lema ‘Tingues un 
gran cor, la teva sang té molt 
valor!’. Finalment, van poder 
donar sang 86 persones, 15 
de les quals ho feien per pri-
mera vegada.
Amb aquest gest senzill i altru-
ista, els donants que van anar 
a l’escola El Turó ajudaran a 
258 persones. Cada donant 
ajuda fins a tres malalts, ja que 
de cada donació se n’obtenen 
tres components sanguinis 
diferents amb aplicacions prò-
pies (concentrats d’hematies, 
plasma i plaquetes). Cada dia 
es necessiten més de 1.000 
donacions per a intervencions 
quirúrgiques, tractaments on-

cològics, transplantaments i 
accidents greus.
La iniciativa de l’escola El 
Turó i el Banc de Sang i Tei-
xits compta cada any amb la 
col·laboració dels alumnes de 
6è de primària, que s’encar-
reguen de fer-ne la difusió i el 
dia de la recapta també reben 
i acompanyen els donants. A 
més, al llarg del curs treballen 
una unitat didàctica sobre la 
sang, de manera que es sen-
sibilitzen de la importància de 
donar-ne.Aquest any, a més, 
van poder visitar les instal-
lacions del Banc de Sang i Tei-
xits a Barcelona, on van veure 
el procés d’emmagatzematge 
i tractament de la sang.
La constància en l’organitza-
ció d’aquesta recapta anual 
va fer que l’escola El Turó re-
bés, ara fa quatre anys, una 
distinció honorífica del Banc 
de Sang i Teixits, la d’Escola 
Amiga.

Fins a 86 donacions en la 
recapta de sang de l’escola El 
Turó de Masquefa

MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament de Masquefa, 
en col·laboració amb l’institut, 
premiarà cada curs els mi-
llors treballs de recerca entre 
els que facin els alumnes de 
batxillerat. Amb aquest nou re-
coneixement es vol incentivar 
l’esperit de recerca entre els 
estudiants, difondre aquells 
treballs que més destaquin 
per la seva excel·lència en 
cada curs acadèmic, i contri-
buir a difondre la important 
tasca educativa que el pro-
fessorat desenvolupa amb els 
alumnes.
En cada edició es premiaran 
els dos millors treballs de re-
cerca que els alumnes de bat-
xillerat duguin a terme com 
a part del seu currículum, i 

que el tribunal dels treballs 
de recerca (format pel tutor 
de l’alumne i dos professors 
assignats) hagi puntuat amb 
millor nota.
El jurat del premi estarà inte-
grat pel coordinador dels estu-
dis de batxillerat, la directora 
de l’institut i el regidor d’Edu-
cació de l’Ajuntament. El jurat 
decidirà en cada edició en què 
consistiran els dos premis, 
que han de ser una eina o ins-
trument de suport a l’estudi o 
bé facilitar l’ampliació de co-
neixements de l’alumne guar-
donat.
En aquesta primera edició, 
l’Ajuntament ja ha decidit des-
tinar-hi l’import màxim previst, 
300 euros per cadascun dels 
dos premis.

L’Ajuntament crea el Premi 
als millors treballs de recerca 
d’estudiants de batxillerat

MASQUEFA / LA VEU

La catorzena edició dels Pre-
mis Joan Coromines –el re-
coneixement que la Coordi-
nadora d’Associacions per la 
Llengua (CAL) atorga a perso-
nes i col·lectius que destaquen 
pel seu compromís en la nor-
malització de la nostra llengua, 
cultura i nació- ha guardonat la 
filòloga i lingüista masquefina 
Carme Junyent. Els organit-
zadors del premi li han volgut 
reconèixer, així, el seu dilatat 
compromís per la llengua i la 
seva perseverança en la de-
fensa d’unes polítiques lingü-
ístiques per al país.
El lliurament dels premis va 
tenir lloc, dissabte passat, 16 
de maig, al Casal d’Olesa de 
Montserrat, en un acte que va 
ser conduit pel periodista Al-
bert Galceran. En aquesta ca-
torzena edició també han estat 
premiats la companyia de tea-
tre Dagoll Dagom, l’escriptor i 
enigmista Màrius Serra, el Mo-
viment Franjolí per la Llengua i 
el Casal d’Olesa.
Professora de lingüística a la 
Facultat de Filologia de la Uni-
versitat de Barcelona, Carme 
Junyent es va doctorar amb un 
estudi sobre les llengües ban-

tu. Ha centrat la seva recerca 
en l’àmbit de les llengües ame-
naçades, l’antropologia lingü-
ística i les llengües de la im-
migració a Catalunya. També 
és membre fundador del Grup 
d’Estudi de Llengües Amena-
çades (GELA), a qui dissabte 
va voler dedicar el Premi Joan 
Coromines. També va formar 
part del comitè científic de la 
Declaració Universal de Drets 
Lingüístics de l’any 1996.
Entre les seves obres, desta-
quen ‘Les llengües d’Àfrica’ 
(1986), ‘Les llengües del món’ 
(1989), ‘Vida i mort de les llen-
gües’ (1992), ‘Estudis africans’ 
(1996) i ‘La gimcana de les 

La filòloga i lingüista masquefina Carme Junyent, 
guardonada amb el Premi Joan Coromines 2015

llengües’ (2002), entre altres.
A més del lliurament dels guar-
dons, en l’acte celebrat dis-
sabte al Casal d’Olesa, el pre-
sident de la Fundació Institut 
Nova Història, Albert Codinas, 
va pronunciar la conferència 
‘La llengua catalana, històries 
de distorsió i manipulació’.
També es va presentar el Ma-
nifest del Correllengua 2015, 
redactat per Salvador Cardús, 
i es va escollir la imatge del 
Correllengua a partir de les 
propostes presentades al con-
curs de cartells.
L’actuació del grup de música 
tradicional Ballaveu va posar 
el punt final a la vetllada.

CAPELLADES / LA VEU

L’Anna Font, exdirectora i ex-
professora de l’INS Molí de la 
Vila, a Capellades, que s’aca-
ba de jubilar, va rebre diven-
dres 8 de maig un sentit ho-
menatge de diversos sectors 
representatius de les instituci-
ons més destacades de la vila 
i la seva àrea d’influència, tot 
rebent un obsequi com a agra-
ïment de la comunitat envers 
el seu esforç. L’acte es va de-
senvolupar a la biblioteca pú-
blica ‘El Safareig’ en un clima 
càlid i emotiu.

Homenatge a l’Anna Font, Exdirectora de l’INS 
Molí de la Vila de Capellades

MASQUEFA / LA VEU

Les escoles El Turó i Mas-
quefa II seran, el dijous 28 de 
maig, les seus de la Trobada 
esportiva comarcal de l’Anoia 
en la categoria benjamina. Un 
total de 759 alumnes de tercer 
i quart de primària (8 i 9 anys) 
participaran, en les instal-
lacions d’aquests dos centres 
educatius masquefins, en di-
versos jocs esportius i coope-

ratius, integrats en grups que 
estaran formats per alumnes 
de diversos centres.
En la trobada, organitzada pel 
Consell Esportiu de l’Anoia, hi 
prendran part 12 escoles: Alta 
Segarra (de Calaf), Ateneu 
Igualadí, Ramon Castelltort, 
Dolors Martí, Gabriel Caste-
llà i García Fossas (d’Iguala-
da), Mestral (de Jorba), Marta 
Mata (de Vilanova del Camí) i 

Les Flandes i Herois del Bruc 
(de Piera), a més de les dues 
escoles amfitriones, El Turó i 
Masquefa II.
Els alumnes dels diferents 
centres es barrejaran en una 
setantena d’equips, que gau-
diran amb diferents proves: el 
joc del mocador, estirar la cor-
da, apilar caixes, l’acrosport o 
el vòlei corporatiu, entre molts 
altres.

Més de 750 alumnes participaran en una trobada 
esportiva a les escoles El Turó i Masquefa II
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CALAF / LA VEU

El sol i les altes temperatu-
res del diumenge 10 de maig 
van acompanyar la plantada 
d’alzines del projecte Arrela’t 
a Calaf, que enguany va aple-
gar una trentena de famílies a 
la zona verda del polígon in-
dustrial, just darrere del parc 
de Bombers. Els nens i nenes 
nascuts el darrer any, junta-
ment amb les seves famílies, 
van poder plantar la seva al-
zina al costat del número cor-
responent. D’aquesta manera, 
podran identificar l’arbre a me-
sura que aquest creixi.
L’acte el va encetar l’alcaldes-
sa amb unes paraules de ben-
vinguda, i seguidament l’or-
questra de l’Escola Municipal 

de Música de Calaf va inter-
pretar tres conegudes peces. 
Després es va dur a terme el 
relleu del Consell Municipal 
d’Infants, que a partir d’ara 
quedarà format per Anaïs Ar-
gerich, Alba Esteban, Dani 
Herraiz, Sergi Catalan, Abu 
Bakar Barry, Berta Molina i 
Eric Comaposada. Per la seva 
banda, Omar Diarra, Queralt 
Vilaseca, Dàlia Serrano i Isa-
ac Caballol deixen el Consell 
perquè, a partir del setembre, 
continuaran els seus estudis 
a l’IES Alexandre de Riquer. 
Després de la plantada dels 
arbres hi va haver un petit 
aperitiu per a tots els assis-
tents.

Una trentena de famílies van 
plantar la seva alzina a Calaf

PUJALT / LA VEU

Demà dissabte 23 de maig 
de les 19h de la tarda a les 
23:30h de la nit es portarà a 
terme la “Festa de l’Univers” 
a l’Observatori de Pujalt. La 
jornada l’organitzen l’Obser-
vatori de Pujalt conjuntament 
amb AstroAnoia i GAME (Gru-
po Amateur de Meteorologia 
Espacial) i el portarà a terme 
en Josep Maria Llenas al nou 
edifici de l’Observatori de Pu-
jalt, a l’observatori astronòmic. 
Les activitats que es portaran 
a terme al llarg de la tarda-
vespre-nit estan dividides en 
3 parts. Una primera part farà 
referència al Sol. S’observarà 
el Sol amb diferents telescopis 
un dels quals disposa d’un fil-
tre d’hidrogen específic per fer 
aquestes observacions i amb 
el que ja s’han retransmés 
algunes observacions com la 
de l’eclipsi del passat dia 20 
de març. La segona part està 
dedicada a fer un recorregut 
virtual per diferents planetes, 
galàxies, nebuloses i altres 
elements de l’Univers amb els 
que s’aniran fent explicacions 
del que sabem a dia d’avui de 
l’Univers. Entre la segona i la 
tercera part es farà una para-
da de 30 minuts per sopar a 
càrrec de cada u. Finalment 

després de sopar la tercera 
part estarà dedicada a portar 
a terme una observació astro-
nòmica amb diferents telesco-
pis. Als voltants de les 23:30h 
l’activitat es donarà per finalit-
zada. 
L’Albert Borràs, director de 
l’Observatori de Pujalt, diu 
que aquest tipus d’activitat 
encara no s’ha portat a terme 
en cap ocasió. Fins ara ens 
havíem dedicat bàsicament a 
observacions nocturnes, però, 
ara gràcies a un nou telescopi 
adquirit per AstroAnoia i grà-
cies al potencial de l’agrupa-
ció podem portar a terme una 
activitat astronòmica diürna 
i nocturna a la vegada. Per 
altra banda l’artífex de l’es-
deveniment, en Josep Maria 
Llenas, recorda que l’objectiu 

“Festa de l’Univers” a l’Observatori de Pujalt

d’aquesta festa és apropar 
l’univers a totes aquelles per-
sones que vinguin. 
Per últim es recorda des de 
l’Observatori de Pujalt que les 
places són limitades i que per 
reservar plaça cal enviar un 
correu electrònic a adminis-
tracion@meteorologiaespaci-
al.es o trucar al telèfon: 620 
136 720, especificant quants 
adults i nens assistiran. Cost, 
5€ per els majors de 14 anys, 
3€ per a nens d’entre 7 i 14 
anys i gratuït per a nens me-
nors de 7 anys.
A causa de la gran demanda 
de places per aquest dissab-
te 23 de maig, que ja estan 
completes, s’ofereix una nova 
data, el 27 de juny, seguint el 
mateix horari per fer l’observa-
ció.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’EAP Vilanova del Camí con-
voca la segona edició del Con-
curs de dibuix per a escolars 
d’educació primària amb motiu 
de la Setmana sense Fum, que 
se celebrarà del 25 al 30 de 
maig, ja que el dia 31 de maig 
és el Dia Mundial sense Tabac. 
Amb el lema “Com seria un 
món sense tabac?”, els nens i 
nenes dels cursos de P3 fins a 

6è podran presentar les seves 
il·lustracions fetes a mà amb 
qualsevol tècnica artística.
Les obres s’han de presentar 
en un format DIN A4, per una 
cara, i al darrere hi han de po-
sar el nom i cognoms de l’autor, 
un telèfon de contacte, el curs 
que fa i l’escola. El concurs es 
divideix en quatre categories: 
P3, P4 i P5; 1r i 2n; 3r i 4t; i 
5è i 6è.

L’EAP Vilanova del Camí organitza un concurs 
de dibuix per a escolars amb motiu de la 
Setmana sense Fum

Els dibuixos s’han d’entregar a 
la recepció del CAP de Vilano-
va del Camí, des del dilluns 25 
de maig a les 8 del matí fins al 
diumenge 31 a les 8 del ves-
pre.
L’entrega de premis tindrà lloc 
el dia 5 de juny, a dos quarts de 
dues del migdia. Els organitza-
dors es posaran en contacte 
prèviament amb els guanya-
dors.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’Associació de Comerciants 
del Mercat de Vilanova del 
Camí premiarà el proper cap 
de setmana del 22 i 23 de 
maig la fidelitat dels seus cli-
ents. Dins la campanya prima-
vera al mercat, els associats 
regalaran una flor a la clientela 
a canvi del seu tiquet de com-
pra i presentant la targeta de 
fidelització.

Aquesta és una campanya 
que els comerciants del Mer-
cat de Sant Hilari porten a 
terme des de fa alguns anys 
i en cada edició es repartei-
xen centenars de plantes. La 
van començar a celebrar amb 
motiu de la celebració del seu 
vintè aniversari, l’any 2004, i  
la continuen organitzant en-
guany, que en celebren 31 
anys amb l’objectiu de donar 

El Mercat de Sant Hilari s’omple de flors en 
l’any del seu 31 aniversari 

vida i color al mercat.
El maig de l’any 1984 es va 
inaugurar el mercat cobert. 
Durant aquests 20 anys, s’han 
anat fent petites reformes que 
han millorat la seva imatge 
i la prestació de serveis. Re-
centment s’ha canviat la il·
luminació i també s’ha pintat el 
terra amb una pintura de color 
clar que li ha donat molta més 
lluminositat a l’espai.

MONTBUI / LA VEU

Avancen a bon ritme les obres 
del nou talús sobre el riu Anoia 
al barri del Pi. Els treballs van 
a càrrec de l’empresa mont-
buienca Moix Obres i Serveis, 
i tenen un cost de 581.000 eu-
ros, totalment subvencionats 
per la Diputació de Barcelona 
i els fons europeus FEDER. 
Les obres es centren actu-
alment en la realització d’un 
mur d’escullera, de tipus sos-
teniment, entre els carrers 
d’Extremadura i Pare Daniel. 
El mur que s’està construint 
amb pedra granítica  tindrà en-
tre 13 i 14 metres d’alçada se-

gons els desnivells del terreny. 
Els treballs inclouen també la 
realització de la xarxa de cla-
vegueram i la canalització de 
les aigües pluvials. Tammateix 
es construirà una canonada 
que recollirà les aigües bru-
tes dels col·lectors actuals i 
també es milloraran les dues 
sortides d’aigües pluvials que 
hi ha als carrers Aragó i Pare 
Daniel, amb la construcció de 
set nous pous d’aigües resi-
duals i dos nos pous d’aigües 
pluvials. 
La construcció del nou talús 
s’emmarca en el projecte de 
millora integral del riu Anoia.

Continuen a bon ritme les 
obres del nou talús sobre el 
riu Anoia al barri del Pi
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Alta Anoia 

CALAF / LA VEU

Els dies 8 i 9 de maig l’Ajunta-
ment de Calaf i l’empresa E2S 
van portar a terme la presen-
tació d’aquest innovador pro-
jecte d’e-commerce, en unes 
sessions informatives que van 
comptar amb una bona res-
posta per part dels agents eco-
nòmics del municipi.
En total van ser una seixan-
tena de negocis que hi van 
prendre part, de l’àmbit del 
comerç, l’hoteleria, l’empresa, 
l’artesania i el mercat. A banda 
d’exposar-los la idea, el que es 
volia era recollir el grau d’inte-
rès dels assistents en aquest 
projecte —que ha quedat va-
lorat amb una nota de 8 sobre 
10—, i conèixer quins dubtes i 
suggeriments els podia gene-
rar. A partir del material recollit, 

es passa a la fase de redacció 
definitiva del projecte perquè 
aquest pugui ser realitat el més 
aviat possible.
A l’espai web www.mercatde-
calaf.cat podeu trobar més in-
formació sobre el projecte, així 

com un apartat de preguntes 
freqüents on resoldre dubtes 
i qüestions. També podeu sol-
licitar la presentació específica 
per al vostre àmbit, enviant un 
correu electrònic a info@mer-
catdecalaf.cat

Bona acollida de la iniciativa 
MercatdeCalaf.cat

CALAF / LA VEU

Ja s’han iniciat els treballs per 
al condicionament d’aquestes 
dues finques, situades prop 
del Casal de Calaf —l’una a 
la carretera Llarga, i l’altra als 
carrers Pujalt-Laureà Figue-
rola. L’objectiu més immediat 
del consistori és netejar els 
terrenys i tancar-los, mentre es 
confecciona el projecte execu-
tiu que els ha de convertir en 
horts urbans.
El conveni que ho farà possible 
es va signar la setmana passa-
da entre l’Ajuntament i els pro-
pietaris —la Parròquia de Sant 
Jaume i uns propietaris parti-
culars. Es tracta de terrenys 
amb una bona ubicació i lliures 
d’edificació, que disposen dels 
subministraments necessaris, 
la qual cosa els fa idonis per 

a la creació d’espais hortíco-
les. La intenció és, amb la col-
laboració d’altres entitats com 
Càritas o l’Agrupament Escolta 
Alexandre de Riquer, possibi-
litar l’aprofitament d’aquestes 
zones en forma d’horts urbans, 

Calaf signa un conveni per a la creació d’horts 
urbans

projecte que tindrà un marcat 
caire social i educatiu. Els pro-
pietaris han cedit gratuïtament 
aquests solars a l’Ajuntament 
perquè aquest els condicioni i 
els horts puguin ser una realitat 
el més aviat possible.

CALAF / LA VEU

Més de 200 participants ja 
s’han inscrit a la primera edi-
ció de la Powerade Barcelona-
Sant Sebastià, que tindrà lloc 
del 5 al 7 de juny i que passa-
rà per Calaf —ja que el nostre 
municipi acollirà una de les es-
tacions d’hidratació. 
Els ciclistes viuran una verda-
dera aventura, recorrent els 
550 quilòmetres de recorregut 
amb un temps màxim de 42 
hores, sense parades obliga-
tòries. El concepte de “no-atu-
rada” ofereix a aquells corre-
dors que estan buscant nous 
reptes la possibilitat de partici-
par-hi de forma individual o en 
forma d’equip. El recorregut 
de la Powerade passarà per 

Calaf, Balaguer, Candasnos, 
Zuera, Tafalla, Irurtzun i San-
testeban, en terrenys tan di-
versos com el prelitoral català, 
les àrees del desert dels Mo-
negros (Aragó), les Bardenas 
Reales (Navarra) o els boscos 
del País Basc.
Aquestes poblacions acolliran 
les estacions d’hidratació, on 
els participants podran gau-
dir d’un avituallament sòlid i 
líquid, i on a més els equips 
podran passar-se el relleu. 
La recepció dels municipis és 
fonamental per donar ànims a 
tots els participants en aquest 
repte esgotador.
El pas de la cursa per Calaf 
serà el mateix divendres 5 de 
juny al voltant de les 23.00 h.

La Powerade que passarà per 
Calaf el 5 de juny ja compta 
amb 200 ciclistes inscrits

CALAF / LA VEU

Des d’aquest dilluns i fins el 29 
de maig, totes les persones in-
teressades a iniciar o continuar 
estudis musicals poden tramitar 
les matriculacions per al curs 
2015-2016 a l’Escola Municipal 
de Calaf. El ventall d’ensenya-
ments que s’ho ofereix és molt 
ampli: llenguatge musical des 
de sensibilització fins a nivell 
professional, i una llarga llista 
d’instruments (piano, violí, vi-
oloncel, acordió, bateria, cla-
rinet, saxo, trombó, trompeta, 
flauta travessera i guitarra). 
Els estudis inclouen les audi-
cions trimestrals, els concerts 
de Nadal i de final de curs, la 
setmana cultural i els exàmens 
quadrimestrals. També és in-
teressant el servei de recollida 
d’alumnes a l’Escola Alta Se-
garra que s’ofereix en l’etapa 

d’iniciació, així com la possibi-
litat de convalidar estudis de 
nivell professional a l’IES. Els 
horaris d’atenció al públic per a 
fer efectiva la matriculació són 
els dilluns, dimecres, dijous i di-
vendres de 16 h a 21 h. També 
podeu demanar més informa-
ció trucant al 93 868 10 10 o bé 
enviant un correu electrònic a 
emmcalaf@diba.cat.

Trobada de violoncels
Un bon exemple de les nom-
broses activitats a les quals se 
suma l’Escola de Música durant 
el curs és la trobada de violon-
cels que va tenir lloc el passat 
15 de maig, a la sala d’actes 
municipals. Hi van participar 
alumnes calafins i de l’Escola 
de Música de Guissona, amb 
un repertori que incloïa peces i 
autors ben coneguts. 

Inscripcions obertes a l’Escola 
de Música per al curs vinent 

Moltes felicitats
per en

Josep
i la

Conxita
per les seves

Noces d’or

ES BUSCA ASSESSOR 
COMERCIAL

Es busca assessor comercial experimentat  i 
dinàmic per a posició amb un enorme potencial 
de creixement. Captació, assessorament i 
fidelització de clients. 

Es valorarà bona presència i un mínim de 3 
anys d'experiència com a venedor. 
Imprescindible vehicle propi. 

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

rrhh@pymesolutions365.com



Gran victòria del CBI, que té a 
tocar  la final four de la Copa 
Catalunya i l’ascens a l’EBA

HOQUEI / IHC BLOCAT

L’equip sub-23 de l’IHC acaba-
va de proclamar-se campió de 
lliga en imposar-se al Vendrell 
per 3 a 6. Era el millor presagi 
per la gesta que havien de fer 
els “grans”. Guanyar al Ven-
drell a casa seva i quan els 
locals s’hi jugaven la lliga eu-
ropea. Valia la pena intentar-ho 
pel que hi havia en joc: entrar 
per 27 ena temporada conse-
cutiva a Europa.
I els arlequinats es van que-
dar molt a prop. Especialment 
en una gran segona part en 
la qual van merèixer guanyar. 
Però l’ex-IHC, Xus Fernàndez, 

Jornada 30 (darrera)
Club Patí Vic - Coinasa Liceo HC   5-7
CE Noia Freixenet - Reus Deportiu   6-5
Mis Iberica CH Mataró - FC Barcelona   3-5
CE Moritz Vendrell - Monbus Igualada HC   1-0
Calafell Tot l’Any - Enrile PAS Alcoi   5-5
Vilafranca - ICG Software Lleida   4-2
CP Voltregà - CP Tordera   5-2
Global Patín Cerceda - CP Manlleu   4-4

         PT j g e p     gf     gc    
1. FC Barcelona  85  30  28  1  1  163  54
2. Liceo  74  30  24  2  4  168  90
3. M. Vendrell  56  30  17  5  8  123  111
4. Club Patí Vic  53  30  16  5  9  117  85
5. Reus Deportiu  51  30  16  3  11  114  103
6. Patín Cerceda  48  30  13  9  8  117  120
7. Voltregà  41  30  11  8  11  96  87
8. Vilafranca  41  30  11  8  11  100  108
9. Enrile Alcoi  38  30  11  5  14  105  131
10. Igualada HC  36  30  10  6  14  94  94
11. ICG Lleida  34  30  9  7  14  107  117
12. Calafell   32  30  9  5  16  85  116
13. Noia Freixenet  30  30  8  6  16  80  106
14. Manlleu  27  30  7  6  17  77  104
15. Mataró  26  30  8  2  20  99  130
16. Tordera  8  30  2  2  26  74  163

OK Lliga masculina
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CAMPIÓ:
FC Barcelona
LLIGA EUROPEA: FC Barcelona, Liceo, Moritz 
Vendrell i CP Vic
COPA CERS: Reus, Cerceda, Voltregà, Vilafranca i 
Alcoi. 
DESCENS:
Manlleu, Mataró i Tordera

ho va impedir amb una gran 
actuació. A la fi va valer el gol 
de Sergi Miras i l’IHC va que-
dar irremeiablement fora d’Eu-
ropa.
La primera part va ser clara-
ment pels locals que van im-
primir un ritme molt alt al seu 
joc. L’IHC va resistir gràcies a 
un Elagi sensacional, especial-
ment quan l’equip va jugar en 
inferioritat per una targeta bla-
va injusta a Jassel Oller (fins 
a 4 aturades impossibles en 2 
minuts). També és cert que el 
Vendrell va enviar un parell de 
boles al pal. En definitiva el gol 
de Miras va ser encara un pe-

atge no gaire car.
Al descans un empat classifi-
cava al Monbus per Europa. I 
els igualadins van sortir endo-
llats per aconseguir-lo (com a 
primer pas per arribar a la vic-
tòria. Tot i que el Vendrell li va 
fer una defensa mixta per des-
conectar Ton Baliu de la crea-
ció (cosa que van aconseguir 
de manera molt limitada), l’IHC 
va posar setge a la porteria de 
Xus. Fins a 11 grans oportuni-
tats arlequinades que l’ex de 
l’IHC va aconseguir aturar (in-
closes 2 FD, l’última a falta de 
32 segons). Però no hi va ha-
ver manera… la bola es va ar-

ribar a passejar a centímetres 
de la línia de gol però es va 
negar a entrar. I l’IHC va sortir 
d’Europa. La ratxa de presèn-
cia ininterrompuda haurà de 
tornar a començar.
El partit posa també punt i final 
a la temporada. 
VENDRELL 1 (1/0) Xus, Creus, 
Miras (1), J.Ferrer, Mitjans, 
equip inicial.
MONBUS IHC 0 (0/0) Elagi, 
Ton, Met Molas, Pla i Dani, 
equip inicial. Jassel, J.Muntané. 
Garreta, Teti i A.Ferrer.
GOLS: 1-0 Miras (m. 14)

Més info a http://ihc.blog.cat

El Monbus Igualada HC acaba 
la temporada fora d’Europa

BÀSQUET / LA VEU

Primer partit de les fases d’as-
cens a EBA, jugat a Igualada 
contra el primer classificat 
de l’altre grup, el Netsport-El 
Masnou. El primer quart del 
partit, començava amb una 
petita demostració de l’encert 
igualadí des de la línia de tri-
ple. Un Netsport-Masnou poc 
ficat en atac, i la bona defensa 
de l’equip local, permetien als 
blaus posar-se per davant del 
marcador al final dels primers 
minuts. El resultat era de 17-
12. En el segon quart, les co-
ses seguien igual, amb el Phy-
sic CB Igualada A tractant de 
marxar en el marcador, i amb 
un rival intentant apropar-se en 
el marcador.
Va ser en el minut 5 de quart 
quan l’equip local aconseguia 
col·locar-se 10 punts per so-

bre en el marcador, tot i que la 
resposta no es va fer esperar. 
Amb un parcial de 0-6, els ju-
gadors del Netsport-El Masnou 
es posaven tan sols a 5 punts. 
El resultat del parcial va ser de 
18-17, que permetia marxar a 
la mitja part amb un resultat 
total de 35-29. A la represa del 
partit, els jugadors de Raül Ca-
ballero seguien molt forts en 
defensa, i molt posats en atac, 
sobretot des de la línia de tir 
lliure. Va ser al minut 2 de quart, 
on van aconseguir encaixar un 
parcial de 7-0, posant-se altra 
vegada a 10 punts per sobre 
en el marcador. Un quart amb 
molta anotació per part dels 
blaus, que aconseguien anotar 
5 triples. El resultat de parcial 
va ser determinant, amb un 27-
15, que col·locava un total de 
62-44.

En l’últim quart, l’equip igualadí 
lluitava per mantenir el resul-
tat amb la màxima diferència. 
Amb una molt bona defensa, 
sense donar opció als visitant 
de poder anotar fàcilment, i un 
atac molt ràpid i precís, acon-
seguien ampliar el resultat fi-
nal. El parcial va ser de 24-22.
Finalment el matx va acabar 
amb un resultat de Physic CB 
Igualada A 86 – Netsport-El 
Masnou 66.
Aquesta setmana el Physic CB 
Igualada A, jugarà la tornada 
de la Fase Final de Copa Cata-
lunya masculina. El partit es ju-
garà a el Masnou a les 20h de 
dissabte 23 de maig. Si supera 
l’eliminatòria passaria a la final 
four de la Copa Catalunya, on 
tres dels quatre participants 
pugen directament a l’EBA.

ATLETISME / IGNASI COSTA

Els quatre equips de relleus del 
CAI als Campionats de Catalu-
nya de Relleus a Lleida asso-
liren tres podis. Les Juvenils 
de 4 x 100 m., es proclamaren 
Campiones amb Anna Asensi - 
Judit Bascompte - Cristina Ga-
barró i Gemma Ortega, amb un 
registre de 49”51.

Els  Junior masculí  de 4 x 100 
m., eren sotscampions amb 
Aleix Marín - Jan Roca - Al-
bert Rovira i Eduard Fàbregas, 
amb  44”40, i 3rs. en Promesa 
- Junior masculí.
Les Juvenils de 4 x 400 m., 
assolien el Bronze amb Cris-
tina Gabarró - Marta Llagos-
tera - Gemma Ortega i Lydia 
Rodríguez, amb un registre de 
4’15”54. 

Tres podis del CAI en el 
campionat català de relleus

BÀSQUET / LA VEU

Tres jugadors del primer equip 
del FC Barcelona de bàsquet, 
Huertas, Thompson i Jackson, 
han estat aquesta setmana al 
poliesportiu de les Comes per 
a participar en un entrenament 
amb una selecció dels equips 
del Club Bàsquet Igualada. 
L’activitat ha generat molta 
expectació, fins al punt que la 
pista s’ha omplert de jugadors i 
jugadores, i les graderies, ple-
nes de públic.

Es dóna la circumstància que 
aquesta temporada el CBI ha 
estat el Club que ha portat més 
nens i nenes a veure partits del 
Barça de Bàsquet. Han sigut 
al voltant de 200 esportistes 
de l’entitat igualadina. Com a 
premi, el Barça els ha obsequi-
at amb la presència dels tres 
jugadors del primer equip del 
Barça. També hi havia Barça 
TV per fer-ne un reportatge. A 
l’acabar la sessió tots plegats 
s’han fet una fotografia de fa-
mília.

Tres jugadors del Barça 
s’entrenen amb els equips 
base del Bàsquet Igualada
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FUTBOL / ELENA ALERT

Partit transcendental el que 
disputava diumenge el CFI 
contra el Tàrrega, rival direc-
te a la classificació. Els dos 
equips es jugaven mitja tem-
porada a Les Comes i aques-
ta necessitat de puntuar es va 
notar des del primer moment 
al camp. 
L’afició també és conscient 
de la importància d’aquests 
últims partits de la lliga i, un 
diumenge més, van omplir a 
vessar les grades per animar 
a un equip que va sortir de nou 
a donar-ho tot, amb la intenció 
de sumar el quart partit conse-
cutiu sense perdre. 
Els blaus van dominar la pri-
mera meitat, amb diverses 
ocasions de gol, mentre que 
els visitants no aconseguien 
xutar a porteria. Ben aviat va 
arribar la recompensa del do-
mini local amb un gol de Mar-
tí Just, al minut 24, gràcies a 
una pilota llarga per la banda 
que el davanter va col·locar al 
fons de la xarxa. Amb el 1-0 
es va arribar al descans, amb 
bona sensació per l’Igualada. 
Als deu minuts de la represa, 
però, el Tàrrega va aconseguir 
escurçar distàncies i inquietar 
el joc dels blaus. Una jugada 
provinent d’un córner va propi-
ciar un xut llunyà de Padrones 
que va entrar per tota l’esqua-
dra i col·locava d’empat a 1 al 
marcador. Morera, amb la vi-
sió totalment nul·la, no va po-
der fer res per aturar la pilota. 

El CFI surt de la zona de descens directe

   PT. p j e p gf  gc 
1 Morell 67 32 20 7 5 56 40
2 Santboià 64 32 19 7 6 68 31
3 El Catllar 57 32 17 6 9 49 40
4 Rapitenca 50 32 14 8 10 47 36
5 Torredembarra 49 32 13 10 9 55 43
6 Amposta 47 32 11 14 7 55 46
7 Sant Ildefons 47 32 12 11 9 50 41
8 Balaguer 46 32 11 13 8 42 35
9 Reddis 44 32 13 5 14 46 35
10 Lleida “B” 43 32 10 13 9 31 43
11 Viladecans 43 32 12 7 13 46 42
12 Vilanova Geltru 43 32 12 7 13 42 44
13 Almacelles 38 32 10 8 14 39 49
14 Igualada 38 32 10 8 14 39 51
15 Tàrrega 36 32 8 12 12 31 38
16 Juventud 25S 30 32 8 6 18 31 49
17 Mollerussa 25 32 6 7 19 34 59
18 Torreforta 19 32 4 7 21 43 82

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 32
Rapitenca UE - Viladecans UD  2-1
Lleida E. Terraferma “B” - Juventud 25S  0-0
Torreforta CDC - Reddis CF  0-6
Sant Ildefons UE - Torredembarra UD  1-3
Amposta CF - El Catllar CE  1-2
Vilanova Geltru CF - Morell CD  4-5
Mollerussa CFJ - EFAC Almacelles CF  0-2
Igualada CF - Tarrega UE  2-1
Balaguer CF - Santboia CF  0-0

   PT. p j e p gf  gc 
1 Suburense 68 32 20 8 4 77 36
2 U. Bellvitge 66 32 20 6 6 57 27
3 Vista Alegre 65 32 20 5 7 65 37
4 Can Vidalet 62 32 19 5 8 64 39
5 Marianao P. 55 32 16 7 9 44 36
6 Gornal 51 32 15 6 11 59 42
7 Begues 45 32 12 9 11 48 45
8 San Mauro 42 32 12 6 14 39 42
9 St Joan Despí 42 32 10 12 10 41 44
10 St Cugat  40 32 11 7 14 36 37
11 Moja 40 32 11 7 14 61 60
12 Prat “B” 39 32 11 6 15 34 45
13 Espluguenc 39 32 11 6 15 46 49
14 Martorell 37 32 10 7 15 47 57
15 Júnior 34 32 9 7 16 42 50
16 Olivella 32 32 8 8 16 44 65
17 St Andreu Bar. 29 32 8 5 19 36 76
18 PA Màlaga 17 32 4 5 23 39 92

Jornada 32
Moja AE - Olivella CE    2-1
Pª Unión Màlaga Club - Martorell CF  1-2
Prat AE “B” - San Mauro UD  2-0
Unificación Bellvitge UD - Sant Joan Despí  0-1
Marianao Poblet UD - Begues CF  0-1
Can Vidalet CF - Espluguenc FA  3-3
Sant Cugat Esport FC - Júnior CF  0-0
Sant Andreu de la Barca - Vista Alegre UD  1-3
Suburense CF - Gornal UD  3-0

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1 Òdena 81 32 25 6 1 108 41
2 At. Vilafranca 73 32 22 7 3 83 37
3 Piera 65 32 21 2 9 80 48
4 Calaf 60 32 19 3 10 91 60
5 Cubelles 55 32 16 7 9 69 50
6 Montserrat 55 32 15 10 7 55 46
7 La Granada 53 32 16 5 11 77 49
8 Anoia CE 49 32 15 4 13 78 61
9 St Pere M. 38 32 9 11 12 62 48
10 Sitges 37 32 10 7 15 51 59
11 Riudebitlles 35 32 9 8 15 65 71
12 Les Roquetes 35 32 8 11 13 46 61
13 La Munia 34 32 9 7 16 52 88
14 St Cugat S. 33 32 9 6 17 52 88
15 Carme 33 32 10 3 19 55 88
16 Ribes 31 32 8 7 17 45 65
17 PJ Roquetes 24 32 7 3 22 40 100
18 Espirall 18 32 5 3 24 45 94 

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 32 
Espirall-Calaf    1-8
St. Cugat Sesgarrigues-Cubelles  0-6
Ribes-La Múnia    3-0
Les Roquetes-Òdena    0-1
Piera-St. Pere Molanta   0-4
Montserrat-P. Jove Roquetes  4-2
La Granada-Riudebitlles   3-2
Carme-Sitges    4-1
Vilafranca At.-Anoia    2-1

PITXITXI DE L’ANOIA

Jornada 33
Torredembarra UD - Rapitenca UE
Reddis CF - Sant Ildefons UE
Morell CD - Torreforta CDC
Viladecans UD - Mollerussa CFJ
El Catllar CE - Lleida E. Terraferma “B”
Juventud 25 Septiembre - Vilanova Geltru CF
Amposta CF - Santboia CF
EFAC Almacelles CF - Igualada CF
Tarrega UE - Balaguer CF

Jornada 33
Olivella CE - Prat AE “B”
Vista Alegre UD - Marianao Poblet UD
Júnior CF - Pª Unión Màlaga Club
Can Vidalet CF - Begues CF
Espluguenc FA - Suburense CF
Gornal UD - Sant Cugat Esport FC
Sant Joan Despí UE - Sant Andreu de la Barca
San Mauro UD - Unificación Bellvitge UD
Martorell CF - Moja AE

Jornada 33 
Cubelles CF - Ribes CD
Sitges UE - Fund.PE At. Vilafranca
Base Espirall-Les Clotes - Anoia CE
Calaf UD - St Cugat Sesgarrigues
La Munia AE - Les Roquetes CF
Odena CE - Piera AE
Sant Pere Molanta CFP - Montserrat Igualada UD
Pª Jove Les Roquetes - La Granada CF
Riudebitlles CE - Carme CE

Pocs minuts després d’aquest 
cop moral pels locals, el Tàrre-
ga va tenir una ocasió d’or per 
tornar a marcar, però el porter 
de l’Igualada la va refusar amb 
una gran parada. La tranquil-
litat pels blaus va arribar al mi-
nut 74 amb un gol d’Eloi provi-
nent d’una centrada de Martí. 
La pressió dels dos equips per 
aconseguir endur-se la victò-
ria com fos van marcar uns 
minuts finals de molta lluita, 
sobretot del conjunt igualadí, 
que sabia que els tres punts 
eren vitals per seguir aspirant 
a mantenir la categoria. 
Els xiulets de l’àrbitre indicant 
el final del partit van desfermar 
de nou l’alegria entre jugadors 
i aficionats, conscients que 
aconseguien els 38 punts que, 
a hores d’ara, els treu de la 
zona directa de descens i els 
situa a un pas de la salvació. 

El partit de diumenge que ve, 
doncs, torna a ser de màxima 
transcendència. I de nou la 
batalla a la gespa serà com-
plicada, perquè el CFI viatja 
a casa de l’EFAC Almacelles, 
empatat de punts amb els 
blaus. 
CF IGUALADA: Eduard Morera, 
Bernat Sansano, Roger Peña, 
David Baraldés, Ton Casas (Ro-
bert Palau 68’), Martí Just, Enric 
Palet, Eloi Jiménez (Pau Vidal 
89’), Jordi Castellano, Jonathan 
Fernandez, Carles Güell (Bacha-
na Lominadze 79’)
UE TÀRREGA: Mur, Bañuelos, 
Domingo, Cortada (Robinat 56’), 
Egea, Pijuan, Vendrell, Grau 
(Padrones 36’), Roldán (Jucla 
75’), Carballo (Cabezudo 36’), 
Esteve (Pacheco 79’). 
GOLS:  1-0 Martí Just (23’), 1-1 
Javier Padrones (55’), 2-1 Eloi 
Jiménez (74’).

Amb 36 gols:
Bogdan Pelepco  Fàtima  36 
Amb 34 gols:
David Garrido  Masquefa  34
Amb 32 gols:
Jordi Lliró  Ateneu PBI  32
Amb 31 gols:
Samuel Pérez  Pobla Clar.  31
Amb 29 gols:
Xavier Valls  Òdena  29
Amb 28 gols:
Isidre Marsiñach  Calaf  28
Amb 21 gols:
Joan Mabras  Pobla Clar.  21
Amb 19 gols:
Sergi Solà  Piera  19
Amb 18 gols:
Carlos González  Fàtima  18
Gerard Márquez  Rebrot  18
Amb 17 gols:
Gerard Jorba  Òdena  17
Xavi Mas  Piera  17
Miguel Andreu  Anoia  17
Ricardo Lanuza  Cabrera d’Anoia  17
Edgar Maldonado  San Mauro B  17
Amb 16 gols:
Edgar Rodríguez  Piera  16
Cristian Martínez  PM Tossa  16 

futbol 4A CATALANA G7

   Pt. P J E P Gf  Gc
1 Fàtima 77 30 25 2 3 96 24
2 PM Tossa 71 30 22 5 3 93 24
3 Masquefa 70 30 22 4 4 94 19
4 La Pobla Clar. 70 30 23 1 6 98 34
5 San Mauro “B” 59 30 19 2 9 83 44
6 Hostalets P. 58 30 17 7 6 70 33
7 Ateneu PBI 51 30 16 3 11 92 51
8 Tous 39 30 12 3 15 50 60
9 Capellades 35 30 9 8 13 45 55
10 La Llacuna 34 30 9 7 14 50 60
11 Rebrot 25 30 7 4 19 50 85
12 La Paz 25 30 8 1 21 41 112
13 Jorba 25 30 7 4 19 47 89
14 Cabrera Anoia 24 30 6 6 18 39 100
15 Vilanova Camí 16 30 5 4 21 35 66
16 La Torre Clar. 7 30 2 1 27 18 145

Jornada 30 (darrera)
Ateneu PBI - La Pobla Claramunt  1-5
Fatima FC - Hostalets Pierola CF  1-1
San Mauro UD “B” - La Paz CF  7-3
Tous UE - La Llacuna CF   3-0
Rebrot UD - Jorba UD   2-3
Masquefa FC - Pª Ma .Tossa Montbui CF  0-1
Vilanova Cami CF - Capellades CF  3-0
La Torre Claramunt UE - Cabrera Anoia CE  3-2

CAMPIÓ i ASCENS A TERCERA CATALANA:
Fàtima FC d’Igualada

PROMOCIÓ D’ASCENS:
Penya Madridista Tossa de Montbui

L’Òdena, campió de 3a  i ascens a Segona Catalana
FUTBOL / CFI

Amb la 25a victòria de la tem-
porada davant les Roque-
tes (0-1), el Centre d’Esports 
Òdena ha pogut celebrar ja, a 
dues jornades de la conclusió 
de la lliga, el títol de campions 
del grup 12è de la Tercera Ca-
talana, i el seu ascens a Se-
gona. L’equip de Magí Badia 
s’ha mostrat molt sòlid durant 
tot el campionat, i l’ascens és 
del tot just i merescut. El Pie-
ra i el Calaf s’han quedat a les 
portes de la promoció. 
A Quarta, la Penya Madridista 
Tossa disputarà la promoció 
d’ascens davant el Castellví 
de la Marca, primer a fora.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
AGENDA OCULTA (1990)  Irlanda, l´IRA, la CIA i el terrorisme d´Estat.
SCARFACE (1931)  La primera obra mestre del cinema de gàngsters
RIO BRAVO (1958)  Western amb John Wayne, Dean Martin i Angie Dickinson
ANNIE HALL (1977) Woody Allen dirigeix per primera vegada a Diane Keaton
TITANIC  (1997)  Una de les pel.lís més populars i taquilleres de tots els temps



JUDO / LA VEU

El passat dissabte, es va dur 
a terme el IV Campionat de 
Judo Joan Antoni Samaranch, 
on van participar Judokas del 
Club Ippon de Bellpuig, Ate-
neu Igualadí, Maristes Mont-
serrat (Lleida) i els amfitrions 
Maristes Igualada.
L’esdeveniment esportiu va 
comptar amb el gran suport de 
la comunitat Maristes Igualada 
i l’empresa Igualadina Punto 
Blanco.
Van participar nenes i nens 
repartits en categories d’edat i 
pes, setmanes prèvies a l’es-
deveniment es va realitzar un 
curs de control de taula, per 
a esdeveniments de Judo, la 
qual van assistir mares i pares 
que van ser que van portar tot 
el control del Campionat i van 
complir amb un Notable ja que 
aquest esdeveniment es de-
senvolupament amb norma-

L’Ateneu i Maristes, al Campionat de 
Judo Juan Antonio Samaranch

REDACCIÓ / LA VEU

El passat cap de setmana la 
plaça de Cal Font es va con-
vertir en una pista de tennis 
per tal de promocionar l’Open 
Arcadi Manchón. Moltes van 
ser les persones que es van 

Tennis al carrer com a promoció 
de l’Open Arcadi Manchón
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litat, l’Arbitratge va ser dirigit 
per Javier Rodríguez Villaor-
duña, sent a més el responsa-
ble tècnic del Campionat.

Resultats
Mini 2009-2010
-18kg
1. Guillem Colome Maristes
2. Jan Montagut Grasso Maristes
-21kg
1. Marti Baranda Bes Maristes
2. Roc Montcunill Lopez Maristes
3. Carlos Ferreiro Maristes
-24kg
1. Indiana Vich Tusal Maristes
Prebenjamins 2007-2008
-23kg
1. Marti Monell Maristes
2. Martí Montcunill Maristes
3. Clara Torelló Gaset Maristes
-23 Femení
1. Clara Torelló Gaset Maristes
2. Carla Tasias Ateneu
-25 kg
1. Alex Baranda Bes Maristes
2. Laia Enrich Ateneu

-27kg
1. Biel Martinez Del Rio Maristes
3. Bodgan Zargorodniy  Ateneu
-27kg    
3. Bruna Martinez   Ateneu
-30kg
1. Pau Jiménez Isant Maristes
2. Biel Martínez Del Río Maristes
Benjamins 2005-2006 
-27kg
1. Noa Manzano Etero Maristes
3. Aina Castuera Sanou Maristes
-30 kg
1. Quim Guerrero Cañas Ateneu
2. Bru Carner Ateneu
3. Albert Soler Ateneu
-33kg Femenino
1. Noa Manzano Etero Maristes
3. Aina Castuera Sanou Maristes
-40kg
3. Biel Llenas Ateneu
Alevins 2003-2004
-40kg
2. Sergi Navarro Salva Maristes
3. Francesc Martinez Ateneu 
-50kg
1. Pablo Rodriguez Maristes

Triangular de penyes de l’Anoia
FUTBOL / LA VEU

La Penya Madridista de Vi-
lanova del Camí organitza la 
primera edició del Triangular 
d’Agermanament de Penyes 
de l’Anoia, amb la col.labo-
ració de la Penya Blaugrana 
d’Igualada i la Penya Blanc-i-

Blava de la capital de l’Anoia.
El torneig es farà al Camp 
municipal Can Titó de Vilano-
va del Camí el pròxim 31 de 
maig. El primer partit serà a 
las 10:30h, per acabar al mig-
dia. Després del torneig es 
farà un dinar d’agermanament 

a la seu  social de la penya vi-
lanovina, obert a tots els afici-
onats.
El preu del menú és de 10 eu-
ros i s’ha d’adquirir abans del 
27 de maig a la seu de la pe-
nya madridista.

acostar a la plaça per veure en 
acció joves talents i els seus 
entrenadors. 
L’open tennístic comença a jo-
gar-se aquest cap de setmana 
i durant tota la setmana vinent, 
amb entrada gratuïta a les ins-
tal.lacions del CT Montbui.

El Vilanova Bàsquet Endavant 
acomiada la temporada

BÀSQUET / LA VEU

Els jugadors sots 25 van 
tancar la temporada amb 
una derrota, 62-36, davant 
el CorberaC.B. Una vegada 
més l´irregularitat va marcar 
el joc dels vilanovins. Des-
prés d´un començament ple 
d´imprecisions per part dels 
dos equips (5-3 quan portaven 
set minuts) un parcial de 25 a 
0 en sis minuts va trencar el 
partit. Els vilanovins es van re-
fer i van arribar a col.locar-se 
a només 9 punts (39-30) grà-
cies sobretot al joc interior i al 
major encert en el tir exterior. 
D´aquí al final, però, el Cor-
bera va tornar a agafar el co-
mandament i el desencert des 
de la línia de tirs lliures (1 de 
8) va penalitzar el joc vilanoví, 
deixant el marcador final en un 
clar 62 a 36.

El Vilanova tanca la tempora-
da amb només tres victòries 
però mostrant una millora con-
siderable respecte a d´altres 
anteriors i una major cohesió 
entre els jugadors. Amb un 
planter una mica just en algu-
nes posicions i amb algunes 
noves incorporacions ha com-
binat moments de molt bon joc 
amb altres en que els nervis i 
les imprecisions han castigat 
en excés  l’equip. 
Parcials: 16-3, 12-8, 15-19 i 
19-6. Van jugar: Edgar Cabral 
(1)Fernando Leno(6)  , Albert 
Moreno (2) , David Longarón, 
Óscar Borrega(8) , Héctor 
Castillo(4) ,Óscar Gómez i 
Stalin Rodríguez (15) . Entre-
nador Pep Ferrer
L’equip infantil masculí va per-
dre en la seva visita a Vilano-
va i la Geltrú davant l´Ampa 
Santa Teresa per 57 a 7.   



Benjamines del CAI.
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ATLETISME / IGNASI COSTA

Un total de cinc posicions de 
podi van assolir els i les atle-
tes dels equips del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles, en la 
seva participació al Campio-
nats de Catalunya per Clubs 
de Benjamí, Aleví, Infantil i 
Cadet del Prat de Llobregat.  
Foren Campions els Infantils 
masc. i fem., sotscampions els 
Alevins masc. i fem., assolint  
també l’Argent les Benjamins 
fem., entre altres destacades 
actuacions dels nois i noies 
del CAI.  
A més, els equips de relleus 
Juvenils fem. i Junior masc., 
assoliren també tres posicions 
de podi, Or per a les Juvenils 
de 4 x 100 m., Argent per als 
Junior en 4 x 100 m., i Bronze 
per a les Juvenils de 4 x 400 
m., als Campionats catalans 
de Lleida del dissabte, en un 
intens cap de setmana atlètic. 
Actuacions que confirmen al 
club igualadí entre els capda-
vanters de l’atletisme català.

Els dos equips infantils, 
campions de Catalunya
Les joves atletes de l’equip 
Infantil del CAI, es proclama-
ren Campiones de Catalunya 
per Clubs, dissabte al Prat de 
Llobregat. Les anoienques su-
maren 428,5 punts, imposant-
se a l’Avinent C.A. Manresa, 
2.es. amb  394 punts, entre un 
total de 26 equips.
Van sobresortir les victòries de 
Martona Segura en javelina, 
amb 25,83 m., i de les compo-
nents del relleu de 4 x 80 m. 
del CAI amb Anna Cos - Maria 
Enrich - Paula Iglesias i Cris-
tina Rosich, 1eres. exaequo 
amb 44”0.
Eren 2es. Carla Alemany 
en 1.000 m. obstacles amb  
3’30”5, Silvia Hohnhaussen 
en triple salt amb 9,90 m. i 
4a. en llargada amb 4,44 m., 
i les components del relleu de 
4 x 200 m. del CAI format per 
Anna Cos - Paula Iglesias - 
Berta López i Marcel·la Solé, 
amb 1’57”1. 
Eren 3eres. Berta López en 
1.000 m.ll. amb  3’22”4, i Jú-
lia Solé en 80 m. tanques amb 
14”0, i 4a. en 220 m. tanques 
amb 35”1. Isabela Lago era 
3a. exaequo en els 80 m.ll. 
amb 10”9, i 7a. en 150 m.ll. 
amb 21”2.
Anna Torras era 4a. en els 
3.000 m.ll. amb 11’20”8, i Laia 
Planas 4a. exaequo en salt 
d’alçada amb 1,39 m..  
També l’equip infantil es va 
proclamar campió de Catalu-
nya. Els  joves anoiencs foren 
campions amb 377,5  punts, 
imposant-se a l’Avinent Man-
resa, 2ns. amb 332 punts, en-
tre un total de 23 equips clas-

Les alevines i les infantils del CAI, al Prat de Llobregat.

Cinc podis del Club Atlètic Igualada al Campionat de Catalunya

sificats.  
A destacar les victòries de d’Ai-
tor Caldito en 80 m.ll. amb  9”9 
i en triple salt amb 11,04 m., 
de Franc Samaniego en 600 
m.ll. amb 1’40”8, de Gerard 
Farré en 1.000 m. obstacles 
amb 3’11”9, d’Eduard Guzmán 
en 220 m. tanques amb 32”7, 
i 2.n. en 80 m. tanques amb 
13”6, i dels rellevistes de 4 x 
200 m. amb el conjunt format 
per Josep Domènech - Alex 
García - Jan Solà i Pol Roca, 
amb 1’59”00.
Eren 2ns. David Muñoz en 
1.000 m.ll. amb 3’09”4, Pol 
Roca en salt d’alçada amb 
1,57 m., i els rellevistes de 4 x 
80 m. del CAI amb l’equip for-
mat per Oriol Macià - Nil Vives 
- Alex García i Jan Solà,  amb 
45”0.
Eren 3ers. Franc Samaniego 
en pes amb 9,88 m., i Gerard 
Farré, 3r. exaequo en 150 m.ll. 
amb 19”9. David Muñoz era 
4t. en llargada amb 4,52 m.

Els alevins, sotscampions                                                                                                         
Els Alevins masculins van 
ser sotscampions. Assoliren 
la medalla d’Argent corres-
ponent, amb un total de 312  
punts, a només 4 punts del 
C.A. Canaletes, guanyadors 
amb 316 punts, i per davant 
del C.A. Granollers, 3ers. 
amb 281,5 punts, equips que 
formaren el podi en aques-
ta competició amb 28 equips 
classificats.
Cal destacar la gran actuació 
global, el 1r. lloc dels rellevis-
tes de 3 x 600 m. del CAI amb 
Ton Badía - Alex Riera i Lluc 
Roda, amb 5’44”8.  
Eren 2ns. Alex Riera en pes, 
amb 9,09 m., i Pol Cos en disc 
amb 21,24 m..  Eren 3ers. Ton 
Badía en 600 m.ll. amb 1’50”0,  
Mohamed Ayyad en 2.000 m.ll. 
amb 7’17”2, i els components 
del relleu de 4 x 60 m. del CAI 
format per Mohamed Ayyad - 
Marc Balcells - Nil Pelfort i Nil 
Sanz, també 2ns. amb 35”2.
Isaac Baltà era 4t. en salt d’al-
çada amb 1,31 m., i Nil Sanz 

4t. exaequo en 60 m.ll., amb 
8”9. 
Les nenes alevines també 
aconseguien el segon lloc i 
medalla d’argent, amb 282,5 
punts, en la competició domi-
nada per l’Avinent C.A. Man-
resa, 1eres. amb 319,5 punts, 
i eren 3es. les atletes del C.A. 
Canaletes amb 272,5 punts, 
entre un total de 27 equips 
participants.
Cal ressaltar la victòria de Car-
la Bisbal en els 600 m.ll. amb 
7’06”3, i la 2a. posició de les 
rellevistes de 3 x 600 m. del 
CAI amb Francina Massagué 
- Nuria Moix i Martina Segura, 
amb  6’02”2. 
Eren 3eres. Francina Massa-
gué en 600 m.ll. amb 1’56”7,  
Nuria Moix en salt d’alçada 
amb 1,29 m., i Helga Estapé 
en disc amb 17,50 m.. 
Les components del relleu de 
4 x 60 m. del CAI eren també 
6.es. amb Carla Bisbal - Cèlia 
Carles - Alba López i Judit Na-
varro, amb 36”4.

Les benjamines, 
sotscampiones
Les benjamines femenines del 
CAI Petromiralles també es 
van proclamar sotscampiones 
de Catalunya, amb un total de 
117 punts, imposant-se l’Avi-
nent C.A. Manresa amb 136 
punts, i per davant de l’A.A. 
Catalunya, 3es. amb 114,5 
punts, entre un total de 23 
equips participants.
A destacar entre la gran actua-
ció general, els 2ns. llocs d’El-
sa Alias en llançam. de pilota 
amb 22,59 m., i de Laia Rodrí-
guez en 1.000 m. marxa, amb 
5’37”5. Eren 4es. exaequo les 
components del relleu de 4 x 
60 m. del CAI format per Ber-
ta Piqué - Mar Buchaca - Laia 
Rodriguez i Martina Zunino, 
amb 40”2. 
L’equip masculí era setè, amb 
un total de 122 punts, categ. 
en la que es va imposar  l’Avi-
nent C.A. Manresa amb 158 
punts, entre un total de 27 

equips participants. 
Individualment cal ressaltar 
el 2.n. lloc de Marc Aguila en 
1.000 m. marxa amb 5’30”7. 
Eren 8ens. els components 
del relleu del CAI de 4 x 60 m. 
format per Marc Àguila - Oriol 
Alonso - Olau Riera i Eudald 
Iglesias, amb 41”2.

Les cadets, novenes
En categoria cadet femeni-
na, el CAI va ser novè amb 
198 punts, en la competició 
dominada pel C.A. Canaletes 
amb 310,5 punts, seguides 
de l’A.A. Catalunya, 2es. amb 
294,5 punts, i de l’Avinent 
Manresa 3es. amb 282 punts, 
en aquesta competició amb 20 
equips classificats.  
A destacar Paula Blasco en 
els 1.500 m. obstacles, amb 
marca personal de 5’09”89, i 
de Laia Moix en salt d’alçada, 
amb 1,61m. -igualant marca 
personal-, i assolint ambdues 
les mínimes estatals Cadet 
corresponents.
Sobresortiren també les actu-
acions de Mar Belenguer, 3a. 

en 600 m.ll. amb1’44”72, i de 
Marta Garrido, 4a. en javeli-
na amb 25,31 m. Les compo-
nents del relleu de 4 x 300 m. 
del CAI eren 7es. amb l’equip 
format per Berta Castells - Mar 
Belenguer - Jana Roca i Paula 
Blasco, amb 3’09”81.
L’equip cadet masculí era 
desè amb 159 punts, en la 
competició guanyada per 
l’Avinent Manresa, 1ers. amb 
245 punts, entre un total de 17 
equips participants. Van so-
bresortir les actuacions d’Hec-
tor Ramos, guanyador en Salt 
d’Alçada amb marca personal 
de 1,86 m., mínima estatal Ca-
det, i també guanyador en els 
100 m. tanques amb 14”83.   
Eren 2ns. Pol Marín en disc, 
amb 36,98 m., i també 3r. en 
pes amb 11,48 m., Max Rei-
xach 3r. en javelina amb 36,90 
m., i Oriol Castells 3r. en triple 
salt amb 11,28 m. Els com-
ponents del relleu del CAI de 
4 x 100 m. format per Baldiri 
Gassó - Eric Gutiérrez - Adrià 
Pujadó i Ton Cortiella, eren 
11ens. amb 56”82.



JOCS ESCOLARS / LA VEU

El dissabte 16 de maig es van 
celebrar les Finals a 4 de Fut-
bol Sala dels Jocs Esportius 
Escolars organitzats pel Con-
sell Esportiu de l’Anoia. Va 
ser una matinal esportiva molt 
competida, amb partits molt 
igualats.
En categoria aleví masculí, el 
campió va ser l’Escola Emi-
li Vallès que es va imposar a 
la final a les Escolàpies per 7 
gols a 2. El tercer classificat 
va ser els Maristes que es va 
imposar al Monalco A per un 
ajustat 4 a 3.
En categoria infantil masculí, 
el campió va ser l’Institut Joan 
Mercader que es va imposar 
a la final per un ajustat 4 a 3 
a l’Institut Pla de les Moreres. 
El tercer classificat va ser el 

Finals a 4 de futbol sala i cloenda del 
poliesportiu aleví dels Jocs Escolars

HOQUEI LÍNIA / IHL

El dissabte al matí s’omplia la 
pista de dalt de Les Comes 
per celebrar la 4a edició de 
la Trobada Escolar de Pati-
natge, amb la participació de 
nens i nenes des de 3 fins a 
11 anys. La trobada es fa dues 
vegades durant el curs escolar 
i respecte a la que es va fer 
al novembre s’ha notat i molt 
la progressió del patinatge 
dels nois i noies. Es van pre-
parar cinc circuits d’habilitats 
diferents, velocitat, girs, salts, 
frenades i al final una mini 
pista on tastaven l’hoquei en 
línia. La trobada ja esdevé un 
clàssic i compta amb el suport 
de l’ajuntament d’igualada, en 
aquesta ocasió vàrem gaudir 
amb la presència de la regido-
ra d’esports Rosa Mª Plassa, 
que va destacar la importàn-
cia d’introduir l’esport des de 
ben jove i amb caràcter lúdic 
i festiu. Al final de la matinal 
recompensa pels joves par-
ticipants amb una medalla 

Cap de setmana 
rodó de
l’Igualada 
Hoquei Línia
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nyar al Mestral per 8 a 6.
Els guanyadors de la classifi-
cació dels Valors en Joc van 
ser: alevins masculíns: Garcia 
Lorca i Acadèmia Igualada; in-
fantils masculins: Maristes B i 
Joan Mercader; cadets mas-
culins: Esports Bruc i Sansa 
Park; juvenil masculí: Associ-
ació Latinoamericana. 
El dissabte 16 de maig es 
va celebrar La Cloenda dels 
equips de Poliesportiu Aleví 
dels Jocs Esportius Escolars 
organitzats pel Consell Espor-
tiu de l’Anoia. Va ser una ma-
tinal lúdicoesportiva on el més 
important era passar una bona 
estona amb els equips que 
han estat competint durant tot 
el curs. Els equips van poder 
jugar a korfball, volei, tennis, 

Mestral que va guanyar a l’Es-
cola Pia per 3 gols a 1.
En categoria cadet masculí ni-
vell A el campió va ser l’equip 
de l’Institut Pere Vives que es 
va imposar a la final per 5 a 
1 a l’Escola Anoia. En tercera 
posició, l’Escola Pia que va 
guanyar a l’Esports Bruc per 7 
gols a 1. En el nivell B el cam-
pió va ser els Maristes que 
van guanyar al Font Rubí per 
1 gol a 0. Tercer classificat va 
ser el Can Claramunt, que en 
semis va caure amb el Fontru-
bí per 4-3, i quart el Vilafranca.
En categoria juvenil masculí, 
l’equip campió va ser el Mo-
nalco que es va imposar a la 
final a l’Escola Pia per 3 a 2. 
Tercer classificat l’Associació 
Latinoamericana que va gua-

commemorativa i encarem ja 
l’estiu amb la preparació del 
campus de juliol també dirigit 
a nois i noies de les mateixes 
edats.
Benjamins: HL Igualada 14 - 
CHL Jujol 1
Valents i ràpids, els benjamins 
estan dibuixant un final de 
temporada trepidant, pujant 
el nivell jornada rere jornada 
i agafant un estat de forma 
envejable. L’equip ha evoluci-
onat molt aquesta temporada, 
amb la lliga regular configurats 
en els equips A i B, el que ha 
donat molts minuts als juga-
dors per evolucionar en l’estat 
físic i tècnic individual i, ara, 
en la Copa Federació, que 
estan treballant com un equip 
en majúscules, coordinant-se 

perfectament i practicant juga-
des d’equip. Als darrers partits 
ja s’anava veient la millora 
com a conjunt, amb jugades 
cada vegada més ben trena-
des i un estil sòlid, on cada ju-
gador té el seu lloc i tots treba-
llen en equip. L’equip ja s’està 
preparant per al que serà un 
gran final de temporada, amb 
el torneig d’Oropesa els 12-13 
i 14 de juny.
Jugadors: Biel Segura, Eloi 
Ruiz, Erik Lorenzo, Ian López, 
Laia Mercader, Alex Sanchez, 
Arnau Santano, Lluis Torras, 
Marc Camarero, Marti Roig, 
Marc Fusté, Nil Alonso. Por-
ters: Julian Carrasco i Unai 
Gracia.

Aleví:  HL Igualada 2 - CES 1

Partit certament molt igualat, 
amb dos equips del mateix 
nivell i on les arribades a les 
porteries duien molt de perill. 
L’equip va agafant molt de cos 
i amb aquesta victòria, la se-
gona consecutiva, va consoli-
dant una manera de jugar en 
conjunt, amb unes línies molt 
equilibrades i que treballen 
amb molta coordinació. 
Jugadors: Alex Cano, Unai 
Pérez, Roger Ferrer, Laia Mer-
cader, Alex Sanchez, Arnau 
Santano, Lluis Torras, Marc 
Camarero, Marti Roig, Marc 
Fusté, Nil Alonso, Biel Segu-
ra, Eloi Ruiz, Erik Lorenzo, Ian 
López.  Porter: Martí Sabaté.
Infantils:  HL Igualada 10 - 
CE Gadex 1
Gols des de tots els angles i 

en totes les jugades possi-
bles, una defensa molt ferma 
i la porteria ben tancada. Ben 
aviat es va obrir el marcador i 
l’equip que va anar endavant, 
amb la defensa ben tancada, 
controlant el puck i resolent 
les jugades amb eficàcia. Una 
victòria gratificant en un bon 
final de temporada.
Jugadors: Adam Gràcia, Adrià 
Pajares, Alba Ferrer, Gal·la 
Torrents, Marc Cano, Maria 
Somacarrera, Roger Ferrer, 
Alex Cano, Paula Sabaté, 
Samuel Piquer. Porters: Oriol 
Sanchez i Sergio Pérez.
Avui divendres l’equip sènior 
masculí reprèn l’activitat da-
vant els Tsunamis, a les 21:30 
a les Comes.

futbol, mazaball, handbol i 
shootball.
En categoria aleví femení, 
l’equip del Jesús Maria va 
quedar campió amb 76 punts. 
En segona posició empatats 
van quedar Apiària i Ateneu 
amb 73.5 punts. I tercers l’Es-
cola Mowgli amb 71.5. en la 
classificació dels Valors en 
Joc els equips premiats van 
ser: Garcia Fossas B, Apiària, 
Castell d’Òdena A i B, Mowgli, 
R.Castelltort A i Maristes.
En categoria aleví masculí ni-
vell A, el Mestral A es va endur 
la medalla d’or gràcies als 63 
punts aconseguits. En segona 
posició i medalla de plata pels 
nens del Castell d’Òdena amb 
56.5. Tercera posició i meda-
lla de bronze pels nens del 

Garcia Fossas que van acon-
seguir 54 punts. En la classi-
ficació de valors els premiats 
van ser: Emili Vallès, Castell 
d’Òdena i Dolors Martí.
En categoria aleví masculí ni-
vell B, l’or se’l va emportar el 
Ramon Castelltort B amb 59.5 
punts, la plata pel Mestral B 
amb 57 punts i el bronze pel 
Mowgli amb 45 punts. En cate-
goria aleví mixt, l’or pel Jesús 
Maria amb 51 punts, plata pel 
Castell d’Òdena amb 38 punts 
i bronze pel Marta Mata amb 
31 punts. Els equips premiats 
alevins nivell B i mixtes van 
ser: Castell d’Òdena, Gabriel 
Castellà i Ramon Castelltort. 
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Les igualadines van fer un bon partit davant el Terrassa.

Espectacular partit de l’Igualada FHCP, 
que garanteix la permanència

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU

L’Igualada ha assolit una es-
pectacular victòria contra 
l’Sfèric de Terrassa aquest 
diumenge a Les Comes. Amb 
aquests tres punts al sarró, 
sembla que res ni ningú evi-
tarà que les igualadines tornin 
a disputar la temporada vinent 
l’OKlliga femenina.
Bon partit de l’Igualada a la pri-
mera part. Les noies de Harry 
Mora i Raül Ramírez van sortir 
molt concentrades i van co-
mençar a dominar el tempo 
del partit. Així, sis minuts des-
prés la Raquel Bernadas mar-
cava el primer gol del partit 
(1-0). Però un minut més tard 
l’àrbitre assenyalava penal en 
contra de les igualadines i les 
locals tenien una bona ocasió 
per empatar el partit. La xile-
na Francisca Donoso no sabia 
superar la portera igualadina, 
Laia Navarrete, que guanyava 
clarament el duel i aconseguia 
que el marcador no variés.
A vuit minuts del final de la pri-
mera part, l’àrbitre assenya-
lava ara penal favorable a les 
locals. La capitana igualadina, 
Laura Salvador el transforma-
va i posava el segon gol al 
marcador igualadí (2-0).
L’Igualada feia una bona cir-
culació de bola i assolien llar-
gues possessions de bola. 
Les poques ocasions que va 
tenir l’Sfèric les va resoldre 
perfectament la Laia. Les lo-
cals arribaven al descans 
amb molt bones sensacions. 
Ara calia veure si aquestes es 
confirmaven a la segona part.
Així seria. Als tres minuts de 
la represa, la Raquel Berna-
das tornava a marcar i posava 
un clar avantatge al marcador 
(3-0). I només dos minuts des-
prés la Judit Baldris augmen-
tava la diferència (4-0). Els 
espectadors de Les Comes 
ja es fregaven les mans. Però 
les visitants, enrabiades, van 

Activitat dels equips 
de +kpàdel

reaccionar i van començar a 
pressionar i a buscar la bola 
per crear ocasions. Al minut 
nou l’Igualada arribava a la fal-
ta deu. L’Sfèric podia escurçar 
distàncies amb la falta directa. 
La picava l’Alba Romaguera i 
l’aturava la Laia Navarrete…
però l’àrbitre feia repetir el 
llançament per avançar-se les 
jugadores locals a l’altra punta 
de la pista. Mateixos protago-
nistes i mateix desenllaç. La 
Laia deixava el marcador a 
zero.
Però un minut després la ma-
teixa Alba Romaguera marca-
va el primer gol per a les vi-
sitants (4-1). A vuit minuts del 
final del partit, l’Alba Roma-
guera tornava a marcar i redu-
ïa distàncies (4-2). La pressió 
i la reacció visitant era un fet i 
només uns segons després la 
Regina Flix deixava l’avantat-
ge local a la mínima expressió 
(4-3).
A quatre minuts del final, la 
mateixa Regina Flix empata-
va el partit (4-4). Les locals 
no ho feien malament però 
les egarenques van saber 
desbordar en pocs minuts les 
defenses igualadines. Tanta 
pressió provocava la desena 
falta del Terrassa a dos mi-
nuts del final. Era el moment 
perfecte per posar en avantat-
ge a l’Igualada i defensar-lo 
fins al final. L’encarregada de 
transformar-lo era, l’especia-
lista, la Laura Salvador, que 
en aquesta ocasió tornava a 
superar a la Noèlia de la
Peña i tornava a posar per 
davant a les locals (5-4). Les 
igualadines van saber aguan-
tar i administrar la bola i el 
partit acabaria amb aquest re-
sultat que reflectia, al final, la 
igualtat i la lluita que caracte-
ritzen aquests dos equips.
A manca de tres jornades pel 
final de l’OKlliga, l’Igualada, 
després d’aquesta victòria 

puja fins a la 8 posició amb 26 
punts i l’Sfèric baixa fins a la 7 
posició amb 29 punts. La pro-
pera jornada es juga també a 
Les Comes, però serà el dime-
cres dia 20 a les 21:30 h. en 
partit avançat. L’Igualada es 
tornarà a enfrontar contra el 
CP Manlleu, després de fer-ho 
per útima vegada en el partit 
de quarts de final de la Copa 
de la Reina, i on les igualadi-
nes van posar el partit molt di-
fícil a les que, finalment, s’aca-
barien emportant la Copa. Les 
osonenques ocupen la tercera 
posició i estan competint per 
assegurar-se jugar la com-
petició europea la propera 
temporada, juntament amb el 
Hostelcur Gijon, de la iguala-
dina Maria Díez que ocupa la 
4a posició.
L’Igualada Femení Hoquei 
Club Patins anima a tots els 
socis i seguidors a venir a do-
nar suport a l’equip i a gaudir 
de l’espectacle aquest dime-
cres 20 a les 21:30. El bon joc 
de les igualadines aquestes 
darreres jornades faran del 
partit un matx molt competit.
Igualada FHCP 5
Laia Navarrete -P-, Laura 
Salvador (2), Clara Ferrer, 
Raquel Bernadas (2) i Marta 
Soler.
També Sílvia Borràs -P-, 
Elba Garreta, Laura Torres, 
Meritxell Martínez i Judit 
Baldris (1).
Entrenadors: Raül Ramírez i 
Harry Mora
SFERIC Terrassa 4
Noelia de la Peña -P-, Fran-
cisca Donoso, Alba Roma-
guera (2), Francisca Puertas 
i Ester Ferrer.
També Sara Céspedes -P-, 
Regina Flix (2), Anna Font-
degloria i Laia Paredes.
Entrenador: Josep Martínez 
Mateo
Àrbitre: Aleix Gorina. Irregu-
lar.

PÀDEL / LA VEU

La parella del +kpàdel forma-
da per Carlos Vazquez i Marc 
Casanelles, han guanyat per 
6-2 i 6-4.  La parella Oriol Vi-
nardell i Toni Aguilera, no han 
pogut fer res amb la sorpre-
nent parella tres de l’equip 
de Mollet. El partit més llarg, 
tens i més difícil ha estat dis-
putat per Pere Ramón i Paco 
Fernández, que finalment han 
perdut en el tercer set per, 4-6, 
6-3, 6-1.
L’equip Junior +kpàdel es 
va enfrontar al CNI, obtenint 
l’equip visitant una victòria de 
0 a 3. Les parelles les van for-
mar Alex Dinaret i Max Lina-
res, Laura Pol i Laia Alvarez i 

Laia Aguilera i Sergi Ger. Cap 
de setmana replet de partits 
per als nostres equips +kpà-
del.
L’equip femení +kpàdel es va 
enfrontar al Club Pàdel Man-
resa (Cube) en la lliga padel-
cat obtenint una important 
victòria. Les parelles les van 
formar Giuliana Elias i Cristi-
na Esteve, Maite Murcia i Eva 
Pascual, Eva Prades i Neus 
Riera. El femení +kpàdel de 
la lliga federació, no aconse-
gueix la victòria contra el CT. 
Torelló, per un 2 a 1. Les pa-
relles les van formar Mª Jose 
Santamaria i Berta Aguilera, 
Monica Polanco i Sonia Vivó, 
Xaro Vega i Sonia Ruiz.

 El FS Vilanova del Camí busca la 
permanència a Divisió d’Honor
FUTBOL SALA / LA VEU

Treballada i justa victòria 
aconseguida pel CFS Can Titó 
Vilanova del Camí que permet 
als de Fidel Muñoz allunyar-se 
4 punts del descens a falta de 
2 jornades. L’equip tenia la pri-
mera oportunitat de certificar 
la permanència. Els vilanovins 
van guanyar 6-5 davant l’Estel 

Vallseca, però el Frederic Mis-
tral també va vèncer. 
El pròxim partit de l’equip serà 
el dissabte 23 de maig al Pa-
velló Municipal de Cervelló 
a les 17:30h davant el Futsal 
Cervelló. Sí l’equip aconse-
gueix la victòria serà un any 
més equip de Divisió d’Honor 
catalana. 



Presentació del Mundial de Biketrial, la tercera setmana de juliol

400 participants a 
la Xallenger BTT 
Capellades

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

Puntuable per la Copa i Open 
de Catalunya de ral·lis de ter-
ra i també per la Focuxtreme 
es va disputar la segona edi-
ció del ral·li de Bellpuig amb la 
participació de varis pilots i co-
pilots de Moto Club Igualada.
La prova constava de dos 
trams cronometrats que es 
repetien tres vegades cadas-
cun d’ells, trams aquests molt 
a la vora de la vila urgellenca. 
La participació de pilots era 
de luxe, entre els qui hi havia 
l’equip format per Nani Roma 
i el copilot odenenc de MCI 
Àlex Haro amb Mini, el pilot 
mundialer Nil Solans, el cam-

Miquel Prat i Dani Montaner invictes enguany als ral.lis de terra. Foto Jordi Vidal

Genial victòria de Miquel Prat 
i Dani Montaner al ral.li de Bellpuig

BIKETRIAL / LA VEU

Aquest any es presenta un 
Campionat de món de Biketri-
al amb moltes novetats i una 
a destacar sobre les altres, la 
triple prova en un sol país. 
S’ha fet la presentació oficial, 
amb la presencia de l’Alcalde 
d’Òdena i el regidor d’esports, 
Pep Solé i Sergi Lozano res-
pectivament, el president de 
la Associació Catalana de Bi-
ketrial, Josep Abant, i També 
representants d’Ocisport que 
serà, com en les darreres edi-
cions, l’organitzador de la pro-
va.
A diferencia de les passades 
edicions que es celebraven 
tres proves en diferents pa-
ïsos i el campió del món de 
cada categoria sortia del millor 
en les tres proves, aquest any 
es proposa un sol país, Cata-
lunya, on tindran lloc les tres 
competicions consecutives en 
el mateix municipi, del 18 al 23 
de Juliol. Aquest nou format 
s’ha dissenyat per facilitar als 
participants I les seves famí-
lies l’accés al Campionat del 
Món de Biketrial, de manera 
que no s’hagin de desplaçar a 
diferents països encarint  molt 
els seus viatges. 
Josep Abant ha explicat  ”L’èxit 
i la bona acollida que va tenir 
la prova l’any passat a Òdena, 
va animar a la Federació a 
presentar una candidatura pel 
2015 amb un  nou format: una 
sola ubicació amb tres proves. 
Així, el format que presentem 
és molt nou i amb moltes no-
vetats tècniques. Mostra d’ai-
xò és l’interès en participar-hi 
de nous països com EEUU i 
Austràlia entre altres, a més 
dels  12- 13 habituals”.
Òdena és un municipi molt 
relacionat amb aquest esport. 
Compta amb un terreny per-
fecte per a practicar-lo i uns 
exitosos pilots, com son els 
germans Seuba, que no paren 

Òdena serà el mes de juliol, 
capital mundial del biketrial
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pió estatal del grup N de ral·lis 
de terra Edu Forés, però que 
res van poder fer per guanyar 
a l’equip de MCI format per 
Miquel Prat i Dani Montaner 
amb Mitsubishi Colt que van 
protagonitzat un fantàstic ral·li, 
doncs dels sis trams cronome-
trats, en cinc van ser el millors, 
guanyant el ral·li.
Nani Roma i Àlex Haro ja no 
van pendre la sortida al se-
gon tram, doncs van tenir 
problemes mecànics en el 
Mini. Igualment van tenir que 
abandonar per avaria mecà-
nica del Ford Focus 1.6 16V 
de Gerard Llordés i el copilot 
de MCI Carles Planell. Excel.

lent tercer lloc absolut de Mi-
quel Marsol i Llorenç Martín 
de MCI amb Mitsubishi EVO 
X.  Molt bon ral·li de l’equip 
de l’equip de Moto Club Igua-
lada de Marc Cañellas i Marc 
Sauleda tercers a l’Open i a la 
Challenge Focuxtrem. I bon 
ral·li també de Ivan Alba amb 
el copilot de MCI Jaume Poch 
amb Ford Focus 1.6 16V, vui-
tens a l’Open i desens a la Fo-
cuxtrem.
Genial la temporada que es-
tan portant a terme Prat i Mon-
taner al català de ral·lis de ter-
ra, en el que estan invictes ja 
que han guanyat els tres ral·lis 
que porten disputats fins ara.  

de recollir premis a nivell mun-
dial i tiren endavant, també, 
l’escola de Biketrial d’Òdena 
en el seu bikepark permanent. 
Les tres proves del mundial 
proposen totes al voltant de 
la població d’Òdena amb un 
primer Campionat de 8 zones 
naturals al Nord de la població 
i dos zones artificials a la pla-
ça de la Font, un segon Cam-
pionat a l’est de la població 
dins l’Espai de l’Òdena Village 
amb 8 zones naturals i  dos 
zones artificials repetint les de 
la plaça de la Font, i un tercer 
Campionat amb les zones mi-
llorades que ja es van utilitzar 
en el campionat del Món 2014.
Pep Solé ha agraït que la fe-
deració internacional torni a 
apostar pel nostre territori per 
dur a terme una competició 
d’aquestes característics. A 
més, enguany es durà a terme 
a finals de juliol  i coincidirà 
amb la setmana de l’esport i la 
joventut fet que ajudarà a do-
nar relleu a totes les proves i 
activitats.
Una altre de les novetats 
d’aquest 2015, serà que hi 
haurà les categories dobla-
des, de manera que tindrem 
el Campionat del món de roda 
20 polsades, i el Campionat 
del món de roda de 26 polsa-
des. Això comporta un major 
espectacle pel públic assistent 
doncs cada tipus de bicicleta 
aporta espectacularitat en un 
tipus de zona concret.
Per la seva banda, Sergi Lo-
zano es congratula de poder 
acollir de nou i més reforçada 
una activitat de nivell mundial. 
Acollir aquests esdeveniments 
ens ajuda a promocionar-nos 
com a destinació basada en 
l’esport a l’aire lliure. Tenim 
grans recursos que ofereix la 
mateixa naturalesa amb ca-
mins i corriols, zones bosco-
ses, etc. 

CICLISME / LA VEU

Diumenge, 400 corredors van 
irrompre amb molta força a la 
Vila de Capellades per dispu-
tar la primera edició de la Xa-
llenger Btt Capellades.
La cursa, amb 34 kilòmetres 
de recorregut amb sortida i ar-
ribada al Parc de la Font Cui-
tora del poble, va posar a pro-
va als corredors més exigents, 
amb un circuit ple de corriols 
i molt tècnic, tant que alguns 
corredors  van trigar més de 
quatre hores a completar-lo.
El podi general va estar format 
per: 1-Javier Jurado Sánchez, 
amb un temps de 1:42:19, 
amb una disputadíssima arri-
bada amb el segon classificat, 
Albert Planas Márquez,  a tan 
sols 2 segons. Tercer va ser 
Jordi Giralt Casajuana, a 30 
segons dels dos primers.
La prova va estar organitzada 
per Esports de Muntanya de 
Capellades.

ANUNCI
Contractació administrativa especial per a l’explotació del servei 
d’aliments i begudes de tretze barraques, situades a la plaça i carrer 
del Doctor Joan Mercader i el carrer del Sol, en el decurs de la Festa 
Major d’Igualada 2015.
Per poder participar en la selecció per a l’adjudicació de barraques, 
es fa públic el següent:
- Lloc de presentació: Registre d’Entrada del Departament de Joven-
tut de l’Ajuntament d’Igualada, La Kaserna (Travessia de Sant Jaume, 
s/n) i Registre d’Entrada de l’O�cina d’Atenció Ciutadana (Plaça de 
l’Ajuntament, 1).
- Termini de sol·licituds:  des del dia 25 de maig al dia 5 de juny de 
2015, ambdós inclosos, de dilluns a divendres. 
- Horaris: La Kaserna, de 8 a 15 hores; O�cina d’Atenció Ciutadana, de 
dilluns a dijous de 8 a 18 hores i els divendres de 8 a 14 hores.
- Forma de presentació: Mitjançant sol·licitud, segons model que 
�gura com annex I al document de condicions d’explotació de les 
barraques.
- Requisits: Ser associació o entitat sense ànim de lucre inscrita en el 
registre d’entitats de l’Ajuntament d’Igualada. Cada entitat només 
pot optar a una sola barraca.
- Condicions: Segons document de condicions d’explotació de les 
barraques, aprovat per l’Ajuntament i publicat a la web del Departa-
ment de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada (igualadajove.cat), 
tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Igualada i el tauler d’edictes 
electrònic de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada).
Igualada, 27 d’abril de 2015

L’ALCALDE
Marc Castells i Berzosa

Ajuntament d'Igualada



Anna Noguera, a Pamplona. A sota, triatletes infantils.
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TRIATLÓ / LA VEU

El passat dissabte dia 16, es 
disputava a Pamplona la pri-
mera edició del Triatló de Mitja 
distància a la ciutat de Pam-
plona.
La sortida era des del pantà 
d’Aritzaleku, on es donaven 
dues voltes de 950m deixava 
als favorits masculins (Gus-
tavo Rodríguez, Amatriain y 
Aguirresarobe) i femenins 
(Ibone Sánchez, Rodríguez i 
Noguera) en les primeres po-
sicions.
El segment ciclista de 86km 
va ser molt ràpid tot i el fort 
vent en contra,  provocant que 
el local Amatriain i Rodríguez 
arribessin junts a la transició 
situada al centre de la ciutat 
de Pamplona. En categoria 
femenina la Igualadina Anna 
Noguera va donar un reci-
tal, marcant el millor registre, 
aconsseguint quasi 7 minuts 
d’avantatge a la T2 sobre Ana 
Casares, que havia remontat 
en aquest punt a la 2a posició.
Van ser els 21 km de cursa a 
peu, pels carrers plens a ves-
sar de públic on es jugaria 
la carrera masculina. Aimar 
cedia davant Gustavo Ro-
dríguez, que es feia amb la 
victòria després de 4h00min-
59seg.Darrera seu entrava 
Raul Amatriain a 4min41seg. 
i desprès Aguirresarobe, que 
aconsseguia el 3r lloc a 6min-
31seg. 
Anna Noguera en fèmines va 
marcar encara el millor regis-
tre corrent (1h28min38seg), 
per imposarse de manera bri-
llant amb un temps final de 
4h41min19seg en aquesta 
dura prova. La local Ana Ca-
sares finalitzà segona a 7min-
54seg., mentre que Natalia 
Raña va ser tercera a 12min-
56seg.

Anna Noguera guanya la Half Triathlon 
Pamplona en un intens cap de setmana

CURSES / LA VEU

Diumenge es va celebrar la 
2a. edició de la marató de 
Montserrat. Es tracta d’una 
prova de muntanya, amb més 
de 5.000 metres de desnivell 
acumulat, una experiència de 
resistència de les mes dures i 
tècniques del calendari. 
Els 42 kilòmetres es van tor-
nar diumenge un calvari, amb 
la successió de dures puja-
des, vertiginoses baixades, 
grimpades, baixades a quatre 
grapes i amanit tot amb una 
esplèndida matinal amb una 
temperatura més pròpia d’un 
dia d’estiu. Tot plegat un còctel 
que va fer que la prova agafés 
un nivell de ultramarató, però 
que no va impedir que 238 at-
letes dels més de 300 inscrits 
superessin la meta d’arribada. 
Entre els triomfants finisher, 
un grup de 5 atletes del grup 
de running del Gimnàs de Cal 
Font, que van poder patir la 

La Marató de Montserrat, més 
que una marató de muntanya

Elia Ibarra 3a. al campionat 
de Catalunya de triatló
El passat dissabte 16 de maig 
es va celebrar a Sant Feliu de 
Guíxols una nova edició del tri-
atló distància esprint. Aquesta 
vegada a més la prova era 
Campionat de Catalunya de 
Triatló per Categories.
La prova  consistia en un pri-
mer tram de 750 metres a la 
platja de San Feliu, seguits de 
20 km de ciclisme en un circuit 
molt dur  amb força desnivell, 
i per acabar 5 km de cursa a 
peu pel passeig marítim.
Per part del CAI triatló Petro-
miralles brillant resultat d’Elia 
Ibarra que aconseguia pujar al 
podi en 3a. posició categoria 
Cadet en aquesta dura prova.
Paral·lelament a la localitat de 
Cunit, es celebrava el triatló 
de Penedès marítim, també 

sobre distància esprint i en 
la que participà el triatleta del 
CAI triatló Petromiralles Ri-
card Solé, acabant la prova en 
una bona 169a. posició de la 
classificació general.

Molts podis de l’escola CAI 
a la triatló de Sant Just 
El passat diumenge 17 de 
maig es va celebrar el 2n. 
Triatló infantil de Sant Just 
Desvern, amb un total de 140 
inscrits on vas desplaçar-se 
quatre joves atletes de l’esco-
la esportiva del CAI triatló.
Destacar la segona posició de 
Judit Ibarra en la categoria in-
fantil femení, seguida per Car-
la Alemany que acabava en 
3a posició en la mateixa ca-
tegoria.  La prova consistia en 
un primer tram de natació de 
150 metres, seguits de 3200 
metres de ciclisme i per últim 
1400 metres corrent.
En la categoria infantil mascu-
lí Jan Bisbal aconseguia una 
magnifica 3a posició.
Finalment, el participant més 
petit del club; Daniel Alemany, 
que finalitzava la prova amb 
una magnífica 10a posició en 
la categoria benjamí masculí. 
Després de realitzar 50me-
tres de natació, seguits de 
1600metres de ciclisme i aca-
bant amb 700metres corrent

duresa extrema de la cursa i 
assaborir l’emoció de l’arriba-
da. La Montse, l’Elisabet, el 
Xavi, el Toni i l’Isidre, tots ells 
maratonians previs, van gua-
nyar un nou grau en la escala 
de ultrafondistes una vegada 
superada la prova de Mont-
serrat.  
Diumenge no va ser un dia de 
marques, la calor regnant va 
provocar mes d’una deshidra-
tació i va afectar al ritme de la 
cursa de tots els participants, 
del primer a l’últim, que van 
veure com els seus temps de 
l’any passat eren aquest any 
inassolibles. Un suplement de 
una hora va ser el regal mes 
comú entre els participants.  
Un repte que, lluny d’espantar 
als atletes, ja els ha provocat 
la intenció de participar-hi la 
propera edició i, si es possible, 
mes preparats que en  aques-
ta. Diumenge, va ser especi-
al..

Participants anoiencs a la Marató de Montserrat, diumenge passat.

CURSES / LA VEU

Treballadíssima victòria del 
primer equip Subaru guanyant 
per un ajustat 1-2 al Bages i 
que acosta a l’equip als llocs 
de play-off.
Mito Campins/Pere Farré van 
començar amb dubtes gua-
nyant justet el primer set per 
5-7, però en el segons van do-
minar a plaer 6-0 i sumant el 
primer punt. El segon i tercer 
partit va ser una autèntica lo-
teria i Albert Homs/Isidre Ma-
rimon van acabar perdent un 
partit que tenien guanyat de-
saprofitant 5 boles de partit i 
cedint en el tercer per 5-7 des-
près d’un inicial 5-7, 7-5. Per 
sort, la tercera parella, Marc 
Corcelles/Josep Llorach van 
donar el punt decisiu guanyant 

Treballada victòria del primer 
equip de pàdel de l’Esquaix IGD

per 6-4, 2-6, 7-5
 
Les noies cauen 
amb honor
Bon partit del primer equip 
Subaru femení en la lliga fede-
rada davant el Tenis Manresa 
plantant cara en tot moment al 
experimentat club del Bages.
Les coses no van començar 
gaire bé amb la derrota de 
la parella Alba Sanou/Mireia 
Homs caient per un doble 6-4, 
però Antònia Pintó/Carla Gas-
só van completar un excel·lent 
partit empatant a 1 gràcies a la 
seva victòria per 6-1, 7-5. En 
el decisiu, també gran partit de 
les nostres Rosa Riba/Mònica 
Òdena però cedint finalment 
per un renyit 6-2, 5-7, 4-6.

CURSES / LA VEU

El passat 10 de maig de 2015 
es va celebrar a l’Auditori de 
l’Ateneu Igualadí la prime-
ra edició de l’Igualadascacs 
Infantil, competició organit-
zada per la secció d’escacs 
d’aquesta entitat.
50 escaquistes d’entre 7 i 16 
anys, federats i no federats, 
procedents d’Igualada (secció 
d’escacs Ateneu Igualadí, Es-
cola Mowgli i Garcia Fossas), 
Vilanova del Camí (Escola 
Marta Mata), Navarcles, Vall 
del Tenes, Vilafranca, Manre-
sa (Joviat i Catalònia), Llinars 

Cinquanta infants van participar a la primera 
edició de l’Igualadascacs Infantil

del Vallès, Sant Salvador de 
Guardiola, Mollet, Barcelona, 
Castellbisbal i Andorra, van 
disputar les 5 rondes de les 
que constava el torneig.

Espai de trobada 
i promoció dels escacs
L’objectiu fonamental de la 
prova era, en primer lloc, crear 
un espai de trobada per a tots 
els nens i nenes que gaudei-
xen dels escacs de competició 
i també crear sinèrgies amb 
altres entitats que al igual que 
nosaltres volen transmetre els 

valors socials, pedagògics i 
competitius que aquest joc-
ciència aporta als seus prac-
ticants.
Ambdòs objectius s’han com-
plert vist l’èxit de participació, 
tant en nombre, com en qua-
litat i diversitat de procedèn-
cia, amb la qual cosa poden 
dir que l’Igualadascacs Infantil 
pot esdevenir en un futur pro-
per en un torneig de referència 
pels escacs de base a nivell 
català.
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MÓN CASTELLER / LA VEU

Els Moixiganguers d’Igualada 
han descarregat per primera 
vegada en vint anys la clàs-
sica de vuit, l’actuació que 
consta del tres i el quatre de 
vuit i la torre de set. Ha estat 
aquest diumenge al barri de 
Gràcia de Barcelona, en motiu 
de l’aniversari de la colla local, 
els Castellers de la Vila de 
Gràcia, i acompanyats d’una 
altra de les colles grans del 
panorama casteller, els Cap-
grossos de Mataró. Després 
de desmuntar el tres de vuit a 
l’abril a Igualada, durant la dia-
da d’aniversari de la colla, ahir 
els Moixiganguers van tornar 
a portar-lo a plaça i el van ha-
ver de treballar per descarre-
gar-lo. Ara, els igualadins en 
tenen dos de descarregats, el 
d’ahir a Gràcia i el del concurs 
de Tarragona, i un de carregat, 
la temporada passada a Mont-
serrat.
L’actuació va començar amb 
un pilar d’entrada caminat, i 
en primera ronda els morats 
van descarregar el tercer qua-
tre de vuit de la temporada. Un 
carro gros molt solvent, que 
no va perdre les mides en cap 
moment. Els Moixiganguers 
han descarregat ja trenta qua-
tres de vuit al llarg de la histò-
ria, i aquest era el millor presa-
gi per plantejar-se l’altre repte 
de la jornada: el tres de vuit. 
La colla l’havia assajat molt 
bé durant les darreres set-
manes, i de fet el castell que 
es va veure a plaça no va fer 
justícia a les proves de Cal Ta-
bola, que havien anat molt bé. 
El tres de vuit d’ahir va perdre 

les mides dels pisos superiors 
i va acabar remenant força 
després de l’aleta, però els 
morats el van saber defensar i 
el van poder descarregar amb 
molta confiança. Als iguala-
dins els quedava arrodonir la 
jornada amb la torre de set, 
un castell insigne dels darrers 
mesos, que van descarregar 
amb total comoditat. De fet, 
el dos de set demana ja un 
pis més, la torre de vuit, que 
permetria repetir la que fins 
ara és la millor actuació dels 
Moixiganguers, descarregada 

al concurs de castells de Tar-
ragona: el tres i el quatre de 
vuit i la torre de vuit amb folre. 
La cita que tenen els morats a 
Valls, el dissabte 13 de juny a 
la tarda, podria ser una molt 
bona oportunitat per plantejar-
la. Abans, però, els Moixigan-
guers actuaran el diumenge 7 
de juny a Vic.

Una de les actuacions del 
cap de setmana
La diada al barceloní barri de 
Gràcia ha estat una de les ac-
tuacions del cap de setmana. 

Els Moixiganguers aconsegueixen la 
primera clàssica de vuit de la història

Els amfitrions van començar 
amb una torre de vuit amb 
folre, i en segona ronda van 
descarregar el 7 de 8, després 
d’un primer intent desmuntat 
del 5 de 8. La catedral la van 
repetir, i descarregar, en ter-
cera ronda, i els graciencs van 
firmar una de les millors ac-
tuacions castelleres d’aquest 
diumenge. Els Capgrossos de 
Mataró, l’altra colla convidada, 
no han tingut la seva millor di-
ada. Després d’un 3 de 8 que 
no els va portar problemes, els 
del Maresme es van plantejar 
la primera torre de 8 de l’any. 
El castell va començar reme-
nat des de l’inici, i els cap-
grossos el van poder defensar 
fins a la carregada, però a la 
sortida de la canalla el castell 
no va poder aguantar més i va 
cedir pels pisos de dalt. Això 
va fer aturar la diada durant 
una hora, perquè els serveis 
mèdics van haver d’atendre 
alguns castellers des de les 
dependències municipals de 
la plaça de la Vila de Gràcia. 
Amb la caiguda, els capgros-
sos de Mataró es van veure 
obligats a rebaixar pretensi-
ons i van acabar amb un cinc 
de set.

Resum dels castells
Moixiganguers d’Igualada: pi-
lar caminat d’entrada a plaça, 
4/8, 3/8, torre de set i vano de 
5
Castellers de la Vila de Grà-
cia: torre de vuit amb folre, 
id5/8, 7/8, 5/8, 3p5
Capgrossos de Mataró: 3/8, 
torre de 8 (c), 5/7, 2p4 

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte, a les 7 de 
la tarda, la sala capelladina 
paper de Música acollirà un 
nou concert. En aquesta 
ocasió el concert preparat 
porta per títol “Músics ca-
talans. L’ahir i l’avui en una 
fusió d’estils”, amb obres 
de Montsalvatge, Mompou 
i Granados entre altres. El 
concert anirà a càrrec de 
Mar Serra Grup.
Mar Serra grup està format 
per Lluna Aragón al violí, 
Franco Molinari al contra-
baix, Joan Vidal a la bateria 
i Mar Serra al piano.
El quartet presenta a Ca-
pellades aquest viatge per 
la música d’autors catalans 
d’ahir i d’avui. El poder evo-
cador del violí de Lluna Ara-
gón, el motor del contrabaix 
de Franco Molinari, la bate-
ria de Joan Vidal i la força 
del piano de Mar Serra ens 
descobreixen un llenguatge 
propi que ens endinsarà en 
obres de Frederic Mompou, 
Enric Granados i Xavier 
Montsalvatge algunes amb 
arranjaments de Mar Serra 
i Joan Vidal, a més de tot un 
seguit d’obres de la pròpia 
Mar Serra.

“Músics catalans. 
L’ahir i l’avui en una 
fusió d’estils”, nou 
concert a Paper de 
Música

BICICLETES

PROMOCIÓ QUINZENA!

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

El proper diumenge, 24 de 
maig, a les 12h, al Museu de 
la Pell, tindrà lloc una sessió 
d’Storytime, l’hora del conte 
en anglès que finalitzarà amb 
un petit taller de manualitats a 
través del qual els més petits 
es podran emportar un record 
de la història a casa. L’acadè-
mia d’anglès Kids&Us Iguala-
da oferirà l’storytime que duu 
per títol Cowboys and Indi-
ans, una emocionant aven-
tura d’indis i vaquers espe-
cialment adreçada a famílies 
amb nens entre 4 a 10 anys, 
on s’utilitza una gran expres-
sivitat, cançons i materials 
visuals per captar l’atenció 
dels més petits i aconseguir 
la seva implicació i compli-
citat. Es tracta, en definitiva, 
d’una història representada a 
través de diferents personat-
ges, cançons i material com-
plementari per gaudir d’un 
espectacle en anglès de fàcil 
comprensió. L’activitat forma 
part del programa Cultura en 

Família i és gratuïta, tot i que 
té un aforament limitat. L’edat 
recomanada per assistir-hi és 
a partir de 4 anys. El progra-
ma Cultura en Família ofereix 
una sèrie d’activitats perquè 
petits i grans gaudeixin en fa-
mília de tallers de tota mena, 
teatre i espectacles musicals, 
Carnaval, visites, contacon-

Cultura en Família proposa una nova sessió 
de l’hora del conte en anglès, diumenge 
al Museu de la Pell

LLIBRES / LA VEU

Arribem ja a la cinquena edi-
ció del “Corraló dels llibres 
oblidats”, dia d’interncavi de 
llibres, igual que en edicions 
anteriors tothom qui ho vulgui 
podrà portar els seus llibres 
“oblidats” i intercanviar-los 
per d’altres, des de les 10 del 
mati fins a les 10 del vespre. 
A més tindrem al llarg del dia 
diverses activitats com: a 2/4 
de 12 Contacontes “L’esca-
mot d’en Miquelet” a càrrec 
de la seva autora  Mònica 
Torra.  
Al migdia i als bars de la pla-
ça de l’Ajuntament, “Vermut 
literari” a preu de butxaques 
escurades. A 2/4 de 2 i a 
l’espai de Llegim...? llibreria 
inauguració de l’exposició 
fotogràfica “ESPAIS DE LLI-
BRES” de Josep Mª Balagué, 
comptarem amb la presència 
de Lluis Agustí, professor de 
la Facultat de Bibliotecono-
mía i Gemma Barrufet, llibre-
tera.  
De 5 a 7 de la tarda l’Associ-
ació promotora de la llengua 
catalana (APLEC) farà diver-

ses activitats relacionades 
amb el coneixement de la 
llengua catalana. I finalment a 
2/4 de 7 i a l’espai Artèria, lec-
tura poètica i presentació del 
poemari Punyetera flor a càr-
rec de la seva autora Blanca 
Llum vidal, Presentarà l’acte 
David Soler.
Al llarg de tot el dia hi haurà 
un concurs de fotografies que 
s’hauran de penjar al Face-
book del “Corraló dels llibres 
oblidats”.

Demà dissabte, 5a edició del 
Corraló dels llibres oblidats

tes o cinema en català. Un 
munt de propostes, en bona 
part gratuïtes, organitzades 
des de l’ajuntament d’Igua-
lada i l’Institut Municipal de 
Cultura (IMC), amb el Museu 
de la Pell, el Programa de Mi-
llora del Barri de Sant Agustí, 
la Biblioteca Central i la pro-
gramació estable de teatre de 
Xarxa Igualada.

CULTURA / LA VEU

Gerard Regí Esquius va tar-
dar trenta-cinc dies per anar, a 
peu i trepitjant la línia frontere-
ra, de l’Atlàntic basc al Medi-
terrani. De la verdor navarresa 
a la roca i neu de l’Aragó i els 
pics de l’Aràn, el Pallars o An-
dorra. Dificultats de tota mena 
en un juliol que fou abundós 
en tempestes i temps fred.
En Gerard ens va repassar al-
guns dels moments de l’aven-
tura: l’encontre amb un ós 
que és va resoldre sense més 
problema que l’ensurt, la boira 
que et fa passar dues vegades 
pel mateix lloc, les butllofes 
als peus, l’itinerari errat que 

cal refer, la gent d’arreu que 
vas trobant i t’ajuden i ajudes 
i ja no oblides mai més, els 
avantatges i els desavantat-
ges d’una aventura en solitari.
I en les últimes etapes el Carlit 
i les Bulloses, pujar al Canigó 
i baixar fins als Banys d’Arles, 
El Pertús i l’Albera fins a trobar 
el mar. Un mar sospirat des de 
feia dies per lliurar-li el grapat 
de sorra recollida a la platja 
d’Hendaia.
Dilluns vinent dia 25 de maig 
tindrem a Vicenç Lozano que 
ens parlarà de “Més enllà dels 
Secrets del Vaticà: Reformes 
del Papa Francesc”

D’Hendaia a Port Bou a peu, 
amb l’AUGA

No llencis brutícia a terra,
utilitza les papereres
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La Biblioteca Central d’Igua-
lada ofereix al seus usuaris 
l’oportunitat de participar en el 
sorteig de cinc bitllets d’Inter-
rail. La Biblioteca, com altres 
biblioteques, forma part del  
projecte Turisme Informació i, 
amb la col·laboració de Renfe, 
aquest any impulsen aquesta 
iniciativa que per donar a co-
nèixer la secció de Turisme 
d’aquests equipaments cultu-
rals. Així, totes les persones 
majors d’edat que s’emportin 
en préstec una guia o una re-
vista de viatges podran omplir 
una butlleta per participar en el 
sorteig de cinc bitllets Interrail 
de segona classe per a dues 
persones, que són vàlids fins 
al 31 de desembre de 2015. 
Cada biblioteca ofereix un to-
tal de 100 butlletes de partici-
pació del sorteig «No perdis el 
tren». La setmana del 29 de 
juny es farà el sorteig entre els 
participants de totes les biblio-
teques. Les bases del concurs 
es poden consultar al web 
www.bibliotecaigualada.cat.
La secció de guies i narrativa 
de viatges es troba situada a 
la segona planta de la Bibliote-

ca i és una de les més actives 
quan s’apropen els períodes 
de vacances. Els usuaris po-
den trobar guies de viatges 
de tots els països del món i 
també de Catalunya. A més, 
en aquest espai hi ha guies 
de turisme rural, de càmpings 
i altres informacions d’inte-
rès per als turistes. Al costat 
d’aquests llibres també hi ha 
el que es coneix com a narra-
tiva de viatges, obres escrites 
per autors que plasmen les 
seves les seves experiències 
i que, en comptes d’oferir una 
informació objectiva per pre-
parar els viatges, mostren una 
visió personal i subjectiva del 
món.
La Biblioteca Central d’Iguala-
da funciona com a Punt d’in-
formació turística des del juliol 
del 2014, en el marc del pro-
grama Punts d’Informació Tu-
rística promogut per Turisme 
de la Diputació de Barcelona. 
S’hi pot trobar informació tu-
rística de proximitat en forma 
de guies, fulletons, plànols…, 
juntament amb l’atenció per-
sonalitzada a qualsevol vi-
sitant que vulgui descobrir 
l’Anoia.

La Biblioteca sortejarà bitllets 
d’Interrail entre els que s’emportin 
guies o revistes de viatges

Nou alumnes d’Atrezzo escollides per ballar 
amb la companyia professional de dansa 
“Balleto di Siena”
DANSA / LA VEU

El cap de setmana del 16 i 
17 de maig, nou alumnes de 
l’escola Atrezzo dansa i arts 
escèniques, dirigida per Anna 
Garcia i Mosa Garcia, van ser 
seleccionades, després d’ha-
ver superat les audicions per-
tinents per participar en l’es-
pectacle “Butterfly” del Balleto 
di Siena dirigit per Marco Batti.
L’audició va tenir lloc dissabte 
a Girona i s’hi van presentar 
alumnes de tot l’estat Espa-
nyol. Els escollits van estar 
treballant tot el dissabte i tot el 
diumenge amb solistes de la 
companyia per preparar l’es-
pectacle que es va represen-
tar diumenge al Teatre Munici-
pal de Girona.
Va ser una experiència inobli-
dable per totes les alumnes ja 
que els hi va donar l’oportuni-
tat de treballar amb una com-

panyia professional vinguda 
d’Itàlia i amb un director i co-
reògraf com en Marco Batti.
La notícia de l’estrena d’aquest 
espectacle i de l’audició ha 
tingut un gran resó a nivell de 
premsa així com també a TV3.

Les alumnes seleccionades 
van ser: Berta Búrria, Sol 
Carner, Gal·la Carner, Carla 
Martinez, Carlota Miramunt, 
Laia Oliva, Maria Plazas, Sara 
Prats i Claudia Serra.
Enhorabona a totes!

MÚSICA / LA VEU

Dijous vinent, a 3/4 de 6 de la 
tarda i a 2/4 de 8 del vespre  
al Teatre Municipal l’Ateneu 
torna el SonaEscola, un con-
cert a càrrec d’alumnes de les 
escoles de primària que parti-
cipen en el programa SonaEs-
cola que realitza l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Igualada.
Aquest projecte, que organitza 
l’Ajuntament d’Igualada i que 
duu a terme l’Escola Municipal 
de Música d’Igualada compta 
amb la participació de diver-
ses escoles de la ciutat les 
qual oferiran al públic el treball 
musical dut a terme durant 
aquest curs escolar.

Dijous, torna el SonaEscola a Igualada amb la 
participació de diverses escoles de la ciutat

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 13 de juny  del 2015               Viatge - Espectacle             Hora Sortida:  18:15
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
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MÚSICA / LA VEU

El proper dimecres 27 de maig 
a l’Auditori de l’Escola Munici-
pal de Música d’Igualada es 
durà a terme una conferència 
sobre Salvador Espriu i els 
compositors catalans a càrrec 
del musicòleg Albert Ferrer i 
Flamarich.
Es proposa un doble recorre-
gut a l’entorn de les referèn-
cies a la música que hi ha en 
l’obra poètica, narrativa i tea-
tral de l’escriptor i a l’entorn de 
les composicions que empren 
els textos d’Espriu. Es presen-
ten obres de figures com Pau 
Casals, Valls Gorina, Raimon, 
Mercè Torrents, Xavier Ben-
guerel que es contextualitzen 
i s’audicionen explicant els re-
cursos musicals i llenguatges 
emprats. S’hi aborden temes 
col·laterals com la dificultat 

de posar música a la poesia, 
l’evolució del lied català al res-
sorgiment del rèquiem i la mú-
sica sacra no litúrgica després 
de la II Guerra Mundial. 
L’activitat tindrà lloc el dime-
cres 27 de maig de 16 h a 
17.30 h a l’auditori de l’EMMI 
coorganitzada per l’APLEC i 
l’EMMI.
 La entrada és lliure.

Dimecres, conferència 
sobre Salvador Espriu i els 
compositors catalans

La xerrada proposa 
un doble recorregut 
a l’entorn de les re-
ferències a la música 
que hi ha a l’obra de 
l’escriptor i a l’entorn 
de les composisions 
que empren textos 
d’Espriu

CINEMA / LA VEU

La Fundació Antigues Caixes 
Catalanes i el BBVA, de la mà 
de la Fundació Festival de Ci-
nema de Muntanya de Torelló, 
organitzen la segona edició 
del Cicle BBVA de Cinema de 
Muntanya a vint poblacions de 
Catalunya, per projectar pel 
país quatre de les pel·lícules 
que es van premiar a la dar-
rera edició del 32è Festival 
BBVA de Cinema de Munta-
nya 2014.
Són MISSION ANTARCTIC, 
Premi GrandValira a la millor 
pel•lícula d’Esports de la Mun-
tanya 2014, de Guido Perrini 
(Suïssa, 39’); GUIDES & CIE, 
Premi FEEC a la Millor Foto-
grafia 2014, de Gilles Chap-
paz (França, 72’); VIGIA, Pre-
mi Mountain Wilderness 2014, 
de Marcel Barelli (Suïssa, 8’) 
i VALLEY UPRISING, Gran 
Premi Vila de Torelló 2014 i 
Premi Boreal al millor guió, de 
Peter Mortimer i Nick Rosen 
(EE.UU, 98’).
Aquest Festival BBVA de Ci-
nema de Muntanya es troba 
entre els més prestigiosos 
del món en el seu sector. Des 
del 1983, posa en competició 
anualment els millors films a 
nivell mundial sobre la munta-
nya i la natura, i reuneix a To-
relló destacats especialistes 
del gènere i milers d’especta-
dors cada any.

El Cicle arriba enguany a 20 
poblacions de Catalunya
Amb l’objectiu d’acostar el 

Festival a diverses poblaci-
ons de Catalunya i fomentar 
els valors del coneixement i el 
respecte per la muntanya, la 
Fundació Antigues Caixes Ca-
talanes i el BBVA organitzen 
aquest Cicle BBVA de Cinema 
de Muntanya, en col·laboració 
amb entitats excursionistes de 
Catalunya i la Fundació Fes-
tival de Cinema de Muntanya 
de Torelló.
La presentació de les 
pel!lícules a cada entitat és 
realitzada per Joan Salarich, 
director del Festival.
El Cicle, que enguany dobla 
el nombre de projeccions, es 

El Cicle BBVA de Cinema 
de Muntanya arriba a Igualada

realitzarà a les poblacions de 
Vilafranca del Penedès, Gra-
nollers, Girona, Mollet, Reus, 
Solsona, Sabadell, Cervera, 
Valls, Sant Just Desvern, Olot, 
Igualada, Terrassa, Manresa, 
Castellar del Vallès, Balaguer, 
Lleida, Barcelona, Avinyó i 
Mataró, durant tot l’any. 
El proper 25 de maig a l’Ate-
neu Igualadí (c/Sant Pau 9) a 
les 21.00 h, es projectaran les 
pel·lícules Mission Antarctic, 
premi GrandValira a la millor 
pel·lícula d’Esports de Munta-
nya 2014, i Guides & Cie, pre-
mi FEEC a la millor fotografia 
2014.

LLIBRES / LA VEU

Ahir al vespre el filòleg Pau 
Vidal va presentar el seu últim 
llibre El bilingüisme mata. 
Trenta anys després que 
s’aprovés la Llei de normalit-
zació lingüística, Pau Vidal fa 
un diagnòstic: el bilingüisme 
no funciona. Amb només un 
36% de parlants habituals i 
una ‘mala salut filològica’ que 
el deteriora cada dia més, el 
català està lluny de la nor-
malitat. El bilingüisme mata 
és molt crític amb la creença 
que de llengua en pot parlar 
tothom i també amb les en-
questes com a mètode d’apro-
ximació a la realitat social. La 
supervivència no depèn no-
més de la quantitat de parlants 
sinó també de la qualitat de la 
llengua. 
L’acte va ser organitzat per 
l’APLEC, l’IMC- Biblioteca 
Central d’Igualada i la Llibreria 
Llegim...?

Presentació del llibre 
“El bilingüisme mata” 
del filòleg Pau Vidal

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

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

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

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

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

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

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i
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EXPOSICIONS / LA VEU

Dilluns passat es va inaugu-
rar a la sala d’exposicions de 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps la mostra amb el 
resultat dels treballs de re-
cerca que han dut a terme els 
alumnes de segon curs del 
cicle de Gràfica publicitària al 
voltant dels mecanismes i les 
forces físiques que generen la 
forma. En l’acte d’inauguració 
els diferents equips d’alumnes 
van explicar la realització i el 
concepte de cadascun dels 
treballs. L’objectiu d’aquest 
projecte és comprendre que 
en el disseny hi ha una sèrie 
de condicionants tècnics, ma-
terials i funcionals que acaben 
configurant la forma final de 
l’objecte. Aquesta forma fi-
nal és el pretext de l’activitat 
pedagògica realitzada pels 
alumnes i dirigida pel profes-
sor Xavier Vives durant la qual 
s’ha après que no hi ha formes 
gratuïtes sinó que existeixen 
condicionants i contextos que 
intervenen en la seva forma-
ció.
Al llarg de l’activitat els alum-

nes han provocat situacions, 
induït processos o ambients 
a fi i a efecte de crear formes, 
moltes d’elles espectaculars. 
Així, a la mostra s’hi pot veure 
una projecció animada i uns 
panells explicatius amb foto-
grafies que mostren com s’han 
generat o provocat les formes, 
la majoria d’elles a partir de 
materials insòlits, com ara eva-
nescents bombolles de fum, 
substàncies alimentàries que 

Inaugurada l’exposició “L’origen de la forma” a 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps

es converteixen en fractals o 
espectaculars formes gràcies 
a les vibracions provocades 
per sons. A l’exposició també 
s’hi pot veure una perspectiva 
anamòrfica, una il·lusió òptica 
a base de formes inconnexes 
que només adquireixen sentit 
gràcies a un únic punt de vista 
i a la perspectiva. La mostra 
es podrà veure fins al 29 de 
maig, dins l’horari habitual del 
centre.

MÚSICA / LA VEU

El proper dimarts 26 de maig 
tindrà lloc una nova edició de 
l’Audiciona’t de l’Escola de 
Música de Capellades.
En aquesta ocasió l’Audici-
ona’t girarà al voltant de la 
trompeta i els intèrprets que 
hi intervindran seran Jose Es-

Dimarts, nou Audiciona’t 
dedicat a la trompeta

teban, trompeta; Joan Miquel 
Giro, trompeta; Montserrat 
Sabater, piano i Xavier Cassa-
nyes, comentaris.
L’acte, que és d’entrada lliure, 
començarà a les 9 del vespre 
a la sala d’actes de l’Escola de 
Música.

Tallers Art Paper al Museu Molí 
Paperer amb Lynn Sures

CULTURA / LA VEU

Els propers dies 29 i 30 de 
maig tindran lloc els Tallers 
Art Paper al Museu Molí Pa-
perer. Els taller aniran a càr-
rec de Lynn Sures, artista 
pluridisciplinar nascuda als 
EEUU, és professora i cap 
de programa d’estudis de 
la Fine Arts at the Corcoran 
School of the Art and Design, 
George Washington Univer-
sity, USA. Ha realitzat nom-
broses exposicions del seu 
treball arreu del món: Mèxic, 
Istanbul, Australia, Sri Lanka 
i Japó entre d’altres països, i 
ha obtingut diversos premis, 
i encàrrecs oficials com l’edi-
ció de xilografies en paper 
fet a mà per la Universitat de 
Chicago.

L’entrada als tallers és gratu-
ïta i les places són limitades. 
Es poden fer les iscripcions 
a info@mmp-capellades.net

CINEMA / LA VEU

L’entitat montbuienca Arte-
sanas de Corazón, amb la 
col·laboració de Cinemes 
Mont-Àgora, va organitzar 
diumenge passat l’activitat 
Cinema x Solidaritat, la qual 
va ser un èxit sense prece-
dents. Més d’un miler de per-
sones van prendre part en 
una iniciativa solidària que 
permetia veure la pel·lícula 
Cenicienta de forma gratuïta, 
al cinema, a canvi de lliurar 
aliments no peribles per al 
Banc dels Aliments de Mont-
bui. Durant la jornada solidà-

ria es van recollir 1.391 qui-
los d’aliments, una xifra molt 
important i que van destacar 
des de l’entitat organitzado-
ra. Els espectadors van arri-
bar a omplir de gom la sala 
gran-auditori de Mont-Àgora, 
amb capacitat per a 422 per-
sones assegudes, per veure 
“Cenicienta”, una pel·lícula 
que va fer les delícies de pe-
tits i grans tant pel seu argu-
ment com per poder gaudir-
se amb els millors efectes de 
la tecnologia cinematogràfica 
digital i el so dolby surround 
més avançat.  

1500 persones durant tot el 
cap de setmana de cinema 
a Mont-Àgora

El passat va ser el cap de set-
mana amb més afluència de 
públic als cinemes de Mont-
bui, que, recordem, emeten 
en període de proves. Cal 
destacar que unes 500 per-
sones van acudir a veure les 
diferents sessions de les pel-
lícules que es podien veure, 
d’una banda Operació Ca-
cauet, pel·lícula infantil i de 
l’altre La dama de oro. Les 
projeccions d’aquests films 
es van dur a terme tal i com 
és habitual, a l’habitual preu 
de 3 euros. La sala de petit 
format, amb capacitat per a 
110 persones assegudes és 
on es realitzen les projecci-
ons durant aquest període 
de proves.

La solidaritat omple els cinemes Mont-Àgora

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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TERTÚLIA
- Masquefa
“Un cicle d’emocions”. Intel·
ligència emocional per al dia a 
dia. Tema: la gratitud. A càrrec 
de Marta Moreno Cardona, psi-
coterapeuta.
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca.

DISSABTE 23

CORRALÓ DELS LLIBRES 
OBLIDATS
· Igualada
Intercanvi de llibres de segona 
mà i activitats culturals. Orga-
nitza Llegim...? Llibreria, Para-
noia Accions i Artèria.
Dissabte tot el dia al passatge 
Galí.

FESTA DE L’UNIVERS
· Pujalt
Observació solar, passeig vir-
tual per l’univers i observació 
astronòmica.
Dissabte a partir de les 7 de la 
tarda a l’Observatori de Pujalt.

MÚSICA PER A NADONS, IN-
FANTS I FAMÍLIA
· Calaf
Els tallers els impartirà Anna 
Vega, mare i músic en actiu, 
llicenciada en la pedagogia de 
la Rítmica i Moviment Jaques·
Dalcroze.
Dissabte a 2/4 d’11 i a les 12 del 
migdia a la Sala de Fusta del 
Casal de Calaf.

MÚSICA
· Capellades
Concert “Músics catalans. 
L’ahir i l’avui en una fusió d’es-
tils” a càrrec de Mar Serra 
Grup.
Dissabte a les 7 de la tarda a la 
Sala Paper de Música.

DIUMENGE 24

CULTURA EN FAMÍLIA
· Igualada
Storytime Cowboys&Indians. 
Si voleu divertir·vos una esto-
na, us esperem al Museu amb 
Kids&Us. Activitat en anglès.
Diumenge a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell.

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

VERMUT MUSICAL
· Calaf
Vermut musical amb SaxFour-
Sound. Un quartet de saxofons 
per viatjar i sentir.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 
al cafè del Casal de Calaf.

DILLUNS 25

CONFERÈNCIA
· Igualada
Vicenç Lozano.
“Més enllà del Secrets del Va-
ticà: Reformes del Papa Fran-
cesc”. Fem un repàs de les 
forces que actuen a l’Església 

Catòlica, properes o contràries 
a qualsevol reforma.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CINEMA DE MUNTANYA
· Igualada
Projecció de les pel·
lícules”Mission Antarctic”, pre-
mi GrandValira a la millor pel·
lícula d’Esports de Muntanya 
2014, i “Guides & Cie”, premi 
FEEC a la millor fotografia 
2014..
Dilluns a les 9 del vespre al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 26

CLUB DE LECTURA EN AN-
GLÈS
· Igualada
Tertúlia literària per a persones 
amb un nivell avançat d’anglès 
que han llegit el llibre “The Pic-
ture of Dorian Gray”, d’Oscar 
Wilde
Dimarts a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

AUDICIONA’T
· Capellades
Concert de l’Escola de Música 
de Capellades sobre La Trom-
peta.
Dimarts a les 9 del vespre a 
l’Escola de Música.

DIMECRES 27

CLUB DE LECTURA TERRITO-
RI FANTÀSTIC
· Igualada

ACTIVITATS CULTURALS

Club crossover per a persones 
majors de 14 anys, interessa-
des en la literatura fantàstica 
i la ciència ficció. “El corredor 
del laberint”, de James Dash-
ner
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada. 

CONFERÈNCIA
· Igualada
“Salvador Espriu i es compo-
sitors catalans”. Conferència 
a càrrec del musicòleg Albert 
Ferrer i Flamarich. Es proposa 
un doble recorregut a l’entorn 
de les referències a la música 
que hi ha en l’obra poètica, nar-
rativa i teatral de l’escriptor
Dimarts a les 4 de la tarda a 
l’Escola Municipal de Música.

XERRADA
· Piera
“Prevenció dels riscos a la llar”.
Xerrada dels Bombers de Piera 
sobre prevenció de riscos a la 
llar. Entrada lliure.
Dimecres a 2/4 d’11 del matí al 
Casal de Joves i grans.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Masquefa
Presentació del llibre “Un mun-
do de cuerdos y locos” a càr-
rec d’Antonia Pilar Villaescusa 
Rius.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca.

DIJOUS 28

DESCOBREIX LA BIBLIOTECA 
VIRTUAL
· Igualada

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

CONCERT SONAESCOLA
· Igualada
Concert a càrrec d’alumnes 
de les escoles de primària que 
participen en el programa So-
naEscola que realitza l’Escola 
Municipal de Música d’Igualada
Dijous a 3/4 de 6 i a 2/4 de 8 
de la tarda al Teatre Municipal 
l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA
· Igualada
Club de lectura de persones 
adultes, activitat de continuïtat. 
Lectura de “País íntim” de Ma-
ria Barbal.
Dijous a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CONFERÈNCIA
· Piera
“No em truqueu. Prevenció de 
la publicitat invasiva”. L’objectiu 
d’aquesta conferència és infor-
mar els consumidors sobre els 
drets de protecció de dades.
Dijous a les 7 de la tarda a al 
Biblioteca de Piera.

XERRADA
· Capellades
“El mal d’esquena i la seva pre-
venció” organitzada pel Centre  
Mèdic i la Societat la Lliga.
Dijous a les 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga.

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 Tous •  Calvary

RAMON ROBERT.-

A l’any 2011, l’actor Brendan 
Gleeson i el realitzador John 
Michael McDonagh van fer 
diana artística i comercial 
amb la película El irlandés, 
una mena de aspra comèdia 
criminal en què el primer in-
terpretava a un policia corrup-
te, ficat en un assumpte molt 
recargolat. Quatre anys més 
tard, el gras Gleeson i l’imagi-
natiu McDonagh –irlandesos 
ambdós- retornen amb una 
altra comèdia molt peculiar 
i negra, negríssima. De fet, 
Brendan Gleeson interpreta 
ara al pare James, un sacer-
dot que s’enfronta a una an-

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 €.

goixant situació provocada 
per un dels seus feligresos. 
Encara que segueix reconfor-
tant a la seva fràgil filla (Kelly 
Reilly) i atenent els seus fi-
dels, el capella haurà de car-
regar amb un nou problema. A 
la seva petita parròquia irlan-
desa, un desconegut ha anat 
a confessar-se, assegurant-li 
que al cap d’una setmana el 
matarà. Així es com comença 
el calvari de mossèn James. 
A partir d’aquí, el sacerdot 
voldrà apropar-se més als 
seus feligresos, alhora que 
reflexionarà sobre la seva 
pròpia i imminent mortalitat. I 
s’adonarà de la fortalesa que 
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Els problemes de mossèn James
troba en la pràctica, perduda, 
de la gràcia, el perdó i la hu-
militat.
Com en dit, Calvary és una 
comèdia negra, i alhora un 
drama sinistrament còmic. 
Pot semblar un combinat es-
trafolari, però el cert és que 
el director aconsegueix tro-
bar el to i l’equilibri necessari, 
construint així una proposta 
certament insòlita, estimu-
lant i atractiva. No caldria dir 
que, en bona mesura, la pel.
lícula es beneficia del treball 
del seu protagonista, aquest 
extraordinari actor de 60 anys 
anomenat Brendan Gleeson. 

El racó del Cineclub •  La teoría del todo, de James Marsh

RICARD FUSTÉ.-

Aquest divendres, a 2/4 d’11, 
al Teatre de L’Ateneu, el Cine-
club presenta la producció 
britànica de 2014 La teoría 
del todo, dirigida per James 
Marsh.
La pel·lícula adapta el llibre 
biogràfic que va escriure la 
primera esposa de Stephen 
Hawking sobre la seva rela-
ció al llarg de trenta anys amb 
l’astrofísic més famós del món. 
Jane i Stephen es van conèi-
xer a Cambridge, a comença-
ments dels anys seixanta i van 
haver d’enfrontar-se junts a la 
malaltia degenerativa que, 
com és de tots conegut, va 
postrar-lo en una cadira de ro-
des. Quan li van diagnosticar 

Mens sana...
l’esclerosi lateral amiotròfica, 
li donaven dos anys de vida; 
ara en té setanta-tres i conti-
nua treballant infatigablement 
comunicant-se mitjançant una 
veu generada per ordinador.
Hawking, a més de ser un 
geni, ha estat molt valent. 
Descobrirem, a més, que tenia 
molt sentit de l’humor. Però 
també sabrem com de valenta 
va haver de ser la seva dona.
Actualment, Hawking és fa-
mós i els diners li permeten 
tenir un exèrcit d’infermeres 
(amb una de les quals es va 
tornar a casar). Però en l’èpo-
ca que vivia amb Jane, era 
ella qui l’havia d’ajudar en tot.
Ens trobem, doncs, davant 
d’una història d’amor i espe-

rança que és alhora un testi-
moni  sobre les dificultats en 
les relacions humanes i les 
adversitats que no sempre 
aconseguim superar. Marsh, 
un realitzador responsable 
de dos documentals excel-
lents (Man on Wire, Proyecto 
Nim), aborda un material tan 
sensible amb contenció quasi 
minimalista, amb l’ajuda ines-
timable de dos actors en estat 
de gràcia: Felicity Jones en 
el paper de Jane Hawking i 
Eddie Redmayne (Los pilares 
de la tierra, Los miserables), 
convertit pràcticament en el 
doble del científic. Redmayne 
va guanyar l’Oscar que La te-
oría del todo va obtenir de cinc 
nominacions.



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.

CALVARY
Irlanda. Comèdia negra. De John Michael McDonagh. Amb Brendan 
Gleeson, Kelly Reilly i Chris O’Dowd. El Pare James Lavelle està disposat a 
aconseguir un món millor. Li fa pena comprovar la quantitat de litigis que 
enfronten als seus feligresos i a la gent de la seva parròquia, i l’entristeix 
que siguin tan rancorosos. Un dia, mentre està confessant, rep una 
amenaça de mort d’un feligrès anònim.

LA TEORIA DEL TODO
Regne Unit. Biografia. De James Marsh. Amb Eddie Redmayne, Felicity 
Jones, Emily Watson i David Thewlis. Narra la relació entre el cèlebre 
astrofísic Stephen Hawking i la seva primera dona Jane, en l´època en què 
tots dos van lluitar contra la malaltia degenerativa que va postrar al geni 
científic britànic  en una cadira de rodes.

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.

STAND BY ME DORAEMON
Japó. Animació. De Takashi Yamazaki i Ryuichi Yagi. Nobita Nobi és un 
nen molt patós al que tot li surt malament. Un dia rep la visita d’Sewashi, 
un misteriós nen que afirma ser el seu rebesnét del segle XXII. Aquest 
li presta el seu robot Doraemon perquè l’ajudi a trobar una solució. Poc 
després, Doraemon, el gat còsmic, creu haver trobat la clau: l’amor.

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

FAST & FURIOUS 7
Estats Units. Acció. De James Wan. Amb Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne 
“The Rock” Johnson i Jason Statham. Ha passat un any des que l’equip 
de Dominic i Brian pogués tornar finalment als Estats Units, després de 
ser indultats. Desitgen adaptar-se a una vida en la legalitat, però l’entorn 
ja no és el mateix. No imagina que un fred assassí britànic, entrenat per 
realitzar operacions secretes, es creuarà en les seves vides per convertir-
se en el seu major enemic. 

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Divendres: 22.30
LA TEORIA DEL TODO

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 70 SETMANES TANCAT

1/DANDO LA NOTA (7 anys)
Dv: 17:50/20:10/22:40
Ds.: 15:30/17:50/20:10/22:40
Dg.: 11:45/15:30/17:30/20:00/22:30
Dll a Dj: 18:30/21:10

2/VENGADORES. LA ERA DE 
ULTRON (3D) 
Dg: 11:30
2/SUPERPOLI EN LAS VEGAS (apta) 
Dv.: 18:30
Ds.: 16:30/18:30
Dg.: 16:30
2/POLTERGEIST 3D (12 anys) 
Dv i Ds.: 20:30
Dg.: 18:30/20:30
Dll a Dj.: 20:30
2/MAD MAX: FURIA EN LA 
CARRETERA (16 anys) 
Dv a Dg.: 22.30
Dll a Dj.: 18:00

3/CAZA AL ASESINO (12 anys) 
Dv: 18:10/20:30/22:45
Ds.: 15:50/18:10/20:30/22:45
Dg.: 11:50/ 15:50/18:10/20:30/22:45
Dll a Dj: 19:00/21:30

4/ HOME (apta)  
Ds.i Dg: 15:35
4/ 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

5/POLTERGEIST (12 anys) 

SANT MARTÍ DE TOUS

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

Dv: 18:00/20:00/22:00
Ds.: 16:00/18:00/20:00/22:00
Dg.: 12:00/16:00/18:00/20:00/22:00
Dll a Dj: 17:45/19:45/21:50

6/SUPERPOLI EN LAS VEGAS (apta)
Dg: 12:00
6/ASTERIX: LA RESIDENCIA DE LOS 
DIOSES
Ds. i Dg.: 16:00
6/VENGADORES. LA ERA DE 
ULTRON
Dv a Dj: 18:00/21:00

7/CENICIENTA (apta)
Dv: 17:50
Ds.: 15:30/17:50
Dg.: 11:45/15:30/17:50
7/EL GURU DE LAS BODAS (16 anys)
Dv a Dg.: 20:10
7/SWEET HOME (16 anys)
Dv a Dg.: 22:00
Dll a Dj.: 19:50/21:45
7/EL MAESTRO DEL AGUA (16 anys)
Dll a Dj.: 17:30

8/ LA OVEJA SHAUN (apta)
Dv: 17:40
Ds.: 15:40/17:40
Dg.: 11:30/15:40/17:40
8/ LA FAMILIA BELIER (apta)
Dll a Dj.: 18:00
8/ EL VIAJE MAS LARGO (7 anys)
Dll a Dg.: 19:40/22:20
Dll a Dj.: 20:30

CINEMA A L’ANOIA

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

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

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

SALA AUDITORI
FAST & FURIOUS 7 (16 anys) 
Dv: 21:55
Ds.: 19:10/21:55
Dg.: 16:00/18:35/21:10
CENICIENTA apta) 
Dv.: 19:30
Ds.: 16:00
Dg.: 12:00 

SALA PETITA
EL MAESTRO DEL AGUA (16 
anys) 
Dv. Ds. Dg.: 22:20
STAND BY ME DORAEMON (en 
català) (apta) 
Ds.: 16:00/18:00
Dg.: 12:15/16:00
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Descarrega’t l’APP  de la comarca GRATIS
Només has d’anar al navegador d’internet i buscar: www.guiaanoia.cat o pel codi QR. 

Notícies, agenda cultural, punts d’interès a visitar , comerços... 
Tota la informació de la comarca a la teva butxaca!
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Eduard  Darbra
Col. 19677.

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

@EduardDarbraMag - calaixdemocions.blogspot.es

   

              

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

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

61
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
22 de maig de 2015

Escoltar als fills.

Les persones quan expres-
sem una emoció o sentiment 
necessitem que se’ns escolti. 
Encara que aquests ens portin 
a tenir respostes desmesura-
des o inclús a conseqüències 
negatives. Tot i això, ja pel fet 
de sentir-nos escoltats, les 
emocions negatives intenses 
disminueixen.

Escoltant amb interès, sense 
judicis, reflectir el que un ha 
escoltat, reconèixer que l’ex-
periència de l’altre té un sentit, 
entendre el comportament de 
l’altre per la seva història.

La societat on vivim és per-
feccionista. El pensament 
que més abunda és que si un 
vol pot arribar on vulgui, i no 
sempre és així. Moltes vegades 
les persones no aconseguim 
allò que volem, però com la 
societat ens diu que sí, llavors 
ens frustrem. Tothom forma 
part d’aquesta societat i rep 
inputs que es pot aconseguir 
el que un vol. Hi ha vegades 
que un ha d’acceptar la realitat 
en què viu i aprendre a ser feliç 
amb el que té i no amb el que 
pot arribar aconseguir.

 Aquest fet sol passar en 
pares que diuen als fills que 
ho poden aconseguir tot. És 
llavors quan es produeix la 
frustració. S’ha d’escoltar als 
fills quan diuen que els costa 
quelcom, que ho han intentat 
tot i no poden.

Per exemple: “No s’entén que 
ploris per aquest fet”, “Si no 
t’aixeques del llit és perquè no 
vols”,  “el què et passa és que 
no t’agrada esforçar-te”, “si de 
veritat ens estimes no t’hau-
ries de comportar d’aquesta 
manera”.

El simple fet d’escoltar el què 
els fills volen dir ja ajuda a que 
se sentin compresos. I l’enten-
dre a l’altre, l’empatia, crea una 
comunicació que fa que el 
vincle sigui fort i sa. 
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El Papa Francesc va dema-
nar al president de Palestina  
Mahmud Abbas que fos com 
un àngel de la pau.( ابابلا 
 ًاكالم نوكيل هوعديو نزام وبأ قناعي
 La Santa Seu .( مالسلا لجأ نم
és des de sempre una de-
fensora de la pau al mitjà 
orient. Qualsevol motiu per 
cosir ferides a Terra Santa 
és aprofitat, avui, el motiu 
d’esperança són dos mon-
ges:  la canonització de dos 
santes palestines, la petita 
àrab, una carmelita d’una 
vida impressionant, Maryam 
de Belén Baouardy de Crist 
crucificat, i la beata Marie 
Alphonsine Danil Ghattas. 

Feia una setmana que al Vati-
cà el Papa Francesc havia sa-
ludat al cubà Raül Castro, que 
li agraïa la seva ajuda diplo-
màtica que permetrà aviat l’ai-
xecament de l’embargament 
a l’illa. El Papa visitarà Was-
hington i l’Habana en un ma-
teix viatge. També allà portarà 
un sant. El mallorquí fra Juní-
per Serra, pare de Califòrnia i 
defensor dels nadius indis de 
l’oest. L’àngel de la pau recor-
re el món, no s’oblida del sofri-
ment de Síria i d’Iraq, on tants 
cristians son perseguits a l’es-
til de la pitjor època romana, 
atrocitats que com a Armè-
nia, fa cent anys no deixen de 

produir-se. Sí, és més recent 
i proper del que creiem. El vi-
atge més imminent del Papa 
és a Sarajevo. On tots recor-
dem la guerra dels Balcans 
que tingué en aquella ciutat 
de Bòsnia el més trist exem-
ple del que no ha de passar a 
Europa, i on lamentablement, 
ara a Ucraïna, es repeteix. La 
contínua batalla entre la pau 
i la guerra no s’atura. Però 
els àngels de la pau batallen, 
parlen de misericòrdia, parlen 
de perdó, de servei, de gene-
rositat i amor. I ho practiquen 
i ho escampen. Crec que el 
Papa Francesc ens és un bon 
exemple gràcies a Déu!

MN. JOAN PRAT JORBA

Àngel de la pau

Prevere de l’equip de pastoral de joves del Bisbat de Vic

Igualada, maig de 2015Funerària Anoia S.L.

En record de

Jaume Costa Gabarró
Ha mort cristianament el passat dissabte

dia 9 de maig a l’edat de 86 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.

JOAN SANCHEZ I SOLER

Igualada, maig del 2015

En record del nostre company i pare, Joan, 
en el 10è aniversari del seu traspàs.

Els qui sempre t’hem estimat i mai t’oblidem.

El teu record i el teu amor ens donen força per 
continuar unides mentres anem fent els nostres 

camins i les nostres vides.

Anna, Maria, Mercè

ESGLÉSIA / LA VEU

El proper dimecres dia 27 de 
maig, els framenors Caput-
xins, celebrem la festa del 
nostre germà, fill d’aquesta 
ciutat, el Beat Josep d’Iguala-
da. Ho farem amb la celebra-
ció solemne a la missa de les 
11 del matí. En acabar vene-
rarem la seva relíquia. Dema-
nem al Beat Josep d’Igualada, 
que intercedeixi per aquesta 
fraternitat caputxina de ger-
mans i germanes, i ens vulgui 

concedir del Senyor, el do de 
les vocacions, aquí, a la nos-
tra ciutat.

Festa del Beat Josep Tous 
d’Igualada

Igualada, maig de 2015

En record de

Isabel Miquel i Macià
Que va morir cristianament el passat 7 de maig.

El seu marit Joan de Genover, �lls Joan i Marta,
mare Pepita i demès familiars, us fan saber que el

proper dissabte dia 23 de maig a les 20h i a la Parròquia
de Ntra.Sra. de Montserrat es dirà una missa

 per la seva ànima. 



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 (4-6 persones)
4 alvocats
2 esquelets de pollastre
1 got de llet evaporada
1 moniato
1 llimona
Aigua
Oli d’oliva
Sal
Julivert

Utensilis
Olla ràpida
Col·lador
Batedora elèctrica

Posem els esquelets de pollastre a l’olla ràpida amb aigua en 
abundància, dues branquetes de julivert i una mica de sal. 
Tanquem l’olla i ho deixem 5 minuts a partir de què pugi la vàlvula 
de seguretat. Passem el brou pel colador i deixem que es refredi.

Partim 3 alvocats per la meitat, els desossem i traiem tota la carn 
amb ajuda d’una cullereta i ho posem en un bol. Afegim el suc de 
mitja llimona triturant-ho amb la batedora elèctrica. Hi afegim 
part del brou i ho continuem triturant. Un cop triturat, posa el 
punt de sal al gust.

Pelem el moniato i el tallem en juliana. El fregim en una paella 
amb oli d’oliva en abundància i el retirem a una safata amb paper 
de cuina per eliminar l’excés de greix.

Pelem l’últim alvocat, el desossem i traiem la carn picant-la.

Per �nalitzar, servim la sopa en un plat soper i col·loquem al 
centre una mica d’alvocat picat, moniato fregit i unes fulles de 
julivert per decorar.

Sopa d’Alvocat i Moniato
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
L’Òscar Rota Domingo és un 
veí de la Pobla de Claramunt 
amb arrels igualadines. Dis-
senyador gràfic de formació i 
emprenedor per caràcter, ha 
muntat Paintball Els Maquis, 
una de les millors instal·
lacions de Catalunya per prac-
ticar aquest esport, encara no 
federat, on es juga al combat 
·pacíficament però amb inten-
sitat· que elimina tensions, 
crea esperit d’equip gaudint 
de la natura amb respecte i 
sostenibilitat.
Què és el Paintball?
Una activitat lúdica que va 
néixer als Estats Units. Deriva 
de la decisió de no marcar els 
animals amb foc, sinó amb 
taques de colors. Així cada 
ranxo té el seu. Els disparen 
una bola de pintura, des del 
jeep estant i no fan mal a les 
vaques. Els vaquers de tant 
en tant es divertien tirant·se 
boles de colors i així va néixer 
el paintball.
Com funciona una sessió de 
Paintball?
La gent arriba a La Pobla on 
els fem una explicació de 
mitja hora de com es juga i les 
mesures de seguretat que cal 
respectar. Els donem tot l’equi-
pament necessari i, dividits 
en dos equips, competeixen 

entre ells en els vuit camps 
que hi ha. Tota l’activitat dura 
al voltant de tres hores. Cada 
jugador porta una marcadora 
amb dues·centes boles amb 
el seu color ·mai és vermell·.
Per què Paintball Els 
Maquis?
És un homenatge als cata-
lans que es varen quedar a 
lluitar contra la dictadura des 
de la clandestinitat i als que, 
a França, lluitaren contra el 
nazisme. Encara esta pendent 
que aquest país els reconegui 
i que no caiguin en l’oblit.
A quina edat es pot practi-
car?
A partir dels catorze anys fins 
a l’edat que es vulgui. Hi ha 
categoria infantil a partir dels 
sis anys que disparen marca-
dores amb boles més petites i 
amb molla en lloc d’aire com-
primit.
El practicant de Paintball és 
una mena de Rambo?
No, en absolut. Tenim juga-
dors de tota mena, des de 
comiats de solters, jocs infan-
tils o trobades familiars per 
aniversaris, fins a membres 
dels cossos de seguretat 
de Catalunya. Però, és clar, 
cadascú el practica al seu 
nivell. 
Quins serveis doneu?
Ara mateix preparo una festa 

d’aniversari per a quaranta 
persones de Terrassa. Com-
petiran, els portarem a dinar 
i els ensenyarem coses de 
la Pobla que els puguin inte-
ressar. No és solament fer 
partides de Paintball. Si són 
de fora, mirem que coneguin 
l’entorn.
És perillós?
No. Insistim que durant el joc 
ningú no es tregui la màscara. 
És tèrmica i no molesta amb 
la suor i no s’entela. No té pas 
més perill que qualsevol altra 
activitat a l’aire lliure.
De quants jugadors està 
format un grup?
Per les dimensions dels nos-
tres camps, l’ideal és mínim 
vuit persones. Com més gent 
hi hagi jugant, més divertit és. 

Això de fer el “porta a porta” que 
aquests dies podem veure en 
molts pobles, pot portar més d’una 
sorpresa. En plena campanya 
electoral, el candidat republicà a 
Montbui, Jordi Bòria, estava tru-
cant a la porta d’un pis quan va 
veure que pujava les escales un 
home, amb la roba de feina, brut 
i despentinat, que es tapava la 
cara, i trucava el timbre del pis del 
costat. “Escolti, miri, ara vindrem 
a casa seva i li explicarem les 
nostres propostes”... Cap resposta 
del ciutadà, que s’amagava contí-
nuament la cara. El candidat, tot 
estranyat, va insistir. Res. Quan 
van obrir-li la porta a l’obrer, que 
pensava cansat de tota la jornada 
laboral i a punt per sopar, va ado-
nar-se que el pis en qüestió era... 
una casa de barrets! 
A Marc Castells li va sortir un 
home alt i gros, en calçotets, quan 
li van obrir la porta en un pis a 
Igualada. Van acabar tots dos 
fent-se un selfie.. Suposem que 
vestits.
La campanya té sempre mil i una 
anècdotes... i també disgustos. Si 
no, que li preguntin a Marc Cas-
tells, que el 2011 va aprofitar-se 
molt d’una campanya que va reco-
llir milers de signatures contra les 
zones blaves. La seva promotora, 
Imma Canas, ara dóna suport a 
ERC. Tota una sorpresa.

Com se li va ocórrer 
muntar una pista de Paint-
ball? 
Em passava els dies davant 
la pantalla de l’ordinador fins 
que vaig decidir dedicar·me 
al que m’agrada. El Paintball 
serveix perquè la gent s’ho 
passi bé i en surti content i 
relaxat. És una recompensa 
més gran que l’ordinador. 
Amb tanta pintura, el 
camp deu ser un guirigall 
de colors! 
En absolut. Són boles bio-
degradables, de gelatina 
endurida plenes de colorant 
alimentari que a més ser-
veix d’aliment als conills i als 
ocells de l’entorn.
Quins colors s’utilitzen?
Rosa, verd, blau, groc.... no 
hi ha vermell. No ha de simu-
lar sang. Són marques exter-
nes no sang interna. També 
hi ha boles d’hivern, de pols, 
fosforescents...
Com porta la seva militàn-
cia a ERC amb el Paint-
ball?
Fantàsticament bé. La meva 
vocació es dotar al meu país 
de totes les coses que li 
puguin ser útils. Fer equips, 
col·laborar amb els altres, 
treballar en favor de la socie-
tat són valors irrenunciables. 

4 paraules amb... Òscar Rota


