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Cap de setmana d'Aerosport
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Mapa dels partits guanyadors en els municipis de la comarca. A la dreta, Marc Castells celebrant la victòria a Igualada, la nit de diumenge a la rambla de Sant isidre.
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La primera fira d’aeronàutica esportiva d’Espanya es donarà cita a l’aeròdrom Igualada-Òdena aquest cap de setmana.

Dimecres comença una 
nova edició del Rec.0

IGUALADA 24

CiU guanya a l’Anoia, però 
ERC s’emporta més regidors

Marc Castells (CiU) assoleix la majoria absoluta a Igualada

 14 pàgines 
amb tots els 
resultats i l'anàlisi 
del 24M a l'Anoia

 A  Vilanova del 
Camí, el Yoyas tindrà 
la clau de l'alcaldia, 
per V365 o el PSC

 Un sorteig amb 
una capsa de cartró 
dóna la victòria als 
Hostalets al PSC

 Majoria absoluta 
a 24 municipis, 
sorpresa a Montbui 
i Òdena pel PSC

Diumenge, trobada 
d'Instragrammers

CAPELLADES 40

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

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

   
· VILANOVA DEL CAMÍ C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

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

CENTRE VISIÓ GRUP

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

2x1
ULLERES DE SOL
DE MARCA

Emporta’t 2 ulleres 
de sol de marca

 i només en pagues unes
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Les eleccions municipals a l’Anoia ens 
han deixat un nou escenari. Per bé que 
CiU manté la seva hegemonia respec-
te el 2011, el cert és que cal tenir molt 
en compte un ascens important d’ERC, 
l’entrada de la CUP, i la nova fornada de 
formacions independents, especialment 
l’Entesa, que recull a ICV i Podemos, 
sobretot, i a Veïns amb Veu. No podem 
oblidar tampoc els quasi cinc mil vots que 
han recollit agrupacions d’electors sense 
cap vinculació amb els partits polítics tra-
dicionals. 
És obvi que neix a tot arreu, també en 
el nostre territori, una nova forma de fer 
política, en què impera el diàleg i les no-
ves fórmules de participació ciutadana. 
Serà interessant com es dibuixa tot ple-
gat en els ajuntaments que es constitui-
ran el proper 13 de juny, i, més tard, en el 
Consell Comarcal. Si d’això n’ha de sortir 
un estil que comporti una millora per a 
la comarca i un major respecte per a les 
nostres institucions, que eviti esperpents 
com el que albirem a Vilanova del Camí, 
benvingut sigui. En qualsevol cas, recla-
mem sentit comú i debat, molt debat, que 
permeti treure a la llum propostes raona-
des i iŀlusions compartides.

També és una notícia a tenir en compte 
que almenys el 56% dels vots a l’Anoia 
han anat a parar a forces que reclamen 
la independència de Catalunya, com CiU, 
ERC i la CUP. Caldria sumar-hi també 
part del percentatge de vots del PSC, de 
l’Entesa, i de moltes agrupacions inde-
pendents que són favorables al procés 
sobiranista, amb la qual cosa la xifra se-
ria encara més elevada, tot i que no es 
pot perdre de vista que un 40% dels ano-
iencs no va anar a votar... Això situa la 
nostra comarca en una bona posició per 
a aquells que esperen un resultat favora-
ble a la independència en les eleccions 
del 27 de setembre, una cursa que ja ha 
començat.
Esperem ara, però, que imperi el diàleg i 
que les negociacions entre els partits po-
lítics en els 9 municipis de l’Anoia on és 
necessari arribar a un acord abans del 13 
de juny, siguin fructíferes i el sentit comú 
s’imposi sobre d’altres condicionants. Di-
fícilment farem un nou país, si no som ca-
paços de fer un nou poble.

Diàleg i nova 
política

L’altra cara de les eleccions
Són aquells que hi són, sense qui serien impossibles les elec-
cions, però dels qui ningú no en parla mai. Els membres de les 
meses electorals, que sacrifiquen obligadament un diumenge 
esplèndid, els apoderats, els interventors dels partits polítics... 
Tots els que, de franc o per molt poc a canvi, van haver de treba-
llar diumenge passat, es mereixen el nostre homenatge. Ells van 
fer possible una jornada electoral històrica.

Ana Isabel Ranz Gilva, jutge d’instrucció de Vilano-
va i la Geltrú va ser sorpresa al Paral·lel de Barce-
lona, mentre conduïa un BMW amb una taxa d’alco-
holèmia de 0,99 (una concentració d’alcohol espirat 
que se sanciona com a delicte penal).

Teresa Forcades, monja benedictina que lidera 
la plataforma ‘Procés Constituent’, ha plantejat a 
les bases d’aquest moviment presentar-se com a 
candidata a les eleccions autonòmiques del 27 de 
setembre en una candidatura de confluència amb 
altres forces polítiques. Si es confirma la candidatu-
ra, hauria d’abandonar el monestir de Sant Benet a 
Montserrat, de forma temporal durant un o dos anys, 
al ser incompatible la vida monacal amb l’entrada en 
política.

Lucía Caram, monja dominica i Catalana de l’any 
2015 per votació popular, és en canvi una activista 
social. “No estic en contra dels rics, sinó a favor dels 
pobres” i treballa per a ells amb bancs d’aliments i 
demanant sense parar. Critica els que parlen molt i 
fan poc. “No es pot construir des de la indignació. No 
sóc política, ni faig política. Tampoc militància. Així 
parlo en llibertat i puc exigir un compromís”. Pot no 
agradar, però se li entén tot. 

Jordi Sànchez, nou president de l’ANC, no veu pos-
sible ni creu que sigui el camí un escenari de de-
claració unilateral d’independència immediatament 
després del 27 de setembre, i veu més viable una 
declaració del Parlament afirmant com continua el 
procés. “Depèn què s’entengui per una declaració 
unilateral d’independència. Si vol dir que el 28 de se-
tembre declararem la independència i ja serem inde-
pendents, penso que no és possible, no és el camí”. 

Ferran Nieto Gasull, resident a Barcelona va dema-
nar al Registre Civil un certificat de naixement per tal 
que la seva filla, que viu a Cali (Bogotà) amb la seva 
mare podés treure’s el passaport. “Per sorpresa 
meva, el consolat d’Espanya a Bogotà l’ha rebutjat 
per no estar escrit en castellà, malgrat els segells del 
Registre Civil de Barcelona i l’encapçalament que 
porta del Ministeri de Justícia”. Els oficials que el van 
atendre per telèfon i van denegar fer-li el passaport  
li van dir que “Tenim instruccions de que tots els do-
cuments han d’estar  en castellà”. Hi ha burocràcia i 
burrocràcia.

A Mariano Rajoy, president del govern, la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) li va fer un ‘es-
crache silenciós’ quan va visitar el Centre d’Estudis 
Monlau, situat al barri de la Sagrera de Barcelona. 
Els activistes portaven cartells amb missatges com 
“7 de cada 10 desnonaments són amb menors” i “Al 
juny es pot, aprovem la ILP per a l’habitatge”. 

Santi Vila,  conseller de Territori i Sostenibilitat, va 
reaccionar iradament, davant un nou col·lapse dels 
trens de Rodalies i Regionals de Catalunya. Adif no 
ha pogut donar explicacions clares dels motius reals 
de l’avaria en els sistemes de control de tràfic centra-
litzats. “No volem excuses de mal pagador. Renfe no 
pot donar aquest servei amb aquesta fiabilitat. Això 
és inadmissible”.

Soraya Sáez de Santamaria, vicepresidenta del go-
vern, va subratllat que la xarxa ferroviària catalana 
és la infraestructura que més inversió ha rebut en 
els últims anys,  “per cada euro invertit a Madrid se 
n’han destinat dos a Catalunya”. I no li cau la cara de 
vergonya en negar el que tothom veu.

Rita Barberà, alcaldessa de València, va assaben-
tar-se de que Anticorrupció li havia obert diligències 
penals pel cas ‘Ritaleaks’ només tres dies abans de 
les eleccions municipals. Tot i així va seguir enda-
vant amb la campanya. I els resultats, els que ella no 
s’esperava...

Ada Colau. Líder de ‘Barcelona en Comú’, a la nit 
electoral en el moment de valorar la seva victòria a la 
Ciutat Comtal, va dir “ha guanyat la il·lusió del canvi. 
Han guanyat els que no han tingut mai representació 
ni política, ni mediàtica, ni judicial”.

Artur Mas, president de la Generalitat, “hem gua-
nyat a Catalunya, però no hem aconseguit guanyar 
a Barcelona”.

Eulalia Vintró, que havia estat diputada a Corts i re-
gidora a l’Ajuntament de Barcelona per PSUC i ICV, 
“no oblidem que s’han elegit regidors i aquests trien 
els alcaldes. Hi haurà molt a negociar”.

Carme Forcadell, expresidenta de l’ANC, “tenim 
majoria d’ajuntaments i regidors sobiranistes i les 
bases per la constitució de la República Catalana”.

És obvi que neix a tot arreu, 
també en el nostre territori, una 
nova forma de fer política, en la 

que impera el diàleg i les 
noves fórmules de 

participació ciutadana
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Qui li havia de dir a l’Albiol de Badalona que el 
seu eslògan de campanya acabaria sent realitat 
a tot Catalunya! Aquell “Estamos limpiando Ba-
dalona” s’ha convertit en un “estem netejant els 
ajuntaments de Catalunya”, generalitzat a tots 
els municipis.
D’una sola tacada, i a base de vots populars, 
hem netejat els ajuntaments de Catalunya de 
racistes, de reaccionaris, de corruptes i d’in-
competents. Hi ha comarques senceres (Osona, 
Ripollès...) on no hi ha un sol regidor del PP. I 
PxC ha passat de 168 regidors a Catalunya a 
únicament 8. Ni tan sols el secretari general de 
PxC, l’igualadí Robert Hernando ha aconseguit 
la seva acta de regidor a l’ajuntament d’Iguala-
da.  I tot això, com diuen a València “sense aixe-
car ni pols ni remolí”
De res els ha servit ni al PP ni al PSC els cen-
tenars de llistes fantasma presentats a tot Cata-
lunya. El PP em sembla que no conservarà una 
sola alcaldia de les que tenia i el PSC només 
conservarà les formades per un equip de go-
vern coherent i consolidat. La resta s’ha fos com 
la neu a la primavera.... això sí, generant unes 
despeses electorals absolutament inútils per al 
conjunt dels ciutadans. 
A la comarca de l’Anoia s’han viscut més sorpre-
ses de les habituals. Des del tomb total a Òde-
na -el Pep Solé es va passar set pobles amb la 
seva gestió- fins a la victòria contra pronòstic de 
Vilanova 365, superant fins i tot els vots obtin-
guts fa quatre anys per la llista d’en Joan Vich, 
l’històric militant socialista anoienc que li dóna 
suport. Des de la relativa sorpresa a Calaf amb 
la caiguda de CiU, a l’empat -o no- dels Hosta-
lets de Pierola on tot depèn de la Junta Electoral 
i després, si fos el cas, d’una moneda a l’aire.
Analitzant els vots en el seu conjunt, la caiguda 
de la dreta espanyolista és molt forta no sola-
ment a Catalunya -que ho és- sinó a tot el terri-
tori d’Espanya. Als més de dos milions i escaig 
de vots perduts pel PP caldria sumar-hi la desa-
parició total d’UPyD, líder de l’anticatalanisme, 
una formació que fa un any treia 5 eurodiputats i 
en canvi avui ha desaparegut del mapa electoral 
espanyol.
Els que opinem que ara s’ha de pensar en la 
segona volta -el 27 de setembre- no traiem l’ull 
de sobre a la segona volta més immediata: els 
pactes municipals postelectorals i una mica més 
enllà -el 14 de juny- en la definició d’Unió res-
pecte la plena sobirania de Catalunya.
Que el sobiranisme ha guanyat terreny no ho pot 
dubtar ningú assenyadament, però que l’avenç 
podria ser insuficient, tampoc. Per tant, després 
de netejar com hem netejat els nostres ajunta-
ments, ara cal acabar la feina de neteja i treu-
re’ns de sobre un estat que ens castiga.

Hem de fer neteja

JAUME SINGLA 

A peu pla.
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És curiós que, quan s’encaren qualsevol tipus d’elecci-
ons, els polítics no volen ni sentir a parlar de les majories 
absolutes. Sovint diuen que és el més proper, dins dels 
límits de la democràcia, al poder absolutista de fer i desfer 
quan a un li ve en gana. Però quan guanyen d’aques-
ta manera, tot són alegries. Malauradament, hem estat 
testimonis en més d’una ocasió dels inconvenients que 
suposen les majories absolutes. A Espanya, a Catalunya 
i també a l’Anoia. 
A l’altra cara de la moneda, hi ha minories que esdevenen 
impossibles d’entendre, incapaces de poder gestionar les 
institucions, de posar-se d’acord amb ningú. Si tenir la 
majoria és una bassa d’oli per a qui mana, la minoria és 
un mal de cap, però obliga a treure rendiment de l’essèn-
cia de la democràcia: el diàleg permanent amb els altres. 
Potser és aquí on es veuen més i millor les capacitats 
d’un polític. Veurem què passa en els 9 pobles on s’haurà 
de parlar molt, sobretot a Vilanova del Camí, on l’esper-
pent del Yoyas tindrà la clau del govern. 
Les eleccions municipals de l’Anoia ens han proporci-
onat 24 majories absolutes, entre elles la de la capital, 
Igualada. Gens sorprenent, al meu entendre, en aquest 
últim cas. L’Ajuntament de la ciutat ha estat un immens 
paradís durant quatre anys on ningú de l’oposició s’ha 
atrevit a aixecar la veu. És més, a alguns ni se’ls ha sentit. 
L’absència de debat ha convertit, em diuen, a Igualada 
en la Ciutat dels Cecs, enaltint la gestió del govern de 
Marc Castells fins al clímax de la majoria absoluta, sense 
que res hagi fet tremolar gens ni mica la seva estabilitat ni 
s’hagin vist els seus defectes...  Si ha estat així, llavors la 
responsabilitat dels que tenien l’obligació de fer oposició 
encara és més gran. 
Amb tot, penso que també ha estat un alcalde proper, 
conscient del poder dels petits detalls, en un moment 
econòmic del país on això s’aprecia molt. Posin vostès 
bastant d’això, un bon somriure dibuixat a la cara, una im-
portant ració d’optimisme permanent, bon comunicador, i 

uns quants grans projectes que sí, que tenen molt d’he-
rència, sí, però algú els havia d’acabar, i a l’altra banda 
mooooooolt de silenci i... vet aquí que de la barreja ens 
surt la majoria de les majories. I una altra cosa, important:  
no se si, realment, com diuen, Igualada és convergent, 
però sí que es veu una cosa: té un líder. Castells té fusta 
de líder. Com mai ha tingut CiU a Igualada. I, qui sap, si 
més enllà.
Espero que, ara que té a Igualada una “terrible” majo-
ria absoluta, l’oposició generi un debat que ens recordi 
aquells inoblidables cara a cara d’Antoni Dalmau-Josep 
Maria Oller, de Ramon Tomàs-Jordi Aymamí, o també 
d’Aymamí i Marc Castells. Certament, el nivell era molt 
millor abans. Es troba a faltar.
Ja comencen a circular ara els qui, acabada la batalla, 
busquen entre el camp inert i fumejant, alguns que encara 
respiren per acabar-los de rematar. Hi ha qui demana que 
Jordi Riba i Xavier Figueres paguin la desfeta socialista 
amb la seva dimissió, i permetin que la nova fornada del 
PSC desperti la recuperació del que havia estat la princi-
pal força d’esquerres a la ciutat. Recordem que Figueres 
és també el president d’Igualada Comerç, i hi ha qui això 
no ho acaba de veure massa compatible amb una cadira 
a l’Ajuntament... començant per l‘alcalde.
I també esmolen els ganivets a Ca l’Esquerra. Les cone-
gudes decapitacions de regidors a la seu d’ERC podrien 
tenir continuació, després d’un discretíssim resultat d’un 
Josep Maria Palau que va fer una molt bona candidatura 
de tecnòcrates preparats per governar però no per ser 
a l’oposició... Hi ha molta militància calenta, que reclama 
d’una vegada un gir definitiu a Igualada. Fora de la seu 
del carrer Òdena, però, hi ha també qui s’espavila a fer 
córrer si té massa sentit ser un alt funcionari de la hisenda 
municipal, i, alhora, esdevenir cap de l’oposició de qui et 
paga. A això se li diu voler dir missa i a la vegada tocar les 
campanes. 
Bé, és l’esport nacional, no?

JORDI PUIGGRÒS 

Majoria absoluta

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa

Instal.lació 
i manteniment 

de calderes

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades
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LOTTO 6/49
· Dissabte 23/05/2015

5-13-16-27-40-42
Complementari: 20
Reintegrament: 6

· Dimecres 27/05/2015
11-30-36-44-45-48
Complementari: 18
Reintegrament: 7

TRIO
· Dijous 21                  676  
· Divendres 22          074
· Dissabte 23     369
· Diumenge 24          810
· Dilluns 25               303
· Dimarts 26       059
· Dimecres 27      568

ONCE
· Dijous 21              08004
· Divendres 22       35325
· Dissabte 23    98929
· Diumenge 24       67543
· Dilluns 25             86988
· Dimarts 26    35883
· Dimecres 27    21725

· Dijous 21   8-9-18-30-33-49   C: 7  R:4
· Dissabte 23   2-4-6-31-39-42  C: 33   R: 7

· Diumenge 24   4-11-28-45-49  Núm. clau: 6 

· Dimarts 26   5-6-7-21-24  Estrellas: 5/6

MAIG/JUNY
29: Just; beat Ramon Escrivà i companys 
30: Ferran; Joana d’Arc; Emília.
31: Peronella; Pasqual.
1: Justí; Ignasi; Flor.  
2: Marcel·lí; Pere; Germà, Paulí, Just i Sici.
3: Carles Luanga; Isaac; Justí; Oliva. 
4: Pere Màrtir; Clotilde; Francesc Caracciolo

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.

Fent el camí al teu costat
•• JOSEP MARÍ LLACUNA

Molt emotiva la caminada solidària 
promoguda pels Mossos d’Esquadra i 
el Consorci Sanitari Anoia i Bages. 
La ruta -ben senyalitzada- seguia 
molts trams del GR Manresa - Mont-
serrat. Era la quarta edició.
Era un divendres, dia feiner i a les 
nou del matí el polígon del Bufalvent 
de Manresa hi havia una multitud de 
samarretes blanques amb aquest logo 
molt ben aconseguit.
D’antuvi ni el dia ni l’hora eren propicis 
per aquest esforç de 24 kms. i el desni-
vell fins arribar a peus de la Moreneta 
en una setmana que era molt calorosa 
Malgrat aquests handicaps hi havia 
un objectiu vital que era la recaptació 
-i mentalització- per la lluita contra el 
càncer i amb aquest poder de convo-
catòria s’assolia una participació de 
1.300 persones vingudes de molts in-
drets de Catalunya.  Era la quarta edi-
ció i l’any passat s’havien recaptat uns 
45.000 €
Quina quantitat de participants hi hau-
ria si es fes en un diumenge?
Magnífica la panoràmica de la serra-
lada montserratina per la vesant ba-
genca i amb la companyia de mossos, 
metges i personal sanitari, dos col.lec-
tius que -a vegades- han estat motiu 
de criticats injustes. Mai en una cami-
nada m’havia sentit tan segur !
Moltes felicitats a tots els organitzador 
per la seva organització i es d’agrair el 
servei de transport ferroviari gratuït per 
retornar a Manresa.
Fins l’any vinent.
Cordialment,

La tasca d’ACAPS-Anoia
•• LA JUNTA ACAPS-ANOIA 

El passat 25 de maig un tal Manuel 
Garcia feia una sèrie de retrets i acusa-
cions a la pàgina de “Veïns amb Veu” i 
acabava dient: “...Raul y Juan ahora ir 

al ayuntamiento y pedir subvenciones 
para iros al Sáhara, construir allí con 
nuestro dinero, lo que destruís aquí.” 
Ja que el text ataca directament la 
tasca que Acaps Anoia – Montbui So-
lidari amb l’ajuda del nostres volunta-
ris duem a terme, volem manifestar el 
següent:
- La nostra entitat treballa als campa-
ments de refugiats a Algèria on hi mal-
viu el Poble Sahrauí.
- Actualment estem concentrant els 
nostres esforços als campaments de 
Mahbes i Hausa on estem col·laborant 
amb 5 projectes en les àrees sanità-
ria i educativa. Amb fons públics, fons 
privats i el nostre treball hem aconse-
guit edificar una Sala materno-infantil 
i en portem el manteniment, portem 
material sanitari per l’atenció primà-
ria,  comprem dipòsits d’aigua potable 
per a les famílies més necessitades, 
fem possible que els nens d’entre 3 i 
6 anys tinguin un petits àpat a l’escola 
i durant l’estiu portem infants a la co-
marca que són acollits per famílies. 
- Creiem que el treball de cooperació 
amb pobles i persones desfavorides 
ha de ser eficaç, transparent directe i 
cal que estigui per damunt de partidis-
mes locals. 
- Tot el nostre treball és voluntari.
Degut a que l’escrit anava dirigit als 
nostres companys de Santa Margari-
da de Montbui, volem puntualitzar que 
l’última aportació que l’Ajuntament 
d’aquesta població ens va fer per al 
Poble Sahrauí fou aprovada el setem-
bre del 2009. Aquests diners, 3000€ 
menys un 10% que el Fons Català de 
Cooperació es queda, van ser trami-
tats a través d’aquesta entitat quan el 
senyor Teo Romero n’era el president. 
Aquests diners es van destinar en la 
seva totalitat al projecte “Un àpat al 
dia”.
Des del 2013 hem demanat, de forma 
reiterada, una entrevista amb l’alcalde 
de Santa Margarida de Montbui, Sr. 
Teo Romero,  a fi d’explicar-li el nostre 

treball als campaments. Encara espe-
rem resposta i properament tornarem 
a omplir una nova  instància per tornar 
a demanar una entrevista.

Agraïment
•• ANTONI MABRAS MARIMON (*) 

Fa nou mesos vam encetar un projec-
te, encara no tenia nom, però érem un 
grup de gent que ens unien les ganes 
de treballar per fer una Pobla millor. 
Hem treballat durant tot aquest temps 
de valent per dibuixar entre tots qui-
nes són les coses que volíem millorar 
i com. 
Ens ho hem passat bé i hem gaudit ve-
ient com cada vegada més gent ens 
donava suport. Hem debatut, hem dis-
cutit, hem consensuat, hem organitzat, 
hem repartit publicitat, hem fet pastis-
sos, hem penjat pancartes, hem fet el 
porta a porta... La clau ha estat que a 
tots ens brillaven els ulls quan pensà-
vem que la Pobla podria ser diferent i 
que entre tots ho podríem fer possible.
Passades les eleccions tota aquesta 
feina ha donat el seu fruit: hem tingut 
285 vots i hem obtingut 3 regidors: el 
Toni, la M. Pau i la Berta.  Més enllà 
dels resultats, estem contents per què 
tenim la sensació que el nostre pro-
jecte ha generat interès i il·lusió i que 
hem col·laborat en fer una Pobla millor 
per què la gent ha pogut compartir mo-
ments, idees, propostes, etc . 
Això no s’acaba aquí: treballarem des 
de l’ oposició i traslladarem a la ciu-
tadania tots els temes que creiem d’ 
interès general per aconseguir fer un 
ajuntament més transparent. 
Volem agrair de tot cor a tota la gent 
que ens ha ajudat de qualsevol de 
les maneres possibles que han estat 
moltes: amb la seva presència, amb 
les seves aportacions, amb les col-
laboracions, amb les donacions, amb 
el seu vot, etc. 
El nostre lema Participa #volemunapo-
blamillor ja ha nascut i el farem créixer 

entre tots.
(*) Cap de llista de Participa #volemu-
napoblamillor

Rafel Benet Valls, ric en 
bons detalls
•• JOAN PUJOL I BATROLÍ 

Nascut a les valls de Pierola origen, fill 
de família noble i treballadora de tres 
germans, en Josep, la Montserrat i la 
Roser. Anaven creixent, enriquint-se 
d’aquell frondós terreny que els dona-
va salut i benestar. El Rafel, donat que 
Pierola origen, aleshores una barriada 
dotada d’església i cementiri, en pers-
pectiva de créixer com a poble s’ena-
morà d’una noia de dita barriada de 
nom Nativitat, formant una parella jove 
i feliç. Però durant la Guerra Civil morí 
el germà Josep i la Montserrat ens dei-
xà amb dotze anys, afectada de leu-
cèmia. L’any 1943 la família del Rafel 
es traslladà als Hostalets de Pierola i 
al 1949 va contraure matrimoni amb 
la Nativitat, fruit d’aquest matrimoni va 
néixer la Maria Teresa, molt bona filla, 
la qual cosa els motivà a construir-se 
la casa on sempre han viscut. Tenia un 
temperament bo i de la broma, sense 
perjudicar ningú, quan estava ja retirat 
i casualment ens trobàvem em deia: 
Joan, me’n vaig a la fàbrica, i anava 
al Casal Català a fer la partida i quan 
li parlaves del Barça, n’estava orgullós 
perquè deia que era una entitat que 
la dictadura no ens va poder prendre 
mai.
Ha pogut gaudir de la filla, dos néts, 
el Jordi la M. Alba i tres besnéts, la 
Carla, l’Abril i la Dúnia, a la seva esti-
mada Nativitat Déu la cridà l’any 2013 
i el Rafel ha estat molt ben recolzat i 
estimat fins la darrera hora junt amb la 
família, ja que durant la seva vida ha-
via cultivat un bon caliu familiar, estant 
segur que era el millor que es pot fer 
en aquesta vida. Gràcies Rafel.

Dia 29: CASAS V/ Soledat, 119
Dia 30: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 31: BAUSILI/FÀTIMA/ Born, 23/Av. Pietat, 25
Dia 1: PAGÈS./ Pau Muntadas, 58
Dia 2: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 3: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 4: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27

cartes al director
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Per tots és sabut que estem immersos en una for-
ta crisis econòmica que ha provocat que moltes 
empreses tanquin, que moltes d’altres es redu-
eixin i, sobretot, que l’índex de creació de noves 
empreses no hagi crescut com hauria de créixer. 
Dit en altres paraules, l’actitud emprenedora es va 
perdent i s’ha d’anar recuperant si volem revertir 
la situació.
L’actitud emprenedora és aquella actitud que te-
nen els emprenedors en el moment de fundar el 
projecte i que mantenen durant els primers anys 
de vida de la mateixa empresa. És aquella energia 
que sobretot els fa néixer i els ajuda a créixer, tot 
i així, aquí no acaba tot. Quan aquesta mateixa 
empresa comença a créixer d’una manera més 
important, es córrer el risc de que aquesta ener-
gia es vagi perdent per dos motius principals: el 
creixement orgànic de l’organització i el risc d’im-
plantar una exagerada burocratització. En espe-
cial aquest últim motiu, sovint acaba eliminant o 
impedint que es desenvolupi qualsevol actitud em-
prenedora.
Aquesta actitud d’iniciativa és la que permet inno-
var tant dins com fora de l’empresa i, sobretot, és 
la que permet que aquestes innovacions s’apliquin 
i ajudin a millorar el dia a dia de l’empresa. L’ac-
titud emprenedora és aquella que fa que els tre-
balladors vegin com treballa l’empresari i visquin 
l’empresa com a seva; l’actitud emprenedora és 

Emprendre dins de les empreses

ALBERT RIBA ·    Unió Empresarial de l’Anoia

Cada vegada se’m fan més difícils d’empassar les 
campanyes electorals. Perquè hom ja comença ser 
gat vell i sap que massa sovint es dóna gat per lle-
bre. Les paraules se les emporta el vent i dels dits 
als fets hi sol haver massa diferència. Prometre surt 
molt barat; però la ciutadania no vol promeses, sinó 
realitats. Algú es recorda de les promeses fetes 
pels diversos partits fa quatre anys? Seria interes-
sant examinar els programes electorals i veure què 
s’ha acomplert. Possiblement ens n’emportaríem 
una sorpresa i més d’un diria que li han pres el pèl. 
Fa uns anys, un dels candidats al meu ajuntament 
--un poble de muntanya i de secà-, va prometre un 
llac artificial on es pogués navegar amb barque-
tes... Per sort, no va sortir elegit.
Si una cosa s’ha posat en evidència en la darre-
ra campanya és la necessitat de canviar l’estil de 
governar i de fer política. No s’hi val a considerar 
–com es deia abans-- que hi ha democràcia perquè 
la ciutadania pot emetre un vot cada quatre anys i 
després són els escollits els encarregats de dur a 
terme el que havien programat.  En la feble demo-
cràcia que hem viscut fins ara, aquesta era la idea 
predominant sobre la participació del poble en els 
afers de govern. 
En aquesta mena de democràcia sense cap mena 
de control per part dels ciutadans, el paper de l’opo-
sició era –és encara- sistemàticament ignorat o me-
nyspreat. I si hi ha una majoria absoluta, fàcilment 
aquesta es converteix en dictadura. Per això han 
estat possibles tants casos de corrupció com hem 
vist en els darrers temps, molts dels quals han que-
dat impunes. I el temps dirà quin serà el final dels 
que s’investiguen actualment. Aprofitar-se del pas-
tís i després tapar-se les vergonyes era una pràcti-
ca força habitual.

Anem per feina

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu
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Portar a terme despeses mili-
onàries mentre els serveis bà-
sics es troben sota mínims és 
una burla per als contribuents. 
Dur a terme projectes que la 
majoria del poble rebutja és un 
menyspreu i una mofa de la de-
mocràcia, per més legals que 
siguin aquests projectes. El sol 
fet de ser legals no vol dir que 
siguin èticament justificables.
La sensació de presa de pèl 
instaurada --en la qual es per-
donen els defraudadors milio-
naris i en canvi són desnonats 
els que no poden pagar una hi-
poteca-, ha indignat una majoria 
de ciutadans. Ha arribat un mo-
ment en què ha dit que ja n’hi 
havia prou d’aquest color. Que 
volia transparència, informació i 
participar fent sentir la seva veu 
en els temes més importants.
Per això no n’hi ha prou amb canviar els gover-
nants. És el sistema de govern que cal canviar. 
Començant per limitar els mandats –la perpetuació 
cova mals hàbits- i acabant perquè en les accions 
de govern –els plens municipals, per exemple- es 
trobi la manera d’intervenir amb preguntes, aporta-
cions d’idees o crítiques a la gestió. No parlo de fer 
plens assemblearis sinó de donar veu a tothom de 
manera regulada però efectiva. Tot plegat passa, 
naturalment, per establir uns mecanismes de con-
trol de la despesa, la priorització de les actuacions 
i, per damunt de tot, per rebre una informació ex-
haustiva i transparent. 

Els temps han canviat. És hora de posar-se a la 
feina i també l’hora de participar activament en 
benefici de tots i no d’omplir les butxaques d’uns 
quants. El ciutadà ja no en té prou amb dipositar un 
vot cada quatre anys. Vol saber què se’n fa d’aquell 
vot, on van a parar els diners dels impostos que 
paga, si es porten a terme les promeses, si hi ha 
irregularitats. La paraula democràcia vol dir exac-
tament “govern del poble” i si a aquest se li treu la 
possibilitat de manifestar les seves idees, la demo-
cràcia es convertirà en una entelèquia, una parau-
la buida de contingut. Un engany, en el fons. Per 
aquest viatge no caldrien aquestes alforges.

aquella que fa que l’empresa i les persones que 
la formen, creixin i es transformin. En fi, l’actitud 
emprenedora és l’actitud transformadora.
Les empreses actuals estem obligades a trans-
formar-nos sovint doncs el mercat va canviant i 

per tant, si volem sobreviure i que les nostres em-
preses segueixin vives,  cal aprendre a conviure 
amb aquest canvi i aprofitar-lo com a oportunitat 
de transformació, com a oportunitat d’emprendre 

i, sobretot, com a oportunitat de desenvolupar el 
talent emprenedor a les nostres empreses.
Aquesta emprenedoria corporativa és l’ànima de 
les organitzacions que hem d’invocar per sortir 
d’aquesta situació; hem de cridar a aquell esperit 
del primers empresaris de la comarca que utilitza-
ven el REC per moure pells dels curtits, l’esperit 
dels empresaris del tèxtil que van internacionalit-
zar-se per tot el món i, com no, l’esperit de tots 
aquells emprenedors que volen crear les seves 
empreses, siguin del sector que siguin.
Per tant,  recuperem tota aquesta energia, incor-
porem-la a les nostres organitzacions, tot dedi-
cant-li el màxim temps i recursos possibles, doncs 
d’aquesta manera estarem fent una important in-
versió de prevenció i de futur. 
El proper 4 de juny a Igualada celebrarem la 1era 
Jornada d’Emprenedoria Corporativa on durant tot 
el dia, explicarem què és l’emprenedoria corpora-
tiva, com gestionar aquest canvi, com incorporar 
el fracàs i l’error en el nostre dia a dia, però sobre-
tot, millorar i reinventar els models de negoci de 
les nostres empreses. La 1era Jornada d’Empre-
nedoria Corporativa tindrà lloc a la seu de la Unió 
Empresarial de l’Anoia. L’assistència és gratuïta, 
però cal inscriure’s abans a uea@uea.cat o bé al 
93 805 22 92. 
Us hi esperem



Segur que més d’una vegada heu sentit aquestes pre-
guntes: Quina credibilitat té la premsa digital? Quina 
credibilitat té Twitter? Quina credibilitat tenen les xar-
xes socials? I podríem continuar així fins a arribar a 
la pregunta que les englobaria totes: quina credibilitat 
té Internet? Tot això sense perdre de vista que l’objec-
tiu de molts que fan aquesta mena de preguntes, un 
objectiu no sempre confessat, és intentar desacreditar 
l’objecte de la pregunta, és a dir, la premsa digital, Twit-
ter i altres xarxes socials en suport digital. Hi ha qui es 
dedica a desacreditar tot el que faci olor mínimament 
d’Internet, però vull pensar que ho fan més per igno-
rància que per mala fe.
Estic pensant en un perfil de persones que fan aquesta 
mena de preguntes que se suposa que haurien d’es-
tar al dia, com ara antropòlegs, periodistes, politòlegs, 

sociòlegs, etc. I no s’ho pregunten només privadament 
sinó que gosen preguntar-ho en públic, i encara millor 
si tenen un micròfon mediàtic al davant. Acostumen 
a utilitzar aquell to prepotent de suficiència de qui es 
pensa que ja ho sap tot, i no s’adonen que fent aques-
tes preguntes no fan altra cosa que deixar en evidència 
la seva ignorància. S’han quedat aturats al segle XX i 
no han evolucionat, però no en són conscients. 
Tampoc pretenc generalitzar. Aquesta mena de plan-
tejaments són més habituals en persones que ja han 
superat una certa edat, i que no han volgut o no han 
pogut posar-se al dia. Són persones que encara es 
resisteixen a acceptar que Internet va arribar per que-
dar-se, i que a partir de la seva implantació el món ha 
canviat. Més greu és que massa sovint també hem de 
sentir aquesta mena de preguntes per boca de respon-

MIQUEL SAMUELL • @MiquelSaumell

La credibilitat d’Internet
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sables de mitjans d’informació, i avui faré bondat i no 
posaré cap exemple proper que ara mateix potser al-
guns tenim al cap. 
Desmuntar aquesta mena de plantejaments és tan 
senzill com fer-se les mateixes preguntes però referi-
des als mitjans de comunicació diguem-ne tradicionals: 
els diaris de paper, la televisió, la ràdio, etc.En aquests 
casos, quina seria la resposta correcta? La resposta 
correcta seria “depèn”. Convindrem que a la premsa 
de paper, la tele, la ràdio, etc., hi ha de tot, és a dir, es-
combraries i continguts de qualitat, tot barrejat. Doncs 
a Internet passa més o menys el mateix, hi ha de tot. 
Només es tracta de saber triar i separar el gra de la 
palla. Exactament igual que quan abans anàvem al 
quiosc de diaris —encara en queda algun d’obert!— i 
havíem de triar quin diari o revista compràvem.

Des de l’Assemblea ens hem marcat l’obligació de fer 
tot el que puguem perquè els interessos partidistes no 
facin descarrilar els procés. 
Durant la campanya de les municipals, no ha estat fàcil 
fer constar qui dóna suport al procés cap a la indepen-
dència i qui no ho fa.  Hi ha partits, a qui manifestar-se 
favorables a la independència els dóna vots i no els en 
fa perdre, però a d’altres, situats a les fronteres entre 
els  favorables, els indecisos i els contraris, el tema no 
els agrada gens. No només Iniciativa per Catalunya-Els 
Verds, també altres llistes han intentat defugir aquest 
debat. No és una qüestió abstracta, sinó ben concreta 
i quan s’ha demanat als partits i als candidats que es 
pronunciessin, hi ha hagut tensions i males cares. 
Sempre es tracta de captar el màxim possible de vots: 
pronunciar-se sobre el punts que ha escollit  el partit o 
grup i no dir res dels altres per no perdre cap elector.

JOSEP CASTELLTORT • ANC Anoia

L’ANC ha fet els deures a les municipals
Però des del punt de vista de l’ANC, mantenir aquesta 
tensió sobre els grups més indecisos, va fent decantar 
més votants i més regidors que veuen que l’ambigüitat 
els  porta problemes.
Però, a més, això manté el debat sobre la independèn-
cia com el tema més important i permanent i fa apa-
rèixer públicament la decisió de l’ANC d’arribar fins al 
final del procés.
Quan té valor aquesta feina d’aguantar la posició és 
quan hi ha pressions per postposar el debat.  A més 
d’estar convençuts de la nostra raó, s’ha de demostrar 
convicció i fermesa. L’Assemblea respectarà les decisi-
ons democràtiques, però no es farà endarrere. 
En el moment dels pactes, encara serà més forta la 
pressió. Estar a favor de la independència o estar-hi 
en contra pot condicionar els pactes postelectorals  i la 
formació de governs municipals. 

Des de l’ANC hem de fer visible que tenim la majoria 
de la gent a darrere i que ho farem valdre. Que els que 
s’oposin a la voluntat majoritària se la trobaran davant 
una vegada i una altra i que no es podrà governar ama-
gant la qüestió sota cap catifa
Ja hem vist com la posició favorable a l’assoliment de 
la llibertat de Catalunya que, no fa pas gaire temps 
semblava a contracorrent en alguns municipis de la co-
marca, ja és a prop de ser-hi el corrent principal.
No es pot capgirar un situació de decennis en pocs me-
sos, per aquesta raó no podem estar pas descontents 
de com els resultats en vots van millorant la situació.
Els propers mesos haurà de seguir la pressió,  sobre 
els indecisos per una banda, i sobre els partits favo-
rables, per l’altra, perquè no se’n tornin a anar per les 
branques o es tirin els plats pel cap, que és l’esport que 
més els agrada. 

Imagineu-vos a casa vostra, amb dos fills. L’un té 16 
anys, i l’altre 15.
Cada dia, ambdós van a l’escola amb bicicleta. El gran 
NO té obligació de fer ús del casc, però el petit, no-
més un any més jove, la llei (de març de 2014), l’obli-
ga a fer-lo servir. Potser a l’arribar els 16, el crani de 
l’adolescent es cobreix d’una gruixuda capa de titani, 
lleugera i a la vegada resistent als impactes. Qualsevol 
impacte que amb 15 anys, (només un any més jove) 
podria provocar-li lesions cerebrals molts greus, o fins i 
tot, la mort. Potser el noi que fa 16 anys, sobtadament, 
queda impregnat d’una maduresa adulta, que el farà 
posseïdor d’un seny desmesurat, i sortirà sempre de 
casa amb el casc posat.
Fetes aquestes ridícules consideracions, només em 
queda anomenar la llei també de ridícula. Pensar que 
aquesta llei de trànsit protegirà els més vulnerables de 
la família es un absurd. Per què cal tractar de diferent 
manera un jove de 16 respecte al de 15?.
Pares i mares; podríeu admetre que el vostre fill de 16 
anys ja no utilitzes el cinturó de seguretat dins el vostre 
cotxe, mentre està assegut al costat del seu germà de 
15, qui porta el cinturó cordat?
Ambdós estan en fase escolar i en fase de desenvolu-

Ús del casc a la bicicleta: amb 15, sí però amb 16... Ja no! 
pament físic, psíquic i social.
Per tant, poc els ajudem si, el dia que bufaran 16 espel-
mes, allò que era raonablement obligatori (per el seu 
bé), ara deixa de ser-ho.
Els pares hem de fer un esforç perquè els nostres fills, 
des de l’infància, creixin amb uns hàbits de salut i se-
guretat viaria. Però, quan ja s’allunyen de casa, i han 
girat la primera cantonada, es treuen el casc, mes aviat 
per una qüestió estètica. Per tant, mentre els nostres 
fills són fora de casa, les famílies necessitem un cop 
de mà.
I aquí tenen un paper fonamental, tant l’escola com la 
policia municipal i el cos de Mossos d’Esquadra. A l’es-
cola, s’haurien de fer campanyes de conscienciació. 
Pares, professors i policia, dedicar unes jornades de 
formació per cuidar els nostres fills, la millor inversió de 
futur per un país.
Caldria la presència de policia a l’hora d’entrada i sorti-
da de les escoles, per fer el corresponent advertiment 
a aquells que no fan ús del casc. I dic advertiment, per-
què en cas de sanció per infringir la llei, l’import es de 
200€. Potser sota l’amenaça econòmica, tothom farà 
us del casc. Però, tot i així, el problema persisteix arri-
bats els 16 anys.

Aleshores, la llei (ridícula llei) no serveix de res.
No es tracta de fer-ho per por a la sanció, si no per una 
qüestió de seguretat. I la seguretat no hi entén d’edats. 
Dalt d’una bicicleta, tant se val si tens 15 anys com si 
en tens 50. Som tan vulnerables com dalt d’una moto. 
Tant la bicicleta com la moto, es belluguen per les ma-
teixes vies urbanes. Poden arribar a circular a veloci-
tats similars. Aleshores, per què m’obliguen a dur casc 
en la moto, i no en la bicicleta? La diferenciació no és 
coherent, si es tracta de protegir el crani davant d’un 
impacte violent.
Us pot semblar fred el que afegiré, però és la crua re-
alitat. El cost que representa per a la societat, la càrre-
ga d’una persona que ha patit lesions cerebrals greus 
com a conseqüència d’un accident viari, és elevadís-
sim. I no cal anomenar els danys que infringeix en el si 
familiar. Cal prevenir.
Ben aviat arriba la tradicional festa de la bicicleta als 
carrers de la nostra ciutat. Hi participa tothom. Mares, 
pares, fills, professors i representats de les escoles 
d’Igualada, polítics de la ciutat, policia local.....
Aprofitem l’ocasió per donar exemple, i fem campanya 
per l’us del casc a totes les edats.
Només tens un cap. No el perdis, i utilitza el casc.

RAMON VALLÈS •



CiU tindrà 12 
consellers al 
Consell Comarcal, 
en perd un, per 11 
d’ERC, que en 
guanya quatre pels 
seus bons resultats

Eleccions
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Convergència i Unió va ser la 
guanyadora, amb molta clare-
dat, de les eleccions munici-
pals a l’Anoia, obtenint 15.227 
vots i un 29,10% dels sufragis, 
amb un total de 90 regidors. A 
uns 4.500 vots de diferència 
se situa ERC, que va recollir 
el 20,62% dels sufragis, però 
més regidors, un total de 106. 
A la capital, Igualada, Marc 
Castells va assolir la majoria 
absoluta per CiU, amb 11 re-
gidors, a molta distància de la 
resta de forces polítiques. A Pi-
era, ERC va guanyar els comi-
cis, però només per 8 vots de 
diferència sobre CiU.
Els socialistes esdevenen ter-
cera força política de la co-
marca i perden quasi una qua-
rantena de regidors, quedant 
-se en 44, amb 9.497 vots i el 
18,15% dels sufragis. Les co-
alicions d’Iniciativa continuen 
amb 9 regidors, 2.813 vots i 
el 5,38% dels vots. La CUP 
arriba als 8 regidors a l’Anoia, 
amb 2.774 vots i el 5,30% de 
percentatge. El PP ha assolit 
finalment 2.515 vots i el 4,81% 
de les paperetes.
Una altra de les notícies desta-
cades de les eleccions munici-
pals és la desaparició de Pla-
taforma per Catalunya (PxC), 
que perd els set regidors que 
tenia a la comarca, entre ells el 
d’Igualada, Robert Hernando, 
secretari general d’aquesta for-
mació identitària a tot el país. 

ERC guanyar en 15 
municipis, per 13 de CiU
Esquerra Republicana va 
guanyar les eleccions en 15 
municipis de la comarca, es-
devenint per primera vegada 
la força política més municipa-
lista de l’Anoia. CiU, en altres 
ocasions primera força també 
en les llistes més votades, es 
queda amb la victòria en 13 
municipis,  entre ells el més im-
portant, Igualada. 
A molta distància se situa el 
PSC, que guanya a Òdena i 
Santa Margarida de Montbui, 
mentre que Iniciativa per Ca-
talunya repeteix a Argençola, i 
la CUP, per primera vegada, ho 
fa a Capellades. També és la 
primera ocasió que una agru-
pació d’electors, Vilanova365, 
que encapçala l’actual alcal-
dessa, guanya unes eleccions 
a la comarca, concretament a 
Vilanova del Camí.

La jornada electoral va transcòrrer amb bastanta tranquil.litat en línies generals. Només algunes excepcions a Igualada i a Montbui.

Convergència i Unió guanya les eleccions municipals a 
l’Anoia, però Esquerra Republicana assoleix més regidors

CiU guanya al Consell 
Comarcal amb 12 consellers 
per 11 d’ERC
El Consell Comarcal 2015-19 
estarà format per 12 consellers 
de CiU, 11 d’ERC, 7 del PSC, 
i 1 d’ICV, CUP i PP cadascun. 
Tot sembla indicar que conti-
nuarà el pacte CiU-ERC per a 
garantir l’estabilitat d’aquesta 
institució comarcal. Es desco-
neix, però, si el fins ara alcalde 
de Masquefa, Xavier Boque-
te, serà el candidat a presidir 
aquesta institució. Algunes 
fonts són molt insistents en 
aquests darrers dies en que el 
probable candidat a president 
del Consell Comarcal sigui 
Jaume Riba, alcalde de la Tor-
re de Claramunt, que ha reedi-
tat la majoria absoluta una altra 
vegada. Esquerra, però, podria 
forçar com a condició per pac-
tar que la meitat del mandat 
tingui la presidència.

Sorpreses a Òdena, 
el Bruc, Hostalets, 
Piera, Masquefa i Calaf
Les eleccions a l’Anoia han de-
parat algunes sorpreses. Per 
exemple, la victòria contundent 
de Jordi Badia (ERC) a Calaf, 
fent miques la majoria abso-
luta de CiU, que passa a ser 
la tercera força. A Piera, ERC 
ha guanyat per només 8 vots 
de diferència a CiU. Als Hos-
talets, també victòria d’ERC, 
però només per un sol vot, so-
bre el PSC. A Masquefa, Xavi-
er Boquete (CiU) ha perdut la 
majoria absoluta, però podria 
reeditar un pacte amb el PP 
per poder garantir-la, o buscar 
nous aliats, com ERC. Al Bruc, 
Esquerra ha guanyat les elec-
cions, però empatat amb CiU, 
i els independents tindran la 
clau del govern. A Òdena, el 
PSC, amb Francisco Guisado, 
ha recuperat la majoria absolu-
ta, fent miques a la candidatu-
ra de CiU amb Pep Solé, que 
queda en tercera posició.
En altres poblacions impor-
tants, Teo Romero (PSC) 
manté la majoria absoluta a 

Qui va guanyar les Municipals a l’Anoia?

ERC va guanyar les eleccions en 15 municipis de l’Anoia, CiU ho va 
aconseguir en 13, el PSC en 2, la CUP i ICV en 1 cadascun, i per pri-
mera vegada, una Agrupació d’Electors va guanyar en un municipi

*

* Als Hostalets de Pierola, el PSC va impugnar un vot inicialment 
nul. La Junta Electoral va  donar la raó al PSC i va empatar amb 
ERC. Finalment, per sorteig, la victòria és per al PSC.
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Cens  87.265   
Vots  52.890  (60,32%)
Abstenció  34.375  (39,68%)
Nuls  572   
En blanc  1.061

Resultats oficials a l’Anoia i distribució de regidors i consellers al Consell Comarcal

Santa Margarida de Montbui, 
i a Vilanova del Camí, Vanes-
sa González ha guanyat amb 
5 regidors amb la seva forma-
ció independent Vilanova 365, 
desencadenant una profunda 
crisi al PSC de conseqüències 
imprevisibles. El passat recent, 
però, complica molt l’alcaldia a 
González, i Noemí Trucharte 
podria rellevar-la si tanca un 
possible pacte amb VA! i IPV. 
El televisiu “Yoyas”, Carlos Na-
varro, ha entrat al consistori 
amb Decide.

Una jornada relativament 
tranquiŀla
La jornada electoral va ser re-

La participació va ser 
del 60,3%, una xifra 
similar a la de fa 
quatre anys, però 
molt menor de la 
que hi havia a les 
dècades dels vuitanta 
i noranta

lativament tranquil·la a tota la 
comarca, a excepció d’un pa-
rell de casos. 
La Junta lectoral de Zona 
d’Igualada (JEZ) va precintar 
el matí de diumenge una urna 
electoral al coŀlegi ubicat da-
vant l’antiga llar d’infants “La 
Ginesta” després que el pre-
sident de la mesa s’adonés 
que una persona, una senyora 
d’edat avançada, havia intro-
duït dos sobres. Acte seguit, es 
va immobilitzar la urna i es va 

paralitzar la votació, fins que el 
secretari judicial la va precintar 
i es va substituir per una altra. 
Al vespre, es va treure aleatò-
riament un sobre tancat de la 
urna precintada per poder qua-
drar els resultats. 
D’altra banda, la denúncia d’un 
veí de Santa Margarida de 
Montbui contra una intervento-
ra del PSC que hauria apuntat 
els noms en una llista dels qui 
votaven al coŀlegi electoral de 
l’IES Montbui, va ocasionar 

que la JEZ ordenés al migdia 
la retirada de totes les llistes de 
cens “no oficials” que hi havia 
en tots els coŀlegis electorals 
del poble.
La denúncia no venia motiva-
da pel control del cens que els 
apoderats o interventors feien 
de les persones que votaven, 
quelcom del tot legal, sinó per-
què, segons va denunciar el 
veí, hi havia el telèfon particu-
lar de cadascun d’ells anotat 
en la fulla. El PSC va negar 

que això fos veritat.

L’abstenció, del 39,6%
Gairebé quatre de cada deu 
persones amb dret a votar a 
la comarca va preferir no exer-
cir aquest dret constitucional. 
L’abstenció es va quedar en el 
60%, una xifra similar a la de 
fa quatre anys, però molt més 
gran a la que hi havia a la dè-
cada dels vuitanta i noranta, 
quan gairebé era la meitat.
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En un total de 24 municipis, ja 
es coneix qui serà l’alcalde i 
el govern municipal. En total, 
són 12 alcaldies assegurades 
per a CiU, 9 per a ERC, 1 per 
a Iniciativa per Catalunya i 2 
per al PSC. En tots aquests 
municipis hi haurà majoria ab-
soluta. En alguns casos hi ha 
sorpreses sonades, en altres 
canvis de partit, i en els menys 
nous alcaldes. 
Per exemple, a Castellolí Joan 
Serra continuarà essent alcal-
de, però ara amb més majoria 
que abans (6 regidors per 1 de 
CiU, gràcies a un vot nul con-
siderat vàlid aquesta setmana 
per la Junta Electoral i que ha 
donat a Esquerra un regidor 
més), tot i que ho farà sota 
les sigles d’ERC, quan fins 
ara era un partit independent 
sota el paraigües del PSC. La 
mateixa situació es produeix 
a Copons, amb Cesc Salamé 
repetint alcaldia, però ara sota 
les sigles republicanes, i a Ve-
ciana, on Jordi Servitje conti-
nuarà com alcalde, però deixa 
el PSC per passar-se a CiU, 
com havia estat el seu pare a 
l’alcaldia durant molts anys.

Tres noves cares d’alcaldes
Entre els nous alcaldes, figu-
ren Cristina Mas als Prats de 
Rei, David Sánchez al Jorba,  
aquests per a ERC, i Àngel 
Farré a Montmaneu, per CiU, 
que substitueixen Francesc 
Duocastella, Josep Maria Pa-
lau i Enric Admetller, respecti-
vament.

Sorpresa a Òdena
No hi ha hagut canvis en els 
indrets on hi haurà majoria 
absoluta, a excepció d’un mu-
nicipi: Òdena. El convuls ajun-
tament odenenc, on l’alcalde 
Pep Solé va expulsar del go-
vern a ERC fa pocs mesos, ha 
vist com es girava la truita, i 
Francisco Guisado torna qua-
tre anys més a l’alcaldia, en 
nom del PSC, relegant a CiU 
a la darrera posició. Un durís-
sim càstig que ha agafat, de 
retruc, a ERC, que tenia molta 
confiança en esdevenir prime-
ra força.
No hi ha hagut canvis a San-
ta Margarida de Montbui, on, 
malgrat els afers judicials de 
l’alcalde que l’oposició mos-
trava com a argument decisori 
per fer possible l’alternativa,  
Teo Romero perd un regidor 
però manté una sòlida majoria 
absoluta.
Per la seva banda, Iniciativa 
per Catalunya segueix man-
tenint una alcaldia a l’Anoia, 
gràcies al psicòleg Toni Lloret 
al petit poble d’Argençola.

Ple municipal a Piera. Jordi Madrid (ERC) va guanyar les eleccions per només 8 vots a Josep Llopart (CiU). Caldrà un pacte per poder governar.

En 24 municipis ja hi ha decidits els alcaldes i els governs, 
però en 9 hi haurà d’haver pactes per assolir l’estabilitat
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Municipi Guanyador Alcalde
ARGENÇOLA
BELLPRAT
CALONGE DE SEGARRA
CARME
CASTELLFOLLIT RIUBREGÓS
CASTELLOLÍ
COPONS
ELS PRATS DE REI
IGUALADA
JORBA
LA LLACUNA
LA POBLA DE CLARAMUNT
LA TORRE DE CLARAMUNT
MONTMANEU
ODENA
ORPÍ
PUJALT
RUBIÓ
SANT MARTÍ DE TOUS
SANT MARTÍ SESGUEIOLES
SANT PERE SALLAVINERA
STA. MARGARIDA MONTBUI
STA. MARIA DE MIRALLES
VECIANA

ICV Antoni Lloret Grau
ERC Carles Pol Gual
CIU Xavier Nadal Massana
ERC Jordi Sellarès Poch
CiU Ramon Ibáñez Closa
ERC Joan Serra Muset
ERC Cesc Salamé Sabater
ERC Maria Cristina Mas Soteras
CiU Marc Castells i Berzosa
ERC David Sánchez Garcia
CiU Josep Parera Tort
CiU Santi Broch Miquel
CiU Jaume Riba Bayo
CiU Àngel Farré Carulla
PSC Francisco Guisado Santano
ERC Imma Palet Rubió
CiU Antoni De Solà Pereta
CiU Miquel Archela Gil
ERC David Alquézar Claramunt
ERC Jesús Torrens Garriga
CiU Montserrat Noguera Cantacorps
PSC Teodoro Romero Hernández
CiU Pere Argelich Pujadó
CiU Jordi Servitje Turull

12

9

1

2

Les alcaldies assegurades per majoria absoluta

Guanyador Majoria Possibles pactes
CABRERA D’ANOIA
CALAF
CAPELLADES
EL BRUC
HOSTALETS DE PIEROLA
MASQUEFA
PIERA
VALLBONA D’ANOIA
VILANOVA DEL CAMI

ERC (3) 5 ERC+CiU+GVSCA, PSC+ICV+GVSCA
ERC (5) 6 ERC+GIC
CUP (4) 7 CUP+ERC, CiU+ERC
ERC (4) 5 ERC+EBET, CiU+EBET
PSC (5) per sorteig 6 PSC+MCH
CiU (6) 7 CiU+PP, CiU+ERC
ERC (5) 9 ERC+CiU
ERC (4) 5 ERC+CiU, PSC+CiU+VV
V365 (5) 9 PSC+VA+VV+DECIDE

On s’hauran de posar d’acord?

Hi ha tres nous alcal-
des a la comarca -de 
moment- que tindran 
majoria absoluta: 
Cristina Mas als Prats 
de Rei (ERC), 
David Sánchez a 
Jorba (ERC), i 
Àngel Farré a 
Montmaneu (CiU)

Ple municipal a Vilanova del Camí. La convulsa situació política d’aquest municipi va camí de repetir-se quatre anys més...

Maria Cristina Mas (Els Prats de Rei, ERC)

Àngel Farré (Montmaneu, CiU)

David Sánchez (Jorba, ERC)

Pactes necessaris o govern 
en minoria en 9 municipis
En nou municipis, els resultats 
de diumenge no són suficients 
com per poder governar en 
solitari. Caldrà, doncs, pactar 
o bé governar en minoria. Es 
tracta de Cabrera, Capellades, 
el Bruc, Hostalets de Pierola, 
Masquefa, Piera, Vallbona o 
Vilanova del Camí. En aques-
ta última població, el PSC ha 
reclamat a la Junta Electoral 
dos vots vàlids que li podrien 
donar un regidor més i poder 
formar govern amb VA! i IPV. 
Als Hostalets, el PSC va recla-
mar un vot amb èxit, va empa-
tar amb ERC, i per sorteig, ha 
guanyat les eleccions...El mai 
vist a l’Anoia.
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ARGENÇOLA

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
ICV 3  75  53,19    2  78  50,32
ERC 2  78  55,32    2  77  49,68
CiU 0  43  30,5    1  64  41,29
PP 0  3  2,13    -  -  -
PSC -  -  -    0  10  6,45
Total  5  199     5  229
El nou Ajuntament: ICV: ANTONI LLORET GRAU, JOAN 
SOLÀ MIRET, MARINA BERENGUER CABADO. ERC: 
JAUME TEIXÉ I ARIBAU, GUMERSINDO PARCERISAS.

Abstenció: 27,5% (20,3% el 2011)

BELLPRAT

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
ERC 3  31  77,50    2  36  65,45
PP 0  1 2,50    - - -
PSC - - - 1 27 49,09
Total  3  32     3  63
El nou Ajuntament: ERC: CARLES POL GUAL, JOAN 
CARBÓ I SOLÉ, JOSEP SOLER I CASELLAS

Abstenció: 42,03% (25,3% el 2011)

CABRERA D’ANOIA

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
ERC 3  173  28,74    3  176  25,04
PSC 3  149  24,75    3  208  29,59
CiU 1  95  15,78    2  117  16,64
ICV 1  83  13,79    1  94  13,37
GVSCA 1  70  11,63    -  -  -
PxC 0  11  1,83   -  -  -
PP 0  11  1,83  0  25  3,56
FIC -  -  -    0  58  8,25
Total  9  592 -    9  678  - 
El nou Ajuntament: ERC: JAUME GORREA I ORTIZ, 
MIQUEL ORTEGA MORATO, ELISABET HIDALGO I 
ORTEGA. PSC: SALUS MONTEAGUDO HIDALGO, DA-
NIEL ZORRILLA OSORIO, DANIEL VALLEJO ÁLVAREZ. 
CiU: FRANCISCO LUIS CIRERA CALVET. ICV: JOSÉ 
FERNÁNDEZ PECES.  GRUP DE VEïNS AL SERVEI DE 
CABRERA D’ANOIA: JOSÉ MARIA MEDINA GÓMEZ.

Abstenció: 40,79% (32,57% el 2011)

CALAF

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
ERC 5  687  40,51    1  150  9,52
GIC-VV 3  424  25    -  -  -
CiU 3  353  20,81    7  777  49,33
AC-ICV 0  95  5,6   0  90  5,71
PxC 0  54  3,18    3  341  21,65
PP 0  34  2    0  55  3,49
PSC -  -  -    0  85  5,4
Total  11  1.647 -    11  1.498  
El nou Ajuntament: ERC: JORDI BADIA PEREA, TERE-
SA TORRIJOS GASSÓ, JORDI FITÓ I GIRALT, MONTSE 
ISERN VIVANCOS, MONTSE MASES I SALA. GRUP 
INDEPENDENT PER CALAF-VEÏNS AMB VEU (GIC-
VV): NEUS APARICIO CERVANTES, SALVADOR PRAT 
CASANOVAS, JOSEP CASULLERAS CLOSA. CiU: 
MARIA A. TRULLÀS POVEDANO, JUAN CABALLOL 
PÉREZ, JESÚS LÓPEZ HERRERA.

Abstenció: 26,57% (30,19% el 2011)

CALONGE DE SEGARRA

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
CiU 3  81  68,07   1  62  45,59
PSC 1  69  57,98  4  83  61,03
ERC 1  39  32,77   0  26  19,12
PP 0  1  0,84   0  3  2,21
PxCat -  -  -    0  2  1,47
Total  5  190 -    5  176  
El nou Ajuntament: CiU: XAVIER NADAL MASANA, RA-
MON PARÉS MASANA, ABEL DUOCASTELLA COLOM. 
PSC: RAMON CAMPÀ PONS.  ERC: DAVID CREUS 
CASTELLÓ.

Abstenció: 24,07% (16,17% el 2011)

CAPELLADES

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
CUP 4  800  30,71    3  523  21,17
CiU 4  763  29,29    5  827  33,47
ERC 3  548  21,04    3  472  19,1
PSC 2  324  12,44    2  337  13,64
PP 0  120  4,61    0  138  5,58
PxCat -  -  -    0  53  2,14
PxC -  -  -    0  31  1,25
Total  13  2.555 -    13  2.381 -
El nou Ajuntament: CUP: ALEIX AUBER ÁLVAREZ, 
SUSANA MORENO BLANCO, ADELA MORERA RODRI-
GUEZ, SERGIO PÉREZ CASTILLO. CiU: MARCEL·LI 
MARTORELL FONT, EDUARD IGLESIAS TORRES, 
SUSANA OLIVARES BARRERA, ELISABET SERRET 
SANVICENTE. ERC: ÀNGEL SOTERAS I LARGO, SAL-
VADOR VIVES ALARI, JAUME SOLÉ I CAROL. PSC: 
AARON ALCAZAR GUTIERREZ, CARLES CUERVA 
CLAVER.

Abstenció: 37,03% (40,73% el 2011)

CARME

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
ERC 7  332  93,26    5  332  64,22
CiU -  -  -    2  122  23,6
ICV-EUiA -  -  -    0  44  8,51
PSC -  -  -    0  16  3,09
Total  7  332 -    7  514  -
El nou Ajuntament: ERC: JORDI SELLARÈS POCH, 
ILDEFONSA TARRIDA SARDÀ, JOAN HERNAN LLO-
RENS, MARCOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ALBERT 
SAUMELL GUIXÀ, EVA FAURA FARRÉS, ANCA MARIA 
COCIS.

Abstenció: 41,09% (21,75% el 2011)

CASTELLFOLLIT RIUBR.

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
CiU 3  73  68,87    3  82  71,3
ApC-CUP 1  70  66,04  - - - 
ERC 1  66  62,26    1  56  48,7
PP 0  5  4,72    0  3  2,61
PSC - - - 1  75  65,22
Total  5  214 -    5  216  -
El nou Ajuntament: CiU: RAMON IBAÑEZ CLOSA, 
REMEDIOS DORADO DELGADO, SALVADOR HUGUET 
SÓLA. ASSEMBLEA PER CASTELLFOLLIT POBLE
ACTIU-CUP:  JAUME VILARDOSA ROSICH. ERC: GE-
RARD BATISTA SERAROLS.

Abstenció: 25,33% (26,32% el 2011)

CASTELLOLÍ

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
PUC-ERC 6  237  68,6    2  89  23,92
CiU 1  78  22,97    3  140  37,63
PSC -  -  -    2  131  35,22 
Total  7  315 -    7  360  -
El nou Ajuntament: PUC-ERC: JOAN SERRA MUSET, 
SERGI VILA MARTÍNEZ, SAMUEL CERVERA CAMPS, 
TERESA GUIXÀ SEUBA, CARLA PEÑA PELEGRÍ, JOA-
QUIM FOLQUÈ SOLÉ. CiU:  FRANCESC X. BRUGUÉS 
BRUGUÉS.

Abstenció: 21,21% (13,86% el 2011)

COPONS

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
ERC 7  125  86,81    -  -  -
PP 0  4  2,78    -  -  -
PSC -  -  -    7  106  79,1
Total  7  129 -    7  106  -
El nou Ajuntament: PUC-ERC: CESC SALAMÉ SABA-
TER, MARIA G CARRERAS VERDAGUER, ABEL CAS-
TELL BONET, JORDI AMARO ÁLVAREZ, MARIA ALBA 
CLOSA FRANQUENT, JORDI MERCADAL PRATS, 
NÚRIA PONS TORRENTS.

Abstenció: 38,52% (43,27% el 2011)

EL BRUC

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
BV-ERC 4  348  37,06     2  209  22,47
CiU 4  328  34,93    5  417  44,84
EBET 1  155  16,51    -  -  -
PSC 0  67  7,14    2  177  19,03
PP 0  27  2,88    0  62  6,67
PxC -  -  -    0  19  2,04
Total  9  925 -   9  884  -
El nou Ajuntament: BV-ERC: ENRIC CANELA VALLÈS, 
IMMA RIBES I GONZÀLEZ, LAURA MAÑAS RIAL, 
ANTONIO MADRID I PÉREZ. CiU: CARLES CASTRO I 
TABOADA, ANTOLI DOMINGUEZ I DURAN, ALEJAN-
DRO RODRÍGUEZ I RAMOS, JOAN SUBIRANA I PUÉR-
TOLAS. EL BRUC ETS TU (EBET): VICENTE JAVIER 
MOLINER BAYO.

Abstenció: 37,18% (34,95% el 2011)

ELS HOSTALETS DE P.

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
PSC 5  439  33,28   5  500  38,79
ERC 4  439  33,36    4  420  32,58
MCH 1  147  11,17  1  115  8,92
CiU 1  106  8,05    1  135  10,47
IHO-E 0  72  5,47    -  -  -
GIAU 0  47  3,57    -  -  -
PP 0  42  3,19    0  45  3,49
PxC -  -  -    0  33  2,56
Total  11  1.291 -    11  1.248  -
El nou Ajuntament: PSC: DANIEL VENDRELL DOMÍN-
GUEZ,  MARTA CASAS COMAS, CARME ZARAGOZA 
OTON,  PERE SARRÀ MARTÍNEZ, JORDI RAMAS 
HINOJOSA. ERC: JORDI CALPE I CARBONELL, 
BASTANIST CUCURELLA JORBA, GEMMA FABRÈS I 
CASALS, HÈCTOR CASTELLS I LÓPEZ. MOVIMENT 
CIUTADÀ HOSTALETENC: JAIME TRIAS CAMBRA. 
CiU: NATIVIDAD ESCALA SALVO.

Abstenció: 34,29% (32,56% el 2011)
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ELS PRATS DE REI

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
ERC 7  238  89,81    7  200  78,13
PP 0  10  3,77    -  -  -
PSC -  -  -    0  25  9,77
Total  7  248 -    7  225  -
El nou Ajuntament: GAP-ERC: MARIA CRISTINA MAS 
I SOTERAS, MARC SENDIU I BERTRÁN, ANTONI 
ALMENARA SANCHEZ, CONXITA TORNAVACA LÁZA-
RO, JOSEP SAUMELL MANUEL, SANTIAGO LATAS 
LAFUENTE, TONI GALLEGO I GRAU.

Abstenció: 40% (38,11% el 2011)

JORBA

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
ERC 6  270  71,05    6  335  71,28
CiU 1  87  22,89    1  104  22,13
PSC -  -  -    0  13  2,77
Total  7  357 -    7  452  -
El nou Ajuntament: ERC: DAVID SÀNCHEZ I GARCÍA, 
SÍLVIA ESCURA SABATÉ, ROBERT SALLÉS CAMINAL, 
MARÇAL ROIG JORBA, AGUSTINA SOLÍS JIMÉNEZ, 
CARME MARCÉ GASSÓ. CiU: MIQUEL GUERRERO 
ANGUIAN.

Abstenció: 38,55% (23,82% el 2011)

LA LLACUNA

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
CiU 4  283  55,06    7  307  86,97
JLL-ERC 3  216  42,02    -  -  -
PSC -  -  -    0  11  3,12
Total  7  499 -    7  318  -
El nou Ajuntament: CiU: JOSEP PARERA TORT, JORDI 
MASIP ANDREU, JOSEP MARTI MORGADES, MARIA 
ROSA BUSQUET MABRES. JLL-ERC: ALBERT VA-
LIENTE I ALENTORN, SEBASTIÀ JÓDAR QUESADA, 
CRISTINA POCH GALISTEO.

Abstenció: 23,29% (35,88% el 2011)

LA POBLA DE CLARAM.

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
CiU 6  506  44,98    7  581  58,57
P! 3  285  25,33    -  -  -
JLP-PSC 1  153  13,6   3  239  24,09
ERC 1  145  12,89    1  104  10,48
PP 0  18  1,6    0  31  3,13
Total  11  1.107 -    11  955  -
El nou Ajuntament: CiU: SANTIAGO BROCH MIQUEL, 
JOSEP ALOY COROMINAS, ESTHER TOURIÑÁN MO-
RIST, LLUÍS PÉREZ MAÑOSAS, JUAN CARLOS PÉREZ 
ALONSO, CARME VALLÈS AMATLLER. PARTICIPA!: 
ANTONI MABRAS MARIMON, MARIA PAZ CASTAÑO 
VEGA, BERTA PONS MOLINA. JLP-PSC: FREDERIC 
MARÍ CASANOVAS. ERC: ALBERT DURAN I SERRA. 

Abstenció: 31,69% (39,42% el 2011)

LA TORRE DE CLARAM.

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
CiU 6  781  44,68    7  901  54,15
PSC 2  344  19,68    3  380  22,84
ACIRE 1  228  13,04    -  -  -
ERC 1  140  8,01    0  101  6,07
ICV-EUiA 1  120  6,86    1  143  8,59
PP 0  60  3,43    0  96  5,77
PTE - VV 0  51  2,92    -  -  -
Total  11  1.724 -    11  1.621  -
El nou Ajuntament: CiU: JAUME RIBA BAYO, LOURDES 
CORSABIO, JAIME RIBA RAMOS, ANDRES SIÑOL 
QUINTANA, ANA MADRID, FRANCESC COMES FE-
RRER. PSC: DAVID MANZANERA FACERIAS, MANUEL 
COCA RODRÍGUEZ. ACCIÓ I RENOVACIÓ (ACIRE): 
MISRAIM DE LA ROSA GONZÁLEZ. ERC: MARTA GE-
RICÓ I MARTÍNEZ. ICV: NÚRIA PAREJO MATÍAS.

Abstenció: 39,65% (41,13% el 2011)

MASQUEFA

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
CiU 6  1.356  37,8    8  1.531  47,5
PSC 3  811  22,61    2  504  15,64
MR - ERC 2  513  14,3    1  209  6,48 
CUP-PA 1  368  10,26    -  -  -
PP 1  247  6,89    1  282  8,75
I.E.M. 0  199  5,55    -  -  -
FM -  -  -    1  264  8,19
ICV-EUiA -  -  -    0  186  5,77
PxC -  -  -    0  107  3,32
Total  13  3.494 -    13  3.083  -
El nou Ajuntament: CiU: XAVIER BOQUETE SAIZ, ELE-
NA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DANIEL ORELLANA 
RUSIÑOL, ENRIQUE GÓMEZ MILÁN, ESTHER IBAÑEZ 
SAURI, CARLES MERNISSI COARASA. PSC: DANIEL 
GUTIÉRREZ ESPARTERO, IBAN FRAILE CLIMENT, 
ISIS ABAD RUIZ. ERC: XAVIER PÉREZ I FORNÉS, 
ORIOL SATORRE BERN. CUP: SILVIA ROTGER GOMI-
LA. PP: MANUEL NAVAS HERNÁNDEZ.

Abstenció: 41,28% (45,88% el 2011)

MONTMANEU

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
CiU 5  62  63,92    5  61  68,54
JM - ERC 0  30  30,93    -  -  -
PP 0  0  0    0  5  5,62
ERC -  -  -    0  3  3,37
PSC -  -  -    0  1  1,12
Total  5  92 -    5  70  -
El nou Ajuntament: CiU: ÀNGEL FARRÉ CARULLA, 
MIGUEL CASANOVAS JOVÉ, JOSEP MARQUILLAS 
COMPTE, GISELA MARIMON MARFÀ, JOSEP TOS-
QUELLA QUERALT.

Abstenció: 26,52% (40,12% el 2011)

ÒDENA

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
PSC 6  732  43,73    5  648  38,41
ERC 3  423  25,27    2  345  20,45
CiU 2  346  20,67    4  498  29,52
PxC 0  72  4,3    -  -  -
PP 0  33  1,97    0  77  4,56
UAM -  -  -    0  49  2,9
Total  11  1.606 -    11  1.617  -
El nou Ajuntament: PSC: FRANCISCO GUISADO SAN-
TANO, SANDRA FERNANDEZ CUADRA, VALENTIN 
ROBLES RODRIGUEZ, AMPARO HERNÁNDEZ DEN-
GRA, VANESA MASSONS VIVES, MARIANO RUÍZ CO-
MINO. ERC: CARLES CASANOVA i MIRANDA, MARIA 
SAYAVERA i SEUBA, XAVIER GARCIA MARIMON. CiU: 
PEP SOLÉ VILANOVA, RAMONA VILA MENSA.

Abstenció: 36,99% (35,71% el 2011)

ORPÍ

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
IO - ERC 5  53  75,71     4  64  54,7
PP 0  0  0    0  0  0
CiU -  -  -    1  38  32,48
PxCat -  -  -    0  1  0,85
PSC -  -  -    0  1  0,85
El nou Ajuntament: ERC: IMMA PALET I RUBIÓ, SAN-
DRA TORT I JOVÉ, DANIEL BORRÀS VALLS, MARTÍ 
LEJA BARTROLÍ.

Abstenció: 36,59% (18,18% el 2011)

PIERA

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
ERC 5  1.273  21,95    3  865  15,76
CiU 4  1.265  21,81   6  1.528  27,85
PSC 3  938  16,18    3  991  18,06
AED-ICV 2  631  10,88    1  313  5,7
GANEMOS 2  559  9,64    -  -  -
PP 1  465  8,02    2  685  12,48
GIAU 0  190  3,28    -  -  -
UAM 0  188  3,24    1  331  6,03
PxC 0  166  2,86    1  383  6,98
An.Ec. -  -  -    0  165  3,01
Total  17  5.675 -    17  5.261  -
El nou Ajuntament: ERC: JORDI MADRID I ROCA, 
RAQUEL POCH MARTIN, JORDI ROMEU I TORRES,  
SANTI RAVENTÓS I BONAVIDA, NEUS NÚÑEZ I 
BOSCH. CiU: JOSEP LLOPART GARDELA, JOSEP M. 
ROSSELL BRUNA, VANESA FERNÁNDEZ ARROYO, 
MARIA TERESA GUZMAN MOLINA. PSC: JAVIER 
PERELLÓN BRAVO, SILVIA FAJA DOMINGO, MARIA 
C. GONZÁLEZ ANJAUMA.ARA ÉS DEMÀ - ENTESA 
(AED-ICV): ALBERT LLATGE GROS, SANDRA BER-
NAD MARTÍNEZ. GANEMOS: IVÁN BUENDÍA ROMEA, 
MARGARITA I RIBADEMAR ESTELA. PP: FRANCISCO 
IBÁÑEZ LÓPEZ. 

Abstenció: 47,41% (48,84% el 2011)
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Tots els ajuntants, segons dic-
ta la llei vigent, s’hauran de 
constituir obligadament el dis-
sabte 13 de juny, just vint dies 
després de les eleccions, tal 
com estableix la Llei Orgànica 
del Règim Electoral. 
Aquest procés, però, es podria
endarrerir si es presenta un 
recurs contenciós electoral 
contra la proclamació dels re-
gidors electes, en aquest cas 
la constitució dels ajuntaments 
afectats tindria lloc quaran-

Els ajuntaments es constituiran el dissabte 13 de juny

PUJALT

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
CiU 4  59  53,15    4  71  60,68
JP - ERC 1  47  42,34    -  -  -
PP 0  3  2,7    0  12  10,26
PSC -  -  -   1  44  37,61
PxCat -  -  -    0  6  5,13
Total  5  109 -    5  133  -
El nou Ajuntament: CiU: ANTONI DE SOLÀ I PERETA, 
JOSEP COLETAS MARQUILLAS, JOSEP BACARDIT 
VILA, SALVADOR BOSCH CASANOVAS. ERC: PERE 
MASANA NADAL.

Abstenció: 29,38% (30,59% el 2011)

RUBIÓ

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
CiU 5  101  74,81    5  93  61,18
IR-ERC 0  24  17,78  0  36  23,68
PxC 0  2  1,48    0  7  4,61
PP 0  2  1,48    0  1  0,66
PSC 0  1  0,74   0  27  17,76  
PxCat -  -  -    0  0  0
Total  5  130 -    5  164  -
El nou Ajuntament: CiU: MIQUEL ARCHELA GIL, MAITE 
ESQUIUS FERNÁNDEZ, XAVIER PUIGGRÒS ES-
TRUCH, CRISTINA SEGURA MATEO, MARIA CARME 
SERRA VILARDELL.

Abstenció: 29,74% (14,59% el 2011)

SANT MARTÍ DE TOUS

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
ERC 5  341  48,3    5  330  47,14
PSC 2  204  28,9   2  142  20,29
CiU 2  151  21,39    2  198  28,29  
Total  9  696 -    9  670  -
El nou Ajuntament: ERC: DAVID ALQUÉZAR CLARA-
MUNT, PAU MIR MOLINA, MARIA DOLORS RODRÍ-
GUEZ, MONTSERRAT FIGUERAS COSTA, PERE 
ENRICH RODRIGUEZ. PSC: JORDI GAMERO PARRA, 
PABLO LARA NAVARRA. CiU: JOSEP ANTON JIMÉNEZ 
CHINARO, LAIA CLARAMUNT RIBA.

Abstenció: 20,16% (21,24% el 2011)

ST. MARTÍ SESGUEIOLES

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
SMA-ERC 7  191  90,52   5  171  65,77
PP 0  9  4,27    0  3  1,15
CiU -  -  -    2  76  29,23
PSC -  -  -    0  9  3,46
Total  7  200 -    7  259  -
El nou Ajuntament: ERC:JESÚS TORRENS I GARRIGA, 
ROSA NARBONA AGUSTIN, ANNA MARIA SALA RIUS, 
ALEIX BORRÀS SIFRÉ, MONTSERRAT FRANCH XAM-
PENY, JAUME PALLAROLS FREIXAS, DAVID CASU-
LLERAS CASULLERAS.

Abstenció: 27,96% (14,14% el 2011)

ST. PERE SALLAVINERA

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
CiU 4  70  63,06    4  61  57,55
ISPS-ERC 1  60  54,05   1  64  60,38
PP 0  2  1,8    0  2  1,89 
PSC -  -  -    0  34  32,08
Total  5  132 -    5  161  -
El nou Ajuntament: CiU: MONTSERRAT NOGUERA, 
RAMON BACARDIT SANTAULARIA, JORDI BOIL CASA-
NOVAS, MATIAS BOSCH BACARDIT. ERC: TERÈNCIA 
TORRA MONTRAVETA.

Abstenció: 16,30% (23,94% el 2011)
STA. M. MONTBUI

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
PSC 8  2.094  47,05    9  2.383  53,49
V.V. 3  1.018  22,87    2  666  14,95
ICV-EUiA 1  475  10,67   1  315  7,07
ERC 1  394  8,85  0  120  2,69
PxC 0  176  3,95    1  264  5,93
PP 0  132  2,97    0  189  4,24
CiU 0  117  2,63    0  223  5,01
GIAU 0  0  0    -  -  -
GN -  -  -    0  220  4,94
Total  13  4.406 -    13  4.380  -
El nou Ajuntament: PSC: TEODORO ROMERO HER-
NANDEZ, ELISABET TAMARGO BRAVO, JOSEP 
L. GONZÁLEZ ALASTUAY, AURORA FERNANDEZ 
MACHADO, JOSEP PALACIOS GUERRERO, MONTSE-
RRAT CARRICONDO, JOSE LECHUGA ARROYO, 
IOLANDA ACOSTA RODRIGUEZ. VEÏNS AMB VEU: 
JESÚS MIGUEL JUÁREZ TAMAYO, JÉSICA ARROYO 
LÓPEZ, JORDI MONTIEL VENDRELL. ICV: CORAL 
VÁZQUEZ HONTORIA. ERC: JORDI BÒRIA TAIXÉ.

Abstenció: 36,49% (36,75% el 2011)

STA. M. MIRALLES

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
CiU 4  39  60    4  54  60
MD-ERC 1  37  56,92  1  39  43,33
PP 0  0  0    0  0  0 
PSC -  -  -    0  11  12,22
Total  5  76 -    5  104  -
El nou Ajuntament: CiU: PERE ARGELICH PUJADÓ, 
JOSEP AMBRÓS ALBET, JOAN CARLES SANTANO JI-
MÉNEZ, YOLANDA RUIZ BAENA. ERC: MÒNICA OLIVA 
ARGELICH.

Abstenció: 34,55% (22,95% el 2011)

VALLBONA D’ANOIA

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
JFV-ERC 4  321  39,48    4  395  46,09
PSC 3  268  32,96    4  327  38,16
CiU 1  114  14,02    1  93  10,85
UPV - V.V. 1  85  10,46    -  -  -
PP 0  22  2,71    0  32  3,73
Total  9  810 -    9  847  -
El nou Ajuntament: ERC: ÒSCAR LABRAÑA I LÒPEZ, 
JOAN GARCIA I SEMITIEL, ESTEVE MARTÍ SOTERAS, 
JORDI RABELL TARAFA. PSC: EUDALD PLANELLA 
CUTRINA, Mª ISABEL FERRER BOSCH, QUIQUE 
RENTERO MARTIN. CiU: RAÜL PARRAMON JUNYENT.  
UNIDOS POR VALLBONA- VEÏNSAMB VEU: FRANCIS-
CO CORRAL LÓPEZ. 

Abstenció: 24,47% (19,94% el 2011)

VECIANA

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
CiU 3  71  70,3    1  29  27,1
ERC 2  42  41,58    1  38  35,51
PSC 0  18  17,82   3  82  76,64
PP 0  4  3,96    0  1  0,93
PxCat -  -  -    0  2  1,87
Total  5  135 -    5  152  -
El nou Ajuntament: CiU: JORDI SERVITJE TURULL, MI-
REIA DURAN FARRÉS, RAMON CARULLA ROSINÉS. 
ERC: JORDI GUMÀ SERAROLS, JORDI AYMERICH 
PUIG.

Abstenció: 26,28% (23,78% el 2011)

VILANOVA DEL CAMÍ

   2015   2011
 reg. vots % reg. vots %
V365 5  1.289  23,58    -  -  -
PSC 3  906  16,57    4  1.082  20,64
VA! 3  684  12,51    4  891  16,99
IPV-VV 2  557  10,19  3  841  16,04
ERC 2  454  8,3    1  398  7,59
CiU 1  381  6,97    2  601  11,46
DECIDE 1  339  6,2    0  176  3,36
PP 0  250  4,57    1  431  8,22
ICV-EUiA 0  209  3,82    1  331  6,31
PxC 0  153  2,8    1  363  6,92
GANEMOS 0  128  2,34    -  -  -
Total  17  5.350 -    17  5.114  -

El nou Ajuntament: V365: VANESSA GONZALEZ MAR-
QUEZ, ANTONIO MATURANA REGORDOSA, ROSARIO 
GRADOS CARRASCOSA, JOSEFA CÒDOL MONSÓ, 
LUIS PEREA LUNA. PSC: NOEMÍ TRUCHARTE CER-
VERA, KILIAN TOMÀS MORANT, EVA MARÍA VADILLO 
MARGARIT. VILANOVA ALTERNATIVA: FRANCISO 
PALACIOS GARCÍA, CAMILO GRADOS GALAN, 
SILVIA CACERES ALONSO. IPV-VV: JUAN M. CIVIDA-
NES ALONSO, MANUEL OCAÑA DOMÍNGUEZ. ERC: 
MERITXELL HUMBERT FIGUERAS, SERGIO PÉREZ 
FERNÁNDEZ. CiU: JORDI BARÓN ESCRICHE. DECI-
DE: CARLOS NAVARRO MERINO.

Abstenció: 40,33% (42,51% el 2011)
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ta dies després dels comicis. 
No és el cas, però, de l’Ano-
ia. Només als Hostalets de 
Pierola s’està pendent d’una 
resolució de la Junta Electoral 
per un vot nul, que podria fer 
canviar les coses, ja que ERC 
va guanyar les eleccions per 
només un vot de diferència. 
D’aprovar-se el vot nul, caldria 
fer un sorteig per decidir qui és 
el guanyador.
Per constituir les corporaci-
ons municipals el 13 de juny 

s’erigirà una mesa d’edat, in-
tegrada pels candidats elegits 
de més i menys edat. Un cop 
creada, els seus membres 
comprovaran les credencials 
dels electes d’acord amb les 
certificacions que l’ajuntament 
hagi remès a la Junta Electo-
ral de Zona.
Fet aquest pas i si la majoria 
absoluta dels regidors electes 
concorre a l’acte, la Mesa de-
clararà constituït l’ajuntament 
i es procedirà a la votació per 

escollir l’alcalde. En el cas que 
no es donin aquestes condici-
ons, se celebrarà una sessió 
dos dies més tard en la qual 
es formarà la corporació inde-
pendentment del nombre de 
regidors presents. 
Poden ser candidats tots els 
regidors que encapçalin les 
llistes. Als municipis que tin-
guin entre 100 i 250 habitants 
aquesta opció s’amplia a tots 
els candidats. Això succeeix 
en bona part dels municipis 

de l’Anoia rural, com Bellprat 
o Santa Maria de Miralles, per 
exemple.
Si un dels regidors aconse-
gueix la majoria absoluta dels 
vots serà proclamat alcalde, 
però, si no és així, serà final-
ment alcalde serà qui encap-
çali la candidatura més vota-
da. En cas d’empat entre dues 
candidatures se celebrarà un 
sorteig. Aquest últim extrem 
no s’ha donat mai a l’Anoia 
des de 1979.



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Des dels temps de Manuel 
Miserach no es veia una victò-
ria tan incontestable en unes 
eleccions municipals a Iguala-
da. Marc Castells seguirà es-
sent l’alcalde de la ciutat, per 
CiU, després d’obtenir la ma-
joria absoluta de forma clara i 
contundent, amb 11 regidors. 
Mai un candidat a l’alcaldia de 
la formació nacionalista (CDC) 
havia aconseguit la majo-
ria, després que Miserachs, 
d’UDC, el 1987, assolís també 
la mateixa xifra d’escons, si bé 
encara amb un miler de vots 
més. 
Els electors han decidit que 
l’Ajuntament de la ciutat tingui 
una discreta representació de 
l’oposició, amb tres regidors 
d’ERC, molt lluny de les seves 
previsions, malgrat augmentar 
un miler de vots, tres més de 
Socialistes d’Igualada, en el 
pitjor resultat de la seva histò-
ria, per 2 de la CUP, que entra 
amb molta força en el consis-
tori, i 1 de la coalició Decidim 
i 1 del PP. Plataforma per Ca-
talunya queda fora de l’Ajunta-
ment, així com SI, que obté un 
resultat testimonial.
En qualsevol cas, els comicis 
deixen clar un clar domini de 
CiU, que fins el 2019 podrà 
governar amb absoluta tran-
quiŀlitat, si bé haurà de trobar 
aliats en grans decisions, com 
l’esperat nou POUM. Castells 
ha aconseguit incrementar la 
confiança d’un miler d’igua-
ladins més (7.517 vots), xifra 
similar a la d’ERC (2.476), i 
menor que la de la CUP, que 
d’una tacada entra a l’Ajunta-
ment amb 1.536 paperetes al 
seu favor. La coalició Decidim 
recull bona part dels vots que 
tenia ICV, i n’augmenta quasi 
una quarantena més (1.053). 
Els únics que perden vots res-
pecte les eleccions del 2011 
són el PSC, prop de mil dos-
cents, quedant-se en 1.981, el 
PP, que en perd 130 (1.010), i 
PxC, que tot i rebre 566 sufra-
gis al seu favor es queda lluny 
dels 924 que tenia.

El PSC perd un 31% de vots 
en 8 anys i CiU puja un 20%
Per percentatges de vot, s’ob-
serva una desfeta a les files 
socialistes. Del 43% de suport 
a les eleccions del 2007, en 
plena efervescència del go-
vern Aymamí i l’Entesa per 
Igualada, ha passat a un dis-
cret 12%, la qual cosa signi-
fica un descens de 31 punts 
en vuit anys. El PP ha anat 

Marc Castells condueix a Convergència 
a un triomf històric a Igualada

CiU assoleix la majoria absoluta amb 11 regidors, i podrà governar amb plena estabilitat fins el 2019
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Resultats a Igualada, per regidors i percentatge

  2015 2011 2007

CiU 
ERC-AM 
SI-PSC-CP 
CUP-PA 
DI-E 
PP 
PxC 
SI-Recuperem 
Eb-CenB 

Vots % Regidors Vots % Regidors Vots % Regidors
7.517 45,61 11 6.561 41,18 10 3.698 25,37 6
2.476 15,02 3 1.437 9,02 2 2.288 15,70 3
1.981 12,02 3 3.276 20,56 5 6.288 43,14 10
1.536 9,32 2 - - - - - -
1.053 6,39 1 1.018 6,39 1 - - -
1.010 6,13 1 1.241 7,79 2 1.331 9,13 2
566 3,43 - 924 5,80 1 - - -
115 0,70 - 482 3,03 0 - - -
- - - 343 2,15 0 - - -

Cens   28.269   
Vots   16.592  (58,69%)
Abstenció  11.677  (41,31%)
Nuls   112   
En blanc  226   
Escrutat  100,00%  

CiU guanya en vots i 
en percentatge, 
ERC es queda lluny 
d’on volia malgrat 
pujar un miler de 
paperetes, 
la CUP entra amb 
força, el PSC 
s’enfonsa, el PP perd 
un regidor i PxC 
desapareix del mapa 
polític d’Igualada

Mai un candidat del 
partit nacionalista 
havia assolit la 
majoria absoluta a 
Igualada, però sí 
que va fer-ho Manel 
Miserachs, d’Unió, 
el 1987
perdent corda també en els 
darrers comicis, perdent qua-
si dos punts respecte el 2011, 
mateixa xifra que PxC. Qui 
curiosament manté el mateix 
percentatge de confiança, fins 
i tot en els decimals, és Deci-
dim, amb un 6,39% de confi-
ança. 
En quant als augments de 
percentatges, qui se l’emporta 
amb més contundència és la 
CUP, que entra amb un 9,3%. 
Esquerra torna a les xifres del 
2007, augmentant un 6% res-
pecte els darrers quatre anys. 
Pel que fa CiU, ha pujat un 
4,5% en el mateix període, i 
un 20% respecte el 2007.
Els resultats han despertat 
una merescuda satisfacció a 
les files de CiU, eufòria a la 
CUP, alegria a Decidim, dis-
creció al PP, dubtes a ERC, 
profunda decepció a les files 
de Socialistes d’Igualada i ac-
ceptació a Solidaritat. De PxC 
no se n’ha sabut res més des 
de diumenge.
Un total de 16.592 igualadins 
va decidir votar, deixant la par-
ticipació en un 58,6%, una de 
les més baixes de la història. 



16
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
29 de maig de 2015 #24MAnoia

Els resultats a Igualada, per meses electorals i districtes

1,1

CIU PSC PP ERC DEC SI PXC CUP Blancs Nuls
2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2015 2011 2015 2011

A ARXIU COMARCAL 117 108 29 55 4 17 45 26 19 14 1 9 6 26 25 4 11 8 3
1,1
2,1
2,2
2,3
2,3
3,1
3,2
3,2
3,3
3,3
3,4
3,4
3,5
3,5
3,6
3,6
3,9
3,9
3,7
3,7
3,8
3,8
3,10
3,10
4,1
4,2
4,3
4,4
4,4
4,5
4,5
5,1
5,1
5,2
5,2
5,3
5,3
5,4
5,4
5,5
5,6
5,6
5,7
5,7

TOTALS

%

B ARXIU COMARCAL 167 148 30 62 3 19 63 37 20 13 5 13 14 20 46 4 15 9 7
U BIBLIOTECA CENTRAL 176 141 16 62 12 17 60 29 8 16 4 12 10 19 31 3 9 1 2
U BIBLIOTECA CENTRAL. 230 208 45 98 32 36 97 60 39 33 1 13 14 14 67 4 34 7 11
A MONALCO 1 221 178 23 61 15 20 64 32 20 11 2 19 6 11 41 2 15 2 3
B MONALCO 1 193 191 18 53 19 22 73 42 9 13 0 18 4 12 47 2 15 2 2
U ESCOLA AURIA 241 205 42 69 30 43 63 35 31 18 2 18 24 18 43 7 20 1 9
A LLAR INFANTS ESPIGOL 187 162 42 47 22 28 48 26 30 14 2 7 7 18 32 6 20 2 1
B LLAR INFANTS ESPIGOL 267 205 28 54 18 27 52 39 27 26 0 8 16 19 40 5 16 0 0

A GARCIA FOSSAS 144 199 31 58 18 19 31 23 13 10 1 11 2 7 17 2 8 5 2
B GARCIA FOSSAS 172 144 28 55 19 20 52 33 11 20 1 12 7 11 33 1 15 2 6
A P. VILASECA 202 155 35 60 23 29 71 26 20 18 0 12 14 22 28 5 9 5 3
B P. VILASECA 249 198 44 94 25 26 68 46 19 33 2 19 11 15 62 3 19 3 4
A C. CIVIC FÀTIMA 15 11 139 164 15 9 5 3 10 11 0 0 20 14 4 2 3 0 0
B C. CIVIC FÀTIMA 21 13 149 188 14 19 14 7 16 11 0 0 18 20 7 5 2 1 0
A R. CASTELLTORT 172 155 23 60 30 33 60 43 29 31 4 7 8 15 50 4 21 2 7
B R. CASTELLTORT 248 209 33 73 32 44 74 44 32 31 3 10 14 17 43 8 25 4 8
A R. CASTELLTORT 165 135 31 44 20 23 73 30 11 18 3 14 9 13 29 7 22 1 4
B R. CASTELLTORT 162 138 34 57 26 27 63 33 25 21 3 18 8 12 46 8 21 3 6
A MONALCO 2 242 128 33 71 28 40 73 49 26 37 4 20 18 29 55 9 24 2 4
B MONALCO 2 288 253 42 78 37 49 86 51 36 33 4 15 12 31 52 6 26 1 5
A A.C. "LES COMES" 97 81 40 49 26 38 28 19 32 28 3 10 22 27 33 9 7 1 9
B A.C. "LES COMES" 128 122 56 72 40 40 52 19 23 19 4 7 15 25 30 1 14 0 5
A O.P.MUNICIPAL ESPORT 134 115 31 49 19 25 46 26 32 24 5 10 10 26 25 9 14 1 3
B O.P.MUNICIPAL ESPORT 141 126 38 51 32 47 62 27 37 36 2 6 19 35 32 9 16 2 1
U KASERNA 196 183 24 74 14 13 67 43 20 14 10 14 13 16 51 3 13 4 5
U ATENEU IGUALADÍ 233 235 30 64 25 31 70 28 27 25 1 13 7 21 46 7 9 2 5
U ESPAI CIVIC CENTRE 266 223 49 119 26 28 57 39 40 30 1 10 12 26 40 3 14 4 2
A ESCOLA MÚSICA 119 98 16 39 18 19 50 28 8 12 1 5 10 16 30 4 11 1 1
B ESCOLA MÚSICA 133 116 23 51 14 16 49 41 15 12 6 6 5 9 32 2 20 2 5
A S.M. "EL XIPRERET" 161 152 32 46 28 36 55 35 20 22 4 8 8 17 20 4 8 1 1
B S.M. "EL XIPRERET" 203 184 27 60 31 29 68 32 19 22 5 15 9 20 35 14 16 6 4
A HOSPITAL SANT JORDI 141 119 47 61 14 31 44 27 24 17 3 9 12 20 22 4 10 3 5
B HOSPITAL SANT JORDI 145 133 30 56 15 22 46 31 28 23 3 7 16 30 34 4 11 3 2
A GABRIEL CASTELLÀ 141 123 35 60 24 26 45 21 26 32 2 4 9 16 23 2 16 3 0

B GABRIEL CASTELLÀ 167 130 35 72 33 33 68 38 20 24 1 6 17 28 28 4 15 7 6
A IES MERCADER 186 188 38 56 28 25 49 37 15 22 0 8 12 21 37 6 8 3 1
B IES MERCADER 218 236 69 89 29 36 88 59 26 33 2 21 24 32 52 12 20 3 8
A P.P. CAPUTXINS 151 115 37 78 23 27 50 17 19 22 0 10 13 21 28 6 15 0 4
B P.P. CAPUTXINS 160 141 50 67 26 29 70 30 23 38 3 14 12 26 19 6 20 0 6
U CENTRE SALUT ANOIA 81 65 53 80 16 22 25 23 23 20 3 7 22 21 16 5 5 2 2
A BANC REUTILITZABLES 24 23 78 85 10 14 8 4 17 11 3 0 12 17 4 0 3 0 0
B BANC REUTILITZABLES 27 18 69 94 6 12 12 5 12 13 1 2 8 18 2 4 3 0 3
A CASAL CIVIC MONTS. 191 159 82 124 22 31 78 40 29 33 8 10 17 29 42 10 14 5 7
B CASAL CIVIC MONTS. 237 212 79 116 41 44 86 54 52 43 3 20 21 44 72 13 19 4 5

7.559 6.581 1.976 3.275 1.013 1.241 2.489 1.437 1.052 1.007 116 477 567 924 1.551 236 651 177
CiU PSC PP ERC IC-V SI PxC CUP BLANCS NULS

45,7% 41,4% 11,9% 20,6% 6,1% 7,8% 15,0% 9,0% 6,4% 6,3% 0,7% 3,0% 3,4% 5,8% 9,4% 1,4% 4,1%

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

GUANYADORA
  DE LES

2 ENTRADES Montse Panadell d’Igualada

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



Marc Castells Berzosa

Hi ha majoria 
absoluta de nous 
regidors: fins a 11 
persones no havien 
mai format part del 
ple municipal, que es 
formarà el 13 de juny 
al migdia
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Josep Miserachs Nadal Àngels Chacón Feixas Carme Riera Minguet Jordi Pont Gassó

Fermí Capdevila Navarro Rosa M. Plassa Soler Montse Duch Solé

Jordi Batalla Preixens Pere Camps Oviedo Maribel Cuadras Nieto

Josep M. Palau Arnau Carolina Telechea Lozano Enric Conill Tort

Jordi Riba Colom Xavier Figueres Casanovas Irene Gil Torroglosa

Albert Mateu Martínez Eva Pedraza Aguilera Dario Castañé Carmona

Joan Agramunt Seuba

Els nous 21 regidors de l’Ajuntament d’Igualada

Inscripció oberta proper curs.
A partir de P3.

AULA 42
626  082  108

ANGLÈS
20€/mes



REDACCIÓ / LA VEU

La candidatura de Convergèn-
cia i Unió (CiU) a Igualada, 
encapçalada per qui ha estat 
alcalde els últims quatre anys, 
Marc Castells, va assolir una 
clara victòria a les eleccions 
municipals celebrades el pas-
sat diumenge, 24 de maig. 
CiU va aconseguir 7.559 vots, 
un 45,65% del total, fet que li 
permetrà tenir 11 dels 21 regi-
dors que formen el Ple Muni-
cipal a l’Ajuntament de cara al 
proper mandat. 
Aquest resultat suposa un 

Castells afirma que “continuaré amb un govern responsable en la 
gestió, proper al ciutadà, sensible i ambiciós per a Igualada”
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Marc Castells i el seu equip, damunt la tarima davant la seu electoral, a la rambla St. Isidre, diumenge al vespre.increment de gairebé 1.000 
vots respecte quatre anys en-
rere, quan la federació en va 
obtenir 6.561. Marc Castells 
agraïa “la confiança rebuda, 
que ens demostra que la fei-
na que estem fent compta en 
bona part amb el suport de la 
ciutadania i ara ens reforça el 
seu suport”. Això, però, afirma 
que “suposa una immensa 
responsabilitat que entomem 
amb ganes, amb força i amb 
el compromís de seguir tre-
ballant per fer arribar aquesta 
ciutat molt més amunt i conso-

L’alcalde, a Ràdio Igualada, fent una valoració dels resultats. Prop de 30 persones van col.
laborar amb l’emissora municipal en un molt bon programa de seguiment del 24M. 

què hem de mirar de treballar 
plegats en el projecte d’Igua-
lada”. 
Castells, finalment, ha agraït 
“la gran feina del nostre equip, 
tant als regidors del govern 
que ara s’acaba, com a les 
noves incorporacions de cara 
al nou mandat, com a l’equip 
de campanya, com a tots els 
simpatitzants, militants i ciuta-
dans que ens han ajudat i ens 
han donat el seu suport”. 

Socialistes d’Igualada assumeix el mal resultat i es compromet 
“a fiscalitzar el govern i fer una oposició constructiva i activa”
REDACCIÓ / LA VEU

La candidatura de Socialis-
tes d’Igualada (PSC-CP) ha 
fet balanç, aquesta setmana, 
dels resultats de les darreres 
eleccions municipals a la ciu-
tat. La formació ha rebut prop 
de 2.000 vots, concretament 
1.981, un resultat que el can-
didat Jordi Riba valora “primer 
de tot, agraint a aquestes dos-
mil igualadins i igualadines 
que ens han fet confiança i, 
en segon lloc, hem de dir que, 
evidentment, no és el resultat 
que volíem perquè ens que-
dem amb tres regidors”. 
Tot i això, hi ha punts positius 
i el partit valora el fet que, en 
aquests comicis i tot i les di-
ficultats, els Socialistes han 
aconseguit 500 vots més que 
en les eleccions europees de 
fa només un any així com un 
millor resultat respecte les 
eleccions autonòmiques del 
2012, el que entenen que pot-
ser un inici, “tot i que lleuger”, 
de la recuperació electoral i 
preparar-se amb força per a 
les municipals de l’any 2019: 
“treballarem per fer possible el 
canvi cap a l’esquerra a la ciu-

tat i representar aquest canvi”.

Camí de la recuperació
Per tot plegat, els Socialistes 
d’Igualada estan decidits a 
seguir el camí de la recupera-
ció endegat en aquesta cam-
panya electoral: “en aquest 

mandat que està a punt de co-
mençar fem una clara aposta 
per la reactivació i regenera-
ció del partit, amb l’objectiu de 
respondre a les expectatives i 
necessitats dels nous votants, 
dels que ja ens votaven i tam-
bé de les persones que no ens 

han votat per tal de recuperar 
la seva confiança i suport”, 
afirma el candidat Jordi Riba.
Els Socialistes volen felicitar 
a CiU per la majoria absoluta 
assolida en aquestes elec-
cions tot i que, com explica 
Riba, “considerem indispen-

sable fiscalitzar la seva acció 
de govern i ens comprometem 
a vetllar per evitar que l’equip 
de govern faci i desfaci unila-
teralment, aprofitant que no 
necessita suports,  sense di-
alogar ni tenir en compte les 
diverses realitats de la ciutat. 
Serem escrupolosos i denun-
ciarem qualsevol mala praxis”.

Alternativa d’esquerres
Socialistes d’Igualada, que 
han empatat a la segona po-
sició amb ERC en número de 
regidors, enceten aquest man-
dat decidits a exercir d’alterna-
tiva d’esquerres al que serà un 
govern de dretes en mans de 
CiU, amb una oposició fiscalit-
zadora però també participa-
tiva i aportant idees per a la 
ciutat. 
La candidatura ha estat l’únic 
partit amb vocació de govern 
que, en aquesta campanya, 
ha presentat i detallat propos-
tes programàtiques en tots els 
àmbits i seguirà treballant per-
què l’Ajuntament d’Igualada 
sigui sensible a les necessi-
tats de tots els igualadins i de 
tots els barris de la ciutat.

                                   

lidar el renaixement que s’hi 
està produint en molts camps 
des de fa quatre anys”. 

“El futur d’Igualada 
passa pel consens”
La manera de fer del futur go-
vern, tal i com apunta, “passa 
per assumir aquest resultat 
amb molta humilitat i per se-
guir duent a terme un govern 
responsable en la gestió, pro-
per a la gent, sensible a les 
necessitats, aliat de l’empresa 

i la indústria, i ambiciós en la 
projecció exterior de la ciutat”.
La segona i tercera forces, 
ERC i Socialistes d’Igualada, 
han quedat lluny de CiU, amb 
un 15% i un 12% dels vots i 
tres regidors cadascun, però 
tot i això, Marc Castells afirma 
que “el futur d’Igualada passa 
pel consens i per la participa-
ció d’altres partits polítics” i, 
per això, afegeix que “obrirem 
una ronda de converses per 
col·laborar amb tothom, per-

Jordi Riba, envoltat del seu equip per a la canditatura Socialistes d’Igualada.



REDACCIÓ / LA VEU

Esquerra Republicana d’Igua-
lada, que s’ha quedat amb 
tres regidors a l’Ajuntament, 
un més que el 2011, ha valorat 
aquesta setmana els resultats. 
L’equip que encapçala Josep 
Maria Palau afirma que “agra-
ïm molt sincerament a tots els 
igualadins i igualadines que 
aquest diumenge 24 de maig 
ens han donat el seu suport 
en les eleccions municipals 
a la nostra ciutat. Un total de 
2.476 persones, un 15,02% de 
les que van anar a votar, van 
apostar perquè ERC fos, per 
primera vegada a Igualada, la 
segona força de la ciutat”. 

Lluny de la primera força
La gent d’Esquerra reconeix 
que es va quedar “lluny de la 
primera força”, però assumeix 
el seu paper a l’oposició “as-
sumint el repte de treballar a 
fons per a construir una alter-

ERC, disposada a construir des de l’oposició a Igualada 
“una alternativa d’esquerres independentista”

Josep Maria Palau i la diputada al Parlament Alba Vergés, a la seu d’ERC.
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nativa independentista i d’es-
querres a l’actual govern del 
consistori. Farem allò que ens 
toca fer, controlar la gestió del 
govern municipal i sobretot 
plantejar propostes concretes 

que facin d’Igualada una ciutat 
millor i amb futur”.  
Els regidors Josep Maria Pa-
lau, Carolina Telechea i En-
ric Conill, juntament amb tot 
l’equip de la candidatura, 

“impulsarem amb tota l’ener-
gia necessària el projecte de 
ciutat - Igualada per a tothom 
-, la realització de les 45 ac-
tuacions del programa electo-
ral i els quatre compromisos 

concrets que s’han explicat 
durant la campanya, així com 
la diversitat de petites actuaci-
ons sol·licitades en les troba-
des efectuades amb els veïns 
i veïnes dels  13 barris de la 
ciutat”.

Procés participatiu obert
El procés participatiu Igualada 
2013-2023 continua obert. A 
la web www.ercigualada2015.
cat hi tenim el programa, les 
propostes, els compromisos 
assumits i el resultat de tot el 
procés per barris i sectorials 
que s’anirà actualitzant. 
La gent d’ERC Igualada “con-
tinuem a disposició de tots 
els igualadins i igualadines, 
les entitats i associacions de 
la ciutat, per anar teixint junts 
l’alternativa independentista 
i d’esquerres que volem que 
governi la nostra ciutat, per 
fer d’Igualada una ciutat per a 
tothom”. 

La CUP reitera que la majoria absoluta de CiU a Igualada
“és fruit de la manca d’oposició i d’una alternativa real”
REDACCIÓ / LA VEU

La CUP Igualada valora posi-
tivament l’entrada amb força 
a l’Ajuntament amb dos regi-
dors, Albert Mateu i Eva Pe-
draza, gràcies a 1.551 vots 
obtinguts en l’estrena electo-
ral. Un suport que enforteix 
un nou projecte municipalista, 
que treballarà per a bastir un 
model alternatiu de ciutat.
La CUP reitera precisament 
que la majoria absoluta de CiU 
és en gran part fruit de la man-
ca d’oposició i d’una alterna-
tiva real durant el mandat de 
govern compartit amb ERC. 
La CUP mantindrà l’objectiu 
de fiscalitzar l’acció de govern, 
de guanyar transparència i 

obrir el debat públic -apropar 
les decisions del ple al carrer 
i traslladar la veu del carrer 
a l’Ajuntament-, defensar els 
drets socials i una ciutat sen-
se desnonaments ni pobresa 
energètica, incidir amb noves 
propostes com el cooperati-
visme, o denunciar pràctiques 
polítiques com el clientelisme.
La CUP lamenta que quatre 
de cada deu igualadins no 
han votat i que la participació 
ha sigut inferior o molt propera 
al 50% en alguns barris. D’al-
tra banda, felicita a les entitats 
i moviments per a la cohesió 
social de la ciutat que han 
ajudat a expulsar de l’Ajunta-
ment la representació racista. 

L’assemblea local també dóna 
les gràcies a tothom qui ha fet 
possible la campanya #Rein-
ventemIgd, des de desenes 
de participants en un pro-
grama amb més de 350 pro-
postes, fins a la cinquantena 
d’apoderades que diumenge 
passat van ser presents a tots 
els col·legis electorals d’Igua-
lada, entre d’altres.
Finalment, la CUP felicita els 
companys de la Vila de Cape-
llades-CUP per guanyar a les 
urnes i als de Masquefa, per 
entrar al consistori amb un re-
gidor, en el marc d’un creixe-
ment general en què la CUP 
ha passat de 101 a 385 regi-
dors i regidores. Des d’Iguala-

da i l’Anoia, doncs, també es 
treballarà amb més força per 
a un procés constituent i cap a 

la República catalana fet des 
de baix; per un país just i lliure.



No vull començar a exposar 
les meves reflexions sense te-
nir l’educació deguda que s’ha 
de tenir en qualsevol competi-
ció,  ja sigui política o de qual-
sevol altre mena, de felicitar al 
guanyador, en Marc Castells i 
el seu grup de Convergència i 
Unió, tan sols esperant que la 
seva majoria absoluta no se’ls 
pugi al cap, els embriagui i els 
faci prepotents, cosa que fàcil-
ment porta a la corrupció  que, 
malauradament, ha estat la 
tònica dels darrers temps dels 
grups polítics majoritaris (pen-
so que mai solen ser bones 
les majories).
Fixin-se que he anomenat al 
candidat abans que el partit i 
aquí vindria una de les meves 
primeres reflexions: en Elec-
cions Municipals es vota a un 
candidat més que a un partit, 
sobretot en els que acaben 
sent majoritaris, els que reben 
el vot idealista acaben sem-
pre amb poca representació 
o cap.
A resultes de l’exposat arri-
ba una segona reflexió: Que 
li cal a un candidat per rebre 
l’atenció del votant? Per supo-
sat presència i, sobretot!, que 
sàpiga parlar i seduir amb el 
verb i el discurs, les paraules 
i les promeses que el votant 
espera escoltar. Si ja ho vas 
prometre i no ho has complert, 
dóna les excuses pertinents i 
segueix prometent, no passa 
res... Nosaltres som especi-
als, creiem en els fets i l’actua-
ció pràctica, la nostre autocríti-
ca ha de ser que no hem sabut 
comunicar-ho.
Una tercera reflexió: Què pas-
sa amb la gent que s’estrena? 
D’entrada no tens un bagatge 
(o sí, però no en el món muni-
cipal). Si no has estat mediàtic 
i la gent et coneix poc, ho tens 
magre. Sobretot si pertanys a 
un partit dels considerats “mi-
noritaris”, als que la premsa 
tracta amb menys preu o sim-
plement no tracta ni en parla 
per ves a saber quins condici-
onats, interessos o motius.
Particularment dono les gràci-
es, molt sinceres, als mitjans 
de comunicació locals que, 

Demà, acte de l’ANC al barri de Fàtima
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Francesc Ricart i Ernest Argemí. Foto: Canal Taronja Anoia.

Reflexions d’un candidat que ja no ho és

TONI ROSICH ·   SI-Recuperem Igualada!

REDACCIÓ / LA VEU

El dimecres, dia 13 de maig es 
van nomenar  els càrrecs que 
conformen la nova Junta de 
l’Assemblea Territorial d’Igua-
lada,  que es va presentar a 
les eleccions del proppassat 
dia 9 de maig, celebrades a 
l’Ateneu, coincidint amb les 
eleccions al Secretariat Naci-
onal.
Hi havia una llista única va 
comptar amb més del 95% del 
vots. La composició resultant 
de la Junta, fruit de l’elecció 
entre els seus components és 
la següent:
President: Ernest Argemí

durant tota la campanya mu-
nicipal, considero que m’han 
tractat com un més i amb 
igualtat de condicions. Però 
això no treu que el motiu po-
gués ser el fet de la sorpresa 
de la nostra candidatura de 
darrer moment (“La notícia”).
No obstant això (tercera re-
flexió), tenim clar que, fora 
d’aquesta campanya, mai 
se’ns ha tractat massa bé en 
els mitjans de comunicació 
(dificultat per publicar notes 
de premsa, declaracions dels 
nostres dirigents i cobertura 
d’actes en general), fins hi 
tot quan teníem els nostres 
3 parlamentaris (4 al inici) al 
Parlament Català, que van fer 
una feina incontestable amb 
unes 50 mocions presentades 
en tan sols 2 anys justos de 
treball al Parlament (més que 
cap altre!).
I ja la darrera reflexió: Segura-
ment no hem fet la millor cam-
panya, no hem sabut transme-
tre ni aprofitar els pocs mitjans 
disponibles, també hem estat 
limitats de pressupost per fer-
ho. No som ni volem ser pro-
fessionals de la política, no 
ens hi hem pogut dedicar de 
ple ni fer grans actes (com els 
que ja hi son o els que s’hi de-
diquen com a funcionaris).
Som gent treballadora que de-
penem dels ingressos del nos-
tre treball i ja sabíem que no 
obtindríem un sou de “dedica-
ció exclusiva” a l’Ajuntament, 
si no que preteníem dedicar 
esforços i temps altruista, te-
nint l’opció d’entrar al consis-
tori per poder presentar i lluitar 
les nostres propostes progra-
màtiques, amb l’únic interès 
de la ciutat d’Igualada i del 
nostre únic país Catalunya, 
perquè considerem que els 
municipis hi tenen molt a dir i 
aportar en la constitució d’un 
nou estat Català.
Ja tan sols em queda agrair 
a la gent del partit i de tota la 
ciutat d’Igualada que em va 
votar en les eleccions primà-
ries que vàrem oferir a tota 
la ciutat, segurament creient 
més en el meu  compromís in-
dependentista i la meva capa-

citat de gestió que en el meu 
do de paraula, del qual, la 
meva practicitat no m’ha per-
mès enorgullir-me’n.
Ha estat un honor per mi do-
nar la oportunitat a 115 perso-
nes independentistes d’Igua-
lada, tenir la opció de votar 
una formació que es desmar-
ca clarament dels qui defen-
sen un independentisme mas-
sa pragmàtic i massa prudent, 
que dóna marges exagerats 
a l’enemic per poder actuar i, 
també, a d’altres que antepo-
sen els interessos socials als 
nacionals, sense adonar-se’n 
que en un país lliure i sense 
espoli fiscal la societat cata-
lana disposaria de millors ei-
nes i molts més recursos per 
atendre aquestes necessitats 
socials, que minvarien en de-
manda pel sol fet d’encetar un 
país nou, més just i amb més 
oportunitats.
La por de prendre accions 
contundents i decidides sa-
bent de cert que no hi ha altre 
opció de desfer-nos del poder 
Espanyol que una Declaració 
Unilateral d’Independència 
feta al Parlament de Catalu-
nya, els marca com a inope-
rants de fet, sobretot pels qui 
“tenim presa” i sabem de cert 
que ja no podem allargar-ho 
més, si no és ara, a curt termi-
ni, haurem d’esperar 300 anys 
més o desistir-hi, nosaltres 
seguirem perquè no hi estem 
disposats, som tossuts i (ma-
lauradament) el temps ens va 
donat la raó en totes les nos-
tres premonicions. Però això 
últim tampoc ens satisfà, ens 
dol més que a ningú. 
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Demà dissabte, 30 de maig, 
a les 18h, tindrà lloc al Centre 
Cívic del barri de Fàtima l’acte 
“Más allá del 27S”. Organitzat 
per Súmate i l’Assemblea Ter-
ritorial de l’ANC d’Igualada. 
Amb el subtítol “¿Y las pensi-
ones, la sanidad, la economía 
... qué?”, es vol donar respos-
tes a les preguntes més repe-

tides per molta gent que ne-
cessita saber quin és el futur 
que es trobarà en una Catalu-
nya independent. El Dr. Manu-
el Puerto, professor mercantil 
i economista per la Universitat 
de Barcelona, s’encarregarà 
d’explicar allò que cal saber i 
d’aclarir dubtes en totes aque-
lles qüestions d’economia que 
interessen  la majoria de ciu-

tadans.   
Davant el gran repte de l’espe-
rada convocatòria d’eleccions 
al Parlament  del 27S, amb 
aquest acte l’ANC d’Igualada 
reprèn l’activitat adreçada a 
aportar arguments i certeses 
als col·lectius que demanen 
informació sobre la viabiliatat 
d’un Estat català.

Secretària: Ester Brufau
Tresorera: Carme Llinares
Vocals: Rosa Castelltort, 
Montse Ferrús, Marina Just, 
Toni Méndez, Carme Palmés, 
Joan Vilanova i Francesc Vi-
ves.
Tot i que segueix vinculat a la 
nova junta, des de l’ANC vo-
len fer públic el seu agraïment 
més sincer a Francesc Ricart, 
per la feina realitzada com 
a president de l’Assemblea 
Territorial d’Igualada des que 
aquesta es va constituir, així 
com a la resta de membres 
que han format part de les jun-
tes anteriors. 

Ernest Argemí, nou president 
de l’Assemblea Nacional 
Catalana a Igualada
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En el marc del Ple Municipal 
Ordinari celebrat a l’Ajunta-
ment d’Igualada aquest di-
marts, 26 de maig, deu regi-
dors del present mandat s’han 
acomiadat, ja que no formaran 
part del futur consistori que 
es constituirà el proper 13 de 
juny. Es tracta de Jordi Se-
gura, Imma Soteras i Anna 
Bacardit (CiU), Joan Torras i 
Joan Requesens (ERC), Pilar 

Salat, Andreu Boixadé i Joa-
quim Roca (PSC), Pere Calbó 
(PP) i Montserrat Mateu (ICV). 
Robert Hernando (PxC) no 
ha assistit a aquest ple. Des-
prés que la majoria d’ells ha-
gin pronunciat unes paraules 
de comiat, en alguns casos 
emocionades, l’alcalde, Marc 
Castells, els ha agraït la seva 
dedicació a la ciutat durant 
tots els anys que han estat re-
gidors.

Comiat de molts regidors en el 
darrer ple municipal a Igualada

Últim ple del mandat a l’Ajuntament d’Igualada.
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La jornada electoral del 24M 
a Igualada va ser tranquiŀla, 
més enllà d’un petit incident 
al barri de Montserrat. Tots els 
candidats a l’alcaldia -a ex-
cepció del de la CUP, que va 
votar a Montbui- van exercir el 
seu vot durant el matí. 
El més matiner va ser l’alcal-
dable de Decidim Igualada, 
Dario Castañé, que va votar a 
les 9 del matí, i l’últim, a 2/4 de 
2, Joan Agramunt (PP).
El candidat de CiU, Marc Cas-
tells, feia una crida a la partici-
pació i al “joc net”, i afegia que 
“hem de pensar que la gent 
està decidit el futur de la ciutat 
i, per això, demano que votin 
en conseqüència i a qui cre-
guin millor per als interessos 
d’Igualada”.
El candidat socialista, Jordi 
Riba, encoratjava la ciutada-
nia a “fer sentir la seva veu”. 
Des d’ERC, Josep Maria Pa-
lau, posava l’horitzó al 27-S 
assegurant que “és un dia im-
portant per consolidar el pro-
cés cap a la independència”, 
i demanava als ciutadans que 
“votin més amb el cap que 
amb el cor” i que “pensin en 
aquelles formacions que han 
promogut, per exemple, idees 
com la participació ciutadana i 
la concreció en el programa”. 
L’única incidència que es va 
detectar va ser que una àvia 
va introduir dos sobres en un 
una urna al col·legi electoral 
del barri de Montserrat. Per 
aquest motiu, es va precintar 
l’urna. 
Joam Agramunt (PP) deia 
després de votar que les 
municipals són les eleccions 
“més properes a la ciutadania” 
i considerava que “malgrat la 
mala premsa que de vegades 
tenim les persones que ens 
dediquem al servei públic, 
hem de poder escollir lliure i 
democràticament els repre-
sentants locals”.
Robert Hernando (PxC) de-
manava a la gent “que aprofiti 
la festa de la democràcia que 
són les eleccions per donar el 
seu vot a les candidatures” i 
Dario Castañé (Decidim), es-
perava que la ciutadania s’ani-
més a votar “no només per 
ideals, sinó també per convic-
cions”.
El candidat de Solidaritat (SI)  
Toni Rosich afirmava que el 
dia de votació “és un dia de 
festa per a tots”, i la número 
dos de la CUP, Eva Pedraza, 
expressava que “venim amb 
il·lusió i moltes ganes de fer 
feina, però és difícil esbrinar 
què passarà perquè som una 
formació nova”.

Un dia d’eleccions amb més candidats que mai a Igualada, i amb 
l’anècdota d’una àvia que va introduir dos sobres a l’urna

Una jornada electoral tranquil·la a Igualada. Així van votar els candidats.

Dario Castañé (Decidim), votant al CEIP Ramon Castelltort.
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Josep Maria Palau (ERC), votant al Centre Cívic Montserrat.

Jordi Riba (Socialistes d’Igualada), votant a l’Escola Municipal de Música. Toni Rosich (SI-Recuperem Igualada), votant a l’Escola Municipal de Música.

Robert Hernando (Plataforma per Catalunya), votant a l’Escola Anoia. Eva Pedraza (CUP), votant al Xipreret.

Marc Castells (CiU), votant a la Kaserna. Joan Agramunt, votant al Xipreret.
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El mai vist a l’Anoia. Dimecres, 
un improvisat sorteig amb una 
papereta escrita amb bolígraf, 
i una caixa de cartró, van de-
cidir les eleccions municipals 
als Hostalets de Pierola. 
Tal situació, estrambòtica i 
surrealista, es va produir arran 
dels  sorprenents resultats de 
diumenge, quan ERC va acon-
seguir la victòria per només 
un vot de diferència sobre el 
PSC, que ha tingut el govern 
els darrers quatre anys. 
Els socialistes, però, van im-
pugnar el resultat en consi-
derar que un vot considerat 
llavors nul -perquè anava 
acompanyat de la targeta 
censal del dipositari- es po-
dria considerar vàlid. Efec-
tivament, la Junta Electoral 

Un improvisat sorteig en una caixa de cartró decideix 
les eleccions als Hostalets de Pierola
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Algú va votar 
introduint la targeta 
censal i la papereta 
dins del sobre, i el 
vot, inicialment nul, 
ha estat considerat 
vàlid per la Junta 
Electoral. Resultat: 
empat entre ERC i 
PSC, i un sorteig ha 
donat guanyador als 
socialistes

Carlos Navarro (Decide), el Yoyas, ha resultat escollit regidor i podria tenir la clau de govern.

El moviment sobiranista que 
patrocinen CDC i ERC els ha  
portat a signar un full de ruta 
per a la independència en 18 
mesos, fet que en la conjun-
tura actual, també interna, fa 
que Unió hagi decidit situar 
clarament la seva posició, ad-
herint se o no a l’esmentat full 
de ruta, per mitjà d’una con-
sulta interna. La gran rellevàn-
cia de la decisió requereix que 
ho  decideixin tots els militants 
i ho farem el proper 14 de juny. 
És per això que he re llegit a 
en Carrasco i Formiguera, 
màrtir nacionalista català que 
va patir presó i donà la seva 
vida pels seus ideals.
Recollint moltes expressions 
d’en Carrasco i Formiguera, 
en aquest hora tant compro-
mesa per Unió Democràtica, 
ens cal conservar la serenitat 
per mantenir tota l’ambició i 
energia necessària per llui-
tar per al reconeixement dels 
drets de Catalunya, en base a 
la justícia i las normes jurídi-
ques.
El problema de Catalunya no-
més tindrà solució aplicant el 
principi d’autodeterminació 
i serem els catalans els qui 
amb la nostra voluntat resol-
drem el futur de Catalunya. 
Som nacionalistes i volem el 
ple reconeixement dels atri-
buts que corresponen a les 
nacionalitats.

El repte sobiranista a Unió 
Democràtica de Catalunya

CARLES RIUS VAQUERO ·  UDC, Els Hostalets de Pierola

És per això que no podem 
acceptar actuacions que no 
respectin la legalitat vigent. 
Solucions, utòpiques, al mar-
ge de l’ordenament jurídic i del 
respecte al Dret com las que 
proposen alguns separatistes 
només aconseguiran el rebuig 
de la comunitat internacional.
Com militant d’Unió vull que 
Catalunya sigui allò que els 
catalans i les catalanes vul-
guin; allò que vulguin cons-
cientment. Per això ens cal 
actuar dins de la legalitat i el 
respecte a l’ordenament jurí-
dic condició indispensable per 
assolir el tant desitjat principi 
d’autodeterminació veritable 
solució al problema català.
Des de Unió, no podem portar 
al poble de Catalunya a boge-
ries inconscients, però estem 
disposats a lluitar pel nostre 
ideari i això comporta portar 
a Catalunya cap al principi 
d’autodeterminació. Aquest és 
el camí que ens portarà el re-
coneixement de tots el pobles 
europeus i per extensió del 
mon.
Catalunya és una Nació, que 
ha d’aspirar a exercir els seus 
drets que com a tal li perto-
quen, dins del més estricte 
acompliment de les normes 
jurídiques internacionals, hem 
de refusar tota actuació en 
caminada cap a la declaració 
unilateral de independència. 

d’Igualada els va donar la raó, 
produint-se llavors un empat. 
I la llei vigent diu que, en cas 
que succeeixi això, el resultat 
final s’ha de decidir per sor-
teig. I la sort es va decantar 
a favor del PSC, que tindrà 
un regidor més dels que tenia 
diumenge després de les elec-
cions.

Recurs d’ERC
El procediment no ha agradat 
ni a Jordi Calpe (ERC), ni a 
Daniel Vendrell (PSC). Amb-
tot, Esquerra ha decidit pre-
sentar un recurs ja que consi-
dera que l’esmentada targeta 
censal es va destruir la nit de 
diumenge, i, per tant, la Junta 
Electoral no podria saber si hi 
havia res escrit o alguna irre-
gularitat que convertís el vot 

Daniel Vendrell (PSC) i Jordi Calpe (ERC).en nul. S’haurà d’esperar que 
almenys la justícia respongui 
abans del 13 de juny, quan 
s’ha d’escollir l’alcalde dels 
Hostalets de Pierola.
En declaracions a l’Agència 

Catalana de Notícies, Ven-
drell, tot i sortir guanyador del 
sorteig, deia que “és una pas-
sada que una cosa tan seriosa 
es decideixi amb un sorteig” i 
ho ha titllat de “poc seriós”. De 
la seva banda, Jordi Calpe, al-
caldable d’ERC, es mostrava 
molt crític amb aquest proce-
diment: “avui hem descobert 

la lletra petita del contracte”. 
“Fa tres dies tots sentíem a dir 
que les eleccions eren la festa 
de la democràcia i ara resul-
ta que la democràcia tanca la 
festa amb un sorteig a cara o 
creu. És una falta de respec-
te pels votants” i un “trist final 
d’un procés democràtic”.

Vilanova del Camí pot tornar a ser un 
polvorí i el Yoyas té la clau del govern
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Vanesa González (Vilanova 
365) va guanyar les eleccions 
a Vilanova del Camí contra tot 
pronòstic, assolint 5 regidors i 
el 23,58%, set punts per sobre 
de la seva principal rival, No-
emí Trucharte del PSC, que 
tindrà tres regidors. 
Vilanova Alternativa, amb 
Francisco Palacios, esdevé la 
tercera força el 12,51% dels 
vots, i conserva els tres re-
gidors té a l’Ajuntament. Re-
trocedeix els IPV-VV de Juan 
Manuel Cividanes, que ha 
perdut un dels 3 regidors, amb 
el 10,19% dels vots. En canvi, 
puja ERC, que arriba als dos 
regidors, i CiU baixa de 2 a 1. 
Entra Carlos Navarro “Yoyas”, 
de Decide, que podria tenir la 
clau del govern. A destacar la 
desaparició de PxC, el PP i 
sobretot de ICV, que sempre 
havia tingut representació.

Pendents del “Yoyas”
Els capritxosos resultats de 
Vilanova deixen els camins 
del futur molt marcats. Difícil-
ment Vanesa González, l’actu-
al alcaldessa, podrà continuar 
governant. Ahir va iniciar con-
verses amb Carlos Navarro, 
que sens dubte tindrà la clau 
del govern. 
La majoria absoluta és de 9 re-
gidors, i a V365 n’hi manquen 
4, amb la qual cosa González 
necessita Decide, ERC i CiU 
-amb qui ha format govern l’úl-
tim any- per poder garantir-se 
la investidura, però és quasi 
inconcebible que una formació 
espanyolista com la de Navar-
ro, pacti amb independentis-

tes. És quasi impossible, pels 
problemes del passat recent, 
garantir-se el suport d’IPV, VA! 
o, és clar, el PSC, tot i que en 
política s’ha vist de tot.
Precisament aquestes tres 
forces podrien tenir coll avall 
un acord de govern, gràcies 
al qual Noemí Trucharte se-
ria la propera alcaldessa. De 
fet, ja  hi ha hagut converses 
informals en aquest sentit, en 
les que no es descarta que 
Palacios o Cividanes dema-
nin també l’alcaldia durant una 
part del mandat. En qualsevol 

cas, però, un acord PSC-VA-
IPV, que no s’ha gestat encara 
en cap reunió ferma, també 
necessitaria Decide per a ga-
rantir la majoria absoluta de 
vots al ple municipal, ja que és 
improbable que es trobi suport 
en CiU o ERC.
Fins el 13 de juny, doncs, hi ha 
assegurat enrenou a Vilanova 
del Camí, un municipi que, 
des de fa quatre anys, és un 
polvorí polític de conseqüèn-
cies imprevisibles i on l’estabi-
litat institucional és molt com-
plicada.

Vanesa González (Vilanova365) va guanyar contra tot pronòstic, però difícilment governarà.
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L’aeròdrom d’Igualada-Òdena 
acollirà demà dissabte 30 i 
diumenge 31 la cita ineludible 
dels aficionats a l’aviació es-
portiva, corporativa i de ser-
veis de Catalunya i el sud-oest 
d’Europa. El Secretari de Terri-
tori i Mobilitat del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, Ricard Font, serà 
l’encarregat d’inaugurar el cer-
tamen, demà al migdia.
Fira d’Igualada ha apostat 
aquest any per noves activi-
tats i espectacles i ho fa amb 
una programació amb activi-
tats pensades per a tots els 
públics, professionals i no pro-
fessionals, que trobaran entre-
teniment mirant al cel i arran 
de terra.
Amb la vista posada al cel es 
podrà gaudir de l’espectacle 
d’avionetes, velers, ultralleu-
gers, paramotors, autogirs… 
i com a novetat, enguany se 
sumen a l’espectacle para-
caigudes i parapents que re-
alitzaran impressionants salts 
des d’helicòpters. A més a 
més, i també com a novetat, 
el certamen comptarà amb el 
vol de drons en mans d’aficio-
nats que mostraran les seves 
habilitats. 

Visitges guiades 
al refugi aeri
Arran de terra el visitant podrà 
visitar els estands expositors 
amb les darreres novetats del 
sector, assistir a conferèn-
cies tècniques, exposicions 
fotogràfiques i com a novetat 
s’oferiran visites guiades al re-
fugi aeri de la Guerra Civil re-
centment recuperat per l’Ajun-
tament d’Òdena i que es troba 
a pocs metres del recinte, uns 
treballs arqueològics que han 
posat al descobert una obra 
històrica de gran interès cul-
tural i que comptarà amb la 

Noves activitats i més espectacle, 
aquest cap de setmana a la Fira Aerosport

Anna Bacardit, dins dels autobusos que estan provant nous seients de pell “creats” a Igualada.

recreació de personatges am-
bientats segons l’època. En el 
marc de la mateixa activitat, 
es destinarà un hangar a una 
exposició fotogràfica sobre 
l’aeròdrom i la Guerra Civil. 
El certamen d’aeronàutica 
Aerosport que organitza Fira 
d’Igualada des de fa més de 
vint anys celebra enguany la 
seva 23a edició amb la volun-
tat de rebre de nou els gairebé 
6.000 visitants de l’any passat, 
un públic que tindrà una gran 
oferta d’activitats i espectacle 
per triar, a més de la possibi-
litat de contractar vols i provar 
en primera persona l’experièn-
cia de volar pel cel de la co-
marca. 
Un any més, Aerosport també 
acollirà la trobada de Trikes, 
arribant  a desena edició i que 
està organitzada per La Fe-
deració Aèria Catalana i l’Aeri 
Club Deltatrike d’Igualada. Un 
dels hangars acollirà l’exposi-
ció fotogràfica de l’associació 
d’spotters de Barcelona-El 
Prat, que oferirà una mostra 
amb les millors imatges d’ae-

ronaus.
En roda de premsa, el presi-
dent de Fira d’Igualada, Joan 
Domènech ha explicat que “la 
resposta dels expositors es 
manté, de fet ha augmentat 
ja que, enguany comptarem 
amb 40 expositors, 7 més que 
l’any passat”. En aquest sen-
tit, l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va agrair la tasca de 
Fira d’Igualada  “per mantenir 
encesa la flama d’una infraes-
tructura que aviat començarà 
a volar amb la imminent apro-
vació del seu pla director”. 
Per la seva banda, Pep Solé, 
alcalde d’Òdena, va destacar 
el valor patrimonial del refugi 
aeri de la Guerra Civil i va ani-
mar al públic a visitar-lo.
La fira té un pressupost de 
40.000€.

Pendents del Pla Director
És imminent la publicació del 
Pla Director Urbanístic i Aero-
portuari de l’aeròdrom, peça 
que ha d’esdevenir clau per 

a plantejar el futur d’aquesta 
instaŀlació. Castells explicava 
que “cal ordenar el desgavell 
que hi havia, i deixar-ho tot 
clar per a possibilitar inver-
sions, que són necessàries. 
Hi haurà un debat important. 
Sobre l’aeròdrom s’havien 
generat expectatives que no 
s’ajustaven a la realitat, però 
s’hi poden fer grans coses”.

Horaris
Aerosport obrirà portes tot el 
cap de setmana, dissabte 30 
de 10 del matí a les 7 de la tar-
da i diumenge 31 de les 10 del 
matí a les 3 de la tarda.
Aquest certamen d’aeronàuti-
ca esportiva és un dels esde-
veniments més ambiciosos i 
de més èxit que organitza Fira 

Igualada
Visites guiades a 
l’antic refugi antiaeri, 
a pocs metres de la 
fira Aerosport

Vols de drons, 
paracaigudistes i 
parapents, algunes 
de les novetats 
d’aquest any

Josep Elias.- A l’Aerosport 
es realitzaran unes visites 
guiades al refugi antiaeri, 
que és a pocs metres del re-
cinte de l’aeròdrom d’Òde-
na, el qual l’Ajuntament ha 
recuperat, després d’una in-
tervenció arqueològica que 
posà al descobert una obra 
històrica de gran interès cul-
tural.
Aquest refugi té una llarga-
da d’uns 20 metres i dues 
portes de sortida i entrada.
Fou una actuació que es 
portà a terme des del 16 de 
desembre del 2013 al 18 de 
gener de 2014, sota la direc-
ció tècnica de Dídac Pàmies 
Gual, promoguda per l’Ajun-
tament d’Òdena i la Diputa-
ció de Barcelona. L’execu-
ció de la intervenció anà a 
cura de Cat Patrimoni, de 
Calaf.
Al mateix temps, en un han-
gar de l’aeròdrom, hi haurà 
una mostra fotogràfica so-
bre l’aeròdrom militar de la 
República, amb fotografies 
preses per l’aviació alema-
nya, al servei de les forces 
franquistes, i unes instan-
tànies de bombardejos de 
l’aviació legionària italiana 
sobre la zona, així com plà-
nols de la dècada del 1950, 
que permet veure com era 
el cos de Guàrdia de l’es-
mentat aeròdrom
Aquesta descoberta ha po-
sat en valor  un espai vin-
culat a la Guerra Civil de la 
Catalunya central, que esta-
va malmès.

d’Igualada, juntament amb la 
col·laboració i el suport dels 
ajuntaments d’Igualada i Òde-
na, la Diputació de Barcelona i 
Aeroports de Catalunya i l’aju-
da de diverses entitats. 
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Demà dissabte tindrà lloc la 
tercera edició de la troba-
da anual dels amics del barri 
de Montserrat, que es farà a 
l’Ateneu Igualadí. Bàsicament 
la trobada consisteix en la re-
unió de persones que durant 
la seva infància i adolescència 
van créixer a l’entorn del barri 
i en els seus equips de futbol. 

Molts d’aquests equips van 
ser una fornada de futbolistes 
que amb el temps van jugar 
a equips de tota la comarca i 
més enllà, com al Lleida o el 
València. 
Entre els assistents a aques-
tes trobades, sempre assisteix 
el que fou jugador del Valèn-
cia, Andreu Escolar, que re-
sideix a Lleida, o el que fou 

Demà, trobada d’exjugadors i veïns del 
barri de Montserrat a l’Ateneu Igualadí

entrenador i un dels impulsors 
del futbol al barri, Miquel Rizo, 
així com exjugadors que viuen 
en molts llocs de la comarca 
o alguns que venen expressa-
ment des d’indrets com Cáce-
res o Cuenca. Es tracta d’una 
trobada que sempre és una 
experiència molt positiva, amb 
un caràcter emotiu i a la vega-
da divertit.Entrada del refugi antiaeri d’Òdena.
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L’esdeveniment creix en no-
ves marques però també en 
gastronomia, ja que seran 
més de 25 food trucks els que 
es concentraran en els patis 
industrials, en el Rec Street 
Food. Continua la iniciativa 
del Rec Pop Up Day Estrella 
Damm, la pop up store més 
efímera del Rec.0, que comp-
ta amb la venda especial d’un 
dissenyador cada dia, com 
Rita Row o Andrea Ayala.
Aquestes novetats se sumen a 
l’oferta de moda que concentra 
les millors marques catalanes 
i  internacionals. Cada marca 
té la seva pròpia pop up store, 
una botiga efímera que respira 
creativitat. Les grans marques 
aposten pel Rec.0, que comp-
ta amb Desigual, Levi’s, Man-
go, Pepe Jeans, Lacoste, Sita 
Murt, Birkenstock, Kickers, 
Hakei, Franklin&Marshall, Lo-
reak Mendian o Superdry.
El talent dels dissenyadors 
catalans està representat al 
Rec.0 per Miriam Ponsa, Jo-
sep Abril, Txell Miras, Who, 
Toni Francesc o Costalamel, i 
també amb Zazo&Brull o Col-
millo de Morsa, nous en aques-
ta edició. En roba d’esport, a 
més de les noves marques 
Adidas originals, Grifone, Gas 
Monkey Garage, també hi se-
ran presents Fox Head o Buff. 
El homewear i roba de bany 
és Punto Blanco, Redpoint i 
BB&Co. La moda infantil alter-
nativa s’instal•la, com sempre, 
a l’espai RecKids i compta, 
per exemple, amb Canada 
House, Little Lia, yporqué, Piu 
et Nau, Micu Micu o Bean’s 

El Rec Stores tornarà a omplir la ciutat de milers de persones.

El Rec.011 tindrà 35 
espais diferents, i 25 
“food trucks”, que es 
concentraran en els 
patis industrials del 
barri de les adoberies

A partir de dimecres, torna el Rec.0 amb noves marques, 
més activitats i una especial dedicació a la gastronomia

Barcelona, a més de l’oferta 
que aporta Desigual, Mango 
kids, Kickers o Textura baby. 
Les sabates i complements 
seran a les pop up stores de 
Birkenstock, Lupo, Kickers o 
Satorisan, i també a les noves 
botigues de Hakei, Mascaró o 
Pretty Ballerinas.
Les activitats culturals con-
viuen amb l’oferta de moda, 
amb tres escenaris al llarg 
del circuit i una programació 
musical amb més de 20 for-
macions, que compta amb el 
suport d’Estrella Damm, en-
tre les que destaquen bandes 
com Alado Sincera, Beth, Cáli-
do Home o Root Diamoons. El 
dia 3 de juny s’organitza el 
segon Rec Meeting, una tau-
la rodona que aquesta edició 
debat sobre la nova tendència 
dels foods trucks, que comp-
tarà amb el cuiner Koldo Royo 
i altres personalitats rellevants 
d’aquest sector. El debat esta-
rà moderat per la cuinera Ada 
Parellada.
 
Més de 35 espais 
industrials
El Rec.011 transformarà més 
de 35 espais industrials, en an-
tigues adoberies, i mostrarà, 
una edició més, les entranyes 
de l’extraordinari patrimoni del 
barri del Rec d’Igualada, una 

zona de la ciutat que s’està 
convertint en epicentre d’ex-
periències alternatives vincu-
lades amb la creativitat. Les 
adoberies velles d’Igualada es 
transformen en espais de ten-
dència de moda, amb música 
i zones d’oci que canvien radi-
calment el seu aspecte.
Com sempre, Rec.0 Experi-
mental Stores desenvolupa la 
seva comunicació a través de 
la pàgina web i xarxes socials: 
Facebook, Twitter, Instagram. 
A més, Rec.0 crea una aplica-
ció per Iphone i Android, que 
inclou tota la informació de 
l’esdeveniment.

Les marques del Rec.011
Per home i dona: Adidas | An-
tonio Miró | Ash | BB & co | 

Buff | Boxley | Catherine Parra 
| Colmillo de Morsa | Costala-
mel | David Valls | Desigual | 
Dockers | Dütch Delight | Fox | 
Franklin&Marshall | Gorni Kra-
mer | Grifone | Hakei | Ingrid 
Munt | Javier Simorra | Jordi 
Rafart | Josep Abril | Just Ca-
valli | Kaotiko Bcn | Lacoste | 
Levi’s | Loreak Mendian | LTB 
Jeans | Mango | Messcalino | 
Miriam Ponsa | Miss me | New 
Zealand Auckand | Nudie Je-
ans | Part Two | Paul Frank | 
Pepe Jeans | Punto Blanco | 
Red Point | Redskins | Roco 
Barocco | Sita Murt | Superdry 
| Susi Sweet Dress | Textura | 
Toni Francesc | Txell Miras | 
Veneno en la Piel | Versace je-
ans | Visual Poetry Barcelona | 
Who | Yerse | Zazo&Brull.

Calçat i complements: Ash | 
Catherine Parra | Hakei | Kic-
kers | Kupuri | Lupo | Mascaró 
| Misako | Pretty Ballerinas | 
Satorisan | Vamcats | Desigual 
| Mango | Lacoste | Yerse.
Roba d’esport: Adidas | Best | 
Buff | Fox | Gas Monkey Gara-
ge | Grifone | VR 46 – Official 
Racing Apparel | West Coast 
Choppers.
Moda infantil: Bean’s Barcelo-
na | Buff | Canada House | De-
sigual Kids | Kickers | Lacoste 
| Little Creative Factory | La-
coste kids | Little Lia | Mama-
dú | Micu Micu | Mon Marcel | 
Pepe Jeans kids | Piu et Nau | 
Redskins kids | Textura Baby | 
yporqué.
Rec Pop up day: Andrea Ayala 
| Rita Row.
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El passat 21 de maig es van 
incorporar al Consorci Sanitari 
de l’Anoia (CSA) els nous pro-
fessionals de la salut (medici-
na, infermeria i farmàcia), per 
a formar-se com a especialis-
tes. Són 16 els professionals 
que han triat el CSA per dur a 
terme la seva residència: 
Medicina: Anestesiologia i 
Reanimació (1), Cirurgia Ge-
neral i de l’Aparell Digestiu 
(1), Cirurgia Ortopèdica i Trau-
matologia (1), Geriatria (1), 
Ginecologia i Obstetrícia (1), 
Medicina interna (1), Medicina 
Familiar i Comunitària (5).
Farmàcia: Farmàcia hospitalà-
ria (1).
Infermeria: Infermeria obstètri-
co-ginecològica (2), Infermeria 
d’Atenció Familiar i Comunità-
ria (2).
La formació en Atenció famili-

Comiat i rebuda de nous Residents a l’Hospital

ar i comunitària tant de medici-
na com d’infermeria es realitza 
conjuntament amb els centres 
d’atenció primària de Santa 
Margarita de Montbui i Iguala-
da Urbà i es coordina des de 
la Unitat Docent de la Catalu-
nya Central de l’ICS.
El mateix dia 21 de maig a la 
Sala d’actes del CSA es va re-
alitzar l’Acte de Benvinguda i 

Acomiadament dels residents, 
presentat pel Dr. Ramon Se-
llarés, director assistencial i 
Dr. Enric Macarulla Cap d’Es-
tudis, Docència i Recerca de 
Consorci. 
El Consorci Sanitari de l’Anoia 
ja fa vuit anys que fa forma-
ció de residents enguany s’hi 
ha incorporat l’especialitat de 
Medicina Interna. 

El Consell Comarcal tindrà un 
Servei d’Integració Familiar
REDACCIÓ / LA VEU

El Departament de Benestar 
Social i Atenció a la Ciuta-
dania del Consell Comarcal 
comptarà, a partir del setem-
bre, amb el suport d’un dels 
primers Serveis d’Integració 
Familiar en Família Extensa 
(SIFE) en funcionament arreu 
del país. El SIFE és un equip 
especialitzat en acolliments en 
família extensa, que consistei-
xen a confiar els infants i joves 
que es troben en situació de 
risc o desemparament, i que 
han de ser separats dels seus 
pares, a un familiar proper que 
pugui garantir el seu desen-
volupament integral, sota la 
supervisió dels professionals. 
Està format per un psicòleg i 
un treballador social.
L’acolliment en família exten-

sa és l’alternativa que prioritza 
la Llei dels Drets i les Opor-
tunitats en la Infància i l’Ado-
lescència respecte a d’altres 
mesures de protecció com 
l’adopció o l’internament dels 
menors en un centre. Es tracta 
de la mesura més recomana-
ble i preferible segons els ex-
perts, ja que evita la separació 
dels infants i adolescents del 
seu entorn familiar més pro-
per.
En aquesta mateixa línia,  el 
Consell ha posat també en 
marxa un grup de suport i 
ajuda mútua per a persones i 
famílies d’arreu de la comar-
ca que tenen infants i ado-
lescents en règim d’acollida. 
Aquestes famílies es troben 
periòdicament per intercanviar 
coneixements i experiències.
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Els comerciants del centre 
d’Igualada estan molt satisfets 
amb la 4a edició d’Igualada Nit 
de Shopping. Milers de perso-
nes van ser a la ciutat dissab-
te, gaudint d’un exceŀlent am-
bient al carrer, ple d’animació i 
de bones ofertes.
Des de bon matí ja es veia 
una forta afluència de públic 
per tota la zona cèntrica de 
la ciutat i també una activitat 
comercial molt més gran del 
que és normal per un dissab-
te. Els carrers estaven plens 
de gent, participants, espor-
tistes i les seves famílies que 
es preparaven per curses ur-
banes nocturnes. Molts d’ells, 
sobretot els que eren de fora 
d’Igualada aprofitaven el dia 
per visitar i conèixer la nostra 
ciutat i les seves botigues. Els 
comentaris de molts comerci-
ants donaven fé d’una activitat 
accelerada, i de moltes més 
vendes que en qualsevol dis-
sabte habitual.
No obstant això, la majoria 
de més de 100 establiments 
comercials adherits a iniciati-
va realitzaven els seus últims 
preparatius pel que havia de 
ser l’activitat principal, les 
compres nocturnes i les atrac-
tives promocions i ofertes amb 
què els comerciants volien 
atraure el públic.
Hi havia música amb DJ, co-
pes de cava, pica-pica, sor-
tejos, mojitos, chill-out, festes 
sonades, tatoos infantils. Tam-
bé al corraló de Capità Galí, 
es va realitzar el Corraló dels 
llibres oblidats. També hi havi-
en comerços que invitaven a 
bombons, fruits secs i vi dolç, 
uns altres que feien animació 
al carrer, música i gintònics. 
Uns altres, en canvi, es van 

Carrer de Sant Magí, dissabte a la tarda.

Venut a Igualada 
un dècim del 
primer premi de la 
Loteria Nacional

La Nit de Shopping i la Urban Running van tornar 
a omplir els carrers del centre de la ciutat

dedicar a fer projecció de pel-
lícules, karaoke, talls de coca. 
I les botigues d’esport oferien 
tarp surfing, concerts, hippy 
jump, música ambient. Els de 
productes ecològics, regala-
ven plantes aromàtiques, uns 
altres samarretes...i un sense 
fi d’altres obsequis, detalls i 
promocions.

Tres zones d’ambient
Igualada Comerç, per la seva 
banda, va crear tres zones de 
trobada al centre, amb espec-
tacles i activitats distribuïdes 
per la zona comercial. Al car-
rer Custiol i la Pl. Pius XII es 
va recrear l’espai Old West, 
amb un aire rústic. Al carrer 
del Born hi havia una elegan-
tíssima zona de Relax/Chill 
Out. Les dues, evidentment 
amb música de DJ. Tampoc 
podia faltar el gran èxit de 
l’any passat, espectacle de 
bombolles al carrer de Garcia 
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El sorteig dels dissabtes de 
la Loteria Nacional espanyola 
ha deixat caure 60.000 euros 
del primer premi a Igualada. 
Concretament, a l’establiment 
del carrer Sant Magí d’Iguala-
da, que ha venut per terminal 
un dècim del número 91.414. 
El premi, que ha repartit 3 mili-
ons d’euros, també s’ha venut 
a  Sabadell, Balsicas (Múrcia) 
Santa Pola (Alacant) i Mósto-
les (Madrid). Recordem que el 
passat mes de febrer la Lote-
ria Nacional va repartir quasi 
8 milions d’euros a Montbui i 
Igualada.

Avui divendres, 
torna el sopar dels 
“Rockers”
REDACCIÓ / LA VEU

Avui divendres 29 de maig a 
les 21:00 hores el Restau-
rant Scorpia tornarà a acollir 
el sopar anual dels “Rockers 
d’Igualada”, una trobada que 
porta molts anys fent-se i que 
sempre té una gran accepta-
ció. Els organitzadors expli-
quen que “tindrem una nit ple-
na de vells amics, anècdotes, 
comentaris sobre la nostra 
salut, un bon sopar i un millor 
espectacle musical”. 
Es tracta de la desena edició 
del a trobada, i per aquesta 
ocasió han convidat al grup 
barceloní “Los Pasantes”. 
També hi seran membres fun-
dadors de “Los Salvajes”, que  
pujaran a l’escenari i tocaran 
algunes cançons del seu co-
negut repertori. 

Fossas.
Uns dels principals beneficiats 
van ser els bars i restaurants 
que es van omplir. Trobar 
una taula va ser una veritable 
aventura fins ben tard la nit.
Passada la mitjanit, molts co-
merços continuaven oberts 

Pels carrers es va poder veure una original animació.

plens de curiosos, però so-
bretot de compradors. Malgrat 
la fresca nocturna, la gent re-
sistia de marxar i molts volien 
aprofitar les últimes gangues 
d’Igualada, ciutat 10, que era 
el descompte mínim que oferi-
en els comerços. 

Demà, fira per 
l’adopció d’animals 
de companyia, 
a Cal Font
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Demà dissabte, 30 de maig, 
durant tot el dia, tindrà lloc a la 
plaça de Cal Font la 2a edició 
de la Fira per l’Adopció d’Ani-
mals de Companyia, sota el 
lema “Cap pelut sense casa”.  
Hi haurà una fira d’entitats de 
manera que tothom es podrà 
informar de la tasca que de-
senvolupen totes elles i poder, 
si cal, col.laborar-hi.
També hi haurà activitats, amb 
la presència de la Unitat Ca-
nina dels Mossos d’Esquadra, 
una sessió grupal d’obedièn-
cia, una desfilada de gossos 
en adopció a la 1 del migdia i 
les 6 de la tarda, i, a la tarda, 
pràctica d’agility o saber com 
actuar davant un cas de mal-
tractament animal.

Diumenge, festa de la primavera al CEIP Garcia Fossas, 
centrada en potenciar les virtuts dels més petits
REDACCIÓ / LA VEU

L’AMPA de l’Escola Garcia 
Fossas organitza una nova 
edició de la Festa de la prima-
vera aquest diumenge. La fes-
ta, oberta a tota la ciutadania, 
s’ha enfocat en les capacitats i 
habilitats dels més petits, per-
què les descobreixin, a través 
dels tallers i jocs.

10 hores de festa
Les portes de l’escola s’obri-
ran a partir de les 10 hores 
amb tallers musicals, cientí-
fics, lingüístics, naturalistes 
i espaials amb l’objectiu que 
els nens i nenes de la ciutat 
descobreixin les seves habili-

tats.  També es podran pintar 
les cares i gaudir d’una conta 
contes mentres els seus pares 
podran assistir a la xerrada 
“Prendre consciència de les 
nostres habilitats com a eines 
de futur” a càrrec de la psicòlo-
ga Laura Tejedor, a les 11:30h.  
La xerrada té per objectiu que 
pares i mares coneguin el mo-
del de les intel·ligències múl-
tiples. 
Una altra de les activitats 
paral·leles serà la visita guia-
da al refugi antiaeri de la guer-
ra civil situat a la pròpia escola 
de 10 a 11:30h i que posa el 
punt històric a la matinal. 
A les 10:45h també es portarà 

a terme un taller pels petits i 
pels pares sobre “Sensabi-
lització musical mitjançant el 
Mètode Willems”. 
Per finalitzar la festa es com-
partirà un vermut concert a 
càrrec dels Músics del Parc 
de 12:30 a 13:30h al pati de 
l’escola. 
L’AMPA del Garcia Fossas 
convida i anima a participar 
a totes les famílies per gaudir 
d’una festa oberta a la ciutat, 
per compartir l’escola i les ac-
tivitats organitzades perquè la 
benvinguda de la primavera 
sigui una activitat per a tot-
hom.
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L’Ajuntament d’Igualada ha 
enllestit els treballs d’adequa-
ció d’una nova zona blanca 
d’aparcament gratuït al carrer 
Comarca, que suposa 115 
noves places. Aquesta zona 
blanca, afegida a la que en-
trarà en servei properament al 
carrer de Sant Martí de Tous, 
fa que el nombre places d’es-
tacionament lliure posades en 
marxa des de l’any 2012 a la 
ciutat, donant utilitat a espais 
i solars en desús, superi les 
800.  
La nova àrea, oberta des de 
divendres 15 de maig, i que 
té entrada pel carrer Comar-
ca, té una superfície de 3.000 
metres quadrats i dóna servei 
a una important zona residen-
cial i en especial a les famílies 
dels alumnes de l’escola Pare 
Ramon Castelltort, sobretot en 

La nova “zona blanca” està situada al final del carrer Comarca.

115 noves places d’aparcament 
gratuït, ara al carrer Comarca

Actes a la Conca en motiu del 
Dia Internacional d’Acció per a 
la Salut de les Dones

els horaris d’entrada i sortida. 
La zona blanca, com les altres 
que hi ha a la ciutat, té accés 
totalment lliure i està oberta 
les 24 hores del dia.  
Els treballs d’arranjament de 
l’espai s’han dut a terme les 
darreres setmanes i ha calgut 
compactar el terreny, senyalit-

zar l’espai, arranjar els acces-
sos per a vehicles i vianants i 
s’ha deixat l’espai preparat per 
col·locar nova il·luminació. 
El cost total de l’actuació ha 
estat de 23.270 euros, el 65% 
del qual ha estat subvencionat 
per la Diputació de Barcelona. 

REDACCIÓ / LA VEU

El ple municipal de l’Ajunta-
ment d’Igualada ha aprovat 
aquest dimarts, 26 de maig, 
el projecte executiu per a la 
reconstrucció del mur de con-
tenció al Parc del Repòs, al 
Cementiri Vell, que va caure 
arran d’una esllavissada l’any 
2013. 
El projecte consta de tres fa-
ses. La primera servirà per 
reconstruir la part central del 
mur, el que va col·lapsar, que 
té una longitud de 28 metres. 
Les altres dues fases tindrien 
per objecte consolidar la res-
ta del mur a dreta i esquerra, 
en dos trams de 21 metres a 
banda i banda, i es durien a 
terme només en el cas que la 

L’Ajuntament refarà aquest any el mur 
esllavissat del cementiri vell

MICOD / LA VEU

Com a moltes altres ciències i 
com a la vida social, política i 
econòmica les dones han es-
tat invisibles també a la me-
dicina. Tant la recerca com la 
docència i l’assistència han 
mirat les dones sense tenir-ne 
en compte les seves especi-
ficitats i els seus problemes i 
no han entès la seva queixa, 
el seu malestar o el seu dolor.  
Hi ha encara un gran desco-
neixement, per falta d’informa-
ció i d’investigació, en relació 
a les malalties que pateixen 
les dones, les seves causes i 
la manera de prevenir-les; en 
definitiva cal fer visible la mor-
biditat femenina diferencial. 
Hi ha diferències en el procés 
d’emmalaltir i en la mortalitat 
d’homes i dones, però la ma-
joria de malalties que afecten 
les dones no han estat estu-
diades de manera específica 
com les dels homes. A moltes 
dones de mitjana edat, amb 
característiques ansiodepres-
sives i que presenten diferents 
somatitzacions, sense una 
patologia orgànica ben defi-
nida, se’ls sol donar resposta 
farmacològica, quan en la ma-
joria de casos l’origen és un 
deteriorament en la seva qua-
litat de vida, insatisfaccions 
personals, cansament, vincles 
socials molt reduïts o malestar 
en el seu entorn familiar. 

Amb motiu de la commemora-
ció del 28 de maig Dia Inter-
nacional d’Acció per a la Salut 
de les Dones, diverses entitats 
i institucions han organitzat un 
programa d’actes que es de-
senvoluparan des del 27 de 
maig i fins al 28 de juny a la 
Conca d’Òdena. El programa 
s’emmarca en el Pla d’Acció 
per a la Igualtat de Gènere de 
la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena i és coordinat per la 
mateixa. A través d’aquestes 
activitats es vol posar de ma-
nifest aquest biaix de gènere i 
es treballaran aspectes espe-
cífics de la salut de les dones. 
Les Regidories d’Igualtat de 
Gènere, Departaments de Sa-
nitat i Salut Pública i diverses 
entitats i institucions, us convi-
den a participar del programa 
d’actes que proposa tallers, 
xerrades, formació, exposi-
cions, sortides, cinema entre 
altres propostes. Els temes 
que es treballaran són, per 
exemple: trastorns alimentaris 
en infància i adolescència, de-
sigualtat de gènere i com això 
afecta la salut mental de les 
dones, activitats preventives 
de salut, menopausa, mens-
truació, entre altres. 
Podeu consultar el programa 
a www.micod.cat i també als 
webs dels ajuntaments de la 
conca d’Òdena. 
 

L’igualadí Salvador Serra ja 
porta dues setmanes caminant 
de Berlin a Santiago
REDACCIÓ / LA VEU

L’igualadí Salvador Serra ja 
porta dues setmanes en el 
seu periple a peu entre Ber-
lin i Santiago de Compostela. 
El dia 14 va sortir de la porta 
de Brandenburg i després de 
quatre dies camí va arribar a 
Wittenberg després de haver 
fet 111 km. La dificultat mes 
gran la tenien “a l’hora de tro-
bar lloc per dormir doncs aquí 
no hi han albergs i això ens fa 
perdre molt de temps buscant 

allotjament”.
La segona setmana va fer el 
recorregut Witemberg-Erfurt, 
amb  214 km, recorreguts i un 
total acumulat de 321 km en 
11 dies, passant per Leipzig i 
Friburg. “En aquest Cami he 
tingut la sort de poder anar 
acompanyat d’Antonio de Sa-
ragossa i entre l’un l’altre ens 
anavem sortint de les dificul-
tats de cada dia a l’hora de 
trobar lloc per dormir”, explica 
Serra.

primera fase produís afecta-
cions als altres dos. Aquesta 
primera fase té un pressupost 
de 134.000 euros i les altres 

El mur va caure per una esllavissda l’any 2013.

dues, si fossin necessàries, 
tindrien un cost de 122.000 
euros més. L’inici de les obres 
serà a la tardor. 

El “cau” pinta un mural a l’exterior de 
l’edifici del Banc de Queviures
REDACCIÓ / LA VEU

L’Agrupament Escolta i Guia  
Jaume Caresmar i Maria An-
tònia Salvà, d’Igualada, va dur 
a terme el passat 17 de maig 
una jornada de servei  a la ciu-
tat que va consistir en pintar 
i dignificar l’espai exterior del 
Banc de Queviures.
En la jornada hi van partici-
par els infants i joves del cau, 
les seves famílies i els caps 
d’agrupament. Els participants 
d’aquesta activitat  també van 
poder visitar i conèixer l’interi-
or del Banc de Queviures i el 
seu funcionament.
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REDACCIÓ / LA VEU

Leather Química va rebre el 
dia 18 de maig la visita de 
l’alcalde Marc Castells a les 
seves noves instal·lacions al 
polígon, al carrer Alemanya 
d’Igualada. 
Leather Quimica SLU, dirigida 
per Jose Luis Torres, es una 
empresa del Grup Mathiesen, 
dedicada a la producció i co-
mercialització de productes 
químics per la industria ado-
bera. 
L’empresa, que va iniciar la 
seva activitat a Valls l’any 2005 
i forma part de la multinacional 
xilena Mathiesen des de l’any 
2008, opera actualment a més 
de 25 països de tot el món i es 

Juan Rossell i Isidre Fainé.

Leather Química deixa Valls 
i s’implanta a Igualada

degut a la seva expansió inter-
nacional que va decidir ampli-
ar les seves instal·lacions. En 
aquest cas, la vinculació his-
tòrica d’Igualada a la industria 

Una cosa és presumir dels 
ideals i una de ben diferent 
ser capaç d’executar les ac-
cions per fer-los una realitat 
social. Parlar de rics, de po-
bres i de l’acció política per 
resoldre els desequilibris 
del món és senzill. La capa-
citat de fer-ho una altra. Un 
ric no és diferent a qualse-
vol altre, llevat que té més 
diners. Això li dóna més ca-
pacitat d’actuar, però no li 
hauria de donar més poder. 
Aquest està en la societat i 
la llibertat en l’individu. I els 
polítics han de governar i le-
gislar pensant en el conjunt 
social. L’informe “In it toget-
her”, elaborat per l’OCDE, 
diu que les polítiques d’aus-
teritat i desregulació laboral 
han agreujat el problema de 
la polarització de la renda. 
Espanya que el 2007 que 
estava per sota de la mitja-
na en el coeficient Gini (in-
dici de desigualtat), és ara 
el tercer país pitjor, després 
de Grècia i Portugal. I això 
no és només un problema 
d’equitat social. Limita el 
creixement a llarg termini.
Les cent fortunes més grans 
d’Espanya van créixer un 
9,2 % el 2014. Acumulaven 
més de 164.424 milions 
d’euros (el 15,6 % del PIB). 
Aleshores també, tretze mi-
lions de persones vivien per 
sota del llindar de pobresa, 
amb ingressos que no arri-
baven a 8.000 euros anuals 
(és a dir al voltant de 700 
euros al mes). Entre gener 
i març del 2015 els patri-
monis gestionats a través 
de les anomenades Sicav 
-societats d’inversió de ca-
pital variable- ha augmen-
tat un 9,4% i ha superat els 
4.376 milions d’euros. I això 
s’ha degut principalment al 
bon comportament de les 
borses i no pas per noves 
aportacions. La revaloritza-
ció mitjana dels actius en 
aquest període ha estat el 
9,6% (gairebé com tot l’any 
passat). 
Durant la crisi, l’evolució 
dels salaris i el poder adqui-
sitiu a Catalunya ha caigut 
gairebé un 9,6% (encara 
que la baixada salarial ofi-
cial sigui només del 0,2%). 
Avui els el diferencial entre 
els que més i menys cobren 
és de 9,7 vegades. El 1980 
era de 7. El salari mitjà del 
2014 és de 1.745 euros, 
però no es publica la dis-
persió. I la tendència és a 
pitjor. Només cal veure què 
ha passat amb els 2,5 mi-
lions que han trobat feina i 

PERE PRAT

els 800.000 que l’han per-
duda. L’ocupació en feines 
administratives ha caigut 
des del 53% al 42%. Els 
molt qualificat han pujat 10 
punts i representen el 38% 
de la societat. I també han 
crescut els de poca qualifi-
cació que han passat del 18 
al 21%. 
El col·lapse de l’ocupació i 
el canvi tecnològic són les 
causes principals de la pu-
jada de la desigualtat a Es-
panya. Però no n’hi ha prou 
amb crear més llocs de tre-
ball. Aquests haurien de ser 
d’una qualitat que ara no es 
dóna. El 60% dels llocs de 
treball creats entre el 1995 
i el 2013 són temporals, a 
temps parcial o per compte 
propi. Malgrat el que presu-
meixen els nostres gover-
nants, l’elevada polarització 
de la renda posa en dubte 
la sostenibilitat del creixe-
ment. A la resta d’Europa, 
Alemanya es manté. Bèl-
gica, Àustria, la República 
Txeca, Finlàndia, Irlanda i 
Polònia l’han reduït. França 
i Itàlia han registrat lleugers 
increments. I els països es-
candinaus continuen sent 
els menys desiguals. 
Es frena el creixement per 
l’augment de les diferènci-
es socials. No només per 
la pobresa. L’economista 
Thomas Piketty demana 
un sistema de tributació 
progressiu, prestacions so-
cials i altres transferènci-
es per reduir el problema. 
Però no n’hi ha prou. S’ha 
de millorar el marc laboral i 
l’eficiència empresarial. No 
només actuar en el cost sa-
larial, sinó crear ocupacions 
per a tots. I això passa per 
la formació. Els especialis-
tes guanyen millors salaris, 
mentre que la gran majoria 
no troba feina i quan la tro-
ben, és de baixa qualitat. 
Massa mà d’obra, per la 
concentrada demanda exis-
tent, fa pujar l’exigència i 
créixer l’exclusió  
De moment els governs han 
triat fer ajustos fiscals, amb 
retallades de prestacions, 
de sanitat, d’ensenyament 
i d’inversió. Però aquestes 
polítiques d’austeritat no 
han aconseguit crear opor-
tunitats semblants per a 
tots. S’ha de trencar aquest 
cercle viciós. L’OCDE 
OCDE creu que per cada 
punt que es redueixi de de-
sigualtat del coeficient Gini, 
l’economia s’accelerarà en 
0,8 punts percentuals en els 
cinc anys següents. 

Desigualtats

adobera i l’existència del clus-
ter de la pell han estat decisi-
ves per a la seva implantació 
en aquesta ciutat. 

REDACCIÓ / LA VEU

El president de CaixaBank, 
Isidre Fainé, i el president de 
la Confederació Espanyola 
d’Organitzacions Empresa-
rials (CEOE), Joan Rosell, 
han signat un acord marc de 
col·laboració per impulsar el 
finançament a les empreses 
amb l’obertura d’una línia de 
crèdit per un import d’11.000 
milions d’euros que serà des-
tinada al creixement de les 
empreses espanyoles i es ve-
hicularà a través d’una àmplia 
oferta productes i serveis as-
sociats al finançament de cir-
culant i a les inversions a mitjà 
i llarg termini.
Aquest conveni, anomenat 
CaràcterEmpresa, té com a 
objectiu el desenvolupament 
i la modernització de les em-
preses afiliades a la CEOE 
establint solucions financeres 
que potenciïn el desenvolu-
pament de l’emprenedoria, la 
internacionalització de les ac-
tivitats empresarials i la inno-
vació en les empreses.
CaixaBank i CEOE: compro-
mís amb la innovació i la inter-
nacionalització
Isidre Fainé, president de Cai-
xaBank, ha ressaltat durant la 
signatura del acord que, amb 
aquesta línia de finançament, 
“s’incrementarà la competiti-
vitat de l’economia espanyo-
la, s’impulsarà la creació de 
noves empreses, que com-
portarà nous llocs de treball, 
i s’afavorirà, també, el neces-
sari increment de la dimensió 
de les empreses”.
A més, per a Fainé és “fo-
namental el compromís de 
CaixaBank amb l’esperit d’in-
ternacionalització i innovació 
de les empreses, factors que 

CaixaBank i la CEOE impulsen 
el finançament a les empreses

ajudaran a la diversificació i 
a la positiva evolució de les 
exportacions”. “Les empreses 
trobaran a CaixaBank l’experi-
ència i el suport constant dels 
nostres gestors especialitzats, 
que proporcionaran una aten-
ció personalitzada per a una 
adequada gestió de seu dia a 
dia ”, ha conclòs el president 
de CaixaBank.
Per la seva part, Joan Rosell, 
president de la CEOE, va des-
tacar “la importància del con-
veni signat per la seva contri-
bució a l’impuls de la innovació 
i de la internacionalització de 
les empreses espanyoles. 
Dos aspectes fonamentals per 
augmentar la millora de l’acti-
vitat i competitivitat de les em-
preses”.
En concret, Rosell es va referir 
a la necessitat de que les em-
preses continuïn amb el seu 
enorme esforç exportador que 
ha fet que, el 2014, s’assoleixi 

la xifra de 150.000 empreses. 
En aquest sentit, va assenya-
lar que ajudarà “l’aposta de 
les nostres empreses per in-
corporar activitats d’innovació 
a la seva estratègia corporati-
va, de manera que les inver-
sions en projectes de R+D+i 
i de transformació digital els 
proporcioni els avantatges ne-
cessaris per competir en un 
entorn cada vegada més glo-
bal i exigent”.
Productes i assessorament 
personalitzat
CaixaBank disposa d’una 
àmplia cartera de productes 
i serveis per ajudar les em-
preses en el seu procés d’in-
ternacionalització: mitjans de 
cobrament i pagament inter-
nacionals, finançament d’ope-
racions de comerç exterior, 
factoring i confirming, línies de 
risc comercials, avals i garan-
ties internacionals, cobertures 
d’operacions, etc. 
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Convergència i Unió ha tornat 
a guanyar les eleccions mu-
nicipals a Vilanova però amb 
uns resultats bastant més 
ajustats que el 2011: la forma-
ció ha obtingut sis regidors, 
tres menys que fa quatre anys, 
fruit de la pèrdua d’un miler de 
vots. Amb una participació del 
56,26% -fa quatre anys va ser 
del 52,32%-, els comicis do-
nen lloc a un ajuntament més 
fragmentat que estarà format 
per set forces polítiques, dues 
més que el darrer mandat.
El PSC, amb cinc represen-
tants, es manté a la segona 
posició, i la CUP, amb altres 
cinc, puja fins a la tercera. 
D’altra banda, ERC torna al 
consistori per la porta gran, en 

CiU guanya les eleccions a Vilanova però es 
queda amb només sis regidors

Convergència i Unió ha gua-
nyat per segona vegada con-
secutiva les eleccions a Vi-
lafranca del Penedès i Pere 
Regull té a l’abast ampliar fins 
a 10 els anys al capdavant del 
consistori. No obstant, la for-
mació convergent baixa de 9 
a 8 regidors si bé ha sumat 85 
vots més que ens els anteriors 
comicis. Això fa que l’equip de 
Regull es vegi obligat a un nou 
pacte per governar, un cop vist 
en l’anterior legislatura que un 
govern en minoria no li per-
metia tirar endavant els seus 
projectes.
Les úniques opcions mate-
màtiques per formar govern 
són amb el PSC (4), CUP (3) 
i ERC (3), però els cupaires 
ja han descartat públicament 
aquesta opció. A més, Re-
gull ha matisat el seu desig 
de pactar amb una sola altra 
formació per governar, la qual 
cosa haurà de ser amb socia-
listes o republicans.
Regull ha fet una valoració po-
sitiva dels resultats, tot desta-
cant que “el més important és 
que hem guanyat, hem quedat 
els primers i amb els segons a 
4 regidors de diferència, quan 
abans estaven a 3”. Sobre 
pactes de govern, el cap de 
llista convergent remarca que 
“podem governar amb tres 
forces diferents (PSC, CUP 
o ERC) així que haurem de 
parlar”. Amb tot matisa que “el 
més important és que puguem 
governar una coalició de dos 
partits i no més, el que podrà 
sortir d’aquí serà un govern 
estable. Segur que quan sor-
tim de la crisi d’aquí quatre 
anys els resultats tornaran a 
ser normals. Nosaltres dialo-
garem amb tothom i buscarem 
el millor per Vilafranca”.

El PSC baixa de 6 a 4 regi-
dors
El seu soci de govern podria 
tornar a ser, com en els dar-
rers dos anys, el PSC, que 
segueix en clara dinàmica 
descendent, passant de sis a 
quatre regidors i perdent més 
de 900 vots. Amb tot, la forma-

ció que encapçala Francisco 
Romero seguirà sent la sego-
na força al plenari vilafranquí.
El líder socialista ha admès 
que “no podem fer una bona 
lectura quan no hem guanyat”, 
però malgrat tot ha recalcat 
que “seguim sent la segona 
força,  tenim el suport del 20% 
dels votants i seguirem treba-
llant en clau municipal”. Sobre 
una reedició de la sociover-
gència dels darrers dos anys, 
Romero creu que “és precipi-
tat parlar de pactes i acords, 
hi haurà diàleg i ja es veurà, 
haurem de seure i arribar a 
acords”.

La CUP assoleix el tercer re-
gidor
Les cares eren ben diferents 
a les seu de la CUP, que es 
consolida com a tercera for-
ça i assalta al preuat tercer 
regidor, sumant més de 700 
votants més. Marcel Martínez, 
Laia Santís i Maria Ferrerons 
debutaran al plenari.
Enmig de l’eufòria, i reconei-
xent que “estem molt con-
tents”, Martínez ha estat clar: 
“s’obre un escenari en què 
CIU té vàries opcions amb qui 
pactar, però des de la CUP ja 
vàrem anunciar que no pacta-
ríem ni amb Convergència ni 
amb el PSC”. La número 3 de 
la candidatura, Ferrerons, fins 
i tot ha assegurat que  “no ens 
esperàvem pujar tant del ne-

cessari per a obtenir el tercer 
regidor”.

ERC és qui més augmenta 
en nombre de vots
Exultants també eren les va-
loracions a ERC, després de 
passar d’un a tres regidors 
i de sisena a quarta força al 
plenari amb 1304 vots més, 
sent la candidatura que més 
ha augmentat en aquest sen-
tit. Mònica Hill, que no ha des-

CiU retrocedeix però torna a guanyar a Vilafranca

cartat un pacte de govern, ha 
manifestat que “anem sumant 
suports cap al procés d’inde-
pendència, la sensació és de 
plena satisfacció. Treballarem 
intensament per fer canvis a 
Vilafranca”, posant èmfasi en 
què “volem millorar les políti-
ques socials”.

Vilafranca en Comú debuta 
amb 2 representants
Per la seva part, guanya un 

haver obtingut uns resultats 
històrics que li atorguen quatre 
regidors després d’haver-se 
quedat sense representació 
a les darreres eleccions. L’en-
trada de Ciutadans i de Som 

VNG a l’Ajuntament són altres 
de les novetats d’un mandat 
del que no formarà part ICV, 
que ha perdut els seus dos 
regidors.

regidor (en relació al que tenia 
ICV en solitari) Vilafranca en 
Comú, que entra al consistori 
de la capital de l’Alt Penedès 
amb Ramon Arnabat i Toni 
Peñafiel. Arnabat lamentava 
que “per una quarantena de 
vots hem perdut el tercer re-
gidor”, alhora que manifestava 
que el seu projecte “era una 
aposta complicada plantejant 
una proposta innovadora i te-
mes que es parlaven poc; ara 
ens toca assumir el compro-
mís de portar a l’Ajuntament el 
que ens hem plantejat”.
Arnabat es mostrava confi-
at de “mirar a mig termini i 
podrem constituir una força 
important per portar a terme 
canvis a Vilafranca”.

El PP només tindrà un regi-
dor
Finalment, el PP perd un re-
presentant i Josep Ramon 
serà l’únic dels populars al 
consistori després que en els 
anteriors comicis també hi ha-
gués Montse Blasco, sent el 
primer cop al segle XXI que 
els popular tinguessin doble 
representació.

Els sis candidats a l’alcaldia de Vilafranca del Penedès
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DOLOR CRÒNIC EN GATS

El dolor crònic, sobretot en gats 
moltes vegades ens passa desa·
percebut. Donada la idiosincràsia 
de l’especia felina quant al seu 
comportament davant del dolor 
és important la informació obtin·
guda del propietari ja que els 
signes de dolor crònic són subtils 
però hi són si els sabem identifi·
car.
La majoria d’aquest canvis subtils 
són comportamentals (actituds 
que mai abans havia tingut): les 
més freqüents són una disminu·
ció de la gana i de activitat, can·
sament... també podem observar 
a vegades alteracions de caire 
fisiològic com augment de la tem·
peratura corporal, midriasis (dila·
tació pupil·lar).
Els fàrmacs més utilitzats de pal·
liar el dolor crònic en gats són els 
antiinflamatoris no esteroidals.
Cal tenir present també que s’ha 
d’anar molt en compte alhora 
d’administrat segons quins anti·
inflamatoris en els gats ja que 
de forma genètica tenen una 
sensibilitat especial enfront 
d’aquests, molt lents, per tant 
davant el dubte que el nostre gat 
pateix dolor crònic i administrar 
aspirines, paracetamols, etc.. per 
el nostre compte cal anar al seu 
veterinari qui li indicarà quin és 
el millor tractament i més segur 
per el seu gat i alhora acabar de 
diagnosticar la presència o no del 
dolor crònic.

El lloro gris (Psittacus erithacus), també cone·
gut com lloro gris de cua vermella o yaco, és 
una espècie d’au psitaciformes que pertany 
a la família Psittacidae. És l’única espècie 
del gènere monotípico Psittacus, i un dels 
lloros que viuen a l’Àfrica. El seu aspecte és 
inconfusible, pel seu bec negre, el seu plo·
matge de color gris i la seva cua vermella.

Es tracta d’un au caracteritzada per la seva ele·
vada intel·ligència i per la seva capacitat de 
memorització i repetició de paraules Els yacos 
tenen una enorme habilitat per captar els nos·
tres pensaments, sentiments, estats d’ànim i 
energia, i ens obliguen a enfrontar·nos a nosal·
tres mateixos perquè en el seu comportament 
reflecteixen el que ens passa dins. Estableixen 
un vincle de parella amb el seu amo i si se’ls pro·
porciona una, bolquen la seva devoció a ella.
Es longeu (pot viure uns 60 anys), és l’ocell 
parlador per excel·lència, només superat 
per la gran capacitat xerraire del Miná de 
l’Himàlaia: és tan bon xerraire com imitador.
Consta de tres subespècies: la nominal (Psitta·
cus erithacus erithacus), la de cua de vinagre 
(Psittacus erithacus timneh) i la de les illes de S. 
Tomé i Príncep (Psittacus erithacus princeps).

La subespècie més difosa i apreciada com 
a animal de companyia és la nominal, 
que té una àmplia distribució a l’Àfrica 
Equatorial (Àfrica Central i Occidental).
 A part d’aquestes diferències pel que res·
pecta a les mesures, el dimorfisme sexual 
d’aquesta espècie és poc significatiu i difí·
cilment apreciable a simple vista. Les feme·

EL YACO Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

lles acostumen a tenir un plomatge més clar 
que els mascles (parlant sempre per com·
paració entre individus procedents d’una 
mateixa zona geogràfica). L’aspecte general 
del mascle és més massís, el cap més quadrat 
i el bec més gran, en relació amb les femelles.

Els individus immadurs tenen un pes i mida 
inferior a la dels adults i presenten també dife·
rències de coloració. En ells el color de l’iris és 
molt fosc quan els animals tenen pocs mesos, 
per passar després a un color blanc·gris. En 
joves de més edat és groc clar i, finalment, en 
els adults és groc intens. La cua d’un jove que 
encara no hagi mudat la ploma no és de color 
vermell immaculat com la dels adults, sinó que 
té un to més negrós, especialment a l’extrem.
 Actualment hi ha centres dedicats a la cria 
en captivitat d’aquests ocell, els animals papi·
lleros són molt dòcils i menys estressable.
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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 FIGILITY RIVALCAN 
a incorporar les dades de facilitat 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 FIGILITY RIVALCAN, així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que FIGILITY RIVALCAN 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).

amb la
col·laboració de

DADES PARTICIPANT

Nom:

Cognoms:

Mòbil:

Mail:

El guanyador del 
mes d’abril ha estat:

Jan Ortuño

L’Educació Visual i Plàstica té una 
funció comunicativa com tot llen-
guatge amb les dues vessants: 
expressió i lectura. Cal aprofitar 
aquest llenguatge instrumental 
a l’escola per poder expressar-se, 
comunicar-se en diferents tipus 
de registre.
És fonamental el treball de lec-
tura crítica de les obres d’artistes 
reconeguts, per compartir senti-
ments, sensacions i opinions en 
un clima de respecte.
A l’aula es proposava inicialment  
el treball de la poesia que com a 
tècnica expressiva , exigint un ús 
precís i acurat del llenguatge i du-
rant el procés, els alumnes de 6è ,  
van descobrir la poesia visual i en 
Joan Brossa, un dels principals in-
troductors de la poesia visual en 
la literatura catalana.
La poesia de Joan Brossa va capti-

var de seguida als alumnes. Amb 
paraules d’un  d’ells:  “Sembla un 
joc, Joan Brossa fa màgia amb les 
paraules!”
Aprofitant una sortida a Barce-
lona van fer l’itinerari de Ciutat 
Vella, activitat que els va per-
metre conèixer els elements més 
característics que integren l’obra 
de Joan Brossa, així com els seus 
interessos i aficions: l’alfabet, la 
màgia, la transformació, el carna-
val, la cultura popular i el teatre. 
Al final d’aquest recorregut es va 
fer una activitat de síntesi que va 
servir per tancar el coneixements 
assolits mitjançant una dinàmica 
participativa i creativa.
De nou l’aula es van dur a terme 
diferents  treballs que  volien 
apropar als alumnes a l’obra de 
Joan Brossa. El treball comple-
mentari dut a terme entre les 

Les Escoles de l’Ateneu coneixen i treballen Joan Brossa

mestres de plàstica i de llengua 
va permetre realitzar aquest tre-
ball conjunt.  Buscant paraules, 
idees, sentiments i  expressar-los 
de forma “brossiniana” amb una 
mostra de poemes objecte. 
 I finalment van fer un recull de 

poemes visuals inventats pels 
alumnes de  convinant paraula 
i imatge.  Amb aquests treballs 
els alumnes de 6è de L’ Escola de 
l’Ateneu volen retre homenatge a 
un gran artista català, Joan Bros-
sa.

El dia 25 d’abril  els alumnes de 
4t d’ESO de l’escola Mare del Diví 
Pastor de Capellades ens vam di-
rigir cap a Cantàbria, començava 
l’esperat viatge de final de curs! 
Des de bon principi, el clima ens 
tenia una mica preocupats ja que 
la previsió era que plouria tots 
els dies! Cantàbria és una zona 
on sempre plou molt sovint i ens 
preocupava no poder fer totes 
les activitats planejades. Però al 
final la sort es va posar del nostre 
costat. Hi va haver molts núvols, 
boira i no va fer gaire sol, però 
almenys no ens vam mullar tant 

com esperàvem!
A mida que anàvem fent les ac-
tivitats i visitant llocs anàvem 
descobrint un lloc ben diferent al 
que havíem imaginat: Descens en 
canoa, coves, senderisme pels pe-
nya-segats del Cantàbric, pobles 
de pescadors, pobles de munta-
nya... hi ha tantes coses per veure 
i fer!
Però el millor del viatge va ser 
passar aquells dies tots junts, gau-
dint de les activitats i dels magní-
fics paisatges que Cantàbria ens 
oferia va ser una experiència úni-
ca i molt especial! 

Viatge de final de curs a 
Cantàbria de MDP Capellades

Aquest any el restaurant Singu-
lar ens ha obert la seva encan-
tadora sala de la font Major per 
transportar-nos a un meravellós 
sopar dels sentits. Música, anti-
faços, olors, sabors, rialles, histò-
ries i el tacte d’allò que mengem. 
Una explosió de sensacions molt 
delicadament acompanyat de la 
Joana i la Marta, que ens porta-

ven els plats i ens donaven les 
indicacions de com menjar-los, ja 
que no disposàvem del sentit de 
la vista. És sorprenent com s’agu-
ditzen els altres sentits quan la 
vista no hi és present. Escoltar el 
“glo glo” quan s’omple la copa, 
olorar el menjar abans d’introdu-
ir-lo a la boca, descobrir la forma 
del plat a les palpentes, escoltar 

veus i imaginar en quina posició 
de la taula es troben, una conver-
sa única en la qual en un principi 
no sabíem modular el volum i a 
poc a poc aprenem a respectar el 
torn de paraula. Un sopar sense 
mòbils ni interrupcions, assabo-

rint el temps present. Uns cuiners 
creatius, el Carles i el Roger, que 
ens van ensenyar a degustar amb 
el paladar mental. Gràcies per 
aquesta experiència tan estimu-
lant.

III Sopar a les fosques de l’escola de pares i mares del Marta Mata

       

MAMI ENCARA
NO EM DEIXIS

En els primers dos mesos de 
vida del cadell és molt impor-
tant que aquest convisqui amb 
la mare i els seus germans per 
un correcte desenvolupament 
físic i psicològic del petit. Per 
una part, la llet materna li 
reforça el sistema immunolò-
gic de manera natural. Per una 
altra, la mare ensenya al cadell 
dins la seva disciplina i les seves 
normes, tant a comportar-se 
amb ella com amb la resta de 
la manada. 
La mare ensenya al cadell les 
normes de socialització amb 
altres gossos, a sentir que per-
tany a una espècie, augmenta 
la seva seguretat i per tant 
la seva autoestima. Durant 
aquest període, el gosset aprèn 
a reaccionar davant nous estí-
muls i situacions i a conviure 
amb membres de la seva espè-
cie. En definitiva, es prepara per 
obrir-se pas a una vida adulta 
de forma equilibrada i madura.
Una separació avançada pot 
provocar problemes de com-
portament, com ara gossos 
insegurs i amb moltes pors, 
hiperactius o agressius amb 
altres gossos. Aquests cadells 
necessitaran d’un reforç educa-
tiu especial que contraresti la 
mancança de la mare.

Escola canina Rivalcan, camí 
del cementiri, s/n. Sta. Mgda de 
Montbui 659 430 893
https://clubdeagilityrivalcan.
wordpress.com/

Luis Luque
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La setmana del 22 al 29 d’abril 
passats va tenir lloc l’última mo-
bilitat corresponent als intercan-
vis que s’han dut a terme aquest 
curs escolar 2014-15 a l’Institut 
Alexandre de Riquer de Calaf. 
Els intercanvis que s’han realitzat 
han estat amb Bologna (Itàlia) 
-amb alumnes de 1r de Batxiller-  
i  amb Münster (Alemanya) -amb 
els alumnes de  3r d’ESO.
Els alumnes de l’Institut Alexan-
dre de Riquer van anar a Bologna 
durant el mes de febrer i vam re-
bre la visita de l’Institut de Bolog-
na durant el mes de març. Tant 
allí a Bologna, com aquí a Calaf, 
els alumnes s’estaven a les cases 
dels seus companys compartint 
la vida familiar i els seus costums. 
Durant l’estada a Bologna els 
alumnes varen realitzar visites 
culturals molt interessants. Varen 
visitar els llocs més emblemàtics 
de la ciutat de Bologna amb tot 
el seu patrimoni medieval i tam-
bé altres ciutats properes de gran 
valor cultural, com Venècia o Flo-
rència.
Per altra banda, els alumnes de 
Münster varen venir a Calaf du-
rant el mes de març i els nostres 
alumnes hi varen anar la dar-

rera setmana d’abril. Els alum-
nes també s’estaven a cases de 
companys amb els quals havien 
conviscut anteriorment aquí a 
Calaf. Durant l’estada a Münster 
els alumnes de Calaf varen realit-
zar visites a l’entorn de la ciutat 
(catedral, ajuntament i lloc on es 
va signar la pau de Westfalia…) 
i també altres llocs de gran valor 
cultural com Colònia i la seva pre-
ciosa catedral gòtica. Els alumnes 
també varen poder gaudir d’una 
visita al camp de futbol del Borus-
sia-Dortmund.
En les seves respectives estades a 

Intercanvis amb Itàlia i Alemanya a l’Institut 
Alexandre de Riquer de Calaf

Calaf els alumnes d’ambdós llocs, 
varen estar a les aules de l’Institut 
amb els seus companys i varen re-
alitzar també visites a Barcelona, 
Tarragona, Montserrat i altres in-
drets propers de les nostres con-
trades (Museu de Prats de Rei…).
La valoració dels intercanvis ha 
estat molt positiva per part dels 
Instituts participants ja que és 
una porta oberta a diferents pa-
ïsos i trets culturals, i una manera 
d’enriquir el bagatge personal 
dels alumnes. Esperem que es 
continuï realitzant els propers 
cursos com fins ara.

Mowglis i Akeles, després d’ha-
ver-se llegit “Otto, el nen que va 
arribar amb la neu” van rebre la 
seva autora, Laia Longan, per fer 
una tertúlia literària. Durant la 
trobada els alumnes van poder 
intercanviar les seves opinions 
i inquietuds literàries amb l’au-
tora, que en tot moment es va 
mostrar molt entusiasmada per 
explicar la seva experiència. 

La trobada va esdevenir molt in-
teressant pels nenes i nenes, que 
van poder descobrir com és l’ofici 
d’escriure i quins són els camins 
màgics als que et pot portar la 
imaginació.
Des de l’Escola Mowgli volem 
agrair la presència de l’escripto-
ra, així com també la de l’editor, 
Joan Vives, d’Animallibres, que la 
va fer possible.

Laia Longan visita l’Escola 
Mowgli

A propòsit d’un acte organitzat 
des de l’AMPA de l’Escola Pia, 
en Víctor Küppers, en una hora i 
mitja va donar a una àmplia con-
currència de famílies una brillant 
lliçó de vida, tenyida d’una gràcia 
i eloqüència incomparables. Les 
seves aportacions podrien resu-
mir-se a partir d’aquesta més que 
profitosa visió de pautes i mane-
res de fer que caldria evitar per 
tal de ser més feliços i, especial-
ment, per a  fer feliços als altres.
En aquest sentit va apuntar que, 
si bé no són bons temps per a l’op-
timisme, i si els éssers humans ja 
són pessimistes per naturalesa, 
l’actual entorn socioeconòmic 
reforça encara més la negativitat 
i el desànim, cal contemplar la 
imperiosa necessitat de centrar-
se en els aspectes positius de la 
vida... que són molts! Així, l’úni-
ca manera de tirar endavant és 
mitjançant el pensament positiu, 
ja que veure el positiu sobre el 
negatiu és fonamental per estar 
alegres i ser entusiastes. 
L’entusiasme va ser, doncs, l’eix 
central de tota la conferència, i 
aquest es desenvolupa a través 
de l’alegria, l’optimisme i el bon 
humor. Les seves paraules, carre-
gades d’exemples optimistes van 
suposar una injecció d’energia 
per a un públic més que atent i 

receptiu, a qui se’l va convidar 
a viure el moment, saber evitar 
l’agonia per a superar les dificul-
tats; una lliçó en definitiva de 
com crear hàbits favorables a 
què les adversitats esdevinguin 
només simples impassos i agafar 
forces per a tirar endavant.
Finalment, va concloure que la 
virtut està just en el punt mig 
de les coses, i sense  ser il·lusos, 
tampoc no si val a caure en pes-
simismes. Es tracta d’una recerca 
constant de l’entusiasme, i ser 
prudents a l’hora d’escollir la part 
de la realitat que sigui més posi-
tiva i no avançar-se a esdeveni-

ments que poden pintar el futur 
de negre. Tot és qüestió d’anar 
un xic a contracorrent i lluitar pel 
que realment val la pena; i és en 
aquest punt que –ell- considera 
urgent obrir les portes als joves, 
a les noves generacions –amb el 
seu enorme potencial- a fi que 
de cometre els errors històric de 
la negativitat dels grans bo i em-
penyent-los a millorar la situació 
i ser feliços.
Gràcies Víctor, per practicar amb 
alegria aquest exemple de gene-
rositat i venir de lluny a fer la xer-
rada de manera totalment gratu-
ïta per la nostra AMPA. 

“Viure la vida amb sentit”, tota una lliçó per a 
l’AMPA de l’Escola Pia

El passat 8 de maig es va cele-
brar, a la seu del Museu Cosmo-
caixa, la final del IV Concurs de 
Cristal·lització a les Escoles, 
organitzada per 3 de les nostres 
universitats: UB, UAB I Rovira i 
Virgili. Varen participar 50 cen-
tres de secundària de tot el terri-
tori. Es tractava de crear cristalls 
d’ADP (monofosfat d’amoni), a 
partir del producte en pols, amb 
el mètode de nucleació i sembra. 
Els alumnes, treballant en grups 
de 3, havien de dissenyar proto-
cols i experimentar-los per a ob-
tenir la composició cristal·lina 
més gran i acolorida.
Els IES amb alumnes de batxille-
rat artístic tenien l’opció de pre-
sentar un vídeo original, a més de 
presentar el millor cristall, amb la 
filmació de les experimentacions, 
exposicions orals i posters cientí-
fics.

Érem 50 IES de tot Catalunya i els 
únics de l’Anoia, que competíem 
enguany. Quina va ser la nostra 
sorpresa, quan al final de l’acte 
de lliurament de premis, van tri-
ar el nostre, com a millor vídeo 
del concurs. Els realitzadors han 
estat en Màrius Palau i en Bernat 
Albors, de batxillerat artístic i el 
grup guanyador del nostre INS va 
ser el format per els alumnes de 
4t d’ESO, Marina, Vidal, Toni Don-
cel i Isa Giraldo. La professora de 
Biologia i Geologia, la Mercè Car-
tanyà.
Hem posat al Joan Mercader al 
mapa, a la història de la Geolo-
gia i del Museu de la Ciència de 
Barcelona, perquè els nostres 
cristalls, junt amb els 6 grups 
guanyadors, s’hi han quedat tot 
el cap de setmana com a part de 
l’exposició “Explora”, dedicada a 
minerals i cristalls.

L’INS Joan Mercader guanya el 
primer premi al millor vídeo al 
IV Concurs de Cristal·lització
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El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a “Les deus aventura” 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 “Les deus aventura”, així com de les activitats 
publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” 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). 

La guanyadora
 d‛aquest mes és:

Jùlia 
Escudero
D‛IGUALADA

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

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

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:

SORTEGEN:
UN FORFAIT 
CIRCUIT PER  

A 2 PERSONES
Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

Com alguns ja sabreu, cada any, 
a l’Escola Les Passeres fem la 
Setmana Cultural. Aquesta ve-
gada el tema principal ha estat 
UN MÓN SOSTENIBLE. Es va triar 
aquest tema perquè ens estem 
introduint  en el programa Esco-
les Verdes de Catalunya.
Així doncs, del dilluns 18 de 
maig fins al divendres 22, tots els 
alumnes vam realitzar activitats 
diferents a les quals acostumem 
a fer. Us volem explicar algunes 
de les coses que hem fet al llarg 
d’aquests dies.
Vam encetar la setmana amb la 
visualització de documentals i 
contes ( segons l’edat dels nens/
es ) per entendre una mica més 
que és això de la sostenibilitat.
El primer dia, vam poder parti-
cipar  i superar les proves de la 
Gimcana sostenible, ens ho vam 
passar genial.
L’endemà, vam fer una Batuda de 
deixalles pel bosquet que tenim 
davant de l’escola. Allí és, on la 
majoria d’infants berenen tot ju-
gant. Ens vam quedar molt parats 
de la muntanya de brossa que 
vam recollir. Vam decidir classi-
ficar-la i llençar cada cosa al seu 
contenidor.
També hem fet tallers de tota 
mena, com per exemple el Taller 
d’Instruments amb material de 
reciclatge.  Els petits vam fabricar 
maraques, els nens/es de Cicle 
Inicial van fer un memori de sons, 
a Cicle Mitjà ens van sorpren-
dre amb uns pals de pluja molt 
bonics. I a Cicle Superior van fer 
també unes maraques amb xa-
pes.
A més a més , en el Taller de plàs-
tica els nens/es van poder elabo-
rar moneders fets amb teta brics 
i floretes de taps per posar foto-
grafies. Per fer aquest taller, vam 
comptar amb l’ajuda de la Lídia ( 

la mare del Ton de P5 ).
Altres activitats que van tenir 
molt èxit van ser Fer paper reci-
clat i el Taller de l’aigua.
Per fer el paper, dos dies abans 
havíem trencat paperets de dia-
ri i els havíem posat amb aigua 
i cola a reposar. Ho vam triturar 
tot i la pasta resultant la vam es-
tirar amb un corró i ho vam deixar 
assecar.
El Taller de l’aigua ens el va fer 
l’Ester (la mare de l’Anna de P3 i 
la Roser de P5 ) que és hidrogeò-
loga. Ens  va explicar que l’aigua 
és un bé escàs i per aquest motiu 
és tan important no embrutar-la. 
I ens va ensenyar com fer una de-
puradora casolana.
Per finalitzar aquesta setmana 

tan plena d’aventures, Tots/es els 
alumnes de l’escola vam fer una 
sortida a Can Mercaderet ( prop 
del nucli de la Mallola ), on vam 
aprendre a ser bons hortolans, 
també construir casetes d’ocells i 
veure com funciona un forn solar.
Per acabar, ens agradaria expli-
car-vos que també vam aprofitar 
la setmana cultural, per plantar 
les plantes aromàtiques al nou 
jardí que tenim a l’escola. En la 
construcció d’aquest nou espai 
verd hi han participat tots els 
nens/es, mestres, el Xavi Díz ( pa-
drí de l’hort ), el Cisco Vilanova ( 
avi de l’Anna i la Roser d’ EI ) i la 
Marta ( veïna del nostre poble).  
Moltes gràcies a tots/es !!!

Setmana cultural a l’escola les Passeres de 
Castellolí

Al Molí proseguim el nostre in-
tercanvi Comènius, i ara ens hem 
desplaçat cap a la regió turca de 
l’Anatòlia occidental (en concret 
a la ciutat de Denizli), a tocar del 
mar Egeu, en una terra plena de 
noms amb ressonàncies clàssi-
ques i bíbliques, com ara Hierà-
polis (Ciutat sagrada) o Efes. El 
nostre alumnat de 4t d’ESO jun-
tament amb el professorat acom-
panyant han dut a teme diferents 

activitats centrades en l’enriqui-
ment i el coneixement intercul-
tural, en companyia d’alumnes 
de diferents països (finlandesos, 
luxemburguesos, polonesos i 
alemanys, a banda dels amfitri-
ons turcs). Serà una setmana en 
la que haurem viscut una estada 
molt intensa, i que esperem que, 
mitjançant futurs intercanvis, pu-
guem continuar repetint.

L’IES Molí de la Vila va ser a 
Turquia dins el Comenius

Després d’haver participat als 
quarts de final del Certamen de 
Lectura en Veu Alta al Museu 
de la Pell de la nostra ciutat el 
21 d’abril en vàries categories, el 
dia 13 de maig dos alumnes de 
l’escola Maristes-Igualada van 
passar a les semifinals a l’audito-
ri de Caixaforum (Barcelona). La 

Isolda Esquerra, en la categoria 
de Grumets Vermells, i el Quim 
Xifré en la de Corsaris, van poder 
viure l’experiència. Tots dos van 
llegir davant del jurat amb una 
bona entonació i dicció. Els felici-
tem pel seu bon nivell lector i la 
seva participació.

Els Maristes al Certamen de 
lectura en veu alta

Del dia 28 d’abril al 3 de maig de 
2015 alumnes de 2n i 3r d’ESO 
del Col·legi Monalco hem fet una 
estada a la ciutat de Newton Ab-
bot (Anglaterra). Cada dia tení-
em diverses activitats programa-
des, tals com visites a Plymouth, 
Eden Project, Torquay i Exeter i 

jocs com el criquet i el ‘crabbing’. 
Hem pogut posar en pràctica la 
llengua anglesa tot convivint en 
famílies angleses i ens hem en-
riquit culturalment gràcies a la 
informació que ens han transmès 
els guies i les pròpies ciutats. Una 
experiència inoblidable.

Estada dels alumnes del Col·legi 
Monalco a Newton Abbot
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El passat diumenge, dia 10 de 
Maig, després de molts prepara-
tius Montclar va a obrir les seves 
portes a les famílies i amics de 
Mestral i Montclar, per tal de gau-
dir de la Diada Familiar.
Ha estat difícil escollir entre tanta 
diversitat de zones de jocs i punts 
de trobada. Hi ha hagut molta 
concurrència als divertits jocs in-
flables, a l’exposició dels dibuixos 
finalistes del concurs de masco-
tes, als tallers de face painting, el 
circuit de karts i als ponis!!

En aquesta Diada hem gaudit 
també d’activitats esportives com 
Futsal  o minibàsquet  3x3.
El dinar ha estat una tertúlia con-
tínua. Tothom es preocupava que 
els assistents estiguessin com a 
casa seva i això és una gran satis-
facció.
A la tarda va tenir lloc el concurs 
de postres i el lliurament de pre-
mis del concurs de mascotes.
Al final la sensació va ser que som 
una gran família!!

Diada familiar de Mestral i 
Montclar

La llegenda de Sant Jordi es un 
símbol per a tot Catalunya, i és 
per això que aquest any els alum-
nes de 6è de primària de l’Acadè-
mia Igualada van decidir repre-
sentar-la al Teatre de l’Ateneu 
davant els seus pares i alumnes 
de l’etapa     de Primària.                                                      
Per donar-li originalitat i expec-
tació hi varem incloure alguns 
canvis: la representació de l’obra 
va ser en anglès i adaptada al 
format de moda del nostre país, 
el musical. És per això, que hi ha-
via cançons molt actuals que es 
van cantar i ballar en la llengua 
anglesa.  Els alumnes estaven 

Els alumnes de 6è de l’Acadèmia van representar 
la llegenda de Sant Jordi

molt animats i motivats per a 
fer aquesta obra. El resultat va 

ser molt satisfactori i va agradar 
molt a pares i alumnes.

Aquest curs, a l’Escola,  els nens 
i nenes de Cicle Inicial hem ini-
ciat un nou programa educatiu 
anomenat “Llegim en parella”. 
Aquest programa descansa sobre 
tres elements centrals: la tutoria 
entre iguals, la implicació famili-
ar, i la competència lectora.
La tutoria entre iguals és un mè-
tode d’aprenentatge cooperatiu 
basat en la creació de parelles 
d’alumnes i amb un objectiu 
comú, en el nostre cas, la millora 
de la competència lectora. Així 
doncs, durant aquest segon tri-
mestre, els alumnes de 2n han 
estat els tutors de lectura dels 
alumnes de 1r. 
El segon component del progra-
ma és el suport familiar a la lectu-
ra, que es duu a terme des de casa. 
Tots sabem que  quan les famílies 
i l’escola s’uneixen i col·laboren 
per un objectiu comú millora l’èxit 
escolar i la qualitat educativa. Per 
aquest motiu, les famílies són un 
dels elements clau de l’èxit  del 
programa. 
El tercer component és la compe-

tència lectora, és a dir la capa-
citat per comprendre i utilitzar 
textos escrits i de reflexionar i 
implicar-s’hi personalment. Com 
bé sabem, el treball d’aquesta 
competència s’ha de perllongar 
durant tota l’escolaritat i és molt 
important aconseguir despertar 
el plaer per la lectura. En aquest 
sentit, el programa Llegim en pa-
rella intenta crear situacions de 
comprensió lectora autèntiques, 
presentant textos reals, com els 

Llegim en parella: un programa de tutoria entre 
iguals per la millora de la competència lectora

que els alumnes poden trobar a 
la seva vida quotidiana. Els textos 
que es presenten són textos curts 
que tenen sentit per ells mateixos 
i que estan seleccionats a partir 
de tres criteris: a) la varietat de 
formats (narracions, exposicions, 
anuncis, descripcions, poemes,... ), 
b) l’adequació dels textos a l’edat 
del nens i nenes, i c) i la motivació 
ja que es pretén que els contin-
guts puguin despertar l’interès de 
l’alumnat.

La Fundació puntCAT, l’entitat 
privada que gestiona el domini 
.cat, va lliurar el dijous passat els 
guardons de la 5a edició de Webs 
al punt .cat, un concurs que con-
vida els estudiants de territoris 
de parla catalana d’ESO, Batxi-
llerat i Cicles Formatius de Grau 
Mitjà (CFGM) o Superior (CFGS) a 
dissenyar un lloc web o una app 
en català dins del seu àmbit aca-
dèmic.
Les alumnes Anna Pauné i Nú-
ria Rizo, de 3r d’ESO, han estat 
le guanyadores del 3r Premi per 
la pàgina web que van presen-
tar: www.trebleblef.cat. Aquesta 
pàgina web l’han creat dins la 
matèria de Tecnologia i l’han tre-
ballat al llarg del 2n trimestre.
L’acte es va celebrar al Cosmo-
caixa de Barcelona i va estar 
conduït per la periodista Xantal 
Llavina. Ha comptat amb la par-
ticipació de Ricard Huguet, pre-
sident de la Fundació puntCAT; 
Santi Ribera; director general de 

la Fundació puntCAT; Antoni Ara-
sanz, assessor del  Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat; 
Ester Franquesa, directora ge-
neral de Política Lingüística del 
Departament de Cultura de la 
Generalitat; Josep Ritort, secreta-
ri general de l’Associació de Mit-
jans d’Informació i Comunicació 
(AMIC) i Pau Font, creador i pro-
motor d’Appsencatala.cat.
El certamen, que va ser creat per 
la Fundació puntCAT per tal de 
fomentar el coneixement de les 
noves tecnologies, la creativitat 
dels participants i l’ús correcte 
del català, ha comptat enguany 
amb la participació més elevada 
des de la seva creació. En total, hi 
han concursat 1.856 alumnes del 
curs 2014/2015 corresponents a 
609 grups de 105 centres educa-
tius de Catalunya, Illes Balears i 
País Valencià.
Felicitem a l’Anna i a la Núria per 
la feina que han fet i els bons re-
sultats obtinguts.

El concurs Webs al punt.cat té 
guanyadores de l’Escola Pia

Professors, familiars i alumnes 
s’han reunit al col·legi Montclar 
per tal de celebrar l’acte de gradu-
ació. Aquest acte simbolitza la cul-
minació dels estudis de batxillerat 
de les alumnes, una etapa que 
sabem que ha estat molt intensa.
L’ambient de la celebració va estar 
memorable. Van començar amb la 
Santa Missa d’acció de gràcies a 
l’oratori del col·legi, i tot seguit 
va tenir lloc l’acte acadèmic de 
graduació. Aquest acte va inclou-
re el parlament del padrí de la 
promoció, el Sr. Frederic Marimón, 
la directora del centre, la Sra. Es-
tíbaliz García i d’algunes alumnes 
de la classe, la Clara Fernández 
Peláez, la Núria Mestres Solanas 
i la Laura Prat Illa. Aquestes úl-
times van anar citant anècdotes 

viscudes al Montclar parlant de 
cadascuna de les professores que 
han marcat el seu camí. L’acte va 
acabar amb el cant del “Gaudea-
mus Igitur”, l’himne universitari.
En acabar aquest acte i abans 

Es gradua la Promoció Besalú de l’escola Montclar

de l’aperitiu, les alumnes van 
projectar un video al gimnàs del 
col·legi, on van mostrar diferents 
moments viscuts durant tota la 
seva estança a Montclar. 
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Els nens i nenes de 2n de primària 
dels Maristes hem anat de colò-
nies a Can Vilalta de Moià. Hem 
conegut una masia catalana del 
segle XII que ha estat adapta-
da com a casa de colònies. Hem 
pogut gaudir del seu fantàstic 
entorn, ja que està envoltada de 
camps de pastura, conreus i bosc. 
A les tardes vespre hem vist unes 
magnífiques i màgiques postes de 
sol com cap d’altres. Hem jugat en 
els seus camps de jocs i zones d’es-
barjo. En el sorral hi havia aigua 
i això ens ha agradat moltíssim. 
Al voltant de la casa hem trobat 
diferents racons: un, que ens ha 
permès conèixer el teatre de mà-
gia i un altra l’univers. Justament 
a la classe treballem aquest tema, 
i per això, ens ha anat molt bé per 
poder ampliar els nostres conei-
xements. 
Paral·lelament a tot això, hem 
gaudit de l’escola de bruixots. El 
Bruixot Tabalot, el més vell i savi 
de tots els mags ens ha donat les 
millors lliçons en l’art de la màgia 
i ensenyat els secrets millors guar-
dats. Hem realitzat l’entrenament 

de bruixots que ha consistit en fer 
un circuit de mini aventura i jocs 
tradicionals. Hem exercitat les 
habilitats de punteria i rapidesa. 
Hem conegut un conte on també 
nosaltres hem estat els principals 
protagonistes. Gràcies al Bruixot 
estrellat hem fet una classe pràc-
tica de màgia. Hem realitzat una 
gimcana que superant diferents 
proves hem trobat els elements 
necessaris per realitzar “La Poció 
de l’Alegria” i també en Tabalot. 

Els Maristes de colònies a can Vilalta

Hem creat una vareta màgica. 
Com no podia faltar en unes co-
lònies hem fet un joc de nit i una 
sessió de ball de discoteca. 
Hem pogut gaudir d’unes colò-
nies inoblidables junt amb els 
nostres companys i companyes, 
gràcies a les sensacions, emoci-
ons i experiències viscudes que 
ens han ajudat a experimentar i a 
viure els nostres monitors i moni-
tores i totes les persones que ens 
han envoltat aquestes dies.

No fa ni un mes que una delega-
ció del INS Joan Mercader ha tor-
nat d’ Holanda, de la cloenda del 
projecte Comenius sobre la pet-
jada ecològica. Just ara, aquest  
passat mes d’ abril  el nostre cen-
tre, juntament amb els nostres 
socis europeus, ha participat en 
la 5ª trobada del segon projecte 
Comenius que enguany duem a 
terme: “ Invasive Alien Species “.
Amb aquest projecte sobre les 
espècies invasores hem  estudiat 
quines són les principals espècies 
invasores de cada país partici-
pant, hem fet  recerca experi-
mental i treball de camp ( la cons-
trucció de trampes, l´inventari de 
nius, el disseny dels itineraris ...) 
.També hem estat valorant els es-
tralls econòmics que han produït 
les diferents espècies a cada país, 
tot analitzant les conseqüencies 
que això pot tenir a llarg termi-
ni. I especialment hem comparat 
les lleis que els diferents governs 
han creat per controlar i erradicar 
les invasions.
En una d’aquestes trobades, a 
Igualada, es va organitzar tam-
bé un lluït  debat televisiu, on 
diferents grups d’alumnes re-
presentaven entitats (una ONG 
ecologista, un grup d’ empresaris, 
un grup de pagesos, un grup de 
ciutadans, un grup de polítics...) i 
havien de defensar les seves ide-
es i com fer front a les espècies in-
vasores a partir d’ unes preguntes 
que els moderadors els proposa-
ven.
En aquesta trobada final a Pärnu, 

s’ ha elaborat i signat una pro-
posta conjunta, que es presen-
tarà a la comissió europea, per 
tal de sensibilitzar-los del tema i 
animar-los a prendre accions ge-
neralitzades per tot el continent, 
per erradicar les invasions.I tot 
això, utilitzant sempre l‘anglès 
com a llengua vehicular.
Es tracta d´un projecte que ha 
durat dos anys i que hem fet amb 
4 països més:Polònia, Estònia, 
Itàlia i Turquia. S´han fet ja totes 
les trobades en aquests països. 
La primera va ser l’ octubre  de 
2013 a Estònia, país coordina-
dor del projecte, després a Ità-
lia, el febrer de 2014,més tard a 
Turquia, l´abril de 2014. Aquest 
curs, la primera va ser a Polònia, 
el setembre de 2014. La trobada 
al nostre país es va fer durant el 
mes de febrer de 2015 i per últim, 
hem fet ara, a l’abril del 2015, la 

cloenda a Estònia.
Els participants d’ aquesta tro-
bada  hem tingut l’oportunitat 
d’assistir a  diverses conferències 
científiques en anglès i estonià i a 
un taller, en anglès, sobre l’ecolo-
gia de les espècies.
Va ser un programa molt com-
plert i intens, ja que, en sols 3 dies, 
ens va permetre visitar la bonica 
ciutat costanera de Pärnu (seu de 
l’intercanvi), l’illa de Kihnu, que 
conserva la vida i costums tradi-
cionals, i la segona ciutat del país, 
Tartu. Un dels museus que més 
ens va fascinar van ser l’Ice Age 
Museum, amb les reproduccions 
de mamuts a mida natural, entre 
moltes altres històries naturals.
Les famílies que ens han acollit 
han estat molt hospitalàries i 
hem fet amics nous.I totes les ac-
tivitats han estat molt ben orga-
nitzades.

L’INS Joan Mercader fa el seu darrer viatge 
Comenius 

De bon matí, els nens i les ne-
nes de P3 del Col·legi Monalco 
vam pujar a l’autobús per dirigir-
nos cap a Món Sant Benet. Allà 
ens esperaven la Judit, la Pepi i 
l’Aleix, uns monitors molt eixerits 
que ens van ensenyar un munt de 
coses dins les activitats que ens 
havien preparat. 
La Judit ens va portar fins al Mo-
nestir de Sant Benet on vam ob-
servar el terra del preciós claus-
tre, i així poder-nos inspirar per 
fer nosaltres el nostre quadre de 
pedres petites. Quan vam acabar 

la composició, li vam donar un toc 
de pintura.
L’Aleix i la Pepi ens van ensenyar 
unes imatges per explicar-nos 
què hi ha a l’hort i com s’hi treba-
lla. Després, amb la pala, el plan-
ter i la regadora, vam anar cap 
a l’hort a plantar. Cadascú va fer 
dos forats a la terra per ficar-hi el 
planter d’un enciam i d’una ceba. 
I per acabar, vam anar a la font a 
omplir la regadora d’aigua per re-
gar les nostres plantacions.
Vam gaudir tots junts d’un dia 
fantàstic entre cultura i natura!!!

Sortida a Món Sant Benet: 
cultura i natura a P3

L’alumnat de 2n d’ESO del Molí 
de la Vila, ha fet una estada de 3 
dies al Camp d’aprenentatge de 
Planoles, al Ripollès, on ha prac-
ticat diverses activitats relaciona-
des amb l’esport i amb el coneixe-
ment de l’entorn natural. Ha fet 
un molt bon temps i l’estada ha 
els ha agradat moltíssim!
L’alumnat de 4t d’ESO del Molí 
de la Vila ha fet un ral·li per la 
comarca, com ja és tradició des 
de temps immemorials. Des del 

dimarts 5 fins al divendres 8 de 
maig han fet una ruta a peu en-
llaçant diverses contrades de la 
Baixa Anoia i l’Alt Penedès, conti-
buint a fer i conèixer el país. Tot i 
les butllofes i el cansament, l’ale-
gria i la satisfacció en acabar el 
recorregut es barrejava amb una 
certa pena per haver de tornar a 
‘la civilització’. Tenim molta natu-
ra per descobrir i el ral·li ens n’ha 
ensenyat la més propera.

Activitats de l’INS Molí de la 
Vila de Capellades
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Carmel·la Planell
Historiadora
i fotògrafa

Des de la façana posterior de la 
Basílica de Santa Maria, en la con-
fluència de  la plaça de Pius XII i 
la cruïlla dels carrers de Custiol i 
de Santa Maria, el  carrer del Ro-
ser, amb la seva estretor i una re-
tallada longitud, dibuixa un traçat 
irregular que troba els seus límits 
en la mateixa Plaça del Rei, tot 
resseguint l’antic trajecte cap a 
Barcelona. Històricament, aquesta 
via –d’antic anomenada del Carrió-  
pertanyia al Raval de Soldevila; 
un accés que des de mitjan segle 
XIV va quedar obert més enllà de 
les segones muralles de la ciutat, 
tot donant vida al vell Portal de 
l’Àngel, altrament de Soldevila .   

El Carrer del Roser 1a part
Si bé, aparentment, aquest carrer 
no deixa de ser un camí de pas 
entre dues places;  a l’actualitat, 
encara guarda uns testimonials 
passatges del dia a dia de tan-
tes famílies que hi van escriure 
sentits episodis de devoció, de 
pregàries i d’esperances:  una 
conjuntura favorable al naixe-
ment d’un indret de pau, com va 
ser la construcció del primer edi-
fici que albergava el vell Temple 
del Roser 
En aquest sentit, és en el nú-
mero 6 i entre les cases, on una 
renovada Església del Roser 
li segueix concedint el nom a 
aquest carrer, des del segle XVI. 

En aquella època, una primera 
capella va ser erigida per uns 
quants vilatans en gratitud a  la 
Verge del Roser per la victòria de 
la Lliga Santa contra els turcs, 
a Lepant. Tanmateix, va ser el 
20 d’abril de 1590, quan aquest 
carrer -de la mà d’un consagrat 
veïnatge i de la Confraria del 
Roser- va consolidar-se com el 
principal referent de la història de 
la ciutat en produir-se el prodigi 
de la suor de sang del Sant Crist. 
A partir d’aquesta data, la his-
tòria de l’Església del Roser ha 
estat vinculada a diverses cele-
bracions religioses i tradicionals 
igualadines.

Rowing = Rem

Sports Summer = Esports d’Estiu

Beach Tennis = Tennis Platja

Paragliding = Parapent

Surfing = Surf

Sailing = Vela

Diving = Submarinisme

Swimming = Natació

Beach Volleyball = Vòlei Platja

Una mirada atenta a la seva arquitec-
tura presenta el cos d’un edifici majo-
ritàriament remodelat al segle XIX se-
gons l’estètica neoclàssica, amb una 
façana força austera, dibuixada per 
una delicada rosassa vidriada i un ele-
vat portal alliberat en dues columnes, 
damunt del qual hi ha una modesta 
capelleta de la Verge del Roser. El seu 
interior et descobreix una planta qua-
drangular d’una única nau, amb vuit 
altars laterals -un dels quals recorden 
el lloc de la suor de sang- que troben 
en la capçalera un discret campanar. 
Per últim, la lluminositat interna  s’obté 
gràcies a quatre obertures esfèriques 
que s’aixequen sobre el creuer.
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MONTBUI / LA VEU

Des del passat dissabte i fins 
aquest diumenge es celebra a 
les pistes de tennis municipals 
de Can Passanals la quarta 
edició de l’Obert Internacional 
de Tennis Arcadi Manchón, 
puntuable per a l’ATP. La pro-
va d’enguany, amb un nivell de 
participants que supera el d’an-
teriors edicions, ha començat 
amb partits molt intensos. La 
presentació, celebrada dijous 
passat al Local Social del Club 
Tennis Montbui, va ser l’ac-
te inaugural d’aquest torneig, 
que s’està duent a terme fins 
el moment segons el calendari 
previst i amb una meteorologia 
que està sent benèvola. El ni-
vell dels participants d’enguany 
és, per rànking, el millor de les 
quatre edicions del torneig.
La presentació del IV Torneig 
Arcadi Manchón, conduïda per 
Joan Vidal, va comptar amb 
la presència del factòtum del 
mateix, Arcadi Manchón, qui 
en nom de la seva acadèmia 
de tennis Top Tennis, va ex-
plicar als assistents tots els 
detalls del torneig d’enguany. 
Manchón va agrair especial-
ment “el suport rebut per part 
dels espònsors i la iniciativa 
privada. Sense el seu recolza-
ment seria impossible tirar en-

davant aquest torneig”. També 
va lloar la tasca formativa que 
es realitza i que és el mirall 
de tots els nens i nenes de la 
base. Manchón va explicar que 
“un any més el torneig s’obrirà 
als alumnes de les escoles de 
la Conca d’Òdena” i va mos-
trar-se molt content pels su-
ports rebuts “en aquesta gran 
festa del tennis comarcal”. 
De la seva banda, el president 
del Club Tennis Montbui Toni 
Marfil va assenyalar que “som 
els primers fans de l’Arcadi 

Manchón, i estem orgullosos 
de poder dur a terme aquest 
torneig a les pistes municipals. 
El torneig és una gran festa 
del tennis comarcal. Des de 
la junta del Club Tennis Mont-
bui hem apostat fort pel tennis 
com a esport que educa en 
valors, valorem moltíssim el 
treball que fa l’Arcadi Manchón 
i el seu equip de Top Tennis i 
ens agradaria poder comptar 
molts anys amb aquesta col-
laboració mútua”. 
L’alcalde montbuienc Teo Ro-

Montbui és durant, aquest cap de setmana, 
la capital del tennis català

mero va valorar que aquesta 
tercera edició “és la consoli-
dació d’aquest gran torneig, 
un dels vuit millors que es re-
alitzen a Catalunya de la seva 
categoria durant l’any”. El bat-
lle va voler agrair “la gran tas-
ca que realiza el Club Tennis 
Montbui i l’Arcadi Manchón”. 
També hi van ser presents el 
president de la Federació Ca-
talana de Tennis Joan Navarro, 
el sotsdirector general d’Activi-
tats Esportives de la Generali-
tat de Catalunya Oriol Marcé, i 

entre els VIPs remarcar la pre-
sència de dues “velles glòries 
del tennis”, Andreu Gimeno i 
William “Pato” Alvarez.

Activitats complementàries
Destacar que a banda del pro-
grama oficial de partits, diven-
dres passat va tenir lloc un test 
“Wilson” amb les noves bam-
bes i raquetes amb xip incorpo-
rat i també es va celebrar una 
prova de velocitat. Ahir dijous a 
la tarda es va fer una xerrada 
a càrrec del psicòleg esportiu 
Salvador Sibina que parlarà 
sobre el “Rol dels pares en 
les diferents etapes esportives 
dels jugadors”.
Avui divendres a partir de les 
sis de la tarda es disputarà la 
final de dobles a la pista prin-
cipal.
I demà dissabte entre les 9 i 
les 11 del matí es durà a terme 
un Torneig Amistós “Special 
Olympics” amb diferents partits 
entre el CT Montbui i el CD Ter-
rassa (Pedritxes).
Diumenge a partir de les nou 
del matí es disputarà un Tor-
neig de Mini Tennis amb els 
alumnes més joves de l’escola, 
de forma prèvia a la celebra-
ció de la gran final i cloenda 
d’aquest IV Obert de Tennis 
Arcadi Manchón.

ANOIA / LA VEU

El dia 31 de maig se celebra-
rà el Dia Mundial sense Tabac 
2015. Per sumar-se a aquesta 
efemèride, els equips d’aten-
ció primària de l’ICS a l’Anoia 
han organitzat activitats adre-
çades a diferents col·lectius 
de la població per recordar-
los els efectes negatius que 
el consum de tabac té per a 
la salut. Un dels més actius és 
l’EAP Capellades que, entre 
altres propostes, ha organitzat 

trobades d’una persona exfu-
madora i una persona fuma-
dora perquè conversin durant 
trenta minuts sobre l’experièn-
cia de la deshabituació del ta-
bac. A més, repartiran al mer-
cat i als CAP 1.000 globus de 
colors perquè la ciutadania re-
cordi la campanya; faran una 
acció simbòlica envoltant el 
CAP, durant tota la setmana, 
amb una cinta retolada amb 
el lema “Espai lliure de fum”, i 
enregistraran un lipdub amb el 

títol “El tabac no cap al CAP”.
L’EAP Igualada Urbà, al seu 
torn, ha convocat el V Con-
curs fotogràfic de la Setmana 
sense Fum 2015, adreçat als 
alumnes d’ESO d’Igualada. 
També posaran un punt d’in-
formació al CAP. A Santa Co-
loma de Queralt hi haurà una 
taula informativa al centre sa-
nitari i, a més, s’hi realitzaran 
cooximetries als pacients fu-
madors que el visitin durant la 
setmana.

L’EAP Vilanova del Camí ha 
organitzat un concurs de di-
buix amb el lema “Com seria 
el món sense tabac”, adreçat 
a escolars de P3 a 6è d’edu-
cació primària, i el vestíbul del 
CAP també acollirà un punt 
d’informació sobre el taba-
quisme.
A Piera, els professionals de 
l’EAP s’han volgut implicar 
molt activament en l’atenció 
i informació als fumadors i 
duran a terme una acció que 

consisteix a estar al vestíbul 
del CAP per torns i propo-
sar els usuaris fumadors que 
“pengin” el seu hàbit de fumar, 
un compromís que es simbo-
litzarà fent-los penjar un paper 
amb un propòsit escrit per ells 
mateixos, que quedarà ex-
posat a l’entrada del centre. 
A més, als fumadors que es 
vulguin adherir a la campa-
nya se’ls programarà imme-
diatament una primera visita 
de deshabituació amb la seva 
infermera.

Equips d’atenció primària de l’ICS a l’Anoia organitzen diferents 
activitats per celebrar el Dia Mundial sense Tabac

TALLER 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.

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 

CURS DE SUPORT VITAL
BÀSIC I ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR         

Programa oficial , DOGC  núm. 6.259 de 22/11/2012. Curs certificat.
Data del curs: Divendres 6 de juny
Durada: 6 hores
Horari: de 15h a 21h
Preu: 75€
Nº de places: 8 persones

Inscripcions i informació: 902 102 875 - info@dea.cat 
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LA POBLA DE C. / LA VEU

La Pobla de Claramunt viurà, 
del dilluns 1 al diumenge 7 de 
juny, la Setmana de la Gent 
Gran, que arribarà a la set-
zena edició. Durant aquestes 
set jornades, que organitza 
la regidoria de Benestar So-
cial de l’Ajuntament, es faran 
diferents activitats, com una 
excursió a Berga i al Santuari 
de Queralt, un concurs de ball 
o un espectacle de mariachis. 
La setmana es clourà, com 
altres anys, amb un dinar en 
homenatge a la gent gran.
Les propostes s’obriran el di-
lluns 1 de juny amb el Juguem 
Plegats, una festa intergene-
racional que s’organitza des 
de fa uns quants anys i que 
inclou jocs i actuacions a càr-
rec d’infants i gent gran. L’acti-
vitat començarà a 2/4 de 6 de 
la tarda i es farà en diferents 
emplaçaments: Teatre Jardí, 
plaça de l’Ajuntament i parc 
de Sant Galderic. Aquest acte 
compta amb la col·laboració 
de pares i avis del municipi.
El dimarts 2 de juny, a 2/4 de 
6 de la tarda al Teatre Jardí, 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran farà un bingo. El 
preu del cartró serà de 0,50 € 
i hi haurà berenar per a tots els 
assistents. Per al dimecres, 3 
de juny, s’ha programat una 
sortida a Berga i al Santuari 
de Queralt, on es farà una vi-
sita guiada, i després s’anirà a 
dinar al restaurant Santa Bàr-
bara, a Sant Corneli, a Cercs. 
L’autobús sortirà a les 8 del 
matí des de l’Hotel Robert.
El dijous 4 de juny, a partir 
de les 6 de la tarda a la plaça 
dels Països Catalans, es farà 
una nova edició del concurs 
de ball, que ja serà la sise-
na. Les parelles participants 

hauran de ballar quatre balls: 
txa-txa-txa, pasdoble, foxtrot i 
vals. Les inscripcions es faran 
el mateix dia. L’animació mu-
sical anirà a càrrec del músic 
Ramon.
Les activitats de la Setmana 
de la Gent Gran d’enguany 
continuaran el divendres 5 de 
juny amb un taller amb el títol 
“El valor dels valors”, a càrrec 
de Jordi Calsina, coach-sher-
pa. Aquesta activitat tindrà 
lloc de les 7 de la tarda a les 
9 del vespre al Teatre Jardí i 
per participar-hi cal haver-se 
inscrit prèviament. Les ins-
cripcions es podran fer fins al 
dimecres 27 de maig al Local 

Nova edició de la Setmana de la Gent 
Gran de la Pobla de Claramunt

Social de l’Ateneu Gumersind 
Bisbal. Per a més informació 
es pot trucar al telèfon 93 808 
78 00.
La música i els balls del grup 
de mariachis Ándale es po-
dran escoltar i veure el dis-
sabte 6 de juny. L’espectacle 
tindrà lloc a partir de les 6 de 
la tarda a la plaça dels Països 
Catalans. I la XVI Setmana de 
la Gent Gran es tancarà amb 
un dinar en homenatge a la 
gent gran del poble. Aquest 
acte tindrà lloc a partir de les 2 
del migdia a la plaça dels Paï-
sos Catalans.
En el transcurs d’aquest àpat 
s’homenatjarà l’àvia i l’avi de 
més edat del municipi, Rosa 
Mañosas, de 102 anys, i Pau-
lino Valiente, de 98 anys, així 
com a tres àvies centenàries: 
Rosa Valls, Maria Manubens 
i Pilar Soteras. També es farà 
un reconeixement a les pobla-
tanes i els poblatans nascuts 
entre el 1933 i el 1935. La fes-
ta s’acabarà amb un ball a càr-
rec del duet Bartomeu i Sheila.

Aquesta és la setze-
na edició de la set-
mana dedicada als 
poblatans de més 
edat i durant els set 
dies es podrà gaudir 
d’activitats variades

LA POBLA DE C. / FREDERIC MARÍ

L’ajuntament de la Pobla ha 
construït una passarel·la so-
bre el riu Anoia que parteix de 
l’aparcament de Sant Galderic 
i segueix el traçat d’un camí 
públic que des de temps im-
memorial portava els vianants 
a les masies de cal Llacuna i 
cal Galàn; i ara porta de la Po-
bla Vella al Barri de l’Estació. 
Actualment són molts els ve-
ïns que el fan servir.
Tot i estar totalment constru-
ïda, aquesta passarel·la no 
pot obrir-se al pas del públic 
perquè des del dia 4 el camí 
ha estat tallat per l’industrial 
propietari dels terrenys que to-

quen el camí.
De moment els intents de l’al-
caldia per reobrir el camí estan 
resultant infructuosos ja que el 
camí resta tancat. S’està fent 
tot el possible per restablir la 
lliure circulació de persones 
per un vial públic? Voleu dir 
que no hi ha maneres més re-
solutòries?  Per què no es vol 
convocar el Ple Municipal que 
reclama el grup majoritari de 
l’oposició?
Massa incògnites per una 
cosa que a priori sembla molt 
més simple i més adequada a 
la Llei que ens hauria de ma-
nar a tots.

Un camí públic tallat impedeix 
d’acabar una passarel·la a la 
Pobla

Diumenge, Aplec al Castell 
de Miralles
MIRALLES / LA VEU

Aquest diumenge tindrà lloc 
l’Aplec al Castell de Miralles. A 
les 8 del matí, des de la plaça 
del Castell, tindrà lloc una peti-
ta caminada circular pels volts 
del castell per gaudir de l’en-
torn natural del municipi.
A l’acabar, allà les 10 comen- çarà una botifarrada popular 

(al preu de 3 euros) i a les 11 
es podrà gaudir de l’especta-
cle “Llegendes en directe” a 
càrrec de Front Àrtic.
El matí acabarà amb la missa 
solemne, que començarà a 
2/4 d’1 a l’església romànica 
del castell i que tindrà l’acom-
panyament dels cants dels 
amics de la Parròquia de Sant 
Martí de Carme.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

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
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VILANOVA DEL C. / LA VEU

Tres-centes quaranta-tres 
persones es van acostar a 
Can Papasseit per donar 
sang amb motiu de la 9a Ma-
rató que es va portar a terme 
el passat divendres. D’aques-
tes 343 donacions, 316 es 
van fer efectives i la resta, 27 
en total, varen ser oferiments 
de persones que en aquell 
moment no varen poder do-
nar sang. La xifra supera la 
de l’edició anterior i consolida 
el nombre de donants, un fet 
que segons el coordinador 
del Banc de Sang i Teixits, 
Khaled Khatib, no només és 
tot un repte cada any, sinó 
també una gran satisfacció. 
Khatib afirma que la Marató 
ja ha esdevingut “un acte més 
dins l’agenda social vilanovi-
na, dins el qual es participa 
en família, amb la qual cosa 
es pot arribar a transmetre 
aquest hàbit tan necessari, 
de pares a fills”.
El coordinador del banc de 
sang i teixits ha agraït la par-
ticipació dels donants i també 
la implicació i col·laboració 
del teixit associatiu i de l’Ajun-
tament vilanoví. Khatib s’ha 
mostrat especialment content 
per la participació de primers 
donants i de persones joves 
en general; la franja de 18 a 

34 anys ha superat el nombre 
de 90 donacions, una dada 
molt positiva i gratificant per 
als responsables del banc de 
sang. I és que els organitza-
dors són molt conscients que 
la Marató ha de fer ús del 
mateix llenguatge que aquest 
col·lectiu: les noves tecnolo-
gies i les xarxes socials.
Des del Banc de Sang i Tei-
xits han aprofitat aquest es-
deveniment per explicar a la 
ciutadania el programa de 
donació de plasma; una nova 

modalitat de donació. A Ca-
talunya, milers de persones 
necessiten plasma cada any, 
ja sigui una transfusió directa 
o bé un medicament elaborat 
a partir de les proteïnes que 
conté el plasma. Els afectats 
d’hemofília o les persones 
que pateixen dèficits en el 
sistema de defenses en ne-
cessiten sempre per poder fer 
vida normal. El plasma tam-
bé és essencial en el cas de 
grans cremats o en persones 
que pateixen càncer, malalti-

es del fetge o que han reque-
rit un trasplantament.
En principi, qualsevol donant 
de sang pot ser també donant 
de plasma, fins i tot algunes 
persones amb tendència a 
presentar anèmia, que no 
poden fer donacions de sang 
total repetidament. Tots els 
grups sanguinis són vàlids, 
preferentment el grup AB, 
que és el donant de plasma 
universal. Només cal dispo-
sar de temps, ja que el procés 
dura uns 40 minuts. 

La Marató vilanovina ha servit 
i servirà d’ara endavant per 
captar nous donants de plas-
ma, tot i que com ens explica-
va Khaled Khatib no serà en 
aquesta jornada que puguin 
fer aquest tipus de donació 
sinó que la realitzaran el dia 
de visita de l’acapte mensual 
o ordinària, ja que requereix 
cita prèvia.
La donació de plasma es 
fa seguint el mateix procés 
que la donació de sang amb 
l’avantatge que se’n pot do-
nar cada 15 dies i és compati-
ble també amb la donació de 
sang. Dura uns 30 minuts i el 
donant,  sempre compta amb 
l’acompanyament de perso-
nal sanitari.
Per fer-vos donants de plas-
ma només cal que truqueu al 
banc de sang o us acosteu a 
qualsevol acapte i demaneu 
que us registrin com a do-
nants perquè us puguin tru-
car.
Una altra nota positiva 
d’aquesta 9a Marató ha es-
tat també el seguiment de les 
recomanacions d’aprofitar les 
hores de menys afluència, de 
2 a 5 de la tarda. Les dona-
cions s’han realitzat gradual-
ment i no s’han produït aglo-
meracions.

343 participants a la Marató de sang de Vilanova del Camí 

VILANOVA DEL C. / LA VEU

A les 6 del matí aquest passat 
diumenge dia 17 de Maig, els 
30 caminaires ens trobem  per 
anar amb els autocar  per co-
mençar la nostra caminada. 
Es una sortida d’ aproximada-
ment 26 kilòmetres amb una 
interessant pujada al cim del 
Boumort pel costat de migjorn 
amb vistes a la serra de Car-
reu. 
Aquesta zona es des de 1991 
reserva nacional de caça, amb 
la finalitat de protegir, fomen-
tar i preservar les especies 
animals que hi habiten i els 
ecosistemes als quals perta-
nyen. El seu cim, el Cap de 

Boumort (2.076,2 m. alt.), és 
un dels millors observatoris de 
la serralada pirinenca i també 
de les planes de Lleida. 
Malgrat que la part baixa és 
molt agresta i abrupta, amb 
predomini de pi roig, roures 
i boixos, a la part alta hi ha 
abundància de prats quasi al-
pins i de pi negre , de manera 
que un itinerari per aquesta 
serra ens ofereix una gran va-
rietat de paisatges.
Baixem pel cantó del Cap de 
la vall en direcció a la Vall de 
Cabó, i finalitzem l’excursió a 
Cabó.
 Hem passat un gran dia amb 
una caminada molt interes-

Excursió per la serra de Boumort amb la Colla 
excursionista de Vilanova del Camí

sant, i ho volem agrair als nos-
tres vocals Joan Piernas, Ra-
món Codina i Francesc Viera.
La propera sortida serà el diu-
menge 31 de Maig  a la Vall 
d’Ordesa (Osca) Sortim a les 
5 h. del matí i tornem a les 
21h. 
INSCRIPCIONS PER LES 
EXCURSIONS: Tots els di-
lluns i dijous de la setmana de 
l’excursió, de 19 a 20:45 ho-
res, a la seu social. Els socis 
poden fer la reserva telefòni-
cament o per correu electrò-
nic. cevcami@hotmail.com i 
93 803 43 88.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El bosc vilanoví ha patit 
aquest dilluns el primer foc 
abans que comenci la cam-
panya d’estiu. Uns 500 me-
tres quadrats de vegetació 
van cremar a la zona de Can 
Titó, ahir al vespre. La colum-
na de fum va alertar els mem-
bres de  Protecció Civil i de 
la ADF de Vilanova del Camí 
que van donar avís immediat 
als cossos d’emergència, cap 
a les 20:50h del vespre. Cinc 
persones del cos de voluntaris 

vilanoví van ser els primers a 
arribar a la zona i van aconse-
guir extingir el foc. Al lloc dels 
fets es va traslladar també una 
patrulla de la Policia Local, els 
Mossos d’Esquadra, el SEM 
i tres dotacions de bombers 
que van remullar la zona per 
evitar que el foc es pogués re-
vifar.
Tot apunta que aquest estiu 
pot ser complicat davant l’es-
tat del bosc ja que aquesta pri-
mavera ha estat força estival.

Primer ensurt en declarar-se un 
incendi a la zona de Can Titó
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CAPELLADES / LA VEU

Amb el lema #CAPELLADE-
SesmoltMES, la Gerència de 
Serveis de Turisme de Diputa-
ció de Barcelona, a través del 
seu perfil Barcelona és molt 
més (@BCNmoltmes), l’Ajun-
tament de Capellades i Anoia 
Turisme, amb la col·laboració 
de l’associació d’instagram-
mers DescobreixCatalunya 
(@DescobreixCatalunya) han 
preparat una trobada d’ins-
tragrammers que tindrà lloc el 
diumenge 31 de maig a Cape-
llades. Una trobada destinada 
a conèixer el municipi d’una 
manera divertida i entretingu-
da.  
Els participants arribaran a les 
9.30h del matí, a la seu del 
Molí Paperer de Capellades, 
per recollir les acreditacions i 
on s’oferirà un petit esmorzar 
amb productes típics de la 
zona. Cap a les 10.45h, co-
mençarà l’itinerari per la ciu-
tat visitant espais com el Molí 
Paperer, el Nucli Antic i l’Abric 
Romaní-Neanparc i, opcional-
ment, el Castell de Claramunt. 
Totes les persones que parti-
cipin de l’acte a través del seu 
perfil a instagram i pengin les 
fotografies realitzades al llarg 
de la jornada, tant amb dispo-
sitiu mòbil com amb càmera, 
i amb les etiquetes oficials 
de la trobada #CAPELLA-
DESesmoltMES #BCNmolt-
mes #molipaperer i #desco-
breixcatalunya, participaran 

en un concurs on s’escolliran 
les fotografies que millor recu-
llin l’esperit de l’acte. Totes les 
fotografies, hauran de complir 
les condicions de la xarxa so-
cial Instagram. El termini per 
a presentar- les acabarà el di-
mecres 3 de juny, a la mitjanit. 
El Consell Comarcal de l’Ano-

Capellades acull aquest diumenge la trobada 
d’Instagrammers #CAPELLADESesmoltMES

ia, Anoia Turisme, es mostra 
satisfet d’acollir aquesta tro-
bada, una nova manera de 
promocionar el territori  a tra-
vés de les xarxes socials. I 
és que l’ens comarcal veu la 
fórmula on-line com un bon 
canal de promoció directa. 
Així el  passat 22 d’abril es va 
gravar a Sant Martí de Tous 
una experiència del portal “Mi-
nubetrip” amb la presència de 
4 bloggers d’àmbit espanyol i 
properament, al mes de juliol, 
es realitzarà un Press Trip, un 
programa de promoció turísti-
ca dirigit a la premsa especi-
alitzada. 

La trobada està des-
tinada a conèixer el 
municipi d’una ma-
nera entretinguda i 
divertida

MASQUEFA / LA VEU

L’Escola Font del Roure de 
Masquefa ha guanyat un dels 
12 prestigiosos Premis Baldiri 
Reixac d’entre les 307 candi-
datures que s’hi han presentat 
en aquesta trenta-setena edi-
ció. Aquest premis són convo-
cats per la Fundació Lluís Ca-
rulla amb la col·laboració del 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya 
i la Universitat Oberta de Ca-
talunya.
El centre masquefí ha estat 
premiat en la categoria d’es-
coles “per portar a terme un 
projecte lingüístic integrador i 
que participa en diverses efe-
mèrides culturals, per exem-
ple l’any Joana Raspall, tot 
implicant-hi el conjunt de la 
comunitat educativa i organit-
zant moltes activitats per sen-
sibilitzar i promoure l’expres-
sió poètica dels infants”. Els 
organitzadors del certamen 

també han reconegut a l’es-
cola masquefina “el foment de 
la creativitat en l’educació mu-
sical i plàstica, reflectides en 
l’ambientació i en les activitats 
del dia a dia del centre”.
La consellera d’Ensenyament 
de la Generalitat, Irene Rigau, 
farà el lliurament del Premi 
Baldiri Reixac a l’escola Font 
del Roure i als altres onze 
guanyadors de les diferents 
categories en un acte que tin-
drà lloc el 3 de juny vinent al 
Palau de Pedralbes de Barce-
lona.
La directora de l’Escola Font 
del Roure, Teresa Alcántara, 
fa una valoració molt positiva 
de l’obtenció d’aquest premi, 
que entén com un reconeixe-
ment no només al projecte lin-
güístic i cultural sinó a la glo-
balitat “d’un projecte educatiu 
que és innovador i en el qual 
des de l’escola creiem molt”.
Es tracta d’un projecte peda-
gògic en què “els alumnes tre-
ballen el currículum no a par-
tir de lliçons de llibres de text 
sinó mitjançant temes i projec-
tes concrets que toquen trans-
versalment totes les àrees de 
coneixement” i en què tenen 
una gran importància la in-
vestigació i la experimentació. 
Alcántara destaca, a més, que 
aquest projecte pedagògic 
afavoreix “la cooperació entre 
els alumnes, la seva autono-
mia i també la inclusió dels es-
tudiants amb necessitats edu-
catives especials o diferents 
nivells d’aprenentatge”.
Els Premis Baldiri Reixac 
guardonen la qualitat global i 
la catalanitat, en llengua i con-
tinguts, de les escoles, concre-
tades en un projecte educatiu i 
lingüístic que s’estigui aplicant 
i que assoleixi un ús elevat de 
la llengua entre l’alumnat i el 
professorat, tant en l’activitat 
acadèmica com en la comuni-
cació informal. Es valora igual-
ment l’activitat educativa amb 
referència a la identitat que, 
a més de la llengua i la cultu-
ra pròpies, manifesti voluntat 
integradora en el marc d’una 
societat democràtica.

L’Escola Font del Roure guanya 
el Premi Baldiri Reixac en la 
categoria d’escoles

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

El guanyador de 100€ per la reparació 
DE XAPA i PINTURA ÉS:

Robert Brunet
d’Igualada

Felicitats!
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PIERA / LA VEU

L’Aula Municipal de Música 
‘Maria Escolà i Cases’, ha 
viscut un mes de maig molt 
intens en activitats: música en 
família, l’orquestrada a 3 ban-
des o el tancament del projec-
te d’investigació sobre l’obesi-
tat infantil. 
El dijous 14 de maig, a la Bi-
blioteca de Piera, l’Aula de 
Música hi va organitzar una 
activitat de música en família 
dedicada a la primavera, per 
nens de 3 a 5 anys amb les 
seves famílies. Al llarg de cada 
curs són diverses les ocasions 
que aquestes dues entitats de 
Piera treballen conjuntament.
Els dissabtes 9 i 16 de maig, 
les escoles de música dels 
Hostalets de Pierola, Capella-
des i Piera van celebrar la ter-
cera edició de l’Orquestrada 
a 3 bandes amb els alumnes 
d’instrument orquestral de to-
tes 3 escoles. L’any 2011 es 
va fer als Hostalets, el 2013 
a Piera i enguany a Capella-
des. S’ha projectat pensant 
una manera que els alumnes 
de les diferents escoles es pu-

guin ajuntar per fer música.
El compositor capelladí Àlex 
Cassanyes va escriure una 
obra adaptada a cadascun 
dels nivells d’instrument dels 
alumnes de les tres escoles 
de música: 6 in blue, i l’obra 
s’ha estrenat per aquesta oca-
sió amb una orquestra d’ apro-
ximadament 100 músics. Els 
alumnes van anar preparant 
tot el repertori a les respecti-
ves classes d’instrument i els 
dies  9 i 16 de maig ho van 
posar en comú en sessions 

Activitats del mes de maig de l’Aula de 
Música de Piera

de treball parcial i conjunt. El 
concert final, celebrat a l’INS 
Molí de la Vila de Capellades, 
va ser un gran èxit.
El dimarts 18 de maig es va 
donar per finalitzat el projec-
te d’investigació que van fer 
conjuntament l’Aula Municipal 
de Música i el departament de 
pediatria del Centre d’Atenció 
Primària de Piera sobre l’obe-
sitat infantil. Un projecte que 
es va dur a terme a través de 
la musicoteràpia.

PIERA / LA VEU

El Departament de Comuni-
cació de l’Ajuntament edita 
una agenda especial amb 
el recull de les activitats que 
poden els infants i els joves 
durant les vacances d’estiu: 
esplais, casals d’estiu, colò-
nies, festes, cultura... 
En aquesta edició, més breu 
i que es presenta en format 
desplegable, s’hi inclouen les 
activitats d’estiu adreçades 
als infants i al jovent de la 
nostra Vila: casals, esplais, 
colònies, campus esportius 
i colònies, organitzades per 
diferents entitats i centres 
escolars pierencs. També 
s’hi recullen a manera de ca-
lendari les festes d’estiu dels 
barris pierencs i els diferents 
esdeveniments culturals i es-
portius previstos per als me-
sos de juny, juliol i agost.
La versió en línia de l’agenda 
ja es pot consultar i descar-
regar a la pàgina web vila-
depiera.cat. Pel que fa a la 
versió en paper es distribueix 
als centres escolars de Piera 

i als equipaments municipals 
(Ajuntament, Biblioteca, Es-
pai d’Entitats, Centre de Ser-
veis La Bòbila).
La pròxima edició de l’Agen-
da sortirà a principis de se-
tembre i recollirà les activitats 
i cursos de l’últim quadrimes-
tre de l’any (setembre a de-
sembre). Si voleu participar-
hi podeu enviar un correu a 
agenda@ajpiera.cat.

Agenda especial d’estiu amb 
totes les activitats

PIERA / LA VEU

A finals del mes d’abril es va 
activar una nova eina per 
apropar les informacions mu-
nicipals a la ciutadania. Vila de 
Piera és la nova aplicació per 
a mòbils on podeu consultar 
l’actualitat de la nostra vila. 
La regidoria de Noves Tecno-
logies de l’Ajuntament ha posa 
a l’abast de les persones inte-
ressades una APP (aplicació 
per a telèfons mòbils i tau-
letes) destinada a millorar la 
relació i comunicació entre la 
ciutadania i l’Ajuntament, amb 
el propòsit de continuar avan-
çant en el camí d’una adminis-
tració més oberta i participati-
va, més dinàmica i també més 
eficaç.
Aquesta APP està disponible 
tant per a aquells telèfons que 
facin servir el sistema opera-
tiu IOS (Apple Iphone) com 

per a aquells que funcionen 
sobre Android, Blackberry o 
Windows Phone, i la descàrre-
ga és completament gratuïta i 
accessible des del web vilade-
piera.cat o des dels repositoris 
d’aplicacions de cada mòbil. 

Bona acollida de l’App de l’Ajuntament de Piera
Mitjançant la nova APP es 
podran consultar les notícies, 
l’agenda, la informació d’inte-
rès ciutadà i rebre notificaci-
ons push, per estar informats 
de les últimes novetats.
Amb aquesta nova eina, la 
nostra vila torna a ser pionera 
a la comarca en l’aplicació de 
les noves tecnologies al ser-
vei de la ciutadania al temps 
que millora els seus serveis, 
oferint, a més de noves pos-
sibilitats, una informació i una 
atenció més ràpida, major 
eficàcia i, fins i tot, un servei 
més sostenible des del punt 
de vista econòmic i del medi 
ambiental.
Per descarregar l’aplicació, 
entreu al APP Store (per a Ap-
ple Iphone) o bé al Play Store 
per a Android i busqueu Vila 
de Piera.

PIERA / LA VEU

Nascuda el 24 de maig de 
1915 a Piera, Pilar Torres 
Bosch va reunir familiars i 
amics el dia del seu aniver-
sari. Cent primaveres que 
han transcorregut al costat 
de la seva família i veïns, 
entre ells l’alcalde Jaume S. 
Guixà, a qui té en veritable 
estima.
Diumenge, i després d’haver 
rebut la medalla centenària 
que concedeix la Genera-
litat, va celebrar envoltada 
dels qui l’estimen cent anys 
de vivències, experiències i 
records. La Pilar és filla d’en 
Joan Torres i na Assumpció 

Bosch, es va casar amb Lluís 
Julià i Térmens, de cal Pere 
Valls, família dedicada a la 
pagesia i al comerç, i va es-
devenir mestressa de casa 
i mare de dues filles: l’As-
sumpció i l’Anna Julià.
La visita de l’alcalde li va fer 
molta il·lusió. Se li va fer en-
trega d’una placa commemo-
rativa i un ram de flors que 
es van afegir als diferents 
obsequis florals de familiars i 
amics, entre els quals un pre-
ciós ram de 100 roses. Entre 
anècdotes i records, va viure 
una jornada que per ella va 
ser molt entranyable i emoti-
va.

La pierenca Pilar Torres de Cal 
Pere Valls celebra 100 anys

PIERA / LA VEU

Diumenge, Piera Trisme orga-
nitza una sortida a la Forada-
da.
Es tracta d’una sortida per 
conèixer l’entorn natural més 
proper a la vila. Tot partint del 
nucli antic de la vila, es farà un 
recorregut pel castell, l’esglé-

sia i el cementiri. I gràcies als 
horts de la Parellada s’arribarà 
a la Guinovarda on ens espe-
ra una magnífica descoberta, 
la Foradada.
La sortida serà a les 10 el matí 
des de la plaça del Tricente-
nari.

Diumenge, sortida a la Foradada
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Agents de la Policia de la Ge-
neralitat – Mossos d’Esquadra 
de la Unitat d’Investigació de 
la comissaria de Martorell i de 
la Divisió d’Investigació Crimi-
nal adscrits a l’Àrea d’Investi-
gació Criminal de Tarragona 
van detenir, el 15 de maig 
passat, tres persones amb 
edats compreses entre els 37 
i els 40 anys, nacionalitat es-
panyola i veïns de Piera, com 
a presumptes autors de quatre 
robatoris amb intimidació en 
benzineres de Martorell, Valls 
i Vila-rodona.
El primer dels robatoris es va 
produir l’1 de maig passat. 
Pels volts de les 08.30 hores 
un home va entrar en una ben-
zinera del terme municipal de 
Martorell mentre esgrimia una 
arma blanca i, després d’inti-
midar la treballadora, va sos-
treure 375 euros i va marxar.

Un dia després, es van produir 
dos assalts més en dues ben-
zineres de Valls, un al migdia i 
un altre al vespre. L’autor dels 
fets era un home amb trets 
característics similars al que 
havia comès el primer roba-
tori: en aquesta ocasió també 
va esgrimir una arma blanca i 
ocultava la seva identitat amb 
un tapaboques i una gorra En 
total es va endur uns 500 eu-
ros.
L’últim dels robatoris va tenir 
lloc en una benzinera de Vila-
rodona el 6 de maig passat. La 
mateixa persona, que duia la 
mateixa roba amb l’objectiu de 
no ser descobert, va intimidar 
la treballadora de la benzinera 
i va aconseguir endur-se 415 
euros.
Les gestions dutes a terme 
per part dels investigadors 
van permetre identificar l’autor 
material dels fets, un home de 

Detinguts tres veïns de Piera com a 
presumptes autors de quatre robatoris amb 
intimidació en benzineres

37 i veí de Piera. Un cop iden-
tificat, els policies de Martorell 
el van detenir el 15 de maig 
passat quan circulava en un 
vehicle en companyia de dues 
persones, que també van que-
dar detingudes ja que estaven 
involucrades en el primer atra-
cament. Per la seva part, els 
investigadors de Tarragona 
van relacionar l’autor material 
dels fets amb els tres robatoris 
comesos al Camp de Tarrago-
na.
Un cop detingut, els agents 
van fer una entrada i escorcoll 
al domicili de l’autor material 
dels fets i hi van localitzar la 
roba amb la que havia comès 
els robatoris.
Després de declarar en seu 
judicial, el jutge va decretar la 
llibertat amb càrrecs de tots 
tres.

CAPELLADES / LA VEU

Dissabte la colla va rebre la 
dura notícia de la pèrdua d’un 
graller en Pere Maese, el com-
positor del Himne dels Falcons 
de  Capellades, per desig de la 
família es va decidir assistir a 
l’actuació que tenien prevista 
dissabte a la tarda a Vallbona 
d’Anoia, convidats per la colla 
falconera local.
Així doncs l’actuació va tenir 
inici, amb un petit homenatge, 
fent 3 Pilars de 3 rodejant-los 
amb 12 Pilars de 2.
A continuació es va iniciar la 
cercavila segons l’organitza-
ció programada amb diferents 
entitats culturals, on la colla 
amfitriona va convidar a les 3 
colles falconeres de la comar-
ca de l’Anoia.
Falcons de Capellades, va co-
mençar amb l’Escala de 7 on 
en breu la pujaran un pis més, 
durant la cercavila van fent Pi-
lars de 2 i Carros.
La primera parada van estre-
nar un Lleó de 3 i dos Lleons 
de 2, on l’enxaneta del 3 no es 

va notar prou segura i no es 
va carregar, per després fer la 
Pira 10 on la colla esta conso-
lidant el nivell tot i estrenant 
noves posicions.
A l’arribada al camp de futbol, 
van executar la Tripira de 4x3 
amb Pilar de 3 al mig, molt sin-
cronitzat, per primer cop sor-
tint a plaça un Vol de 4 i dos 
Vols de 3 coronats, molt visto-
sos i molt aplaudits.
Per petició de la colla de fal-
cons amfitriona, es van exe-
cutar simultàniament quatre 
Escales de 6, on els Falcons 
de Capellades la van fer sola-
ment de canalla i jovent.
Tot i ser un dia trist per la co-
lla en aquests moments tant 
dificíls van decidir fer pinya 
més que mai, i actuar com ell 
li agradava fent cultura i  músi-
ca tradicional catalana.
La seva pròxima actuació serà 
el dia 5 de Juny en motiu de 
les Festes del Carrer a Cape-
llades i el dia 6 de Juny en mo-
tiu de les Festes de Sant Crist 
a Igualada.

Els Falcons de Capellades es 
vesteixen de dol

ANOIA / LA VEU

Un total de 1.125 nens i nenes 
de tres a set anys d’11 esco-
les de l’Anoia i Osona partici-
paran entre demà dimecres 27 
de maig i el 5 de juny en els 
tastos de fruita dolça dins de 
la campanya Disfruita-la, im-
pulsada per Unió de Pagesos 
amb el suport de Salut Pública 
de la Diputació de Barcelona 
i la col·laboració dels ajunta-
ments de les diferents pobla-
cions.
Les escoles que hi participen 
són Vilademàger de la Llacu-
na, Cérvola Blanca de Sant 

Martí de Tous, Castell d’Òde-
na d’Òdena, Alta Segarra de 
Calaf, L’Era de Dalt de Tona, 
Font del Roure i El Turó i Mas-
quefa II de Masquefa, Ramon 
Castelltort d’Igualada, Josep 
Masclans de Vallbona d’Ano-
ia, Abat Oliba de Sant Hipòlit 
de Voltregà, i Quatre Vents de 
Manlleu.
La campanya Disfruita-la con-
sisteix en tastos guiats de 
fruita dolça de temporada per 
a infants. En aquest cas, els 
nens i nenes tastaran cireres i 
albercocs, entre altres fruites. 
Les sessions dels tastos in-

clouran l’espectacle Disfruita-
la xic, a càrrec del grup d’ani-
mació La Cremallera, durant 
el qual s’explicaran als infants 
les propietats de la fruita i els 
beneficis que aporta per a la 
seva dieta.
Tots els nens i nenes partici-
pants rebran durant el tast la 
carmanyola Disfruita-la, amb 
forma de poma, amb l’objectiu 
que sigui reutilitzada posteri-
orment pels infants. També es 
distribuirà un díptic per a les 
famílies amb consells sobre 
com fomentar el consum de 
fruita entre els nens i nenes.

Un total de 1.125 nens i nenes d’escoles de 
l’Anoia i Osona participen en la campanya 
‘Disfruita-la’ de tastos de fruita dolça 

Nom

Adreça

Localitat

Tel 

Email

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

SORTEIG D’UNA BICICLETAGUANYADORA
  DEL MES 
DE MAIG

Paula Llacuna
de Sta. Mgda. de Montbui
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El passat divendres 22 de maig 
Salvador Esteve va desplaçar-
se fins a Calaf, amb l’objectiu 
de veure de prop el local que 
s’ha instal·lat al camp de Les 
Garrigues, i que donarà ser-
vei a la Unió Esportiva Calaf i 
també a l’associació de veïns 
del barri de la Pineda.
El president de la Diputació 
va ser acompanyat en la seva 
visita per l’alcaldessa, Maria 
Antònia Trullàs, i els regidors 
Joan Caballol i Josep Manel 
Navarro. Junts van fer una 
passejada per diversos carrers 
i places de la vila, i van visitar 
l’Esplai de la Gent Gran, la 
Casa Bertran, de la qual Sal-
vador Esteve va quedar grata-
ment sorprès. Un cop al camp 
de futbol de Les Garrigues, el 
president va poder valorar la 

inversió que ha fet la Diputació 
en aquest nou equipament. El 
nou local —construït a partir 
de mòduls prefabricats— dis-
posa de lavabos, cuina, des-
patx i una àmplia sala vidria-

El president de la Diputació visita Calaf i el 
nou local social del camp de futbol

da multifuncional, que servirà 
també de bar. L’equipament 
entrarà en funcionament tant 
bon punt s’enllesteixin els dar-
rers detalls. 

CALAF / LA VEU

El proper dimecres 3 de juny 
començarà un nou curs al 
Centre de Recursos per a 
l’Ocupació, aquesta vegada 
en l’àmbit de les habilitats co-
municatives i, concretament, 
de “Com parlar en públic”. 
L’impartirà Verònica Amez-
cua, llicenciada en psicologia 
i màster en anàlisi i conducció 
de grups, i des d’un format 

pràctic oferirà a l’alumnat els 
mitjans per aprendre les habi-
litats necessàries i així parlar 
en públic de la forma més ade-
quada. Les classes es faran 
els dimarts, dimecres i dijous 
de 15 h a 17 h. Es tracta d’un 
curs gratuït adreçat a treballa-
dors en actiu i autònoms. Les 
inscripcions es poden fer al 
CRO (Xuriguera, 42) o bé tru-
cant al 93 869 82 49.

Aprendre a parlar en públic, 
nou curs al CRO de Calaf

CALAF / LA VEU

Serà ja la setena edició 
d’aquesta activitat esportiva 
d’estiu, pensada per a nens i 
nenes de 5 a 15 anys, que tin-
drà lloc entre el 29 de juny i el 
17 de juliol. 
Tal com explica l’entitat, el 

Campus està pensat per 
aprendre i perfeccionar els as-
pectes físics, tècnics i tàctics 
del món del futbol, fomentant 
també la companyonia i l’amis-
tat entre els participants. L’ho-
rari de l’activitat serà de dilluns 
a divendres de 9.00 h a 13.15 

La Unió Esportiva Calaf convida infants i 
joves al 7è Campus d’Estiu

CALAF / LA VEU

L’Escola de Futbol-Sala Alta 
Segarra es prepara per a uns 
mesos d’intensa activitat, a la 
qual convida a participar a tots 
els aficionats a aquest esport. 
D’una banda, el 13 i 14 de juny 
tindrà lloc el 1r Torneig de 24 
hores de futbol-sala, al polies-
portiu municipal, amb catego-
ries masculina i femenina. El 
màxim de jugadors per equip 
és de 10 persones, i l’edat mí-
nima per participar-hi són 15 
anys. Hi haurà trofeus i premis 
en metàl·lic per als tres pri-
mers classificats de cada ca-
tegoria, a més de trofeus per 
als màxims golejadors i per als 
porters menys golejats.
La segona activitat és el 1r 
Torneig de futbol-sala de l’EF-
SAS, que també se celebrarà 
al poliesportiu entre el 8 i el 
12 de juny. En aquest cas hi 
ha categories des de babies 
fins a cadets (de 3 a 14 anys), 
tant masculí com femení. En 
aquest cas, hi haurà premis 

per a tots els equips.
Les inscripcions a tots dos 
torneigs ja són obertes, i es 
poden fer directament al poli-
esportiu o bé trucant al tel. 646 
361 798.

Reconeixement a l’ascens 
de categoria
L’equip sènior de l’EFSAS va 

L’EFSAS obre inscripcions per als torneigs de 
futbol-sala d’estiu de Calaf

rebre el passat 10 de maig 
un reconeixement per haver 
aconseguit el campionat de 
Lliga i haver pujat de catego-
ria. L’alcaldessa, M. Antònia 
Trullàs, i el regidor d’Esports, 
Josep Manel Navarro, van ser 
els encarregats de lliurar un 
trofeu commemoratiu als inte-
grants de l’equip.

h. Les inscripcions estan ober-
tes fins el 19 de juny, i poden 
fer-se directament al club o bé 
a l’Oficina de Turisme de la 
plaça dels Arbres. Per a més 
informació podeu visitar el Fa-
cebook de l’entitat, o bé trucar 
al 679441425 (Èric).

CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

Un any més, l’Ajuntament de 
Calonge de Segarra organitza 
una nova edició de la camina-
da popular Coneix Calonge. 
Enguany, la caminada arriba 
a la vuitena edició i es realit-
zarà el proper diumenge 7 de 
juny seguint la ruta Sant Pere 
de l’Arç – Calonge – Enfesta, 
amb un recorregut total de 13 
km que es preveu realitzar en 
4 i 5 hores. El punt de sortida 
serà el poble de Sant Pere de 
l’Arç a les 9 del matí (es repar-
tiran els tiquets de l’esmorzar 
entre les 7:45 i les 8:45). Tot 
seguit, la caminada sortirà en 
direcció a Calonge, on s’es-
morzarà, passant per la Serra 
de Sant Miquel, la font de Cal 
Ros, i el torrent del Sirola. Ben 
esmorzat es continuarà fins 
al poble d’Enfesta (T.M. de la 
Molsosa), i des d’aquest punt 
es tornarà a Sant Pere de l’Arç 
pels indrets de Torremitja, Tor-
rescassana i Torre Carcoler. El 

nivell de dificultat de la cami-
nada és mitjà i es recomana 
dur calçat còmode i adequat.
Aquesta és una activitat ober-
ta a la participació de totes 
aquelles persones que vulguin 
passar un matí de diumenge 
passejant i descobrint contra-
des de Calonge de Segarra i 
el seu entorn. La inscripció a 
la caminada és gratuïta i obli-
gatòria, i el termini per a ins-
criure’s finalitza el dijous 4 de 
juny. Per a inscriure’s cal trucar 
a l’Ajuntament de Calonge de 
Segarra: T. 93 868 04 09 (de 
dilluns a divendres, de 9:00 
a 14:00h., i dijous de 16:00 a 
19:00h.) o bé per correu elec-
trònic a l’adreça: calonge@
diba.cat. Al fer la inscripció cal 
indicar nom, cognoms i adreça 
de la persona inscrita. El nom-
bre màxim de participants és 
de 300 per rigorós ordre d’ins-
cripció. Per a més informació 
visiteu el web: www.calonge-
segarra.cat. 

Inscripcions obertes per a la 
8a caminada popular Coneix 
Calonge

ANOIA / LA VEU

Darrere el nom de “Brinda 
per una terra lliure” i sota la 
campanya d’ “un fuTUr nou” 
de l’Assemblea Nacional de 
Joves Independentistes, el 
jovent de l’ANC pretén acos-
tar-se als joves de la comarca 
amb un format d’acte diferent i 
transgressor.
L’acte consisteix en que els 
bars “Nits de Taverna” a Igua-
lada i “Cal Simón” a Vallbona 
d’Anoia rebaixen el preu de 
la primera ronda 25 cèntims 
d’euro, als quals se’ls hi su-
men els 25 cèntims d’euro 
que paguen les assemblees 
d’Igualada i Vallbona d’Ano-
ia de l’ANC. En total rebaixa 
cinquanta cèntims la primera 

consumició i, a canvi, s’ entre-
ga al jove o a la jove un fullet 
explicant què és l’ANJI i ani-
mant a implicar-se en el pro-
cés independentista i constitu-
ent. A més, es disposarà d’un 
“photocall” on, si ho desitjen, 
se’ls fotografiarà brindant i 
es penjaran les fotografies a 
la pàgina de l’ANJI Anoia a la 
xarxa social “Facebook”.
L’acte és realitzarà la nit del 
30 de maig a “Nits de Taver-
na” d’Igualada i el 13 de juny a 
“Cal Simón de Vallbona d’Ano-
ia. Desde ANJI Anoia-Alta Se-
garra animen a participar-hi 
activament, a implicar-se en 
el moviment de forma activa i 
dóna les gràcies públicament 
als dos bars

ANJI Anoia-Alta Segarra organitza unes 
jornades per contactar amb els joves



El Club Bàsquet Igualada jugarà la final four de la 
Copa Catalunya, amb l’ascens a la Lliga EBA en joc
BÀSQUET / LA VEU

El Club Bàsquet Igualada té 
molt a prop l’ascens a la Lliga 
EBA. De moment, ha elimi-
nat a la prèvia un dels equips 
més potents, el Masnou, i 
s’ha classificat per a la “final 
four” d’ascens a la categoria i 
de la Copa Catalunya, amb el 
benentés que tres dels quatre 
participants assoliran l’ascens 
de forma automàtica.
En semifinals, demà a les 
19.15 hores, el CBI es jugarà 
l’ascens davant el Mollet, l’am-
fitrió de la fase fiinal. Si supera 
la semifinal, ja serà equip de 
la Lliga EBA. Si la perd, es ju-
garà de nou l’ascens davant el 
perdedor de la semifinal entre 
el Baricentro Barberà i el Cas-
tellbisbal, diumenge a les 5 de 
la tarda. A les 7 es jugarà la fi-
nal. Tots els partit es jugaran al 
Pavelló Mpal. Plana Lledó de 
Mollet del Vallès.

Derrota amb bon regust a la 
tornada al Masnou
Partit de tornada de la Fase 
Final de Copa Catalunya 
Masculina, jugat al camp del 
Masnou, i comptant amb una 
renda de 20 punts del partit de 
la setmana passada. El primer 
quart del partit, començava 
amb un gran encert en atac 
per part de l’equip local, que 
va aconseguir anotar fins a 4 
triples durant els primers deu 

Imatge d’un dels darrers partits del CBI a les Comes. Arxiu Joan Guasch.

El Mollet, amfitrió de 
la final four, serà el 
rival de l’Igualada, 
demà a les 19.15 
hores. Si supera la 
semifinal, serà equip 
de la Lliga EBA
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minuts de partit.
El Physic CB Igualada A, ana-
va un punt o dos per davant 
fins al minut quatre de partit, 
en el qual l’equip local va ano-
tar dos triples seguits. Una 
ràpida resposta del conjunt 
blau, fent un parcial de 0-9, 
els col·locava per davant en el 
marcador, però amb ocasions 
per l’altre conjunt d’anotar fàcil 
des de la línia de tir lliure, els 
permetia tornar a dominar en 
el partit. El resultat del parcial 
va ser de 23-20. En el segon 
quart, una defensa més ficada 
per part de l’equip visitant, po-

sava problemes al Netsport-El 
Masnou per poder trobar situ-
acions fàcils de bàsquet i po-
der anotar. Un seguit de punts 
per part dels dos equips, do-
nava lloc al millor quart jugat 
pels igualadins, l’únic que van 
guanyar i per una mínima dife-
rencia de dos punts.
El resultat del quart va ser 
de 20-22, que feia un total 
de 40-42 a la mitja part. A la 
represa del partit, una ràpida 
reacció de l’equip local, amb 
dos parcials de 4-0 i 6-0, els 
situava per davant en el mar-
cador, a sis punts del rival. Un 

tercer quart amb molt poca 
anotació per part dels juga-
dors de Raül Caballero. Amb 
molt poca participació en atac, 
moltes pilotes perdudes i una 
defensa amb moltes errades, 
provocava el millor quart de 
l’equip local, amb un parcial 
de 28-17, que col·locava un 
marcador de 68-59.En l’últim 
quart, una gran anotació des 
de la línia de triple per part de 
l’equip local, anotant 6 triples, 
posava tensió en el marcador, 
arribant a col·locar-se a tan 
sols 3 punts de diferencia en 
el resultat total de l’eliminatò-

ria. Finalment, el parcial va ser 
de 20-13.Finalment el matx 
va acabar amb un resultat de 
Netsport-El Masnou 88 – Phy-
sic CB Igualada A 77.
El Physic CB Igualada A gua-
nya l’eliminatòria de la Fase 
Final de Copa Catalunya Mas-
culina, aconseguint la classifi-
cació a la Final Four per l’as-
cens a EBA.

Netsport-El Masnou: J. Rodrí-
guez (8), C. Bañuelos (-), A. 
Soriano (11), M. Balague (28), 
R. Crespo (3), A. Eñeso (13), 
Ll. Ortiz (0), F. Jimenez (0), J. 
Catalan (8), M. Jurado (0), M. 
Camins (17).
Physic CB Igualada A: Q. Pa-
drós (0), R. Riu (3), E. Burgès 
(2), M. Moliner (19), J. Torres 
(17), C. Fons (15), A. Gual (6), 
A. Roca (1), M. Padrós (-), E. 
Tejero (14), S. Laguarta (-), M. 
Benito (0).

Parcials: 23-20, 17-22 (40-42), 
28-17 (68-57), 20-13 (88-77).
Àrbitres: J. Oliver, S. López

Els anoiencs Viladoms, Monleon i Haro, protagonistes 
a la presentació del Dakar 2016
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

Com ja es habitual en els dar-
rers anys, Barcelona va ser 
l’escenari en el que ASO, l’or-
ganització del Dakar, presenta 
a l’estat espanyol l’edició de la 
propera edició del llegendari 
Dakar.
El francès Xavier Gavory, res-
ponsable de participants del 
Dakar, va ser l’encarregat de 
presentar el recorregut del Da-
kar 2016 en què els Andes se-
ran el gran reclam. Les ciutats 
de Lima, Salta i Rosario seran 
protagonistes en una edició en 
la que els participants recorre-
ran tres nacions, Perú, Bolívia i 
Argentina.
A l’acte hi van assistir dos pi-
lots anoiencs Jordi Viladoms 
i Armand Monleón i el copilot 

Àlex Haro tots tres de Moto 
Club Igualada. Un any més 
Viladoms hi participarà dins el 
potent equip KTM, possible la 
participació de Monleón i pel 
que fa a Haro que enguany 
va protagonitzar un esplèndid 
Dakar amb l’andorrà Albert 
Llovera, està treballant per tal 
de participar de copilot de l’ex-
perimentat pilot osonenc Nani 
Roma amb un Mini dins el seu 
molt potent equip oficial.
El Dakar arrencarà a Lima 
(Perú), per acabar a Rosario 
(Argentina) entre el 3 i 16 ge-
ner 2016 amb l’etapa de des-
cans en Salta. Perú portava 
fora del calendari les dues úl-
times edicions però ara les se-
ves dunes tornaran a ser seu 
del mític raid. Viladoms i Haro ja saben el que és acabar el Dakar. Foto Jordi Vidal.

El Dakar de 2016 serà el pri-
mer dels d’Amèrica Llatina que 
no passi per Xile. En pocs me-
sos, els organitzadors van rec-
tificar el traçat per treure al de-
sert d’Atacama “sense perdre 
tota l’originalitat i especificitat 
que ha de tenir el Dakar”, ha 
indicat el director de la prova, 
Etienne Lavigne. Així, el ral·li 
serà “un tríptic de totes les difi-
cultats que ha de tenir la cursa 
de resistència més important 
del món”, ha afegit.
La cursa començarà a Perú 
amb un desert que els habitu-
als del Dakar ja van descobrir 
el 2012 i 2013 a Lima, que va 
ser punt d’arribada en la prime-
ra d’aquestes edicions. 



Demà, 2n Torneig 
de Rugby Platja 
d’Igualada
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FUTBOL / ELENA ALERT

La visita de l’Igualada a l’Al-
macelles, un equip que també 
lluita per aconseguir la salva-
ció, es convertia de nou en 
un partit de vida o mort pels 
blaus, amb l’afegit que també 
esdevenia clau per als locals. 
Aquesta pressió pel resul-
tat va marcar molt el joc a la 
primera meitat, amb 2 equips 
molt intensos al mig del camp, 
però sense arribades clares. 
Prendre un risc podia suposar 
un gol en contra i cap dels dos 
equips va arriscar res durant 
la primera meitat. 
Al minut 38, però, els locals 
van aconseguir el primer gol 
del partit en una jugada em-
bolicada a l’àrea petita igua-
ladina en què, després d’una 
possible falta no xiulada, un 
jugador local enviava la pilota 
al fons de la xarxa. Un cop dur 
per l’Igualada que anava al 
descans amb el marcador en 
contra.
Amb aquest resultat, els igua-
ladins necessitaven, aquest 
cop sí, arriscar-ho tot i des de 
la banqueta es va canviar el 
sistema de joc apostant per 
un sistema més ofensiu, per 
aconseguir trobar el gol que 
empatés el partit. El risc, però, 
no li va sortir bé a l’Igualada, 
que va veure com l’Almacelles 
augmentava la distància al 
marcador posant el 2-0. Era el 
minut 58’i al CFI se li compli-
caven les coses, però, mante-
nint el sistema ofensiu, els de 
blau van començar a generar 

El CF Igualada es jugarà la salvació en 
la última jornada, però depén d’altres

   PT. p j e p gf  gc 
1 Morell 70 33 21 7 5 59 41
2 Santboià 67 33 20 7 6 71 33
3 El Catllar 60 33 18 6 9 51 41
4 Rapitenca 53 33 15 8 10 50 38
5 Torredembarra 49 33 13 10 10 57 46
6 Amposta 47 33 11 14 8 57 49
7 Sant Ildefons 47 33 12 11 10 50 44
8 Reddis CF 47 33 14 5 14 49 35
9 Viladecans 46 33 13 7 13 50 43
10 Balaguer 46 33 11 13 9 42 36
11 Vilanova G. 46 33 13 7 13 46 44
12 Lleida  “B” 43 33 10 13 10 32 45
13 Almacelles 39 33 10 9 14 41 51
14 Tarrega 39 33 9 12 12 32 38
15 Igualada 39 33 10 9 14 41 53
16 Juventud 30 33 8 6 19 31 53
17 Mollerussa 25 33 6 7 20 35 63
18 Torreforta 19 33 4 7 22 44 85

futbol 1A CATALANA G2 futbol 2A CATALANA G3
Jornada 33
Torredembarra UD - Rapitenca UE  2-3
Reddis CF - Sant Ildefons UE  3-0
Morell CD - Torreforta CDC  3-1
Viladecans UD - Mollerussa CFJ  4-1
El Catllar CE - Lleida E. Terraferma “B”  2-1
Juventud 25 Septiembre - Vilanova Geltrú  0-4
Amposta CF - Santboia CF  2-3
EFAC Almacelles CF - Igualada CF  2-2
Tarrega UE - Balaguer CF  1-0

   PT. p j e p gf  gc 
1 Suburense 71 33 21 8 4 80 37
2 U Bellvitge 66 33 20 6 7 57 30
3 Vista Alegre 66 33 20 6 7 68 40
4 Can Vidalet 65 33 20 5 8 68 42
5 Marianao P. 56 33 16 8 9 47 39
6 Gornal 51 33 15 6 12 60 44
7 San Mauro 45 33 13 6 14 42 42
8 Begues 45 33 12 9 12 51 49
9 St Cugat 43 33 12 7 14 38 38
10 St Joan Despí 42 33 10 12 11 41 45
11 Moja AE 41 33 11 8 14 62 61
12 Prat “B” 39 33 11 6 16 35 47
13 Espluguenc 39 33 11 6 16 47 52
14 Martorell 38 33 10 8 15 48 58
15 Júnior 37 33 10 7 16 46 50
16 Olivella 35 33 9 8 16 46 66
17 ST Andreu Br. 32 33 9 5 19 37 76
18 PA Màlaga 17 33 4 5 24 39 96

Jornada 33
Olivella CE - Prat AE “B”    2-1
Vista Alegre UD - Marianao Poblet UD   3-3
Júnior CF - Pª Unión Màlaga Club   4-0
Can Vidalet CF - Begues CF   4-3
Espluguenc FA - Suburense CF   1-3
Gornal UD - Sant Cugat Esport FC   1-2
Sant Joan Despí UE - Sant Andreu de la Barca   0-1
San Mauro UD - Unificación Bellvitge UD   3-0
Martorell CF - Moja AE    1-1

   Pt. P J E P Gf  Gc 
1  Òdena  84  33  26  6  1  113  44    
2  At. Vilafranca   76  33  23  7  3  84  37      
3  Piera 65  33  21  2  10  83  54     
4  Calaf  60  33  19  3  11  91  64      
5  Cubelles  60  33  18  6  9  78  51      
6  Montserrat  58  33  16  10  7  59  47      
7  La Granada  56  33  17  5  11  82  50      
8  Anoia  51  33  16  3  14  85  65      
9  Sitges  39  33  11  6  16  52  60      
10  St Pere M.  38  33  9  11  13  63  52     
11  Riudebitlles  38  33  10  8  15  67  72      
12  Les Roquetes  38  33  9  11  13  50  58     
13  La Munia  37  33  10  7  16  53  88      
14  Sat Cugat S.  33  33  9  6  18  53  91    
15  Carme 33  33  10  3  20  56  90    
16  Ribes  31  33  8  7  18  45  72   
17  PJ Roquetes  22  33  6  4  23  39  106    
18  Base Espirall  18  33  5  3  25  48  100

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 33 
Cubelles CF - Ribes CD    7-0
Sitges UE - Fund.PE At. Vilafranca   0-1
Base Espirall-Les Clotes - Anoia CE   3-6
Calaf UD - St Cugat Sesgarrigues   3-1
La Munia AE - Les Roquetes CF   1-0
Odena CE - Piera AE     6-3
Sant Pere Molanta CFP - Montserrat Igualada   1-4
Pª Jove Les Roquetes - La Granada CF   1-5
Riudebitlles CE - Carme CE   2-1

PITXITXI DE L’ANOIA

Jornada 34 i última
Lleida E. Terraferma “B” - Amposta CF
Vilanova Geltru CF - El Catllar CE
Torreforta CDC - Juventud 25 Septiembre
Sant Ildefons UE - Morell CD
Rapitenca UE - Reddis CF
Mollerussa CFJ - Torredembarra UD
Igualada CF - Viladecans UD
Balaguer CF - EFAC Almacelles CF
Santboia CF - Tarrega UE

Jornada 34 i última
Suburense CF - Can Vidalet CF
Sant Cugat Esport FC - Espluguenc FA
Pª Unión Màlaga Club - Gornal UD
Moja AE - Júnior CF
Prat AE “B” - Martorell CF
Unificación Bellvitge UD - Olivella CE
Sant Andreu de la Barca - San Mauro UD
Marianao Poblet UD - Sant Joan Despí UE
Begues CF - Vista Alegre UD

Jornada 34 i última
St Cugat Sesgarrigues - Base Espirall-Les Clotes
Ribes CD - Calaf UD
Les Roquetes CF - Cubelles CF
Piera AE - La Munia AE
Montserrat Igualada UD - Odena CE
La Granada CF - Sant Pere Molanta CFP
Carme CE - Pª Jove Les Roquetes
Fund.PE At. Vilafranca - Riudebitlles CE
Anoia CE - Sitges UE

cada vegada més ocasions. 
La intensitat dels atacs va 
augmentar encara més quan 
els locals van perdre un ju-
gador per vermella directa, i 
llavors ja van convertir-se en 
constants. 
Deu minuts més tard de l’ex-
pulsió, l’Igualada escurçava 
distàncies amb un gol de Pa-
let que rematava a boca de 
canó una passada de la mort 
de Martí que s’havia escapat 
per la banda esquerre. Amb el 
2-1 l’Igualada va seguir bolcat 
a l’atac, intentant trobar el pre-
mi que va arribar al minut 88, 
quan Penya rematava al fons 
de la xarxa una centrada de 
Palet al punt de penal. Amb 
aquest gol ja no hi va haver 
temps per més, i el partit fina-
litzava amb un 2-2 que deixa 
la salvació complicada per 
l’Igualada, però encara possi-
ble.

Crida a l’afició
Amb aquest resultat, la perma-
nència es decidirà en l’útima 
jornada, que es disputa diu-
menge, i per aquest motiu, el 
club demana a l’afició que, un 
cop més, faci costat a l’equip 
amb una assistència massiva 
al camp. 
Una victòria de l’Igualada pot 
donar la salvació als blaus, 
mentre que una derrota els 
condemnaria al descens.  Els 
blaus s’enfronten al Vilade-
cans diumenge a les 12:00 i 
l’entrada a Les Comes serà 
gratuïta. 

EFAC ALMACELLES: Dani-
el Hernandez, Chiné Lopez, 
Xavier Tutusaus (Joel Antonio 
Uriach), Javier Garcia, Eduar-
do Raya, Eduard Cons, David 
Ballesteros, Marc Viladegut, 
Oscar Imaz, Jordi Visa (Jorge 
Berbegal), Stephane Dibottin-
dame (Felix Redondo 53’). En-
trenador: Alberto Gallego.
CF IGUALADA: Eduard Mo-
rera, Bernat Sansano, Roger 
Peña, Robert Palau (Martí 
Just 71’), David Baraldés, Fran 
Arevalo, Enric Palet, Eloi Ji-
menez, Jordi Castellano (Ton 
Casas 84’ – Pau Vidal 89’), 
Jonathan Fernandez, Bacha 
Lominadze (Carles Güell 46’).
GOLS: 1-0 Eduardo Raya 
(38’), 2-0 Eduardo Raya (58’), 
2-1 Enric Palet (78’), 2-2 Ro-
ger Peña (88’)
INCIDÈNCIES: Targetes a: 
Joel Chiné (63’) i Eduard 
Cons (32’), amb targeta groga 
i Adrià Ros (89’) i Marc Vilade-
gut (68’) amb targeta vermella 
pel CF Almacelles i a Jordi 
Castellano (60’) pel CFIgua-
lada. 

Amb 36 gols:
Bogdan Pelepco  Fàtima  36 
Amb 34 gols:
David Garrido  Masquefa  34
Amb 33 gols:
Xavier Valls  Òdena  33
Amb 32 gols:
Jordi Lliró  Ateneu PBI  32
Amb 31 gols:
Samuel Pérez  Pobla Clar.  31
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
Gerard Jorba  Òdena  18
Miguel Andreu  Anoia  18
Amb 17 gols:
Edgar Rodríguez  Piera  17
Xavi Mas  Piera  17
Ricardo Lanuza  Cabrera d’Anoia  17
Edgar Maldonado  San Mauro B  17
Amb 16 gols:
Cristian Martínez  PM Tossa  16 

Promoció d’ascens a 3A

El Capellades HC demana ajuda a l’afició 
en un partit a cara o creu per l’ascens a 1a 

ANADA
Castellví de la Marca-PM Tossa  2-1
Tornada: dia 31 de maig, 12.00 h.

El club fa una crida 
a l’afició per a que 
diumenge ompli les 
Comes. Entrada 
gratuïta per veure 
l’Igualada-Viladecans

HOQUEI / LA VEU

El partit disputat dissabte pas-
sat pel Capellades H.C.  va 
acabar amb una còmoda vic-
tòria a la pista del Juneda per 
4-10. Varen jugar: Marc Ro-
jas (Porter), Marc Soteras (3), 
Joan Masoni (3), Jordi Masoni 
(2), Franc Sabater, Roger Es-
trada (2), Albert Torra, Adrià 
Rodríguez, Quim Aribau i Die-
go Diaz (Porter). 
Amb aquest resultat el Cape-
llades es jugarà demà dissabte 

l’ascens a 1a Nacional Catala-
na, davant el St. Cugat. Serà 
a partir de les 18.30 hores. Si 
l’equip guanya, assolirà l’as-

cens, que seria la rúbrica final 
a una gran temporada. Abans, 
a les 5, jugarà l’equip de 2a 
Catalana davant el Roda.  

Demà dissabte 30 de maig se 
celebra el 2n Torneig de Rug-
by Platja Ciutat d’Igualada, or-
ganitzat pel Anoia Rugby Club, 
al camp de sorra del Parc de 
Valldaura al Barri de Fàtima. 
L’esdeveniment començarà 
a les 10 del matí amb tot un 
seguit de partits d’exhibició de 
categories infantils de clubs 
arribats de tot arreu de Cata-
lunya esperant la participació 
de prop de 150 nens i nenes. 
Després, a partir de les 14h 
comença la competició dels 
equips Sènior en un format 
de partits molt dinàmics de 10 
minuts de durada, que fa que 
l’espectacle sigui molt diver-
tit. Podeu descobrir un esport 
molt popular en la resta d’Eu-
ropa, que aquesta començant 
a arrelar aquí al nostre país.
 

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
FITZCARRALDO (1982)  Klaus Kinski i Claudia Cardinale a l´amazonia peruana
AMOR BAJO EL ESPINO BLANCO (2010)  Historia d´amor a la Xina de Mao
TEMPS MODERNS (1936)  Una de les grans pel.lícules de Charles Chaplin
ELS INUTILS (1953)  Realitzada per Federico Fellini. Amb Alberto Sordi
ERASERHEAD  (1977)  El sorprenent debut de David Lynch, cineasta inclassificable



El president Manel Burón, amb Ferran López.

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta Promesa del C.A. 
Igualada Petromiralles Ariad-
na Ramos, va assolir la mí-
nima de participació per als 
Campionats d’Europa Sub-23 
en triple salt, en el decurs de 
les proves de Control disputa-
des divendres passat a l’Esta-
di Atlètic Municipal d’Igualada, 
amb organització del CAI.
Hi participaren diversos atle-
tes del  C.A. Igualada, amb 
una gran actuació en les pro-
ves respectives.
Ariadna Ramos assolia la mí-
nima per als Europeus Sub-23 
i un nou Rècord d’Igualada 
absolut en el triple salt, amb 
un millor intent de 13,18 m., 
millorant els 13,06 m. de la 
mateixa atleta el 14/06/2014 a 
Aubagne (França), en una bri-
llant actuació. Era 2a. la Cadet 
Laia Moix, amb 10,28 m.
La mateixa Ariadna Ramos 
s’imposava en el salt de llar-
gada fem., amb un millor in-
tent de 5,83 m., a només 2 
cm. del rècord d’Igualada aire 
lliure de la prova, seguida de 
la Juvenil Cristina Gabarró, 
2a. amb 5,14 m., i era 3a. Laia 
Moix amb 4,84 m.
El Promesa Marc Sánchez 
s’imposava en el salt d’alçada, 
amb 1,95 m.. El Junior Aleix 
Marín s’imposava en el salt de 
llargada masc., amb 6,73 m., 
seguit dels Cadets Hèctor Ra-
mos, 2n.  amb 5,90 m., i Oriol 
Castells, 3r amb 5,39 m.. 
El Cadet Hèctor Ramos s’im-
posava en el triple salt masc., 
amb 12,54 m., seguit d’Oriol 
Castells, 2.n. amb 11,37 m., i 
d’Aitor Caldito, 3r amb 11,05 
m.
La Cadet Paula Blasco era 
la guanyadora dels 600 m.ll. 
fem.  amb 1’42”3, i el Juvenil 
Marcel Abad s’imposava en 
els 800 m. llisos, amb 2’02”9. 

Roger Vila guanya la cursa 
Correblau a Barcelona
L’atleta del C.A. Igualada Pe-
tromiralles Roger Vila, va ser 
el guanyador de la  Cursa soli-
dària del Correblau, que es va 
dur a terme el 10 de maig al 
Parc de la Ciutadella de Bar-
celona, amb  una participació 
de 318 atletes.
Roger Vila  es va imposar amb 
un registre de 16’23”,  per co-
brir els 5 Km. de recorregut 
de la prova. En femenines 
es va imposar Jèssica Bonet 
(Run4you) 12a. general amb 
20’10”.
D’altra banda,  el passat 17 de 
maig, Roger Vila era 7è amb 
33’05” en la 13ª edició de la 
Cursa de 10 km. Can Merca-
der, a Cornellà de Llobregat. 

Ariadna Ramos.

Ariadna Ramos, mínima per 
l’Europeu Sub23 en triple salt

HOQUEI / LA VEU

El fins ara entrenador del Noia 
Freixenet, arriba a Les Comes 
per liderar el nou projecte es-
portiu de l’Igualada Hoquei 
Club. La plantilla continuarà 
sent pràcticament la mateixa, 
i el canvi més important es 
troba a la direcció tècnica que 
encapçalarà Ferran López.
López s’ha reunit amb el presi-
dent Manel Burón i ha explicat 
que el fitxatge de l’entrenador 
sadurninenc és “una gran no-
ticia per l’Igualada” i que es 
tracta d’un entrenador “amb 
experiència a l’OK Lliga”. 
Ambdós han volgut destacar 
el vincle especial del tècnic 
amb la ciutat d’Igualada.
Per la seva part, el nou entre-
nador de l’Igualada, ha mani-
festat la seva “il·lusió i ganes 
de començar a treballar” pel 
seu nou club. Ha reconegut 
que coneix “molt bé tots els 
jugadors” i que les persones 
que formen l’equip han sigut 
determinants “per voler for-
mar-hi part”. López afronta el 
seu primer projecte com a en-
trenador fora de Sant Sadurní 
d’Anoia. Ha estat l’entrenador 
del primer equip del CE Noia 
durant vuit temporades, on ha 
aconseguit una Copa del Rei, 
una Copa de la CERS i una 
Continental.

Ferran López, fins ara al Noia 
Freixenet, serà el nou 
entrenador de l’IHC
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Els guanyadors van ser Victor 
Álvarez, amb 33’05”, i Sònia 
Giménez (Pratenc A.A.) amb  
40’31”, amb un total de 727 
corredors classificats. 

Sílvia González, segona al 
GP de Marxa de Montornés
El passat diumenge, es dispu-
tava a  Montornès del Vallès 
el 1r Gran Premi de Marxa de 
Montornès, que va comptar 
amb una considerable partici-
pació.
Hi van  participar un grup de 
9 marxadors del C.A. Igualada 
Petromiralles, amb una molt 
destacada actuació global.
Va sobresortir la 2a. posició 
en Sènior fem. de Silvia Gon-
zález,  amb un temps de 1h. 
01m. 19seg., sobre 10 Km. 
de recorregut, prova guanya-

da per la marxadora del C.A. 
Valladolid Raquel León, amb 
52m. 53seg.. En categ. abso-
luta masc. es va imposar Marc 
Guerrero (F.C. Barcelona) 
amb 49m. 47seg.
Cal ressaltar igualment la 2a 
posició de Martina Zunino en 
els 1.000 m. marxa Benja-
mí fem. amb 5’52”3, seguida 
de Laia Rodríguez, 3a amb 
5’55”3, 12a Blanca Márquez 
amb 6’56”0, 14a Elsa Alias 
amb 7’04”9, 17a Anna Ribas 
amb 7’11”0, i 21a Ares Gimé-
nez amb 7’40”6. 
Marc Aguila era 3r en els 1.000 
m. marxa Benjamí masc., amb 
5’36”2.
Marta Ribas era 12a en els 
2.000 m. marxa Aleví fem., 
amb 14’17”0.

Joves marxadors a Montornès del Vallès.

Roger Vila, entrant a la meta.

Per últim, el president Ma-
nel Burón ha tingut paraules 
d’agraïment per Cesc Mon-
clús. El màxim responsable 
del club ha explicat que han 
sigut “uns anys fantàstics” i 
que Monclús té “una estima 
com molt pocs, per l’Igualada 
HC”. Ha afegit, a més, que 
“ningú diu que no sigui un en-
trenador vàlid, ni molt menys, 
però a vegades hi ha canvis 
necessaris per poder seguir 
endavant”.

Renovació de Muntané
El jugador igualadí, Joan Mun-
tané continuarà, la propera 
temporada al club arlequinat. 
Muntané disputarà la seva 
tercera temporada al primer 
equip amb la il·lusió de “poder 
ser un jugador més important”. 
El ‘4’ de l’Igualada ha com-
pletat tota la seva carrera es-
portiva al club de la capital de 
l’Anoia, exceptuant una tem-
porada i mitja que va militar al 
CP Vilafranca. 
El president, Manel Burón, ha 
mostrat la seva satisfacció de 
poder renovar un “jugador de 
casa”. Burón ha destacat la 
voluntat de la junta directiva 
a “mantenir un alt percentatge 
d’igualadins al club”. La troba-
da s’ha dut a terme a les ofici-
nes del carrer Capellades. 

L’igualadí Muntané jugarà una temporada més a l’IHC.



Trobada d’alevins. A sota, finals intercomarcals de bàsquet.
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JOCS ESCOLARS / LA VEU

El passat dissabte 23 de maig 
es van celebrar les Finals In-
tercomarcals de Bàsquet dels 
Jocs Esportius Escolars de Ca-
talunya a Igualada. Aquestes 
finals les disputaven els equips 
campions de les comarques 
del Baix Llobregat, Garraf, Alt 
Penedès i Anoia. Va estar or-
ganitzada pels Consells Espor-
tius d’aquestes comarques.
En categoria aleví masculí, el 
campió va ser el Volerany del 
Garraf que va guanyar a la fi-
nal a l’Escola Garcia Fossas 
d’Igualada per 53 a 20. En el 
partit pel tercer i quart lloc, el 
Sant Ramon de l’Alt Penedès 
va guanyar al Vedruna del Baix 
Llobregat per 72 a 65.
En categoria aleví femení, el 
Monalco es va imposar a la fi-
nal al CBS Groc de Sant Feliu 
de Llobregat per 49 a 40. En 
tercera posició va quedar el 
Bàsquet Samà de Vilanova i la 
Geltrú.
En la categoria infantil mascu-
lí, l’equip del Santa Teresa de 
Jesús va guanyar al Vilanova 
Bàsquet Endavant a la final per 
62 a 18.
En categoria cadet-juvenil fe-
mení, el Monalco va ser el 
campió al derrotar a la final al 
Guardiola de Font-Rubí per 56 
a 13.
El proper dissabte 30 de maig 

Finals intercomarcals de bàsquet i trobada de prebenjamins i alevins

se celebren la resta de Finals 
Intercomarcals, les de futbol 
sala (a Vilafranca i a Sitges), 
les d’handbol (al Baix Llobregat 
i Òdena) i les de vòlei (Vilafran-
ca). Els equips que representa-
ran a l’Anoia són els següents: 
Futbol 7 aleví masculí: Mestral. 
Handbol: aleví masculí- Castell 
d’Òdena, aleví femení- Api-
ària. Infantil femení: Pla de 
Les Moreres. Infantil mascu-
lí: E.E.Handbol Òdena. Volei: 
aleví i cadet femení: Igualada 
VC. Juvenil Femení: La Torre 
de Claramunt. Futbol sala: ale-
ví masculí- Emili Vallès, infantil 
masculí- Joan Mercader, Ca-
det masculí- Pere Vives, Juve-
nil masculí- Monalco

Trobada a Montbui i al CEIP 
Garcia Fossas
El passat dijous 21 de maig 
es va celebrar al Complex Es-
portiu de Montaqua de Santa 
Margarida de Montbui la 5a 
Trobada Esportiva Comarcal 
Prebenjamina organitzada per 
les escoles del Garcia Lorca i 
de l’Antoni Gaudí amb el su-
port del Consell Esportiu de 
l’Anoia.
Van ser un total de 900 es-
portistes de primer i segon de 
primària que van gaudir d’una 
matinal lúdicoesportiva. Les 
escoles que van participar van 
ser: Alta Segarra de Calaf; 

Ateneu Igualadí, Dolors Mar-
tí, Emili Vallès, Gabriel Cas-
tellà, Garcia Fossas, Mestral, 
Mowgli, Ramon Castelltort 
d’Igualada; Castell d’Òdena; 
Marquès de la Pobla de Cape-
llades; Torrescasana de la Tor-
re de Claramunt;  Marta Mata 
de Vilanova del Camí; Garcia 
Lorca i Antoni Gaudí de Santa 
Margarida de Montbui.
Durant quasi bé tres hores els 
menuts esportistes van poder 
gaudir d’activitats en tres zo-
nes diferents. La zona groga i 
vermella al camp de futbol on 
feien activitats com mazaball, 
joc de les cadires, el mocador, 
atletisme, futbol xinès, entre 
moltes d’altres. En la zona bla-
va podien ballar, fer manuali-
tats, jocs més tradicionals com 
les bitlles, zona d’habilitats en-
tre d’altres. 
Els diferents grups podien 
moure’s amb llibertat dins de 
cada zona podent practicar les 

activitats que més els atreia.
La darrera Trobada Esporti-
va Comarcal d’aquest any es 
realitzarà el proper dijous 28 
de maig a Masquefa concre-
tament a l’Escola El Turó. En 
aquesta trobada hi participaran 
els alumnes de 3r i 4t de pri-
mària.
El passat dimecres 13 de maig 
es va celebrar la 2a Trobada 
Esportiva Comarcal Alevina 
de Centres Educatius de la co-
marca de l’Anoia. La Trobada 
estava organitzada per l’Esco-
la Garcia Fossas amb la col-
laboració del Consell Esportiu 
de l’Anoia.
450 alumnes es van trobar en 
el Complex Esportiu Les Co-
mes d’Igualada. Les escoles 
que hi van participar van ser: 
Alta Segarra (Calaf), Ateneu, 
Dolors Martí, Emili Vallès, Ga-
briel Castellà, Garcia Fossas, 
Mestral (Igualada), Castell 
d’Òdena i El Turó (Masquefa).
La Trobada portava per títol: 
TOTHOM POT FER ESPORT, 
una jornada de sensibilització. 
Es van treballar diferents es-
ports i activitats adaptades a 
persones amb algun tipus de 
discapacitat. D’aquesta mane-
ra els/les alumnes podien viure 
en la seva pròpia pell les sen-
sacions de les persones que 
tenen alguna discapacitat i que 
fan esport igualment.

Al camp de futbol es va tre-
ballar: el futbol per amputats, 
van poder jugar a futbol amb 
crosses. Van treballar el goal-
ball que és una espècies de 
futbol assegut per a persones 
cegues i que es juga amb la 
mà i amb una pilota-cascavell. 
Van jugar també a futbol coo-
peratiu, a futbol amb els peus 
lligats amb parelles i a futbol 
tradicional.
Al pavelló polivalent van treba-
llar el bàsquet en cadira de ro-
des, el bàsquet cooperatiu, el 
bàsquet convencional, una es-
tació de petanca i una de boc-
cia que seria com una petanca 
per a disminuïts psíquics.
I a la sala de barri juntament 
amb la pista d’hoquei es va ju-
gar a volei assegut, volei coo-
peratiu, volei convencional, es-
quís cooperatius i eslàlom amb 
cadira de rodes.
Va ser una jornada on el que 
es buscava era la sensibilit-
zació dels alumnes, que es 
s’adonessin que hi ha gent que 
encara que tingui mancances 
físiques i psíquiques també po-
den fer esport. I conscienciar 
de la dificultat que té practicar-
lo amb aquestes mancances i 
el mèrit que tenen totes aque-
lles persones que el practi-
quen.

Emocionant segona cursa de F1 
al campionat d’slot del Tim Comarca
SLOT / LA VEU

Novetat per la temporada 
2015, la Fórmula 1 a escala 
1/24 tenia programada la seva 
segona cursa per al passat di-
vendres, que va reportar força 
analogies amb la de l’escala 
real.
Com per exemple la manca de 
desenvolupament palès en els 
cotxes d’alguns pilots que con-
trastava de manera evident 
amb les evolucions d’altres 
que si tenien els deures fets, 
amb diferències de més d’un 
segon per volta. 15 pilots for-
malitzaven la seva inscripció.
Que aquests cotxes són molt 
ràpids en dóna fe els registres 
obtinguts a una volta llençada. 
Corrent a una tensió d’11 Volts 

el millor temps va ser de 11,43 
segons, quan la categoria més 
ràpida fins ara  ben just baixa 
dels 12 segons amb un voltat-
ge de 12 Volts. 
Les dues curses van ser molt 
accidentades, i és que de ma-
nera semblant als reals, si dos 
cotxes que circulen propers es 
toquen, les rodes de l’un s’en-
filen sobre les de l’altre i l’acci-
dent és inevitable, a diferència 
dels vehicles de carrosseria 
tancada. 
La victòria final va ser molt dis-
putada entre tres pilots que van 
acabar empatats a la mateixa 
volta, i al tall de corrent només 
un metre de pista els separava. 
El graó més alt del podi va ser 
per l’igualadí Josep Rosinés, 

que si bé no portava el cotxe 
més ràpid si que va ser el més 
destre en evitar els nombrosos 
accidents. El seguien el David 
Mira i el Pítia Claret. Llàstima 
per el guanyador de la crono-
metrada, en Joan Carles Es-
tébanez, a qui un accident a 
dos minuts del final de la cursa 
va apartar de la victòria.
Tancant els 5 primers Marc 
Andreu i el també igualadí 
Joan Bisbal, i darrere d’ells la 
resta de pilots ja distanciats.
Ara caldrà esperar a després 
de l’estiu per reprendre la Fór-
mula 1, però al Tim Comarca 
les curses no s’aturen i diven-
dres 5 de juny hi haurà la 3a 
cita amb els Grup C.



CE Montbui.

GIMNÀSTICA / LA VEU

El Club Gimnàstic de la Torre 
de Claramunt es va encarre-
gar aquest diumenge 24 de 
maig, a organitzar la final de 
Copa Catalana i la primera 
fase pels conjunts.
Van participar en la modalitat 
d’individual 200 gimnastes 
d’arreu de Catalunya, i en la 
modalitat de conjunts unes 
100 gimnastes.
En aquest campionat les gim-
nastes d’individual donen per 
finalitzada la seva temporada 
en aquesta modalitat. A partir 
d’aquí, n’hi haurà que es de-
dicaran a preparar la tempo-
rada de conjunts i d’altres a 
entrenar força de cara a l’any 
que ve per tornar a gaudir dels 
seus individuals.
Vam gaudir de gimnastes de 
la nostra comarca de diferents 
clubs, les quals van fer un gran 

200 gimnastes van participar a la fase final, al poliesportiu de la Torre de Claramunt.

La Torre de Claramunt va acollir la final de la 
Copa Catalana Individual de gimnàstica
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paper a la competició. Pel que 
fa a les gimnastes del Club 
de la Torre,  s’estan preparant 
per la temporada de conjunts i 
podrem gaudir dels seus balls 
a la tardor. Els organitzadors 
agraeixen a l’ajuntament la 
seva disposició i ajuda en tot 
moment, a l’hora de poder 
portar a terme un campionat 
d’aquestes característiques.
Pel que fa al club Gimnàstic 
San Roque, va participar amb 
nou gimnastes de diferents 
categories. En nivell V, van 

participar Marta Villar i Itziar 
Mensa, fent un final de tempo-
rada molt bona.
En nivell VI, Sandra Domín-
guez, Paula Mula i  Tania Ga-
barri van competir en les se-
ves categories corresponents, 
fent un gran exercici totes tres 
amb una gran expressivitat.
I per finalitzar, en nivell VII, 
Carlota Miramunt, Aida Mora-
les, Gisela Ramírez i Carlota 
Zamora, en diferents catego-
ries i aparells corresponents, 
van acomiadar-se de la seva 

temporada d’individual amb 
una gran execució del seu 
exercici. A destacar la segona 
posició de Carlota Zamora en 
categoria benjamí.
En aquesta final el CE Mont-
bui participà amb 6 de les se-
ves gimnastes. A la categoria 
benjamí nivell VI, Júlia Ainsua 
aconseguí fer-se amb la terce-
ra plaça del pòdium, igual que San Roque.

Júlia Rúbio, que aconseguí 
també la 3a plaça en infantil 
VI. A nivell VII Martina Gras de 
categoria infantil, va ser 5a; 
Karina Dueñas, cadet, va ser 
7a; i les juvenils Míriam Alo-
mar i Marina Marfil quedaren 
en 5a i 7a posició.
Dues gimnastes van ser les 
classificades del Club Gim-
nàstic Aula.
En modalitat corda nivell VI, 
Abril Cots ha conseguit ser 
vuitena, després de superar 
dues fases prèvies i una lesió, 
va demostrar el bon moment 
en el què es troba la gimnasta.
En modalitat cinta i nivell IV, 
Ruth Reymundi va conseguir 
proclamar-se  Sot-campiona 
de Catalunya.
Dissabte es va celebrar a Bar-
celona, la tercera fase i final 
del campionat de Catalunya de 
gimnàstica estètica de grup. 
Dos equips del club Gimnàstic 
Aula  hi van participar. En ca-
tegoria benjamí, Eider Zamo-
ra, Nerea Lara, Anna Planella, 
Judit Serra, Clàudia Cabrera, 
Ivet Alemany i Ona Pérez, van 
ser terceras de la tercera fase 
i 4es a la final, una molt bona 
evolució d’aquestes nenes.
En categoria aleví, Dana Pijo-
an, Mariel-la Espinalt, Sheila 
Garcia, Carla Cervera, Alina 
Gili, Berta Enrique, Laia Pare-
ra, Mariona Robert, Lia Vidal i 
Nerea Sanjuan, van ser terce-
res a la tercera fase i van con-
seguir pujar al tercer esgraó 
del podi a la final i proclamar-
se terceres de Catalunya.

CG Aula.

La guanyadora d’UN VOL EN GLOBUS és:

www.caminsdevent.com
Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!Felicitats!!!

Ma Dolors Rabell
       d’Igualada

i

EL GUANYADOR D’UN TASTEIG  D’ESCALADA

DE MAIG ÉS:

ARNAU
BOSCH

d’Igualada
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HANDBOL / TON CASELLAS

Dissabte al vespre va tenir lloc 
al bar del Park West el sopar 
de fi de temporada dels por-
ters del Club Handbol Iguala-
da, dins el marc de la segona 
edició dels Premis Goalkee-
per. En l’acte hi van assistir 
més de 40 persones, entre 
elles porters, familiars i mem-
bres de la junta directiva. 
L’acte es va iniciar passades 
les 9 del vespre en una sala 
ben plena i en què els qui han 
impulsat aquesta nova idea – 
en Joan Puget i en Joan Mén-
dez - van encarregar-se de 
desenvolupar. En primer lloc, 
en Joan Puget va encetar l’ac-
te amb un discurs valorant tota 
la temporada i en què també 
donava les gràcies a tots els 
porters per haver-se esfor-
çat durant tot aquest període. 
Feta la primera intervenció, el 
protagonisme va a passar a 
ser pels porters del club, que 
van anar sortint un per un per 
tal de rebre una samarreta 
commemorativa de la tempo-
rada, en la què s’hi podia llegir 
a la part del darrere la paraula 
porter escrita en molts idiomes 
diferents. 
La segona part va està encap-
çalada per continguts audiovi-
suals per tal de repassar amb 
imatges tota la temporada 
esportiva. Els assistents van 
poder gaudir de fotografies i 
vídeos d’entrenaments exclu-
sius per a porters que s’han 
dut a terme al llarg dels últims 
mesos, fent així ja un altre se-
gon homenatge als porters. 
Després, també van poder 
veure vídeos dels porters fent 
aturades en partits oficials, 
una experiència que vivien per 
primera vegada molts d’ells 

La 2a edició dels Premis Goalkeeper 
d’handbol, tor un èxit

AGILITY/ LA VEU

Aquest cap de setmana s’ha 
disputat a Ifema, Madrid, una 
competició selectiva per al 
mundial d’agility 2015, dins 
la celebració de 100x100 
Mascota, Fira de l’Animal de 
companyia, organitzada per 
la Real Societat canina Espa-
nyola (RSCE)
En el marc d’aquesta competi-
ció Luis Luque ha pujat al podi 
amb un segon lloc amb el seu 

Podi de Luís Luque a Ifema

i que va tenir una molt bona 
rebuda. 
Ara sí, després de haver fet 
un repàs de la temporada des 
de tots els angles possibles, 
es va passar a l’entrega del 
Premi Goalkeeper. En l’edició 
d’enguany, els organitzadors 
van decidir concedir dos ac-
cèssits, ja que el nivell i sobre-
tot l’esforç i millora i dels por-
ters ho han obligat. Aquests 
dos premis menors, van anar 
a parar a les mans del porters 
dels dos equips infantils mas-
culins del club, que van rebre 
un petit guardó. Després d’una 
llarga espera va arribar el gran 
moment, molts dels porters 
se’ls veia il·lusionats per veure 
el seu nom a la pantalla que 
anunciava el porter guanya-
dor, i la sorpresa va envair la 
Xènia Méndez quan s’hi va 
veure. Ella és així, humil, no hi 
pensa en aquestes coses. La 
portera de l’aleví “A” ha mos-
trat unes ganes immenses 
de treballar que es veuen re-
flectides en una gran evolució 
esportiva, a base de l’esforç 
del dia a dia. Així doncs, la 
guanyadora de l’any passat, la 
Júlia Estany, va fer entrega del 

premi a la nova guanyadora. 
Posteriorment, i ja per tan-
car l’acte abans del sopar, 
en Joan Méndez va demanar 
la presència d’en Pau Puget, 
porter igualadí que juga a La 
Roca, competint en la Divisió 
d’Honor Plata, la segona di-
visió a nivell estatal. La seva 
presència tenia dos objectius: 
un de reconeixement i l’altre 
de motivació per als porters 
de l’Handbol Igualada. Des-
prés de veure un resum en 
imatges de la seva carrera, ini-
ciada des de ben petit al club 
igualadí, en Pau va fer un dis-
curs agraint totes les mostres 
d’efecte rebudes i reconeixent 
que un acte com aquest no 
l’havia vist mai fer en cap altre 
club d’handbol. Ja per tancar 
l’acte es va fer un sopar amb 
tots els assistents. 
L’acte va ser tot un èxit, expe-
rimentant una notable millora 
respecte l’última edició en as-
pectes generals. Un cop més 
donar les gràcies als que van 
decidir ara ja fa més d’un any 
començar una iniciativa així, 
que fa que el club igualadí si-
gui més gran. 

gos Melendi, aconseguint així 
assegurar la seva participació 
en el mundial d’agility d’aquest 
any que tindrà lloc a Itàlia.
Luis Luque ha aconseguit 
classificar-se des de 2004 en 
tots els mundials d’agility or-
ganitzats per la FCI, culminant 
en pòdium al 2013 com a cam-
pió del món en la màniga de 
Jumping a Sud Àfrica i sots-
campió del món per equips a 
Luxemburg el passat any.

Resultats dels equips de l’Handbol IGD
HANDBOL / TON CASELLAS

Sènior Masculí
CHI 35 – 30 Tortosa
Partit complicat però salvat 
gràcies a la bona feina dels 
pocs efectius igualadins que 
hi van haver a pista. Aquesta 
setmana l’Igualada es despla-
çarà a Terrassa per enfrontar-
se al Handbol Ègara, un partit 
a priori més fàcil. 
Entrenats per José Manuel 
Jiménez, van jugar: Robert 
Canadell (14 a.), com a porter. 
Jordi Vilarrubias (3), Esteban 
Lezama (4), David Cubí (5), 
Pol Cantero (13), Roger Cal-
çada (2) i Òscar Visa (4).
Juvenil
Sant Quirze 29 – CHI 24

Van jugar a les ordres de Pol 
Cantero, Carles Serra i Adrià 
Senar a la porteria i com a ju-
gadors de camp Pere Sendra, 
David Diaz, Jordi Balsells, Èric 
Gil, Àlex Campos, Ivan Her-
nández, Joel Caño i Nicolás 
Orozco.
Escola Àuria
Diumenge, les Comes és va 
convertir en una festa per 
l’handbol escolar, on dife-
rents escoles van mostrar els 
seus coneixement d’aquest 
esport davant altres equips, i 
d’aquesta forma poder gaudir 
d’una jornada molt especial. 
L’equip format per els juga-
dors de l’Escola Àuria també 
van poder gaudir d’aquesta 
jornada, jugant contra l’equip 

infantil femení del Club Hand-
bol Igualada.
Els jugadors de l’Escola Àu-
ria no van perdre el control 
del partit, i es van mantenir 
per sobre en les dues últimes 
parts, aconseguint una còmo-
de avantatge de 5 gols.
Els jugadors van rebre una 
copa de guanyadors, i Dani el 
Haddouchi va rebre una ca-
nellera Kempa com a premi al 
millor jugador del partit.
Entrenats per Eduard Jounou, 
Roger Calçada i Sergi Garcia, 
van jugar: Cristian Ferreiros, 
Juan Gomez, Raúl Bueno, 
Iván Ateinza, Alex Fuentes, 
Dani el Haddouchi i Martí 
Méndez (porter de l’infantil).

HOQUEI FEMENÍ/ LA VEU

Tres jugadores igualadines 
han rebut, al Museu Olímpic 
de l’Esport de Barcelona, el re-
coneixement del Comitè Olím-
pic Espanyol, i de la mateixa 
Real Federación Española de 
Patinaje per la seva trajectò-
ria, durant la “1a Gala del Pati-
naje” organitzat per la mateixa 
FEP. Així, la Marta Soler rebia 
la Medalla del COE pel Mundi-
al assolit el 2008 al Japó. Les 
jugadores Raquel Bernadas 
i Maria Díez rebien també la 
medalla del COE i un diploma 
“ORDEN DE MÉRITO”, de la 
FEP, per l’Europeu del 2013 
guanyat a la ciutat asturiana 
de Mieres.
A l’acte no hi va poder assis-
tir la Maria Díez per trobar-se 
concentrada amb el seu equip, 
l’Hostelcur Gijon, a Astúries, a 
punt de viatjar a Girona per 
disputar el partit corresponent 
a la 24a jornada de l’OKlliga. 
La jugadora igualadina i mà-
xima anotadora de l’OKlliga 
femenina en les darreres tem-
porades, va quedar la setma-
na passada en segona posició 
al trofeu MVP de la OKlliga 
femenina per darrere, només, 
de l’asturiana del CP Voltregà, 
Natasha Lee. Aquesta distin-
ció és fruit de les votacions de 
les capitanes i entrenadors de 
tots els equips de l’OKlliga fe-
menina.

El el COE, la FEP i l’OKlliga, 
amb l’hoquei femení igualadí

Les jugadores igualadines van 
ser acompanyades pel Presi-
dent de l’Igualada Femení Ho-
quei Club Patins, Salvador Gil 
Garcia, representant el club 
igualadí convidat en aquesta 
“1a Gala del patinaje” per la 
FEP.
Aquests reconeixements són, 
sens dubte, un senyal ine-
quívoc de la bona salut de 
l’hoquei patins femení a casa 
nostra. I més després de la 
decisiva i potencial aposta 
que ha fet l’Igualada Femení 
Hoquei Club Patins amb la 
creació de l’escola d’hoquei 
patins, batejada amb el nom 
de “OKpatina”, i que ha servit 
per formar en aquest esport 
a més de 30 nens i nenes en 
aquest curs. Aquesta escola, 
no tan sols tindrà continuïtat 
la temporada/curs vinent, sinó 
que també es podrà gaudir 
aquest estiu. Per a més infor-
mació cal dirigir-se al Patronat 
d’Esports d’Igualada o trucar 
al 609315070. La tempora-
da vinent, l’hoquei femení de 
casa nostra celebrarà els seus 
25 anys amb diferents actes 
commemoratius. En aquests 
es farà reconeixement públic 
a totes aquelles persones que 
han sumat i han aportat esforç 
i dedicació al club, i per a què 
l’hoquei femení igualadí sigui 
un dels referents d’aquest es-
port a casa nostra i al món.



Cal Font les Moreres.

PÀDEL / LA VEU

Nova victòria del primer equip 
Subaru de l’Esquaix Igualada 
guanyant dos punts que el si-
tuen de nou en la zona alta de 
la classificació.
Mito Campins/Josep Llorach 
no van tenir problemes per 
guanyar el seu punt davant 
Nacho Pérez/Jose Ulloa per 
6-3, 6-2. Marc Corcelles/Ber-
nat Solé en canvi no van po-
der amb David Méndez/Xavi 
Morera perdent per 2-6, 6-3, 
4-6 però finalment Isidre Ma-
rimon/Quim Aribau van sumar 
el decisiu guanyant Isaac Ma-
teo/Xavi Pijuan per 3-6, 6-4, 
6-3.
El segon equip Subaru va 
caure sense pal·liatius davant 
el CP Torelló, un equip jove i 
amb clares aspiracions de ju-
gar a 1a l’any vinent.
Jordi Carol/Martí Mas van ce-
dir per 3-6, 2-6, Pep Ferrer/
David Sanuy van caure per u 
doble 1-6 i finalment Joan Al-
bareda/Lluís Fernàndez van 
plantar cara però també van 
caure per 3-6, 4-6.
Davant Les Moreres Derbi en 
canvi, el partit va anar molt 
frec a frec caient finalment per 
2-1.
Lluís Fernàndez/Joan Albare-
da van resoldre còmodament 
6-2, 6-0 davant J.A. Pallejà/
Roger Caldito, el de Montbui 
van empatar guanyant als 
nostres Àngel Solé/David Sa-
nuy per 0-6, 6-2, 3-6 caient 
davant Xavi Valls/Pau Borrega 
i finalment en el decisiu, llar-
guíssim i igualat partit de Jor-
di Carol/Martí Mas caient 6-2, 
6-7, 5-7.
Les noies Subaru estan fent 
un bon final de campanya i 
dissabte van assolir una meri-
tòria victòria davant el +K Pà-
del d’Òdena. Natàlia Biosca/
Georgina Carrer no van tenir 
cap opció davant Montse Car-
rillo/Sònia Ruiz perdent per 
2-6, 0-6 però les coses és van 
capgirar gràcies a la victòria 
de Francina Olaria/Carla Gas-
só 6-3, 6-0 i la de Marta Hidal-
go/Èlia Soriano per un doble 
6-1 davant Lyz Miró/Iolanda 
Vázquez.
Pel que fa als equips de Cal-
font-Les Moreres, bona elimi-
natòria dels Juniors que van 
guanyar als líders per 1-2 a 
Santa Eulàlia de Rosanes.
Roger Caldito – Marc Muntane 
van perdre per 4/6 – 7/5 – 4/6 
davant Xavi Comelles – Marta 
Alonso. Gerard Valls – Jordi 
Valls van derrotar a Edu Ribe-
ra – Eric Lopez per 6/0 – 6/0.
Sergi Caldito – Toni Esteve 
van guanyar per 6/4 – 0/6 – 
7/5 davant Pau Padros – Jordi 
Pedret.
El federat A es va desplaçar 

Activitat dels equips de pàdel
TAE-KWONDO / LA VEU

El Centre Gui d’Igualada va 
assolir quatre medalles en el 
camopionat de promoció jú-
nior que es va fer a Barcelo-
na el passat 24 de maig. Van 
guanyar la medalla d’argent 
Georgina Pallares, de bronze 
Daniel Gonzalez, Paula Posa-
da, i Jie Chen.
Georgina en el seu segon 
campionat li va faltar expe-
riència, Daniel va guanyar 2 
combats realitzant un tercer 
combat lesionat el qual va 
perdre per diferència d’1 punt. 
Paula va estar lenta al principi 
i en un segon combat més rà-
pida, però ja era massa tard. 
El que va estar magnífic per 
ser la seva primera vegada va 

Quatre medalles per 
al Centre Gui d’Igualada
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a Indoor Pàdel Bages. Els ju-
gadors  Lluís Piqué, Toni Va-
lldaura, Xavi Mercader, Jaume 
Mallart, Esteve Graells i Toni 
Esteve, van caure per 2-1, en 
uns partits difícils a 3 sets ca-
dascún. 
Pel que fa als equips de Mes 
Kpadel, l’equip masculí va 
perdre a Manresa a l’Indoor 
Pàdel Bages per 2 a 1 i man-
té la segona posició en la lliga 
catalana de la federació. 
Les parelles van estar forma-
des per: Jordi Bornay i Alex, 
Javi Lozano i Uri Vinardell, 
Lluis Pol i Pere Ramón.
L’equip masculí de PadelCat 
va perdre 3 a 0 a casa del Pà-
del 1 de Sabadell. Les parelles 

les van formar Carlos Vazquez 
i Toni Aguilera, Josep Camps i 
Raúl Berzas, Lluis Pol i Alfon-
so Alonso.
L’equip padelcat junior de 
+kpàdel van guanyar A Man-
resa Al club Tot Padel per un 
contundent 0 a 3. Les pare-
lles les van formar Laura Pol 
i Laia Aguilera, Max Linares i 
Francesc Pol, Sergi Ger i Edu 
Ramón.
El femení del padelcat +kpà-
del van sortir amb una derrota 
de 3 a 0 a casa del Matchball 
pàdel. Les parelles les van 
formar Mª Jose Santamaria i 
Cristina Esteve, Yolanda Piñe-
ro i Giuliana Elias, Monica Po-
lanco i Anna Claramunt.  

Júnior del +K Pàdel.

Femení del +K Pàdel.

Femení del Esquaix IGD

ser Jie Chen, que va guanya 
2 combats, perdent un tercer.
Gran labor dels competidors, 
cal agrair el treball de la coac-
hs Lydia Litrán.

HOQUEI / LA VEU

L’HC Montbui va derrotar per 
7-4 el Monjos en partit de la 
Segona Catalana. 
HC Montbui: Roger Madrid 
(porter), Edu Cassadó, Isaac 
Gual, Bernat Perelló, Marcel 
Monclús, Daniel Gual, Pere 
Vallès, Iván Rica, Víctor Bossa 
i Pep Ferrer. Sota les ordres 
de Gabri Ramírez. 
Altres resultats
Prebenjamí
CHP SANT FELIU, 3-HCM, 0
Alejandro Luque, Andreu Sau-
rí, Oriol Malet, Manel Saurí, 
Daniel Iglesias, Pol Ruiz, Eloi 
Codina i Martí Pons. Sota les 
ordres de Ivan Rica. 
Benjamí
HCM, 4-CP CONGRÉS, 2
Marc Serra (porter), Liu Cap-
devila, Ona Vidal, Vadim Puig, 
Ariadna Busqué, Judit Llobet, 
David Ruiz i Pau Torilo. Sota 
les ordres de Roger Madrid.
Aleví A 
HCM 4-3 SANT JOSEP

L’HC Montbui va derrotar 
el Monjos per 7-4

SANT JOSEP SS 4-1 HCM
Biel Llobet (porter), Maure Ma-
drid, Àlex Rica, Adrià Torras, 
Marc Bacardit, Gerard Bacar-
dit, i Arnau Segura, dirigits per 
Daniel Baraldés.
Veterans
CERDANYOLA CH, 5-HCM, 4
Josep Mir i Gabri Ramírez 
(porters) Jofre Torra, Xavi 
Massana, Albert Pinyol, Albert 
Parera, David Compte, David 
Bars, Moisès Cervera, i Carles 
Povill.  
 

ATLETISME / IGNASI COSTA

Set atletes del C.A. Igualada 
Petromiralles van participar 
diumenge, en la 3a. edició del 
Meeting de Gavà per atletes 
Veterans, que es va dur a ter-
me a les pistes de la Bòbila de 
Gavà, amb una important par-
ticipació d’atletes de les dife-
rents categories.
Van destacar les actuacions 
de Josep Mª Lagunas, 1r en 
pes categ. M-35 amb 10,40 m., 
i 3r en disc M-35 amb 33,97 
m.; de Jordi Fernández Pa-
tiño, 1r en Javelina en categ. 
M-45, amb 33,27 m., i 3r en 

Set atletes veterans del CAI, 
al Meeting de Gavà

disc M-45 amb 27,31 m. i de 
Jordi Fernández Aguado, 1r en 
categ. M-35 i 2n absolut en els 
5.000 m.llisos amb 16’53”81. 
Destacar en femenines, les 
actuacions de Paquita Pérez, 
2a. en els 1.500 m.llisos en 
categ. W-45, amb 5’19”96, i 
de Josefa Salazar, 1a. en pes 
W-45 amb 6,68 m., i 1a. en 
disc W-45 amb 16,93 m. An-
toni Jorba era 3r en els 200 
m.ll. categ. M-50, amb 13”27, i 
4t en els 200 m.ll, categ. M-50 
amb 27”93, i Francesc Segura 
era 4t en els 200 m.ll. en ca-
teg. M-45 amb 26”53.
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NATACIÓ / LA VEU

Dissabte passat es va cele-
brar  a la piscina de les Comes 
a Igualada la darrera jornada 
de lliga de la categoria benja-
mins, els peques del club.
Per part del CNI van partici-

Darrera jornada de lliga dels més 
petits del Club Natació Igualada

CURSES / LA VEU

Dissabte 23 de maig es va 
celebrar una nova edició de 
l’Igualada Urban Running, 
amb una excel.lent organitza-
ció i un gran ambient festiu-
esportiu, va comptar amb la 
participació d’un gran nombre 
de corredors del CAI triatló, 
destacant la 6a. posició gene-
ral de Daniel Baraladés i la 2a 
general d’Anna Noguera en la 
prova reina de 10km. La pro-
va va ser guanyada per Roger 
Roca i Sara Loehr.
La resta de resultats dels com-
ponents del CAI triatló Petro-
miralles foren:
6è Daniel Baraldes
11è Marc Moreno
17è Daniel Segura
18è Bernat Planas
50è Josep M. Planell
51è Jordi Moreno
85è Carlos Fernandez
Fèmines:
2a Anna Noguera
D’altra banda, diumenge, Eva 
Ribalta, Sergi Pujabet, Joan 
Montaner i Bernat Vinyals, 

Resultats dels triatletes del CAI 
en diverses competicions

par: Mireia Morales, Gil Rome-
ro,  Mikel  Pérez,  Aitor Bus-
tos,  Marc Daniel Gheorghioi,  
Chiara Russo, Mar Bustos,  
Carla Perianes,  Carlos Gon-
zález,  Mar Romero,  Joel Her-
nández,  Erik Pérez,  Jessica 

Rodriguez, Júlia Monclús i 
Janna Carrero. Els petits, com 
tots els nedadors del club, van 
demostrar que amb esforç i 
bon entrenament s’aconse-
gueixen molts bons resultats. 

triatletes del CAI triatló Pe-
tromiralles van participar a la 
segona edició de l’exigent tri-
atló Lleida - Gimenells que va 
comptar amb 270 inscrits i que 
es celebrava sota la distancia 
de half-ironman on els parti-
cipants van haver de nedar 
1900 metres, a continuació 90 
km de ciclisme i per acabar 
21km corrent. Prova molt dura 
on els triatletes del CAI triatló 
Petromiralles van aconseguir 
uns grans resultats destacant 
la brillant 3º posició de la ge-
neral femenina d’Eva Ribalta i 
la 33º posició general de Sergi 
Pujabet. 
La prova va ser guanyada per 
Manuel Lloret del CN Sitges i 
Ivet Farriols del Saltoki Triki-
dek. La resta de resultats dels 
components de l’equip del CAI 
triatló Petromiralles foren:
33è Sergi Pujabet         4h56 
110è Joan Montaner    5h31
141è Bernat Vinyals     5h45
Fèmines:
3a Eva Ribalta   5h20

Dura derrota del CFS Can Titó, que tot 
i això manté la Divisió d’Honor

FUTBOL SALA / LA VEU

L’equip sènior visitava la com-
plicada pista de parquet del 
Futsal Cervelló amb la mà-
xima iŀlusió d’aconseguir els 
tres punts i no haver d’esperar 
cap altre resultat per aconse-
guir la permanència a Divisió 
d’Honor Catalana. 
El partit va començar molt ma-
lament, ja que en la primera 
part l’equip no va aconseguir 
entrar en el partit i va arribar 
amb un desfavorable 3 a 0 al 
descans. Sense possesió de 
pilota i amb només dues oca-
sions clares de gol l’equip es 
limitava només a defensar. 
Les males actuacions del cos 

arbitral van fer que arribéssim 
al descans amb dues expulsi-
ons i un penal en contra. 
Fet d’això l’equip va intentar 
sortir a la segona part a po-
sar-se en el partit i lluitar per la 
victòria. Però no va ser així i el 
Futsal Cervelló als cinc minuts 
posava el 4 a 0. Un minut més 
tard Jordi Boleda va escurçar 
diferències posant el 4 a 1 a 
l’electrònic però va ser només 
un miratge ja que l’equip arri-
baria al final del partit amb un 
desfavorable 7 a 1.
Tot i això l’equip sènior ha 
aconseguit la permanència 
a Divisió d’Honor Catalana, 
ja que el Frederic Mistral va 

caure derrotat per 5 gols a 1. 
La derrota dels barcelonins 
fa que els de Vilanova, faltant 
una jornada per acabar la lli-
ga, aconsegueixin la perma-
nència i juguin una temporada 
més a la màxima categoria del 
futbol sala català. 
Des del club volen agrair l’es-
forç dels jugadors, d’aficio-
nats, amics,amigues, familiars 
i coneguts. Fet d’això volen 
que dissabte dia 30 de Maig 
a les 18:00h el Poliesportiu de 
Can Titó sigui una festa i pu-
guem celebrar la victòria en 
l’últim partit de lliga i la desit-
jada permanència. 

Un Top 10 de l’esquaix mundial, 
dimarts a Igualada
ESQUAIX / LA VEU

El dimarts dia 2 al vespre, el 
TOP 10 mundial del circuit 
PSA, el gallec Borja Golan fa 
una visita al carrer Masquefa 
per explicar el ABC de l’es-
quaix amb tots els qui hi vul-
guin participar.
El jugador gallec va ocupar fa 
pocs mesos el número 5 del 
rànquing mundial i actualment 
es troba en el 10è lloc. El Bor-
ja que ha guanyat 13 cops el 
títol nacional absolut, és el mi-
llor jugador espanyol de l’his-
toria d’aquest esport i a part 
de jugar amb tots els present 
explicarà les seves vivències 
personals a les instal·lacions 
igualadines de les 18:00 a les 
21:30.
 
Nacho Fajardo guanya 
el títol català de sub 13
El montbuienc Nacho Fajardo 
va dominar a Sant Just el títol 

català S13 i per tant és con-
solida com el millor jugador 
català de la seva edat. El jove 
és va imposar a quarts de final 
al local Bernat Serna, a semis 
al gironí Hugo Lafuente i a la 
gran final al Búlgar afincat a 
Sant Just Philip Georgiev. 
En aquesta mateixa categoria, 
també molt destacada actu-
ació del igualadí Nil Aguilera 
que fou 5è.
En categoria femenina, també 
en sub 13, la Montse Fajardo 
va tenir una destacada actua-
ció quedant en quart lloc final.
Finalment en S17, Nacho Fa-
jardo va ser 6è i el seu germà 
Javi fou 8è.
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MÚSICA / LA VEU

Durant el mes de juny la ciu-
tat d’Igualada es tornarà a 
moure a ritme de jazz amb 
la celebració del tercer Esti-
val de Jazz, una edició que 
suma més propostes i més 
escenaris a l’aire lliure.
El cartell presenta vuit con-
certs, cinema a la fresca, 
un espectacle infantil de 
la companyia Terra Negra, 
una exposició fotogràfica de 
Dani Álvarez i una conferèn-
cia sobre Art Blakey a càr-
rec d’Adrià Font. La majoria 
d’activitats són gratuïtes.
Entre les propostes musicals 
destaquen Gabacho Maro-
connection, que formen part 
de la programació musical 
del festival Vadefoodies pro-

duïda per l’Estival de Jazz, 
Smack Dab, Free Art Three, 
Wom Trio i la Carta Blanca 

Gabacho Maroconnection, Smack Dab, 
Toni Vaquer, Wom Trio i Free art three, a la 
tercera edició de l’Estival de jazz d’Igualada

Del 18 al 28 de juny 
l’Estival de Jazz 
omple la ciutat 
d’Igualada de música 
i d’activitats relacio-
nades amb el món del 
jazz.

a Toni Vaquer, projecte del 
qual l’Estival de Jazz n’edita-
rà un disc.
Aquesta edició de l’Estival 
de Jazz compta amb la col·
laboració dels artistes igua-
ladins Roger Velázquez, cre-
ador del cartell, Marc Vila, 
de l’espot publicitari, i Josep 
Mª Taribó, dissenyador de la 
web del festival.

MÚSICA / LA VEU

Aquest proper dissabte 30 de 
maig a les 6 de la tarda, Marc 
Freixas (poeta) i Albert Gàmez 
(cantautor) fan la presentació 
oficial del disc  al Teatre de 
l’Aurora d’Igualada. Serà un 
concert molt especial ple de 
coŀlaboracions. Es dividirà en 
dues parts; una part íntima, on 
el poeta i el cantautor reciten 
i canten els poemes acompa-
nyats de les notes del piano, 
on també la ballarina i alumna 
Marta Rubio (de l’Estudi de 
Ballet de Montserrat Andrés) 
ens presentarà la seva coreo-
grafia inspirada amb el poema 
musicat “Infinitament junts”. 
La segona part del concert  
és una part més rítmica amb 
la coŀlaboració de diferents 
músics igualadins com Toni 
Balsells (guitarra), Tolo Ga-
barró (bateria), Marcel Jorba 
(guitarra) i Josep Xifré (baix). 
També participarà l’alumna 
Clàudia Peribañez de l’Insti-

tut Pere Vives Vich recitant un 
poema que va escriure en el 
Certamen literari de Sant Jor-
di inspirant·se amb els versos 
“… saps que els dies es tor-
nen blaus del tot…” del mateix 
poeta Marc Freixas.
El mateix dia del concert 
es sortejarà el disc “Música 
d’amor i silenci” entre totes les 
entrades venudes.
Les entrades tenen un preu de 
5 €.
Pots reservar o comprar les 
entrades a:
Envia un e·mail a: recitalamo-
risilenci@gmail.com
Taquilla del teatre a les 17 h 
tarda al mateix dia del concert.

Marc Freixas i Albert Gàmez 
presenten el seu disc “Música 
d’amor i silenci” al Teatre de 
l’Aurora

Per al concert de 
presentació del disc 
es comptarà amb la 
col·laboració de mú-
sics igualadins, dansa 
i poesia

POESIA / LA VEU

Demà dissabte, 30 de maig, 
a les 20h, tindrà lloc a l’ado-
beria de Cal Granotes un nou 
recital del cicle DePellSensi-
ble. En aquesta ocasió, els 
protagonistes seran els poe-
tes catalans contemporanis, 
amb una selecció de poemes 
que ha anat a càrrec del fi-
lòleg i poeta igualadí David 
Soler·Ortínez, a través de la 
qual es farà un recorregut 
per temes com l’escriptura, 
la ciutat o l’amor amb autors 
com Ernest Farrés, Gemma 
Gorga, Feliu Formosa, Joan 

Margarit, Francesc Garriga, 
entre altres.
En el recital hi participaran 
l’actriu Ingrid Domingo, que 
hi intervindrà com a rapsode i 
l’acompanyaran quatre alum-
nes de l’Escola Municipal de 
Música d’Igualada, Ona Alon-
so (guitarra clàssica), Àstrid 
Boada (piano i acordió), Ber-
nat Canals (glockenspiel i pi-
ano) i Carles Pauné (guitarra 
electroacústica i elèctrica).
La presentació de l’acte ani-
rà a càrrec del mateix David 
Soler·Ortínez. Les entrades 
es poden comprar de manera 

anticipada a 6 euros al Punt 
de Difusió Cultural i Turística 
(c/ Garcia Fossas, 2) o a la 
mateixa taquilla de Cal Gra-
notes (Baixada de la Unió, 
s/n) una hora abans del reci-
tal, al preu de 8 euros.
Enguany, el cicle té una du-
rada de nou mesos, d’abril a 
desembre. El proper mes de 
juny estarà dedicat al poeta 
Miguel Hernández i els se-
güents mesos tindran com a 
protagonistes Joan Llacuna, 
Maria Mercè Marçal, Ovidi 
Montllor i Konstantinos Ka-
vafis, entre d’altres.

Poetes catalans contemporanis, la nova proposta 
del cicle de música i paraules DePellSensible

BICICLETES

PROMOCIÓ
 QUINZENA!
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CULTURA / LA VEU

Veniu a un dels jaciments més 
interessants dels homes ne-
andertals i coneixereu aquests 
grans caçadors-recol·lectors 
que visqueren a l’Abric Roma-
ní de Capellades entre 70.000 
i 40.000 anys enrere. També 
podreu practicar el tir amb 
propulsor i tir amb arc! Us 
esperem a l’entrada del Parc 
a les 11.45 h. Visita gratuïta. 
Edat recomanada: a partir de 
8 anys. Aforament limitat. El 
NEAN-Parc Prehistòric de Ca-
pellades, a la Cinglera del Ca-
pelló, posa en valor una vinte-

na de jaciments arqueològics 
que es troben en un paisatge 
geològic excepcional. D’entre 
tots ells destaca sens dubte el 
jaciment paleolític neandertal 
de l’Abric Romaní. Gràcies a 
la recerca que s’hi porta a ter-
me podem saber que el lloc ja 
va ser ocupat per poblacions 
humanes fa més de 70.000 
anys, concretament per co-
munitats d’homo neandertal. 
D’elles coneixem que eren ca-
çadores, recol·lectores, que a 
l’Abric a vegades s’hi estaven 
per fer parades curtes de ca-
cera o bé hi establien el cam-
pament base des d’on explo-

Cultura en família proposa una visita al Parc 
Prehistòric de Capellades

tar l’entorn. En el lloc s’hi han 
trobat ossos de la fauna que 
menjaven, rastres que ens do-
nen a conèixer el nivell de do-
mini del foc que tenien, i con-
junts d’eines de sílex i altres 
roques. Si voleu saber moltes 
més coses dels habitants més 
antics de l’Abric Romaní, com 
eren i com viven, us esperem 
a l’entrada del Parc (ronda 
Capelló s/n) a les 11.45 h per 
seguir una visita d’una hora 
aproximada de durada. Un 
audiovisual sobre aquestes 
comunitats i sobre com les es-
tudia l’arqueologia, la visita al 
jaciment i l’experimentació de 
tir amb propulsor i de tir amb 
arc us faran passar una bona 
estona en família. 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, contacontes 
o cinema en català. Un munt 
de propostes, en bona part 
gratuïtes, organitzades des de 
l’IMC pel Museu de la Pell, el 
Programa de Millora del Barri 
de Sant Agustí, la Biblioteca 
Central d’Igualada i la pro-
gramació estable de teatre de 
Xarxa Igualada.

TEATRE / LA VEU

La Mostra d’Igualada i Reco-
mana, Associació per a la pro-
moció de les arts escèniques, 
integrada per més de 40 crítics 
del país han fet públics, aquest 
dimarts, els guanyadors del I 
Concurs de crítica teatral de la 
fira convocat en les categori-
es infantil i juvenil. Els iguala-
dins Martí Rossell Pelfort, de 
12 anys, i Marina Diaz Forn, 
de 15 anys, han guanyat els 
primers premis per la seva crí-
tica dels espectacles ‘Mons-
tres’ de la companyia Aflel i 
‘Ricard de 3r’ d’À trois teatre, 
respectivament. El segon i ter-
cer classificats en la categoria 
infantil són Biel Rossell Pelfort 
i Cristina Batalla Vilà, mentre 
que en la categoria juvenil, 
Marta Aloy Jorna i Georgina 
Martí Figueras han quedat 
en segona i tercera posició. 
Els guardons consisteixen en 
vals de compra dotats en 100, 
50 i 25 euros, en funció de la 
classificació, gentilesa de les 
llibreries Abacus Cooperativa, 
Aqualata i Cal Rabell. Els pre-
mis s’atorgaran personalment 
el proper divendres, a partir 
de les 18h, a cadascuna de 

les botigues. El jurat del con-
curs, format per Belen Ginart, 
Juan Carlos Olivares i Jordi 
Bordes, ha valorat molt positi-
vament “l’exercici de raciona-
lització i redacció dels autors 
en condensar l’emoció d’un 
espectacle amb un text propi”. 
Segons l’elenc de crítics de 
Recomana, “el públic s’està 

erigint a dia d’avui com una 
veu prescriptora més i és molt 
saludable que, des que és pe-
tit, s’incentivi la seva mirada 
externa perquè pugui valorar 
una disciplina artística”. 
Les crítiques guanyadores 
s’han publicat al web de La 
Mostra i a la secció Noves 
Veus de Recomana.cat.

Martí Rossell i Marina Diaz guanyen el I Concurs 
de crítica teatral de La Mostra d’Igualada

CULTURA / LA VEU

Dilluns passat a l’AUGA, Vi-
cenç Lozano explicava que el 
Papa Francesc havia fet tan-
car més de tres-mil comptes 
de la Banca Vaticana. Comp-
tes bancaris per on podien 
moure’s diners de la màfia, de 
la droga, de la venda il·legal 
d’armes i/o de qualsevol acti-
vitat il·lícita. Aquesta notícia la 
publicaven dimarts els periò-
dics.
La feina del Papa Francesc 
i les dificultats per fer net en 
una estructura hermètica i en-
quistada foren resumides per 
Lozano amb una frase: “Al Va-

ticà el que no és sagrat és se-
cret”. L’altra afirmació fou: “El 
Papa està més segur fora del 
Vaticà que dins”.
Dos petites mostres d’una 
hora atapeïda d’informació i 
opinió sobre com pot evolu-
cionar la trajectòria del Papa 
Francesc i del prestigi mundial 
que, en molts àmbits, ha asso-
lit el bisbe argentí.
El proper dilluns ens acosta-
rem al món medieval de la mà 
de Laura de Castellet, medie-
valista investigadora de la co-
municació entre territoris fa mil 
anys i especialista en música 
medieval.

Secrets del Vaticà: Reformes 
del Papa Francesc a l’AUGA

EXPOSICIONS / LA VEU

Amb aquest títol es presenta-
rà a l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps una selecció 
dels treballs que han dut a 
terme l’alumnat del “Taller de 
gravat” de l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps al llarg 
d’aquest curs 2014-2015.
Aquest taller forma part de 
l’àmplia oferta educativa de 
cursos monogràfics per a 
adults que l’escola ofereix en 
horari de tarda. Sota el gui-
atge i la supervisió de la pro-
fessora Raquel Camacho, els 
alumnes d’aquest taller han 
après diferents tècniques del 
gravat, des de monotips fins 

al fotogravat, passant per la 
xilografia, el linòleum, la lito-
grafia, l’aiguafort, l’aiguatinta 
o la punta seca, apart d’altres 
tècniques experimentals. En 
paral·lel a l’aprenentatge de 
les tècniques, els alumnes 
han desenvolupat en aquest 
curs projectes artístics perso-
nals, una selecció dels quals 
es presentaran en aquesta 
exposició que es podrà veure 
a partir del proper dia 1 fins el 
12 de juny, dins l’horari habitu-
al del centre. 
La inauguració està prevista 
per al dijous dia 4 a les 8 del 
vespre.

Exposició “Estampes”, a l’EMA 
Gaspar Camps
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El 1938 Orson Welles era 
un jove actor director teatral 
que, tot i el seu talent no ha-
via  aconseguit la repercussió 
desitjada, així que, com molts 
actors de la època s’havia re-
fugiat en el radioteatre. Va 
passar d’actuar en obres alie-
nes al seu propi programa The 
Mercury Theater of the Air, on 
adaptava clàssics de la litera-
tura. Tot i això, la popularitat no 
arribava. La majoria d’oients el 
sintonitzaven en acabar altres 
programes més populars.
La nit de Hallowen  va decidir 
adaptar La Guerra dels Mons 
com una retransmissió en di-
recte dels fets, on els reporters 
informaven d’una invasió mar-
ciana. Així, al sintonitzar-ho la 
gent va creure que era cert, 
creant el pànic a tot el país. 
Gràcies a la seva repercussió 
l’actor, transformat en cele-
britat, va aconseguir l’impuls 

da, de la mítica La Guerra dels 
Mons, complementada amb un 
episodi de la sèrie The Orson 
Welles Sketchbook on 20 anys 
més tard, el propi Welles expli-
ca en un breu monòleg, com 
va viure l’experiència i la seva 
repercussió.
Amb la col.laboració d’en Ge-
rard Freixes

Pantalla Oberta dedica la sessió 
al centenari d’Orson Welles

LLIBRES / LA VEU

Un grup de cinc joves es des-
perten un bon dia i veuen que 
estan completament sols, a la 
ciutat... Són els protagonistes 
del còmic Solos, publicat per 
Dibbuks, un dels èxits de la 
temporada que acaba de tra-
duir al castellà Norma Editorial. 
La Biblioteca vol fer una troba-
da de nens i joves que vulguin 
llegir i comentar aquest còmic, 
el dimecres 17 de juny, a les 
7 de la tarda. Serà una mane-
ra especial d’acabar les sessi-
ons del Club de lectura juvenil 
Territori fantàstic, abans de les 
vacances d’estiu. Per partici-
par-hi només cal inscriure’s a 
la Biblioteca, que proporcionarà 
un exemplar del còmic a cada 

jove. Es tracta d’una lectura re-
comanada per a nois d’entre 8 
a 18 anys.
Solos és obra del guionista Fa-
bien Velhmann i del dibuixant 
Brunno Gazzoti  i ha guanyat 
nombrosos reconeixements 
com el premi al millor àlbum en 
la categoria de 9 a 12 anys al 
festival francès d’Angoulême, el 
Gran Premi del Journal de Mic-
key i el Premio Diagonale 2013 
a la millor sèrie. Els seus lectors 
el descriuen com una barreja 
de Perdidos, El señor de las 
moscas i Los cinco.
Amb activitats com aquesta 
la Biblioteca vol promoure els 
còmics com una manera de 
descobrir el gust per la lectura 
entre els adolescents i els jo-
ves, ja que és un gènere que 

El còmic «Solos», l’èxit de la temporada, arriba a 
la Biblioteca amb el Club d lectura juvenil 

DIBUIX / LA VEU

La comissió de Festes del 
barri igualadí de la Font Vella 
ha donat a conèixer les bases 
que regiran la 39a edició del 
concurs de dibuix de L’ou com 
balla sobre l’ornamentació 
que es fa a la font de la pla-
ça de Pius XII d’Igualada per 
Corpus.
El tema del dibuix ha de ser 
sobre detalls de  la plaça, del 
brollador de l’ou com balla o 
de l’ornamentació de la font. 
Hi podran participar tots els 
nens i nenes de 3 a 10 anys i 
la recepció dels dibuixos  serà 
des dijous dia 4 de juny fins 
dissabte 6 de juny a les 8 del 
vespre i es podran dipositar en 

El barri de la Font Vella dóna a 
conèixer les bases del Concurs de 
dibuix de L’ou com balla

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

que necessitava per a iniciar 
la seva carrera al món del ci-
nema.
Aquests dies la premsa i les 
filmoteques del país rescaten 
les obres d’Orson Welles, amb 
motiu del seu centenari, i des 
d’aquí, des de ‘Pantalla Ober-
ta’, ens hi afegim amb una 
proposta insòlita i singular: la 
retransmissió original subtitula-

encaixa molt bé amb els seus 
gustos. Actualment, el fons de 
còmic de la Biblioteca aplega 
més de 2.500 d’exemplars, 
aproximadament la meitat per 
a infants i l’altra per a adults, i 
comprèn obres de tots els gè-
neres i països. des del còmic 
clàssic francès i belga fins al 
popular manga, passant pels 
dels millors autors espanyols 
contemporanis. El còmic per a 
adults es troba situat a la ter-
cera planta de la Biblioteca i 
l’infantil a la sala Beatles, a la 
planta baixa. La Biblioteca vir-
tual també compta amb un es-
pai pensat especialment per als 
lectors d’aquest gènere, que hi 
trobaran recursos de tota mena 
per estar al dia: http://biblioteca-
virtual.diba.cat/comics.

una bústia instaŀlada a la pla-
ça. Només es podrà presen-
tar una obra per participant i 
al dors hi haurà de constar el 
nom i cognoms, l’edat i el curs 
que s’està fent a més del nom 
de l’escola.
Hi haurà tres premis per a 
cada categoria que es pre-
senti (van lligades als cursos 
dels participants). Els premis 
es faran publics als mitjans de 
comunicació i s’avisarà a les 
escoles dels nens i nenes pre-
miats perquè puguin passar a 
recollir el premi a la botiga Es-
ports Sallés, de la plaça del Pi-
lar. Durant tot el diumenge dia 
7 les obres seran exposades a 
la mateixa plaça.

EXPOSICIONS / LA VEU

La Sala Municipal d’Exposici-
ons acollirà  des del dia 5 de 
juny i fins al 25 de juny l’expo-
sició “Llibre d’artista”, una se-
lecció dels treballs que ha dut 
a terme l’alumnat dels cursos 
de “Dibuix artístic”, “Projectes 
guiats de pintura”, “Projectes 
guiats d’escultura” i “Concepte 
i tècniques escultòriques” de 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps al llarg d’aquest 
curs 2014-2015.
Aquests tallers formen part 

d’Escola Oberta, l’oferta edu-
cativa de cursos monogràfics 
per a adults que l’escola ofe-
reix en horari de tarda. A través 
del llibre d’artista i sota el gui-
atge de la professora Teresa 
Riba, els alumnes d’aquests 
tallers s’han  endinsat en un 
món més intern per expres-
sar-se plàsticament, en unes 
obres molt personals i particu-
lars.
La inauguració tindrà lloc el 
divendres 5 de juny a les vuit 
del vespre.

L’exposició “Llibre d’artista” a 
la Sala Municipal d’Exposicions
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Aquest any la Biblioteca “Ver-
ge de Montserrat” celebra els 
seus 45 anys. Des de l’Ajunta-
ment del Bruc, la Diputació de 
Barcelona i també la pròpia Bi-
blioteca han decidit que durant 
tot l’any s’aniran fent activitats 
i també col.laboracions en les 
diferents necessitats dels usu-
aris. De moment tothom que 
agafa un document en préstec 
té una molt bonica bossa per 
portar els documents.

I diumenge, teatre
Diumenge 31 de maig a les 
19h. de la tarda al Casal Fa-
miliar del Bruc, la companyia 
Tramateatre Produccions amb 
Lola Teatre d’Esparreguera 
ofereixen REREGUARDA de 
l’autor Gerard Bidegain i direc-
ció Carles Reynés.
La primera composició de l’au-
tor esparreguerí Gerard Bide-
gain ambientada en el context 
de la Guerra Civil Espanyola. 
Rereguarda mostra un reguit-
zell de moments cosits amb 
sentències dolces i amargues, 
i afirma que tot allò que arriba 
del nostre passat són només 
retrats desordenats, papers 
escadussers, records orals i 
pors heretades. “No hi ha dia 

que la mare no em demani si 
hem rebut cap carta de fora. I 
gairebé no n’arriben. Només 
silenci, un profund silenci que 
no em deixa dormir. I ella no 
perd l’esperança de tornar-lo a 
veure. Jo ja no sé què pensar”. 
Aquest és un dels fragments 
del diàleg que explica millor 
el neguit de les persones que 
vivien a la rereguarda.
L’obra és dirigida per Carles 
Reynés i compta en el repar-
timent amb Eva Ros, Ernest 

Diumenge, teatre per celebrar el 45è 
niversari de la Biblioteca del Bruc

León, Lluc López, Montserrat 
Martorell, Serafí Casanovas, 
Francesc Xavier Sánchez i 
Josep Rovira. “Per mi l’obra 
té tants sentits com persones 
la vegin. Cadascú arribarà al 
mateix drama final, però per 
camins diferents”, explica l’ac-
tor Francesc Sánchez qui in-
terpreta a Valentí.
La durada aproximada de 
l’obra és de 60 minuts i el preu 
de l’entrada és de 10 euros. 

EXPOSICIONS / LA VEU

Amb aquest títol es presentarà 
a la botiga Abacus d’Igualada 
una selecció dels treballs que 
ha dut a terme l’alumnat del 
curs de “Dibuix i pintura de 
retrats” de l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps al llarg 
d’aquest curs 2014-2015.
Aquest taller forma part de 
l’àmplia oferta educativa de 
cursos monogràfics per a 
adults que l’escola ofereix en 
horari de tarda. Sota el guiat-
ge i la supervisió de la profes-
sora Glòria Escala, els alum-
nes d’aquest taller han après 
diferents tècniques del dibuix 

i de la pintura a l’oli, així com 
aspectes específics del retrat 
artístic, com l’encaix i la pro-
porció del rostre, la definició 
dels trets facials, o les ombres 
i els volums del rostre. Una se-
lecció dels seus treballs (entre 
els quals es comptem retrats 
de familiars, amics, de perso-
natges coneguts o celebritats, 
i fins de mascotes) es presen-
taran en aquesta exposició 
que es podrà veure a partir del 
proper dia 1 fins al 30 de juny, 
a la botiga Abacus d’Igualada.
La inauguració està prevista 
per al dimecres dia 3 de juny a 
tres quarts de vuit del vespre.

Abacus acull l’exposició 
“Mirades” de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps

MÚSICA / LA VEU

La companyia Sull’Aria, for-
mada per alumnes de cant 
del Conservatori de Música 
de Barcelona, i de la qual for-
ma part la soprano calafina 
Marina Torra, actuarà aquest 
dissabte 30 de maig al Casal 
de Calaf. “Le Nozze di Figa-
ro” és una proposta atrevida, 
una selecció de fragments 
d’aquesta divertida òpera de 
Mozart. L’espectacle es farà 
a les 18.00 h a la Sala Gran, 
i les entrades es poden com-
prar una hora abans de la fun-

ció i també anticipadament, el 
dimecres 27 a les 20.00 h al 
Casal.

I diumenge, Flamingo Tour
L’endemà diumenge 31 de 
maig, i dins del cicle de Mú-
siques a Cau d’Orella, serà el 
torn dels Flamingo Tours, una 
banda de rock’n’roll arrelada a 
la tradició més salvatge de la 
música popular, i que respira 
aromes diversos i profunds. El 
concert també serà a la Sala 
Gran, a les 18.30 h.

Aquest cap de setmana, doble 
proposta musical al Casal de 
CalafLLETRES / LA VEU

Convocat pel Servei de Bibli-
oteques de la Generalitat de 
Catalunya i el col·lectiu lite-
rari Reusenques de Lletres, 
dins el programa d’activitats 
en commemoració de L’Any 
de les Biblioteques, divendres 
passat,  dia 22 de maig, es va 
fer públic a Reus el veredicte 
del premi de contes Bibliore-
lats. Un cop valorades les 75 
narracions que hi van partici-
par, el jurat format per Carme 
Andrade, Carme Fenoll, Fina 
Masdéu, Lena Paüls i Victò-
ria Rodrigo, va seleccionar-ne 
un total de 19, entre les quals 
dues d’autors anoiencs: el 
conte Punt de trobada de Joan 
Pinyol i El tren de matèries pe-
rilloses d’Oriol Solà Prat.
Altres contes i autors selecci-
onats van ser Te quiero, amor. 
Fdo- África de Rosana Andreu 
Febas, La geometria dels teus 
ulls de Marina Barraso Rodri-
go, Sygma d’Àurea Bellera, La 
més bella història de M. Pilar 
Cabrerizo Lahoz, S’ha de llegir 
de Josefina Coll Ballbé, Evasió 
de Patrícia Domingo Anguera, 

La cova de les meravelles de 
Conxita Jiménez Abril, Viatge 
de tornada de Clara Juncare-
lla Fortuny, Això és un dir de 
M. Pilar López Bastida, El gat 
i la rata d’Eduard López Mer-
cadé, No m’esperis a sopar de 
Concepció Munté Castillo,
El jurat va fer constar l’alt ni-
vell de qualitat literària i l’ori-
ginalitat de l’enfocament dels 
relats rebuts i el fet que hagin 
acomplert l’objectiu d’ampli-
ar l’imaginari col·lectiu amb 
la biblioteca pública de Ca-
talunya com a referent i tret 
diferenciador d’una cultura 

pròpia i va agrair a la platafor-
ma digital Røter i al Servei de 
Biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya la incondicional 
col·laboració en el desenvolu-
pament de la seva tasca.
El premi de ‘Bibliorelats’ con-
sistirà en l’edició col·lectiva 
d’un llibre amb els relats se-
leccionats, a càrrec d’Arola 
Editors, de Tarragona i la pre-
sentació del llibre dins la Set-
mana del Llibre en Català, que 
tindrà lloc entre el 4 i el 13 de 
setembre a la plaça de la Ca-
tedral de Barcelona. 

El capelladí Joan Pinyol Colom i l’igualadí 
Oriol Solà Prat, seleccionats en el concurs 
Bibliorelats

Joan Pinyol i Oriol Solà Prat
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MÚSICA / ANNA CUSTODI

El grup de música igualadí 
JoKB, format per sis joves 
d’entre 17 i 19 anys que des-
prés d’un temps fent música 
han decidit llençar al mercat el 
seu primer treball. Ells diuen 
que toquen un tipus de música 
pop festiva, però que també 
són “camaleònics”. En parlem 
amb tres dels integrants de 
la banda: Sílvia Farrés (veu), 
Carles Pauné (guitarra) i Joan 
Vidal (bateria).

Per què us dieu “JoKB”?
(tots riuen).
Sílvia: És un secret profes-
sional. Preferim mantenir el 
misteri per sempre, només et 
podem dir que són les inicials 
d’unes paraules.
Carles: Quin greu no poder 
respondre ja la primera… Re-
alment el nom convida a pre-
guntar-ho!

Com i quan va sorgir el 
grup? 
Sílvia: Som-hi Carles!
Carles: Vam començar al vol-
tant del 2008, érem tres amics 
que vam començar a tocar re-
gularment a partir d’un concert 
petit de l’escola. A l’estiu vam 
decidir fer-ho més en serio, i 
aleshores va venir la Sílvia per 
posar la veu i va portar can-
çons que havia fet ella. Vam 
agafar també un baixista i a 
mitjan l’any passat un saxofo-
nista. 

Quines van ser, doncs, les 
vostres primeres passes en 
el món de la música?
Carles: Bé, es va consolidar 
el projecte totalment ara fa 
un any. Vam fer una maqueta 
però no ens va acabar d’agra-
dar, no sentíem que repre-
sentés la música que fèiem i 
tampoc n’estàvem del tot or-
gullosos. 

Però ara traieu un disc, Ca-
maleònic. Què ens hi troba-
rem?
Carles: Sí, per fi! 
Sílvia: Primer el traiem en di-
gital, que és gratuït i es pot 
descarregar a la pàgina web 
(www.JoKB.cat), però hi ha 
moltes més coses al format 
físic. 
Carles: Hem volgut donar un 
punt de personalitat a la còpia 
física, hi hem afegit un llibret 
de 16 pàgines on s’hi troben 
les lletres i un petit escrit de 
cada cançó que explica què 
passava quan la vam escriure, 
què significa per a nosaltres... 
Volem que les cançons arri-
bin més per a la gent que se’l 
compri. 

Per algú que no hagi escol-
tat mai JoKB, com definiríeu 
el vostre estil?
Carles: Nosaltres diem que 
toquem un estil “camaleònic”, 
per això el disc es diu així. 
També l’hem anomenat pop 
festiu perquè camaleònic no 
ens ho deixava posar l’iTunes 
(riuen). Hi ha una barreja de 
tot: té matisos de reggae, ska, 
funk... Són cançons que tenen 
melodies amables, alegres, 
que ens agraden. 
Joan: Estem molt còmodes i 
molt orgullosos del disc que 
presentem. Ens el sentim molt 
nostre.

Quins son els vostres objec-
tius amb aquest disc? 
Sílvia: L’objectiu principal era 
aprendre molt i tenir una cosa 
nostra, un producte que ens 
definís i trobar-nos a nosal-
tres mateixos, i això ho hem 
aconseguit. Si ara tornéssim 
a gravar faríem moltes coses 
diferents però estem molt con-
tents del resultat.
Carles: Ens vam passar un 
trimestre sencer cancel·lant 
concerts per centrar-nos com-
pletament amb la producció 
del disc. Són  10 cançons però 
totes perfectament prepara-
des i pensades.

Vàreu ser molt perfeccionis-
tes, doncs?
Joan: Volíem que sortís tot bé 
a la primera, que com menys 
problemes hi hagués a l’hora 
de gravar millor. 
Carles: Ho teníem tot molt clar 
i tot a lloc.
Sílvia: Tots els components de 
JoKB som iguals, tot ho deci-
dim entre tots i no hi ha ningú 
que mani més. Totes les idees 
es proven i aprenem molt en-
tre nosaltres.

Heu tingut ajuda d’alguna 
discogràfica o ha estat auto-
edició?
Sílvia: No, ens ho hem fet tot 
nosaltres.
Carles: El disc és autoproduït, 
no hi ha cap intermediari entre 
nosaltres i l’oient, només ens 
ha ajudat el tècnic de so. 
Sílvia: De fet ens va sorgir 
l’oportunitat de gravar fa més 
d’un any i mig, però crèiem 
que no teníem suficients can-
çons “bones” ni un estil prou 
definit. Vam decidir esperar 
i quan vam trobar-ne 10 que 
estaven bé vam dir “ara és 
quan hem de gravar!”. Va ser 
un procés llarg.

Us heu trobat molts entre-
bancs durant aquest temps?

Carles: Fer un disc no només 
és gravar les cançons, hi ha 
molta feina que ho acompa-
nya. El tema d’imatge, la pu-
blicitat, la part legal... Tot de 
coses que no sabíem i que 
hem anat descobrint sobre la 
marxa.

Les 10 cançons que ens 
trobarem a Camaleònic són 
vostres?
Sílvia: Sí. Totes les cançons 
són nostres i són en català.

Com ho heu fet per escriure 
els temes? 
Sílvia: Això depèn una mica de 
cada cançó. N’hi ha que amb 
10 minuts et surten i n’hi ha 
que els hi dones moltes voltes.
Carles: Gairebé totes tenen un 
punt autobiogràfic. Hi ha una 
mica d’història o una mica de 
crítica darrera alguna cançó i 
d’altres simplement van adre-
çades a fer un bon directe, a la 
festa, que creiem que tindran 
bona rebuda però que potser 
no son tan càlides.

Us heu influenciat d’algun 
grup a l’hora de fer-les?
Joan: En la lletra no però alho-
ra de fer la música sí que in-
tentem poder arribar al màxim 
de gent possible.
Silvia: En les lletres cadascú 
és més lliure però en les melo-
dies ens acabem influenciant 
del que escoltem. El Vidal (re-
ferint-se al Joan) escolta molta 
música com la nostra i sempre 
té molt bones idees.

Com per exemple?
Joan: Doncs bé, Txarango, 

Itaca Band... molta música ca-
talana i festiva. 
Carles: Pel que fa la música 
que escoltem som tots molt 
diferents, i aquí hi ha la gràcia.

La relació entre vosaltres és 
molt bona, veig. 
Joan: Sí, som com un matri-
moni! Mai estem d’acord en 
res però això ens fa veure 
diferents punts de vista i que 
potser el millor no és el d’un 
mateix. 

Hi ha alguna col·laboració al 
disc?
Sílvia: Sí, vam fer una cançó 
amb Hugkakke, que és el can-
tant de Carmina Wanted, un 
grup d’Igualada. També ens 
han ajudat els Terratombats 
amb el tema de percussió, i 
han participat en tres cançons 
més. Estem molt a favor de 
col·laborar uns amb els altres i 
fer coses plegats. 

Com encareu l’Anòlia?.
Sílvia: En tenim moltíssimes 
ganes! Compartim cartell amb 
grups tan grans com La Pega-
tina o Els Catarres i és molt 
emocionant.

Quins són els vostres plans 
de futur?
Sílvia: La nostra principal 
preocupació és fer un directe 
que realment estigui bé, que 
la gent participi i que puguin 
ballar molt. Ara que tenim el 
repertori que nosaltres buscà-
vem hem de saber com apli-
car-lo per que surti bé. 
Carles: Quan ens ho passem 
bé de veritat és als concerts, i 

hem de fer un directe que vagi 
més enllà, volem innovar una 
mica...
Sílvia: També volem donar-
nos a conèixer i pretenem sor-
tir una mica d’Igualada i de la 
comarca. Però això és el pas 
més difícil.

Què en penseu del panora-
ma musical actual? 
Carles: Ho enfoquem des 
d’una part positiva. El mercat 
està com està, les discogràfi-
ques empenyen i el que està 
sonant a  la ràdio no és el 
que nosaltres busquem. Però 
volem sortir d’aquesta mena 
de sistema i fer-ho pel nostre 
compte. La gent es descarre-
ga cd’s per Internet, doncs el 
posem nosaltres gratis. I el 
posem al Spotify, a l’Itunes... 
La música comercial pot es-
tar malament però no podem 
deixar de fer coses. I la ciutat 
d’Igualada és un bon exemple 
de gent que es mou i que hi 
ha una cosa undergound que 
esta sorgint i ens hi volem su-
mar.

Seguireu per aquest camí?
Sílvia: Sí, tenim moltes ganes 
de seguir creixent i d’intentar 
donar-nos a conèixer. Ens ho 
hem treballat molt i encara hi 
ha feina per fer. No s’acaba 
aquí, això segur.
Us veieu vivint de la musi-
ca?
Tots: Tant de bo! Si et dedi-
ques a una cosa que t’agrada i 
a sobre pots viure d’allò... Tant 
de bo. 

El grup musical igualadí JoKB presenta 
el seu primer treball, “Camaleònic”



DIVENDRES 29

CLUB DE CINEMA
- Igualada
Projecció de la pel.lícula “Cor 
invencible”. Basada en l’obra 
de Mariane Pearl i dirigida per 
Michael Witerbotton..
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA-POESIA. OVIDI 3 - UN 
TEMPS, UNA ESTIMA, UNA 
IDEA
- Igualada
L’artista David Caño, el cantant 
Borja Penalba i l’actor David 
Fernàndez comparteixen i cele-
bren humilment Ovidi Montllor 
a través de poemes, músiques 
i reflexions.
Divendres a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

MÚSICA
- Igualada
Nit de monòlegs i acudits. Ex-
plica les teves històries, sense 
vergonya!
Divendres a 2/4 de 12 de la nit a 
Nits de Taverna.

DISSABTE 30

FESTIVAL BENÈFIC
- Igualada
Gambia Philanthropic Festival. 
Festival benèfic en favor dels 
nens de (Lamin) Gàmbia, la 
integració i la cultura africana.
Dissabte de 10 del matí a 10 del 
vespre al Museu de la Pell.

MÚSICA
- Igualada
Concert de final de curs, a càr-
rec de la Coral Infantil Gatzara.

Dissabte a les 6 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

POESIA. DE PELL SENSIBLE
- Igualada
Poetes catalans contempora-
nis
Recital basat en una selecció 
d’autors catalans contempora-
nis, amb Ingrid Domingo acom-
panyada d’alumnes de l’Escola 
de Música.
Dissabte a les 8 del vespre a 
l’Adoberia Cal Granotes.

HORA DEL CONTE EN AN-
GLÈS
- Igualada
Una Hora del conte en anglès 
per als més petits, amb taller 
inclòs, basada en el relat “The 
incredible book eating boy, 
d’Oliver Jeffers. 
Dissabte a 2/4 de 12 del migdia 
a la Biblioteca Central d’Iguala-
da.

MÚSICA
- Igualada
Presentació del disc “Música 
d’amor i silenci”  de Marc Frei-
xas i Albert Gàmez.
Dissabte a les 6 de la tarda al 
Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
- Calaf
La companyia Sull’Aria presen-
ta “Le nozze di Figaro” de W.A 
Mozart. Una selecció de frag-
ments de l’òpera.
Dissabte a les 6 de la tarda a 
la sala gran del Casal de Calaf.

DIUMENGE 31

CULTURA EN FAMÍLIA

- Igualada
Parc Prehistòric de Capellades
Veniu a un dels jaciments més 
interessants dels homes nean-
dertals.
Diumenge a les 12 del migdia al 
Parc Prehistòric de Capellades.

TROBADA COUNTRY
- Igualada
Ball per a tots els nivells.
Peticions i bon ambient.
Diumenge a les 6 de la tarda a 
l’auditori de l’Ateneu.

MÚSICA
- Igualada
Darrer concert d’aquesta tem-
porada amb el grup OBSESI-
ON que ens oferirà un repertori 
de cançons acústiques de pop-
rock dels anys 70, 80 i 90.
Divendres a 2/4 de 8 de la tarda 
a Nits de Taverna.

BALL DE TARDA
- Piera
Ball de tarda oberta a tothom. 
Activitat grautïta.
Diumenge a les 7 de la tarda al 
Teatre Foment.

CINEMA FAMILIAR
- Vilanova del Camí
Projecció de la pel.lícula de ci-
nema familiar “Campanilla, ha-
das y piratas”.
Diumenge a les 12 del migdia 
al centre polivalent de Can Pa-
passeit.

TEATRE
- El Bruc
la companyia Tramateatre Pro-
duccions amb Lola Teatre d’ 
Esparreguera ens ofereixen 
“Rereguarda”.
Diumenge a les 7 de la tarda al 

ACTIVITATS CULTURALS

Casal Familiar del Bruc.

MÚSIQUES A CAU D’ORELLA
- Calaf
Concert a càrrec de Fla-
mingo Tours, una banda de 
rock’and’roll arrelada a la tradi-
ció més salvatge de la música 
pooular.
Diumenge a 2/4 de 7 de la tar-
da a la sala gran del Casal de 
Calaf.

DILLUNS 1

CONFERÈNCIA
- Igualada
“Avís d’atac. La comunicació 
entre els Castells de Frontera”
A càrrec de Laura de Castellet, 
Màster en Cultures Medievals 
per la Universitat de Barcelo-
na, membre de diversos grups 
d’investigació acadèmica sobre 
l’alta medievalitat, la música i el 
paisatge sonor, i intèrpret dedi-
cada a la música medieval.
Organitzada per AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

DECOREM LA BIBLIOTECA
- Piera
Amb les vacances d’estiu a to-
car, preparem un taller per de-
corar la biblioteca de la forma 
més divertida possible.
Dilluns a les 6 de la tarda a al 
Biblioteca de Piera.

AUDICIONS INSTRUMENTALS
- Piera
Actuacions musicals de l’alum-
nat d’instrument i combos de 
l’Aula Municipal de Música.
De dilluns a divendres a les 6 
de la tarda a l’Aula Municipal de 

Música.

DIMARTS 2

L’HORA DEL CONTE
- Igualada
Amb Glòria Farrés. Tots els 
contes ens expliquen històri-
es. Hi ha milers d’històries per 
poder explicar. Hi ha milers de 
contes... 
Dimarts a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DIMECRES 3

CLUB DE LECTURA EN CATA-
LÀ
- Igualada
Els membres d’aquest club 
comentaran l’autobiografia de 
l’escriptor català Joaquim Car-
bó “Pantalons curts.
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada. 

DESCOBREIX LA METEORO-
LOGIA
- Piera
Descobrirem com i per què és 
produeixen els fenòmens at-
mosfèrics amb el meteoròleg 
Albert Borràs. 
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIJOUS 4

PANTALLA OBERTA
- Igualada
Sessió de cinema especial en 
homenatge al centenari d’Or-
son Welles.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a al 
sala de socis de l’Ateneu.

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.

ESTAMPES
Una selecció dels treballs que 
han dut a terme l’alumnat del 
“Taller de gravat” de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps. 
Del 4 al 20 de juny a l’Escola 
d’Art Gaspar Camps.

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.

ESCULTURA
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 Voltes 
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.

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.

MIRADES
Una selecció dels treballs que 
ha dut a terme l’alumnat del 
curs de “Dibuix i pintura de 
retrats” de l’Escola Municipal 
d’Art Gaspar Camps. 
Del 3 al 30 de juny a la botiga 
Abacus.
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Es projecta a Montbui •  Felices 140

RAMON ROBERT.-

Gracia Querejeta ha dirigit al-
gunes de les millors peŀlícules 
del darrer cinema espanyol, 
cas de Una estación de paso 
(1992),  El último viaje de Ro-
bert Rylands (1996), Cuan-
do vuelvas a mi lado (1999), 
Siete mesas de billar francés 
(2007) o Quince años y un dia 
(2013). Ara ens presenta la 
seva nova peŀlícula, Felices 
140, una comèdia negra i molt 
peculiar. 
Interpretada per Maribel Ver-
dú, Antonio De La Torre, Edu-
ard Fernández, Marian Álvarez 
i Nora Navas, la nova peŀlícu-
la de la filla d’Elias Querejeta 
concentra la seva trama en el 

personatge d’Elia, una dona 
de 40 anys. Per celebrar el 
seu aniversari, reuneix en una 
luxosa casa rural a amics i fa-
miliars. Ha de dir-los una cosa 
molt important: és la guanya-
dora del pot de 140 milions de 
l’Euromilió. A partir d’aquest 
moment l’ambient comença a 
enrarir-se, i el que al principi 
semblava alegria compartida 
dóna pas de seguida a tota 
classe d’argúcies per intentar 
quedar-se amb els diners de 
l’afortunada.
Luis Martínez, al diari El Mun-
do, ha escrit el següent: “Una 
torbadora, oportuna i molt bri-
llant reflexió sobre el que som 
i la crisi que vivim”. 
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El pot de l’euromilió

RAMON ROBERT.-

Molts recordaran El exótico 
Hotel Marigold, una singular i 
molt especial comèdia britàni-
ca en la que una colla d’avis 
anglesos decideixen gaudir 
de la seva jubilació a Banga-
lore, una exòtica població de 
la Índia. Al principi, tot anirà 
com la seda, però les diverses 
personalitats i les diferències 
culturals aviat es posaran de 
manifest creant-tot tipus de 
problemes. Quatre anys des-
prés ens arriba una continua-
ció d’aquella comèdia inicial. 
La nova pel.lícula porta el títol 
d’El nou exòtic Hotel Marigold.
Repeteix el director, John 
Madden, així com bona part 
dels actors d’aquella, cas de 
Judi Dench, Bill Nighy, Mag-
gie Smith, Tom Wilkinson, 
Celia Imrie, Ronald Pickup i 
Penelope Wilton. De fet, no-
més trobarem a faltar a Tom 
Wilkinson, que ha estat subs-
tituït per Richard Gere. Peter 
Debruge ha escrit a  Variety: 
“ Es una extensió totalment 
encantadora de la més insos-
pitada franquícia, que abasta 

Retorn a l’hotel Marigold
Es projecta a Tous •  El nuevo exotico Hotel Marigold

temes importants amb molta 
amabilitat i que dissol el cinis-

me amb rialles. Maggie Smith 
està supèrbia”. 

RAMON ROBERT.-

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

Extravagància
Es projecta a Montbui •  Mordecai

gant, la peŀlícula pretén paro-
diar les clàssiques peŀlícules 
de robatoris i atracaments  
Realitzada per David Koepp, 
aquesta raresa del cinema 
nord-americà no ha estat 
massa ben rebuda pels crí-
tics americans, els quals han 
assenyalat el creixent histrio-
nisme de l’actor Johnny Deep. 
Mentre que valoren positiva-
ment les seqüències d’acció, 
gairebé tothom indica la poca 
consistència del humor contin-
gut. 

Veniu a buscar les entrades 
al carrer del Retir, 40.

Per a més informació truca al 
tel. 93 804 24 51.

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes de maig són:
Carme Dàvila (Igualada)- Eva Méndez (Sta. Mgda. de Montbui)

Dolors Bertran (Igualada) - Julian Borrega (Igualada)

Felicitats!



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

EL NUEVO EXOTICO HOTEL MARIGOLD
Regne Unit. Comèdia. De John Madden. Amb Judi Dench, Maggie Smith, 
Bill Nighy i Richard Gere. Retrobem el grup d’avis anglesos que un bon dia 
varen decidir gaudir de la seva jubilació a un exòtic hotel de Bangalore, a 
la Índia. Un d´ells es Sonny,  que ha decidit casar-se amb l´amor de la seva 
vida, Sunaina. Però sorgiran nous problemes.

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.

LES NOVES AVENTURES DE LA CAPUTXETA VERMELLA
Estats Units. Animació. De Mike Disa. Mentre Caputxeta es troba en un lloc 
molt llunyà entrenant amb el grup clandestí de les germanes Hood, rep 
una trucada de Flippers Girón, el Cap de l’Agència “Feliços per sempre”. 
Girón li encarrega que resolgui en col·laboració amb El Llop el misteriós 
cas de la desaparició de Hansel i Gretel.

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.

MORTDECAI
Estats Units. Comèdia. De David Koepp. Amb Johnny Deep, Ewan 
McGregor, Gwyneth Paltrow, Olivia Munn i Jeff Goldblum. Charlie 
Mortdecai és un excèntric marxant d’art que recorre el món a la recerca 
d’una cobejada pintura que podria contenir el codi d’una oblidada 
compte bancari dels nazis.

FELICES 140
Espanya. Comèdia negra. De Gracia Querejeta. Amb Maribel Verdú, 
Antonio De La Torre, Eduard Fernández, Marian Álvarez i Nora Navas,  Elia 
compleix 40 anys i, per celebrar-ho, reuneix en una luxosa casa rural a 
amics i familiars. Ha de dir-los una cosa molt important: és la guanyadora 
del pot de 140 milions que l’Euromilió. A partir d’aquest moment l’ambient 
comença a enrarir-se, i el que al principi semblava alegria compartida 
dóna pas de seguida a tota classe d’argúcies per intentar quedar-se amb 
els diners de l’afortunada.

TOMORROWLAND
USA. Ciència-ficció. De  Brad Brid. Amb  Britt Robertson, George Clooney, 
Judy Greer, Hugh Laurie.  Units pel mateix destí, un adolescent intel·ligent 
i optimista ple de curiositat científica i un antic nen prodigi inventor 
fastiguejat per les desil·lusions s’embarquen en una perillosa missió per 
desenterrar els secrets d’un enigmàtic lloc localitzat en algun lloc del 
temps i l’espai conegut en la memòria col·lectiva com Tomorrowland.

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquesta setmana no hi ha sessió 
de Cineclub. Properament: 
20.000 DIAS EN LA TIERRA

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 71 SETMANES TANCAT

1/TOMORROWLAND (7 anys)
Dv: 18:10/21:10
Ds.: 15:50/18:10/21:10
Dg.: 11:30/15:50/18:10/21:10
Dll a Dj: 18:15/20:50

2/DANDO LA NOTA  (7 anys) 
Dv.: 17:50/20:20/22:40
Ds.: 15:30/17:50/20:20/22:40
Dg.: 11:507 15:30/17:50/20:20/22:40
Dll a Dc.: 18:30/21:10
2/INSIDIOUS 3 
DJ.: 17:30/19:35/21:45

3/ASTERIX: LA RESIDENCIA DE 
LOS DIOSES (apta) 
Dg.: 12:00
3/POLTERGEIST (12 anys) 
Dv: 18:00/20:00/22:00
Ds. i Dg: 16:00/18:00/20:00/22:00
Dll a Dj: 17:45/19:45/21:50

4/ VENGADORES. LA ERA DE 
ULTRON 3D (12 anys)  
Dg: 11:30
4/ SUPERPOLI EN LAS VEGAS 
(apta)  
Ds. i Dg: 15:30
4/ MAD MAX: FURIA EN LA 
CARRETERA (16 anys)  
Dv a Ds: 17:30/20:00/22:30
Dll a Dj: 18:50/21:15

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
CALVARY  (12 anys) 
Diumenge: 18:00
EL NUEVO EXOTICO HOTEL 
MARIGOLD  (7 anys) 
Diumenge: 19:45

5/POLTERGEIST 3D (12 anys) 
Dg.: 12:00
5/TOMORROWLAND (7 anys) 
Dv: 19:30/22:10
Ds. i Dg: 16:50/19:30/22:10
Dll a Dj: 17:30/20:15

6/HOME (apta)
Ds.: 15:30
Dg: 12:00/15:30
6/VENGADORES. LA ERA DE 
ULTRON
Dv a Dj: 18:00/21:00

7/CENICIENTA (apta)
Ds.: 15:30
Dg.: 11:30/15:30
7/CAZA AL ASESINO (12 anys)
Dv a Dg.: 17.50/20:10/22.30
Dll a Dj.: 19:00/21:30

8/ LA OVEJA SHAUN (apta)
Dv: 17:40
Ds.: 15:40/17:40
Dg.: 11:40/15:40/17:40
8/ EL VIAJE MAS LARGO (7 anys)
Dll a Dg.: 19:30/22:00
Dll a Dc.: 20:30
8/ DANDO LA NOTA (7 anys)
Dj.: 18:30/21:10
8/ LA FAMILIA BÉLIER (7 anys)
Dll a Dc.: 18:00

CINEMA A L’ANOIA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

SALA AUDITORI
MORTDECAI (12 anys) 
Dv: 20:20/22:30
Ds.: 16:00/18:10/20:20/22:30
Dg.: 12:00/16:00/18:10/20:20

SALA PETITA
LES NOVES AVENTURES DE LA 
CAPUTXETA VERMELLA (en 
català) (apta) 
Ds: 16:15/18:00
Dg.: 12:15/16:15
FELICES 140 (12 anys) 
Dv. i Ds: 20:00/22:00
Dg.: 18:00/20:00
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Descarrega’t l’APP  de la comarca GRATIS
Només has d’anar al navegador d’internet i buscar: www.guiaanoia.cat o pel codi QR. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Roger Pons
Col. 1649.

Podòleg.
Postgrau Patomecànica del Peu i els seus tractaments 

ortopodològics a l’Hospital Podològic (UB Bellvitge).

podologiabalmes74@gmail.com

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicòloga

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

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

POLICLÍNICA IGUALADA

VOLS ANUNCIAR-TE?

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

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

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829

publianoiadisseny@gmail.com

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgi-
ca i venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

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

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES
EMDR - Resolució del trauma pel 

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

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

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

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

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

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

teràpia de parella, etc...

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

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

93 805 51 74 

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 

08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

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

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

-Personal titulat

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.cat

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

articulats, ajudes gent gran

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

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

Més info: 654 50 97 81

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

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

Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com 

. Nutricionista

. Naturòpata

. Homeòpata

. M Flors de Bach

. Auriculoteràpia 

. Doula 

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

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

IGUALADA

ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU DERMATOLOGIA OFTALMOLOGIA PODOLOGIA

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

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ORTOPÈDIA AUDICIÓ

CIRUGIA LÀSER

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia

Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia

Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com

@EduardDabraMag
Hores concertades

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

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

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades

.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

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

IGUALADA

Tel. 93 804 57 76
També VISITES A DOMICILI

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

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

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

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

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
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LES PLANTILLES I 
ELS DOLORS ALS 

GENOLLS 

Les plantilles personalit-
zades són els dispositius 
prescrits, dissenyats i adap-
tats específicament als 
peus d’un pacient, per tal 
de tractar una patologia 
que aquest tingui al supor-
tar el pes del cos. Actuen 
modificant la localització i 
la magnitud de les forces 
reactives del terra, les quals 
actuen oposadament al 
peu. D’aquesta manera, 
s’ajuda a mantenir els peus 
en la posició més adequada 
a l’hora de moure’s, i també 
a disminuir els punts d’ex-
cessiva pressió en aquests. 

Quant a la seva efectivitat 
en dolor als genolls, prime-
rament s’ha de puntualitzar 
en quins casos poden anar 
bé. El dolor als genolls pot 
ser de tipus artròsic, muscu-
lar o tendinós, lligamentós, 
bursític o fascial, traumàtic, 
reumàtic, neurític, vascular, 
post-quirúrgic, o de crei-
xement. No obstant, les 
plantilles s’utilitzaran exclu-
sivament per a tractar els 
dolors conseqüents d’al-
guna anomalia estructural 
o funcional del genoll.

Aquests tractaments, 
modifiquen la distribució i 
magnitud de les forces de 
reacció del terra que arri-
ben al peu i turmell. Indi-
rectament, també canvien 
la direcció i intensitat de la 
força resultant que arriba al 
genoll i a les articulacions 
superiors. Per tant, podran 
actuar amb funció amorti-
dora per dissipar els impac-
tes, o podran treballar 
canviant l’alineació del peu 
i turmell, que indirectament 
resultarà amb un canvi en 
l’alineació del genoll.
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Defuncions
JUANJO LARA RAMON 
Edat : 54 anys 

MARIA DEL CARMEN SABARIEGO 
BELLIDO 
Edat : 87 anys

ROSA GASSÓ ALBAREDA 
Edat : 98 anys Cerimònia

RAMON VIÑALS FONT 
Edat : 84 anys

CONXITA POCH PARADELL 
Edat : 97 anys

ELENA SUBIRANA COSTA 
Edat : 81 anys

Funerària Anoia, S.L.
Av. Vilanova, 44 • 08700 Igualada Tel.93 803 11 14

Antònia, de puntetes te n’has 
anat. Sense remor, sense 
pressa. La maleïda malaltia 
que t’ha arrencat del nostre 
costat, t’ha portat a la casa del 
Pare, on trobaràs la pau i des-
cans etern.
Però aquesta malaltia, lladre 
de paraules, de records i de 
capacitats, no ho ha pogut 
arrabassar tot. Ens queda de 
tu, tot el que tenim guardat 
en el cor: la teva alegria, que 
encomanaves a tots els que 
t’envoltàvem, l’amor i la dedi-
cació al teu marit, en Josep, 
i al vostres fills, en Jordi i en 
Carles... Aquelles trobades 
familiars i els teus jocs amb 
la quitxalla... Sempre hi eres 

quan se’t necessitava... A vol-
tes, ens imaginem con hauries 
gaudit amb el teu nét, l’Arnau!. 
Com t’agradava la música, el 
dibuix, la costura, la natura i 
tantes altres coses!. Aquests 
records i vivències serà el que 
ens ajudaran a mantenir viva 
la teva imatge. Això, mai nin-
gú ens ho podrà robar. No ho 
permetrem. 
Reposa en pau, Antònia. T’ho 
mereixes.
La família volem agrair-vos el 
vostre suport i assistència, en 
aquest acte d’acomiadament 
de la nostra estimada Antònia. 
Moltes gràcies.

Família Mas-Jené

Comiat de l’Antònia
Diuen que tot el que succeeix 
té un perquè que ho justifica. 
Doncs avui els meus per quès 
no troben justificació. Fa uns 
dies ens va deixar la Rosa. O 
més ben dit va ser la maleïda 
malaltia que se la va emportar. 
La Rosa, una dona jove, ale-
gre, bondadosa, bonica, amb 
una bona família, amb molts 
projectes i vivències que s’han 

quedat per el camí. 
Això no ha dret 
Això no és just 
Repeteix una i altre vegada el 
meu pensament. 
Tant sols em consola una re-
flexió que un dia em van fer 
i que diu: Ningú se’n va del 
tot mentre hi hagi algú que el 
tingui en els seus records! Si 
això és així, Rosa: som tants 

Fins sempre, Rosa

Igualada, maig de 2015Funerària Anoia ,S.L.

En record de

Elena Subirana Costa
Morí cristianament el passat dilluns dia 25 de maig.

 A.C.S.

Familiars: espòs Ramon Marín; �lls, Toni, Elena i Ramon, Francina i Xavi; 
néts, Carola, Sergi i Anna; germà Marcel·lí i familiars, volem 

expressar les més sinceres gràcies per les mostres de condol rebudes.
L’acte de comiat tingué lloc el passat dimarts 
dia 26 de maig a l’oratori de Funerària Anoia.

Domicili de la �nada: Alba, 23

Miguel Castillo Villarrubia

Falleció cristianamente el día 23 de mayo a la 
edad de 87 años.
Tus familiares y amigos te tendremos siempre 
presente en nuestro recuerdo y estima.

Igualada, 24 de mayo del 2015

Joaquim Avilés Romero
“Quim”

Nascut a Igualada l’any 1965, 
ens va deixar a terres gallegues 

el 21 de maig de 2015.

El teu record i el teu amor ens dóna força per 
continuar units mentre anem fent els nostres 

camins i les nostres vides.
Per sempre més, els qui t’estimen.

Igualada, maig de 2015

els que t’estimem que de ben 
segur sempre estaràs entre 
nosaltres. Doncs mai oblida-
rem, l’esclat de la teva rialla, 
el teu dolç somriure i la teva 
mirada clara i serena. Bonica 
com la flor del teu nom. Fins 
sempre, veïna.

M. Carme Calaf

Confortada amb els auxilis 
espirituals, però de manera 
inesperada, el passat dia 25, 
retornà a la casa del Pare, 
l’Elena Subirana Costa, que 
molts, coneixereu més per la 
mestressa de la “Floralba”.
A casa seva eren forners de 
tota la vida, però ella ben aviat 
va espavilar-se en buscar-se 
un ofici més adient a les seves 
sensibilitats, i ben prompte va 
convertir-se en deixeble de la 
senyora “Maneleta”, que venia 
rams de flors, al “corraló” de la 
Mare de Déu de Montserrat.
Ben aviat, però, ella va plantar-
se pel seu compte, al carrer de 
l’Alba i va convertir-se en una 
de les primeres floristeries 
d’Igualada i la que implantà el 
servei “Interflora”, que permet 
fer obsequis florals a distàn-
cia, o a l’estranger.
A l’hora del comiat, celebrat al 
tanatori, l’arxipreste Mn. Jo-
sep Massana, va creure opor-
tú escollir unes lectures que 
parlaven de Montserrat, flors 
silvestres i de la natura, ben 

adients al tarannà i el món po-
ètic de l’Elena. El seu taüt es-
tava cobert de flors blanques 
(“Floralba”) i, al contemplar-lo, 
no he pogut menys que recor-
dar la munió de motius florals 
que ella havia preparat per a 
moltes altres ocasions...
En acabar l’emotiva cerimò-
nia, que ha estat amenitzada 
amb compassos musicals, 
uns néts expressaren els seus 
sentiments i emocions de gra-
titud per la pèrdua de la seva 

àvia.
Acompanyem en el seu dolor 
a tots els fills, néts i altres fa-
miliars, però, de manera espe-
cial, al seu benvolgut espòs, el 
Ramon, que és un nostre bon 
company d’escola i de treball. 
Esperem que la seva sòlida 
formació religiosa l’ajudi a su-
portar aquest dolorós tràngol 
de separació.
Elena, reposa en pau!

Josep Elias i Farré

Adéu, Elena



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 persones)
200g de cireres desossades
1kg de tomàquets madurs
40g de ceba tendre
1/2 all petit
20g de pebrot verd
150g de molla de pa
80g d’oli d’oliva verge extra
8g de vinagre de Jerez
Sal

Utensilis
Trituradora
Recipient amb tapa

Gaspatxo de Cireres
Rentem bé els tomàquets i retirem el peduncle, els pelem, 
trossegem i els posem a la trituradora.

Afegim el got de ceba picada, l’all, el pebrot verd (net i 
trossejat) i la molla de pa. Afegim també la meitat de l’oli 
d’oliva verge extra, el vinagre i la sal. Ho triturem tot bé �ns 
que obtinguem una crema ben �na.

Rentem bé les cireres i les desossem. Incorporem al got i 
afegim l’oli d’oliva verge extra restant. Ho agegim a la crema 
i ho tornem a triturar durant uns 5 minuts més a màxima 
potència si volem que quedi el gaspatxo molt �. Ho tastem i 
posem sal al gust.

Per acabar, posem el gaspatxo en un recipient amb tapa per 
deixar-lo reposar en el frigorí�c per tal de servir-ho ben fred.

Servim el gaspatxo de cirera amb una guarnició de formatge 
fresc, cireres naturals desossades, fulles d’alfàbrega i un 
rajolí d’oli d’oliva verge extra.



D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
29 de maig de 2015

CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Carme Soler és la directora 
del col·legi Gabriel Castellà i 
aquests dies està nerviosa, 
expectant i contenta a parts 
iguals. Vuitanta-nou dels seus 
alumnes oferiran un concert 
amb l’OBC a l’Auditori de Bar-
celona dins del programa “Ara 
et toca a tu”. Això és possible 
perquè des de fa sis anys, els 
alumnes del Gabriel Castellà 
reben ensenyaments musicals 
a càrrec dels professors de 
l’Escola de Música d’Igualada.
Què és el programa Ara et 
toca a tu?
És un programa de l’Auditori 
de Barcelona per premiar pro-
jectes musicals de les esco-
les. Cada any seleccionen 
alumnes, escoles o grups per 
a fer una actuació a l’Auditori. 
Aquest any ens han selecci-
onat a nosaltres i a banda de 
peces de Wagner, els nostres 
alumnes tindran ocasió d’estre-
nar una obra escrita per Oriol 
Cruixent expressament per a 
aquest concert.
Quins instruments toquen?
De tercer a sisè violí i violon-
cel però al concert de l’Auditori 
tercer i quart faran percussió 
perquè sinó hi hauria massa 
corda.
Com va néixer la iniciativa de 
fer música al Gabriel Caste-

llà?
Va ser el curs 2009/2010 quan 
la regidora Montserrat Mateu 
ens ho va proposar. L’objec-
tiu és la descoberta dels ins-
truments i del potencial de la 
música a uns alumnes que 
no tenien altre accés a l’ense-
nyament musical. Es va fer un 
conveni amb el departament 
d’Ensenyament de la Gene-
ralitat. Dos dies a la setmana 
vénen a professors de l’Escola 
de Música d’Igualada a donar 
classe.  
Quina relació hi ha amb l’Es-
cola de Música?
Els estem molt agraïts i molt 
contents. És un treball molt 
intens perquè els instruments 
de corda fregada no són ins-
truments que les famílies tin-
guin a casa. Quan al cap de 
dos mesos de començar el 
projecte vàrem tenir ocasió 
d’escoltar als alumnes en un 
concert a l’escola, ens vàrem 
adonar del gran potencial de la 
música en la formació personal 
dels alumnes.
És un esforç per a les famí-
lies?.
Paguen un petit lloguer dels 
instruments que són de l’Es-
cola de Música. Tant l’AMPA 
com l’escola han anat com-
prant alguns violins i la fita 
d’anar a tocar a l’Auditori ens 

ha fet iniciar una campanya 
de donacions per a comprar 
violins i també ha fet que algu-
nes persones ens en cedissin. 
Ara tenim instruments sufici-
ents per a fer un bon concert el 
dotze de juny. Vull agrair de tot 
cor les donacions i ajudes que 
ens han fet. 
És prou conegut a Igualada 
aquest projecte?.
El dia a dia de l’escola no ens 
permet fer gaire propaganda 
del que fem, però el concert 
de l’Auditori és un altaveu molt 
important.
Les famílies han comprat 
instruments per als fills?.
Famílies que tenen dificultats 
econòmiques han fet un esforç 
per a comprar un violí al seu fill, 
ja sigui per un aniversari, reis o 

a final de curs.
L’entrada al concert costa 3 
euros. 
L’important és que tothom 
pugui accedir a l’Auditori. Per 
als alumnes és un moment 
irrepetible i per als pares o els 
espectadors que no coneguin 
l’Auditori és una ocasió de 
conèixer-lo. Des de l’escola 
estem organitzant autobusos 
per fer-ho encara més acces-
sible. 
Què representa per a una 
escola pública tenir clas-
ses de música dins de l’ho-
rari escolar?.
És una gran millora per als 
alumnes pel que fa a hàbits 
de treball en equip, en saber 
estar, en concentració. Dóna 
cohesió de grup. Acadèmica-
ment millora totes les àrees 
educatives. A més millora 
l’autoestima dels alumnes. 
L’escola i especialment 
els ensenyants heu patit 
moltes retallades. Com ho 
porteu?
Ho portem amb voluntat 
perquè treballem amb perso-
nes. Quan tens una criatura 
al davant li has de donar tot 
el que pots, amb els recursos 
que tinguis. Si no donés el 
màxim, encara que m’hagin 
retallat el sou, em sentiria 
malament. 

4 paraules amb... Carme Soler

ERC ha pujat, però molt poc, a Igua-
lada, per sota de les previsions de més 
de 4 regidors, i això els té amoïnats 
perquè no saben com s’han perdut.
No cal que busquin gaire. Al mateix 
ajuntament -i en alguns petits empre-
saris i autònoms- de la ciutat hi podrien 
trobar l’origen de la fuita. L’ajunta-
ment és de les primeres empreses en 
nombre de treballadors i alguns funci-
onaris de la casa ens diuen que encara 
recorden les reverències que el can-
didat republicà, Josep Maria Palau, 
funcionari de l’àrea econòmica, li feia 
al regidor del PP, Pere Calbó, quan 
ocupava la regidoria de Promoció Eco-
nòmica del 1995 al 1999.
Per què li feia reverències? Es veu 
que va ser tanta la devoció que tenia 
envers el seu cap, que fins i tot va 
adoptar el costum tan madrileny i 
castís d’anomenar-lo pel nom de pila. 
En Pere ha dit, En Pere vol, En Pere ha 
decidit, anava dient per la Casa Gran...
Per això diuen les males llengües que 
pocs treballadors de l’ajuntament 
-i mira que n’hi ha- tenien ganes de 
votar a ERC i encara menys després 
de llegir el seu programa electoral, 
on el que avui és el dimoni, ahir era 
l’àngel redemptor. “A mi en Palau em 
recordava al José Luis López Vàzquez 
davant Katia Loritz a la pel·lícula 
“Atraco a las 3” comentava, fent el 
cafè, un funcionari municipal amb 
molts triennis -i força memòria- a les 
espatlles...


