
El nou local de la colla castellera d’Igualada. S’inaugura el proper diumenge amb la visita dels Castellers de Vilafranca.

De Cal Tabola a les antigues 
cotxeres de la Hispano Igua-
ladina, a la plaça de l’Estació 
Vella. Els Moixiganguers han 
estat treballant de valent les 
últimes setmanes per acon-
dicionar el seu nou local, en 
unes condicions perfectes per 
poder assolir millors fites en 
el futur. S’inaugurarà ofici-
alment diumenge al migdia, 
amb la participació dels Cas-
tellers de Vilafranca.
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L’aeròdrom Igualada-Òdena necessita inversions immediates si no vol veure perdre la seva condició actual de camp d’aviació públic, que manté des de 1959.    Pàgines 9-11

L’aeròdrom no aixeca el vol

Les cotxeres de la Hispano, nova seu dels Moixiganguers

8 anys després, el que havia de ser Aeroport 
Corporatiu, no compleix la normativa vigent 

Sense Pla Director acabat, sense inversions, 
l’aeròdrom pot acabar essent de caràcter privat

líders a l’Anoia

1957-2017

Grup Garatge Montserrat
Av. Catalunya, 10 

Igualada Tel. 93 803 15 50

www.servisimo.es
c/ Alemanya, 17  ·   08700   ·   IGUALADA   ·   Tel. 93 805 21 17



Casal Popular Igd
@El_Foment

   
Cap #sentència ens farà aturar!  #referèndum 

#democràcia #llibertat 
Les urnes no es jutgen!!!!

L’EDITORIAL

Llàgrimes al calaix
Gairebé vuit anys després de l’anunci de la Gene-
ralitat d’adjudicació de l’aeroport corporatiu de 
Catalunya a l’aeròdrom Igualada-Òdena, pocs o 
cap moviment hi ha hagut al nostre camp d’avia-
ció. Més enllà que per tots és sabut que, avui per 
avui, les previsions inicials d’aviació corporativa ja 
no són les que hi havia just abans de la crisi eco-
nòmica, la qual cosa fa 
impensable la construc-
ció de l’aeroport a l’Ano-
ia, també és cert que, a 
ulls de la població en 
general, la sensació ar-
ran de les perspectives 
dipositades a l’entorn de 
l’aeròdrom és, avui, de 
complet abandó. Si bé 
no hi cap un aeroport, 
sí que podria tenir mi-
llors condicions que les 
actuals, començant per uns accessos dignes i més 
mesures de seguretat i control. La inversió pública 
ha estat mínima.
Com acostuma a passar sempre en aquest país, 
ha hagut de ser algú de més amunt qui posi negre 
sobre blanc per provocar reacció i moviment. El 
novembre de 2015, el govern espanyol es va veure 

obligat a publicar un reial decret per fer adaptar els 
aeròdroms autonòmics a la normativa europea, da-
vant les pressions de la UE. L’esmentada norma s’ha 
de complir, començant perquè, en el cas del nostre 
aeròdrom, com a mínim hi hagi un control perma-
nent i exhaustiu del moviment d’aeronaus i un tan-
cament perimetral de seguretat. Si no es compleix, 

l’aeròdrom no serà 
tan sols ni això, un 
aeròdrom, per passar 
a ser un camp d’avia-
ció d’àmbit exclussi-
vament privat. 
Davant el que havia 
de ser el 2009, tal can-
vi seria com baixar les 
escales de quatre en 
quatre. Un desastre i 
un zero per als qui el 
poden permetre. 

Potser caldria desar les llàgrimes del fracàs de l’ae-
roport corporatiu en un calaix, i dedicar-se a evi-
tar-ne un altre. Ja va essent hora que la Generalitat 
vagi adonant-se que el temps va passant i la paci-
ència davant la inacció territorial té un límit. No 
ens deixem perdre l’aeròdrom! 

La nova llei europea sobre 
aeròdroms no permet l’estat 

d’instal.lacions com la de 
l’Igualada-Òdena, i no ens 
podem permetre perdre’l
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Àngel Soteras Largo
@angelsoteras

Presentació de l’Assemblea d’Electes de Cata-
lunya @AECAT_cat amb @OmniumAnoia 
@ANCAnoia. Refermant -una vegada més!-

 el nostre compromís

Carles D
@Carlesd

 
Rebentem els armaris, esclafem l’homofòbia. 

Lemes vigents, i la mateixa lluita. 
Som així i ho seguirem sent.

Ferran López
@ferranlop75

  
Les Comes feia goig. Gràcies a tots. Heu estat 

genials. Em sap molt greu x vosaltres. 
L’ @igualada i l’equip necessita la vostra energia.

Marcel·lí Martorell
@martorellfm

Compte! Acabo de veure una cigonya als jardins del 
Capelló. Vejam si millorem natalitat capelladina!

Natàlia Mas Guix
@nataliamasguix  

Elmar Brok, diputat europeu, sobre una Escòcia 
independent:“les negociacions per quedar-se 

dins la UE serien fàcils”.

Georgina Guixà  ||*||
@GeoGuixa

Inhabilitats per deixar-nos votar. La democrà-
cia espanyola funciona així #HoTornariaAFer 

#SeguimEndavant

Moixiganguers d’Igd
@moixiganguers  

 
El diumenge fem la inauguració oficial, i per 

això durant aquesta setmana el podreu veure de 
color morat  #ATotaMàquina

CE ÒDENA
@ceodenacat  

Contents de participar al projecte +Kesport i 
ser-ne exemple avui el @ceodenacat al @mun-

dodeportivo defensant els valors formatius

#latevaveu

Coral Els Verdums
@ElsVerdums

Aquest diumenge ens trobareu a Montserrat 
celebrant el 50è aniversari del SCIC! #SCIC 

#50anys #ElsVerdums #45anys

Mariano Rajoy, president del Go-
vern, a preguntes d’un periodis-
ta de la BBC que s’excusava per 
fer-li la pregunta en anglès, li va 
contestar entre balbucejos: “Bé, sí, 
home...”, mentre passa el torn de 
paraula a una periodista espanyo-
la de Tele 5.

Joan A. Llinares, exdirector gene-
ral del Palau de la Música, que va 
arribar al càrrec després d’esclatar 
l’escàndol del ‘cas Palau’, ha insistit 
en el seu convenciment que CDC 
es va finançar il·legalment a través 
del Palau, assegurant que la docu-
mentació que va trobar i que va 
posar en mans dels investigadors, 
“coincideix amb el que han dit Fè-
lix Millet i Jordi Montull.”

Juan Manuel Parra, exdirectiu 
de l’empresa ‘Hispart’, va decla-
rar a preguntes d’Emilio Sánc-
hez Ulled, fiscal de la causa que 
“Em van dir de Convergència que 
facturés al Palau els treballs que 
l’empresa havia fet per a la cam-
panya electoral del 2004.” I que 
li ho havia dit  “el senyor Car-
les Torrent”, extresorer de CDC 
mort l’any 2005.

Miguel Giménez, de l’empresa 
‘Altraforma’ va dir “Ens van tru-
car de Convergència i ens van 
dir factura la teva feina al Palau i 
posa amb aquest concepte.” 

Pedro Buenaventura, exdirector 
general de Ferrovial a Catalunya, 
ha negat que l’empresa pagués co-
missions il·legals a CDC a canvi 
d’adjudicacions en obra pública 
durant el judici del cas Palau. I a 
les preguntes del fiscal va respon-
dre “Rotundament no.”

Artur Mas, expresident de la Ge-
neralitat, segueix “són falses les 
acusacions sobre les comissions 
que suposadament pagava Fer-
rovial a canvi d’obra pública a 

través del Palau de la Música” i ha 
descartat assumir responsabilitats 
polítiques per aquests escàndols 
i renunciar a l’actual presidència 
del PDECat. “No m’he plantejat 
abandonar la política. No sé qui-
na obsessió hi ha amb voler apar-
tar-me.”

La CUP ha registrat una sèrie de 
preguntes sobre l’activitat actual 
d’Artur Mas, expresident de la Ge-
neralitat. Volen saber “els motius 
pels quals s’usa el correu corporatiu 
de la Conselleria de Presidència de 
la Generalitat per informar de con-
vocatòries i enviar notes de prem-
sa d’actes públics en què participa 
l’expresident.” Volen saber també 
“qui gestiona la cobertura comuni-
cativa dels seus viatges en universi-
tats com Oxford i Harvard.”

Artur Mas ha estat condemnat a 
dos anys d’inhabilitació per de-
sobediència per haver impulsat la 
celebració de la consulta del  9-N 
i ha estat absolt del delicte de pre-
varicació. Per la mateixa raó Joana 
Ortega ha estat condemnada a 1 
any i 9 mesos d’inhabilitació i Ire-
ne Rigau a un any i mig.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



D esprés d’anys d’instrucció arri-
ba el judici de l’espoli del Palau 
de la Música. Cal que s’aclareixi 
tot el que s’hagi d’aclarir, que 

els culpables siguin condemnats i, sobretot, 
que es tornin els diners desviats, un petit 
detall que s’acostuma a deixar de banda. 
Els culpables de la corrupció política, que 
és exactament d’això del que estem parlant, 
són tant els que han cobrat —persones i 
institucions— com els que han pagat. Uns 
i altres n’han sortit beneficiats: els que han 
cobrat, per motius obvis, i els que han pagat 
per la contrapartida d’haver estat agraciats 
amb encàrrecs d’obra pública que sense pa-
gar el peatge de la corrupció potser no hau-
rien aconseguit mai.
Tot presumptament, és clar, perquè fins 
ara no s’ha demostrat res. Per tant, no es-
tic insinuant una sentència condemnatòria, 
ni de bon tros, ja que la presumpció d’in-
nocència val per a tothom. Per elaborar 
aquests comentaris parteixo, bàsicament, 
en les declaracions dels tres personatges 
que gestionaven el Palau, els quals, fins ara, 
eren considerats uns lladres confessos i uns 
mentiders. Però cal una mica de rigor. No 
és acceptable que en intentar passar el mort 
a un quart acusat i a un partit polític alguns 
ja els considerin persones de la màxima 
credibilitat. Un es pot preguntar per què 
se’ls ha de concedir més credibilitat a ells 
que al quart acusat, que ha negat rotunda-
ment la versió dels gestors del Palau.
No personalitzo aquest comentari en cap 
partit polític. El finançament dels partits 
no està ben resolt. Els que han tingut res-
ponsabilitats de govern han caigut en pràc-
tiques de corrupció política, i com més 

temps han governat i més elevat ha sigut el 
pressupost que han gestionat, més possibi-
litats han tingut de corrompre’s. La corrup-
ció és políticament transversal, està lligada 
a la condició humana. De bandarres n’hi ha 
per tot arreu. En aquest sentit, el discurs 
d’una suposada superioritat moral sobre la 
dreta que l’esquerra intenta vendre’ns sona 
bé però que no va més enllà d’uns posici-
onaments ètics que sobre el paper tothom 
pot defensar.

Una reflexió final. Quina diferència hi ha 
entre la presumpta corrupció del cas Palau 
i la d’un partit que demana un crèdit a una 
entitat financera sabent, presumptament 
també, que no el tornarà mai? L’entitat fi-
nancera dóna per fet que no recuperarà 
aquells diners, i evidentment no ho fa a 
canvi de res sinó com a resultat d’un pacte 
de no-agressió entre qui ha rebut el crèdit 
i l’entitat que l’ha concedit. Això també és 
corrupció política, i gairebé no se’n parla.  
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Més de 40 anys desenvolupant i 
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t

estilllar@yahoo.es

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

63
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MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Corrupció política

#L’enquesta de la setmana

Estaries d’acord en crear una tarifa especial de llum, 
aigua i gas per a les famílies més vulnerables?

 Sí 88%  No 12%

Cada setmana tenim una enquesta al twitter 
i a la nostre web @veuanoia PARTICIPA-HI! 



LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin 
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IGUALADA HOQUEI CLUB

Malgrat no haver passat l’eliminatòria a la Copa de la CERS, la gran 
família de l’Igualada Hoquei Club va respondre com ho sap fer i va 
omplir Les Comes en suport a l’equip, que ho va donar tot.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

AGRAÏMENTS A L’HOS-
PITAL D’IGUALADA
Jordi Araujo Castells

El diumenge dia 5 de març de 2017 a 
les 17:00 vaig anar a urgències per un 
fort dolor a l’estómac. Al moment em 
van realitzar tota classe de proves sen-
se escatimar recursos (analítica, radi-
ografies i TAC amb contrast) i com a 
resultat va sortir que tenia apendicitis. 
Si no hagués sigut perquè havia dinat a 
les 15.00h hauria entrat a la sala d’ope-
racions a les 19:00h però van decidir 
esperat a realitzar la intervenció a les 
22.00h. El tracte que vaig rebre va ser 
fantàstic tant en el moment de realitzar 
totes les proves com en els moments 
posteriors.

GRÀCIES!
M. Teresa Pallerols

El passat dia 7 de març ens va deixar 
la mare: Rosa Trullàs Ribé. Una per-
sona bona, d’aparença fràgil, però en 
realitat forta i valenta. Agraïda, treba-
lladora, discreta, generosa, tolerant, 
endreçada, polida...
Agrair a totes les persones que la và-
reu estimar i que vàreu ser part del 
seu llarg camí a la vida.
Agrair també a totes les persones que 
vàreu fer possible el seu desig de mo-
rir a casa: a la família, als amics, a la 
Dra. Font i a tot el personal de l’ABS 
Igualada Urbà, a l’equip de PADES, a 
totes les persones que em vàreu aju-
dar a cuidar-la...i a totes les persones 
que ens vàreu fer costat en aquests 
moments.
Gràcies de tot cor!
Ara ja descansa en pau al costat del 
meu pare, tal com ella volia... I  al cel 
hi brilla una estrella més.

MONTSERRAT I EL 
FRANQUISME
Joan Pinyol Colom

Gràcies a un recurs del PP d’Alacant la 
División Azul torna a tenir una plaça 
dedicada en aquella ciutat, l’intocable 
Valle de los Caídos no ha deixat mai 
de ser un parc temàtic del feixisme ple 
d’una simbologia anticonstitucional i, 
sense anar tan lluny, una altra divisió 
militar, els requetés carlistes del terç de 
Montserrat que van lluitar a favor de 
l’exèrcit rebel que es va carregar la Re-
pública amb la força de les armes, són 
homenatjats diàriament al monestir 
de Montserrat d’una manera ben sim-
bòlica que no he entès mai i que vull 
denunciar des d’aquí. A la sala prèvia a 
l’accés del cambril per on cada dia cir-
cula a pas lent una lenta i silenciosa file-
ra de persones amb la intenció d’adorar 
la Moreneta, s’hi exhibeix d’allò més al-
tiva la bandera del Terç de Montserrat 
dins una vitrina de grans proporcions 
que és admirada en tot moment.   ¿Algú 
em pot explicar per què en un lloc tan 
visible i per què ningú fins ara no ho ha 
qüestionat mai?
En plena lluita per treure el meu avi del 
Valle de los Caídos i en el moment en 
què, per donar forma al documental 
“Avi, et trauré d’aquí!”, m’hi vaig des-
plaçar amb un equip de TV3 per gravar 
imatges des de l’exterior de la basílica 
–l’abat benedictí ens va impedir fer-hi 
a l’interior, entre molts altres obstacles 
i negatives- ja vaig sentir prou vergo-
nya de constatar que aquell lloc sinistre 
continua sent una plaça forta dels ven-
cedors de la guerra. En el mateix sentit 
em dol, i molt, que sigui tan visible la 
bandera del Terç de Montserrat, format 
per unes milícies nacionalcatòliques 
que van participar ben activament a 

la batalla de l’Ebre. Si aquests reque-
tés estaven convençuts que la Verge 
de Montserrat els protegiria desviant 
les bales republicanes i per això duien 
una estampa de la Moreneta cosida so-
bre el cor amb el lema “Detente Bala, 
el Corazón de Jesús està conmigo”, ¿no 
és un menysteniment en majúscules a 
les seves víctimes i llurs familiars que 
continuï aquell homenatge tan involun-
tàriament transitat? Des d’aquí demano 
que es retiri immediatament aquella 
bandera.

CRIDA AL CIVISME  I 
CURA DE L’ENTORN A 
LA TOSSA DE MONTBUI
Fundació La Tossa de Montbui

Des de la Fundació de la Tossa,  es vol 
fer una crida al civisme, al respecte i a la 
cura de l’entorn, per l’espai natural de la 
Tossa de Montbui.
En la darrera de les matinals periòdi-
ques voluntàries, per part dels membres 

de la Fundació, dedicada a la neteja i 
preservació de l’entorn i la seva vege-
tació, es va trobar una quantitat molt 
important d’ampolles de plàstic, llau-
nes, bosses i altres residus escampats en 
diverses zones del paratge. 
Especialment, delicat és el fet de l’aban-
donament de les burilles de cigarretes 
en molts indrets, i de manera visible i 
acumulada en les zones d’aparcament i 
d’accés al restaurant i església.  Aquest 
fet pot esdevenir un element de risc i 
perill sobretot, ara de cara al bon temps 
i a l’estiu, que el bosc està més sec.
En diversos punts dels espais més con-
correguts de La Tossa, hi ha papereres 
disponibles.  I es demana posar més 
atenció en la cura d’aquest entorn pai-
satgístic i històric privilegiat de la co-
marca de l’Anoia, i molt estimat per part 
de moltes persones anoienques.  Amb 
el civisme, tots hi sortim guanyant.
La Fundació La Tossa juntament amb 
l’Ajuntament de Montbui, formen el 
Consorci de la Tossa, que vetlla per a la 
cura i potenciació d’aquest espai natural 
i conjunt històric
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Q uan es discuteixen 
dues posicions an-
tagòniques, es ten-
deix sempre a anar 

elevant el to i els arguments, per 
tal de tenir la raó absoluta. No 
tendim a escoltar les raons de 

l’altre o a trobar un punt intermedi i, com més 
s’allarga la discussió, més forts ens fem i menys 
escoltem els altres.
Això que tots hem experimentat manta vegades 
al llarg de la vida i que ho podem veure en qual-
sevol dels debats radiofònics o televisius que els 
mitjans ofereixen, també es pot veure, corregit i 
augmentat, en les relacions polítiques i institu-
cionals de Catalunya amb l’Estat Espanyol. 
Si a l’anomenada “Transición” els polítics cata-
lans foren escoltats en les seves propostes de-
mocratitzadores, actualment qualsevol cosa que 
vingui de Catalunya és rebutjada per l’Estat.
Va començar el PP el 2006 fent una recollida de 
signatures “contra el Estatuto” on, entre altres 
coses, es reclamava que el referèndum del nou 
Estatut “se vote en toda España”. (Mesura que 
seria totalment anticonstitucional) Després el 
PP va portar el text -prèviament aprovat per Las 
Cortes, sancionat pel Rei i votat pels ciutadans 
en referèndum- al Tribunal Constitucional que 
el va reescriure anul·lant-ne una bona part. 
La sentència del Constitucional, a la pràctica i 
pel que fa referència a Catalunya, liquida el Es-
tado de las Autonomias fent absolutament invi-
able l’encaix de Catalunya dins de l’estructura 
de l’Estat Espanyol. Des de l’any 2010 que els 
partits espanyols utilitzen la crítica a Catalunya 
com a forma de guanyar vots. Insultar Catalu-

nya surt rendible a Espanya. 
I això passa per tots els àmbits, fins i tot l’espor-
tiu. Podria posar desenes i desenes d’exemples, 
però la constatació de la campanya espanyola 
en contra del C.F. Barcelona després de la re-
muntada davant el PSG és prou demostrativa. 
La premsa espanyola és molt més agressiva que 
la francesa -d’on és el PSG- on el tema s’ha tocat 
sense sortir dels marges de l’esport.
Els mateixos que diuen que Catalunya és DE Es-
panya, són els que protesten si un equip català 
obté un èxit. Des de fa anys que polítics i premsa 
es deixen portar per l’interès immediat, quan no 
per l’odi, en les seves opinions i línies editorials. 
I tot això ha portat a que hores d’ara Catalunya 
i Espanya siguin des de tots els punts de vista, 
països diferents. Molt diferents. M’agrada que 
sigui així. 

Dos països

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

E l 9 d’octubre de 1238 el 
rei Jaume I va entrar a 
València, una plaça que li 
va costar un llarg i cos-

tós desplegament militar i una 
cicatriu al rostre, causada per una 
fletxa que se li va clavar a la galta 
durant el llarg setge de la ciutat. La 

calavera del rei encara es conserva al Panteó Reial 
de Poblet. Balànsiya era el nom àrab d’aquella bo-
nica i rica ciutat, envoltada d’una horta abundant 
que els àrabs havien tardat segles en construir i 
que va ser el gran llegat de la ciutat fins fa relativa-
ment poc temps. El poeta andalusí Ibn Al Abbar 
va deixar un testimoni bellíssim sobre la Balàn-

siya islàmica irremissiblement perduda durant 
la conquesta cristiana del rei Jaume: Per sempre 
més adéu a la terra estimada. La nostra joventut i 
els grans amics, perduts. [...] Tot s’ha perdut. S’ha 
perdut el Pont i la Russafa. S’ha perdut Mislata i 
Massanassa. Tot s’ha perdut. On aquells prats amb 
rius i arbredes verdes? On els paratges aromàtics 
a on solíem retirar-nos? On el zèfir sempre fresc? 
On els crepuscles amables? Ai València! Què s’ha 
fet d’aquells matins on el sol jugava amb el mar 

BERNAT ROCA, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

No podem fallar

corrent per l’Albufera!
La conquesta de València va ser una de les fites 
de la vida llegendària del rei Jaume, un vailet nas-
cut a Montpeller. Orfe de pare i mare va ser cri-
at a Montsó, una fortalesa de l’Orde del Temple. 
Guillem de Montredon va ser el seu tutor i el va 
alliberar de les urpes de Simó de Montfort, l’ho-
me que havia derrotat el seu pare Pere I, mort a la 
batalla de Muret, episodi militar tràgic i d’infausta 
memòria. Jaume va ser un aneguet lleig, que va 
passar de ser un titella de la noblesa catalana i ara-
gonesa a esdevenir el rei més important del segle 
XIII en l’àmbit mediterrani. 
Més de cent anys abans el Cid Campeador havia 
conquerit Balànsiya, retenint-la per poc temps i 

la ciutat va retornar als musulmans. El 30 de març 
d’aquest any 2017 València, ciutat amb un alcal-
de nascut a Manresa, recuperarà oficialment l’ac-
cent que acaba amb dècades d’ambivalència sobre 
el topònim de la ciutat. La història de València és 
sovint un camp de batalla de la lluita a mort entre 
Catalunya i Castella pel domini de la Península i 
el control del comerç mediterrani. La tossudesa de 
la geografia que deia el gran historiador francès 
Fernand Braudel. 



La gran majoria d’alcaldes i regidors de l’Anoia, compromesos 
amb el referèndum i la independència

L’alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú i 
presidenta de l’AMI, 

Neus Lloveras, va 
presidir dimarts al 

Museu de la Pell 
l’Assemblea d’Electes 

de Catalunya

Alcaldes i regidors de l’Anoia i del Consell Comarcal, i les diputades de la comarca al Parlament, del PDeCAT i d’ERC, dimarts a l’exterior del Museu de la Pell. 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E n uns dies que esde-
venen clau per la per-
sistència del procés 

sobiranista, la gran majoria 
d’alcaldes i regidors de l’Ano-
ia, consellers comarcals, i les 
dues diputades de la comarca 
al Parlament, van contribuir 
dimarts al Museu de la Pell 
d’Igualada a demostrar que, 
almenys des del nostre terri-
tori, el clam per a fer possible 
un referèndum i un nou país 
es manté viu, gairebé com el 
primer dia. 
El museu de Cal Boyer va ser 
l’escenari de la presentació a 
l’Anoia de l’Assemblea d’Elec-
tes de Catalunya, un organis-
me liderat per l’Associació de 
Municipis per la Independèn-
cia (AMI) que es crea a mode 
de registre democràtic de càr-
recs que -en cas necessari- es 
constituiria com assemblea 
per salvaguardar les institu-
cions del país. Qui sap si pot 
fer falta més aviat del què 
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ens pensem.  Dimarts, abans 
d’iniciar l’acte, gairebé tots els 
alcaldes donaven per fet que 
hi haurà referèndum, i que hi 
haurà independència... i que 
Espanya no ho acceptarà fà-
cilment. A destacar que, entre 
els assistents, no hi havia cap 
regidor de la CUP, ni tan sols 
l’alcalde de l’únic municipi de 
la comarca on governa aques-
ta formació, Capellades. Tam-
poc hi eren regidors de for-
macions d’esquerres lligades a 
Podem.

800 dels 947 municipis 
catalans són de l’AMI
La presidenta de l’Associació 

de l’AMI i alcaldessa de Vila-
nova i la Geltrú, Neus Llove-
ras, va obrir l’acte explicant 
que l’entitat acull 800 dels 947 
municipis del país, “represen-
tant territorialitat i diversitat 
ideològica”. Lloveras va voler 
trencar el tòpic que l’AECAT 
és només per a forces inde-
pendentistes, i va convidar a 
sumar-se tothom “per defen-
sar la democràcia i les nostres 
institucions”. Dels 9.352 càr-
recs electes que hi ha al país, 
s’han incorporat a l’AECAT 
2.922, el 31,24%.
A la comarca de l’Anoia hi ha 
108 inscrits, el 37,63%. Alguns 
d’ells, de diferents forces po-

lítiques, van exposar dimarts 
els seus punts de vista. El pri-
mer d’ells va ser l’alcalde d’Ar-
gençola, Toni Lloret. Membre 
d’Iniciativa, Lloret va reivin-
dicar que “no vinc aquí com a 
partit, sinó d’un poble i unes 
conviccions”. El batlle va afe-
gir que calia teixir complici-
tats entre diferents ideologies 
i contextos socials.
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa i president del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
com a càrrec electe dels De-
mòcrates de Catalunya, va la-
mentar que no ens trobem en 
un “escenari de normalitat” 
on cadascú defensés les seves 
opcions ideològiques. Boque-
te va situar com a objectiu 
dels electes del país “garantir 
que celebrem aquest referèn-
dum”.
El republicà David Alquézar, 
alcalde de Sant Martí de Tous, 
reconeix que “tenim sort que 
ens ha tocat viure com a càr-
recs electes un moment histò-
ric” i reivindica que  “la inde-

pendència és un projecte de 
futur compartit” on “cal que 
hi siguem tots”.
L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, com a representat 
del PDeCAT ha reivindicat 
que “aquí hi cap tothom, per-
què del que es tracta és de de-
mocràcia” i ha dit als alcaldes 
i regidors assistents a l’acte 
que “no som conscients de la 
força que tenim com a elec-
tes” i adverteix que “el que 
ve no és fàcil però val la pena 
fer-ho”.
L’acte, organitzat per l’AMI, 
ANC, Òmnium i l’Associació 
Catalana de Municipis, va fi-
nalitzar amb el Cant dels Sega-
dors i una fotografia dels mem-
bres de l’AECAT a l’exterior del 
recinte del mateix Museu.

A l’Anoia hi ha 108 
càrrecs electes inscrits, el 
que representa el 37,6% 
del total, gairebé tots del 

PDeCAT i d’ERC

L’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, va expli-
car que “tenim la sort 
de viure un moment 
històric, la indepen-

dència és un projecte de 
futur compartit”

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com



L’arribada de la Volta a Catalunya, dijous vinent, 
ocasionarà importants restriccions de trànsit

La Policia Local re-
comana no agafar  el 
cotxe, especialment al 

nord de la ciutat, ja que 
la Volta “tallarà” la 

ciutat en dos coincidint 
amb la sortida d’escoles 

a la tarda

El cap de la Policia Local, Jordi Dalmases, amb la regidora d’Esports, Rosa Plassa, dimecres.

L’empresari igualadí 
Josep Singla (Proinosa) 
seu al banc dels acusats 
a Madrid pel 
cas Pretòria

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Qui estigui habituat a 
circular amb cotxe 
o moto per la zona 

nord de la ciutat -d’avinguda 
Barcelona fins a les Comes- 
que llegeixi atentament aques-
ta pàgina. Dijous vinent, l’ar-
ribada de la Volta a Catalunya 
a Igualada, a partir de les 3 de 
la tarda, provocarà importants 
restriccions de trànsit. Tantes 
que recollir la canalla a les cinc 
a l’Acadèmia Igualada, el Mo-
nalco, o els Maristes, o accedir 
als habituals entrenaments a la 
zona esportiva de les Comes, 
pot ser tota una aventura. La 
prova ciclista “tallarà” la ciutat 
en dos gairebé en la seva tota-
litat... però hi ha solucions.

Etapa Llívia-Igualada, amb 
les estrelles del ciclisme
Dijous arribarà la volta a Igua-
lada en una llarga etapa de 
194 kilòmetres des de Llívia. 
A Igualada l’arribada serà a 
l’avinguda Barcelona, a l’altura 
del carrer Òdena. Hi seran les 
primeres estrelles del ciclisme 
mundial, com Chris Froome 
(Sky Team), Alberto Contador 
(Trek-Segafredo) i Alejandro 
Valverde (Team Movistar). 
Igualada ha viscut un final 
d’etapa de la Volta en 10 oca-
sions, entre 1925 i 1992, i punt 
de sortida en sis vegades, entre 
1925 i 1956.

40 persones mobilitzades per 
controlar els carrers
El cap de la Policia Local, 
Jordi Dalmases, i la regidora 
d’Esports, Rosa Plassa, van 
explicar dimecres els detalls 
de l’operatiu de coordinació 
que intentarà que tot surti a 
la perfecció. Sense comptar 
als Mossos d’Esquadra, des 
d’Igualada es mobilitzaran 
fins a 40 persones, entre Po-
licia Local, Protecció Civil i 
Brigada d’Obres i personal de 
neteja.
L’arribada dels ciclistes a Igua-
lada es preveu entre les 16:45 
i les 17:15h, en plena hora 
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punta de la sortida d’escoles. 
Accediran a la zona urbana 
per la carretera de les Maioles 
i passaran per Av. Països Ca-
talans, c/ Alemanya, c/ França 
i c/ Lleida, fins trobar la línia 
d’arribada a l’Av. Barcelona.

Prohibicions d’aparcament
i restriccions de trànsit 
A partir de les 6h del matí 
del mateix dijous es prohibirà 
l’aparcament a l’Av. Barcelo-
na entre c/Òdena i c/ Lleida 
i al c/ Santa Teresa entre Av. 
Barcelona i c/ Capellades. Des 
de les 11h, aquesta prohibició 
d’estacionament s’estendrà al 
c/ Lleida entre Av. Barcelona 
i Av. Catalunya, al c/ França 
entre Av. Catalunya i c/ Ale-
manya, al c/ Alemanya entre 
c/ França i Av. Països Cata-
lans, a l’Av. Països Catalans 
entre c/ Alemanya i Av. An-

dorra, i a l’inici de la carretera 
de les Maioles entre Av. Països 
Catalans i c/ Doctor Botet. 
La prohibició de circular co-
mençarà a les 9h a l’Av. Bar-
celona, en el seu tram entre c/
Girona i c/ Òdena i, a partir 
de les 15:15h, aquesta prohi-
bició s’estendrà al tram entre 
c/ Lleida i c/ Òdena. A les 
14h, es tallarà al trànsit l’Av. 
Catalunya a l’alçada de Can 
Busqué i, a les 15h, es tallarà 
també aquesta via a la roton-
da de la Ctra. Manresa. 
També a les 15h el c/ Guima-
raes i el c/ Lecco quedaran 
reservats per accedir a l’Hos-
pital, la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra i per als veïns 
i empreses de la zona. 
La Policia Local i els serveis 
municipals preveuen restablir 
progressivament la normali-
tat a partir de les 17:30h, però 
això depèn de com vagi de rà-
pida la carrera.

Informació als veïns 
L’Ajuntament ha començat a 
informar, amb trobades i co-
municacions per correu, els 
veïns, centres de salut, empre-
ses, clubs i escoles que es veu-
ran més afectats. Per exem-
ple, es recomana als pares de 
l’Acadèmia Igualada i del col-

legi Monalco que aquell dia 
evitin el vehicle particular. Si 
és necessari, es recomana als 
qui recullin als nens de l’Aca-
dèmia que accedeixin a l’esco-
la des del carrer Itàlia i l’antiga 
N-II,  i surtin pel carrer Ca-
pellades.
També es recomana als pares 
del col·legi Maristes i als ve-
ïns de Les Comes, als usuaris 
del complex esportiu o a les 
persones que vulguin acce-
dir al polígon industrial, que 
ho facin per la sortida 555 de 
l’autovia A-2 o des del pas so-
terrat de Can Busqué. Precisa-
ment aquest últim pas pot ser 
la millor solució per aquells 
que vulguin travessar la ciu-
tat en direcció al centre o bé 
cap a les Comes. Dalmases, 
però, insistia dimecres que “el 
millor és anar a peu, evitarem 
possibles problemes”.  

Zona d’arribada de la Volta, a l’avinguda Barcelona.Recorregut d’arribada a Igualada, dijous vinent, de la Volta.

PETRO
MIRALLES

CAMP 
DE GLOBUS

IGNOVA

MONALCO

La Volta portarà 
a la ciutat tot un es-

pectacle de color, amb 
200 ciclistes, entre ells 
primeres figures com el 
guanyador dels darrers 

Tours de França 
Chris Froome

Jordi Puiggròs.- L’empresari 
igualadí Josep Singla, exadmi-
nistrador de la constructora 
Proinosa, seu des d’aquesta set-
mana al banc dels acusats en 
el judici del cas Pretòria, que 
ha esdevingut motiu d’àmplia 
cobertura en els mitjans de co-
municació. 
Aquest cas ha estat considerat, 
de moment,  la major trama de 
corrupció urbanística de Cata-
lunya, i arriba a judici després 
de més de set anys. L’Audiència 
Nacional acull des de dilluns i 
durant sis mesos, un judici que 
pretén aclarir la participació 
d’empresaris i polítics en un 
entramat que hauria generat 
guanys milionaris il·legals. 
En total, hi ha 11 acusats, en-
tre els que destaca l’exdiputat 
socialista Luís García, ‘Luigi’, 
considerat el cap de la trama i 
pel que la fiscalia demana vuit 
anys de presó. També hi ha dos 
ex-alts càrrecs de CDC, l’ex-
conseller Macià Alavedra i qui 
fou secretari de la Presidència 
en temps de Jordi Pujol, Lluís 
Prenafeta; i l’exalcalde de Santa 
Coloma de Gramenet Barto-
meu Muñoz, per qui es dema-
na 6anys i 10 mesos de presó.
Pel que fa a Singla, dema-
nen onze mesos de presó i 1,5 
MEUR de multa, per tràfic 
d’influències. A l’igualadí l’acu-
sen d’estar implicat en la mani-
pulació del projecte urbanístic 
‘La Pallaresa’, que incloïa un 
centre comercial i habitatges 
protegits. El grup, segons re-
vela la investigació, va influir 
en la redacció de les condi-
cions de l’Ajuntament per 
accedir al concurs públic; en 
l’adjudicació a un grup d’em-
preses en el que participava 
Proinosa, i en posteriors mo-
dificacions urbanístiques per 
revaloritzar els terrenys. El 
projecte es va licitar el 2001 
per 11,2 MEUR. Quatre anys 
més tard, es va vendre per 28. 
Les plusvàlues i comissions 
que es van pagar se les hau-
rien repartit entre els acusats.

Singla -en  segon terme- 
arribant a l’Audiència Nacional. 

Foto: Pol Solà (ACN)



L’aeròdrom Igualada-Òdena, al llindar d’esdevenir només un 
camp d’aviació privat si no s’adapta a la nova normativa

El que havia de ser 
“l’Aeroport Corporatiu 

de Catalunya”, 
pendent sis anys 

després d’acabar el Pla 
Director i d’adaptar-se 

a la llei europea

L’aeròdrom Igualada-Òdena.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a lluita per esdevenir 
Aeroport Corporatiu de 
Catalunya, després que 

la Generalitat obrís un con-
curs públic entre territoris per 
a atorgar aquesta concessió, 
va ser infernal. Altres indrets 
com el Bages i l’Osona van 
utilitzar totes les seves influ-
ències al més alt nivell per a 
emportar-se’l, però va gua-
nyar l’Anoia gràcies a una de 
les poques demostracions de 
consens absolut que ha tingut 
aquest territori en dècades... 
Era el juny de 2009 quan el lla-
vors conseller Quim Nadal va 
adjudicar “l’honor” d’acollir 
l’aeroport a l’aeròdrom Iguala-
da-Òdena...

Vuit anys després de 
“l’aeroport corporatiu”
Han passat vuit anys, i no se 
n’ha sabut mai més res. La 
crisi econòmica va dinami-
tar el projecte, que dorm el 
son dels justos vés a saber en 
quin calaix. També calia fer 
una Pla Director específic de 
l’aeròdrom, per dotar a l’en-
torn de terrenys aptes per a 
la instal·lació d’empreses ae-
ronàutiques. La seva redacció 
i procés  burocràtic ha estat 
lentíssim, i els anuncis per a la 
seva aprovació definitiva són 
tan incomptables com irreals. 
Per acabar-ho d’adobar, la 
Unió Europea va elaborar 
una normativa en relació als 
aeroports civils d’aquestes ca-
racterístiques que, a Espanya, 
no s’ha aplicava. Al final, al 
novembre de 2015, el govern 
espanyol no va tenir més re-
mei que fer públic un Reial 
Decret que és clau per al futur 
del nostre aeròdrom: “Reial 
Decret 1070/2015, de 27 de 
novembre, pel qual s’aproven 
les normes tècniques de segu-
retat operacional d’aeròdroms 
d’ús restringit i es modifiquen 
el Reial Decret 1189/2011, de 
19 d’agost, pel qual es regu-
la el procediment de emissió 
dels informes previs al pla-
nejament d’infraestructures 
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aeronàutiques, establiment, 
modificació i obertura al tràn-
sit d’aeròdroms autonòmics, i 
l’Ordre de 24 d’abril de 1986, 
per la qual es regula el vol en 
ultralleuger”.

Un consorci poc operatiu
Poc després de les eleccions 
municipals del 2015, ja el nou 
alcalde d’Òdena Francisco 
Guisado alertava que el seu 
ajuntament es podria plante-
jar abandonar el  Consorci de 
l’Aeròdrom -que comparteix 
amb l’Ajuntament d’Iguala-
da- si aquest organisme no 
despertava de la seva llarguís-
sima letàrgia d’inoperància 
absoluta, sensació que també 
es denotava en altres organis-
mes,  com la Unió Empresa-
rial de l’Anoia, una institució 
clau en aconseguir la conces-
sió de l’aeroport corporatiu. 
A la darrera edició de l’Aeros-
port, la del 2016, en els par-
laments de les autoritats en la 
inauguració, Guisado tornava 
a insistir en “adaptar l’aerò-
drom a la nova normativa es-
tatal”.
La nova normativa exigeix que 
totes les instal·lacions aero-
portuàries tinguin un “control 
i un registre dels moviments” 
que hi ha, però, actualment, 
l’aeròdrom funciona sense 
torre de control, les aeronaus 
es coordinen a través de ràdio 
i no queda cap registre de qui 
aterra i qui s’enlaira. “Volem 
endreçar l’aeròdrom i volem 
la participació de la Generali-
tat en aquest intent, el Govern 
del país ha de ser el pal de pa-
ller i ens ha d’ajudar perquè 
això funcioni”, deia Guisado. 
Si no s’adapta a la normativa, 
aquell aeròdrom que havia de 

ser un “aeroport” passarà a 
ser un camp d’aviació d’àmbit 
privat. Malgrat que ho hem 
intentat, ha estat dificil tro-
bar respostes institucionals a 

aquesta situació. “S’estan fent 
gestions”, i poca cosa més. De 
fet, l’aeroport corporatiu ja ni 
tan sols figurava en el docu-
ment del Fòrum UEA sobre 

les necessitats de l’economia 
comarcal del futur presentat 
recentment. Donarem per fi-
niquitat l’aeròdrom, o mereix 
altra vegada l’atenció de tots?

El 18 de juny de 2009, el 
llavors conseller Joaquim 
Nadal va anunciar que l’ae-
ròdrom d’Igualada-Òdena, 
l’única candidatura presen-
tada, complia els requisits i 
acolliria l’aeroport corpora-
tiu de Barcelona. 
Com ja havia fet l’alcalde de 
Moià, la Cambra de Comerç 
de Manresa va demanar que 
el concurs es declarés de-
sert, ja que la llargada de la 
pista odenenca no complia 
els requisits. 
Pocs dies abans d’iniciar-se 
el concurs, des d’Osona i el 
Bages també hi havia ganes 
d’apuntar-s’hi, amb diverses 
opcions, però les pressions 
polítiques i l’oposició ecolo-
gista i de la pagesia ho van 
impedir. A l’Anoia, els ajun-
taments de la Pobla, la Torre 
de Claramunt i Capellades 
van lamentar no haver estat 

L’aeroport corporatiu, una victòria inútil?

informats del projecte, i van 
anunciar que presentarien al-
legacions,  per la perillositat 
i els sorolls que comportaria 
l’aeroport per a aquests mu-
nicipis, ja que tots els vols hi 
passarien per sobre.
Nadal va assegurar que la 
longitud de la pista no seria 
cap impediment ja que, des-
plaçant l’autovia A2, es po-
dria allargar fins als 1.800 m. 

Actualment en té 900. Tam-
bé va destacar la tradició 
aeronàutica com un valor 
afegit, així com el consens 
dels diferents agents socials, 
polítics i econòmics. 
El Pla Nacional d’Infraes-
tructures del 2009 fixava 
en 95,8 milions d’euros la 
inversió que s’hi faria. L’es-
mentat pla va quedar, en 
poc temps, en paper mullat. 

Plànol de la Generalitat l’any 2008, sobre la necessitat 
d’un aeroport corporatiu a prop de Barcelona.

Rambla Sant Isidre, 21 Igualada (BCN)
Tel. 93 803 40 04  gestfabregas@gestors.net  · Gestionem tots els teus tràmits, estalvia temps i diners!
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Antonio Marcos : “La idea de l’Aeroport Corporatiu és ridícula, 
i la gent es pensava que seria la bomba”
OTGER GABARRÓ / LA VEU 

Parlem amb Antonio 
Marcos, responsable 
del club  de vol espe-

cialitzat en ultralleugers, 
l’Aeronàutic 2000, situat a 
l’Aeròdrom Igualada-Òde-
na. Amb ell parlem sobre la 
situació de l’aeròdrom, el 
seu manteniment i la deixa-
desa en la gestió en la que 
es troba immers. Ell repre-
senta un dels punts de vis-
ta més objectiu i més crític.

Qui gestiona l’aeròdrom?
Aquesta és una bona pre-
gunta. Hi ha una entitat que 
és el Consorci de Gestió de
l’Aeròdrom General Vives 
d’Igualada-Òdena que re-
presenta que és el propietari 
i gestiona l’aeròdrom, però 
no hi ha cap persona físi-
ca aquí per gestionar-ho. 
Ara fa poc que ha sortit un real 
decret que organitza el que 
abans eren els camps de vol i 

els transforma en aeròdroms, 
com en el cas d’aquest, que 
ja ho era i exigeix una gestió 
més concreta. La cosa està una 
mica a l’aire. Els ajuntaments 
no volen adquirir més res-
ponsabilitats i la Generalitat 
no s’implica gaire, però jo crec 
que amb el temps acabarà ha-
vent-hi aquí una empresa que 
s’encarregui de l’aeròdrom. Ara 
mateix cadascú dels que estem 
aquí ja hem  hagut de complir 
uns requeriments. No estem 
incontrolats, som diferents 
entitats que ens podríem agru-
par per facilitar la feina a d’ad-
ministració. Els Mossos d’Es-
quadra vigilen per aquí i la 
Guàrdia Civil també hi passa.

Com creu que s’hauria 
de plantejar el futur de 
l’aeròdrom a curt plaç? 
El tema del real decret que 
obliga a identificar un ges-
tor s’ha de moure ja, bé si-
gui des dels ajuntaments, la 
Generalitat o les entitats que 
estem a l’aeròdrom. S’ha d’ar-
ribar a un acord, que sinó hi 
ha una mica de descontrol. 
Hi hauria d’haver una perso-
na, però sé que hi ha movi-
ment i que s’hi està treballant.

Qui fa les tasques de control 
aeri?
El controlador aeri no és ne-
cessari. Només cal organit-
zar-se bé. En els aeròdroms 
no fa falta aquesta figura ja 
que per això tenim les ràdios 
i tenim un autocontrol. Exis-
teixen unes normes de com-
portament i les escoles ho 
ensenyen. Els aeròdroms no 
controlats funcionen arreu. 
En aquest sentit, però Espa-
nya és tercermundista. França 
està molt millor però un país 
com Portugal  també el tenim 
a anys llum. Allà tenen aero-
ports municipals que a cada 
hora hi arriba un avió petit 
de passatgers, aeroclubs fun-
cionant i sense cap problema. 
El tema de l’aviació aquí està 
malament, l’Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (AESA) 
i el Ministeri de Foment, re-
gulen sense adonar-se de la 
realitat. Fan decrets sense 
veure com es podrien aplicar. 
Tenim seriosos problemes 
amb l’administració perquè 
amb prou feines escolten. A 
la AESA només hi contracten 
enginyers que no tenen ni idea 
de volar i regulen el vol. Hi ha 
molt desconeixement de la re-
alitat, només es copia Europa 
i es treuen lleis sense sentit.

L’aeròdrom té un bon mante-
niment?
Jo diria que té el manteni-
ment mínim. El consorci sap 
que l’aeròdrom està aquí, i el 
mantenen amb mínims com 
arreglar el camí o tallar la ges-

pa. El que falta és més presèn-
cia aquí. Fa quinze anys es va 
asfaltar la pista i també es va 
allargar, amb diners de la Ge-
neralitat. Fa temps un ajun-
tament va dir de posar-hi un 
pàrquing de camions, ja que 
dona més diners. Això és la 
demostració que hi ha molta 

falta de cultura aquí. L’aerò-
drom donen vida a la població 
i a la comarca. Com existeixen 
carreteres i estacions de tren 
existeix l’aeròdrom. A Espa-
nya hi ha poca cultura aero-
nàutica. Aquí veiem els avions 
com una cosa rara, com qua-
tre bojos. A la resta del món 
és un mitjà de transport i es 
preocupen per mantenir. Aquí 
es quelcom rar que només els 
preocupa quan fem massa so-

roll. Ara mateix, per exemple, 
hi ha un grup de persones que 
volen fer un club d’acrobàcies 
aèries, que són avionetes que 
fan soroll, i cada vegada que 
volen fer alguna cosa els posen 
mil problemes. I fa més soroll 
una moto trucada... El mateix 
passa amb els accidents, ja 
que si n’hi ha un surt a tots els 
mitjans, i al mateix moment 
hi ha un munt d’accidents de 
cotxes. S’han de potenciar es-
coles funcionant i una bona 
normativa que ens ajudi.  No 
som bitxos estranys, i heu de 
saber que l’aviació la teniu 
aquí al costat i no li feu cas.

Teniu clients de fora o prin-
cipalment són d’Igualada o 
comarca?
És curiós perquè d’Igualada o 
comarca tenim alguns alum-
nes, però la majoria  venen de 
Barcelona i de fora, i és curi-
ós perquè recorren 50 o 60 
km i tot i així són més que els 
d’aquí. Aquí el tema de l’avi-
ació es té com una cosa peri-

llosa o cara, i no és cert. De 
fora de Catalunya no venen 
perquè aeròdroms n’hi ha a 
tota Espanya. Hi ha més gent 
tot i que els d’Igualada po-
drien venir a peu. Molt poca 
gent ve a veure l’aeròdrom. 
Abans, amb l’Aerosport al ju-
liol, hi havia més moviment, 
ara ho han canviat al maig i ve 
menys gent. La resta de l’any 
ningú se’n recorda. Aquest 
any es vol fer quelcom xulo 
perquè és el 25è aniversari. Va 
deixar de venir l’F-18 i molta 
gent també va deixar de venir. 
La gent segueix preguntant, 
és una pena. A part, la ESA 
posa mil problemes per a fer 
un festival. Pretenen que no 
es faci res. La filosofia de l’au-
toritat aeronàutica espanyola 
és que si no voles, no et faràs 
mal. Els que estan a l’admi-
nistració no són gent de l’avi-
ació, si no que són gent d’ofi-
cina, de papers, d’ordinador.

La Generalitat de Catalunya 
tenia un projecte per conver-

“Aquí veiem els avions 
com una cosa  rara, 

com quatre bojos. A la 
resta del món és un 

mitjà de transport més”

“No sé qui va ser 
l’il·luminat que se li va 

ocórrer allò de 
l’aeroport corporatiu”

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES

Parlem amb el responsable del Club Aeronàutic 2000, especialitzat en ultralleugers a l’aeròdrom Igualada-Òdena



tir-lo en Aeroport Corpo-
ratiu Empresarial. Estaria a 
favor que tingués aquesta ca-
tegoria per incentivar l’eco-
nomia de la comarca?
La idea de l’Aeroport Corpo-
ratiu és ridícula. D’aeroports 
ja n’hi ha i en zones millors 
que Igualada, on fer-ne un en 
cas que fes falta. El problema 
d’Igualada és que estem en un 
forat, rodejats. La població en-
ganxada al costat, l’hospital a 
menor distància d’on hauria 
d’estar. No sé qui va ser l’il·lu-
minat que se li va ocórrer allò 

IGUALADA  |  11Divendres, 17 de març de 2017

de l’aeroport corporatiu. Curi-
osament, totes les poblacions 

veïnes s’hi van oposar menys 
Igualada, perquè la gent es 

“En la resta d’Espanya 
els camps d’aviació es-

portiva són municipals. 
Aquí a Catalunya n’hi 
ha un munt de particu-
lars. No n’hi ha molts 

com el d’Igualada”

pensava que seria la bomba. 
La gent ho vincula amb llocs 
de treball, amb empreses. A 
veure, això sembla el somni 
d’una nit d’estiu. Avui en dia 
ningú parla de l’aeroport cor-
poratiu, entre altres coses per-
què l’aviació corporativa pot 
aterrar a El Prat no se n’anirà 
a 60 km i després desplaçar a 
la gent amb autobusos o taxis.

S’imagina l’aeroport amb 
empreses al seu voltant i 
canviant radicalment l’ambi-
ent on es troba actualment?

Déu no ho vulgui. Han d’exis-
tir aeroports, aeròdroms co-
mercials, però també han 
d’existir aeròdroms locals que 
potenciïn més el desenvo-
lupament de l’aviació. Aquí 
no es fabricarà cap Air Bus 
per molt que ho pretenguem.
No hi ha cap necessitat d’un 
segon aeroport tan aprop de 
Barcelona, ni un aeroport 
corporatiu, ja que el de Saba-
dell quasi ho és, i el tenim a 
10 minuts en vol. Falten més 
aeroports aprop del poble que 
permetin el desenvolupament 

de l’aviació i de la promoció 
de l’aviació recreativa, que és 
el que ens falta. En la resta 
d’Espanya els camps d’avia-
ció esportiva són municipals 
o de les comunitats. Aquí a 
Catalunya n’hi ha un munt 
de particulars. No n’hi ha 
molts com el d’Igualada. En 
qualsevol direcció que surtis, 
en menys de 15 minuts tens 
un camp on aterrar. Però tots 
són particulars. A Manresa 
mateix, a Mollerussa, Avi-
nyonet o Cervera. N’hi ha 
molts, però són particulars.

Atenció al Client
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La regidora d’Hisenda, Montse Duch, amb l’alcalde Marc Castells.

El projecte Igualada, 
Ciutat Amiga de les 
persones grans, agafa 
protagonisme aquest 
mes de març

L’Ajuntament deixa enrere els números vermells

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte, 11 de 
març, Igualada ha ce-
lebrat La Gran Planta-

da, una iniciativa de la Xarxa 
per la Inclusió, formada per 
l’Ajuntament i diferents enti-
tats i serveis locals. La volun-
tat, amb aquesta activitat, era 
plantar cara a elements com 
el racisme, la intolerància, la 
supèrbia i l’egoisme i a estimu-
lar, en canvi, valors positius 
com la inclusió, la solidaritat, 
l’intercanvi, la cultura i l’apre-
nentatge. 
L’acte ha tingut lloc al camí 
de la Font de Can Masarnau 
i hi han assistit l’alcalde, Marc 
Castells, i altres regidors del 
govern municipal. Hi ha ha-
gut actuacions musicals, es-
morzar per als assistents i 
s’han llançat les boles nendo 
dango de llavors en un ter-
reny a tocar del camí. Aques-
tes boles es van preparar el 
passat cap de setmana en un 
taller familiar que va tenir 
lloc a la Plaça Cal Font i ara, 
un cop llançades al camp, han 
de donar pas a nous arbres 
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El projecte Igualada, Ciutat 
Amiga de les Persones Grans 
aborda aquest 2017 la seva 
fase final: l’elaboració i redac-
ció del Pla d’Acció. Durant 
l’any passat, es van convocar 
diferents grups de partici-
pació formats per ciutadans, 
representants d’empreses, ser-
veis i tècnics municipals, que 
van treballar per prioritzar, 
ampliar i concretar les diver-
ses propostes de millora que 
havien sorgit en l’anterior fase 
de diagnosi participativa. 
Dels vuit grups de reflexió 
que es van establir inicialment 
només en resten tres per reu-
nir-se i, aquest mes de març, 
s’han programat dues d’aques-
tes tres trobades. La prime-
ra, el dilluns dia 20 a les 13h, 
aplegarà a l’Espai Cívic Centre 
el grup de Relacions de Suport 
i Ajuda Mútua. El segon reu-
nirà diferents actors del camp 
Comunicació i Informació, el 
27 de març, també a les 13h i 
al mateix escenari. 
Des del departament d’Acció 
Social de l’Ajuntament es fa 
una crida a la ciutadania in-
quieta que vulgui participar 
en aquests grups, per definir 
el Pla d’Acció, que treballaran 
en una sola sessió i contribui-
ran a endreçar les propostes 
existents i pensaran de mane-
ra conjunta com portar-les a 
terme. Les persones interes-
sades a participar-hi s’hi po-
den inscriure a plainclusio@
aj-igualada.net o trucar al 93 
803 19 50 i demanar pel Pla 
d’Inclusió. 
El projecte Igualada, ciutat 
amiga de les persones grans té 
l’objectiu de facilitar que Igua-
lada esdevingui un municipi 
més amable, accessible i res-
pectuós amb aquest col·lectiu. 
També té la finalitat d’aprofitar 
el potencial que representen 
les persones grans per les fa-
mílies per la ciutat.  

que representin aquests va-
lors positius per a la societat. 
Aquesta ha estat una inici-
ativa conjunta de l’Oficina 
Tècnica d’Inclusió i Cohesió 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
nombroses entitats i associ-
acions de la ciutat, com l’As-
sociació Gitana de l’Anoia, el 
Centre Islàmic d’Igualada, el 
Club Social Aidar, la Funda-
ció Sociocultural Atlas, Do-

nes amb Empenta, el Grup 
d’Acollida Océano, Coope-
ra’t, el Consorci Sociosanitari 
d’Igualada, l’Associació per 
a la Rehabilitació del Malalt 
Mental de l’Anoia, el Centre 
d’Atenció i Seguiment a les 
Addiccions, el Consorci Sa-
nitari de l’Anoia, la Fundació 
Sanitària Sant Josep, el Casal 
del Passeig o el Casal del Bar-
ri Montserrat. 

Des de l’organització s’ha 
volgut agrair també la col·la-
boració d’altres agents impli-
cats, com els Agents Rurals 
a l’Anoia, Unió de Pagesos, 
Montpaper de Montbui, 
el Viver del Rec Jardineria 
Moix, el Teatre de l’Aurora, 
el fotògraf Josep Balcells, La 
Montserratina, la Rondalla 
Novaunió i els pares músics 
de l’Escola Garcia Fossas. 

La Gran Plantada contra la intolerància

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Ajuntament ja no és 
ni a l’UCI, ni a planta 
després d’una situació 

crítica. Ja és a casa, això sí, 
pendent de passar pel metge 
de manera periòdica. Més o 
menys amb aquestes paraules 
ha definit l’alcalde Marc Cas-
tells la situació econòmica de 
l’Ajuntament, que, certament, 
era per posar-se a plorar quan 
el PSC va deixar el govern de 
la ciutat, en bona part com 
a conseqüència de la crisi. 
Aquesta setmana, l’alcalde i la 
regidora d’Hisenda, Montse 
Duch, han presentat el balanç 
-positiu- dels números muni-
cipals del 2016. Una dada ho 
diu tot: avui es paga als pro-
veïdors en una mitjana de 46 
dies. Fa sis anys, calia espe-
rar-se 240.
“Tenim tots els semàfors en 
verd”, deia Castells, molt con-
tent. “Hem fet un treball amb 
constància i rigor, sembla im-
possible el que hem pogut re-
tallar de deute en només sis 
anys. L’hem rebaixat per sota 
del 75% del pressupost, que és 
el que marca la llei com a lí-
mit  per no estar sota la tutel.la 
d’administracions superiors. I 

la voluntat és continuar així, 
l’objectiu és que els igualadins 
ens vegin com un govern rigu-
rós i exemplar en gestió eco-
nòmica”.  
Durant l’any 2016 el consisto-
ri va rebaixar en 4,3 milions 
d’euros el deute viu consoli-
dat –que inclou l’Ajuntament, 
el Consorci Sociosanitari 
d’Igualada i les empreses mu-
nicipals–, passant dels 44,4 
milions al 40,1 milions. Això 
suposa que la corporació mu-
nicipal tanqui amb un endeu-
tament del 74,8% sobre els 
seus ingressos liquidats. Duch 
fins i tot va atrevir-se a dir que 
el 2017 podria tancar-se amb 
un deute al voltant del 71%, i 
això que l’Ajuntament es veu 
obligat a reservar fins a l’es-
pectacular xifra de 5 milions 
d’euros perque “la morositat 
cada dia augmenta més”.
El 2016 s’ha tancat amb un 
superàvit de 3,4 milions d’eu-
ros, una xifra gairebé un 42% 
superior a la de l’any prece-
dent. La ràtio d’estalvi net, és 
a dir, allò que queda un cop 
pagades totes les despeses i 
préstecs corresponents a un 
mateix any, va ser positiva en 
4,1 milions d’euros, un 8,7% 
dels recursos corrents, confir-

mant un cop més la tendència 
també positiva dels exercicis 
anteriors. 
 
“Farem més inversió que mai 
i seguirem baixant el deute”
L’alcalde va avançar que 
aquest any i els pròxims “hi 
haurà més inversions que mai, 
i les farem al mateix temps 
que rebaixem el deute, perque 
nosaltres truquem a les portes 
i se’ns obren. Ningú no ens 
podrà titllar d’incoherents”. 
Posava com a exemple l’actual 
pressupost 2017, que contem-
pla 5,7 milions en inversions 
per a la millora dels equipa-

ments, l’entorn i l’espai públic 
i 4,4 milions per les regidories 
de l’àmbit social, aquelles que 
vetllen de manera més directa 
pel benestar de les persones. 
També cal destacar que la Ge-
neralitat té un deute milionari 
amb l’Ajuntament. Diners pro-
mesos que no arriben, i que el 
consistori es veu obligat a pa-
gar a través de crèdits. “Des de 
fa poc temps es va pagant més 
ràpid, però encara queden 2,3 
milions d’euros”, deia l’alcalde. 
També queden encara per pa-
gar 900.000€ del projecte del 
World Trade Center, que mai 
va veure la llum... 



Les JERC, fartes de la Hispano, proposen que 
l’Ajuntament posi busos llançadora fins Castellbisbal

Els portaveus de les 
joventuts republicanes 
de Manresa, Igualada 
i Vilafranca demanen 
a la Generalitat que 

prengui mesures contra 
Monbus-Hispano

Els portaveus de les JERC de Manresa, Denís Llussà, Igualada, David Prat 
i de Vilafranca del Penedès, Pere Sábat, dilluns a la tarda a l’estació de busos.

El TSJC també declara 
improcedent 
l’acomiadament del cap 
del comitè d’empresa de 
FCC a IgualadaJORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L es Joventuts d’Esquerra 
Republicana (JERC) de 
Vilafranca del Penedès, 

Igualada i Manresa van com-
parèixer conjuntament dilluns 
a les tres capitals de comarca 
per mostrar el seu rebuig al 
servei de Monbus Hispano 
Igualadina. Els portaveus de 
les joventuts republicanes de 
Manresa (Denís Llussà), Igua-
lada (David Prat) i Vilafranca 
del Penedès (Pere Sábat) van 
coincidir a “exigir a la Genera-
litat que inspeccioni tota la flo-
ta de busos amb què Hispano 
Igualadina-Monbús gestiona 
les línies entre els tres muni-
cipis i la capital del país” i, en 
el cas de la línia Igualada-Bar-
celona “actuï sense dilació per 
a retirar el contracte”, després 
de constatar que les “irregu-
laritats són constants tant pel 
que fa l’estat dels vehicles com 
els retards”, va explicar David 
Prat. 
La Generalitat ja va multar 
a Monbus amb 20.000€ l’any 
passat. ERC presentarà mo-
cions a les tres capitals de 
l’Eix Diagonal per demanar 
“agilitat i eficàcia” al govern 
respecte les mesures contra 
Monbus. Els portaveus també 
van demanar poder tenir els 
documents de concessió de les 
línies i els plecs de condicions. 
Els de Manresa són accessibles 
fàcilment des de la web muni-
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cipal, la qual cosa no succeeix 
ni a Igualada ni a Vilafranca.  
David Prat va proposar la 
implementació d’uns busos 
llançadora que porti els igua-
ladins fins a  Castellbisbal i 
un cop allà puguin agafar els 
serveis de rodalies de Renfe. 

“Això suposaria un estalvi de 
temps, perquè amb una hora 
seríem a Barcelona sense cues 
ni trànsit, també suposaria un 
estalvi econòmic ja que amb 
una T-10 o T-Jove de 2 zones 
es podria fer tot el viatge, i a 
més un estalvi en seguretat i 
comoditat perquè evitaríem 
anar amb la Hispano Iguala-
dina-Monbus”. Aquesta opció, 
segons Prat, “cada cop la fan 
servir més igualadins per tal 
de buscar solucions a un pro-
blema endèmic que l’ajunta-
ment d’Igualada no ha volgut 
resoldre, i de manera tempo-
ral és la millor alternativa que 

pot tenir Igualada”. 
Prat va ser molt crític amb 
l’alcalde Marc Castells. “Els 
igualadins estem pagant el fa-
vor que l’alcalde va demanar 
a Monbus per tal que patro-
cinés a un equip esportiu”, re-
ferint-se a l’Igualada HC. “Fa 
un temps en presumia i ara se 
n’amaga”. Els joves recorden 
que el propietari de Monbus, 
Raúl López, està imputat per 
“tràfic d’influències, suborn, 
blanqueig de capital i recent-
ment està sent investigat per 
enviar regals de luxe a polítics 
catalans per rebre un tracte 
de favor. 

El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) ha 
sentenciat que desestima el 
recurs interposat per la SMMI 
contra la sentència del passat 
mes de juliol que declarava 
improcedent l’acomiadament 
de Pedro González, que llavors 
era cap del comitè d’empresa de 
Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC), companyia 
que té la concessió de la neteja 
de la ciutat.
La CUP Igualada s’ha felicitat 
per aquesta decisió judicial i, 
en un comunicat, recorda que 
aquest cas “no ha estat altra 
cosa que una represàlia sindi-
cal al cap del comitè d’empresa 
de la SMMI i que en dictami-
ni, per tant, la seva readmissió 
o indemnització. Un exemple 
que la lluita als llocs de treball 
en defensa dels drets dels tre-
balladors no és un capritx sinó 
pràctica obligada per fer-nos 
respectar i millorar les nostres 
condicions i les dels serveis pú-
blics a la ciutat”.
Per als cupaires, la decisió del 
tribunal català -màxima ins-
tància de la justícia al nostre 
país- “és una clara garrotada a 
l’estratègia de la represàlia i la 
por amb que la gerència de la 
SMMI ha respost les justes re-
clamacions de millores del ser-
vei públic de recollida d’escom-
braries i de neteja”, i reiteren 
que “la inoperància i la omissió 
de responsabilitat del govern 
de la ciutat en tot aquest cas 
és una clara mostra de falta de 
responsabilitat, de manca de 
lideratge, i de menyspreu pels 
drets dels treballadors d’una 
empresa amb participació ac-
cionarial important de l’Ajun-
tament. Calia prendre cartes 
en el conflicte i no mirar cap a 
un altre costat”, recalquen des 
de la CUP.
Alhora, des de la formació 
d’esquerres avisen que el cas 
comportarà “un cost per les 
finances de l’empresa (costes 
processals, advocats, i més 
d’un any de sou del treballador 
que s’ha obligat a restar a casa i 
que caldrà pagar-li, que com a 
mínim deu pujar a uns 50.000€ 
amb costos d’empresa inclosos) 
que pagarem tots els igualadins 
com a accionistes que som 
d’aquesta empresa”, i conclou 
que tot plegat “és només un 
dels exemples de la despreocu-
pació i del mal model de gestió 
de determinats serveis públics 
externalitzats a Igualada”.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 14 de març, 
l’Associació Salut Men-
tal Catalunya Anoia 

(abans ARMPA) va celebrar 
amb tots els seus socis i sòci-
es la inauguració del seu nou 
local a l’Edifici Espai Salut de 
Plaça Espanya. L’esdeveniment 
va comptar amb la presència 
del regidors Fermí Capdevi-
la i Carme Riera de l’Ajun-

Nou local de l’Associació 
Salut Mental Anoia

tament d’Igualada; l’Ajunta-
ment d’Òdena i representants 
d’altres entitats socials com la 
Fundació Tutelar de l’Anoia, 
Casal Montserrat, Compartim 
Ciutadania, entre d’altres.
Amb aquest acte, l’Associació i 
el Club Social Aidar va reafir-
mar les seves perspectives de 
seguir treballant amb il·lusió 
per tal d’arribar a ser un refe-
rent i consolidar-se com a ser-
vei  a tota l’Anoia. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper 25 de març a 
les 21 h l’Ampa Esco-
làpies organitza la xer-

rada STOP bullying: Entendre 
i prevenir l’assetjament escolar 
i el ciberassetjament

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Museu de la Pell serà 
escenari el proper 22 de 
març a les 18.30 h. de la 

taula rodona  Innovació indus-
trial amb DO Anoia & Catalu-
nya, organitzada per la UEA i la 
revista Via Empresa.  A la taula 
hi seran Josep Payola, director 
General de MB Papeles Especi-
ales i Terranova Papers (Grup 

Taula rodona sobre 
innovació industrial

Miquel i Costas); Francisco 
Pain, director d’Equip Cerà-
mic; Laura Ravés, directora ge-
neral d’Interiorvista Decoració 
Digital; i David Camps, Mana-
ging Director d’Original Buff. 
També es farà una ponència 
sobre Innovació i Ecosistemes 
Empresarials a càrrec de JM 
Santos Figueroa, Institucions, 
Col·lectiu, Marca i Estratègia 
Digital d’IberCaja. 

Evitar casos d’assetjament, o 
bé, que un cop  hi ha indicis, 
evitar que la situació seguei-
xi creixent, és una respon-
sabilitat conjunta de tota la 
comunitat educativa (famí-
lia, educadors-centre i alum-
nes-companys).

Xerrada sobre bullying



Maravillas Rojo posa en valor el paper 
de les dones en el món empresarial

El president de la UEA, Blai Paco, amb Maravillas Rojo 
i l’alcalde d’Òdena i representant de la MICOD, Francisco Guisado.

Debat sobre les dones als 
mitjans de comunicació

REDACCIÓ / LA VEU 

M aravillas Rojo, 
v i c e p r e s i d e n t a 
d’Abacus Coope-

rativa, va ser la convidada 
d’honor al cicle “Converses 
Inquietes” organitzat per la 
Comissió UEA Inquieta que 
s’aplega sota el paraigües de la 
Unió Empresarial de l’Anoia. 
Rojo, amb una llarga trajec-
tòria professional vinculada 
a l’ocupació, la iniciativa em-
prenedora, l’economia social, 
el desenvolupament local i les 
xarxes de ciutats, va oferir la 
xerrada Dona i iniciativa em-
prenedora. 
L’acte, que va comptar amb 
una seixantena d’assistents, es 
va celebrar coincidint amb el 
dia de la Dona Treballadora, i 
parlant de la situació actual de 
la dona va començar la con-
ferència. Maravillas Rojo va 
iniciar la ponència citant unes 
declaracions d’una catedràti-
ca química qui afirma que “a 
les dones ens han robat la vi-
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sibilitat, han invisibilitzat les 
nostres aportacions i sabers”. 
La ponent afirma estar d’acord 
amb aquestes paraules ja que 
al llarg de la història, i també 
actualment hi ha moltes dones 
que han aportat molt en diver-
sos camps com l’art, la cultura, 
la ciència... però que “no tenen 
la visibilitat que es mereixen”. 
Per Maravillas Rojo, la situ-
ació de la dona en general i 
en el món de l’empresa en es-
pecial, ha avançat, “però no 
de manera suficient”. Afirma 
que el 55% de les titulacions 
universitàries són dones i que 
actualment ja hi ha més dones 
metges, més dones en el món 
de la judicatura... “però el 
problema el trobem en els 
àmbits de responsabilitat, en 
els àmbits decisoris, en què la 
presència de la dona desapa-
reix”. Per Rojo “les quotes han 
ajudat, però segons ella el més 
important és ampliar la visibi-
litat i la presència de les dones 
en els càrrecs decisoris per ar-
ribar a tenir una participació 

més equitativa i així disminuir 
la bretxa salarial existent”. I 
sobretot, segons la ponent “les 
dones són imprescindibles per 
optimitzar el potencial humà 
necessari per que aporten di-
versitat i valors al treball”. 
Al llarg de la seva ponència 
Maravillas Rojo també va par-
lar d’emprendoria. Va recor-
dar el seu pas per Barcelona 
Activa, entitat de la qual en 
va ser presidenta, com “una 
època apassionant” de la seva 
vida. Van ser uns anys en què 
va veure néixer i créixer molts 
projectes i “aquest fet em va 
confirmar que ens calen tenir 
emprenedors”. Per Rojo ser 
emprenedor “és una manera 
d’entendre la vida” i no sem-
pre cal crear un nou negoci, 
sinó que es pot intraempren-
dre dins d’una empresa. Sigui 
d’una manera o d’una altre, 
“l’emprenedor ha de ser una 
persona motivada, amb con-
viccions fermes, perseverant, i 
que busca aliances i col·labo-
radors en els altres”.  

REDACCIÓ / LA VEU 

E RC Anoia va orga-
nitzar un acte per 
debatre la situació 

de les dones als mitjans de 
comunicació amb una re-
presentant del col·lectiu On 

Són Les Dones, Sílvia Casola 
Salvatella. També van inter-
venir dones representants 
dels mitjans de comunica-
ció de la comarca que ens 
van donar el seu punt de 
vista de la situació a partir 
de la seva experiència. 

Marta Corcoy, a l’acte 
institucional del 8-M

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Espai Cívic Centre 
d’Igualada va acollir la 
conferència institucio-

nal amb motiu del 8 de Març, 
Dia Internacional de les Do-
nes, un dels actes destacats 
dins l’agenda que coordina 
la Mancomunitat Intermu-
nicipal de la Conca d’Òdena 

(MICOD). En va ser protago-
nista Marta Corcoy, periodis-
ta especialitzada en el paper 
de les dones als mitjans de 
comunicació, que va convidar 
els assistents precisament a re-
flexionar sobre si Hi ha biaix 
de gènere als mitjans de comu-
nicació?. Prèviament, la tinent 
d’alcalde d’Acció Social i Igual-
tat de l’Ajuntament d’Iguala-
da, Carme Riera, va lliurar el 
reconeixement al guanyador 
del quart Concurs de Porta-
des per la Igualtat de Gènere. 
Adrián Haro, alumne de l’Es-
cola Municipal d’Arts Gaspar 
Camps, autor del disseny del 
cartell i portada del programa 
d’actes de la MICOD al voltant 
d’aquesta data.

Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt 
Penedès, l’Anoia i el Garraf.

S’ofereix:
Incorporació a una empresa líder en el seu àmbit, 

ubicada a la província de Barcelona, amb 
certi�cat de Qualitat ISO. Contracte laboral 

amb jornada completa.

Candidats/es interessats/des:
Consulteu les bases i requeriments a 

http://www.cli.cat/Noticies.aspx

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb la 
llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal

Convocatòria de
Facultatiu/va especialista

en Anàlisis Clíniques 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



Seixanta empresaris debaten a la seu de la UEA 
sobre la nova normativa europea de productes químics
REDACCIÓ / LA VEU 

L a UEAQuímica va or-
ganitzar recentment 
una jornada per in-

formar les empreses de la co-
marca sobre com els podrien 
afectar els canvis en les lleis 
europees sobre el registre, 
l’avaluació, l’autorització i la 
restricció de les substàncies i 
preparats químics, l’anome-
nada normativa REACH. Una 
seixantena d’empresaris i res-
ponsables de departaments es 
van aplegar a la seu de la Unió 
Empresarial de l’Anoia (UEA) 
per conèixer de primera mà 
com els afectarà la nova llei, 
i quins passos hauran de fer 
per continuar comercialitzant 
o treballant amb substàncies 
químiques o productes que les 
contenen. 
La sectorial d’empreses quími-
ques de la UEA, la UEAQuí-
mica, va detectar durant l’any 
passat que moltes empreses 
de multitud de sectors tenien 
la necessitat de posar-se al 
dia sobre aquesta normativa 
en concret, motiu pel qual va 
decidir-se a organitzar la jor-
nada. Finalment, la seu de la 
UEA es va omplir amb repre-
sentants d’empreses no només 
del sector químic, sinó també 
del paperer, l’adober, el metal-
lúrgic, la drogueria i l’agroa-
limentari, conscients també 
que els cal adaptar-se als can-
vis legals que vénen per poder 
continuar garantint la pròpia 
competitivitat. 
El Reglament Europeu 
1907/2006 (REACH) fa refe-
rència al registre, l’avaluació, 
l’autorització i la restricció de 
les substàncies i mescles quí-
miques, i té com a objectiu ga-
rantir un nivell elevat de pro-
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tecció de la salut humana i del 
medi. Durant la jornada, or-
ganitzada per la UEAQuímica 
en col·laboració amb l’agència 
per a la competitivitat de l’em-
presa ACCIO i la consultoria 
ServiREACH, es van explicar 
els diferents rols en la cadena 
de subministrament que pot 
tenir una empresa que treballi 
amb productes químics, com 
s’han d’elaborar les Fitxes de 
Dades de Seguretat (FDS), 
quin és el règim sancionador 
vigent... Durant tot el matí van 
ser múltiples els assistents que 
es van decidir a intervenir per 
preguntar dubtes concrets, ja 
fos perquè s’havien trobat da-
vant de situacions determina-
des, ja fos perquè s’anticipaven 
a escenaris futurs. Així ma-
teix, a migdia, els tècnics de la 
consultoria va atendre perso-
nalment algunes de les empre-
ses assistents, donant-los una 
primera resposta a necessitats 
concretes. 
En finalitzar la jornada, la 
majoria dels participants van 
valorar molt positivament el 
contingut que s’havia facilitat 
sobre normativa REACH. 

Beneficis concrets per als so-
cis de la UEA 
Més enllà d’aquesta xerrada 
inicial, la UEA i la consultora 
ServiREACH estan tancant un 
acord de col·laboració mitjan-
çant el qual les empreses asso-
ciades rebran tot d’avantatges 
exclusius, com disposar d’una 
“hotline” telefònica d’atenció 
gratuïta per resoldre dubtes 
immediats així com d’una 
atenció personalitzada amb 
un percentatge de descomptes 
respecte la tarifa habitual de la 
consultora. A més, a la seu de 
la UEA s’hi organitzaran una 

sèrie de tallers sectorials sobre 
matèries molt concretes de la 
nova normativa (fitxes de se-
guretat, escenaris d’exposició, 
normatives de transport, esce-
naris d’exposició...) que també 
serviran per resoldre-hi dub-
tes concrets. 
La UEAQuímica és la sectori-
al de la UEA que dinamitza les 
més de 30 empreses del sector 
existents arreu de la comarca, 
moltes de les quals punteres 
en els seus camps d’especialit-
zació en sectors com l’adober, 
l’agroalimentari, el farmacèu-
tic i el tractament de l’aigua, 
entre d’altres. Treballant colze 
a colze amb les empreses, la 
UEAQuímica té per objectiu 

resoldre necessitats comunes, 
tant en el si del propi sector 

com envers l’administració i el 
conjunt de la ciutadania.  

PORTES
OBERTES

ESCOLA
PÚBLICA

D’IGUALADA

DISSABTE, 11 DE MARÇ
d’11 a 13 h

Escola Gabriel Castellà
Escola Garcia Fossas
Institut Badia i Margarit

DIMECRES, 15 DE MARÇ
de 17'30 a 19'30 h

Escola Emili Vallès
Institut Joan Mercader

DISSABTE, 18 DE MARÇ
d’11 a 13 h

Institut Pere Vives
Escola Ramon Castelltort
Escola Dolors Martí

DISSABTE, 6 DE MAIG
d’11 a 13 h

Institut Milà i Fontanals

Empresa jove i dinàmica d'Igualada,
en procés d'expansió internacional,

necessita:
 

AUXILIAR DE PRODUCCIÓ
 

Formació mínima FP2 Electrònica.
 

Salari adequat al per�l sol·licitat + important
paquet de bene�cis socials.

 
Enviar currículum a:

administracion@intesis.com



Igualada aspira a acollir un certamen 
àudiovisual del patrimoni de la Unesco
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Campus Motor, en el 
programa 1mon.cat
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat diumenge 5 de 
març, la Xarxa Audi-
ovisual Local emetia 

el seu programa 1mon.cat en 
directe des de les instal·laci-
ons del Parc Motor i el dedi-
cava al sector de l’automoció. 
El Campus Motor va tenir un 
paper destacat al llarg de les 
dues hores de programa amb 
les intervencions del conseller 
del Campus Motor i alcalde de 
Castellolí, Joan Serra i l’arqui-
tecte de l’edifici, Pere Puig.
Joan Serra, va posar en valor 
el paratge, l’entorn natural, la 
disposició de polígons indus-
trials preparats, les instal·laci-
ons i la ubicació de proximitat 
amb Barcelona, “característi-
ques que el converteixen en un 
pol d’atracció per a empreses 
del sector”. Serra va destacar 
el lideratge de Castellolí i del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
que treballa per aconseguir fi-
nançament europeu per a de-
senvolupar a la zona el projec-
te “Anoia connected car living 
lab”, un projecte que permetrà 
que l’Anoia formi part de l’es-
tratègia i de l’ecosistema de 
consolidació del vehicle con-
nectat i autònom a Catalunya.
Per la seva banda, l’arquitecte 
de l’edifici del Campus Mo-
tor, Pere Puig, va explicar la 
concepció de l’edifici pensant 

sempre en les seves funci-
onalitats i la imatge interi-
or de laboratori que es volia 
transmetre. L’edifici Campus 
Motor disposa de 2.800 m2, 
està equipat amb tecnologia 
especialitzada, amb sales mul-
timèdia preparades per a fer-
hi videoconferències i segui-
ment en directe de les proves 
del circuit, i condicionat per 
encabir-hi vehicles de grans 
dimensions, a més de reunir 
totes les condicions de confi-
dencialitat, un requisit indis-
pensable per a les empreses 
del sector.
En el programa també hi va 
participar Jordi Mas, presi-
dent de la Fundació Catalana 
Esport del Motor, qui va expli-
car els orígens del Parc Motor, 
l’activitat que s’hi desenvolupa 
i la seva voluntat des del prin-
cipi d’esdevenir un centre de 
formació per a pilots. 
Altres professionals que hi van 
intervenir en el programa de-
dicat al motor van ser: el pilot 
de trial Toni Bou, Jordi Bo-
ria, de l’organització del Ral·li 
Ciutat d’Igualada, el fundador 
de la xarxa social per a moto-
ristes We ride, Ignasi Rojas, el 
fisioterapeuta del centre Ges-
samí especialitzat en pilots, 
Martí Compte, el pilot de For-
mula 1 David Bosch, professi-
onals del Karting Parc Motor, 
entre altres.

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest dilluns dia 13 
de març, el Centre 
UNESCO d’Igualada 

que té la seva seu al Ateneu 
Igualadí , ha rebut la visita de  
Josep Dallarès, Jean Michel 
Armengol, president i secreta-
ri general, respectivament del 
Comité UNESCO d’Andorra; 
de Juan MªAlzina, SG del Co-
mitè UNESCO de l’estat Espa-
nyol, de Lluís Puig, Director 
General de Cultura Popular de 
la Generalitat i de Jordi Pont, 
tinent d’alcalde de l’Ajunta-
ment d’Igualada. A la troba-
da també hi eren el Dr. Pere 
Fullana, Director de la Càte-

dra UNESCO Cicle de Vida i 
Canvi Climàtic i els igualadins 
Francesc Ferrer, director de 
OVER Fer Frans, empresa col-
laboradora, i Miquel Segura, 
d’UNESCO Igualada.
Durant aquest trobada s’ha 
presentat a l’atenció dels re-
presentats de les  administra-
cions la iniciativa del Centre 
que pretén convocar un Cer-
tamen  de Audiovisuals sobre 
elements inscrits en la llista 
representativa del Patrimoni 
Immaterial de la UNESCO. 
Aquest projecte sota el lema 
“La utilitat del Missatge Audi-
ovisual per a la salvaguarda i 
promoció del Patrimoni” vol 
esdevenir un referent audiovi-

sual internacional i el Centre 
ha demanat els representants 
UNESCO d’ambdós estats el 
seu recolzament institucional.
Abans s’ha procedit a la pro-
jecció en la sala de cinema del 
Ateneu del vídeo oficial de la 
Candidatura de la Festa dels 
Reis d’Igualada, en aques-
ta presentació també hi eren 
presents Mireia Claret , Presi-
denta del Ateneu i Joan Prats, 
President de la Comissió de la 
Cavalcada dels Reis, acompa-
nyats per membres de les res-
pectives juntes. A la tarda es va 
continuar la reunió en la que 
es varen tractar diversos temes 
relacionats amb la UNESCO i 
el Centre d’Igualada. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ntre els dies 27 de 
març i 21 d’abril, 
ambdós inclosos, 

l’Ajuntament d’Igualada obre 
el termini perquè les entitats 
locals sense ànim de lucre 
sol·licitin les Subvencions 
per Projectes i Activitats 
d’Interès Social, que es con-
voquen anualment. 
L’any 2016 aquesta sol·licitud 
es va poder efectuar per pri-
mer cop tant presencialment 
com electrònicament, a tra-
vés del portal tramits.igua-
lada.cat. La novetat és que, 
aquest any 2017 i en virtut 
de la llei 39/2015 del Proce-
diment Administratiu Comú 
de les Administracions Pú-
bliques, aquesta sol·licitud 
cal efectuar-la exclusivament 
per via electrònica. 
La regidoria de Govern Obert 
de l’Ajuntament posa a dispo-

sició d’aquells que ho necessi-
tin una persona de suport que 
els assistirà en aquest proce-
diment. Atendrà consultes 
presencials els dimarts, fins el 
dia 18 d’abril, entre les 19 i les 
20h a l’Espai Cívic Centre. 
També s’han programat dues 
sessions de formació a l’Es-
pai Cívic Centre el dia 22 de 
març, de 15:30 a 17:30h, i el 
dia 23 de març, de 19 a 21h. 
Tots els representants d’enti-
tats que estiguin interessats a 
conèixer com funciona el nou 
procés electrònic de presen-

tació de sol·licituds hi podran 
assistir. Es tractaran temes 
com ara calendaris i terminis 
de tramitació, obtenció i ús 
de certificats electrònics, cre-
ació de documents necessaris 
o quin suport i assessorament 
poden obtenir si recorren a 
l’Ajuntament. 
Per a qualsevol consulta, els 
interessats es poden adreçar 
al seu servei de referència o a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) municipal (Pl. Ajun-
tament, 1). També poden tru-
car al telèfon 93 803 19 50. 

Assistència a les entitats per tramitar 
les subvencions d’aquest any



L’Antic Gremi de Traginers participa 
en altres Tres Tombs del país

El carro de fogots als Tres Tombs de Sant Joan de Vilatorrada.

El Consell impulsa un 
nou projecte d’atenció a 
les famílies amb nens
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament de Ben-
estar Social i Atenció 
a la Ciutadania del 

Consell Comarca de l’Anoia, 
ha iniciat al mes de febrer de 
2017, un nou projecte de ca-
ràcter preventiu als municipis 
de Piera i Calaf. 
Ser mare o pare és una experi-
ència vital intensa i profunda 
que, de vegades, es pot viure 
amb certa inseguretat. 
Un Espai familiar és un lloc de 
trobada i relació per a infants 
de 0 a 3 anys i els seus pares 
i mares...on es possibilita l’in-
tercanvi d’experiències, i es fa-
ciliten eines i recursos per aju-
dar en la criança dels infants. 
Un espai on expressar les opi-
nions, els dubtes i les angoixes 
en relació a la criança dels fills 
i filles. 
La peculiaritat d’aquest pro-
jecte d’Espai Familiar que en-
gega el Consell Comarcal de 
l’Anoia, conjuntament amb 
l’Ajuntament de Piera i Calaf, 
ve donat per anar adreçat a 
famílies amb infants  entre els 
0 i els 3 anys, que per motius 
econòmics, socials i/o perso-
nals, es troben en situació de 
risc social. Famílies monopa-
rentals, mares joves, persones 
nouvingudes, etc, que per 
diversos motius;  ja sigui per 
la seva  joventut i manca d’ex-
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periència, les dificultats idio-
màtiques i diferències cultu-
rals, o bé, per models heretats 
de dinàmiques familiars dis-
funcionals o models educatius 
inadequats, mostren dificul-
tats a l’hora de haver d’exercir 
les seves funcions parentals. 
L’objectiu del projecte és faci-
litar un espai supervisat i diri-
git per professionals de l’àmbit 
educatiu, des de on es pugui 
treballar a partir de la dinàmi-
ca grupal i la pròpia interacció 
mare/pare - fill/a, aspectes 
relacionats amb la criança, 
l’educació i el vincle sa de les 
mares/pares amb els seus fills/
es. Per tal de prevenir situa-
cions de risc vers els menors, 
així com,  millorar l’atenció 
d’aquests per part de les seves 
famílies. 
L’Espai familiar de Calaf es 
porta a terme tots els dime-
cres de 10h a 12h, al centre 
de dia Casa Joan Gimferrer, 
situat a la carretera Llarga s/n. 
Aprofitant la seva ubicació al 
centre de dia de Gent Gran, 
s’acordà fer activitats  men-
suals conjuntes  per tal de 
treballar de manera interge-
neracional i enriquir-se de les 
experiències compartides. 
L’Espai familiar de Piera es 
porta a terme tots els dijous 
de 10h a 12h, a l’Espai Dis-
piera , situat a la Plaça de la 
Generalitat , nº 3 .

REDACCIÓ / LA VEU 

G airebé cada cap de 
setmana a partir dels 
Tres Tombs de la 

nostra ciutat, l’Antic Gremi 
de Traginers ha participat en 
algun dels Tres Tombs cele-
brats a arreu del país, repre-
sentant de la manera que sap 
fer millor, el nom de la ciutat 
d’Igualada. 
Així doncs, d’ençà de la dar-
rera notícia a mitjans de fe-
brer, el Gremi va participar 
als Tres Tombs de Terrassa el 
passat diumenge 19 de febrer 
amb el carro de bombones i 
dos de particulars. En diu-
menge 26 de febrer l’entitat 

es va desplaçar al Tarragonès, 
concretament al municipi de 
Constantí, on feia alguns anys 
que no s’hi anava. S’hi va par-
ticipar també amb el carro de 
bombones, el carro de trabuc 
(recuperat de nou i presen-
tat als Tres Tombs d’Iguala-
da d’aquest any) i un parell 
de particulars. Seguidament, 
el diumenge 5 de març es va 
col·laborar al seguici de Sant 
Joan de Vilatorrada amb l’es-
pectacular carro de fogots i 
dos carruatges particulars. La 
darrera població en la qual el 
Gremi ha contribuït a fer uns 
Tres Tombs més complerts 
ha estat la de Sant Vicenç de 
Castellet, on s’hi ha participat 

amb un carro de pagès i tres 
carruatges particulars aquest 
passat diumenge 12 de març.
Finalment, el proper diumen-
ge 30 d’abril l’entitat parti-
ciparà als Tres Tombs d’An-
glesola, una de les darreres 
poblacions que tanca el ca-
lendari d’enguany. 
Cal dir també que l’Antic 
Gremi de Traginers va col-
laborar en la preparació de 
la botifarrada que s’ofereix a 
l’acabar, com cada any, a les 
comparses que van formar 
part de la rua del Carnaval. 
Des de l’entitat volem agrair 
a totes aquelles persones que 
voluntàriament van fer-ho 
possible un any més.

El carro de trabuc i el de bombones als Tres Tombs de Constantí.

Divendres de pregària 
al Sant Crist d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper divendres 
dia 17 de març, a tres 
quarts de 8 del vespre, 

i a l’església del Roser tindrà 
lloc el tercer dels Misereres o 
Divendres de Pregària al Sant 
Crist d’Igualada. En aquesta 
ocasió, i seguint el progra-
ma de dedicar cadascun dels 
Misereres a ordes religioses 
establertes a Igualada no de-
dicades al món educatiu, la 
celebració anirà dedicada a la 
Comunitat de les Germanetes 
dels Ancians Desemparats, 
que tindran cura de la lectu-
ra, ofrenes i pregàries. Aquest 
orde, s’ocupa de l’atenció a la 
gent gran a l’Asil del Sant Crist 
d’Igualada. Presidirà la cele-
bració Mn. Joan Prat, Delegat 

Episcopal de Pastoral Peniten-
ciària. Dirigirà els cants  Flo-
renci Oliva, mentre que acom-
panyarà a l’orgue el Sr Lluís 
Victori.
El proppassat divendres tin-
gué lloc el segon dels Misere-
res. Sota la presidència de Fra 
Francesc M Sànchez, comptà 
amb la participació de la Co-
munitat dels Frares Caputxins 
d’Igualada, que tingué cura de 
les lectures i ofrenes.



LA GUARDA COMPARTIDA EN ELS INFANTS LACTANTS I DE CURTA EDAT

Creixen un 60% els fons públics per a la recerca 
de les universitats catalanes des del 2013

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Butlletí setmanal econòmic/financer @vicepresicat: “El 2016 
CAT ha tornat a ser la regió més exportadora de l’Estat”

 La única realidad: GRE no puede pagar lo que debe y 
sus acreedores no pueden asumir que no les pague.

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

VERÒNICA TALLON Advocada experta en dret de família de Grup Carles Advocats
@tallonveronica

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

Amb la modificació del Codi civil de Ca-
talunya es va establir com a sistema pri-
oritari la guarda i custòdia compartida 
dels fills. Davant el recel inicial a l’apli-

cació d’aquest sistema, actualment s’ha normalitzat 
i s’ha convertit en el més idoni per garantir l’exer-
cici de corresponsabilitat dels pares amb la impli-
cació d’ambdós en la vida i educació dels seus fills. 
La guarda i custòdia sempre ha d’estar fundada en 
l’interès del menor que quedarà afectat per la mesu-
ra que es prendrà. Per això, la tutela dels interessos 
dels infants serà valorada preferentment a la dels 
seus progenitors. 
Per a la determinació del sistema de guarda més be-
neficiós per a qualsevol menor, és necessari tenir en 
compte tots els criteris orientatius legals (dedicació 
al menor, feina i horaris dels pares, aptitud i vincu-
lació dels pares amb els fills, etc.), i aplicar-los al cas 

MANEL MACIÀ MARTÍ
Consultor de RRHH per competències
@talentiagestio

MANEL MACIÀ PASCUAL JIMÉNEZVERÒNICA TALLON
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QUÈ PASSA AMB EL COMERÇ 
DE LA MODA A IGUALADA?

L’altre dia parlant amb una amiga 
d’Andorra, que té un càrrec de res-
ponsabilitat a la Cambra de Comerç 
d’Andorra (CCIS),  em  va comentar 

que el nom d’Igualada començava a sonar en 
el món de la moda. Tot va venir per  la inici-
ativa de la desfilada del 08700 que va sortir 
a moda.es. La veritat..., i què fem a Igualada 
perquè aquesta flama no s’apagui?

Les iniciatives puntuals que es duen a terme a 
la nostra ciutat no són suficients per revitalit-
zar el comerç de la moda. Tenim grans mar-
ques i no sabem rendibilitzar el seu potencial 
d’atracció vers els compradors d’arreu.

Teníem, i encara existeix, un eix a la nostra 
ciutat que podria servir d’artèria de la moda i 
que incomprensiblement està deixat de la mà 
de Déu: l’avinguda Balmes. A més ara, amb 
l’Escorxador a la vora,  no entenc per què no 
es potencia. Si no es fa, les marques que en-
cara hi són, és possible que acabin marxant o 
tancant (ja es parla d’alguna que ho vol fer).

Agafar d’exemple el centre d’Escaldes (An-
dorra), al voltant de l’Illa Carlemany, i con-
vertir part de l’avinguda Balmes, els cap de 
setmana, en exclusiu pels vianants i intentar 
concentrar allà les marques de la moda possi-
bilitaria una atracció per als compradors. Tot 
això combinat amb altres accions tenint en 
compte la proximitat de l’Escorxador.

Si no es fa res de res -el centre d’Igualada ja 
veiem com està- dubto molt que tornem a 
veure repetir la desfilada de gent que antuvi es 
veia comprar moda a la nostra ciutat. S’estan 
invertint quantitats de diners en “accions” per 
revitalitzar el comerç que si molt no m’equi-
voco, de ben poc, o res, serveixen. 

I això de convertir l’avinguda Balmes en illa 
de vianants no és cap animalada. Bé es tanca 
el centre d’Igualada per l’Urban...  

E l passat mes de febrer a la web oficial de 
l’ICO hi havia una entrevista amb el nou 
president de l’ICO, Pablo Zalba, arran que 
ja s’han signat els protocols de col·laboració 

amb les entitats financeres privades per a la posada en 
marxa de les línies de finançament ICO 2017 i en una 
de les qüestions tractades se li pregunto:
 ¿Quin és el perfil de les empreses que en l’any 2016 
sol·liciten en major mesura els PRÉSTECS? 
Els clients que sol·liciten, en major mesura, són els au-
tònoms i les petites / mitjanes empreses que represen-
ten el 99% del teixit empresarial i, després afirmo que 
l’any 2016 les empreses fins a 50 treballadors (petita 
empresa), van representar el 91% de els crèdits con-
cedits per la línia ICO. A més, el 54% dels préstecs 
van ser per import inferior a 25.000 euros, la qual cosa 
reflecteix que són les empreses més petites i per cobrir 
necessitats modestes, les principals demandants de les 
línia ICO. Això no ha estat sempre així ja que a la fase 
inicial de la crisi econòmica en la que existien restric-
cions de crèdit per part de les entitats bancàries, ja que 
no tenien liquiditat, va ser l’ICO que a través dels fons 

ICO: FINANÇAMENT ALTERNATIU A LES ENTITATS BANCÀRIES
PASCUAL JIMÉNEZ Director financer

P. JIMÉNEZM. MACIÀ V. TALLÓN

rebuts per part de la comunitat econòmica europea es 
va convertir en la principal “font” de finançament em-
presarial a les grans empreses a uns tipus molt compe-
titius
Això no obstant, han passat els anys i afortunadament 
la situació econòmica ha canviat, s’ha normalitzat el 
crèdit bancari i davant d’una fase de recuperacio eco-
nòmica, són els bancs els que ofereixen els seus propis 
fons per finançar a les “grans empreses” ja que tenen ex-
cés de liquiditat que han de prestar per que si no ho fan 
serien penalitzats per la comunitat econòmica europea, 
és per això, que actualment els bancs no ofereixen a les 
grans empreses PRÉSTECS ICO per ser excessivament 
car pel que fa als tipus oferts per les entitats bancàries .
En definitiva, per això puc pensar que els PRÉSTECS 
ICO han estat i són una font alternativa de finançament 
a les entitats bancàries, per que quan les entitats finan-
ceres no tenien liquiditat eren amb els fons ICO que 
les empreses es finançaven i actualment com les entitats 
financeres ja disposen d’excés de liquiditat, ara es pot 
entendre explicació per que en l’últim any s’han dedicat 
a finançar projectes més petits   

concret. En el supòsit dels menors lactants o de cur-
ta edat, ens hem de qüestionar si l’edat és una dada 
objectiva per no concedir la guarda compartida o 
un ampli règim de visites inicialment. Es reconeix 
la incidència de la lactància natural com a condi-
cionant a l’hora d’establir un règim de guarda a fa-
vor de la mare (la jurisprudència és pràcticament 
unànime al respecte), i un règim de visites a favor 
del pare que s’anirà ampliant progressivament, fins 
a arribar, si es compleixen els altres requisits legals, 
a una guarda compartida entre ambdós progenitors. 
La freqüència amb la qual s’ha de donar l’alimen-
tació al nadó impedeix fixar una guarda comparti-
da a priori, però no pot impedir establir un ampli 
i freqüent règim de visites per al pare (amb visites 
diàries diverses vegades al dia), que s’anirà ampli-
ant, pel que fa a la durada, amb la introducció de 
l’alimentació sòlida a la dieta de l’infant.
A partir del primer any del menor haurem de valo-
rar què és el més beneficiós per a ell, si mantenir la 
lactància natural durant més temps o mantenir una 
relació equitativa amb ambdós progenitors. Si les 
visites paternes han funcionat correctament i l’evo-
lució de pare i infant ha estat satisfactòria, podríem 
establir una guarda compartida. En la meva opinió, 
sense perjudici de casos concrets, un cop finalitzada 
la lactància materna ambdós progenitors estan ca-
pacitats i en les mateixes condicions per cobrir totes 
les necessitats dels seus fills.   

Les iniciatives puntuals 
que es duen a terme a la 
nostra ciutat no són su-
ficients per revitalitzar 
el comerç de la moda. 

En la meva opinió, sense perju-
dici de casos concrets, un cop 
finalitzada la lactància materna 
ambdós progenitors estan ca-
pacitats i en les mateixes con-
dicions per cobrir totes les ne-
cessitats dels seus fills.

Quin és el perfil de 
les empreses que en 
l’any 2016 sol·liciten 
en major mesura els 
préstecs? 



CaixaBank organitza a Igualada un 
taller sobre la gestió d’hostaleria

Donació de sang 
als Maristes

REDACCIÓ / LA VEU 

C aixaBank ha organit-
zat una sessió de tre-
ball a Igualada adre-

çada als restaurants i bars de la 
població. La jornada, a la qual 
han assistit 40 empresaris de 
la restauració, ha tingut com a 
objectiu aportar solucions de 
gestió, finançament i protecció 
als bars i restaurants de la co-
marca de l’Anoia. 
La iniciativa s’emmarca dins 
del programa CaixaNegocis de 
CaixaBank, mitjançant el qual 
l’entitat financera reforça la 
seva relació amb els autònoms 
i les microempreses. D’aquesta 
forma, CaixaNegocis Restau-
ració aporta solucions de ges-
tió, finançament i protecció als 
professionals i ofereix l’atenció 
per part d’un gestor especialit-
zat, qui disposa de dispositius 
mòbils per a oferir assessora-
ment financer al negoci del 
client. Així mateix, els clients 
de CaixaNegocis tenen un ca-
nal exclusiu de comunicació a 
través del “Mur” per a comuni-
car-se amb el seu gestor contí-
nuament. 
La iniciativa CaixaNegocis 
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Restauració també inclou pro-
mocions per a impulsar el con-
sum local i ajudar a fomentar 
els pagaments electrònics en el 
sector hoteler i restaurador. 
Durant el transcurs de la sessió 
es va fer una demo amb una 
TPV Tablet, amb l’objectiu de 
demostrar que es pot millo-
rar d’una manera molt signi-
ficativa l’eficiència del negoci, 
oferint serveis de valor afegit 
que els hi permetran incre-
mentar els seus ingressos, cap-
tar i fidelitzar als clients. 
Per tancar la sessió es va pre-
sentar el sistema de gestió 
d’efectiu Cashdro, que accepta 
i valida bitllets i monedes i dis-
pensa canvi. 

CaixaBank, entitat financera 
líder en innovació
CaixaBank és el grup financer 
líder del mercat espanyol, amb 
negoci bancari, activitat asse-
guradora i inversions en bancs 
internacionals i en empreses lí-
ders en serveis. L’entitat, presi-
dida per Jordi Gual i el conse-
ller delegat de la qual és 
Gonzalo Gortázar, té prop de 
14 milions de clients i una xar-
xa de 5.089 oficines CaixaBank 

està considerada com una en-
titat financera líder en inno-
vació a nivell mundial, amb 
5 milions de clients en banca 
online i 3 milions de clients en 
banca mòbil.  L’entitat és líder 
en banca electrònica amb 15,5 
milions de targetes en circula-
ció i una quota de mercat per 
facturació del 22,9%. Ha estat 
una de les primeres entitats 
del món que ha apostat per la 
implantació comercial dels sis-
temes de pagament contactless 
i de la tecnologia de pagament 
pel mòbil, pel que ha rebut di-
versos premis internacionals. 
El 2016, l’entitat ha rebut el 
premi “Global Innovator 
2016” d’Efma i Accenture, 
com a reconeixement al banc 
amb millor estratègia d’inno-
vació del món de l’any, i ha 
estat premiada per The Banker 
com a “Millor Projecte Tecno-
lògic del Món” pel llançament 
d’imaginBank, el primer banc 
mobile only en el qual l’opera-
tiva es realitza exclusivament a 
través d’apps per mòbils i per 
xarxes socials. D’altra banda, 
CaixaBank ha estat valorada 
com a millor servei de banca 
mòbil d’Europa.

REDACCIÓ / LA VEU 

P er cinquè any conse-
cutiu el Banc de Sang 
i Teixits ens ha atorgat 

als alumnes de 6è l’oportuni-
tat d’organitzar la campanya 
solidària de donació de sang. 
Aquesta campanya està adre-
çada a tots els ciutadans i ciu-
tadanes del municipi i especi-
alment a les nostres famílies 
i membres de la comunitat 
educativa.
L’activitat consta de diferents 
parts. En la primera, un pro-
fessional del Banc de Sang i 
Teixits ens ha  impartit una 
formació amb continguts ci-
entífico-mèdics, de comuni-
cació i de valors.
Després, i durant unes quan-
tes setmanes, ens hem anat 
implicant en la preparació de 
la campanya. A l’aula, i des de 
l’àrea de Naturals, hem estudi-
at què és la sang i les seves ca-
racterístiques. També a l’àrea 
de Català hem treballat com 
comunicar un esdeveniment, 
tot redactant una carta per in-
formar als familiars i uns fulls 
de propaganda per fer una 
crida a la població. I des de tu-
toria s’han creat diferents lo-
gos i pensat diversos eslògans 

Nou curs de Desfribil.lador DEA
REDACCIÓ / LA VEU 

P er al proper dissabte 1 
d’abril s’ha programat 
una  nova edició del 

“Curs de Desfibril·lador Extern 
Automàtic per a personal no 
mèdic (DEA)” que es durà a 
terme a la Sala d’Actes de Creu 
Roja Anoia, al c/Les Comes, 34 
d’Igualada, de 9:00 a 15:00 h.. 
Aquest curs té una durada de 6 

hores, al llarg de les quals s’ex-
plicaran les tècniques de Su-
port Vital Bàsic i la utilització 
de l’aparell DEA segons les di-
rectrius de l’European Resusci-
tation Council, i està adreçat a 
la població en general. L’alum-
ne que aprofiti el curs obtindrà 
el certificat del Consell Català 
de Ressuscitació que l’acredita 
per poder utilitzar un Desfi-
bril·lador Extern Automàtic. 

Per poder-s’hi inscriure cal 
tenir 18 anys complerts i no és 
necessària cap formació prèvia 
vinculada als Primers Auxilis. 
El mateix dia de 17:00 a 18:30 
h. es realitzarà, també, el Reci-
clatge de la titulació per als qui 
fa menys de tres anys que varen 
fer el curs i els hi caduca des-
prés del 1 d’abril. Les places són 
limitades. Més info a Creu Roja 
Anoia (938030789).

per tal de poder-ne escollir 
un que representés la nostra 
campanya. L’eslògan defini-
tiu ha estat: “UNA MICA DE 
SANG, SALVA UNA VIDA”, 
i de logos se n’han triat dos. 
A més, hem tractat la impor-
tància de donar sang des del 
vessant solidari i cívic. Sabem 
que se’n necessita gran quan-
titat, sobretot en els tracta-
ments de càncer, accidents 
greus, operacions i transplan-
tament d’òrgans.
L’acapte va tenir lloc el diven-
dres, dia 3 de març. Nosaltres 
mateixos vam rebre, assesso-
rar i acompanyar els donants. 
També vam oferir-los un petit 
refrigeri i vam repartir uns 
detalls d’agraïment que vam 
confeccionar.
Els fruits d’aquesta col·la-
boració, Banc de Sang i Tei-
xits-Alumnes de 6è, han estat 
82 donacions i 8 oferiments, 
amb 15 nous donants. Per 
nosaltres això suposa una 
gran satisfacció. I ara que som 
conscients de la importàn-
cia de les donacions, anirem 
sensibilitzant a tothom qui 
ens envolta a fer-ho, tot espe-
rant que tinguem els 18 anys 
i siguem nosaltres els qui pu-
guem fer aquest gest.

La consellera d’Agricultura 
va passar per Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

L a consellera d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació de 

la Generalitat de Catalunya, 
Meritxell Serret, va dur a ter-
me el passat divendres, 10 de 
març, una visita territorial a 
la comarca de l’Anoia. 
A les 10h va ser rebuda al 
Saló de Sessions de l’Ajunta-
ment d’Igualada, on va sig-
nar el Llibre d’Honor de la 
Ciutat. La van acompanyar 

l’alcalde, Marc Castells, amb 
altres regidors municipals, 
la delegada del Govern a la 
Catalunya Central, Laura 
Vilagrà, i la diputada al Par-
lament de Catalunya, Alba 
Vergés. Posteriorment va vi-
sitar l’Oficina Comarcal del 
DARP a la capital de l’Ano-
ia, el pantà de Sant Martí 
de Tous, algunes empreses i 
productors locals i municipis 
anoiencs com el mateix Sant 
Martí de Tous, Sant Martí 
Sesgueioles o Castellolí.



La incontinència fecal i els seus 
problemes, en una jornada a Igualada
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I gualada va acollir la set-
mana passada a la tarda 
una jornada monogràfica 

sobre la detecció i el tracta-
ment de la incontinència fecal, 
que ha comptat amb la parti-
cipació d’uns quaranta profes-
sionals de l’atenció primària, 
residències i del Servei d’Aten-
ció Primària i de ponents 
altament qualificats. L’orga-
nització ha anat a càrrec de 
l’Associació per a la Inconti-
nència Anal (ASIA) i el Servei 
d’Atenció Primària Anoia de 
l’ICS. Les diverses ponències 
han permès posar de manifest 
la problemàtica que suposa 
estar afectat per incontinència 
fecal, que es caracteritza per 

les ganes continuades de defe-
car, pel fet de no poder aguan-
tar fins arribar al bany o per la 
pèrdua inesperada de femta. 
En el decurs de les ponències 
es va remarcar que la incidèn-
cia social d’aquest problema és 
superior a la que podria sem-
blar inicialment, ja que sovint 
els afectats no en parlen. Es 
considera que un 12 % de la 
població pateix incontinència 
fecal, l’origen de la qual pot 
ser molt variat amb causes 
com ara lesions musculars o 
pèrdua de la capacitat d’em-
magatzematge.
Un dels vessants especialment 
problemàtic associat a la in-
continència fecal és el psico-
lògic. A la Jornada s’ha dit que 
“és normal que els malalts tin-

guin vergonya i s’aïllin. Costa 
que es parli de defecar, perquè 
forma part dels aspectes més 
íntims i privats d’una perso-
na”. Moltes de les persones 
que tenen aquest problema 
viuen en un estat d’alerta per-
manent, la qual cosa els gene-
ra estrès, reducció de l’autoes-
tima, tristesa, ràbia, etc.
En les diverses intervencions 
es van aportar eines per re-
duir o resoldre la incontinèn-
cia, des de diversos vessants: 
la nutrició, la fisioteràpia o la 
psicologia. Es va constatar el 
paper important que té l’assis-
tència primària, especialment 
infermeria, en la detecció 
d’aquesta problemàtica que, 
actualment, es considera in-
fradiagnosticada.

Dos igualadins, al jurat 
que escull el Seat Ateca el 
millor cotxe de l’any

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Associació Premsa 
Motor de Catalunya 
-APMC- ha lliurat els 

seus premis anyals al millor 
cotxe de l’any i al millor direc-
tiu de l’automòbil. El que ha 
estat considerat Millor Cotxe 
de l’any és el Seat Ateca. Un 
vehicle dissenyat en la seva to-
talitat al departament de dis-
seny de Seat a Martorell, tot i 
que bona part de la producció 
es fa a Txèquia.
El jurat -del qual en formen 
part dos col·laboradors de La 
Veu de l’Anoia -Jaume Singla i 
Josep Maria Vidal- ha valorat 
que es tracta del primer SUV 
de la marca catalana que veu 
d’aquesta manera ampliada 
encara més la seva gamma de 
vehicles.
El Seat Ateca, des de la seva 
aparició al mercat, s’ha con-
vertit en un referent dins del 
seu sector i, conjuntament 
amb el Seat Leon, és un dels 
puntals del creixement de 
Seat i de la consolidació de la 
seva plantilla. Una plantilla 

que els propers mesos crei-
xerà en 800 persones més a 
l’haver obtingut una nova lí-
nia de producció de les caixes 
de canvis del grup Volkswa-
gen-Audi.
El jurat també ha distingit a 
Jose Antonio Leon Capitan, 
del grup PSA com a Millor 
directiu de l’any.
Al lliurament dels guardons 
hi va assistir el Conseller 
d’Empresa i Coneixement 
Jordi Baiget que en la seva 
intervenció va destacar la im-
portància dels canvis tecnolò-
gics, en la creació de llocs de 
treball en el futur. El camp de 
l’automòbil -Seat és la prime-
ra empresa catalana en llocs 
de treball- és segurament el 
que més està innovant “i cada 
nou model que surt al mercat 
és més eficient, més segur i 
menys contaminant” 
Lluís Milian, president 
d’APMC, va agrair als 50 
membres del jurat “la seva de-
dicació i debat per decidir uns 
guardons que s’han consolidat 
com a referències en el món 
de l’automòbil a Catalunya”.

22 anys amb el Centre Cívic de Fàtima

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Centre Cívic de Fàti-
ma d’Igualada va cele-
brar el passat dissabte, 

11 de març, el 22è aniversari 
de la seva fundació amb un 
seguit d’activitats, obertes al 
barri i al conjunt de la ciu-
tat, coordinades pel departa-
ment d’Entorn Comunitari de 

l’Ajuntament. Al matí hi va ha-
ver xocolatada, jocs gegants, 
un taller de cuina infantil, in-
flables i diferents activitats per 
a totes les edats, especialment 
pensades per als més menuts 
i es va inaugurar l’exposició 
dels treballs fets per l’alumnat 
de l’equipament cívic. A la tar-
da es va celebrar la iniciativa 
De collita pròpia, amb les ac-

tuacions de totes les persones 
que al llarg de l’any participen 
en diferents classes, com ara 
dansa i balls, cant, gimnàstica 
o conversa en català. Com a fi-
nal de festa hi va haver pastís 
per als assistents, en un acte 
que va comptar amb àmplia 
representació del consisto-
ri, encapçalada per l’alcalde, 
Marc Castells.

Trobada de peregrins del 
Camí de Sant Jaume
REDACCIÓ / LA VEU 

P er divendres 31 de 
març a les 7 de la 
tarda, a l’Espai Cívic 

Centre, l’Associació d’Amics 
del Camí de Sant Jaume or-
ganitza una trobada de pere-
grins per tal de compartir 
experiències però sobretot 
per ajudar i informar a tots 
aquells que estiguin pre-
parant-se per fer el també 
conegut com “Camino de 
Santiago”, en qualsevol dels 
seus itineraris.
Si necessiteu la Credencial, 
si voleu consells del què s’ha 
de posar o no a la motxilla, si 
voleu saber quina ruta és la 

que millor s’adapta a les vos-
tres necessitats o expectati-
ves, veniu a la trobada. 
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CONCA D’ÒDENA / LA VEU 

L a tercera edició del 
Rewind Festival, el 
certamen de curtme-

tratges de Vilanova del Camí 
arrenca aquest divendres 17 
de març i durarà deu dies, fins 
diumenge 26. Les activitats de 
divendres començaran amb 
sessions de curts adreçades 
a instituts al matí i migdia a 
Vilanova del Camí i a Santa 
Margarida de Montbui. A les 
18 h hi haurà les primeres pro-
jeccions obertes al públic, amb 
els curts de la secció oficial i 
la secció opera prima, segui-
des de la presentació del curt 
casteller ‘Camises al cel’, amb 
la presència del seu director 
Jordi Farré, a les 20 h. A conti-
nuació, a les 22 h, els membres 
del jurat Javier Millán i Raquel 
Abad faran la xerrada “Gene-
ración Goonies: un viaje nos-
tálgico a los 80”.

Demà dissabte, la gala de 
lliurament de premis
Com a les edicions anteriors, 
un dels moments més desta-
cats del Rewind Festival serà la 
gala de lliurament de premis, 
que tindrà lloc demà dissabte 
18 de març a Can Papasseit, 
presentada pel locutor de Rà-
dio Flaixbac Andreu Presas i 
amb la música swing del grup 
The Crossroads. 
Per la catifa vermella de l’es-
deveniment desfilaran repre-
sentants dels equips de molts 
dels curtmetratges a competi-
ció, entre els quals destaquen 
l’actriu catalana Íngrid Rubio i 
el realitzador català Fernando 
Trullols, els dos guanyadors 
del Goya.
Aquest any el festival que or-
ganitza l’associació +Qcine, 
amb Javier Pérez-Vico i Raül 
Bocache al capdavant, creix en 
nombre de dies, i amb la seva 
internacionalització ha doblat 
el nombre de curts inscrits. 
D’entre les més de 550 pro-
postes presentades el comitè 
de selecció i el jurat han se-
leccionat 15 curts estatals i 15 

internacionals, entre els quals 
hi ha guanyadors dels Premis 
Gaudí, dels Goya i un nomi-
nat als Oscars.

Un jurat de qualitat
El jurat aquest any el formen 
el director i guanyador de la 
primera edició del Rewind 
Dani de la Orden, l’especilis-
ta en cinema igualadí Josep 
Pelfort, la crítica i divulga-
dora cinematogràfica Raquel 
Abad, el director i productor 
Francisco Javier Millán, i l’es-
pecialista en cinema Margari-
ta Chapatte que col·labora des 

de fa 27 anys al programa “La 
Claqueta” de Radio Marca. 
La seu principal del Rewind 
Festival segueix sent el Centre 
Polivalent de Can Papasseit, 
malgrat que aquest any també 
hi haurà sessions presencials, 
a Igualada i a Santa Margarida 
de Montbui, i dues de virtuals, 
disponibles a tot arreu. El web 
del festival, RewindFestival.es, 
permetrà veure aquestes dues 
sessions del 17 de març al 16 
d’abril pel preu aproximat 
d’una entrada de cinema.
El Rewind segueix volent im-
plicar els centre educatius 

El III Rewind Festival arrenca amb el món 
casteller i la nostàlgia dels 80

La gala de lliurament de premis del certamen de curtmetratges 
de Vilanova del Camí serà aquest dissabte a Can Papasseit

com a espectadors i engres-
cant els joves a participar amb 
micro-curts. Per aquest motiu 
torna a incloure la secció Joves 
promeses, adreçada a creadors 
d’entre 12 i 18 anys d’edat, i 
que aquest any han ampliat.
Entre les novetats destacades 
d’aquest any també hi ha el fet 
que el Rewind Festival forma 
part de la marca de qualitat 
Catalunya Film Festivals, que 
garanteix que el certamen se-
gueix un codi deontològic de 
bones pràctiques i de profes-
sionalitat tant envers els crea-
dors com el públic.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

U n noi de 16 anys veí 
d’Igualada es va re-
conèixer, dimarts, 

davant la Policia Local de Vi-
lanova del Camí com autor 
de l’incendi de dissabte a Can 
Titó. Es va presentar acompa-
nyat dels pares a les depen-
dències policials per confes-
sar els fets; una bretolada que 
segons afirma se li va escapar 
de les mans quan intentava 
encendre una foguera. 
Segons l’inspector en cap 
Marc Peña, el jove es va mos-
trar penedit dels fets i va en-
caixar l’amonestació. Peña ha 
agraït i destacat el civisme i 
l’educació dels pares que van 
conduir el seu fill davant la 
Policia disposats a assumir les 
conseqüències. 
Sortosament el foc només va 
cremar uns quants matolls 
gràcies a la ràpida intervenció 
policial i dels serveis d’emer-
gència. 
Cal dir que aquesta setmana 
comença la campanya de pro-
hibició de fer foc al bosc, pre-
cisament per tal de prevenir 
els incendis forestals. Entre el 
15 de  març i el 15 d’octubre, 
queda prohibit en els terrenys 
forestals i en la franja de 500 
metres que els envolta encen-
dre foc per a qualsevol tipus 
d’activitat. Especialment no es 
poden cremar rostolls, mar-
ges i restes d’aprofitaments 
forestals, agrícoles o de jar-
dineria ni fer focs d’esbarjo. 
Queda exclosa de la prohibi-
ció, dintre de les àrees recrea-
tives i d’acampada i en parce-
l·les de les urbanitzacions, la 
utilització dels fogons de gas i 
de barbacoes d’obra amb mata 
guspires. 

Un noi de 16 anys 
confessa ser l’autor 
de l’incendi de 
dissabte a Can Titó

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS

MERCANTIL

L     p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009

Tens clàusula TERRA 
a la teva hipoteca

 i encara no l’has reclamada?

No esperis: 
iuristriviumadvocats7@gmail.com

Tel. 656909454
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Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt 
Penedès, l’Anoia i el Garraf.

S’ofereix:
Incorporació a una empresa líder en el seu àmbit, 

ubicada a la província de Barcelona, amb 
certi�cat de Qualitat ISO. Contracte laboral 

amb jornada completa.

Candidats/es interessats/des:
Consulteu les bases i requeriments a 

http://www.cli.cat/Noticies.aspx

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb la 
llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal

Convocatòria de

Facultatiu/va Microbiòleg/oga

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’ajuntament de Vilano-
va del Camí va aprovar 
ahir en sessió plenària el 

pressupost per al 2017. Aquest 
és el primer del nou equip de 
govern format per PSC, VA, 
VV i DECIDE i supera els 10 
milions d’euros.  El punt va 
prosperar únicament amb els 
vots de l’equip de govern per-
què l’oposició que conformen 
V365, ERC i CiU van votar-hi 
en contra. 
El regidor d’Hisenda Kili-
an Tomàs va defensar al ple 
aquests pressupostos que 
s’han confeccionat, va dir, “en 
un temps rècord”, menys de 45 
dies, si tenim en compte que 
van assumir el govern després 
de la moció de censura del 
passat 31 de gener. 
El nou govern fa bandera d’un 
estalvi de 160.000 € gràcies a 
la reducció al 50% de les re-
tribucions als càrrecs electes 
i la municipalització d’alguns 
serveis
Els pressupostos reflecteixen 
diu Kilian Tomàs “una nova 
manera de fer política”. El nou 
govern era conscient que els 
ingressos municipals estaven 
molt limitats i no estaven dis-
posats a incrementar els im-
postos, explica el regidor. En 
aquest mes i  mig, l’equip ha es-
tat buscant la manera d’acon-
seguir estalviar diners per 
poder invertir-los en diferents 
projectes municipals i de ser-
veis a les persones i han apos-
tat per dues línies: la reducció 
de les retribucions del càrrecs 
electes i la municipalització de 
serveis, com el de la neteja dels 
edificis municipals i el mante-
niment de l’enllumenat públic. 

Pel que fa als sous, o les re-
tribucions del càrrecs electes, 
la proposta del govern va ser 
reduir-les en un 50%. L’Alcal-
dessa tindrà una retribució 
màxima a l’any de 18.000 € i 
els regidors no podran superar 
els 6.600 euros anuals., inde-
pendentment de les seves as-
sistències als òrgans col·legiats 
o similars. 
També es redueixen en un 
50% les indemnitzacions als 
regidors de l’oposició així com 
totes les assistències: els Plens 
tenen un import de 92,63 €, 
les comissions informatives, 
27,37 €; les Juntes de Govern 
Local, 92,63€; les Juntes de 
portaveus, 46,31 €, als òrgans 
col·legiats, 31,58 € i als Con-
sells de Presidència, 275 €. 
L’alcaldessa té una aportació 
superior per presidir les Juntes 
de Govern, amb un import de 
250 € i també a les Comissions 
de Presidència amb un import 
de 500 €.
La reducció del 50% de les 

indemnitzacions dels càrrecs 
electes suposa un estalvi anual 
de 81.000 €. 
D’altra banda, el govern vila-
noví, aposta fermament per 
recuperar la gestió d’alguns 
serveis municipals com és la 
neteja dels edificis municipals 
i el manteniment de l’enllu-
menat públic. És una mane-
ra diu Kilian Tomàs, regidor 
d’Hisenda de recuperar-ne el 
control. 
Tomàs assegura que la propos-
ta de municipalització que han 
inclòs en aquest pressupost 
garanteix la qualitat del servei 
i suposarà un estalvi de prop 
75.000 € que es podran rein-
vertir en altres serveis i pro-
jectes.

La construcció de la piscina i 
la finalització del Casal de la 
Gent Gran són prioritat per 
al govern
Pel que fa les inversions, el 
govern actual ha mantingut 
dos dels projectes que ja es-
taven previstos per l’anterior 
equip: la primera fase de la 
construcció de la piscina que 
té una dotació pressupostària 
de 750.000 € i la tercera fase de 
la remodelació del Casal de la 
Gent Gran amb un pressupost 
que supera els 400.000 €. 
Altres partides importants del 
capítol d’inversions és l’arran-
jament del camí dels dipòsits 
dotat amb prop de 63.0000 €; 
el pressupost participatiu, que 
compta amb una partida de 
40.000 €, un projecte que Kili-
an Tomàs ha qualificat d’inno-
vador, que són les pistes multi 
jocs, espais per a la pràctica 
esportiva i de lleure, dotat amb 
35.000 €; i la redacció del pro-
jecte per obrir el carrer Cer-

El ple vilanoví aprova el pressupost del 2017 
que prioritzarà el servei a les persones

vantes, una reivindicació his-
tòrica de Veïns amb Veu, que 
s’ha dotat amb 35.000 €.
També es contempla en aquest 
pressupost una partida de 
15.000 € per a l’adquisició 
d’equips per als processos d’in-
formació, millores a les instal-
lacions esportives, mobiliari 
per a l’ús de les entitats, l’ad-
quisició de jocs infantils per 
anar substituint els que estan 
més deteriorats als espais pú-
blics i també una zona lúdi-
ca al Parc Fluvial. En aquest 
darrer punt, Kilian Tomàs 
ha volgut ser prudent perquè 
malgrat que la voluntat de tots 
els grups del govern és tirar-ho 
endavant, depèn també de 
com evolucioni i com s’acabi 
integrant a l’obra de remodela-
ció de la piscina.

L’oposició no aprova el pres-
supost del 2017
La reducció del sou de l’alcal-
dessa i els regidors i la munici-
palització del servei de neteja i 
d’enllumenat públic van ser els 
dos grans temes que van cen-
trar el debat dels pressupostos 
en el Ple de dilluns. Vilanova 
365, ERC i CiU van votar en 
contra del pressupost del 2017 
que el govern de Vilanova del 
Camí va presentar dilluns per 
debatre al Ple. Els portaveus 
dels tres grups municipals van 
criticar el govern per lliurar-los 
els documents amb només 
cinc dies d’antelació i el fet que 
no els hagin permès participar 
en el seu contingut. Lamenten 
que faltin a la seva paraula de 
“mà estesa” i que facin tot el 
contrari del que predicaven 
quan estaven a l’oposició. Ens 
han dit, va assegurar Vanesa 
González de Vilanova 365, en 

el seu torn d’intervenció que 
“no ens necessiten perquè te-
nen majoria”.

Els retrets entre govern i opo-
sició van continuar en el torn 
de precs i preguntes
Meritxell Humbert va retreu-
re al govern la poca dispo-
nibilitat mostrada per fer un 
traspàs ordenat i va preguntar 
directament per les gestions 
realitzades per a sol·licitar a la 
Diputació la incorporació de 
Vilanova en el programa pilot 
de plurilingüisme. Un projec-
te que complementaria el que 
s’està desenvolupant a les esco-
les de primària amb una hora 
de conversa en anglès. 
Sobre aquest tema, la regidora 
actual d’Educació, Eva Vadillo, 
va afirmar amb contundència 
que quan va arribar-li la infor-
mació sobre aquest projecte, 
ja estava fora de termini. Així 
mateix li va recriminar que –
sense tenir competències en 
matèria d’educació- hagués fet 
bandera d’haver aconseguit 
el projecte a les xarxes socials 
i fins i tot d’haver assistir a la 
presentació oficial del progra-
ma pilot.
En aquest sentit, l’Alcaldessa 
Noemí Trucharte també va ser 
molt contundent i va acusar a 
Meritxell Humbert “d’usurpa-
ció del càrrec”, ja que una ve-
gada destituïts del càrrec el 31 
de gener, encara signava com 
a Tinent d’Alcalde i ordenava 
tasques als tècnics municipals. 
La regidora d’ERC va lamen-
tar que llegís en públic un mail 
privat.
Un altre dels moments tensos 
del Ple es va viure quan la regi-
dora republicana va mostrar el 
seu malestar perquè el govern 
impedeixi l’ús de la sala poli-
valent de Can Papasseit, sense 
cost, als partits polítics. 
La regidora de Cultura, Imma 
González va recordar-li que 
l’ús de les instal·lacions està 
regit per una taxa municipal i 
que únicament estant exemptes 
de pagar-la les entitats que de-
senvolupen activitats d’interès 
general. En el cas dels partits 
polítics, va dir Imma González, 
ja reben una assignació econò-
mica i poden pagar la taxa. Així 
mateix va demanar a Humbert 
que fes efectiva la taxa per la 
utilització partidista de la sala el 
passat mes de novembre, quan 
Gabriel Rufián, portaveu d’ERC 
al Congrés dels Diputats, va 
presentar el seu llibre. 
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ES TRASPASSA
a Prats de Rei

Forn de llenya,
granja i botiga

a ple rendiment
93 868 03 53

Sant Mart’ de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  á  617323989

 Dra. L’dia Ramos
 Otorinolaring˜loga

Visites concertades

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a jove investigadora po-
blatana Vanesa Fernán-
dez Majada, doctora en 

Biomedicina per la Universitat 
de Barcelona, va oferir, el di-
vendres 10 de març al vespre, 
una interessant xerrada amb 
el títol “Dones i ciència”. L’ac-
tivitat estava inclosa dins de 
la programació dels actes per 
commemorar el Dia Interna-
cional de les Dones, coordinats 
per la regidoria de Benestar 
Social de l’Ajuntament.
A la xerrada, que va tenir lloc a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal, hi 
van assistir una norantena de 
persones. Durant l’entrevista, 
Vanesa Fernández, que, actu-
alment, resideix a Barcelona 
i que va néixer i va passar els 
seus primers anys d’infància 
i d’adolescència a la Pobla de 
Claramunt, va anar desgranant 
diferents temes de la seva car-
rera professional i de la seva 
feina. 
Actualment, la jove investiga-
dora forma part de l’equip de 
l’Institut de Bioenginyeria de 
Barcelona, on està treballant en 
un projecte per reproduir un 
intestí i poder-lo estudiar, sen-
se haver de tractar directament 
amb els pacients. Lligat amb 
aquesta qüestió, es va referir 

a la investigació que va realit-
zar sobre els càncers de colon 
i de pell i, en aquest sentit, va 
esmentar que havia descobert 
una proteïna que incidia en 
el desenvolupament d’aquesta 
malaltia.
La jove investigadora va tancar 
la xerrada parlant del paper de 
la dona en el món de la inves-
tigació. 
Després de la xerrada, els as-
sistents li van poder plantejar 
diverses preguntes. Tot seguit, 
es va llegir el manifest redactat 
per la Diputació de Barcelona 
amb motiu del Dia Internacio-
nal de les Dones i que portava 
per títol “Superem les desigual-
tats”. 

Altres propostes per al Dia 
Internacional de les Dones

A més de la xerrada i el sopar, 
a la Pobla de Claramunt es van 
organitzar altres propostes per 
commemorar el 8 de març. El 
dijous 9 de març a la tarda a la 
biblioteca municipal mossèn 
Cinto Verdaguer, una trentena 
de persones van assistir a una 
sessió de contes per a la igual-
tat de gènere. Des de la regido-
ria de Joventut, a través del Cau 
Jove, una desena de nois i noies 
van participar en un taller per 
elaborar llaços liles, que es va 
fer de l’1 al 8 de març a l’espai 
juvenil. En van confeccionar 
uns 150, que el dimecres 8 de 
març es van repartir per di-
ferents equipaments. Des de 
l’any 2009 l’Ajuntament poblatà 
organitza diferents propostes 
per commemorar el Dia Inter-
nacional de les Dones. 

Interessant xerrada de la investigadora 
poblatana Vanesa Fernández amb 
motiu del Dia de les Dones

LA POBLA DE C. / LA VEU 

U nes quatre-centes 
fotografies omplen 
les parets de la Sala 

d’Exposicions de la Pobla 
de Claramunt. Són imatges 
que formen part del fons de 
l’Arxiu Fotogràfic Munici-
pal (AFM), que, actualment, 
compta amb unes 18.400 
instantànies. La mostra la va 
inaugurar, el diumenge 12 de 
març al migdia, l’alcalde, San-
ti Broch.
Aquesta mostra és una cita 
anual consolidada en el ca-
lendari de col·leccions que 
acull de la Sala Municipal po-
blatana. Les fotografies estan 
repartides en dotze plafons. 
Dos d’aquests panells recu-
llen imatges d’anys enrere i 
dos més, de fa trenta anys. La 
resta, vuit, són el testimoni 
fotogràfic dels esdeveniments 
que van tenir lloc al municipi 
durant el 2016.
Al llarg d’aquest recorregut 
històric, el visitant pot tro-
bar imatges molt curioses, 
com la processó dels Armats, 
una vista aèria del Castell 
de Claramunt amb merlets, 
la cantada de caramelles, el 
descarrilament del tren o l’in-
cendi d’una fàbrica. Enguany, 
entre les fotografies antigues, 
hi ha una petita joia: una col-
lecció d’imatges de l’antiga 
fàbrica del cal Patera, quan 
era colònia tèxtil de la famí-
lia Font-Gras, cedides per la 
família Sopeña Font-Gras a 
través del Museu Arxiu de 
Vilassar de Dalt.
Pel que fa a les imatges més 

recents, als plafons es recu-
llen fotografies de les diverses 
activitats que han tingut lloc 
al municipi o en què hi han 
participat poblatans, com la 
celebració dels 25 anys de la 
Llar d’Infants Municipal Sol 
Solet, la festivitat de Reis, la 
Setmana de la Gent Gran, 
de la Joventut, la revetlla de 
Sant Joan o la mobilització 
de l’Onze de Setembre. L’AFM 
està situat a la masia de can 
Galan i en té cura, de mane-
ra desinteressada, el pobla-
tà Andreu Miquel. L’horari 
d’obertura de l’arxiu és els di-
mecres, de les 6 de la tarda a 
les 8 del vespre.
En el marc de la inauguració 
d’aquesta mostra, es va donar 
a conèixer l’Agrupació Foto-
gràfica de la Pobla de Clara-
munt, entitat creada recent-
ment, i que es presentarà el 
diumenge 26 de març, a 2/4 
d’1 del migdia a la Sala Celler, 
de la masia de can Galan. La 
col·lecció d’imatges de l’AFM, 
organitzada per la regidoria 
de Cultura, es podrà visitar 
fins al diumenge 26 de març. 
L’horari d’obertura és de di-
lluns a dissabte, de 2/4 de 6 de 
la tarda a 2/4 de 8 del vespre, 
i els diumenges, de les 12 a les 
2 del migdia. 

Viatge fotogràfic a la història 
de la Pobla de Claramunt

Els alumnes de sisè de l’esco-
la Maria Borés de la Pobla de 
Claramunt van mantenir, el 
divendres 10 de març a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament, una 
trobada amb l’alcalde, Santi 
Broch, i amb regidors del Con-
sistori. Aquesta activitat forma 
part d’un projecte de matemà-
tiques en què estan treballant 
els estudiants que s’anomena 
“Petits grans polítics”.
Per part de l’Ajuntament, a 
la trobada hi van assistir l’al-

calde; la regidora Maria Pau 
Castaño, de Participa#vole-
munapoblamillor; el regidor 
Frederic Marí, de Junts per 
la Pobla, i el regidor Albert 
Duran, d’ERC. Els represen-
tants polítics van explicar als 
alumnes diferents aspectes de 
la vida municipal i després els 
van poder fer diverses pre-
guntes. 
A continuació, els estudiants 
van exposar els seus plante-
jaments. Dins del projecte en 

què estan treballant, han creat 
quatre partits polítics: el blau, 
el groc, el verd i el vermell. 
Cada grup va poder explicar 
les seves propostes per millo-
rar el dia a dia a l’escola i per 
al municipi. Aquests progra-
mes electorals, els alumnes 
de sisè els hauran de defensar 
davant d’altres classes i faran 
com unes eleccions internes 
al centre per tal que els estu-
diants de tercer, quart i cinquè 
els puguin votar. 

Els alumnes de 6è visiten l’Ajuntament

Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com

Retir 40, 1r pis
Igualada

CAP de 
CUINA

Restaurant de prestigi 
de la comarca de l’Anoia 

especialitzat en grans 
esdeveniments i cele-
bracions necessita un 

Cap de Cuina amb 
experiència.
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MONTBUI / LA VEU 

P er segon any consecu·
tiu, i en plena celebració 
del “Fem Més Escola” 

Montbui va organitzar la sego·
na edició de la “Festa de l’Es·
cola Pública”. Aquest certamen 
va ser promogut per Òmnium 
Cultural Anoia, la regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament, i 
també va comptar amb la col·
laboració dels diferents centres 
educatius i AMPA’s, que van 
posar diferents estants i parade·
tes durant una matinal plena de 
participació, animació i festa.
Les activitats es van anar suc·
ceint a la tarima ubicada en 
ple Boulevard, davant l’Ajunta·
ment. Es van poder seguir di·
verses coreografies de rítmica i 
ball modern. També hi va haver 
“zumba” i  actuacions de tabals 
i “cajón”. Els nois i noies de la 
Coral de l’Institut Montbui van 
completar una matinal on no 
hi van faltar nombrosos tallers 
per a la mainada, i un espec·
tacular globus de vent ubicat 
a l’interior de l’Ajuntament de 
Montbui, on van actuar els 
alumnes de les diferents esco·
les montbuienques que parti·
cipen a l’activitat dels “violins” 

La Festa de l’Escola Pública, que 
enguany arribava a la seva sego·
na edició, va aplegar més d’un 
miler de persones entre les onze 
del matí i la una de la tarda. Cal 
recordar que l’objectiu d’aquesta 
iniciativa és recordar la impor·
tància de l’escola pública com a 
institució que garanteix la igual·
tat d’oportunitats per a tothom.

Activitats realitzades
Durant els darrers dies s’han 
dut a terme nombroses acti·
vitats emmarcades en el “Fem 
Més Escola” d’enguany. Així, di·
vendres passat els infants de les 
llars d’infants montbuienques 
“Santa Anna” i “L’Estel” van 
anar a esmorzar respectivament 
a les escoles Garcia Lorca i An·

Montbui va viure diumenge una exitosa 
i participada “Festa de l’escola pública”

toni Gaudí.
També durant els darrers dies 
la narradora Mònica Torra ha 
dut a terme l’activitat “Com ex·
plicar contes a les escoles”, amb 
diferents sessions a les escoles 
Garcia Lorca, Anton Gaudí i 
Montbou.
Destacar que aquest dimarts 14 
de març s’ha dut a terme a l’es·
cola Antoni Gaudí la jornada 
de portes obertes al centre, que 
ofereix ensenyament infantil i 
de primària, per a infants entre 
els 3 i els 12 anys.

Properes activitats
El “Fem Més Escola” no s’atu·
ra. Així, aquest divendres dia 
17 de març, al matí, Mònica 
Torra conduirà dues sessions 

de “L’hora del conte” a les llars 
d’infants. Tammateix  el dime·
cres 22 de març es durà a terme 
una sessió de Jocs de Falda, a 
càrrec de Maria Rosa Corral i 
del 22 al 24 de març les escoles 
montbuienques acolliran un ta·
ller de música per a pares, mares 
i nens/es de les escoles que rea·
litzarà Glòria Tomàs. El dijous 
23 de març es podrà participar 
en el taller “Crea el teu propi 
conte digital” i el diumenge 26, 
a partir de les 11 del matí, la sala 
auditori de Mont·Àgora aco·
llirà la sessió de teatre familiar 
“Akashia, el viatge de la llum”, 
amb entrada lliure i gratuïta. 
El dilluns 27 a partir de les sis 
de la tarda es farà a la Sala Au·
ditori de Mont·Àgora la I Gala 
d’Homenatge a la Comunitat 
Educativa, una de les activitats 
novedoses i que vol servir com 
a reconeixement a totes les per·
sones que treballen diàriament 
per millorar l’educació al mu·
nicipi.
Diferents activitats de teatre, 
un taller de música i la tradici·
onal jornada de portes obertes 
a les llars d’infants municipals, 
prevista per al 22 d’abril, seran 
les darreres propostes del “Fem 
Més Escola” d’enguany. 

L’entitat Dones amb Empenta 
organitza el 15è Concurs de 
Fotografia “Com ens veiem les 
dones? Nosaltres i el temps”. El 
lliurament d’aquests premis es 
farà el proper dissabte,  a par·
tir de dos quarts de 8 de la tar·
da, a la Sala d’Actes de l’Ajun·
tament de Montbui. Durant 
aquest acte es podran visua·
litzar les obres participants.
El certamen va adreçat a do·
nes, sense distinció d’edat ni 
procedència, amb l’objectiu 
d’animar la participació en 

una activitat lúdicocultural. 
Enguany les obres partici·
pants es poden veure on·line, 
a través d’un video al Facebo·
ok i a l’Instagram de Dones 
amb Empenta. També es po·
drà veure durant el lliurament 
de premis, amb una projecció 
col·lectiva de les fotografies.
Es lliurarà un primer premi 
de 100 euros, un segon de 75 
i el premi que decideix el pú·
blic de 50 euros entre la foto·
grafia més votada al Facebook 
o Instagram. 

Dissabte, lliurament de 
premis del 15è concurs 
de fotografia per a dones

Des de la Regidoria de Cultu·
ra de l’Ajuntament de Mont·
bui ja es preparen els Premis 
Bou, que enguany arriben a la 
seva 17a edició. Aquests pre·
mis, que es realitzen cada dos 
anys, volen reconèixer a aque·
lles persones, entitats i asso·
ciacions que han treballat per 
millorar la cultura i la socie·
tat civil a nivell montbuienc i 
anoienc. 
El proper dijous 23 de març, 
a partir de les vuit del vespre, 
tindrà lloc a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament montbuienc la 
primera reunió amb represen·
tants de les entitats de Mont·
bui, on s’explicarà el procés 
d’aquests premis, el calendari 
per a presentació de candi·
dats, dies de votacions, etc. 
Els 17ns Premis Bou es lliura·
ran el proper 5 de maig, en el 
marc de la propera Fira de la 
Multicultura i el Comerç, en 
un acte que es farà a la Sala 
Auditori de Mont·Àgora per 
primer cop a la seva història.
Com és habitual aquests pre·
mis es dividiran per catego·
ries: Premi Bou de l’Any (a la 
trajectòria individual/perso·
nal), premi Bou a l’Entitat de 
l’Any, premi Bou a l’Activitat 
de l’Any i el Premi Comarcal. 
Cal destacar que el jurat estarà 
format íntegrament per com·
ponents de les diferents enti·
tats i associacions de Montbui. 
Aquests premis, en ser bien·
nals, reconeixeran les millors 
activitats, entitats i persones, 
per les tasques realitzades els 
anys 2015 i 2016. 

Primera reunió 
informativa dels 
17ns Premis Bou, 
per a les entitats 
del municipi

Avui divendres a partir de 
les 12 del migdia tindrà lloc 
a Mont·Àgora una projec·
ció especial de curtmetratges 
participants en el “Rewind” 
Festival de Vilanova del Camí. 
Aquest esdeveniment, que 
arriba a la seva tercera edi·
ció, permetrà que els infants 
de l’Institut Montbui puguin 
gaudir per segon any conse·
cutiu d’una selecció dels curt·
metratges del Festival. L’acti·
vitat compta amb el suport de 
Mont·Àgora Cinemes. 

Mont-Àgora 
Cinemes 
col·labora amb el 
Rewind FestivalLa regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament, a través del ser·
vei MontJove organitza per al 
proper diumenge 26 de març 
una “Sortida Jove” a la neu. S’or·
ganitza una sortida per poder 
gaudir de les pistes d’esquí de La 
Masella (Cerdanya). El preu de 
la sortida és de 25’50 euros en el 
cas del Forfet Escolar i l’assegu·
rança júnior (de 12 a 17 anys) i 
de 37’02 euros en el del Forfet  
l’assegurança dels adults (a par·
tir de 18 anys). Hi ha l’opció de 
lloguer de material: 16 euros 
més en el cas del materia d’esquí 
i 21 euros en el cas del material 

per a la pràctica de l’snowboard. 
Cal destacar que l’Ajuntament, a 
través de la regidoria de Joven·
tut, es fa càrrec de les despeses 
del desplaçament en autobus. 
Les inscripcions per a a aquesta 
sortida a la neu es poden fer a 
MontJove, de dilluns a diven·
dres, de 17 a 20 hores, fins el 
proper 23 de març. Les places 
són limitades i l’edat mínima 
per participar a l’activitat és 12 
anys. Els interessats poden tro·
bar més informació trucant al 
telèfon 93 801 77 18, contactant 
amb l’adreça electrònica  mont·
jove2@montbui.cat.

Sortida a la neu per als 
joves montbuiencs
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

E l passat divendres 10 de 
març, es va desenvolu-
par, amb total normali-

tat, el primer Ple ciutadà de la 
Pobla de Claramunt. Tot i els 
entrebancs previs a la seva cele-
bració, amb la negació de cessió 
d’un espai adequat per tal de 
poder celebrar aquest acte per 
part de l’ajuntament, més d’un 
centenar de persones van parti-
cipar en aquesta reunió veïnal.
El Ple ciutadà va comptar amb 
la   presència dels regidors/
regidores de Participa #vole-
munapoblamillor, Junts per la 
Pobla-CP i ERC-AM  i l’absèn-
cia dels regidors de CiU (actual 
equip de govern i alcalde). A la 
plaça de l’Ajuntament amb l’edi-
fici del consistori fent de taló de 
fons, es va iniciar  el Ple amb la 
lectura d’una introducció del 
què significava i es pretenia 
fer amb aquest acte públic,”Els 
plens ciutadans és fer política 
amb vosaltres, els pobletans i 
poblatanes i no per vosaltres 
des de dins l’ajuntament” .
El primer regidor en presentar 
la seva proposta va ser el senyor 
Albert Duran d’ERC-AM, que 
va presentar una moció en la 
qual s’instava a iniciar el pro-
jecte “Camins de Poble”, amb 
la creació d’una comissió d’ela-
boració del projecte i uns ter-
minis d’execució. Va continuar 
el senyor regidor Frederic Marí 
de Junts per la Pobla-CP, que va 
proposar un traçat alternatiu al 
pas per la Pobla de la Via Blava, 

projectada des de la Mancomu-
nitat  de la Conca d’ Òdena i la 
Diputació de Barcelona; i per 
finalitzar la part executiva del 
Ple, es va presentar una moció 
a favor d’una major informa-
ció, transparència i eficiència 
econòmica en la contractació 
menor per part del regidor de 
Participa#volemunaponblami-
llor, Antoni Mabras. Tots els 
punts van ser comentats pels 
regidors presents i el públic, 
sent aprovats  per unanimitat  i 
rebent  un ampli suport social.
Tot seguit, va ser el moment de 
la participació oberta al públic 
amb  temes o preguntes del mu-
nicipi, entre els quals van sor-
tir el transport públic del barri 
de les Garrigues, la titularitat 
de camins, la falta d’execució 
d’obres per part de l’ajunta-
ment... temes de denúncia i re-
flexió per part de tots els assis-
tents.  El Ple va finalitzar abans 
de les 8 del vespre i amb gran 
satisfacció tant per part dels 
convocants com dels assistents. 
Tots ells es van emplaçar al mes 
de setembre-octubre per tal de 
fer el proper Ple ciutadà.
Aquesta nova iniciativa ha 
aixecat molta curiositat tant 
dins com fora de la Pobla de 
Claramunt. Trucades de regi-
dors d’altres municipis   pre-
guntant per l’organització o 
les més de 800 visualitzacions 
de l’enregistrament del Ple, 
fan que aquest acte sigui ob-
servat amb admiració i ale-
gria per l’apropament de la 
política local als ciutadans.

Èxit i aprovació per 
unanimitat del primer 
Ple Ciutadà de la Pobla ÒDENA / LA VEU 

E n el passat ple, cele-
brat el dimarts 7 de 
març, Òdena aprova-

va el desenvolupament de la 
prova pilot de la instal·lació 
d’un mercat ambulant els diu-
menges al matí al Plà d’Òdena, 
concretament al carrer Lleida, 
més conegut com el carrer de 
la Rosdor. La proposta rebia els 
vots a favor del Partit Socialista 
i l’abstenció d’ERC i Partit De-
mòcrata.
Es calcula que a mitjans de 
maig el mercat ambulant si-
gui una realitat –actualment 
la proposta està en període 
d’exposició -. El carrer on 
s’ubicaria el mercat té 235 
metres lineals i una amplada 
de 12 metres el que permetria 
acollir fins a unes 80 parades. 
L’amplaçament permet no in-
cidir pràcticament en la cir-
culació, i permetrà donar vida 
i autonomia a un barri amb 
deficiències en matèria de co-
municació, aproximant-los el 
comerç i dinamitzant la zona. 
No s’hauria de tallar carrers a 
la circulació ni fer canvis en el 
sentit de la circulació.

Carles Casanova, portaveu 
d’ERC congratulava que el go-
vern de PSC tornés a provar 
d’establir el mercat ambulant 
al municipi i afegia però que 
“ens hagués agradat poder par-
ticipar en el procés de decisió 
i treballs de preparació que su-
posem que l’Alcalde Guisado 
haurà fet conjuntament amb 
els veïns del Pla de la Masia. 
En qualsevol cas, estem molt 
contents que puguem tornar a 
tenir aquest servei que consi-
derem molt oportú per la gent 
del municipi que no disposa 
de comerç de proximitat i que 
d’aquesta manera el podrà gau-
dir”.
Per la seva banda, Pep Solé, 
portaveu de PDeCAT-Òdena, 
comentava que “tirar endavant 
un mercat ambulant setmanal 
amb vocació de mercat comar-
cal de diumenge matí ens sem-
bla una bona iniciativa fruit de 
la prova feta el 2011 pel govern 
de CiU. Ens hem abstingut da-
vant la negativa de retirar el 
document per millorar-lo, ja 
que el considerem prematur, 
poc treballat i precipitat. No 

es preveu personal per gestio-
nar-lo, no s’hi preveuen activi-
tats complementàries per dina-
mitzar-lo, no sabem el mixt de 
parades i creiem que ubicar-lo 
al Polígon de les Gavarreres és 
millor opció”.
L’alcalde d’Òdena Francisco 
Guisado explicava que “El Pla 
d’Òdena és el millor emplaça-
ment possible per a la implan-
tació d’aquest servei donada la 
seva ubicació. És de fàcil accés 
i disposa de molt espai per a 
l’aparcament de vehicles. Es-
taria emplaçat en una zona on 
actualment hi ha comerços i 
restauració, fet que provocarà 
beneficis per a les empreses 
existents”. D’altra banda, Gui-
sado explicava que la “la po-
blació del Pla d’Òdena és d’un 
gruix de 1.400 persones, molt 
castigades per la seva poca co-
municació via transport pú-
blic amb les poblacions prope-
res i amb una taxa de població 
per sobre de la mitjana d’en-
velliment. El mercat esperem 
que esdevingui un eix verte-
brador d’activitat econòmica i 
social del barri”.

Òdena tindrà un mercat ambulant 
els diumenges al matí

ÒDENA / LA VEU 

E l divendres 24 de març, 
a les 19.30 h, Òdena 
celebrarà per primer 

cop el Dia Mundial de la Po-
esia amb un recital popular de 
poemes obert a la participació 
de tothom. L’activitat tindrà 
lloc a l’ermita de Sant Miquel 
i els poemes estaran acompa-
nyats de la música en directe 
de la guitarra del company de 
l’Ajuntament d’Òdena, Pere 
Regordosa.
Tothom que vulgui partici-
par-hi només ha d’escollir un 
poema que li agradi, propi o 
bé d’algun altre poeta, conegut 
o no, i presentar-se a l’acte per 
llegir-lo. Per facilitar l’organit-
zació s’agrairà que les perso-

nes interessades ho comuni-
quin abans del dia 24 trucant 
a l’Ajuntament (938017434) o 
enviant un correu electrònic a 
regordosabp@odena.cat. 
Marc Guarro, corrector i mo-
derador de clubs de novel·la 
i tallers de poesia, conduirà 
l’acte. Com que enguany se 
celebren els 100 anys del nai-
xement del poeta odenenc Jo-
sep Maria Romeu i els 75 anys 
de la mort del poeta i drama-
turg d’Oriola Miguel Hernán-
dez, per homenatjar-los es 
glossarà breument la vida i 
l’obra de tots dos i es llegiran 
alguns poemes seus.
A l’acte també hi assistirà 
l’alcalde, Francisco Guisado, 
que donarà la benvinguda als 
presents i animarà tothom a 

participar d’actes com aquest, 
que treuen la cultura dels 
prestatges i a través dels quals 
es comparteix coneixement 
amb els veïns i veïnes. 
Cada any, coincidint amb el 
21 de març, la UNESCO ce-
lebra el Dia Mundial de la 
Poesia i convida a reflexionar 
sobre el poder del llenguatge 
poètic i les capacitats creado-
res de cada persona. D’acord 
amb la decisió de la UNES-
CO, el principal objectiu 
d’aquesta acció és donar su-
port a la diversitat lingüística 
a través de l’expressió poèti-
ca i donar l’oportunitat a les 
llengües amenaçades de ser 
un vehicle de comunicació 
artística en les seves comuni-
tats respectives.

Òdena celebrarà el Dia Mundial de la 
Poesia amb un recital popular

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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Avui divendres 17 de març de 
2017, a les 19:30 h., us convi-
dem a la presentació del lli-
bre, “Escoles a la frontera”, de 
M. Carme Junyent
L’acte tindrà lloc a la Sala 
Camil Riba, dels “Amics de 
Tous” c/Escoles, 15.
Hi participaran, a més de l’au-
tora, Pere Comellas, professor 
de la Universitat de Barcelo-
na, Ramon Creus, president 
de l’Associació i Pau Mir, regi-
dor de Cultura i Festes.
A cavall entre la crònica de 
viatge i la microhistòria lo-
cal, l’autora reflexiona sobre el 
sentit de la frontera a l’Anoia, 
sobre les seves escoles, com és 
la gent de cada poble i quines 
històries familiars hi ha al 
darrere.
És un acte obert a tothom i 
promogut per EumoEdito-
rial, l’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous i l’Associació 
“Amics de Tous”.

Presentació del 
llibre “Escoles a la 
frontera” a Sant 
Martí de Tous

El passat dissabte, 11 de març, 
la republicana Anna Simó, se-
cretària primera de la Mesa al 
Parlament de Catalunya, va 
visitar el municipi anoienc de 
Carme en un esmorzar-tertú-
lia amb veïns i càrrecs electes 
comarcals. 
Així, en el marc de la campa-
nya que s’està duent a terme 
des d’ERC, “La República que 
farem”, Simó va poder com-
partir un matí amb militants i 
simpatitzants d’Esquerra,  ve-
ïns de Carme, Orpí i La Torre 
i d’altres poblacions de la co-
marca i càrrecs electes com les 
alcaldesses de Carme i Orpí. 
En aquest sentit, la secretària 
de la Mesa va posar de relleu 
la feina que s’està fent des del 
Parlament de Catalunya amb 
la intenció de poder celebrar 
un referèndum durant aquest 
any, malgrat els entrebancs 
imposats, com l’acusació a 
Forcadell, presidenta de la 
Mesa, de desobeir el Tribunal 
Constitucional, en la primera 
pàgina de l’actualitat política. 
Els assistents també varen po-
der dirigir els seus dubtes i 
inquietuds a la diputada par-
lamentària, que els va respon-
dre en una interessant tertúlia.

Anna Simó, visita 
Carme en un 
esmorzar-tertúlia

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

D iumenge passat a la 
tarda va tenir lloc el 
2n concert de l’any 

programat per l’Associa-
ció Amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola.
El Quartet Altimira, que ja 
ha estat en anteriors ocasi-
ons al nostre municipi en 
format exclusiu de corda, va 
sumar-se, en aquesta ocasió, 
a les mans del pianista Edu-
ard Sáez. Com era d’esperar, 
va ser una actuació de gran 

qualitat i en la que es va divi-
dir en dues parts. La prime-
ra amb el quartet amb piano 
en G minor de WA Mozart, i 
una segona amb Piano quin-
tet en F minor op.34 de J. 
Brahms.
La pròxima cita tindrà lloc 
el dia de Sant Jordi al teatre 
del Casal Català amb un es-
pectacle de luxe a càrrec de 
la Companyia Rafató Teatre 
i Cor de sarsuela, Orquestra 
Aula Lírica de Granollers 
Ballet i parella còmica amb 
una Antologia de la Sarsuela.

Excel·lent concert amb el 
Quartet Altimira

ANOIA / LA VEU 

L a delegada del Govern 
a la Catalunya Cen-
tral, Laura Vilagrà, ha 

visitat aquest dilluns els mu-
nicipis de Cabrera d’Anoia, la 
Torre de Claramunt i Carme, 
a la comarca de l’Anoia. En to-
tes tres poblacions la delegada 
s’ha reunit amb els alcaldes 
respectius i ha signat el Llibre 
d’Honor de l’Ajuntament.
A Cabrera d’Anoia s’ha reunit 
amb l’alcalde, Salustià Mon-
teagudo, a qui acompanyaven 
el primer tinent d’alcalde, 
Daniel Zorrilla, i altres repre-
sentants de l’equip de govern. 
La reunió tenia un precedent 
força immediat en la que ja 
van mantenir Laura Vilagrà i 
Salustià Monteagudo, el 7 de 
juny passat, quan aquest va 
ser a la seu de la Delegació 
del Govern al Palau Firal de 
Manresa.  L’alcalde li ha tras-
lladat a la delegada diverses 
qüestions relacionades amb 
la realitat social del munici-
pi, i més concretament amb 
l’ocupació. També amb el pro-
jecte de promoció turística de 

les Valls d’Anoia. Així mateix, 
li ha fet arribar la voluntat 
de l’Ajuntament de poder fer 
millores en diferents equipa-
ments com l’escola, els camins 
o el transport públic, així com 
la necessitat d’equipaments 
esportius. Finalment han 
tractat aspectes relacionats 
amb les telecomunicacions i 
amb el sanejament.
A la Torre de Claramunt la 
reunió ha estat amb l’alcalde 
del municipi, Jaume Riba. En 
la reunió que han mantingut 
la delegada i l’alcalde, aquest 
li ha explicat a Vilagrà diver-
ses qüestions relacionades 
amb els projectes que té el 
consistori entre mans, com 
els relacionats amb les infras-
tructures viàries, els equipa-
ments educatius i esportius, 
l’ocupació i l’habitatge.
Finalment, a Carme, Lau-
ra Vilagrà ha estat rebuda a 
l’Ajuntament per l’alcaldes-
sa, Ildefonsa Tarrida, a qui 
acompanyaven el tinent d’al-
calde Joan Hernán i el regi-
dor Marc Sànchez. Se li ha fet 
arribar una demanda relaci-
onada amb els equipaments 

La delegada del Govern, Laura Vilagrà, visita 
Cabrera d’Anoia, la Torre de Claramunt i Carme

educatius, i la delegada s’ha 
compromès a parlar del tema 
amb els serveis territorials del 
Departament d’Ensenyament 
a la Catalunya Central. Així 
mateix, l’equip de govern de 
Carme li ha explicat a Vilagrà 
la rehabilitació que s’ha po-
gut fer al casc antic i a l’equi-
pament de l’Escorxador, que 
s’ha convertit en un centre 
d’interpretació, gràcies a res-
pectives subvencions del FE-
DER i el PUOSC. Finalment 
han tractat aspectes relacio-

nats amb la serra de Carme i 
Orpí.
Les reunions de la delegada 
del Govern amb els alcaldes 
de Cabrera d’Anoia, la Torre 
de Claramunt i Carme for-
men part del cicle de visites 
que fa Laura Vilagrà des del 
principi de legislatura per 
conèixer de primera mà el 
projectes i inquietuds dels 
municipis de la Catalunya 
Central i poder-los traslladar 
després als respectius depar-
taments de la Generalitat.

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

E l passat diumenge a la 
sala d’exposicions Ca-
mil Riba de l’Associació 

Amics de Tous, va tenir lloc la 
inauguració de l’ exposició foto-
gràfica, “Dret a viure... Refugi-
ats sense refugi” d’Isabel Casas. 
Es tracta d’un reportatge fo-
togràfic fet a partir d’una ex-
periència de voluntariat de tres 
igualadines, amb refugiats a la 
Illa de Lesbos el mes de Febrer 
del 2016.
Va obrir l’acte el  vicepresident 
de l’Associació Sr. Pedro Car-

mona, per absència del presi-
dent. Isabel Casas, autora de 
les fotografies va comentar l’ex-
periència viscuda en aquesta 
illa, la tasca humanitària que 
van desenvolupar i l’experiència 
que en van obtenir. Va agrair 
l’assistència a l’acte així com la 
col·laboració d’ Empar Aranda, 
amb els seus dibuixos de “Cares 
de Nens”. El Sr. Pau Mir, regidor 
de Cultura i Festes va cloure els 
parlaments.
L’exposició es podrà visitar 
els divendres de 5 a 7 de la tarda 
i els diumenges de 12 a 13:30 h, 
fins el dia 26 de març de 2017.

Inaugurada l’exposició 
sobre els refugiats

Laura Vilagrà a Carme. / DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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EL BRUC / CONXITA COSTA 

A quests darrers mesos 
un dels temes que 
preocupen a alguns 

veïns i entitats del Bruc és la 
construcció d’un càmping de 
luxe a la zona dels Plans de la 
Vinya Nova, un indret agrí-
cola proper al parc de la mun-
tanya de Montserrat. La Veu 
de l’Anoia ja ho avançava el 
passat mes de novembre quan 
el consistori va organitzar un 
acte públic per explicar als 
veïns en què consistia i quina 
era la postura dels diferents 
partits que l’integren envers a 
aquesta iniciativa privada.
Aquesta projecte ha esdevin-
gut que diverses associacions 
del municipi, que estan fer-
mament oposades a aquesta 
iniciativa, hagin fet pinya per 
explicar al veïns què suposa-
ria per aquest indret la im-
plantació d’aquest càmping 
en una zona que, segons Sal-
vem El Bruc, una de les enti-
tats contràries “és totalment 
incompatible amb la preser-
vació del Parc Natural de la 
muntanya de Montserrat pels 
seus valors naturals, paisat-
gístics, connectors i patrimo-
nials” i fent explícit que “hi 
hagi un debat públic sobre el 
model turístic que volem pel 
nostre poble”. Des de l’ADN 
(Associació per la Defensa de 
la Natura del Bruc), associa-
ció formada per una desena 
de persones, s’han mostrat 
predisposats a la implantació 
d’un càmping perquè “poden 
fomentar un model de turis-
me positiu pel poble” però no 
a la zona on està prevista la 
ubicació, de la qual han cons-
tatat “la nostra absoluta opo-

sició a la zona dels plans de 
la Vinya Nova”. Així mateix, 
el grup EBET (El Bruc ets tu) 
que forma part de l’equip de 
govern amb un únic regidor, 
sempre s’han mostrat con-
traris i el passat mes de de-
sembre varen presentar una 
moció en contra de la cons-
trucció, la qual, recordem, 
no es va aprovar per 8 vots en 
contra i un únic vot a favor.
Les entitats assenyalen com 
a un dels arguments l’infor-
me tècnic SITxell elaborat 
per la Diputació de Barce-
lona, a sol·licitud de l’Ajun-
tament del Bruc, que diu 
que “la zona que envolta la 
muntanya de Montserrat ha 
de preservar-se de qualsevol 
activitat que no sigui forestal 
o agrícola per conservar el 
seu valor paisatgístic i medi 
ambiental”. La Veu de l’Anoia 
ha parlat amb un dels tècnics 
que va elaborar l’informe, en 
Jordi Miralles, afirmant que 
es tracta d’un informe “no 
vinculant, només informatiu 
i que el poder executiu el té 
l’ajuntament i la Generalitat”.  
Afegeix que “legalment es pot 
plantejar una activitat però la 
seva ubicació està a la ratlla 
de la interpretació de la llei”. 
L’alcalde del Bruc, Enric Ca-
nela, ha reiterat que “els ser-
veis tècnics municipals diuen 
que la ubicació d’un càmping 
en aquest espai seria possi-
ble i el Pla Especial de pro-
tecció de la muntanya pre-
veu expressament que en sòl 
agrícola es pugui implantar 
un càmping”. Aquesta possi-
ble construcció té diferents 
condicionants i requisits que 
s’haurien de complir com “la 
cessió de terrenys a l’ajun-

tament”. Canela ha recordat 
que en el programa electoral 
del grup Bruc Viu “parlàvem 
de potenciar el turisme i en-
tenem que infraestructures 
d’aquest tipus van en aquesta 
línia”. Si més no, i com ja va 
afirmar a la seva intervenció 
pública el passat mes de no-
vembre, “fins que no es pre-
senti el projecte definitiu no 
es podrà valorar en un sentit 
o altre”.
Pel que fa als veïns del poble, 
bruquetans que no formen 
part de cap entitat i que les 
seves opinions es queden en 
les converses i tertúlies entre 
amics, al preguntar-los què 
en pensen envers la inicia-
tiva de la implantació d’un 
càmping amb poques unitats 
i integrat dins el paisatge, tal 
i com assenyala l’avantprojec-
te, es mostren receptius i al-
guns dels comentaris fets són, 
“i per què no un càmping a 
una zona que està deixada i 
on tothom hi llença de tot?”. 
Bruquetans que s’autoanome-
nen “de tota la vida”, que no 
entenen perquè tanta contro-
vèrsia quan “constantment 
veiem caravanes pernoctant 
de forma il·legal i ningú diu 
ni fa res”. Veïns que s’han vol-
gut quedar en l’anonimat “per 
què ja estem cansats que hi ha 
un petit grup que fa molt so-
roll i sempre diuen no a tot”. 
Una veïna afegeix, “potser 
haurien de pensar una mica 
més en generar riquesa pel 
poble, buscar iniciatives per 
comercialitzar productes au-
tòctons com l’oli, per exem-
ple”. 
La Veu de l’Anoia ha parlat 
amb Pere Linares, un dels im-
pulsors  del projecte, anome-

nat Eco-glamping, per saber 
exactament en què consisteix 
i què opina envers les opini-
ons contràries a aquest pro-
jecte. Linares assenyala que 
“els grups que estan en con-
tra d’aquest nou concepte de 
càmping és perquè estan asso-
ciant càmping a massificació i 
això en el nostre Eco-glam-
ping no passarà perquè és tot 
el contrari”. Ens explica que 
de les 32 hectàrees de la finca, 
el  60% es destinaran a recu-
perar les varietats d’oliveres 
autòctones, Palomar i Vera. 
El 40% restant es destinarà a 
l’activitat del Eco-glamping, 
unes 14ha per un total de 38 
unitats, el que representa que 
a cada unitat de pernoctació 
li pertoquen 3.700m2 a màxi-
ma ocupació i en m2 ocupats 
en parlem d’uns 600m2 entre 
totes les unitats de pernocta-
ció, és a dir 0.43% d’ocupació. 
“Si això és un càmping mas-
siu, no sé què en diran dels 
càmpings de platja”. Remarca 
en relació a la denominació 
de barraques que “no sé si 
parlen des de la ignorància 
o des de l’enveja, perquè com 
expert en sistemes ecològics 
i sostenibles puc assegurar 
que les unitats a instal·lar se-
ran molt avançades a nivell 

tecnològic, desconnectades 
de la xarxa elèctrica, i com a 
nivell ecològic, amb materi-
als de proximitat i pintures 
naturals”. Sorprès pel neguit 
que ha produït a un grup de 
veïns, ens comenta que “serà 
beneficiós per el poble, pels 
seus habitants, negocis, en-
torn i per tothom que vegi 
en l’Eco-glampling com una 
opció per posar en el mapa 
al poble del Bruc com un re-
ferent de Turisme Sostenible i 
Ecologic”.
La finca dels Plans de la Vinya 
Nova es troba qualificat com 
a Sòl Rústec de Valor Agrí-
cola (4.7) en major part i Sòl 
Rústec Protegit (4.6) en una 
petita part, i només una part 
encara més petita en l’extrem 
esquerra com Sòl Forestal 
Protegit (4.8), segons es pot 
comprovar en el registre de 
planejament de Catalunya i el 
certificat urbanístic emès per 
l’ajuntament el 2013. Segons 
les normes subsidiàries i el Pla 
especial de l’entorn de la mun-
tanya de Montserrat només 
en aquestes zones és permès 
l’activitat de càmping (article 
49.11). Fora de l’entorn de 
protecció no existeix cap zona 
actualment on es permeti 
aquest tipus d’activitat. 

La implantació d’un càmping al Bruc: 
oposició o oportunitat? 
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CAPELLADES / LA VEU 

E l regidor de Cultura i 
Promoció, Àngel So-
teras, ha valorat força 

positivament l’edició ja que, “hi 
ha hagut moltíssimes persones, 
les propostes han estat variades 
i l’activitat, continuada, de for-
ma que tothom, grans i petits, 
ha pogut trobar en tot moment 
què fer. Evidentment, hi ha as-
pectes a millorar i hi treballem 
des de ja mateix, però la línia 
general d’ampliar l’oferta d’acti-
vitats i diversificar els espais on 
tenen lloc és el camí a seguir”.
A la plaça de Catalunya es van 
combinar els estands dels co-
merços que van voler exposar 
els seus productes i novetats, 
amb els de les entitats que van 
explicar els seus projectes. 
Així, Capgrossos de Capella-
des va explicar que enguany 
compleix 20 anys. Dimonis, 
que està restaurant la figura del 
Drac, va preparar proves per 
tal que els més petits busques-
sin per Capellades les boles de 
drac. El Grup Teatral, a banda 
d’animar la plaça, engrescava el 
públic a disfressar-se i immor-
talitzar el moment amb una 
fotografia. La Casa d’Andalusia 
va treballar preparant tapes i 
“migas” i, al costat, el Grup pel 
Tercer Món endolcia els assis-
tents amb els seus bombons de 
figues. Des dels estands també 
es van poder conèixer els pro-
jectes del club de Rítmica Ca-
pellades, de l’Institut Molí de 

la Vila, de l’Associació de Pen-
sionistes i Jubilats i de Càritas. 
La Taula de Dones va explicar 
un conte, els Capgrossos van 
ballar el Ball Pla de Capella-
des i els Falcons van presentar 
diverses figures. Mentrestant 
s’anava pintant un dibuix en 3 
dimensions, que a la tarda va 
portar moltes persones a jugar 
amb les perspectives. 
Al matí es va fer la inaugura-
ció del Mercat Figueter des de 
l’estand de l’Ajuntament, acom-
panyada pels Gegants de Ca-
pellades. Primer va intervenir 
l’alcalde, Aleix Auber, qui va 
agrair als capelladins i visitants 
que hi participessin activa-
ment. Seguidament, el diputat 
delegat de Comerç de la Dipu-
tació de Barcelona, Isaac Al-
bert Agut, va explicar com “ha-

bitualment les fires es sostenen 
en 4 elements concrets que es 
repeteixen sempre: el nucli del 
comerç i serveis, el teixit asso-
ciatiu, les propostes culturals i 
lúdiques dels organitzadors i la 
climatologia, element incon-
trolable que sovint, esperem 
que no sigui el cas, acaba de-
terminant el resultat”. Va tan-
car els parlaments el regidor 
de Cultura i Promoció, Àngel 
Soteras, qui va remarcar la 
voluntat d’introduir elements 
innovadors cada edició sense 
desvirtuar l’essència més tradi-
cional de la Fira abans de do-
nar pas a Capgrossos de Cape-
llades, entitat que celebra el seu 
vintè aniversari i a la qual se li 
havia volgut donar un especial 
protagonisme. Després del seu 
Ball Pla, la parella més elegant 

L’activitat no va parar al Mercat Figueter de Capellades

de Capgrossos, símbol de les 
Festes, van acompanyar els re-
presentants de l’Ajuntament; 
el diputat delegat de Comerç, 
Isaac Albert, i la diputada del 
Parlament de Catalunya, Alba 
Vergés, a saludar els represen-
tants de les entitats i comerços 
instal·lats a la plaça.
A banda de la plaça de Catalu-
nya, l’activitat es va repartir per 
diversos emplaçaments. Just al 
costat, la plaça de Sant Jaume 
va viure la celebració dels 50 
anys del forn de pa l’Espiga. En 
aquest espai també es va situar 
als brocanters i antiquaris i es 
va fer a la tarda una petita sub-
hasta d’antiguitats.
La plaça Verdaguer es va om-
plir amb les food trucks, que 
van anar portant clients durant 
tot el dia. A la tarda, l’ambient 

es va amenitzar amb una ses-
sió soul-funky del Dj Brown.
Pels carrers del Pilar, Major, 
Abat Muntadas i Passeig Con-
cepció es van repartir totes les 
parades dels firaires oferint 
una amplíssima gama de pro-
ductes variats, amb les pro-
postes de molts comerços de 
la vila que van obrir les seves 
portes.
A la plaça de Sant Miquel van 
tenir molt èxit els jocs gegants 
que van portar molts nens i 
famílies a passar una bona es-
tona i a saltar amb el tobogan 
gegant. Encara amb nens, els 
karts inflables van tenir cua 
gairebé tot el dia. Al costat, els 
més grans estaven molt entre-
tinguts intercanviant plaques 
de cava i mirant les motos dels 
Amics de les Motos i Vehicles 
Clàssics del Penedès.
Finalment, també cal desta-
car la part més cultural amb 
les moltes persones que van 
aprofitar el Mercat Figueter 
per conèixer l’Abric Romaní, el 
Museu Molí Paperer de Cape-
llades i visitar les diverses ex-
posicions que hi havia a la vila, 
concretament la de les obres 
del Concurs de Pintura Ràpi-
da Joan Campoy a Casa Bas; 
“Grècia: Viatge a la presó a cel 
obert dels refugiats” al Saló 
Rosa de la Societat La Lliga; 
“Refugiats, l’odissea cap a Eu-
ropa” al Museu Molí Paperer, i 
“Fora del paper” de dibuixos i 
escultures de Teresa Riba tam-
bé al Museu Molí Paperer.

CAPELLADES / LA VEU 

A quest dissabte s’ha ce-
lebrat la XXX edició 
del Concurs de Pintu-

ra Ràpida Joan Campoy, amb la 
participació de molts pintors.
Des de feia uns quants anys 
aquest concurs de pintura rà-
pida estava emmarcat dins els 
actes del Mercat Figueter. Però 
per celebrar un aniversari tan 
especial, els organitzadors –Re-
gidoria de Cultura i Amics de 
les Arts- van decidir fer algunes 
renovacions.
Tal i com ha valorat el regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, “po-
dem dir que hem aconseguit el 
nostre principal objectiu, que 
era donar-li visibilitat”. L’edició 
s’ha celebrat dissabte al matí, 
amb unes temperatures que 

han fet sortir a passejar mol-
tes persones. A més a més, 
enguany la nova categoria Ca-
pellades ha escollit com a em-
plaçament particular el cèntric 
carrer Major i molts pintors hi 
han apostat.
En aquest sentit, el mateix regi-
dor, ha valorat com “aquest any 
hem tingut més participants, 
però a més a més molts han de-
cidit quedar-se pel centre de la 
vila. Carrer Major, voltants de 
Casa Bas, plaça de Sant Miquel, 
de Sant Jaume... Això ha fet que 
avui molta gent en un moment 
o altre veiés algú amb un cava-
llet i un pinzell als dits.
Finalment, la guanyadora de 
la categoria Capellades ha es-
tat  Mercè Homedes Parés; el 
tercer premi, de 300 euros, per 
a Joan Josep Català amb una 

perspectiva de l’Ajuntament des 
del carrer 11 de Setembre; el se-
gon, de 350 euros, per Joan Vila 
Arimany, amb vistes a la Font 
de la Reina i el guanyador, amb 
400 euros, Julio Garcia Iglesias, 

El Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy compleix 
30 edicions amb molta participació

coincidint amb la guanyadora 
del premi Capellades a escollir 
el carrer Major, tot i que cadas-
cú des de l’angle oposat.
L’exposició amb les obres parti-
cipants es podrà veure cada cap 

de setmana a Casa Bas, fins el 26 
de març. Les obres guanyadores 
quedaran en titularitat muni-
cipal. La resta, un cop finalitzi 
l’exposició, la podran recollir els 
mateixos artistes.
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LA LLACUNA / LA VEU 

L a millor manera de 
conèixer el patrimoni 
d’un municipi i saber 

la seva historia, és amb l’ajut 
d’un guia, una persona que 
coneix en profunditat l’entorn 
i la història. 
Amb aquesta premissa, l’ajun-
tament de la Llacuna i amb la 
voluntat de promocionar el 
municipi ha signat un conve-
ni amb Anoia Patrimoni, una 
empresa dedicada a donar a 
conèixer el patrimoni cultural 
i històric de l’Anoia, perquè 
pugui realitzar visites guiades 
i explicar a veïns i visitants el 
passat del municipi.
Així, Anoia Patrimoni ha cre-

at la visita “la Llacuna emmu-
rallada”. Aquesta visita recorre  
l’antic perímetre de muralles,  
descobreix els seus antics por-
tals, les torres que defensaven 
el poble i finalitza la visita 
al vell centre del poble amb 
l’excel·lent plaça porxada de 
la Plaça Major, presidida per 
l’església de Santa Maria.
De moment, per realitzar la 
visita cal concertar-la. Es pot 
fer via telèfon al 635 922 384 
o via correu electrònic: info@
anoiapatrimoni.cat. 
Amb aquesta nova acció, 
l’Ajuntament segueix tre-
ballant per promocionar la 
Llacuna com a destí turístic, 
atractiu pel seu entorn natu-
ral, patrimonial i cultural.

Ja pots visitar la Llacuna 
de la mà d’un guia

El proper 21 de març se celebrarà el Dia Mundial de la Poesia 
2017. El nostre municipi per commemorar aquesta diada i 
a través de l’escola Vilademàger ha organitzat aquest diven-
dres una activitat amb l’alumnat. Així, aquest divendres a 
les 3.30 els alumnes de primària faran un recital de poesies.
Aquesta activitat serà inclosa a la graella d’activitats de l’any 
2017 de l’Institut de les Lletres Catalanes on queden recolli-
des la totalitat d’actes de Catalunya i que posteriorment se’n 
farà difusió als mitjans de comunicació en la roda de premsa 
prevista pel dia 21 de març.

L’escola de la Llacuna se suma a la
celebració del Dia Mundial de la Poesia

MIRALLES / LA VEU 

E l passat dilluns, 6 de 
març, l’ajuntament de 
Santa Maria de Mira-

lles, en la darrera sessió plenà-
ria va aprovar el nomenament 
dels dos jutges de pau;  Joan 
Oliva Argelich com a titular 
del Jutjat de Pau i Jordi Arge-
lich Mora com a jutge de pau 
substitut.
Oliva i Argelich, son els res-
ponsables del Jutjat de Pau de 
Santa Maria de Miralles des 
del 2001, i ara han estat de 
nou reelegits pels regidors del 
consistori. Oliva, va agrair de 
nou la confiança dipositada i 
explica que per ells, ser jutge 
de pau és una manera de tre-

ballar pel municipi i pels seus 
veïns. 
El jutge de pau actua en casos 
de mediació i la resolució dels 
conflictes sense haver d’arri-

Santa Maria de Miralles renova 
el Jutjat de Pau

bar a judici, les conciliacions, 
de certes faltes i s’ocupa del 
registre civil, entre d’altres tas-
ques. La vigència del nou no-
menament és de quatre anys.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L a Regidoria de joven-
tut, l’Ajuntament de 
Vallbona d’Anoia i el 

SES Vallbona d’Anoia han en-
gegat els “Tallers d’informàtica 
nivell usuari per a adults i gent 
gran”, un projecte intergene-
racional de compromís social 
que acosta els estudiants de 
4t d’ESO del centre als adults 
i gent gran del municipi. El 
taller va començar el 20 de fe-
brer i es farà fins el 26 d’abril, 
cada dilluns i dimecres de 
15.30 a 17.30 h, a l’aula d’in-
formàtica de l’institut. Els es-
tudiants guien les sessions, 
donant a conèixer a les 17 per-
sones adultes inscrites conei-
xements en eines ofimàtiques 
i aplicacions que poden trobar 

a internet. 
La iniciativa té per objectiu 
que els joves experimentin i 
protagonitzin accions de com-
promís cívic, aprenguin en 
l’exercici actiu de la ciutadania 

Un projecte de l’Ajuntament i l’institut 
acosta els joves i la gent gran de Vallbona

i posin en joc els seus conei-
xements i capacitats al servei 
de la comunitat. El projecte es 
treballa dins la matèria de Cul-
tura i valors Ètics, impulsat pel 
Departament d’Ensenyament.
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Les cotxeres de la 
Hispano, 1941

Els Moixiganguers d’Igualada estrenen oficialment aquesta 
setmana la seva nova seu, a les antigues cotxeres de la 
Hispano Igualadina, una companyia que, precisament 
el 2016, va complir cent anys. A la foto podem veure un 

grup de treballadors, en un sopar de l’empresa, just dins del mateix 
edifici on, a partir d’ara, s’aixecaran castells.
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. 
Fotografia de Procopi Llucià. Fons Ricard Claramunt i Rosich. 
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PRESENTACIÓ DEL CÒMIC “LOLA VENDETTA. MÁS 
VALE LOLA QUE MAL ACOMPAÑADA”
El proper dimecres 22 de març 
a les 19h la igualadina Raquel 
Riba Rossy serà a la biblioteca de 
Piera per presentar el seu primer 
còmic protagonitzat per la Lola 
Vendetta. 
Lola Vendetta. Más vale Lola que 
mal acompanyada és una diver-
tida novel•la gràfica que explica 
les aventures de la protagonista; 
una jove sense pels a la llengua, 
que utilitza una katana per aca-
bar amb les injustícies. La Lola 
potser té pèls a les cames, però 
no té ni un sol pèl a la llengua. 
És una jove al•lèrgica a les injustícies, irreverent i mordaç, que 
s’enfronta a tot allò que no li agrada a la vida, començant pels 
homes que no la respecten, no l’escolten o no la diverteixen uti-
litzant la sàtira amb la mateixa destresa amb la que usa la kata-
na davant les adversitats. 
Després d’alliberar-se d’una relació avorrida i monòtona, la 
Lola ha d’afrontar la seva nova vida com a soltera i trobar en 
ella mateixa allò que havia buscar en l’altre: l’acceptació i l’amor 
propi. Un procés que oferirà als lectors moments de reflexió i 
per somriure.
L’acte és de participació lliure i està organitzat per l’Associació 
de Dones de Piera en col•laboració amb la Biblioteca en el marc 
dels actes de celebració del Dia Internacional de les Dones. 

EN MÀRIUS SERRA A PIERA
Amb l’objectiu de difondre la literatura catalana i contribuir a 
donar a conèixer els nostres escriptors, la biblioteca de Piera 
organitza una trobada amb l’escriptor Màrius Serra dins el cicle 
anual “Tardes literàries amb....” que programa 3 trobades l’any.
Màrius Serra i Roig és escriptor, periodista, autor de mots en-
creuats, traductor de l’anglès i enigmista català, llicenciat en Fi-
lologia Anglesa per la UB. Exerceix de columnista en els diaris 
Avui i La Vanguardia. Estudiós i col•leccionista d’enigmes, jocs 
de paraules i tots els fenòmens de la ludolingüística, és el res-
ponsable dels mots encreuats en català de La Vanguardia i res-
ponsable de l’espai L’enigmàrius d’El matí de Catalunya Ràdio. 
A més, col•labora en el magazín diari Divendres de TV3, en la 
revista digital Esguard i amb el programa de RNE No es un día 
cualquiera, amb un espai de mots encreuats. Des del febrer de 
2013 és membre de l’Institut d’Estudis Catalans.
En Màrius Serra conversarà amb els assistents envers la seva 
obra literària i comentarà la seva trajectòria professional. Serà 
el dimarts 21 de març a les 19h a la Biblioteca de Piera en un 
acte d’accés lliure per tothom qui vulgui compartir un estona 
amb l’escriptor.

EL 7 D’EXPERIÈNCIES ENS PORTA AL CINEMA
La sisena i penúltima experiència a la Biblioteca de Piera ens 
acosta al cinema de la mà del llibreter Guillem Terribas, funda-
dor de la Llibreria 22.
Alegra’m la vida és el títol de l’experiència on l’emblemàtic lli-
breter Guillem Terribas ens descobreix a través dels records i 
vivències la seva passió pel cinema i on reivindica les paraules 
d’un del més grans del cel·luloide, François Truffaut: “Quand 
on aime la vie, on va au cinema!”. Així, de Maruja Torres a Wo-
ody Allen, de David Trueba a Sergi López, d’Edmond Roch a 
Ariadna Gil, descobrirem tota una rua de personatges que l’au-
tor ha conegut i que faran les delícies de qualsevol apassionat 
del setè art.
Nascut a Salt el 1951, Terribas és autodidacta, cinèfil, pintor-di-
buixant, llibreter, comediant, comunicador, conservador i ob-
servador. 
El 7 d’experiències serà el dijous 23 de març a les 19h i compta 
amb la participació d’en Joan Millaret Valls, crític de cinema 
qui en farà la presentació. L’acte és d’accés lliure.

Activitats a la Biblioteca
PIERA / LA VEU 

E l Teatre Foment va 
acollir dissabte l’ac-
te institucional per 

commemorar el Dia Inter-
nacional de la Dona. Un 
centenar de persones van as-
sistir a aquest esdeveniment 
organitzat per l’Associació 
de Dones de Piera i coordi-
nat de forma conjunta per la 
regidora d’Igualtat de Gène-
re, Maria Teresa Guzmán, i 
la regidora Sandra Bernad. 
L’acte, que va incloure la lec-
tura del manifest instituci-
onal, pretenia promoure la 
lluita contra les desigualtats 
i sensibilitzar la ciutadania 
al voltant d’un problema que 
malauradament encara és 

present a la nostra societat. 
Durant aproximadament 
una hora, l’escenari del teatre 
va acollir diverses actuacions 
de les cantants Abril Mont-
many i Maria Fortuny, de la 
ballarina Lídia Jové (Dance 

Piera commemora el Dia de la Dona

Luxury), d’alumnes de l’Aula 
Municipal de Música i d’al-
tres entitats de la vila. També 
es va oferir un recital poètic 
per commemorar el centena-
ri del naixement de la poe-
tessa Glòria Fuertes. 

PIERA / LA VEU 

E l passat dia 8 de març es 
va celebrar a Masque-
fa l’onzena edició de la 

Fira Futur en la qual hi va haver 
una important participació pie-
renca. Es tracta d’un esdeveni-
ment que s’organitza de forma 
anual amb la intenció de donar 
a conèixer als joves els diversos 
itineraris formatius a què po-
den optar un cop hagin finalit-
zats els seus estudis obligatoris.
Entre els estands va haver-hi 
el de l’INS Guinvarda. Els 
alumnes de cicles formatius 
van oferir als visitants peti-
tes demostracions pràctiques 
sobre els ensenyaments que 
s’imparteixen al centre. D’altra 
banda, alumnes de la modali-
tat d’auxiliar de jardineria del 
PFI de l’Anoia Sud van fer una 
exhibició pràctica sobre com 
han après a confeccionar petits 
rams de flors.
Durant la jornada, es va oferir 
als visitants informació i asses-

sorament personalitzat que va 
anar a càrrec d’orientadors de 
la Xarxa TET Anoia Sud, del 
Consell Comarcal i de la Di-
putació de Barcelona, entre els 
quals va haver-hi una profes-
sional de Piera. Els assistents 
també van poder participar en 
xerrades i conferències, algunes 
de les quals van anar a càrrec de 
professionals pierencs com la 
fotògrafa Rosina Ramírez i Ma-
ria Castillo, directora de l’escola 
de teatre de Piera. Des de l’INS 

Alumnes pierencs participen 
en la Fira Futur

Guinovarda i el SI Salvador 
Claramunt es van organitzar 
sortides per tal que els alumnes 
poguessin assistir a l’esdeveni-
ment.
La Fira Futur és una iniciativa 
impulsada pels ajuntaments 
que formen part de la Xarxa 
Transició Escola Treball Ano-
ia Sud, entre els quals hi ha 
Piera, i que compta amb la col-
laboració de la Diputació de 
Barcelona i de la Generalitat 
de Catalunya.

Dissabte es va organitzar una 
xerrada en la qual una vintena 
de pierencs i pierenques van 
poder resoldre alguns dubtes 
sobre la seva hipoteca
Una vintena de persones van 
assistir el passat dissabte a una 
xerrada sobre les clàusules ter-
ra organitzada de forma con-
junta per l’Ajuntament de Piera 

i la Diputació de Barcelona. 
Durant l’hora i mitja que, apro-
ximadament, va durar la tro-
bada, els pierencs i pierenques 
van poder resoldre alguns dels 
seus dubtes sobre com detectar 
si la hipoteca està afectada per 
aquest tipus de clàusules i, si és 
així, els passos que cal seguir 
per presentar una reclamació.    

La xerrada va anar a càrrec 
d’un membre d’una associació 
de persones consumidores. Un 
cop finalizat l’acte, el ponent 
va atendre personalment als 
assistents, alguns dels quals es 
van apropar amb l’escriptura 
del préstec hipotecari per tal de 
fer-li una consulta sobre el seu 
cas concret.

Celebrada una xerrada sobre les clàusules terra
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CALAF / LA VEU 

E l grup municipal de 
Convergència i Unió a 
l’Ajuntament de Calaf 

(CiU) i el Grup d’Indepen-
dents per Calaf – Veïns amb 
Veu (GIC - VV) van votar en 
contra, aquest dilluns al ves-
pre, de la proposta de l’equip 
de govern de Junts per Calaf 
– Acord Municipal per iniciar 
el procediment administratiu 
per declarar nul de ple dret el 
contracte entre el consistori i 
l’Aigües de Manresa. Signat 
l’any 2013, aquest contracte 
regeix el servei d’abastament 
d’aigua potable i la gestió del 
clavegueram.
Els fonaments jurídics que 
sustentaven aquest planteja-
ment del govern local al ple 
s’extreuen de dos informes, un 
de l’Àrea d’Instrucció d’Expe-
dients de l’Autoritat Catalana 
de la Competència i un altre 
de l’empresa Nova Celona SL. 
Ambdós donen arguments 
suficients per plantejar la nul-
litat a la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de 
Catalunya, l’òrgan competent 
per emetre un pronunciament 
sobre aquesta qüestió. 
Segons aquests dos dictàmens, 
l’empresa Aigües de Man-
resa no compleix els requisits 
per tal d’ostentar la condició 
de mitjà propi i servei tècnic 
de l’Ajuntament de Calaf, tal 
i com se li va atorgar en un 
conveni signat entre ambdu-
es parts l’any 2011. Per tant, el 
posterior contracte l’any 2013 

podria ser declarat nul ja que, 
si no pot considerar-se servei 
propi, cal aplicar la normativa 
de contractació pública.

La posició de CiU
Durant la sessió, el grup de 
CiU, que en el moment de for-
malitzar aquest contracte esta-
va al capdavant del consistori, 
va defensar la gestió realitzada 
i l’acord amb l’empresa d’ai-
gües. La seva portaveu, Maria 
Antònia Trullàs va manifestar 
que es va fer “seguint la lega-
litat vigent d’aquell moment, 
tal i com ho certifiquen els 
informes favorables que amb-
dós secretaris funcionaris de 
carrera, tant el de Calaf i el 
de Manresa, van emetre amb 
anterioritat a la signatura”. Se-
gons Trullàs, quan es va decla-
rar Aigües de Manresa com 
a mitjà propi “era legal, però 
després hi ha hagut altres in-

L’oposició de l’Ajuntament de Calaf voten en contra d’iniciar 
el procés per declarar nul el contracte amb Aigües de Manresa

terpretacions”.
Convergència i Unió consi-
dera que, si el que vol l’equip 
de govern a través d’una pos-
sible nul·litat del programa 
és “treure la gestió a Aigües 
de Manresa”, seria més con-
venient que valorés “les con-
dicions de rescissió del con-
tracte programa d’acord amb 
les clàusules que consten en 
el mateix, en què l’Ajuntament 
de Calaf pot rescindir el con-
tracte programa en el moment 
en que consideri oportú”.
A aquesta proposta, l’alcal-
de, Jordi Badia, va respondre 
que el plantejament del seu 
grup és la nul·litat i la rescis-
sió “perquè nosaltres no vo-
lem no pagar el deute contret 
amb Aigües de Manresa. El 
que volem, i ho hem dit des 
del primer dia, és que surti del 
pressupost que es fa servir per 
calcular la taxa”.

Els arguments del GIC
Durant la seva intervenció, la 
portaveu del Grup d’Indepen-
dents per Calaf, Neus Apari-
cio, va explicar que veuen, en 
aquesta problemàtica, una 
qüestió de forma, que consi-
deren “absolutament resolta” 
amb la modificació dels es-
tatuts d’Aigües de Manresa 
i la fórmula de donar parti-
cipació a les entitats. Però, 
segons Aparicio, el que més 
els preocupa és la qüestió de 
fons i per això van voler re-
cordar que “aquest deute s’ha 
reconegut, s’ha fet un reco-
neixement per escrit, que és 
el contracte programa”.
La portaveu va voler adver-
tir a l’equip de govern que 
“si continua centrant aquest 
tema en un tema de forma 
estarà posant el consistori en 
un problema, i a ells matei-
xos a títol personal. El que la 

gent demana és que s’aclarei-
xi perquè s’ha generat aquest 
deute, no que es busquin 
subterfugis en qüestions de 
forma, que a més estan ma-
lament fonamentades, per 
crear un problema encara 
més gros”.
En manifestar la seva posi-
ció contrària a la proposta, 
van avançar que en cas que 
s’aprovés aquest punt “aban-
donarem el ple i voldrem que 
consti en acta”. El motiu que 
va al·legar és que “no volem 
participar d’això i no volem 
prevaricar nosaltres, vostès 
facin el que considerin”.
Jordi Badia va respondre el 
GIC aportant documentació 
on es detalla que el deute està 
liquidat i saldat. I va explicar 
que “el que hi ha en aquests 
moment és un avançament 
de cànon per la mateixa 
quantitat amb interessos que 
pugen un milió d’euros, que 
es torna a 20 anys. Per tant, 
Agües de Manresa va fer un 
préstec a l’Ajuntament per 
poder pagar el deute i aquest 
préstec s’està tornant amb 
un interès del 4,6. I com que 
no es podia donar format de 
préstec, es va posar com un 
cànon avançat”.
Durant la resposta al GIC, 
l’alcalde va reiterar la volun-
tat de treure aquest cànon de 
la taxa perquè el que es vol 
és “que la gent deixi de pagar 
aquests diners, evidentment 
que l’haurà de pagar l’Ajun-
tament de Calaf, això no ho 
neguem pas”. 

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
ha fet un pas endavant 
perquè el projecte dels 

horts urbans siguin, aquest 
any, una realitat. Aquest mes 
ha instal·lat un dipòsit que 
permetrà emmagatzemar 
20.000 litres d’aigua que servi-
ran per a la nova activitat hor-
tícola. L’Ajuntament de Calaf 
compta amb una subvenció 
de la Diputació de Barcelo-
na de 28.796 euros per tal de 
dur a terme aquest projecte. 
Enguany es durà a terme la 
primera fase d’aquest projecte, 
que té un pressupost de 18.000 

euros (IVA inclòs).
Els horts s’ubicaran en dues 
finques, de gairebé 2.000 me-
tres quadrats, situades prop 
del Casal de Calaf. Fa dos anys 
el consistori va signar un con-
veni amb els seus propieta-
ris per tal que fessin la cessió 
d’aquests terrenys que, a més 
d’una bona ubicació, es troben 
lliures d’edificació i disposen 
dels subministraments neces-
saris.
Enguany, a més de la parcel·la-
ció, la preparació del terreny i 
la instal·lació de tot el sistema 
de rec que arribarà de manera 
individual a cada hort, pel que 
cadascun tindrà un compta-

dor propi, també es construirà 
una caseta destinada al magat-
zem de les eines.
A més, el projecte preveu dei-
xar un espai lliure que es po-
drà fer servir per dur a terme 
activitats pedagògiques sobre 
temes d’horticultura ecològi-
ca. I és que aquests horts tenen 
un caràcter social i educatiu. 
Per aquest motiu n’hi haurà 
una part que es destinaran al 
lloguer i una altra que es des-
tinaran a activitats socioedu-
catives. Alhora, es pretén que 
els horticultors segueixin un 
sistema de conreu respectuós 
amb el medi ambient i l’en-
torn, amb mètodes d’agricul-

tura ecològica, on no es faci ús 
d’adobs o pesticides químics.
Aquest és un projecte que va 
impulsar l’Agrupament Escola 
Alexandre de Riquer de Calaf 
i, per això, el consistori preveu 
que pugui col·laborar en la 
seva gestió.

2018, final de l’execució
L’any vinent finalitzarà l’execu-
ció del projecte amb la neteja 
del pou existent. L’objectiu és 
que es pugui connectar amb 
el dipòsit d’aigua, recentment 
instal·lat, perquè serveixi per 
regar aquests horts urbans. El 
cost d’aquesta segona fase serà 
de 10.796 euros.

Un nou dipòsit d’aigua, primer pas per posar en funcionament 
aquest 2017 el projecte dels horts urbans de Calaf
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ST. MARTÍ SESGUEIOLES / 
LA VEU 

E l passat divendres,  
Agrària Estany de St. 
Martí de Sesgueioles, 

empresa familiar dedicada a 
la producció i comercialit-
zació de llavors certificades, 
rebia la visita de la Conse-
llera d’Agricultura, Meritxell 
Serret. Aquesta trobada es-
tava emmarcada en la visita 
Territorial a la comarca de 
l’Anoia organitzada des de 
la Conselleria d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació i que va es dur a terme 
en diferents municipis de la 
comarca. Acompanyaven a la 
Consellera els representants 
del DARP de la Catalunya 
Central i Igualada, Ramon 
Lletjós i  Raquel Sánchez res-
pectivament; així com la dele-
gada del Govern de la Gene-
ralitat a la Catalunya Central, 
Laura Vilagrà i la diputada al 
Parlament de Catalunya, Alba 
Vergés.
A part dels propietaris de l’em-
presa, Ramon Estany, Joan 

Rial i Maite Estany, també van 
participar a la trobada, el res-
ponsable a Espanya i Catalu-
nya de l’empresa francesa ob-
tentora de llavors Florimond 
Dezprez Ibèrica, Emmanuel 
Peille,  i uns quants pagesos 
(agricultors i ramaders) de la 
zona, la majoria col.labora-
dors d’Agrària Estany; entre 
ells Ramon Parés, Jordi de 
Solà, Pere Masana, Francesc 
Masana i Jaume Pallarols; així 
com representants de l’ajunta-
ment de Sant Martí.
El grup  va fer una visita a les 
instal.lacions de l’empresa de-
dicada a la recerca i producció 
i selecció de llavors de cereal, 
proteaginoses i oleaginoses 
que millor s’adapten a les nos-
tres terres. Serret va poder 
veure en funcionament una 
de les màquines selecciona-
dores de llavors, així com el  s 
diferents magatzems, sitges... 
que utilitzen per tal de selec-
cionar i emmagatzemar les 
llavors certificades.
Després en un ambient distés, 
en la sala de reunions de l’em-
presa, hi va haver un canvi 

d’impressions entre els propi-
etaris, agricultors, la Conse-
llera i la resta de representants 
de l’Administració.
El clam comú dels pagesos 
assistents va ser que el sector 
es vol professionalitzar, que 
ho volen fer bé. De Solà va 
dir “no volem fer només de 
jardiners, volem ser professi-
onals, considerem que s’ha de 
fer especial atenció en la for-
mació i que s’hauria de sim-
plificar el paper”.
Per la seva part la Consellera, 
els va comentar que s’esta-
va treballant per millorar les 
condicions del sector, ani-
mant-los a seguir treballant 
com fan en aquesta zona en 
col.laboració entre uns i al-
tres i va continuar dient que 
el sector ha d’estar obert i viu 
per incorporar les millores. 
Serret va finalitzar agraint el 
suport als agricultors i la fei-
na feta, tot recordant que s’ha 
de treballar creant sinergies 
i aconseguir un territori  on 
s’hi visqui i es produeixi sufi-
cientment per poder-hi conti-
nuar vivint.

La Consellera d’Agricultura visita  
Agrària Estany a Sant Martí Sesgueioles

CALONGE DE S. / LA VEU 

El passat diumenge 12 de 
març una setantena de veïns i 
veïnes de Calonge de Segarra 
es van aplegar al local social 
del municipi per celebrar la 
calçotada popular, organitza-
da per l’associació de Joves de 
Kalonge amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Calonge 

de Segarra. El menú va con-
sistir, a més dels calçots, en 
xai, botifarra i cigronets de 
l’Alta Anoia, postres i cava. 
L’acte va ser un èxit tant per 
la bona participació com per 
la col·laboració dels veïns i 
veïnes de Calonge de Segarra. 
Per veure les fotografies de la 
calçotada visiteu el web:
 www.calongesegarra.cat. 

Calonge de Segarra celebra 
la 9a calçotada popular

VECIANA / LA VEU 

Amb un paisatge totalment 
primaveral de camps verds 
i ametllers florits és com es 
presenta el nucli de Veciana 
que el proper diumenge 19 
de març celebrarà la festa en 
honor al seu patró, l’arcàngel 
Sant Gabriel.
Com l’any passat, i aprofitant 
els immillorables entorns del 
temple parroquial, la festa co-
mençarà a 2/4 de 12 del matí 

amb una ballada de sardanes 
a la plaça de l’església. A les 
12 del migdia començarà la 
missa oficiada per mossèn 
Enric Garcia i acompanyada 
per les veus de la Coral de 
Veciana que la clourà can-
tant els goigs a llaor del sant.
A la sortida de missa es farà 
la presentació de l’hereu i 
pubilla d’aquest any i es re-
partirà el típic panet beneït 
gentilesa, enguany, de la fa-
mília de Cal Guitart.

Veciana celebrarà aquest 
diumenge la festa de Sant 
Gabriel

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes

c/Comarca 62,   tel .  93 131 35 58
IGUALADA abacicles@gmail .com
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L’Igualada ho va intentar, però no va tenir sort davant el Viareggio. Fotos: IHC Blocat (Oriol Sebrià).

OTGER GABARRÓ / HOQUEI

D ura desfeta de l’Igua-
lada Calaf Grup que 
buscava la remun-

tada a la tornada dels quarts 
de final de la Copa Cers da-
vant els italians del Viareg-
gio.  L’avantatge dels visitants 
a l’anada (4-1), va pesar mas-
sa en tot moment i un Igua-
lada evocat a l’atac va veure 
com un Viareggio molt ben 
col·locat en defensa era capaç 
de remuntar l’empenta inicial 
igualadina, que es va arribar a 
col·locar 3 a 1. Els italians, van 
demostrar per què són els 3rs 
classificats d’una lliga, la itali-
ana, que és una de les referents 
a nivell mundial. 
Es va tornar a viure una nit 
màgica d’hoquei a Les Comes, 
amb un pavelló amb 1.200 
aficionat que van vibrar amb 
el joc igualadí, decidit en tot 
moment a retallar la distàn-
cia que els apropava a la Final 
Four.

Inici prometedor 
que permetia somiar
L’Igualada va sortir a mosse-
gar i decidit a guanyar. L’IHC 
es va avançar molt d’hora, 
al minut 4, a la sortida d’una 
falta directa. Pla va errar en el 
llançament però en el rebuig 
va assistir a Met Molas que 
feia l’1-0. Els transalpins po-
drien haver empatat amb una 
FD per una rigorosa blava a 
Garcia que l’Elagi va aconse-
guir aturar. Al minut 10, però, 
els italians aconseguien l’em-
pat en un remat exterior que 
el porter igualadí va desviar 
amb el casc amb la mala sort 
que el rebuig va acabar en-
trant. L’IHC es mostrava molt 
valent en atac i, esperonat pel 
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   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona  52 20 17 1 2 95 40
2. Club Patí Vic 46 20 14 4 2 80 40
3. Reus Deportiu  46 20 14 4 2 94 56
4. Coinasa Liceo  37 20 11 4 5 73 52
5. Voltregà 34 19 10 4 5 51 38
6. Moritz Vendrell 27 19 8 3 8 63 64
7. Enrile Alcoi 27 20 8 3 9 63 72
8. Noia Freixenet 25 20 7 4 9 55 54
9. ICG Lleida 22 20 6 4 10 52 67
10. Lloret  22 20 6 4 10 38 64
11. Caldes Laser 20 20 4 8 8 47 58
12. Igualada Calaf 19 20 5 4 11 57 71
13. Citylift Girona  19 20 5 4 11 53 70
14. Vilafranca  18 20 5 3 12 50 74
15. Manlleu 16 20 3 7 10 46 70
16. Alcobendas 15 20 4 3 13 57 84

OK Lliga

Copa CERS 
Quarts de final (tornada, 11 de març)
Sarzana (ITA)-Turquel (POR) (2-2) 3-2
Barcelos (POR)-Vilafranca (2-3) 6-3
Igualada Calaf-Viareggio (ITA) (1-4) 4-4
Trissino (ITA)-Caldes Laser (3-4) 2-5
Final four (Sarzana, 29 i 30 d’abril)
Caldes-Viareggio i Sarzana-Barcelos

 Lliga Europea  CERS  Descens

Jornada 21 (dia 18 de març)
Noia Freixenet-Vic
Citylift Girona-Lloret
Reicomsa Alcobendas-FC Barcelona
Caldes Laser-Moritz Vendrell
Voltregà-ICG Lleida
Enrile Alcoi-Vilafranca
Manlleu-Reus Deportiu
Igualada Calaf-Liceo

públic, va aconseguir anar-
se’n al vestidor amb un mínim 
avantatge gràcies a una targeta 
blava a Costa, que provocava 
una FD que Emanuel García 
va llençar de forma implaca-
ble. La remuntada quedava a 
només 2 gols. I encara hauria 
s’hagués pogut anar al descans 
amb més avantatge, ja que a 
falta de 6 segons pel descans 
els igualadins van disposar 
d’un penal a favor que Tety Vi-
ves no va poder transformar. 
Tot i això, l’ambient a Les  Co-
mes era inigualable i  permetia 
somiar amb la remuntada. La 
segona part va començar   de 
la millor manera possible per 
l’IHC. Al segon 44 l’equip ja 
havia aconseguit marcar el 
tercer gol, altre cop d’Emanu-
el García de FD, que posava el 
3-1 al marcador a falta de tota 

la segona meitat. La remunta-
da i la classificació per a una 
nova Final Four es veia més 
aprop que  en cap altre mo-
ment. 
Des del 0’44 fins al 18’08 , els 
àrbitres es van empassar el 
xiulet i això va provocar que 
als italians no se’ls xiulés cap 
falta. A l’Igualada, en canvi, se 
li van xiular 8, la majoria en 
atac. Abans del gol italià, l’Ela-
gi va aturar dues FD (la de les 
sèries de 10 i 15 faltes), però 
no va poder fer el mateix en 
la FD per una dubtosa targeta 
blava a Emanuel García que el 
català Rubio va aprofitar per 
establir el 3-2 al marcador. El 
3-2 posava el partit difícil a 
l’Igualada, però no impossi-
ble. Els italians, crescuts amb 
el segon gol, van veure com 
se’ls posava de cara la classifi-
cació després d’un gran gol de 
l’incombustible Mirko Berto-
lucci. Faltaven només 10 mi-
nuts de joc i amb l’empat a 3 al 
marcador l’IHC havia d’acon-
seguir anotar 3 gols més per 
a classificar-se. Al minut 19, 
però, amb un Igualada evocat 
a l’atac i amb un joc molt boig 
plede contraatacs que per-

L’Igualada HC es queda a les portes d’una nova Final 
Four després d’un gran partit contra el Viareggio

metien als italians arribar en 
situacions clares a la porteria 
local, el Viareggio aconseguia 
anotar el seu 4t gol, cosa que 
posava quasi impossible la 
classificació. L’Igualada, però, 
no volia dir adéu a la CERS 
amb una derrota i ens uns 
últims minuts on no va abai-
xar els braços, els jugadors de 
Ferran López van aconseguir 
empatar el matx a 4 amb un 
gol de penal de Roger Bars. Fi-
nalment, després d’una segona 
meitat plena de gols i d’emoci-
ons molt variants, s’acabava el 
partit amb un 4-4 injust i amb 

la sensació d’haver merescut 
molt més del que s’havia acon-
seguit. L’Igualada tanca així 
una temporada a la CERS en 
la que només s’ha vist derrotat 
en una ocasió i després de dis-
putar una molt bona ronda de 
quarts de final davant el pode-
rós Viareggio. 

Ara, l’Ok Lliga
Després del dur revés de l’eli-
minació a la Copa Cers, l’equip 
buscarà acabar la lliga dins de 
places europees. De moment 
el conjunt igualadí és 12è a la 
classificació, però només a 3 
del 9è classificat, posició que 
dona accés a la Copa Cers. Els 
arlequinats es troben al mig 
del seu Tourmalet particular, 
després d’haver-se enfrontat 
amb Reus,Vic i Barça, aquest 
dissabte rebran a Les Comes 
al Liceo de La Corunya. Els 
gallecs arribaran a Iguala-
da com a quarts classificats i 
després de veure’s derrotat en 
l’anada dels quarts de final de 
la Lliga Europea.

CONVOCATÒRIA 
       D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Temporada 2016-17
- Data: 30-03-2017
- Lloc: Sala d’Actes del Pavelló de les Comes.
 C/ Carles Riba s/n
- Hora: a les 19:30h en primera convocatòria i a les 20:00h 
en segona convocatòria.
Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l’acta de l’assem-
blea ordinària anterior i assemblea extraordinària.
2.- Informe de Presidència.
3.-  a) Pagament �txa federativa nen/a a càrrec dels 
pares a partir temporada 2017/18.
      b) Revisió i pujar quotes mensuals per la pràctica 
d'hoquei i patinatge.
      c) Revisió i pujar preu carnets de Socis Categoria A.
4.- Precs i preguntes.

Manel Burón Peñalba   Martí Ollé
President IHC    Secretari IHC

LLETRADA SILVIA

lletradasilvia@gmail.com

Tel. 938034936

C/Castellfollit, 3   Igualada 

SÍLVIA  PIQUÉ

Igualada va saber respondre i gairebé va omplir les Comes.



Marc Sabater i Núria Quiroga 
s’imposen a la 9a Botifarunner
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Aleví femení.

El primer equip de l’Hoquei Línia Igualada perd contundentment i la base 
aconsegueix una victòria i una derrota

CURSES / LA VEU 

El passat diumenge 5 de 
març va tenir lloc la 9a 
edició de la Botifarun-

ner. Com ja comença a ser 
habitual, la prova va tenir als 
organitzadors pendents de 
la meteorologia fins a l’últim 
dia, ja que la neu va fer acte de 
presència la nit de divendres. 
Malgrat tot, la situació no es 
va complicar més del compte 
i finalment el bon temps va 
acompanyar als més de 200 
corredors inscrits i als volun-
taris i visitants.
L’inici de la cursa va tenir lloc 
a les 10 en punt del matí, des 
de la Plaça Major de La Llacu-
na. Des de bon principi, Marc 
Sabater Sanmartí (AEMdeKP) 
es va posar al capdavant i va 
liderar la cursa fins al final, 
amb 1h i 58’. El seguiren Car-
les Torrents Rodríguez (AE-
MdeKP, 2h 04’) i Oriol Duran 
Duran (CN VIC-ETB, 2h 05’). 
En la classificació femenina 
Núria Quiroga Bayo (Esportiu 
Penedès), que pujava al podi 
de la cursa per quarta vegada, 
va ser la vencedora amb 2h 32’. 
Fanny Danckwardt Lillieström 
(Orca, 2h i 35’) i Sílvia Gonzà-
lez Camps (AEMdeKP, 2h 39’) 
arribaren en segona i tercera 
posició. Els podis veterans fo-
ren per Pedro Garcia Navarro 
(Fondistes Penedès-Correm 
per la Terra, 2h 12’) i per M. 
Teresa Segués Morral (2h 41’). 
El podi local masculí el com-
pletaren membres del C.E. La 
Llacuna: Bernat Albet Torres 
(2h 09’) aconseguí per quar-
ta vegada consecutiva la pri-
mera posició local, seguit de 
Guillem Pujó Rovira (2h 13’) 
i Pau Sabaté Marquès (2h 17’), 

habituals també del podi lla-
cunenc. Podeu consultar la 
resta de resultats a la seva web: 
www.botifarunner.com
La cursa de muntanya de La 
Llacuna, que enguany s’havia 
proposat recuperar la senzi-
llesa i tornar als valors que la 
van fer créixer, va decidir per 
aquesta edició reduir el preu i 
no donar obsequi. Per contra, 
van animar a tots els partici-
pants a dur material esportiu 
que ja no usessin per col·labo-
rar amb AMISI Atletisme, una 
associació que duu a terme 
projectes d’inclusió social per 

a joves.
Amb una edició més a l’esque-
na, els organitzadors es mos-
tren satisfets de com va trans-
córrer la jornada, amb molt 
bon ambient com de costum 
i sense incidents d’importàn-
cia. Malgrat que les inscripci-
ons no es van acabar d’omplir 
aquest any, consideren que 
l’esdeveniment segueix sent 
un èxit i que tothom en gau-
deix. Agraeixen també tot el 
suport rebut, especialment 
dels més de 40 voluntaris que 
posen cos i ànima perquè tot 
surti bé.

VOLEI / LA VEU 

Diumenge al matí el 
Jorba Solà Sènior 
Masculí de  l’Iguala-

da Vòlei Club es va desplaçar 
a la pista del CE Panteres Gro-
gues per disputar una nova 
jornada de la segona divisió 
catalana. El partit va acabar 
amb un marcador de 0 sets a 3 
(17-25/20-25/14-25), favora-
ble als visitants. Els de l’Anoia 
van dominar el partit sense 
oferir un gran joc davant un 
rival d’un nivell inferior. El 
pròxim partit dels de l’Anoia 
serà a la pista del CV Santpe-
dor el diumenge a les 13 hores. 
Dissabte el Alain Afflelou Sè-
nior Femení va aconseguir 
emportar-se un punt de la seva 
visita a la pista del Llars Mun-
det, remuntant un 2-0 inicial, 
igualant el partit però al “tie-
break” van pagar l’esforç dels 
anteriors sets, dissabte que ve 
us esperem al Fortí per rebre el 
Sant Pere Pescador a les 18 h. 
El Alain Afflelou Sènior Fe-
mení “B” es va emportar la 
victòria davant el CV Carde-
deu per un 3-2, en un partit 
amb molts alts i baixos, però 
que finalment van poder tan-
car en un “tie-break” ajustat. 
En la seva visita al camp del 
Colegio Aleman, el Alain 
Afflelou Sènior Femení “B” 
tornen amb un punt, en un 
partit molt igualat, fins ar-
ribar al cinquè set on les 
igualadines no van estar en 
la lluitar per emportar-se el 
partit, la setmana que ve duel 
fratricida a les Comes ja que 
s’enfronten el Sènior Feme-
ní B i C, dissabte a les 20h. 
Equips base
El Juvenil Masculí perd da-
vant el Sandor per un 1-3, en 
un dels millors partits de la 
temporada, com sempre les 

nombroses baixes llastren un 
equip amb més aspiracions, 
destacar la participació d’un 
jugador cadet, partit molt tre-
ballat amb seriositat i calma 
que es van poder disputar de 
tu a tu amb el Sandor però que 
no van caure cap el iguala-
dins en els trams final de cada 
set, la setmana que ve s’en-
fronten al institut Gironella, 
a les 16h de dissabte al Fortí. 
Primera victòria del Juvenil 
Femení per 3-1 després d’un 
partit molt disputat contra el 
Molins, les igualadines han 
mostrat una defensa molt sò-
lida i pocs errors en atac el que 
les ha fet aconseguir aquest re-
sultat i una merescuda victò-
ria, dissabte junt amb el cadet 
visiten la pista de l’Hospitalet. 
Nova victòria del Cadet Fe-
mení per 3-0, també da-
vant el Molins, també en 
un partit molt seriós i emo-
cionant fins el últim punt. 
El Cadet Masculí perd per 
0-3 davant de l’escola Orlan-
dai en un partit fluix, davant 
del segon classificat on sem-
pre van anar amb parcials 
per darrera, la setmana que 
ve ens visita l’Andorra diu-
menge a les 12h a les Comes. 
Victòria molt treballada de 
l’Aleví Femení (foto) en el 1r 
partit de la 2a volta contra els 
Monjos per 3-2, les alevines 
amb bastant alts i baixos però 
al final van acabar imposant-se 
per la mínima en un ajustat 5è 
set. El primer set va començar 
bé per les igualadines però el 
segon i tercer va caure al cantó 
dels visitants, en el quart es va 
complicar molt però una bona 
reacció els va fer guanyar, la 
sort i el control dels nervis van 
ser clau per endur-se el cin-
què, felicitar a tot l’equip per la 
bona feina.

Tots els resultats de 
l’Igualada Vòlei Club

E ls sèniors han fet una 
bona primera part, amb 
una defensa molt tan-

cada i una bona possessió del 
puck. Els atacs, però, no aca-
baven de ser prou incisius i no 
aconseguim fer cap diana. A la 
meitat del primer temps rebem 
un gol, però empatem tot se-
guit 1-1. El partit era anivellat 
i el ritme de joc alt, eren neces-
saris constants canvis per man-
tenir el ritme. A les acaballes 
de la primera part tenim una 
baixada de concentració i en-
caixem dos gols seguits que ens 
compliquen el partit. Anem al 

descans amb 3-1.  El marcador 
final va ser de: CHL Jujol 9 - 3 
HL Igualada. 
El segon temps el comencem 
rebent un gol matiner i el partit 
que ja es posa impossible, apro-
fitem per fer circular les línies 
i anar perfeccionant el joc. El 
proper cap de setmana el par-
tit serà a Les Comes, diumenge 
a les 13:00 contra St.Andreu, i 
cal tenir una bona preparació. 
Jugadors: Isaac Robles, Eric 
Gamboa, Samu Piquer, Adam 
Gracia, Hèctor Rodriguez, Al-
bert Mudarra, Albert Munta-
das, Gabriel Walker. Porters: 

Joan Carles Santano i Sergi 
Pèrez.

Més resultats:
Prebenjamí: Rubí B 0 - 11 HL 
Igualada. Jugadors: Iker Jimé-
nez, Toni Bandé, Marc Roig, 
Santi Solano, Oriol Marcos, 
Enoc Soler, Roger Marcos, Jan 
Aguilera, Adrià Búrria, Nahya 
Gil. Porter: Albert Solano.
Aleví: CHL Jujol 4 - 3 HL 
Igualada. Jugadors: Martí Roig, 
Unai Guerrero, Sergi Gelabert, 
Biel Segura, Jan Gamboa, Ian 
López, Julián Carrasco. Porter: 
Unai Gracia.



Punt d’or del CF Igualada al camp del Lleida B
PERE SANTANO / FUTBOL 

E ls blaus aguanten 20 
minuts amb un juga-
dor menys i s’emporten 

un gran empat davant el filial 
del Lleida que apropa els igua-
ladins a la permanència.
L’equip viatjava a Lleida amb 
la intenció de no trencar la 
bona ratxa de resultats. Els de 
Dani Gimeno saben quina és 
la seva manera de jugar, però 
el fort vent a la capital del Se-
grià, dificultava molt la circu-
lació de la pilota. Tot i això, el 
cops d’aire eren favorables i les 
grans ocasions eren pels visi-
tants.
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   PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet  51 16 3 5 59 29
2 Unif. Bellvitge 50 15 5 4 38 13
3 Espluguenc 45 14 3 7 42 37
4 Sant Joan D. 43 12 7 5 53 34
5 Sant Just At. 41 13 2 9 64 49
6 Fontsanta 37 10 7 7 42 30
7 Junior  34 10 4 10 38 41
8 Delta Prat 34 9 7 8 37 40
9 Marianao Poblet 34 10 4 10 29 32
10 Vilafranca At. 33 10 3 11 32 36
11 Montserrat 31 8 7 9 37 37
12 Olímpic 30 7 9 8 43 42
13 Gornal 29 7 8 9 39 50
14 Martorell 27 8 3 13 39 48
15 San Mauro  25 7 4 13 34 47
16 Dinamic Batlló 22 6 4 14 32 51
17 Moja  21 6 3 15 34 59
18 Cooperativa 15 2 9 13 31 48

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 24
Vilafranca At. 2 - 1 Moja 
Sant Just At. 1 - 1 Olímpic 
Espluguenc 2 - 1 San Mauro 
Junior  1 - 2 Cooperativa
Dinamic Batlló 3 - 1 Marianao Poblet
Montserrat  0 - 1 Fontsanta
Unif. Bellvtige 0 - 1 Can Vidalet
Martorell 1 - 3 Gornal 
Sant Joan D. 1 - 2 Delta Prat 

Jornada 25
Cooperativa-Martorell
Gornal-Montserrat
Fontsanta-Sant Joan D.
Prat-U. Bellvitge
Can Vidalet-D. Batlló
Marianao Poblet-St. Just
Olímpic-Espluguenc
San Mauro-Vilafranca At.
Moja-Júnior

   PT. g e p gf gc
1 Begues 63 20 3 1 64 25
2 La Munia 51 16 3 5 55 31
3 Ribetana 47 13 8 3 49 28
4 Sitges 46 14 4 6 52 30
5 Odena 44 12 8 4 40 30
6 Piera 42 13 3 8 52 35
7 Cubelles 36 10 6 8 47 33
8 Riudebitlles 34 10 4 10 39 39
9 Martinenca 32 9 5 10 38 43
10 Calaf 30 9 3 12 50 57
11 Anoia 28 9 1 14 40 51
12 Suburense B 26 6 8 10 39 50
13 Sant Pere M. 26 8 2 14 38 50
14 Hortonenc  24 6 6 12 48 55
15 Olivella 24 6 6 12 35 49
16 Carme 21 5 6 13 44 64
17 Hostalets P. 20 5 5 14 35 58
18 Sant Cugat S. 12 3 3 18 35 72

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 24
Òdena 2 - 1 Anoia
Sant Pere M. 1 - 3 Olivella 
Sitges 5 - 2 Hostalets P.S
Sant Cugat S. 1 - 3 Calaf
Hortonenc 3 - 3 Suburense B
Begues 4 - 1 Cubelles
Martinenca 4 - 2 Ribetana
Piera 3 - 0 Carme 
La Munia 2 - 1 Riudebitlles

   PT. g e p gf gc
1 Santboià 47 14 5 4 47 25
2 Balaguer 46 13 7 3 49 23
3 San Cristòbal 44 13 5 5 36 23
4 Reus B 41 11 8 3 43 30
5 Almacelles 39 11 6 5 44 21
6 Sant Ildefons 38 11 5 7 39 30
7 Vista Alegre 36 10 6 7 38 28
8 Rapitenca 34 9 7 6 30 26
9 Lleida B 30 8 6 8 29 28
10 Viladecans 29 8 5 10 24 24
11 Vilaseca 28 8 4 10 29 38
12 Alpicat 27 7 6 10 32 42
13 Vilanova Geltrú 27 8 3 12 30 46
14 Igualada 26 7 5 10 35 41
15 Suburense 22 5 7 11 27 38
16 Rubí 13 2 7 13 19 40
17 Morell 2 0 2 21 7 55

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 24 
Reus B 2 - 0 Viladecans
Santboià 5 - 0 Suburense
San Cristòbal 2 - 0 Alpicat
Almacelles 2 - 0 Vilaseca
Balaguer 8 - 0 Morell
Lleida B 0 - 0 Igualada
Vilanova G. 0 - 1 Rapitenca
Sant Ildefons 4 - 3 Vista Alegre
Descansa Rubí

Jornada 25
Viladecans-St. Ildefons
Vista Alegre-Balaguer
Morell-San Cristòbal
Alpicat-Santboià
Rubí-Vilanova G.
Rapitenca-Almacelles
Vilaseca-Lleida B
Igualada-Reus B
Descansa Suburense

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 25
Anoia-St. Pere M.
Olivella-La Múnia
Riudebitlles-Martinenca
Ribetana-Hortonenc
Suburense B-Begues
Cubelles-Sitges
Hostalets-St. Cugat S.
Calaf-Piera
Carme-Òdena

Jornada 23
Vallbona-Pobla Claramunt
Jorba-San Mauro B
Rebrot-Fàtima
La Paz-Ateneu Ig.
Tous-Torre Cl.
Capellades-Cabrera
Montserrat-Masquefa
Montbui-La Llacuna

   Pt. G E P Gf Gc
1 La Pobla Cl. 54 17 3 2 90 20
2 San Mauro B 53 17 2 3 67 23
3 Capellades  48 15 3 4 69 25
4 Tous  45 13 6 2 53 18
5 Ateneu Ig. 44 13 5 4 77 28
6 Fatima  40 13 1 7 49 38
7 Montserrat B 34 11 1 10 40 38
8 La Torre Cl. 29 8 5 9 40 40
9 Rebrot  25 7 4 11 52 67
10 Cabrera 25 7 4 11 46 65
11 La Llacuna  21 4 9 9 36 62
12 Masquefa  19 5 4 13 33 89
13 Montbui 18 5 3 14 35 57
14 La Paz 17 5 2 15 34 78
15 Jorba 14 3 5 14 41 77
16 Vallbona 9 2 3 17 24 61

Jornada 22
Ateneu Ig. 0 - 0 Tous
San Mauro B 6 - 0 Rebrot 
Cabrera 2 - 1 Montbui 
La Torre Cl. 0 - 0 Capellades
Fatima 4 - 2 La Paz 
La Llacuna  3 - 4 Montserrat B
La Pobla Cl. 10 - 2 Jorba 
Masquefa 3 - 2 Racing Vallbona

Malauradament, els blaus, que 
ahir jugaven de rosa, no van 
saber aprofitar les aproximaci-
ons i es va arribar al descans 
amb el marcador inicial.
A la represa, els igualadins sa-
bien que el fort vent en contra, 
seria un gran desavantatge. No 
obstant, els primers minuts 
van seguir sent pels de Dani 
Gimeno. Però, al minut 70, va 
arribar la jugada que marcaria 
el devenir del partit, expulsió 
per targeta vermella directa, 
després de tallar un contracop 
dels de la Terra Ferma i l’àrbi-
tre considerà què era l’últim 
home, el que significava que 
els visitants es quedessin amb 

un jugador menys.
Els visitants, havien d’aguan-
tar el resultat com fos. I es va 
saber patir, fins i tot, al des-
compte, on Dani va salvar un 

punt amb una gran aturada.
L’empat permet als blaus reta-
llar un punt als dos equips que 
té per sobre, Vilanova i la Gel-
trú i l’Alpicat, que es troben a 

un punt, tenint un partit més 
què els igualadins.
Diumenge, l’equip rep a Les 
Comes, al filial del Reus, equip 
que es troba a les posicions 
capdavanteres de la lliga.
CFI: Dani; Aleix, Cano, Bara-
ldés, Peña; Bernat, Eric (Ton 
89’), Edgar, Fran; Anselm (Isi-
dre 86’) i Martí (Maliev 46’).

Derrota del femení davant el 
líder FC Barcelona
Derrota de l’Igualada davant 
el líder Barcelona B (1 a 3). 
La visita a les Comes del fi-
lial blaugrana complí amb 
les expectatives creades, i les 
jugadores dirigides per Jordi 
Torres plantaren cara en tot 
moment, s’avançaren en el 
marcador ja ben entrada la 
segona part amb un gol de 
Mariona Marsal i només ce-
diren en el tram final del par-
tit més per errades pròpies 
que per mèrit del rival. Des-
tacar el debut a la categoria de 
la juvenil Carla Gamisans. El 
proper partit serà diumenge 
al camp de l’AEM de Lleida.
Igualada: Noélia Garcia, Es-
ther Soler, Aina Vall, Marta 
Cubí, Elena Alert, Jéssica Pa-
blos (Laura Ribas, 46’), Núria 
Miquel, Jana Marimon (Carla 
Gamisans, 80’), Judit Pablos, 
Mariona Marsal (Júlia Tomàs, 
70’)  i Marina Salanova.
Gols: 1-0 Mariona Marsal 
(61’). 1-1 Armengol (69’). 
1-2 Benedicto (73’). 1-3 
Benedicto (78’)

Temporada 2016 - 2017

 Truca al:
93 803 75 56

HOMES! la Comèdia Musical:  TEATRE CONDAL

LA SENYORA FLORENTINA I EL SEU AMOR HOMER: TNC

Dia 01 Abril 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.10 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC. Entrades a platea.

A la Barcelona de principis del segle XX, les tristeses d’una professora de piano soltera es transformen en el vigorós procés de construcció d’una 
personalitat forta i lliure, davant dels ritmes marcats per un món de desitjos masculins. Una celebració de la independència femenina que en l’exili 
republicà de la seva autora també esdevé un lúcid clam pels valors democràtics.
Concebut des del diàleg directe amb una tradició escènica estroncada per la Guerra Civil, en un equilibri exquisit entre ironia i continuïtat, el teatre de 
Mercè Rodoreda és una baula fonamental a l’hora d’entendre aquesta veu tan assenyalada en la literatura europea del segle XX.

Autor: Mercè Rodoreda
Direcció: Sergi Belbel
Amb:  Carme Callol, Enric Cambray, Elisabet Casanovas, Gemma Martínez, Margarida Minguillón, Mercè Sampietro, Toni Sevilla, Teresa Urroz

Dia 22 Abril 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre TEATRE CONDAL. Entrades a 
platea.

Què pensen els homes? Per què no saben què volen les dones? I per què resulta tan complicat entendre’ls?
 
Homes, la comèdia musical re�exiona sobre la masculinitat i la relació entre homes i dones, a partir de relats curts i brillants basats en situacions 
quotidianes. La comèdia més fresca i original de les T de Teatre torna a Barcelona renovada i en format de musical!

Amb Agnés Busquets, Anna Barrachina, Alba Florejachs, Mireia Portas y Glòria Sirvent

Reserva la teva butaca a: A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 



Natació i atletisme, protagonistes 
destacats de la jornada dels Jocs Escolars
JOCS ESCOLARS / LA VEU 

El passat cap de setmana hem 
pogut gaudir d’esports per a 
tots els gustos als Jocs Espor-
tius Escolars de l’Anoia. A part 
dels partits de cada compe-
tició d’associació del JEEA, 
destaca la jornada d’Atletisme 
i Campionat Comarcal d’Atle-
tisme en categoria Benjamí. El 
dissabte es va completar amb 
la Final Natació i la prova de 
relleus a la piscina Municipal 
d’Igualada, a Les Comes. Els 
podis de cada estil en la cate-
goria més petita de la compe-
tició van quedar de la següent 
manera:
ESQUENA Masculí
1 Arnau Pujolà, Maristes, 0’28’’19
2 Víctor Mora, Dolors M., 0’29’’63
3 Unai Montero, Escola Pia, 0’30’’65
ESQUENA Femení 
1 Bettina Valle, Escolàpies, 0’26’’84
2 Berta Altés, Escolàpies, 0’28’’65
3 Noa Mora, Castell Òdena, 0’28’’95
BRAÇA Masculí 
1 Xavier Nogales, Ateneu, 0’30’’07
2 Adrià Corcelles, Maristes, 0’31’’19
3 Jan Montferri, Maristes, 0’35’’15
BRAÇA Femení 
1 Irene Sánchez, Ateneu, 0’34’’75
2 Olivia Camprobí, Montclar, 0’36’’66
3 Bettina Valle, Escolàpies, 0’37’’50
LLIURES Masculí 
1 Jaume Llobet, C. Òdena, 0’25’’34
2 Víctor Mora, Dolors M., 0’26’’34
3 Arnau Pujolà, Maristes, 0’26’’35
LLIURES Femení 
1 Ingrid Diaz-G., G.Fossas, 0’25’’19
2 Berta Altés, Escolàpies, 0’25’’22
3 Bettina Valle, Escolàpies, 0’26’’62
L’estil papallona en aquesta ca-
tegoria no es va disputar
Seguint a l’aigua, el CEEB con-
vidava a la piscina Sant Jordi a 
tots els equips a la Competició 
de Natació Sincronitzada. El 
CEEB també ha sigut el res-
ponsable d’organitzar la Com-
petició de Gimnàstica Estètica 
on l’Anoia va anar representa-
da amb alguns participants.

  ASS N C A T V
1 ESCOLÀPIES 3-4 26 12.5 11,5  50 72
2 R. CASTEL. “B” 4 23 13 12,5  48,5 72
3 MOWGLI “4” 25 9 11  45 72
4 GARCIA LORCA 20 8.5 14  44,5 72
5 D. MARTÍ TAR. 18 11.5 12  41,5 72
6 ATENEU 17 9.5 13,5  40 72
 EMILI VALLÈS 18 12 10  40 78
8 JESÚS-MARIA 13 13.5 13  39,5 64
9 MONALCO 19 10 9,5  38,5 72
10 MOWGLI “3” 13 14 8,5  35,5 64
11 MARISTES 15 8 10,5  33,5 62
12 R. CASTEL. “A” 3 8 10.5 9  27,5 32
13 MONTCLAR 13 11 1  25 72
14 D.MARTÍ VERD 8 7.5 8  23,5 64

POLIS benjamí femení

POLIS benjamí masculí 3r

POLIS benjamí masculí 3r-4art

POLIS benjamí masculí 4art

POLIS aleví masculí

POLIS aleví femení

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 1 12 11 1 0 128 64 35 96
2 FONT-RUBÍ  12 7 2 3 108 84 28 96
3 MARISTES MX 10 7 1 2 97 63 25 80
4 ESCOLÀPIES M. 12 5 2 5 103 89 24 96
5 MONALCO 2  11 4 0 7 78 98 19 88
6 SECC SALA MX 10 3 2 5 78 82 18 80
7 ESCOLÀPIES  9 4 0 5 68 76 17 70
8 LA GRANADA  9 1 0 8 45 99 11 60
9 LA RÀPITA  9 1 0 8 47 97 11 68

BÀSQUET aleví  

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EEM FONT-RUBÍ 5 4 0 1 141 114 9 32
2 BÀSQUET RIBES 5 3 0 2 178 154 8 34
3 PERE VIVES 5 2 0 3 153 207 7 40
4 EMILI VALLÈS 5 1 0 4 115 138 6 40
5 CAPELLADES A 4 2 0 2 118 92 6 32

BÀSQUET infantil-A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MARISTES 14 11 0 3 546 365 25 104
2 MONALCO 14 11 0 3 566 369 25 112
3 E.ANOIA B 14 9 0 5 414 331 23 92
4 PERE VIVES 12 9 0 3 433 360 21 88
5 CB LLORENÇ 13 6 0 7 311 365 19 100
6 CASAL CATALÀ 12 5 0 7 299 309 17 96
7 E. ANOIA A 12 4 0 8 294 392 16 88
8 VILANOVA 13 3 0 10 243 435 16 100
9 CAPELLADES 11 3 0 8 254 299 14 88
10 ROQUETES 11 2 0 9 311 446 13 88

BÀSQUET cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS 13 12 1 0 139 69 38 102
2 MARISTES 13 11 2 0 132 76 37 100
3 G. LORCA B 14 9 1 4 127 97 33 112
4 FS VILANOVA  14 7 1 6 117 107 29 96
5 ESCOLÀPIES 14 6 2 6 117 107 28 108
6 AC. IGUALADA 14 5 4 5 118 106 28 110
7 J.MARAGALL 13 6 0 7 99 109 25 102
8 MONALCO 14 3 2 9 91 133 22 110
9 G. LORCA A 13 1 2 10 75 133 17 104
10 PIERA  14 0 1 13 73 151 15 102

FUTBOL SALA aleví

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS B 6 4 1 1 31 16 13 48
2 ESCOLA PIA  6 4 1 1 26 18 13 44
3 PLA MORERES 6 3 0 3 13 25 9 42
4 MARISTES 6 2 0 4 14 17 6 44
5 PERE VIVES 6 2 0 4 20 22 6 48
6 INS BADIA B 6 2 0 4 17 23 6 38

FUTBOL SALA infantil-A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA A 11 10 1 0 68 18 31 88
2 MARISTES A 12 6 2 4 58 25 20 96
3 MONALCO 1 12 6 1 5 34 34 19 96
4 ESCOLA PIA B 11 4 3 4 36 31 15 74
5 J.MERCADER 10 4 2 4 31 38 14 70
6 MARISTES B 11 4 1 6 21 45 13 84
7 MONALCO 2 11 0 0 11 10 67 0 88

FUTBOL SALA cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  10 9 1 0 60 17 19 76
2 MONTAGUT 12 8 2 2 53 39 18 86
3 MARISTES 10 6 1 3 26 21 13 78
4 MESTRAL 9 2 3 4 30 37 7 72
5 J. MERCADER 10 3 0 7 22 39 6 68
6 TOUS FS 11 2 1 8 30 47 5 76
7 ALL STAR FC 10 2 0 8 25 46 4 62

FUTBOL SALA juvenil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 VILAFRANCA 9 5 0 4 396 350 14 66
2 SANT QUINTÍ 8 6 0 2 355 268 14 60
3 MEDIONA 7 5 0 2 293 297 12 52
4 SANT RAMON 9 3 0 6 330 385 12 70
5 VILANOVA 9 2 0 7 282 356 11 70

BÀSQUET cadet masculí
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Dissabte també vam poder 
gaudir a la capital de l’Ano-
ia la Jornada Ludicoesporti-
va d’Handbol Verdplay. Tot 
els equips que participen a la 
competició d’Handbol que or-
ganitza el Consell Esportiu del 
Baix Llobregat es van trobar 

ASS: esports associació N: natació C: cròs
A: atletisme T: total V: valors

  ASS N C A T V
1 MESTRAL B 25 7.5 9  41,5 72
2 MOWGLI “3” 20 8 7  35 62
3 MONALCO 3 3R 17 8.5 7,5  33 62
4 ESCOLÀPIES 3R B 17 6.5 8,5  32 50
5 D. MARTÍ 3-4 FC 16 7 6  29 72
6 ESCOLA PIA MX 11 9 8  28 72
7 ESCOLAPIES 3 A 20 6 1  27 66
8 AC.IGUALADA 16 5.5 1  22,5 64
9 GARCIA LORCA 10 5 6,5  20,5 58

  ASS N C A T V
1 J.MARAGALL A 29 8 11  48 80
2 EMILI VALLÈS 23 10.5 10  43,5 72
3 RAMON CAST. 21 11 10,5  42,5 64
4 ATENEU 20 8.5 8,5  37 64
 CASTELL ÒDENA 20 7.5 9,5  37 66
6 JESÚS-MARIA FC 15 9.5 7,5  32 64
7 MARISTES B 16 7 8  31 64
8 MONALCO 2 3-4 14 6.5 7  27,5 62
 C.ÒDENA MX 11 7.5 9  27.5 72
10 G. FOSSAS 3-4 10 9 6,5  25,5 64
11 J.MARAGALL B 9 6 1  16 68

  ASS N C A T V
1 G.FOSSAS 4T 24 9 9  42 72
2 MOWGLI “4” 20 8.5 8,5  37 56
3 E. PIA A FC 20 7.5 6,5  34 70
4 MESTRAL A 18 7 6  31 64
5 ESCOLAPIES 4T 15 5.5 8  28,5 62
 DOLORS M. 4T 15 6 7,5  28,5 56
7 MONALCO 1 4T 13 8 7  28 68
8 MARISTES A 18 6.5 1  25,5 64
9 MARTA MATA 9 0 0  9 70

  ASS N C A T V
1 MOWGLI “6” 24 11 10,5  45,5 66
2 R. CASTELL. “B” 24 10.5 10  44,5 72
3 CASTELL ÒDENA 21 8 8  37 56
4 MDP IGUALADA 21 7 8,5  36,5 78
5 MESTRAL 19 7.5 9,5  36 72
6 GARCIA FOSSAS 15 9.5 11  35,5 72
7 R. CASTELL. A 18 8.5 7  33,5 72
8 ATENEU 15 10 7,5  32,5 64
9 EMILI VALLÈS 15 6 9  30 60
10 MOWGLI “5” 15 9 6,5  29,5 78
11 POMPEU FABRA 9 6.5 1  16,5 72

  ASS N C A T V
1 MONTCLAR A 24 9 7  40 70
 RAMON CAST. 24 7 9  40 80
3 MOWGLI 23 7.5 5.5  36 72
4 JESÚS-MARIA 19 8 6,5  33,5 72
5 EMILI VALLÈS A 19 5 8,5  32,5 66
6 C.ÒDENA 17 6.5 7,5  31 72
7 ATENEU 17 6 6  29 80
8 EMILI VALLÈS B 15 5.5 8  28,5 68
9 MONTCLAR B 9 8.5 1  18,5 60

en un ambient festiu per prac-
ticar l’handbol i gaudir amb 
activitats lúdiques al Pavelló 
Polivalent de Les Comes.
Al Campionat de Cros de 
l’Anoia, diumenge va ser el 
torn del 3r Cros Escolar Mo-
nalco amb prop del 400 par-
ticipants. Un èxit de jornada 
que tot i l’amenaça dels núvols, 
es va poder gaudir d’inici a fi. 
El mateix diumenge, a Olesa 
de Montserrat es va celebrar la 
3a Jornada de Gimnàstica Ar-
tística Escolar, podeu consul-
tar tota la informació a través 
de www.ceanoia.cat.
Per aquest cap de setmana 
que ve, els partits dels Jocs 
Esportius Escolars de l’Anoia 
convertiran els/les esportistes 

en esportistes solidaris. Els 
diferents escenaris dels JEEA 
comptaran amb una zona ha-
bilitada per a la recollida d’ali-
ments. Dissabte, a part de la 
jornada regular es disputarà la 
3a Jornada del Campionat Co-
marcal de Ping Pong i, també, 
es celebrarà la 4a Jornada de 
Gimnàstica Artística Escolar, 
organitzada pel CE Baix Llo-
bregat a Gelida. Diumenge la 
ciutat de Blanes ens espera per 
disputar la Final Nacional de 
Cros Escolar en les categories 
benjamí, aleví, infantil, cadet i 
juvenil.
Et convidem a consultar tota 
la informació esportiva de la 
comarca visitant aquesta web 
www.ceanoia.cat.

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 J. MERCADER FC 5 4 0 1 91 57 9 40
2 MONALCO 5 4 0 1 138 77 9 40
3 CAPELLADES B 5 3 0 2 82 89 8 40
4 MARISTES 4 1 0 3 68 97 5 32
5 EEM MEDIONA 5 0 0 5 42 101 5 40

BÀSQUET infantil-B

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MESTRAL 6 4 2 0 34 12 14 44
2 C.CLARAMUNT 5 3 0 2 15 17 9 34
3 INS BADIA A 6 2 2 2 23 17 8 32
4 EMILI VALLÈS A 5 2 1 2 19 17 7 40
5 AC.IGUALADA 6 2 0 4 17 29 6 48
6 MONALCO 6 1 1 4 14 30 4 48

FUTBOL SALA infantil-B



Paula Blasco i Hèctor Ramos pujen al 
podi als Campionats d’Espanya

Abdessamad Oukhelfen 
es proclama campió 
d’Espanya Júnior de 
Cros per equips i 3r en 
individual

Paquita Pérez (CAI), sotscampiona 
d’Espanya de Veterans 

ATLETISME / LA VEU 

E ls atletes Juvenils del 
C.A. Igualada Petro-
miralles  Paula Blasco i 

Hèctor Ramos, van assolir res-
pectivament el títol de campi-
ona d’Espanya en els 1.500 m. 
i el Bronze en salt d’alçada, en 
el decurs dels 41ens Campi-
onats d’Espanya Juvenils in-
door, que es van dur a terme 
a Sabadell en doble Jornada 
de dissabte i diumenge, amb 
la participació dels atletes 
estatals capdavanters dels 
anys 2000/2001, i amb una 
multitudinària assistència de 
públic. Hi participaren tres 
atletes del CAI Petromiralles,  
assolint 2  medalles: 1 d’Or, i 1 
de Bronze. 
Paula Blasco es proclamava 
diumenge campiona d’Espa-
nya Juvenil en els 1.500 m. 
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llisos, amb 4’50”86 a la final,  
després de ser 1a en la s/f. cor-
responent amb 4’50”10.
La  medalla de Bronze va ser 
per a Héctor Ramos en el salt 
d’alçada,  amb un millor in-
tent de 1,99 m., quedant-se el 
vilanoví a les portes de la final 

en els 60 m. tanques, essent 
4t. amb  8”28 en la  seva s/f., i 
amb 8”50 anteriorment en la 
sèrie classif. corresponent.
Oriol Castells era 10è en el 
Triple Salt, amb un millor 
intent de 12,66 m., en el seu 
debut a nivell estatal.

L’atleta Daniel Baraldés (CAI), primer 
català a la Marató de Barcelona
ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat es va 
disputar a Barcelona, 
la 39a edició de la 

ZURICH Marató de Barce-
lona, que amb 20.127 atletes 
inscrits i més de 16.000 clas-
sificats,  va  situar novament 
la prova barcelonina entre les 
de major participació del con-
tinent. Hi prengueren part un 
grup de 25 atletes i triatletes 
del C.A. Igualada Petromira-
lles, entre els que cal ressaltar 
la 18a posició general i 1r at-
leta català de Daniel Baraldés, 
amb 2h. 32m. 26seg.,  la 44a de 
Roger Vila amb 2h. 39m. 55 
seg., i la 56a d’Antonio Mar-
tínez, amb 2h. 42m. 03 seg.

ATLETISME / LA VEU 

Els atletes Juvenils del 
C.A. Igualada Petro-
miralles  Paula Blasco 

i Hèctor Ramos, van asso-
lir respectivament el títol de 
campiona d’Espanya en els 
1.500 m. i el Bronze en Salt 
d’Alçada, en el decurs dels 
41ens Campionats d’Espa-
nya Juvenils indoor, que es 
van dur a terme a Sabadell 

en doble Jornada de dissabte 
i diumenge, amb la participa-
ció dels atletes estatals capda-
vanters dels anys 2000/2001, 
i amb una multitudinària as-
sistència de públic.
Hi participaren 3 atletes del 
CAI Petromiralles,  assolint 
2  medalles: 1 d’Or, i 1 de 
Bronze. 
Paula Blasco es proclamava 
diumenge campiona d’Espa-
nya Juvenil en els 1.500 m. 
llisos, amb 4’50”86 a la final,  

ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta Junior del 
C.A.Igualada Petro-
miralles Abdessamad 

Oukhelfen, va assolir una 
brillant 3a posició indivi-
dual i el Campionat estatal 
Junior per equips amb Ca-
talunya, al 59è Campionat 
d’Espanya de Cros indivi-
dual i per Seleccions Au-
tonòmiques de Gijón, diu-
menge passat al matí. 
Abdessamad Oukhelfen 
(CAI Petromiralles) era 3r 
en Junior amb 26’01” per 
cobrir els 8.180 m. de cur-
sa i assolint la medalla d’Or 
amb la Selecció Catalana 
Junior, essent el primer ca-
talà classificat. Els catalans 
entraren:  3r Abdessamad 
Oukhelfen - 5è Said Mec-
haal - 7è Annasse Mahboub 
- 11è Santiago Catrofe, 13è 
Genís Ferràndez i 19è Gui-
llem Montiel. 

ATLETISME / LA VEU 

E l marxador del  C.A. 
Igualada Petromira-
lles/Dental Igualada 

Marc Aguila,  va assolir la 
2a posició en la prova cor-
responent al Gran Premi 
de Marxa en Pista de Sant 
Cugat, disputat dissabte al 
Zem la Guinardera. Hi par-
ticiparen 3 marxadors del 
CAI Petromiralles, amb una 
destacada actuació global.
Marc Aguila era 2n en Ale-
vins masc., amb 11’58”6 per 
cobrir els 2 km. de cursa.
Laura Giménez era 4a en 
Cadet fem., amb un temps 
de 16’39”1, sobre 3 km. de 
recorregut.
Martina Zunino era 4a en 
Alevins fem. amb 11’47”5 
sobre 2 km. de cursa.
Els guanyadors absoluts 
sobre 5 km. foren Nil Ro-
des (A.A. Catalunya) i Mar 
Juárez (Avinent Manresa).

L’aleví Marc Aguila 
(CAI) aconsegueix la 
segona posició al Gran 
Premi de Marxa en 
Pista de Sant Cugat

ATLETISME / LA VEU 

E l Servei d’Esports de 
Vilanova del Camí ja té 
a punt una nova edició 

de la Cursa Popular.
És prevista per al  proper diu-
menge dia 19 de març, amb 
sortida a partir de les 11h del 
matí. Com cada any, la prova 
ofereix tres distàncies. Una 
cursa urbana de 4’5 Km, una 
de mixta urbana/natural de 
10Km de recorregut, i un ter-
cer recorregut infantil d’1Km 
per als més menuts, que sorti-
rà a les 11:03h.
Can Titó preveu acollir l’ha-
bitual ambient esportiu i fes-
tiu, donat que La Popular és 
una de les activitats esportives 
anuals que més bona acollida 
té, d’atletes de la comarca i 
d’arreu de Catalunya.
Un cop finalitzades les proves 
hi haurà el tradicional sorteig 
de regals, seguit de l’entrega 
de trofeus dins dels poliespor-
tiu Can Titó.
Les inscripcions són gratuïtes 
i es gestionen a través de la 
plana web www.vilanovadel-
cami.cat/esports   fins dijous, 
16/03, a les 14 h. També se’n 
podran fer el dia de la cursa 
de 9:00 a 10:30h, si no s’ha 
arribat al límit d’inscrits que 
marca el reglament.

Diumenge arriba la 
23a Cursa Popular de
Vilanova del Camí 

L’organització preveu publi-
car el llistat de preinscrits al 
web municipal
La recollida de dorsals es po-
drà fer a les oficines d’esports 
(Pl. Dels Horts 1, de 9 a 14h) 
dijous 16/03 i divendres, 
17/03, per als preinscrits fins 
dimecres, 15/03. També es po-
dran recollir el mateix dia de 
la cursa de 9.30 a 10.30h.,  al  
poliesportiu Can Titó.
La prova és organitzada pel 
Servei d’Esports Municipal, 
amb el suport del CAI Petro-
miralles i de Diputació de Bar-
celona. També compta amb el 
patrocini de SuperMas, Blau-
tec, Marathon Esports, Coca 
Cola, Sport, i amb el suport de 
Therana, Indi’s Folls, Joc Net, 
Aneto, F. Massana i Pixel Ver-
tical, entre d’altres.
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Les noies van derrotar el Ceeb Tordera i ja són segones.

El CBI atura la bona ratxa a la Lliga EBA, i el sènior 
femení se situa en segona posició a la Copa Catalunya

BÀSQUET / LA VEU 

N ou desplaçament 
dels blaus a la difí-
cil pista del CB Valls 

Nutrion, on els esperava un 
pavelló ple de gom a gom amb 
molta afició local en partit de 
la Lliga EBA. El primer quart, 
va ser molt bo parlant dels ni-
vells d’anotació, sobretot per 
part de l’equip igualadí, que es 
posava per davant en el mar-
cador mostrant el bon nivell 
ofensiu que tenen. Uns bons 
primers minuts ofensius del 
conjunt del Physic CB Igua-
lada A, aconseguia posar-los 
per davant en el marcador. 
Poc a poc, el nivell de partit 
s’anava endurint, cosa que van 
poder reconduir els membres 
de l’equip arbitral. El primer 
parcial va ser de 21-26.
El segon període, seguia amb 
una bona dinàmica per part 
dels dos equips, tot i que 
aquesta vegada l’encert dels 
blaus va baixar a causa de les 
errades ofensives i les pèrdues 
de pilota. Tot i així, una bona 
defensa aconseguia contenir 
l’atac dels locals. El segon par-
cial va ser de 20-14, que feia 
un resultat a la mitja part de 
41-40.
El tercer quart, els locals van 
sortir molt forts ofensiva-
ment, amb un alt encert des 
de la línia de triple, que nova-
ment els posava molt ajustats 
al marcador. Un partit molt 
intens i físic, posava les coses 
difícils als dos equips per tal 
de poder marxar en el mar-
cador. El tercer parcial va ser 
favorable als igualadins, amb 
un resultat de 12-19, que feia 
un total de 53-59.
L’últim període del partit va 
ser molt bo en anotació per 
part de l’equip local, i final-
ment, va decidir la victòria 
per l’equip local. L’últim par-
cial va ser de 25-14.
Cal destacar la constant lluita 
durant els 40 minuts de partit, 
per part dels dos equips, i la 
competitivitat dels igualadins 
davant un CB Valls Nutri-

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Mollet 20 17 3 1609 1426 37 +14
2 Quart 20 15 5 1649 1450 35 +1
3 Lleida 20 15 5 1596 1486 35 -1
4 Barberà 20 13 7 1501 1463 33 +2
5 Palma AE 20 11 9 1497 1545 31 -1
6 Igualada 20 10 10 1508 1434 30 -1
7 Valls Nutrion 20 10 10 1432 1508 30 +1
8 El Masnou 20 9 11 1386 1361 29 +1
9 Muro 20 9 11 1552 1556 29 +1
10 Sant Adrià 20 9 11 1680 1644 29 -4
11 Castelldefels 20 7 13 1488 1553 27 +2
12 Cerdanyola 20 6 14 1444 1620 26 -1
13 Andorra B 19 5 14 1368 1513 24 -2
14 Sitges 19 3 16 1297 1448 22 -15

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 20
Cerdanyola-Barberà 72-81
Valls Nutrion-Physic Igualada 78-73
Muro-Pardinyes Lleida 86-78
Vive El Masnou-Palma Air Europa 65-63
Sitges-Castelldefels 75-76
Morabanc Andorra B-Mollet 83-87
Quart-Sant Adrià 88-66

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 3
Physic Igualada-Ceeb Tordera          64-36 
Tarragona-L’Hospitalet 55-64 
Sese-Bencriada 46-53 
Granollers-Sagrada Familia Claror 72-53 
Arenys-Grup Barna  46-54

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 L’Hospitalet 11 9 2 0 740 583 20
2 Igualada 11 8 3 0 615 540 19
3 Bencriada 11 7 4 0 649 550 18
4 Arenys 11 7 4 0 706 642 18
5 Tarragona 11 5 6 0 569 551 16
6 Sese 11 5 6 0 603 617 16
7 Tordera 11 4 7 0 584 674 15
8 Grup Barna 11 4 7 0 529 643 15
9 Granollers 11 3 8 0 595 677 14
10 Sag. Família 11 3 8 0 578 691 14

Jornada 21
Barberà-Quart
Sant Adrià-Morabanc Andorra  B
Mollet-Basquet Sitges
Castelldefels-Vive El Masnou
Palma Air Europa-Muro
Pardinyes Lleida-Valls Nutrion
Physic Igualada-Cerdanyola       dia 18, 18h

Jornada 4
Arenys-L’Hospitalet 
Physic Igualada-Bencriada        dia 18,16h
Tarragona-Sagrada Familia 
Sese-Grup Barna
Granollers-Ceeb Tordera

on que duen 10 victòries, de 
les quals 9 han sigut partits a 
casa.
CB Valls Nutrion: J. Llagoste-
ra (8), A. Mejias (0), J. Gallart 
(0), M. Navarro (6), M. Via-
der (0), A. Alba (14), F. Boada 
(6), JJ. Miguel (16), J. Medina 
(12), O. Ngomo (9), J. Sole (2).
Physic CB Igualada A: R. Riu 
(4), E. Burgès (0), M. Moliner 
(4), J. Torres (15), M. Benito 
(2), C. Fons (6), MA. Garcia 
(12), A. Gual (9), X. Creus (0), 
S. Laguarta (3), E. Tejero (15), 
P. Camí (3).
Parcials: 21-26, 20-14 (41-40), 
12-19 (53-59), 25-14 (78-73).

Victòria del SFA davant 
el Tordera (64-36)
Nou partit a les Comes de les 
Igualadines i nova victòria, 
recuperant les bones sensaci-
ons com a locals.
El partit començava amb les 
primeres cistelles de les vi-
sitants i amb les de l’Anoia 
sense encert i amb poc ritme. 
Aquesta posada en escena va 
durar ben poc, a partir del 
minut 5 de partit, les noies de 
Pep Piqueras van començar 
a trobar bones situacions per 

anotar i van aconseguir les 
primeres avantatges al marca-
dor (minut 10, 21-15).
Un segon període marcat pel 
nivell defensiu de les locals, 
amb molta activitat i dina-
misme; va permetre a les 
igualadines dominar el joc i 
el marcador per arribar amb 
15 punts d’avantatge a la mitja 
part (38-23).

A la represa, lluny de rela-
xar-se, les noies de Pep Pi-
queras van seguir prement 
l’accelerador en defensa, in-
comodant molt a les visitants 
que no trobaven la manera 
d’anotar i que veien com les 
locals tornaven a guanyar el 
parcial augmentant la dife-
rència en el marcador (53-28 
minut 30).

Amb el partit decidit, en l’úl-
tim període es van poder veu-
re a les locals jugant a bon rit-
me, anotant i arribant al minut 
40 amb 28 punts d’avantatge 
(64-36 resultat final).
Dissabte vinent, 18 de març, 
l’equip tornarà a jugar a les 
Comes, serà a les 16:00h con-
tra el Banyoles. Un partit en-
tre 2 equips de la part alta del 
grup important pel devenir 
final de la temporada.
CBI: Carner (16), Carrasco 
(15), Lamolla (5), Armengol 
(2), Teixidó (4) -cinc inicial – 
Amatlle (0), Freixes (6), Jané 
(11), Sellares (6), Figueras (0), 
Fernández(0).
Parcials: 21-15, 17-8, 15-5, 11-8. 

El CBI és cinquè a la Lliga EBA, lluny de les places perilloses.

Col·labora:Col·labora:

FEM QUE LES JOGUINES PORTIN SOMRIURES ALS INFANTS

Realitzem la recollida, revisió, classi�cació i reciclatge o destrucció de joguines usades.

Distribuïm gratuïtament joguines a nens i nenes, tant a nivell local com internacional.

C/ Vilanova i la Geltrú, 4 localA · 08700 Igualada, Barcelona Telf: 616 43 22 15 · E-Mail: joguinessensefronteresigualada@gmail.com



L’Igualada Club
Gimnàstic Aula participa
en dues competicions 
 

El C.E. Montbui 
participa a la 1a fase 
de la Copa Catalunya 
disputada al Prat

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Dissabte es va dispu-
tar la primera fase 
de gimnàstica es-

tètica de grup del Ceeb a la 
Mar Bella de Barcelona, on el 
club va estar representat per 
dos equips, l’infantil 12-14 
nivell A i el júnior nivell B. 
El conjunt infantil format 
per, Marta Alonso, Mariel·la 
Espinalt, Dana Pijoan, Alina 
Gili, Carla Cervera, Lia Vi-
dal, Violeta Aguilera, Sheila 
García i Berta Enrique, va 
aconseguir una molt bona 4a 
posició a molt poca diferència 
del tercer, i l’equip júnior for-
mat per, Cesca Planella, Ivet 
Farriol, Judit Cervera, Anna 
Planella, Jin Serarols, Ruth 
Reymundi i Nadine Ruiz, 
van aconseguir pujar al ter-
cer calaix del podi, molt bon 
paper de les gimnastes igua-
ladines en aquesta primera 
presa de contacte amb el tapís. 
Diumenge era el torn per a 
la rítmica, on les gimnastes 
de l’Igualada Club Gimnàstic 
Aula de nivell IV de Copa Ca-
talana, iniciava temporada a 
Andorra la Vella. En categoria 
júnior pilota, tres eren les re-
presentants, Marta Alonso La-
mas, Marta Alonso Martínez 
i Lia Vidal, aquesta última 
aconseguia pujar en segon lloc 
al podi després de realitzar un 
exercici pràcticament perfecte. 
En categoria Benjamí mans 
lliures, Martina Espinalt, 
Mar Vázquez i Arlet Oliva, 
van defensar el club, enca-
ra a manca de classificació. 
En categoria Aleví corda, Pau-
la Salas es proclamà campiona 

  ESPORTS  | 43Divendres, 17 de març de 2017

amb un exercici molt complex 
i per tancar la jornada, en ca-
tegoria infantil cèrcol, Violeta 
Aguilera, Mariel·la Espinalt, 
Julia Farré i Sheila García, de 
les quals encara no es sap clas-
sificació també van realitzar 
exercicis de molt bon nivell. 
La propera cita amb la com-
petició serà diumenge dia 19 
a Torredembarra, on el club 
igualadí participarà amb dues 
gimnastes en el classificatori 
pel campionat d’Espanya. El 
mateix diumenge també hi 
participarà amb varis conjunts 
tant de rítmica com d’estètica 
a la Gala benèfica Vilagim per 
recaptar fons per a nens amb 
malalties terminals. 

El Club Rítmica Capellades 
també participa al CEEB de 
la Mar Bella
Els dos conjunts d’estètica de 
Grup també van participar a 
la primera fase del CEEB dis-
putat a la Mar Bella, l’equip 
Infantil 10-12 format per, 
Gisela Juan, Lucia Vilches, 
Nayara Garcia, Julia Ainsua, 
Nerea Caceres, Ona Clemente 
i Jana Font, es van proclamar 
terceres de la seva categoria, 
i l’equip Júnior format per 
Anna Ais, Abril Cots, Ber-
ta Pons, Carla Bosch, Celia 
Ais, Mireia Jiménez i Natalia 
Jiménez, es van proclamar Sot 
Campiones.
L’entrenadora i Coreògrafa del 
dos equips Aida Moreno, molt 
satisfeta de totes elles.
El pròxim campionat es ce-
lebrara a Castelldefels a la II 
Open de gimnàstica estètica 
de grup el pròxim 25 de març. 

Els més petits de l’Anoia 
GC pugen al podi  
 
GIMNÀSTICA / LA VEU 

E s va realitzar a tarda del 
passat diumenge la 3a 
Jornada de gimnàstica 

artística masculina i femenina 
del CEBLLOB. Va tenir lloc a 
Olesa de Montserrat i l’Anoia 
Club Gimnàstic, d’Igualada, 
va marcar presència amb el 
seu equip de prebenjamins 
masculins, els gimnastes ano-
iencs entre 6 i 8 anys van com-
petir en els aparells de salt, mi-
nitramp i terra realitzant molt 
bons exercicis. L’equip format 
per Bernat Munné Guitart, 
José Lluís Granados Cubillos, 
Mikel Fariñas Flores i Pau 
Alamo Martínez, a la classifi-
cació per equips han obtingut 
un merescut primer lloc.
A la classificació individual 
general el gimnasta Pau Ala-
mo va obtenir l’or i el gimnasta 
José Luis Granados el bronze. 
També va competir el gimnas-
ta Miquel Canet i va obtenir la 
segona millor nota a l’aparell 
de salt. Per acabar el gimnas-
ta Marc Bertran Mindzie de 
5 anys, va realitzar una excel-
lent exhibició.
La secció d’artística femeni-
na de l’Anoia CG, també va 
competir el mateix diumen-
ge al matí a la segona fase de 

la copa catalana, que va tenir 
lloc a Salt - Girona. Amb les 
gimnastes Ana Alonso Bal-
duino, Fiona Regordosa Vila-
seca, Mariona Puig Lafuente, 
Núria Pelfort Vidal, Ona Vidal 
Alcaraz i Paula Arrevola Mar-
tínez, a la categoria d’escolar 
C-4 van competir en els apa-
rells de salt, paral·leles asimè-
triques, barra d’equilibri i ter-
ra. Van demostrar l’evolució 
als entrenaments amb millors 
notes que en la primera fase. 
Destaquem les notes a l’apa-
rell de salt, de les gimnastes 
Ana Alonso, amb 10.300 i 
Ona Vidal, amb 10.100. Feli-
citats per aquestes esportistes 
que ara es preparen per a la 
tercera fase que tindrà lloc a 
Osona el 8 d’abril.

MUIXING / LA VEU 

E l programa es va com-
pletar  tal com  s’havia 
previst excepte pels 

participants de  canicròs, que 
van veure com s’anul·lava la 
primera mànega del dissabte a 
causa de  les condicions de la 
pista després de la intensa ne-
vada que va caure.
Així doncs, les condicions 
meteorològiques adverses van 
obligar als múixers a extre-
mar les precaucions i demos-
trar la seva tècnica i habilitats 
en la prova  organitzada per 
la Real Federación Española 
de Deportes de Invierno   i la 
Federació Catalana d’Esports 
d’Hivern.
El diumenge va ser decisiu 
per la decisió dels campions. 
Els trineus i els participants 
de la categoria d’skijoring van 
poder  recórrer  el circuit llarg 
de 12 quilòmetres, amb pas 
per l’Orri. Per la seva ban-
da, els trineus de 6 i 4 gossos 

Víctor Carrasco es proclama Campió 
d’Espanya d’Skijöring a Baqueira 

van completar un traçat de 8 
quilòmetres, mentre que els 
trineus de 2 gossos, els múi-
xers infantils i els corredors 
de canicròs van fer un circuit 
de poc menys de 5 quilòme-
tres.
Els múixers catalans van co-
par gairebé tots els podis.
Victor Carrasco recuperava 
el títol de campió d’Espanya 
en la categoria d’skijoring, en 
aquest 2017, per davant del ex 

campió al 2016 el càntabre Ja-
vier Gutiérrez i ex-olímpic en 
esquí de fons, y el basc Iban 
Vicente. 
D’aquesta manera conclou 
una temporada magnifica 
per al Vallbonenc. Carrasco 
ha aconseguit ser campió de 
Catalunya en terra i neu, cam-
pió d’Espanya en terra i neu i 
campió d’Europa a la repúbli-
ca txeca al novembre passat, 
en terra, modalitat bikejoring.

Aquest cap de setmana el C.E. 
Montbui va assistir  a dos 
competicions, les gimnastes 
participants, Marta Villar, Ana 
Perez, Ana Ballet, Alba Bosch, 
Nadine Garcia, Aida Morales, 
Martina Ting Gras, Tania Ga-
barri, Paula Mula que va que-
dar 4a posició i Júlia Rubio i 
Karina Dueñas van obtenir la 
5ª posició.
Hem de dir que ha estat una 
competició més per anant su-
mant experiències i per treba-
llar els nervis a la pista. Molt 
bona feina, gran treballs de 
totes i molt bons resultats.
Les entrenadores molt con-
tentes amb el treball realitzats 
de les gimnastes, continueu 
així noies! 



El dijous vinent arriba a 
Igualada la 97a Volta 
Ciclista a Catalunya
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Sènior femení de l’CHI.

El primer equip de l’Handbol Igualada 
s’endú un magnífic resultat de Rubí

HANDBOL / LA VEU 

B on partit jugat per 
l’Igualada aquest diu-
menge a Rubí, tot i 

que el C.H. Rubí es troba per 
sota a la classificació, l’Igua-
lada anava a jugar amb molta 
prudència a la pista del Rubí 
ja que en el partit d’anada 
jugat a Les Comes es va per-
dre per 7 gols de diferència 
per el que ara si es guanyava 
convenia fer-ho per 7 gols o 
més. Avui l’equip igualadí  ha 
demostrat que ha tingut una 
molt bona evolució, que ja no 
és l’equip de començaments 
de temporada i que pot gua-
nyar a molts dels seus rivals a 
la lliga, han desplegat un joc 
d’atac molt ràpid i una defen-
sa efectiva, especial menció 
avui als 2 porters de l’equip, 
que han donat molta segure-
tat al joc, i a la fi de la 1a part 
l’Igualada ja guanyava per 6 
gols de diferència: 13 a 19.
A la segona part l’Igualada 
no ha baixat la guàrdia i ha 
continuat amb el mateix joc 
ràpid i efectiu, que el Rubí 
no ha pogut aturar, encara 
que han intentat jugar amb 
més duresa i amb faltes a 
destemps que han estat talla-
des pels àrbitres ràpidament. 
El resultat final va ser de 25 a 
38 favorable a l’Igualada.
En definitiva, victòria con-
tundent de l’Igualada sense 
cap mena de dubte. Enho-
rabona a tot l’equip pel re-
sultat de 25 a 38 a l’acabar els 
60 minuts de joc, 13 gols de 
diferència que superava amb 
escreix l’objectiu del partit i 
permet al equip igualadípu-
jar un lloc en la classificació 
del 8è al 7è, més a prop de 
jugar a la fase d’ascens. Par-
tit corresponent a la  Lliga 
2a Catalana Sènior Masculí, 
Grup B, Fase 1.
El pròxim partit es jugarà a 

Igualada el dissabte vinent 
contra el Club Handbol Èga-
ra de Terrassa, 5é classificat, 
partit com tots, necessari de 
guanyar i que es preveu emo-
cionant.
Entrenats per Pol Cantero 
Carbonell, han jugat:
A la porteria : Jordi Bermejo 
(7a.) i Carles Serra ( 12a.)
Jugadors de camp: David 
Cubí, Esteban Lezama (4), 
Josep Lluis Álvarez (1), Oscar 
Visa (4),Jordi Vilarrubias(2), 
Sergi Garcia (7), Jordi Grado 
(4), David Diaz(12), Daniel 
Fons(2) i Nil Subirana (2).

Altres resultats:
Lliga 1a Catalana Sènior Fe-
mení
CHI 37 – 19 Handbol Pau 
Casals
Porteres: Lídia Rojas, Móni-
ca Bisbal. Jugadores: Alícia 
Nieto, Laura Baraldés, Laura 
Ferrera, Olaya Cano, Dàma-
ris Zamora i Mireia subirana, 
Maria Mayol, Marta Hernán-
dez, Mar Samper. Entrena-
dor: Xavier Corbiños

Lliga 2a Catalana Juvenil 
Masculí
Handbol Rubí 40 – 26 CHI
Jugadors: Pep Bové, Max Se-
gura, Nil Subirana, Ivan Ruiz, 
Xavi Oliva, Iker Sabuquillo, 
Gerard Simon, Arnau Ca-
pitán amb Ivan Salazar a la 
porteria. Entrenador: Joan 
Alcoberro.
Lliga Catalana Cadet Femení. 
Fase A2. Jornada 8.
La Salle Montcada 38 – 21 
CHI
Jugadores: Alba Camañes, 
Ane Crespo, Andrea Rome-
ro, Júlia Subirana, Laia Sanuy, 
Maria Vivar i Olga Núñez.
Entrenats per Lalo Canales.

Lliga Catalana Cadet Ma-
suclina. Sèrie A2. Segona 
Fase. Jornada 3. 

Joventut Handbol La LLa-
gosta 51 – 30 Finques Argent 
Igualada
Dirigits per Joan Alcoberro, 
van jugar: Joel Solanelles, 
Marc Andreu, David Mal-
partida, Arnau Torner, Marc 
Muntané, Agustín Vázquez, 
Marc Espinagosa, Toni Puig, 
Fernando Almendro, Jose 
Herrerías, Biel Hornas, Pol 
Calvet i Biel Morales.

Lliga Catalana. 2a Fase. In-
fantil Femení. Jornada 7.
CHI 25 - 16 H. Sant Esteve 
Palautordera
Jugadores: Érika, Julia, Melat, 
Mireia, Aina, Nuria, Carla, 
Karen, Elia, Dàmaris i Marta
Porteres: Ari
Cos tècnic: Laura Baraldés

Primera Catalana Infantil 
Masculí. 
CHI 32 – 30 Montgrí C.H.
Jugadors: Eric, Sergi, Alex, 
Noel, Marc,Raúl , Dani , 
Guillem, Igor, Hugo com si 
jugues, Edgar,Dimas , Joan, 
Isaac i Pol
Entrenats per: Roger Calçada 
i Nil Subirana. Staff tècnic: 
Dani Pajuelo i Dani León

Copa Catalana Aleví Feme-
ní. Primera Fase. Jornada 4. 
CH Ascó 12 - 4 CHI
Van jugar: Iona, Mireia, Jú-
lia, Aroa, Ariadna, Miriam i 
Clàudia.
Lesionades: Alba i Lorena
Porteres: Judit i Núria. Di-
rigides per Laura Baraldés i 
Èlia Roca. 

Campionat Aleví. Jornada 
16. 
Handbol Sant Joan Despí “B” 
4 – 12 CHI “B”
Jugat amb: Àlex Poblador, 
Nil Camps, Adrià Nogales, 
Quim Amich, Damià Pou 
i Anton Aguilera. Entrenat 
per Max Segura

CICLISME / JOSEP M. VIDAL 

E l passat dijous dia 9 de 
març al vespre es va 
presentar oficialment 

al Palau de Pedralbes, la 97a 
edició de la Volta Ciclista a 
Catalunya. L’acte va ser presi-
dit per la Consellera de la Pre-
sidència de la Generalitat de 
Catalunya, Neus Munté. Es 
van lliurar distincions espe-
cials a diverses persones que 
han contribuït d’una manera 
o altra amb el ciclisme, entre 
les que cal destacar l’exciclista 
professional, el català Joaquim 
Rodríguez, conegut popular-
ment com “Purito”.
La Volta començarà el dilluns 
20 de març i enguany destaca 
la quarta etapa entre Llívia i 
Igualada, que serà la més llar-
ga amb un total de 194,300 
kms. L’horari aproximat d’ar-
ribada serà a partir de tres 
quarts de cinc de la tarda, amb 

port de segona categoria. Una 
vegada dalt, giraran cap a la 
dreta baixant per la carretera 
de Maioles per acabar a l’Avin-
guda Barcelona.
La primera etapa d’aquesta 
edició serà el proper dilluns 
Calella-Calella, la segona Pla 
de l’Estany-Pla de l’Estany 
a Banyoles, una contrare-
llotge per equips, la tercera i 
sens dubte l’etapa reina és la 
de Mataró a La Molina (Alp) 
amb tres ports de primera 
categoria, la quarta la de Llí-
via-Igualada del dijous, el di-
vendres la que anirà de Valls a 
lo Port (Tortosa), amb la pu-
jada duríssima final a lo Port, 
l’únic de categoria especial, el 
dissabte de Tortosa a Reus i 
el diumenge la de Barcelona 
(Montjuïc)-Barcelona (Mont-
juïc).
Pel que fa als participants al 
ser una carrera inclosa al UCI 
World Tour hi participen tots 

la meta situada a l’Avinguda 
Barcelona, entre els carrers 
Girona i Santa Teresa, hi arri-
baran per la part surt d’aques-
ta avinguda. O sigui vindran 
del polígon Les Comes, pas-
saran per la rotonda de l’anti-
ga N-II, entraran pel carrer 
Lleida i giraran cap a la dreta 
direcció amunt per l’Avinguda 
Barcelona, amb un tros de rec-
ta de 300 metres per disputar 
l’esprint final i entrar a meta.
Abans d’arribar a la nostra ciu-
tat, els corredors disputaran 
un esprint intermig enfront 
al n.13 del Passeig Santa Cala-
manda de Calaf. Aleshores es 
dirigiran cap a Prats de Rei, i 
en comptes d’enfilar la carre-
tera que va cap a les Maioles 
baixaran per la C-1412 i al 
trencant de Rubió giraran cap 
a l’esquerra passant per Rubió 
i pujaran pel Turó del Puig, 

equips World Tour per tal 
d’acumular punts així com 
una sèrie d’equips invitats fins 
un total de 25, amb gairebé 
200 corredors. 
Entre els corredors partici-
pants hi ha la flor i nata del 
ciclisme mundial encapçalats 
pels Froome del Sky, Conta-
dor del Trek Segafredo, Val-
verde del Movistar... tot i que 
com el dissabte abans el dia 
18, es disputa la gran clàssica 
Milan-Sanremo hi pot haver 
variacions per lesions o canvis 
de plantejament dels directors 
de cadascun dels equips. 
El que està clar que es presen-
ta una gran Volta Ciclista a 
Catalunya, en la que Igualada 
serà destacada protagonista, 
en una prova  en la que hi ha 
a més dels trofeus un total de 
109.500 euros a repartir entre 
els premis.



Toni Bou aconsegueix la 
50a victòria indoor de la 
seva carrera esportiva

4 punts de 6 possibles 
per l’equip d’esquaix 
RS-PLASTNET

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Després del seu triomf 
a Barcelona, el pie-
renc Toni Bou amb 

Honda també es va imposar 
al trial austríac disputat al pa-
velló Arena Nova de la ciutat 
de Wienner Neustadt situada 
a 45 kms de Viena. Aquest 
triomf va suposar el 50è de la 
seva carrera en indoor.
En segona posició es va classi-
ficar Adam Raga-TRS- seguit 
del també pilot català Albert 
Cabestany-Sherco-. Al finalit-
zar la prova, Bou comentava: 
“Ha anat molt bé. Sabíem que 
no podíem cometre errors i 
hem estat molt concentrats 
durant tota la prova. Fins i tot 
crec que podia haver-ho fet 
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millor, ja que he comès algun 
error en la final. Podia haver 
sentenciat a la zona 2, però 
per altra banda, he tret la 3 
amb un pas tècnic complicat 
en què hem pogut marcar di-
ferències”.
“Estic molt content amb 
aquesta victòria, que ens 
acosta més a l’objectiu del 
campionat. El proper cap de 
setmana començarem el cam-
pionat d’Espanya i després 
ens esperen dos finals,seran 
dues curses on novament no 
ens podrem relaxar, però estic 
satisfet per la feina que desen-
volupem “. La tercera prova 
d’aquest campionat del món 
es disputarà a Marsella el dis-
sabte de la setmana.

BTT / LA VEU 

Igualada ha acollit aquest 
diumenge 26 de febrer 
el Gran Premi Ciutat 

d’Igualada Biking Point, la 
primera prova de l’ Open BTT 
de Barcelona. Sota un dia so-
lejat i una bona temperatura 
per la pràctica del mountain 
bike, més de 300 ciclistes de 
diferents categories han com-
petit en un circuit de 6 km i 
150 metres de desnivell po-
sitiu pels voltants de la Zona 
Esportiva Les Comes d’Igua-
lada. L’equip Pallares-Ixcor 
ha iniciat temporada d’XCO 
en aquesta prova, fent una va-
loració positiva a les primeres 
sensacions dels corredors del 
73.
En categoria Elit va guanyar 
Màrius Sinues, Dylan Qüer 
es posicionava al grup capda-
vanter a les primeres voltes, 
però una inesperada averia 
el va deixar fora de cursa, a 
l’igual que l’actual campió 
d’Espanya de Skijoring, que 
no va tenir tota la seva sort. 
Carlos Larios que en el seu 
debut al btt va acabar amb èxit 
al top20, agafant experiència i 
amb moltes ganes de progres-
sar. El jove Ruben Navas va 
agafant experiència i fa una 
bona cursa al lloc 16è Sub23.
Per part de les nostres Fè-
mines, Noemí Moreno va 
pujar al podi en 3a posició, 
Meritxell Obradors i Marta 
Viladoms comencen tempo-
rada afinant la maquinària en 
8a i 11a respectivament, grans 
aquestes noies. Una cursa 
guanyada per Anna Villar.
El Cadet Pau Brunet fa un 
top15 agafant sensacions i xis-
pa per la propera.

El M50 Joan Badia va finalit-
zar 19è de la seva categoria.
En la categoria més disputa-
da la de M30, teniem a vàries 
figures en la que l’actual sub-
campió d’Espanya Javier Jura-
do va mantenir una bona llui-
ta amb Planas i l’excampió del 
món Egeda, un 3r lloc al que 
el corredor li dona confiança 
per la següent. Molt a prop el 
duet de J.E. Farriol i Jose Sal-
guero que fan una gran cursa 
en 5è i 6è lloc, per darrere 10è 
Raul Rubio i 11è Enric Forn, 
Jaume Tort és el 24è, 31è Ivan 
Barrero, 32è Joan Rigol, 41è 
Sebas Uroz i Ivan Lopez al 54è 
lloc en aquesta prova inaugu-
ral.
En M40 guanyava el subcam-
pió del món Carnicer i que 
aquest any estrenant categoria 
David Pallarès que va finalit-
zar 7è, Oscar Huertas entra al 
Top10, el incombustible i ro-
dant a les primeres posicions 
Oriol Torn que al final fa una 
12a posició, en J.A. Mallen 
26è i Juan Gómez el 33è.
Altres corredors del Team van 
preferir anar a la 1a de la Xa-
llenger a St. Quintí, en la que 
Montaner va fer 18è gene-
ral, Otger Claramunt el 27è i 
Marc Casado el 82è, agafant 
xispeta en aquestes primeres 
curses inaugurals de la tem-
porada 2017.
Bernat Cañellas i Marc Llo-
bet, anaven al Gran Premi 
inauguració Les Franqueses 
de carretera a agafar ritme 
amb els pros de la especialitat 
de carretera.
Pròxima parada Copa Catala-
na Banyoles el pròxim 11 i 12 
de març.

El Team Pallares-Ixcor 
a la prova inaugural de 
l’Open BTT a Igualada L’equip RS-PLASTNET que 

juga a la 1a divisió nacional 
va sumar 4 punts molt impor-
tants de cara a la classificació 
pels play-off al títol.
Els igualadins que tenien la 
baixa per lesió del Bernat Jau-
me, han incorporat a l’anglès 
Alex Noakes com a reforç 
d’hivern.
En la jornada del matí derrota 
2-1 amb els actuals campio-
nes. 
Alex Noakes va cedir amb Iker 
Pajares 4-11, 8-11, 2-11, Joel 
Jaume va empatar a 1 després 
de guanyar Oriol Mestre 4-11, 
11-8, 11-8, 4-11, 11-5 i final-
ment en el decisiu Nasi Herms 
va cedir amb Nilo Vidal per 
11-13, 7-11,7-11.

En la jornada de tarda els ano-
iencs van sumar els 3 punts 
davant el Triops de Banyoles.
Ales Noakes va dominar al 
gallec Victor Reguera per 11-
4, 11-8, 18-16, Joel Jaume va 
sumar el segon punt a costa 
de Alex Luque per 11-5, 9-11, 
11-7, 11-7 i finalment Nasi 
Herms va donar el tercer gua-
nyant Edu Nadal per 12-10, 
6-11, 11-7, 13-11.
L’equip igualadí te a tocar 
els play-of ja que ocupa el 
quart lloc amb 11 punts amb 
3 d’aventatge amb el Trips i a 
dos punts del N. Sant Andreu, 
tercer.
Lliga catalana de 3a categoria. 
L’equip RS-PLASTNET cau 
3-1 a Sabadell
El tercer equip RS-PLASNET 
va perdre el seu compromís 
davant el CN Sabadell B en 
una nova jornada de lliga na-
cional catalana de 3a.
Dani Saragossà va caure des-
près d’un renyit partit davant 
Jordi Olivé per 11-9, 7-11, 14-
16, 3-11, Javi Fajardo jr van 
empatar guanyant Núria Pac-
heco 11-3, 11-5, 13-11, però 
Javi Fajardo sènior va caure 
amb Marta Cirera per 6-11, 
4-11, 11-7, 8-11 i finalment 
Sergi Campos no va tenir op-
cions amb Julio Garcia caient 
per 5-11, 5-11, 2-11.

PÀDEL / LA VEU 

FCP 1a Masculí. Gran 
victòria del primer 
equip federat a fora per 

0-3 davant ESPADEL de Es-
parreguera. Mito Campins/
Kim Aribau 5-7, 6-4, 6-3 Ro-
drigo Tornieri/Marc Apari-
cio. Isidre Marimon/Ramon 
Gabarró també van guanyar 
a Jaume Pagès/Mario Lopez. 
Carlos Jiménez/Albert Homs 
6-3, 6-0 Sergio Valero/Dani 
Martín.

Altres resultats:
PàdelCat 2a Masculí 
Derrota a fora 2-1 vs. Espadel 
de Esparreguera.

PàdelCat 3a Masculí 
Gran Victòria  a fora per 1-2 
amb St. Esteve de Sesrovires.
Lliga Pàdel +45 Oxford
Molt bona victòria 0-3 enfront 
el Indoor Pàdel 7 de Sampe-
dor.
Lliga Pàdel +45 Cambridge
Victòria a casa 2-1 davant 
Meskpadel.
PàdelCat 2a Femení
Derrota a fora 3-0 amb el C.N. 
Martorell. -
PàdelCat 3a Femeni
Gran victòria a casa per 3-0 vs. 
el Beguverd de Masquefa.
PàdelCat 4a Femení 
Derrota 3-0 davant un dels 
clubs històrics de Barcelona 
C.T. Pompeia a Montjuïc.

5 victòries i 3 derrotes 
pels equips Subaru de 
l’Esquaix Igualada 
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MÚSICA / LA VEU 

E l cor Giovinetto, fina-
lista de la tercera edició 
del programa de Tele-

visió de Catalunya Oh Happy 
Day, actua demà dissabte, 18 
de març, a les 8 del vespre, 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada. Giovinetto és un 
grup vocal format per joves del 
Berguedà que, sota la direcció 
de Marc Font, han aconseguit 
guanyar-se al públic gràcies 
a la potencialitat de les seves 
veus.
El grup es va crear a principis 
d’estiu de l’any 2015 amb la idea 
de presentar-se al concurs mu-
sical de la televisió. Ha estat un 
dels cors que més concerts ha 
fet i ha col·laborat en diversos 
esdeveniments com cantant a 
l’encesa de llums de l’arbre de 
Nadal del Portal de l’Àngel de 
Barcelona o, recentment, en 
l’homenatge al grup Esquirols 
a Manresa. Giovinetto presen-
ta un repertori amb les peces 
que els han donat a conèixer a 
televisió, acompanyat d’algu-
nes de les cançons que més els 

han influït. Els seus intèrprets 
són les sopranos Gemma Vi-
lanova, Anna Ferrer, Queralt 
Iglesias i Eva Camposo, les 
contralts Ivette Santamaria, 
Mariona Puig, Queralt Giralt 
i Anna Llorens, en tenor Josep 
Vilardell i els baixos Marc Font 
i David Trias.
Aquest serà un concert en què 

Concert amb el cor Giovinetto demà dissabte 
al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada

la delicadesa i la dolçor es com-
binaran amb la simpatia i la di-
versió. Una oportunitat única 
per descobrir un dels grups 
vocals amb més futur del país. 
L’actuació s’emmarca també en 
l’aniversari 140 anys de cant de 
l’Agrupació Coral La Llàntia 
i s’hi sentiran tant temes clàs-
sics de la història de la música 

com altres més moderns, cata-
lans i internacionals, que s’han 
convertit en himnes de diver-
ses generacions. Un repertori 
que anirà des de Mozart fins a 
Maroon 5, passant per ABBA, 
Els Pets, Aretha Franklin, Joan 
Dausà, Train o els Jackson 5.
Les entrades es poden comprar 
al Punt de Difusió Cultural i 

Turística d’Igualada (c/ Garcia 
Fossas, 2), de dimarts a dis-
sabte de 19 a 21h, i el dissabte 
i diumenge d’11 a 14h. També 
des d’una hora abans a la taqui-
lla del Passatge Vives i al web 
www.ticketea.com. Les loca-
litats tenen un preu de 12 i 15 
euros, amb descomptes per a 
diversos col·lectius.

FOTOGRAFIA / LA VEU 

D issabte vinent, 18 
de març, a les 12h 
i a l’Adoberia Be-

lla d’Igualada, el prestigiós 
fotògraf Joan Fontcuberta, 
Premi Internacional de Fo-
tografia Hasselblad 2013 i 
recentment distingit amb el 
Premi Ciutat de Barcelona 
2016, parlarà de fotografia i 
veritat en la conferència “Els 
fòssils de la fotografia, amb 
l’entrada lliure”.
Coincidint amb el FineArt 
2017 i amb l’exposició sobre 
les restes del Sireni de Mira-
lles que acull actualment el 
Museu, Fontcuberta refle-
xionarà sobre la fotografia 
com a forma de “fossilitzar” 
la realitat i dels paranys que 
entranya aquesta concepció. 
En aquest cas, l’exemplar de 
l’Anoia és un fòssil real d’un 
mamífer de fa 45 milions 
d’anys però Fontcuberta, el 
2001, va ser convidat per la 
direcció de la Réserve Géo-

logique de Haute Provence 
a desenvolupar un projecte 
en un dels llocs més interes-
sants del món on es conser-
ven esquelets complets de 
sirenis prehistòrics. I va cre-
ar l’Hydropitecus aprofitant 
l’escletxa entre el que és real 
–els sirenis– i la fantasia –les 
sirenes–.
És sabut que els treballs de 
Fontcuberta apunten di-
rectament a qüestionar la 
veritat científica que se li 

atribueix a la fotografia i, en 
diverses ocasions, els ha en-
trellaçat amb museus i cen-
tres que la societat reconeix 
com a depositaris del conei-
xement i que proporcionen 
un grau respectable de con-
fiança i credibilitat.
En la proposta francesa va 
envoltar el fòssil d’una his-
tòria de descoberta i d’arti-
cles científics i el mostrava 
museïtzats en els suposats 
indrets originals. Tot per re-

Joan Fontcuberta reflexionarà sobre fotografia 
i veritat en una conferència a Igualada

moure, un cop més, els concep-
tes de veritat i mentida, de false-
dat i en quin grau hi intervé la 
voluntat d’enganyar i de simular. 

Els treballs d’aquest 
reconegut fotògraf 

apunten directament 
a qüestionar la veritat 
científica que se li atri-

bueix a la fotografia

Fontcuberta invita a reflexionar 
sobre la fotografia i la inter-
pretació de la realitat; a desco-
brir-la, diu, com a màquina de 
transgressió que ens confronta 
amb la infiltració de la informa-
ció, amb la voluntat de fer una 
certa pedagogia del dubte.
La conferència la impulsa el de-
partament de Promoció Cultu-
ral de l’Ajuntament a través del 
Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia.
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LLIBRES / CRISTINA ROMA 

D imarts, a la Bibliote-
ca Central, es va dur 
a terme la presenta-

ció d’Argelagues, el debut lite-
rari de la periodista Gemma 
Ruiz. Setmana rere setmana 
al rànquing dels més venuts, 
la novel·la ja va per la vuitena 
edició, amb grans elogis per 
part de crítica i públic.
Després de set anys de docu-
mentació i recerca sobre les 
seves avantpassades, la pe-
riodista de Cultura de TV3 
Gemma Ruiz n’ha fet una re-
construcció novel·lada, crítica 
i contemporània. El resultat 
és un retrat de la vida de tres 
dones de diverses generacions 
al llarg del segle XX, vingudes 
de Múrcia, i Castellterçol a 
Sabadell, de l’interior rural al 
Vallès de les fàbriques.
Una història que és la de les 
avantpassades de Gemma 
Ruiz, però que molts lectors 
podran reconèixer com a prò-
pies. El context històric il·lu-
mina una novel·la que l’auto-
ra dedica “a totes les dones a 
qui el pare, el germà, l’home, 
l’amo, l’església o la història 
han tapat la boca”. 

Aquesta és a teva primera 
novel·la. Havies tingut sem-
pre el cuquet d’escriure?
No, perquè suposo que el tenia 
satisfet amb les cròniques pe-
riodístiques. Mai havia escrit 
res que no fos les cròniques 
de la tele. Però sí que sempre 
he tingut el cuquet d’expres-
sar-me. El fet d’escriure aquest 
llibre m’ha obert una via a es-
tudiar i documentar-me.

D’on va sorgir la idea d’es-
criure aquest llibre basat en 
les dones de la teva família.
Tot ve d’una entrevista que 
vam fer a la facultat, en què 
se’ns va demanar que entre-
vistéssim algú que hagués 
viscut els canvis tecnològics 
del segle i vam entrevistar 
l’àvia d’una companya. En ex-
plicar-ho a casa, la meva mare 
em va suggerir fes aquest 
qüestionari també a la meva 
besàvia perquè la seva vida 
va patir uns canvis enormes. 
Em vaig guardar l’entrevista i 
el 2009 la vaig recuperar per 
començar a escriure aquest 
llibre.

Has tardat set anys a escriure 
la novel·la. Ha estat una feina 
complicada?
Sí. Hi ha molt pocs moments  
de “glòria” -però són molt in-
tensos- i hi ha molts moments 
de recerca. Escriure és un gran 
repte, un esforç molt gran, és 
no deixar-ho mai. Tenia ne-
cessitat de recopilar-ho tot, 
de conèixer-ho tot... Volia que 

el que escrivia fos el que a mi 
m’agradaria llegir.
Per altra banda, he tingut lli-
bertat total a l’hora d’escriure 
el llibre perquè ningú de la 
família l’havia llegit abans que 
sortís publicat. Han sigut molt 
generosos en confiar en mi.

En el llibre parles del paper 
de la dona en una època molt 
dura. L’evolució fins l’actua-
litat ha estat molt gran però 
encara queda molta feina per 
fer.
En aquest petit bocí de món 
on nosaltres dues ens trobem 
sí que hi ha hagut aquesta 
evolució. Nosaltres mateixes 
estem fent unes feines que 
les nostres avantpassades no 
haguessin pogut fer, però no 
oblidem que estem en una 
petita bombolla dins un gran 

món on hi ha societats plenes 
de desigualtats. El que està 
passant a la novel·la actual-
ment està passant a molts llocs 
del planeta.

La història que escrius trans-
corre gairebé al llarg d’un 
segle. Com t’ho has fet per 
documentar-te?
Passen moltes coses en un 

segle i la meva idea, sobre-
tot, era poder donar veu a les 
persones que en un moment 
donat de la història no tenien 
veu. Per mi era més important 
que  la microhistòria fos la que 
avancés i després, si els fets de 
la macrohistòria eren relle-
vants també havien de treure 
el cap, però supeditats a les 
vides de les persones, que són 
les que teixeixen la Història en 
majúscules, en realitat. Només 
he inclòs la Història quan tro-
bava que tenia sentit que hi 
participés.
M’ha agradat molt veure fets 
que tenim molt interioritzats 
des d’un punt de vista, com 
són des del fons, des de la ter-
regada i des del punt de vista 
de les dones.

Aquest és un llibre que pot 
agradar als joves?
Ja hi ha alguns instituts de 
Sabadell que l’estan treballant 
amb nois de Batxillerat, molts 
dels quals les seves famílies 
han vingut de fora i estan ve-
ient que tots tenim unes arrels 
molt comunes, vinguis d’on 
vinguis i que la duresa també 

és comuna, així com l’èpica del 
dia a dia.

Podríem dir que Argelagues 
relata la història “petita” del 
país, que segurament és tan 
important com la Història.
Està molt bé que als herois de 
pedra els homenatgem però a 
les heroïnes amb espardenyes 
també ho hem de fer.

A l’hora d’escriure t’has per-
mès la llicència d’incloure-hi 
paraules i expressions “no 
correctes”. Formen part de 
l’essència del llibre?
A l’editorial, en principi, em 
van qüestionar algunes for-
mes, però com que tenia molt 
clar el model lingüístic del lli-
bre, que jo creia que havia de 
parlar amb la llengua que elles 
i ells haurien parlat si els ha-
guessin preguntat, només vam 
haver de retocar alguna cosa 
de forma. Però com que l’autor 
té una certa autoritat normati-
va en el seu llibre, vaig poder 
fer els perxòs junts, els cagum-
deu junts... per ser coeherent 
amb els protagonistes.

Com se’t va acudir el títol de 
la novel.la? Argelagues no és 

Gemma Ruiz, periodista i escriptora. Autora de la novel·la “Argelagues”

una paraula massa corrent 
avui en dia.
No va ser fàcil, perquè si ini-
cialment el llibre estava basat 
en la vida d’una protagonista, 
després, en començar a inves-
tigar, es va bifurcar a l’interes-
sar-me per la vida de les altres 
dues dones que ja presenten 
una evolució, que ja són  in-
dependents econòmicament 
en guanyar-se la vida, mal-
grat la duresa de l’època, a les 
fàbriques. Al tenir tres prota-
gonistes en comptes d’una i la 
novel·la passa a Castellterçol 
i a Sabadell... no sabia amb 
quin títol aglutinar aquestes 
tres vides que tenien orígens 
i geografies diferents. Un dia, 
pensant, em va venir al cap 
“argelagues”, una planta pun-
xent, que esgarrapa. També 
era com una contraposició a 
la “dona flor”, que és la dona 
que la Història de l’Art ens ha 
retratat: callada, bonica i amb 
bona olor. I les argelagues són 
modestes, no són boniques si 
no ho volen ser, però tenen 
punxes, es defensen i són molt 
resistents. La paraula m’ha 
anat molt bé com a metàfora 
d’aquesta modèstia i d’aques-
ta resistència i dignitat de les 
protagonistes del llibre.
Per altra banda el títol també 
és un avís per al lector sobre 
què s’hi trobarà: en aquest lli-
bre no es parla un català pla, 
barceloní, sinó que haurà d’es-
brinar què volen dir moltes 
paraules.

El llibre està rebent molt 
bones crítiques malgrat 
que siguis una cara nova en 
el món literari. És un premi 
a tots aquests anys de feina?
Sí, és estar tranquil·la perquè 
veus que allò que tu estaves 
convençuda agrada a la gent. 
Però el més gran premi és 
quan vaig als llocs i venen 
senyores grans que ho han 
viscut i em diuen: “aquesta 
és la meva història”. M’emo-
ciona molt veure aquelles 
antigues treballadores del 
tèxtil que ara es veuen re-
flectides en el meu llibre. Les 
meves protagonistes són les 
“argelagues” del Vallès, però 
hi ha les “argelagues” del Ter, 
les d’Igualada... totes aque-
lles dones que van treballar 
a les fàbriques en una època 
molt dura per a elles.

“Argelagues” és la història de les heroïnes 
amb espardenyes, les dones silenciades

Gemma Ruiz ha escrit 
una història sobre les 
seves avantpassades, 
però que molts lectors 

podran reconèixer 
com a pròpies

“Les argelagues són 
modestes, no són 

boniques si no ho volen 
ser però es defensen i 

són molt resistents
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MÓN CASTELLER/ LA VEU 

E ls Moixiganguers 
d’Igualada han prepa-
rat festa grossa aquest 

diumenge, 19 de març, per fer 
el tret de sortida del seu nou 
local social i d’assaig, Les Cot-
xeres de l’Estació Vella. Ho 
faran amb una actuació cas-
tellera de nivell, al costat dels 
Castellers de Vilafranca, que 
estrenaran temporada a Igua-
lada. Des de fa gairebé un mes, 
l’històric edifici modernista 
que antigament resguardava 
els autobusos de la Hispano 
Igualadina és el nou local dels 
Moixiganguers d’Igualada. La 
colla ja fa dies que hi assaja i 
aquest proper diumenge l’in-
augurarà oficialment amb un 
acte obert a tothom. 
A partir de les 10 h del matí 
les portes de Les Cotxeres 

s’obriran a tots aquells que 
vulguin entrar i conèixer l’es-
pai; ciutadans i entitats a qui 
els Moixiganguers conviden 
a compartir Les Cotxeres per 
tal de gaudir-ne conjuntament 
i convertir-les en un centre ac-
tiu per al teixit associatiu i cul-
tural de la ciutat. A les 12 h del 
migdia es faran els parlaments 
institucionals dels represen-
tants de l’Ajuntament d’Igua-
lada i del president i del cap 
de colla dels Moixiganguers, 
i uns pilars dins del local es 
convertiran en la cinta que 
deixaran el local oficialment 
inaugurat. Tot seguit, a les 
12:30 h i a la Plaça Catalunya, 
davant mateix de Les Cotxe-
res, començarà la diada cas-
tellera amb els Moixiganguers 
d’Igualada i els Castellers de 
Vilafranca. Les dues colles ve-

Els Moixiganguers inauguren el nou local
aquest diumenge amb els Castellers de Vilafranca

nen amb ganes de treure les 
camises de l’armari per fer els 
seus primers castells del 2017, 
ja que per ambdues aquesta 
serà la primera diada castelle-

ra de la temporada.
A partir d’aquest diumenge, 
comença un calendari molt 
atractiu per la colla igualadi-
na, que actuarà a les princi-

pals places castelleres del país 
(Valls, Vilafranca, Vilanova i 
la Geltrú, Terrassa o Sant Cu-
gat) i amb les millors colles 
del moment.

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

Restaurant: Cada dia de 20h a 22h (Caps de setmana 20,30 a 22,30h)
Dissabte i diumenge també migdia de 13 a 15h
Obert sempre per a grups (amb reserva prèvia)

 Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39

www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA 
T. 93 806 68 59

www.restaurantexquisit.com
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TEATRE / LA VEU 

L es Antonietes Teatre és 
una de els companyi-
es més destacades del 

panorama teatral català dels 
darrers anys, amb un segell 
personal que s’ha plasmat en 
grans èxits assolits amb les 
adaptacions de clàssics com 
Molt soroll per res, Stock-
mann, i dues obres que van 
passar pel Teatre de l’Aurora, 
Vània i Un tramvia anome-
nat desig, molt aplaudides pel 
públic. Ara, Les Antonietes, 
tornen a Igualada i ho fan 
portant a escena una obra es-
crita pel director de la com-
panyia, Oriol Tarascón, i molt 
ben interpretada per Annabel 
Castan i Daniel Arrebola. 
Mambo és una comèdia negra 
d’absurds, a ritme de mambo, 
sobre l’amor.
La supervivència d’un matri-
moni es basa en divorciar-se, 
durant set anys, cada dia? 
Aquest, i altres interrogants 
sobre l’apassionant món de 
la parella, buscaran resposta 
a Mambo. Ella vol el divorci. 
Ell no. Durant un sopar més, 
d’un dia qualsevol més, els 
espectadors presenciaran una 
disputa matrimonial -amb 
ressonàncies a la comèdia 
d’absurds de Woody Allen- 
amb la qual, es pregunta-
ran fins on un matrimoni és 
capaç de defensar una men-
tida per no haver de respon-

dre’s la pregunta que sobre-
vola l’escenari durant tota la 
funció: “És bonica la vida que 
tenim?”. Davant del desencís 
del pas del temps de la seva 
vida quotidiana per damunt 
de la seva relació, decideixen 
que aquesta pot ser una bona 
manera de mantenir el seu 
matrimoni. Excuses absurdes 
i absurds retrets en un espec-
tacle de teatre dins del teatre 
on els límits entre veritat i fic-
ció estan molt poc clars. 
Una obra “minimalista, fe-
rotge, intel·ligent, i tant ab-

Arriba al Teatre de l’Aurora “Mambo”, 
una absurda comèdia negra sobre l’amor

surda que acaba sent còmica” 
expliquen Les Antonietes, a 
qui se suma Josep Maria Ri-
baudí, membre de la Comis-
sió de Programació del Teatre 
de l’Aurora, assenyalant que 
es tracta “d’una comèdia di-
vertida, amb molt bons mo-
ments i molt ben interpretada 
per Annabel Castan i Daniel 
Arrebola. Un divertimento 
amable”.

Horaris i venda d’entrades 
Les representacions de Mam-
bo, tindran lloc divendres 17 

A càrrec de Les Anto-
nietes Teatre, una de les 

companyies més des-
tacades del panorama 
teatral català actual

i dissabte 18 de març a les 
21 h. i diumenge 19 de març 
a les 19 h. Com és habitual, 
després de la funció de diven-
dres, els espectadors podran 
compartir les seves opinions 
en una tertúlia que obrirem 
amb els membres de la com-
panyia. Les entrades 15 € i 12 
€ (amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

CULTURA / LA VEU 

És el quart curs seguit que 
AUGA presenta algun Tre-
ball de Recerca (projecte fi-
nal de Segon de Batxillerat)  
explicat per la seva autora, i 
també, aquest dilluns, com 
en les anteriors ocasions la 
Maria Maestre es posà el pú-
blic a la butxaca. La Maria, 
que ha fet el batxillerat al 
Pere Vives, va exposar metò-
dicament la feina i els mit-
jans de quatre institucions de 
la conurbació d’Igualada on 
por fer-se voluntariat. Molt 
documentada, amb to suau 
però sense amagar per res les 
crues realitats descobertes, 
la Maria va desgranar una 
realitat que el públic no ig-
nora però que en desconeix 
operativa, mètodes, mitjans, 
valors i possibilitats de col-
laboració.
Un Ateneu ple no li va fer tre-
molar la veu ni un instant, tal 
com ja havia passat en les oca-
sions anteriors de presentació 
de treballs. 
Acabada la sessió, molts socis es 
van acollir a la possibilitat d’anar 
al cinema pel preu especial de 
4€.
I el proper dilluns el pierenc An-
toni Escudero sorprendrà amb 
les descobertes de Vallferosa. 

AUGA: Als divuit 
anys també es pot 
fer molt bé

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38

618 19 42 01
www.eucaria.com

Restaurant
Braseria i Cafeteria
·Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

El Restaurant
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POESIA / LA VEU 

E l cicle poètic i musical 
De Pell Sensible, coor-
dinat pel departament 

de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada, ar-
renca una nova programació 
amb tres vetllades per als me-
sos de març, abril i maig que, 
com és habitual, es desenvo-
luparan a l’antiga adoberia de 
Cal Granotes, a la Baixada de 
la Unió s/n.
La primera proposta es durà a 
terme el dissabte, 25 de març, 
a les 20h, i estarà dedicada al 
guanyador del Premi Ciutat 
d’Igualada Joan Llacuna de 
Poesia, el poemari Diaris de 
Tos(s)a, de l’autor Enric Na-
varro, que en farà la presen-
tació juntament amb Laura 
Rosich, també poeta i mem-
bre del Jurat. El recital anirà a 
càrrec de Marc García, actor 
conegut per la seva interpre-

tació en produccions com La 
Riera, Ventdelplà, El cor de 
la ciutat, Majoria absoluta 
o Ermessenda. Va estudiar a 
l’Institut del Teatre i al Con-
servatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de París. 
L’acompanyarà Oriol Carce-
ller amb la flauta travessera 
i s’obsequiarà els assistents 
amb el poemari editat per Vi-
ena Edicions.
El 29 d’abril es proposa un 
recital cantat de la poesia de 
Màrius Torres Així t’escau la 
melangia, amb la cantant i 
compositora Meritxell Gené 
i el músic Txabi Ábrego, que 
reivindiquen aquest poeta 
lleidatà, considerat en l’actu-
alitat un dels autors catalans 
més importants i influents 
del segle XX. La presentació 
biogràfica anirà a càrrec de 
Francesc Rossell Farré, poeta.
Per cloure el cicle de prima-
vera, el 27 de maig es pre-

sentarà Gastro-rimes, una 
original proposta de petits 
textos amb rima i ritme per 
degustar de l’orella al paladar, 
amb Lali Feliu i el músic Mi-
quel Ferret. Acompanyats pel 
saxo o el clarinet i per petits 
micropoemes visuals, aquests 
textos frescos surten del mer-
cat i de la fructífera barreja 
de la tradició oral i culinària. 
Cada gastro-rima té el nom 
d’un plat, té la seva textura, el 
seu aire i la seva temperatura.
Es poden comprar les entra-
des anticipades al Punt de Di-
fusió Cultural i Turística (c/ 
Garcia Fossas, 2) de dimarts 
a divendres, de 19 a 21h, i els 
dissabtes i diumenges, d’11 a 
14h i de 18 a 21h. També una 
hora abans a taquilla a l’Ado-
beria de Cal Granotes. El preu 
de l’entrada anticipada és de 5 
euros i a taquilla de 7 euros. 
L’aforament de l’espai està li-
mitat a noranta persones.

El cicle de música i paraules De Pell 
Sensible programa tres nous recitals a 
l’Adoberia de Cal Granotes d’Igualada

TEATRE / LA VEU 

El públic ja pot adquirir en 
línia les entrades pels espec-
tacles de pagament de la fira 
de teatre infantil i juvenil La 
Mostra d’Igualada. De mo-
ment, la compra es podrà fer 
únicament a través del web 
de La Mostra a http://lamos-
traigualada.cat/la-mostra/
venda-dentrades/.
El cap de setmana del 25 i 
26 de març, les entrades es 
podran adquirir també a les 
taquilles del Teatre Munici-
pal l’Ateneu (dissabte d’11h a 
13h i de 18h a 20h, diumen-
ge de 18h a 20h). A partir del 
dia 30 de març, ja durant la 
fira, s’obriran les taquilles de 
La Mostra, ubicades a la pla-
ça de Cal Font.
El preu normal de les en-
trades és de 8€ (tots els in-
fants a partir de tres anys 
hauran de pagar entrada) i 
hi ha diversos descomptes 
aplicables: els menors de 
13 anys, les persones atura-
des, pensionistes, jubilades, 
les famílies nombroses amb 
carnet acreditatiu i els socis 
del Carnet Jove tenen les en-
trades reduïdes a 5€. A més, 
els socis del Club TR3SC, 
Abacus Cooperativa i l’Ate-
neu Igualadí, i els lectors del 
diari Ara i subscriptors de 
La Veu de l’Anoia i Regió7 
gaudiran de dues entrades 
al preu reduït de 5€ ca-
dascuna. Per aprofitar tots 
aquests descomptes –que 
no són acumulables– caldrà 
presentar el carnet corres-
ponent a taquilla.
L’espectacle inaugural ’El 
buit’ de la cia. Estampades/
Impàs Dansa és gratuït, 
però amb aforament limitat. 
És imprescindible disposar 
d’entrada, que es pot recollir 
a les taquilles. 
Finalment, hi haurà quatre 
espectacles dels quals no-
més es podrà adquirir l’en-
trada al mateix espai d’actu-
ació des d’una hora abans de 
l’inici de la funció. Són els 
que es duen a terme al Kiosk 
del Rec–Club dels Professi-
onals (‘Denàrius World’ de 
PuntMoc i ‘L’home més fas-
cinant del món’ de Marino e 
Marini, que tenen un preu 
únic de 5€ amb consumició 
inclosa) i els que es faran a 
La Cotonera (‘Libèl·lula’ de 
Cia. Toti Toronell) i al Celler 
del Sindicat (‘La llavor del foc’ de 
Babou Cham i Carlota Subirós).

Ja són a la venda 
les entrades 
de la Mostra

MÚSICA / LA VEU 

Avui divendres el Hot Blues 
acollirà el debut discogràfic 
del guitarrista Txema Riera 
resultat de la carta blanca de 
l’Estival de Jazz 2016 en col-
laboració amb el segell dis-
cogràfic UnderPool. Terror és 
el treball que mostra la seva 
maduresa com a compositor, 
intèrpret i líder del trio for-
mat amb el guitarrista Dani 
Pérez i el bateria Roger Gu-
tiérrez.
El concert començarà a les 
22,30h i l’entrada té un preu 
de 5 euros.
Demà dissabte es podrà 
comptar amb la presència de 
la banda anoienca de blues 
“The Saturday Blues Project” 
que presentaran el seu últim 
treball Any Saturdays i temes 
nous. El concert serà a dos 
quarts de 10 i l’entrada val 5 
euros.
I dimarts tindrà lloc un nou 
Open Mic, una nit amb ac-
tuacions sorprenents i noves. 
Per inscriure’s com a partici-
pant es pot fer a openmic@
atmosfera13.com. L’entrada 
és gratuïta i començarà a dos 
quarts de 10 del vespre.

Dos concerts 
i Open Mic 
al Hot Blues

La diva del Soul 
Shirley Davis serà 
a Músiques de 
butxaca pel concert 
d’aniversari

TEATRE / LA VEU 

El proper divendres dia 24 de 
març tindrà lloc una nova ses-
sió de Músiques de Butxaca 
a l’Ateneu. En aquesta ocasió, 
com a concert d’aniversari, es 
comptarà amb al presència de 
al diva del soul Shirley Davis. 
La impressionant cantant lon-
dinenca d’origen jamaicà vin-
drà acompanyada d’una ban-
da de luxe, The Silverbacks, 
amb qui presentarà el treball 
‘Black rose’. En la propera edi-
ció oferirem més informació 
del concert.

LLENGUA / LA VEU 

El Servei Local de Català (SLC) 
ha engegat nous cursos de ca-
talà per a adults. Els grups de 
català bàsic estan formats per 
persones de procedència di-
versa que inclouen alumnes 
de l’Amèrica llatina, Àfrica, 
l’Europa de l’Est i diverses re-
gions d’Espanya. A banda de 
les classes lectives, se’ls ofereix 
la possibilitat de participar al 
Voluntariat per la llengua, un 
programa que posa en contac-
te persones catalanoparlants i 
persones que estan aprenent 
la llengua amb l’objectiu de fer 

conversa.
La novetat d’enguany és que 
des del gener també es pot fer 
de manera virtual a través de 
videoconferència. Actualment 
s’han format les primeres pare-
lles lingüístiques virtuals amb 
residents catalans a l’exterior i 
aprenents procedents d’arreu 
del mon, com és cas de la Mar-
garita, una periodista madrile-
nya jubilada que passa mesos a 
Eivissa i que vol aprendre l’idi-
oma per comunicar-me amb 
els eivissencs i poder fer activi-
tats i cursos a la universitat per 
a gent gran.
Per poder dur a terme l’activi-

tat es busquen persones volun-
tàries que vulguin dedicar una 
hora a la setmana a conversar 
en català amb una persona 
que l’està aprenent o persones 
aprenentes que volen millo-
rar el català fent conversa. Les 
inscripcions ja estan obertes i 
es poden fer en línia a través 
del portal www.vxl.cat, telèfon 
(93 804 88 99) o adreçant-se 
de manera presencial al Servei 
Local de Català d’Igualada (c/ 
Lleida, 78). El proper divendres 
31 de març, a les 6 de la tarda, 
la Biblioteca Central d’Iguala-
da acollirà l’acte de presentació 
de parelles lingüístiques.   

Es busquen voluntaris i aprenents 
per formar parelles lingüístiques
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MÚSICA / JAUME PLANAS 

E l passat diumenge 12 
de març se celebrà a 
la Basílica de Santa 

Maria el segon concert del 
XXIV Festival Internacional 
d’Orgue d’Igualada que anà a 
càrrec de Roman Perucki, or-
ganista titular de la catedral de 
Gdansk-Oliwa, i de la seva es-
posa Maria Perucka, violinista 
i professora de l’Escola de mú-
sica de segon grau de Gdynia.
S’alternaren composicions per 
a orgue sol amb les de per or-
gue i violí. Per a orgue sol Ro-
man Perucki interpretà de J. S. 
Bach (1685-1750) el Preludi i 
Fuga en si menor (BWV 544), 
el coral: O Mensch bewein den 
Sünde gross (BWV 622), i d’A. 
Vivaldi (1678-1741) l’Allegro 
– Grave – Allegro del Concert 
op. 4 núm. 4 de La Stravagan-
za. Amb orgue i violí interpre-
taren d’A. Corelli (1653-1713) 
la  Sonata núm. 12, op. 5 “La fo-
llia”, de J. Rheinberger (1839-
1901)  Abendlied i Gigue dels 
Sechs Stücke op.150/1887 für 
Violin und Orgel  i Adoration 
del músic d’ascendència po-
lonesa Felix Borowski (1872-
1956).
Hem tingut l’ocasió d’escoltar 
dos grans concertistes amb 
un ampli bagatge de concerts. 
El professor Roman Perucki 
ha demostrat sobradament el 
seu virtuosisme i domini de les 
obres al llarg de tot el concert, 
però si cal destacar-ne una 
seria el Preludi i Fuga de Bach 
on ha excel·lit en qualitat de so 
i interpretació. Respecte a la 
professora Maria Perucka ha 
mostrat un gran virtuosisme 
i sonoritat musical sobresor-
tint especialment en l’obra de 
Corelli. Ambdós varen exhibir 
una compenetració extraordi-
nària, sense tapar la sonoritat 

d’un instrument sobre l’altre. 
Va ser una verdadera lliçó de 
música de cambra.
El nombrós públic que gai-
rebé omplia del tot la basílica 
de Santa Maria premià amb 
calorosos aplaudiments les in-
terpretacions de les obres. En 
agraïment tocaren com a bis 
Llegenda op. 17 del compositor 
polonès Henryk Wieniawski 
(1835-1880).
Un cop acabat el concert bai-
xaren a saludar i rebre de nou 
els cordials aplaudiments del 
públic. Foren obsequiats per 
Pere Camps i Maribel Cua-
dras, regidors de l’Ajuntament 
d’Igualada, que és qui organit-
za aquest Festival. El concer-
tistes es desferen en elogis cap 
a l’Ajuntament que fa possible 
que la ciutat d’Igualada sigui 
coneguda internacionalment. 
També comentaren que l’orgue 
de la nostra ciutat és un dels 
millors, per les seves dimen-
sions, que havien tocat durant 
els llargs anys de concertistes.
Antoni Miranda feu els adients 
comentaris al concert, Josep 
Aguilera i Jordi Balsells s’en-
carregaren de la transmissió a 
través de la pantalla del pres-
biteri i Anna Miranda feu de 
registrant.

Diumenge, tercer concert
Aquest diumenge, també a la 
basílica de Santa Maria i com 
és habitual a les 6 de la tarda 
tindrà lloc un nou concert del 
Festival Internacional d’Orgue 
d’Igualada. En aquesta ocasió 
és tracta d’un concert de cant 
i orgue i anirà a càrrec de Lu-
ciano Zecca, organista titular 
de la Catedral de Lecco, amb 
Gabriella Locatelli Serio, so-
prano, que interpretaran obres 
de Bossi, Dubois, Mozart, 
Mendelssohn, Lefébue-Wély 
i Boëllmann.

Una lliçó de música de 
cambra

Festival Internacional d’Orgue

MÚSICA / LA VEU 

E l proper dilluns 20 de 
març, amb música de 
Ricard Gimeno i text 

de Jesús Nieto, tindrà lloc 
la cantata escolar “Bruixes” 
que organitzen les regidori-
es d’Ensenyaments Artístics 
i d’Ensenyament de l’Ajunta-
ment d’Igualada amb la col·la-
boració de les escoles munici-
pals d’art, música i teatre, i el 
suport de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí. En aquesta 
quinzena edició hi participarà 
l’alumnat de 4t de primària 
de les escoles d’Igualada i de 
Vilanova del Camí: quasi 800 
nens i nenes!
Tal com es va fer el curs pas-
sat, la cantata —adreçada als 
pares i als familiars dels alum-
nes— es farà dues vegades. 
La primera sessió serà a les 
18h i intervindrà l’alumnat 
de les escoles: Centre Educa-
tiu Mestral, Centre Educatiu 
Montclar, Col·legi Jesús-Ma-
ria, Col·legi Maristes Iguala-
da, Col·legi Monalco, Escola 
Ateneu Igualadí, Escola Àuria, 

Escola Gabriel Castellà, Esco-
la Garcia Fossas,  Escola Joan 
Maragall (Vilanova del Camí), 
Escola Pia, Escola Marta Mata 
(Vilanova del Camí) i Esco-
la Pompeu Fabra (Vilanova 
Del Camí); la segona sessió 
serà a les 19:30h i intervindrà 
l’alumnat de les escoles: Aca-
dèmia Igualada, Escola Dolors 
Martí Badia, Escola Emili Va-
llès, Escola Ramon Castelltort, 
Col·legi Escolàpies Igualada, 
Col·legi Mare del Diví Pastor 
d’Igualada, i Fundació Escola 

Dilluns tindrà lloc “Bruixes!”, 
la cantata escolar

Mowgli. En les dues sessions 
també hi participarà un cor 
d’alumnes de l’Escola Muni-
cipal de Música, i alumnes de 
l’Escola Municipal de Teatre, 
que es faran càrrec de la nar-
ració.
A més de les cançons, també 
es podrà gaudir dels elements 
plàstics que ha fet l’alumnat de 
les escoles per a il·lustrar algu-
nes escenes de la cantata i com 
ja és habitual, la cantata estarà 
acompanyada per un conjunt 
instrumental format per pro-
fessorat i alumnat de l’Escola 
Municipal de Música.
Tot i el títol, la cantata no és 
ben bé una història de bruixes, 
més aviat ens parla d’allò que 
som capaços d’imaginar quan 
no entenem les coses que ens 
passen. És, doncs, un conte 
que ens serveix per parlar de 
pors, de prejudicis i de supers-
ticions però alhora és també 
un conte màgic i de somnis.
A nivell de mobilitat i per tal 
de millorar els accessos a les 
Comes, es recomana als assis-
tents venir a peu o amb trans-
port públic.

CIRC / JOSEP ELIAS 

D os joves cineastes ca-
talans, Roger Gómez 
i Dani Resines, ja de 

reconegut prestigi, van plan-
tejar-se fer un curt sobre el pa-
llasso Lluís Raluy. El van veure 
actuar i van creure que podria 
ser el protagonista d’una de les 
seves produccions. Sabien que, 
a més a més, és un autodidacta 
matemàtic, de gran vàlua. Van 
connectar amb ell, però el seu 
estat de salut -pateix parkin-
son- gairebé feia impossible 
que el projecte pogués dur-se 
a terme.
Però, de sobte, sorgí la sorpresa. 
El carablanca els mostrà una 
maleta, que guarda en un dels 
antics carruatges del circ. Què 
era aquella maleta? Feia molts 
anys que no l’havia obert. Allí 
van descobrir un veritable tre-
sor: 50 rotlles de pel.lícula, que 
el seu pare -el marit de la igua-
ladina Marina Tomàs- havia 
filmat sobre les activitats de la 
família, tant en el circ com en 
la família. Els cineastes queda-
ren perplexes davant d’aquell 
or en barres. De sobte se’ls va 
encendre la llum: la idea geni-

al! No tenien el clown, però ha-
vien descobert la seva història, 
en aquella maleta.
Refets de la sorpresa, propo-
saren al Lluís escanejar aquell 
material, i fer-ne un curtme-
tratge.
Sota la vigilància del propi 
Raluy, el Roger i el Dani proce-
diren a fer recopilació, restau-
ració, selecció d’aquelles cintes, 
que reunien 9 hores de filma-
ció. Van haver de fer-ne una 
tria necessària per aconseguir 
un documental. Diuen que els 
“ha sortit un curt una mica 
llarg”. Han comptat, a més a 
més, amb la veu de la Bàrbara 

que, per fruit d’una romànti-
ca història d’amor, és l’esposa 
del Lluís. Ella va relatant les 
imatges que ofereixen esce-
nes de com els Raluy, realitza-
ven aquell número de l’home 
bala. Altres moments familiars 
completen “Lluís & I” (títol del 
curt).
És un documental en color, 
que recull la història d’amor, 
circ, biografia, família... És 
una cinta que ha començat a 
projectar-se en molts festivals, 
on s’exhibeixen aquest tipus de 
material cinematogràfic. Serà 
bo que, algun dia, la podem 
veure exhibida a Igualada.

La vida dels Raluy, en un curtmetratge
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MÙSIQUES DE BUTXACA

Concert ESPECIAL 
d'aniversari!

Divendres 24 de març
a les 23 h

www.musiquesdebutxaca.cat

Al Teatre Municipal l’Ateneu

El guanyador del sorteig 
d’aquest mes ha estat en 

Ismael Miquel Carpi

SHIRLEY DAVIS & The SILVERBACKS  'Black Rose'

TEATRE / LA VEU 

La coneguda actriu i nar-
radora Sandra Rossi 
és una de les veus més 

habituals i aplaudides dels fes-
tivals, circuits i espais on es 
programen sessions de con-
tes, especialment adreçats als 
adults. També és un dels noms 
assidus dins les programaci-
ons de les vetllades de contes 
per a adults que, des de fa anys, 
es duen a terme a l’emblemàti-
ca sala Les Golfes del Teatre 
de l’Aurora. En aquesta ocasió, 
la narradora catalano-argen-
tina torna a la sala indepen-
dent igualadina per convidar 
els espectadors a endinsar-se 
dins els seus Pasadizos secre-
tos, plens de històries sobre els 

somnis de la infantesa.
Dirigida per la narradora Mar-
tha Escudero –molt aplaudida 
també en les diverses ocasions 
que ha explicat contes a l’Au-
rora-, Sandra Rossi explica a 
Pasadizos secretos unes his-
tòries “que són precisament 
això, uns passadissos, miste-
riosos, per passar d’un lloc a 
l’altre, on el temps es transfor-
ma i conviden a endinsar-s’hi 
i jugar, com el forat de l’Alícia 
al país de les meravelles”, com 
explica Sandra Rossi. A Pa-
sadizos secretos “hi ha dues 
parts, una personal, amb his-
tòries personals, com una ma-
trioshka de nines russa; i una 
segona amb un conte de l’ar-
gentí Manuel Mujica Laines i 

La coneguda narradora Sandra Rossi 
puja a Les Golfes de l’Aurora

LLIBRES / F. ROSSELL 

M és d’un centenar de 
persones ens aple-
gàrem dijous passat 

a la Biblioteca Central d’Igua-
lada per acompanyar en Lleo-
nard del Rio i Campmajó a la 
presentació del seu vuitè llibre, 
Estimats fills. L’acte coordinat 
pel seu fill Leo, comptà amb la 
participació de la bibliotecària 
i autora del pròleg M. Teresa 
Miret i la Maria Santfores Salla 
que recità una selecció de poe-
mes que s’intercalaven amb la 
presentació que en feia la Maria 
Teresa.  El mateix autor va fer 
una justificació del seu llibre, un 
volum de 264 pàgines amb 100 
poemes, la majoria dels quals 
premiats. Estimats fills seria la 
segona part de la seva antologia 
iniciada amb Estimada Coni.
Per arrodonir la vetllada les 
Corals Mig To i la de Santa 
Maria d’Igualada, dirigides per 
Laia Cuadras i Coni Torrents 
interpretaren tres peces, acom-
panyades al piano per Maite 
Torrents.  El regidor de Cultura 
Pere Camps, en nom de l’Alcal-
de,  agraí a Lleonard del Rio la 
seva obra, fent un joc de parau-
les i posant-lo a l’alçada dels al-
tres grans Lleonard: el Da Vinci 
i el Di Caprio.  L’acte comptà 
amb una colla d’amics i segui-
dors, entre els quals l’artista Mi-
los Gras (un gravat de la qual 
ha inspirat la coberta del llibre) 
i el gramàtic Josep Ruaix que 
ha tingut cura de la correcció, 
a més dels seus fills Lleonard, 
Imma, Maria Rosa i Josep a qui 
ha dedicat aquest volum editat 
per Parnass Ediciones.

Una endreça als fills
Podem dir que la poesia de 
Lleonard del Rio ha estat  ben 
valorada abans de la seva publi-
cació. Del centenar de poemes 

que recull Estimats fills, seixan-
ta-sis han estat premiats en al-
gun concurs o certamen. Teresa 
Miret descriu aquests versos 
com a: “observadors, detallistes, 
vitals, positius i optimistes”. Po-
dem afegir, a més, que del Rio 
fa una aposta per elaborar una 
art poètica d’un bon nivell ètic 
i estètic. 
El poeta igualadí publica una 
obra molt heterogènia, amb 
continguts propis d’experiència 
vital i cultural. Sempre amb la 
vida i la música com a rerefons.  
L’enceta amb ‘Endreça als meus 
fills’ amb qui es vincula més 
que per la carn o la sang, pel 
cor. Recordant-los que no han 
d’oblidar d’on vénen: ‘La nissaga 
esdevé objectiu i raó’. 
Llegint del Rio, recordo uns 
mots de Joan Margarit quan 
afirma que: “la poesia és una 
eina de gestió del dolor i la fe-
licitat, sobretot els seus vessants 
ja domèstics, la tristesa i l’ale-
gria, una gestió de la qual depèn 
el que es guarda de la vida pas-
sada”. 
D’altra banda, el lema dels jocs 
florals, ‘pàtria, fe i amor’, va re-
corrent tot el poemari. Són la 
majoria els poemes amb aquests 
temes: el país, la llengua, la ter-
ra, el paisatge, els animals, els 
elements de la natura, la pa-
gesia, el mar, els mites, Déu, 
les marededéu, els màrtirs, les 
festes patronímiques, els idil·lis, 
l’amor, els parents, els malalts... 
Lleonard del Rio passa pel sedàs 
de les paraules poètiques la seva 
visió del món i és conseqüent 
amb els seus plantejaments lí-
rics. Enhorabona amic per ser 
una mica com dius a “Com som 
els poetes?”, un artesà dels sen-
timents i orfebre de la paraula. 
Gràcies per fer i dir, de manera 
bonica, les coses senzilles. Has 
jugat a encertar els mots i ho 
has aconseguit.

“Estimats fills” de 
Lleonard del Rio, la 
simplicitat elaborada

un altre més curt de la Maria 
Cristina Ramos, que parlen 
sobre el poder de la paraula, 
del poder de la narració i de la 
recerca d’aquests passadissos 
secrets” assenyala la narrado-
ra nascuda a Buenos Aires. 
Horari i venda d’entrades La 
sessió de contes per a adults 
Pasadizos secretos (espectacle 
en castellà) tindrà lloc dijous 
23 de març a les 21 h. a la sala 
Les Golfes del Teatre de l’Au-
rora. Les entrades 7 € i 5,50 
€ (amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.

MÚSICA / LA VEU 

Aquest dimecres 15 el 
grup de música igua-
ladí JoKB ha presentat 

el seu nou single, Mil Crits. És 
el primer material d’estudi que 
presenten després de Camale-
ònic (Autoeditat, 2015), el seu 
primer àlbum. 
Es presenten amb un so més 
madur i treballat, però seguint 
la línia característica que els 
distingeix. El videoclip que ha 
estrenat la revista musical En-
derrock, ja es pot trobar a les 
xarxes o al seu web. La banda 
està formada per set joves d’en-
tre 19 i 21 anys. Ells són Sílvia 
Farrés, Carles Pauné, Joan Vi-
dal, Bernat Canals, Víctor Mi-
guel, Adrià Tort i Raül Pendón.
El material ha estat enregistrat 
a l’estudi TapeTone Studio, a 

Terrassa, amb Jose González 
com a tècnic de so i mesclador. 
Han comptat amb la producció 
artística de Miguel Zamarripa 
i Yves Roussel n’ha procurat la 
masterització.
Sota el lema de #FestaCamale-
ònica van donar-se a conèixer 

l’any passat amb la ‘Gira Nits 
per Recordar’, oferint més 
d’una trentena de concerts per 
tot el territori català. Aquesta 
temporada l’engegaran a mit-
jans d’abril i el tour d’enguany 
els portarà a visitar escenaris 
com el de l’Acampada Jove.

JoKB presenta el seu nou single ‘Mil Crits’
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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Monsieur Ardan. Gran viatger del segle XIX”, 
una fantàstica creació fotogràfica de ficció

A l’Espai Artèria –dins del marc del FineArt 
2017- amb el reclam de “Monsieur Ardan. 
Gran viatger del segle XIX” se’ns presenta un 

projecte de creació fotogràfica de ficció, representat 
per un enigmàtic personatge, magníficament nodrit 
de fonts literàries, per a retre alhora una mena d’ho-
menatge a la història de la fotografia de la segona 
meitat del segle XIX.
La invenció d’aquesta impenetrable i excèntrica per-
sona -amb el pseudònim de Senyor Ardan- que és 
alhora escriptor, fotògraf, botànic i incansable viat-
ger, serveix al fotògraf Xavier Mulet de pretext per 
a rescatar autors i artistes incògnits i també per a 
endinsar-se en fragments del passat, arxius de fets 
memorables i la revisió de la pròpia història. En la 
línia de fer realitat aquest agosarat projecte, Mulet, 
se serveix de l’ús de procediments i tècniques foto-
gràfiques com: el col·lodió humit, els ambrotips i els 
ferrotips; alhora que també de diversos materials 
d’impressió com: fotogrames, cianotípies, retrats en 
paper i peces reals u objectes personals de les seves 
expedicions geogràfiques.  
El Senyor Ardan, doncs, amb la personificació pròpia 
d’aquells homes del Renaixement, que dominaven 
tot un seguit de competències, a més de ser amant de 

l’aeronàutica i de la ciència, va 
poder fer realitat el seu anhel 
de conèixer món com a  gran 
explorador fins que va veure 
el final dels seus dies, a San 
Francisco, plantant cara a una 
llarga malaltia; en un moment 
en què, al 1914 i arran d’un in-
cendi, perdia la seva finca de la 
Bretanya francesa, amb bona 
part del seu llegat. A resul-
tes d’aquest incident, aquesta 
mostra apunta a ser una extra-
ordinària recopilació de mate-
rial rescatat i recuperat de fons 
privats i institucions. 
En la condició d’explorador, 
és a dir, aquell que viatja amb 
el propòsit de descobrir nous 
territoris, espais desconeguts, rutes de comercials, 
recursos naturals, etc., des de motivacions de tota 
mena: econòmiques, religioses, militars o turísti-
ques; el seu treball et descobreix l’esperit d’un verita-
ble explorador de finals del segle XIX i principis del 
XX, mitjançant una tecnologia fotogràfica certament 

especifica que el capacitava per a apropi-
ar-se amb encert del pas del temps; de fet, 
una manera decidida de comunicar les 
descobertes de les grans expedicions dife-
rentment de com s’havia fet fins aleshores. 
Una representació de la realitat, al capda-
vall, ben distant  d’aquells apunts del natu-
ral i d’unes no gaire fiables d’il·lustracions 
d’abans del naixement de la fotografia.
Tot és, efectivament, un fantàstic recorre-
gut pels records de disset anys de viatge i 
experiències pels territoris de La ruta de 
la seda, a la Xina, aquell destí d’Orient -al 
costat de les antigues civilitzacions- que 
tant apassionava a qualsevol explorador. I, 
de retruc, el llibre que se’n deriva, des del 

EL SIRENI DE STA 
MARIA DE MIRALLES
El Museu de la Pell enriqueix el 
seu fons amb les restes d’un exem-
plar de sireni trobat pel CECI en 
una excavació paleontològica.
Del 17 de novembre al 26 de març 
al Museu de la Pell.

JOSEP ROMEU I 
FIGUERAS
Fotografies. Una pinzellada de la 
vida i l’obra d’aquest poeta i crític 
literari especialitzat en literatura 
catalana, poesia tradicional i tea-
tre popular.
Del 24 de febrer al 19 de març al 
vestíbul de la Biblioteca Central.

PAU BARCELÓ I JOSEP 
ROMEU
Fotografies. El fotògraf barceloní 
Pau Barceló va fotografiar les repre-
sentacions de «Cicle de teatre medi-
eval» i «La Passió».
Del 24 de febrer al 19 de març a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

FINEART
Fotografies. Diverses exposicions de 
temàtiques variades.
Del 24 de febrer al 19 de març a diver-
sos espais.

JOSEP M. ROSICH A 
L’AIRE LLIURE
Exposició sobre obres de l’autor.
Fins el 30 d’abril a la Tossa de Montbui.

20 ANYS DEL TEATRE 
DE L’AURORA
Un breu repàs als 20 anys d’història 
del teatre independent de Cal Font a 
través de la mirada dels altres.
De març a maig al Teatre de l’Aurora.

LA GÈNESI DE LA 
FORMA
Mostra de treballs de recerca sobre 
els mecanismes i les forces físiques 
que generen la forma.
De l’1 al 31 de març a La Gaspar sala 
d’exposicions.

DONES SINDICALISTES
Ens presenta 12 dones que, al llarg 
de la història, van destacar per la 
seva tasca en diferents organitzaci-
ons sindicals.

Del 6 al 20 de març a l’Espai Cívic 
Centre.

DIBUIXANT AMB LES 
TISORES
Assumpta Codina
Il·lustracions inspirades en el món 
dels més petits i retallades en pa-
per.
Del 13 de març al 28 d’abril al Punt 
de lectors de la Biblioteca Central.

DRET A VIURE. 
REFUGIATS SENSE 
REFUGI
Reportatge fotogràfics sobre l’ex-
periència d’un camp de refugiats.
Fins el 26 de març a la sala d’expo-
sicions Camil Riba de Sant Martí 
de Tous.

EXPOSICIONS
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rigor de ser fidel a la realitat, va editar-se amb el títol 
de ‘’Descripció del Món’’, encara que de seguida va 
semblar més adient el de ‘’El llibre de les meravelles’’; 
una obra que malgrat tot en alguns capítols no sem-
blava suficientment creïble ja que no hi havia prou 
seqüencies viscudes, és a dir, mancaven aportacions 
subjectives.
Una aproximació a Xavier Mulet
Un perfil personal t’apropa a un professional, fill de 
Barcelona, que és llicenciat en  Belles Arts de Barce-
lona, en l’especialitat de Fotografia, Cine i Vídeo. La 
seva competència professional el vincula ben aviat a 
una fotografia que abraça des del retrat, el nu i el cos 
humà fins a unes esplèndides incursions en el paisat-
ge. Als nostres dies, ha participat ja de moltes expo-
sicions individuals i col·lectives, a més de diferents 
projectes amb tècniques i procediments certament 
laboriosos i plens d’enginy creador. D’un temps ençà 
ha manifestat un especial interès, al costat del col-
lectiu Atelieretaguardia, per l’estudi, la investigació i 
la difusió de diferents tècniques fotogràfiques, àdhuc 
de la primera època de la fotografia.



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Sarandë o el pes de les minories gregues a Albània

El “Carretilles”

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Arquitectures i veïnatges

Amb l’Illa de Corfú en un ho-
ritzó no massa llunyà, Sa-
randë o Saranda se’t persona 

com a un dels incipients i més atrac-
tius destins costaners d’una bellíssi-
ma i espectacular Rivera albanesa. 
De temps remots, aquesta ciutat va 
veure uns primers assentaments tri-
bals d’origen grec que li van concedir 
una relativa importància portuària, 
amb la identitat de Agioi Saranta; un 
protagonisme que es va mantenir fins 
molt més endavant, amb un episo-
di de gran prosperitat poc abans de 
l’Era cristiana. Però, després d’estar 
subjugada a l’imperi romà i de veure 
construïda una solida fortificació, va 
passar llargs períodes sense cap capí-
tol rellevant fins que  els seus designis 
van passar a formar part de la història 
albanesa. 
Estrenat el segle XX, Sarandë -a uns 
tres cents quilometres de Tirana, i 
amb una declarada minoria grega- va 
passar a ser inclosa en els límits terri-
torials del nou Estat albanès, malgrat 
no deixar de ser una posició puntu-
alment perseguida i a voltes ocupada 
per Grècia entre el 1913 i 1916. Si més 
no, va ser l’avenc de les forces italianes, 
a l’any 1939, la causa que va reactivar 
el seu districte portuari en tant que un 
estratègic embarcador. Aquest episodi 
de tinença feixista a més d’imposar el 
nom de “Porto Edda” -en honor a la fi-
lla gran de Mussolini- va obrir pas a la 
definitiva annexió d’Albània per part 
d’Itàlia; un infortuni que va conduir a 
un conflicte bèl·lic greco-italià fins el 
desembre de 1940; moment de la in-
vasió alemanya sobre de Grècia.
Avui, la sensual i retallada silueta 

Antoni Ollé Bertran, nasqué i morí en 
Igualada (1920 - 1991). Foren set dè-
cades d’una vida intensa. S’inicià en 

el món del comerç, dedicant-se a la venda de 
pesca salada, al passatge del Forn, número 8.
En la Guia d’Igualada de 1950, no apareix en 
la relació d’industrials i comerciants, però sí 
que ja figura en la secció informativa de la 
Guia de 1964, en l’apartat de “muebles”, do-
nat que en els darrers anys cinquanta - que 
foren els de l’arribada massiva d’immigrants- 
es dedicà a la compravenda de tota mena de 
mobles, al carrer de santa Caterina, 33. Allí, 
la gent que venia a instal.lar-se a Igualada 
i rodalies, li comprava mobiliari - algun de 
segona mà - que li pagaven en còmodes ter-

minis. Al mateix temps, es dedicà a llogar taules 
i cadires per espectacles, reunions, festes de car-
rer, revetlles... Quan va complir 50 anys en aquesta 
darrera ocupació, cedí a l’Ajuntament d’Igualada, gra-
tuïtament, les cadires i taules per a la Festa Major.
Va casar-se amb la Conxita Palau -que, ara, comp-
ta 96 anys-  i van tenir un fill, l’Isidre (1944-1999), 
que havia traslladat el negoci al carrer Pujades, 70-
72; però, malauradament, morí jove, i la mare va 
continuar-lo fins que el traspassà.
Fou, doncs, un conegut comerciant, en un deter-
minat temps de la vida igualadina, que mereix ser 
recordat.

(Informació i foto, cedides per JFG, de Vilanova del Camí). 
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d’una captivadora badia esquiva la mirada a un no menys 
atractiu embolcall de frondosos pujols per damunt d’unes 
planúries de generosos conreus que van estenent-se cap 
al mar. Més enllà, a la zona nord de la ciutat, per sobre 
del turó anomenat Mali Lëkurësit, s’imposa una irregular 
formació muntanyenca que sobrepassa els sis-cents metres 
d’altitud. I, si bé és la platja de Sarandë, el destí que aquests 
darrers anys ha vist incrementada una respectable oferta 
turística  i residencial, que se sumen a la suficientment rica 
font d’ingressos de la seva estratègica posició geogràfica; 
són uns escassos monuments, d’una certificada estètica, els 
que atorguen més notorietat a la ciutat. Així, unes meritò-
ries restes de la vella fortalesa romana amb les ruïnes d’una 
torre i una discreta porta d’accés, a més d’una antiquíssima 

sinagoga que guarda uns mosaics sobre l’Arca de l’Aliança 
-i que en qüestió de temps va ser convertida en cristiana- 
són els reclams inequívocs d’un testimonial passat.
Emperò, potser l’edifici més apreciable i suggestiu és el 
Monestir dels Quaranta Màrtirs, una gran estructura que 
s’aixeca sobre un turó, des d’on les vistes són summament 
espectaculars. Aquesta joia, construïda al segle VI, va ser 
realment descoberta arran d’una excavació operada a 
principis del XX; després, va viure una breu etapa prodigi-
osa fins que al llarg del règim comunista va reconvertir-se 
en un edifici militar. Ara, els frescos de l’Església tornen a 
lluir en una única nau que et descobreix darrere l’altar la 
insòlita estampa de set fantàstics absis, i una misteriosa 
cripta transformada en un recondit cementiri..  

El mar de  Sarandë i l’Illa de Corfú al fonsSarandë, ruines de la fortalesa



  DIMARTS 21  

CINEMA
Igualada 

Secció Oficial a Competició Parla Extran-
gera (Rewind Festival.
Dimarts a les 8 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

LLENGUA
Igualada 

La tertúlia del mes
Conversa per fer pràctica oral en català i 
millorar-ne tant la fluïdesa com la correc-
ció.
Dimarts a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

CLUB DE LECTURA
Piera 

Trobada de persones que han llegit el ma-
teix llibre. En aquesta ocasió “Res és per-
fecte a Hawaiï” de Màrius Serra.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca.

  DIMECRES 22  

CINEMA VO
Igualada 

Projecció de la pel.lícula “Billy Elliot” , 
basada en el llibre que es comentarà en el 
club de lectura en anglè
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “De fora vingueren”  
de Matthew Tree
L’escriptor anglès presentarà la seva dar-
rera obra, “De fora vingueren”, una crítica 
provocativa del racisme a Anglaterra avui 
en dia.
Dimecres a les 7 de la tarda a la sala de 
socis de l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Piera 

Presentació del llibre “Lola Vendetta”. Ra-
quel Riba Rossy presenta una divertida 
novel·la gràfica que explica les aventures 
de Lola Vendetta, una jove al·lèrgica a les 
injustícies, irreverent i mordaç
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca.

  DIJOUS 23  

CONTES PER A ADULTS
Igualada 

“Pasadizos secretos”. Torna Sandra Rossi, 
una de les millors narradores del país, amb 
una nova sessió de contes per a adults so-
bre els somnis d’infantesa.
Dijous a les 9 del vespre a les Golfes del 
Teatre de l’Aurora.

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 

“Alegra’m la vida”. L’emblemàtic llibreter 
Guillem Terribas (fundador de la Llibreria 
22) ens descobreix a través dels records, 
experiències i vivències la seva passió pel 
cinema.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

Luciano Zecca , organista titular de la Ca-
tedral de Lecco i Gabriella Locatelli Serio 
(soprano).
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

MÚSICA
Igualada 

Concert amb GIANT REV. Nova banda 
de rock nascuda a Barcelona liderada per 
l’igualadí Pau Sastre.Tindrem el concert de 
presentació del seu nou disc.
Diumenge a 2/4 de 8 a laBastida.

MÚSICA
Jorba 

Diego Paqué presenta el seu treball “Entre 
jazmines y rosas”, un espectacle genuí, in-
tens i copat de matisos interpretatius..
Diumenge a les 7 de la tarda a l’església 
de Sant Genís.

CINEMA FAMILIAR
Calaf 

Projecció de la pel.lícula doblada al català 
“Com entrenar el teu drac”.
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia a la sala 
Folch i Torres del Casal.

CINEMA
Calaf 

Projecció de la pel.lícula “La plaga”. En 
acabar es farà una anàlisi fílmica a càrrec 
de Bet Miquel.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

ESPECTACLE INFANTIL
Piera 

“Peumayen, el somni dels colors”. Un vi-
atge per diferents móns màgics plens de 
colors i emocions.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

ESPECTACLE FAMILIAR
Capellades 

Xarxa Capellades, espectacle a determinar.
Diumenge a les 6 de la tarda al Saló Rosa 
de la  Lliga.

  DILLUNS 20  

CONFERÈNCIA
Igualada 

Antoni Escudero. Vallferosa i els castells 
romànics de Catalunya. Vols conèixer Ca-
talunya pam a pam? 700 castells romànics 
t’ajudaran a fer-ho. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Setmana de concerts d’alumnes de l’EM-
MI. Els alumnes mostren el seu treball del 
trimestre.
De dilluns a divendres a partir de 2/4 de 6 
de la tarda a  l’Escola de Música.

MÚSICA
Igualada 

Cantata escolar: “Bruixes”. Música: Ricard 
Gimeno i text: Jesús Nieto. Quinzena edi-
ció de la Cantata Escolar, un treball realit-
zat per l’alumnat de 4t de primària de les 
escoles.
Dilluns a les 6 de la tarda i a 2/4 de 8 del 
vespre al pavelló de les Comes.

  DIVENDRES 17  

POESIA
Igualada 

Dia Internacional de la Poesia. Lectura de 
poemes a càrrec d’usuaris de la Bibliote-
ca. Aquest any es dedica a Josep Romeu i 
Figueras, poeta, crític literari, folklorista i 
musicòleg.
Divendres a les 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central.

TEATRE
Igualada 

“Mambo”.  Una absurda comèdia negra so-
bre l’amor a càrrec de Les Antonietes Tea-
tre, una de les companyies catalanes més 
destacades.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Igualada 

El grup de pop-rock manresà FALCON & 
FIRKIN presentaran en concert el seu es-
pectacle “Sessions”.
Divendres a les 12 de la nit al pub El Niu 
(p. de cal Font).

XERRADA
Masquefa 

“La industrialització al segle XIX” a càrrec 
de Maite Garcia Borderia, historiadora.
Divendres a les 6 de la tarda a la 
Biblioteca.

BALLET EN CINEMA
Capellades 

Eugène Onéguine amb el Ballet Nacional 
del Canadà.
Divendres a les 8 del vespre a la Sala 
Paper de Música.

  DISSABTE 18  

TEATRE
Igualada 

“Mambo”.  Una absurda comèdia negra so-
bre l’amor a càrrec de Les Antonietes Tea-
tre, una de les companyies catalanes més 
destacades.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

FINEART
Igualada 

“Els fòssils de la fotografia” amb  Joan 
Fontcoberta. Les restes fòssils d’un sireni 
de 45 milions d’anys, trobades a la comar-
ca de l’Anoia i exposades al Museu de la 
Pell són el pretext per parlar amb Joan 
Fontcuberta.
Dissabte a les 12 del migdia a l’adoberia 
Bella.

FINEART
Igualada 

Visita al Celler de la Cooperativa, obra de 
Cèsar Martinell, a càrrec de David Mar-
tínez.
Dissabte a les 12 del migdia al Celler 
Martinell.

FINEART
Igualada 

Taller de fotografia nocturna. Aprèn com 
fer fotografies a la nit, amb poca llum.
Dissabte a partir de les 7 de la tarda a la 
Cotonera.

PATITROBADA
Igualada 

Si vens, trobaràs jocs de taula per a totes 
les edats i podràs compartir una estona 
agradable amb gent que li agrada el bon 
rollo i jugar.
Dissabte a partir de les 10 del matí al 
vestíbul de l’Ateneu.

MÚSICA/PERFORMANCE
Igualada 

Timpahn Performance sonora i visual
Projecte unipersonal de Yarei Molina.
Dissabte a les 7 de la tarda a laBastida.

MÚSICA
Igualada 

Concert de Giovinetto. Giovinetto és un 
grup vocal format per joves del Bergue-
dà. Van ser finalistes al concurs Oh Happy 
Day de TV3.
Dissabte a les 8 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DISSABTES INFANTILS
Igualada 

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus 
Cooperativa us convida a l’activitat Ani-
mació lectora: ‘El tren i el xiulet màgic’.
Dissabte a les 12 del migdia a la botiga 
Abacus.

CINEMA
Vilanova del Camí 

Gala de lliurament de premis del Rewind 
Festival. Durant tot el cap de setmana pro-
jecció de curtmetratges.
Dissabte a les 8 del vespre al centre 
polivalent de Can Papasseit.

CINEMA
El Bruc 

Projecció del documental “Els santuaris de 
l’antifranquisme”. Es comptarà amb la pre-
sència de la directora del film Núria Oliva.
Dissabte a les 7 de la tarda al Casal 
Familiar.

CINEMA EN FAMÍLIA
Capellades 

Projecció de la pel.lícula “Capità Dent de 
Sabre”.
Dissabte a les 6 de la tarda al Saló Rosa 
de la  Lliga.

  DIUMENGE 19  

TEATRE
Igualada 

“Mambo”.  Una absurda comèdia negra so-
bre l’amor a càrrec de Les Antonietes Tea-
tre, una de les companyies catalanes més 
destacades.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

ACTUACIÓ CASTELLERA
Igualada 

Inauguració del nou local dels Moixigan-
guers d’Igualada amb l’actuació dels Cas-
tellers de Vilafranca i els Moixiganguers 
d’Igualada.
Diumenge a les 12 del migdia a l’Estació 
Vella.

FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE
Igualada 

Concert de cant i orgue amb composici-
ons de Bossi, Dubois, Mozart, Mendelsso-
hn, Lefébure-Wély i Boëllmann a càrrec de 
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PASSATEMPS

Sudokus
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Dificultat: Alta

Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

HORITZONTALS: 
1. No arriba a ser emprenyador, però sempre et deixa com amoïnat / 2. Segons com té conya, 
aquesta variant de postre de músic. Fa nosa amb el pam / 3. Una micona de res. Sembla el cavall 
del Cid, aquesta òliba. Ven a inversors / 4. Folre sense folre. Trastoca durant la tempesta. Al revés 
fa parella / 5. Que clavi ell, que té la flor. Que sigui així, però en llatí / 6. Hi ha una ruta comercial 
que tot hi va. És a l’icor com a la por la paorosa / 7. Posi poli, posi, i veurà de pòlips la sobredosi. 
Primeres de la primeria / 8. Amaguen els menors darrere els colrats. Esquilats, moren espantosos 
/ 9. Olla desarticulada. Emergents just en els primers instants / 10. De les llengües africanes la de 
més joventut. Neguitós de mena / 11. Ha acabat el bròquil. Ai, Dant, tu ajudant sempre a l’antiga! 
Rua en forma de planeta / 12. Cor de cabra. De la pantalla que no es deixa tocar / 13. Actors, 
càmeres i director fent quilòmetres amb un cotxe nou. Luxe tan exagerat que fa força fàstic.

VERTICALS: 
1. Covardies de rei. Col·locar armaris i llits a lloc / 2. Just enmig del canyís. Tan llaminera que 
sempre duu el bigoti moll. Per a l’ajut és útil / 3. Quan el van fer fora de l’autobús es va posar el 
frac. Flor amb força olor de canard / 4. Allà a Cuernavaca. Com a valencià és infreqüent, va sem-
pre al ralentí. Predomina a l’amanida / 5. Podria ser Babel mateixa, aquesta llengua. Tan insòlit 
que no ho he sentit / 6. Boqueta de pinyó. Salt narratiu per estalviar cel·luloide. El primer que et 
trobes a Anglaterra / 7. Subratllo que hi poso doble full de carbó. Colorant encantat d’haver-te 
conegut a França / 8. Rector d’Alger. Ensenya joies, cotxes i abrics de pell / 9. Al cor del papa. 
Parells que sembla que hagin de dur bessons. Club de Futbol i prou / 10. Motoret que a força de 
pedalades il·lumina de Praga fins a Moscou. Estabornits per la pujada / 11. La part interna del 
popet. Casaments, inclosos els responsoris / 12. Camps de conreu que desperten la més gran 
indiferència. D’un bot han desaparegut uns tals.

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:
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Front d’Aragó, 1937 A Igualada • Incierta glòria

RAMON ROBERT / 

El mallorquí Agustí Villaronga és 
un cineasta de primera. Se’l sol 
associar amb Pa negre, però cal 

recordar que és també l’autor de pel·
lícules tant notables com són Tras el 
cristal, El niño de la luna, El mar o Aro 
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Tolbukhin. Ara ens arriba la seva nova 
pel.lícula,  Incierta glória, en la que s’hi 
adapta una formidable novel·la de Joan 
Sales. Aquest, a més de magnífic es·
criptor, va ser comandant d’infanteria 
de l’exèrcit republicà. 
Produïda per Massa d’Or Produccions 
(Issona Passola al cap, també respon·

sable de Pa negre), aquesta darrera pel.
lícula del sempre sensible i inconfor·
mista Villaronga concentra la seva ac·
ció en plena Guerra Civil espanyola, 
al front d’Aragó, a l’any 1937. Lluís, un 
jove oficial republicà, destinat a un lloc 
temporalment inactiu en un erm de·
sert, coneix una enigmàtica vídua de la 

qual s’enamora.
Interpretada per Marcel Borràs, Núria 
Prims, Bruna Cusí, Oriol Pla, Juan Di·
ego i Terele Pávez, Incierta glória parla 
d’aquells que no surten als llibres d’his·
tòria, dels perdedors que no només 
cauen en la guerra. De la desesperació 
d’una generació, d’un país. 

Una de Disney
A Montbui • La Bella y la Bestia

RAMON ROBERT / 

El conte clàssic de Jeanne·Marie 
Leprince de Beaumont La bella 
i la bèstia ha estat portat al cine·

ma en diverses ocasions. Les més re·
cordades foren filmades per Jean Coc·
teau, als anys 50, i pels estudis Disney, 
en dibuixos animats. 
Ara s’ha estrenat una nova versió, tam·
bé produïda per Disney, que aquesta 

vegada ha optat per treballar amb ac·
tors i fer us d’imatges reals, tot que hi 
ha molt trucatge i molts efectes espe·
cials. La nova pel.lícula casa l’especta·
cle visual i un luxós disseny amb una 
història ja coneguda, però que pretén 
llançar un nou encanteri sobre els vells 
fans i sobre els nouvinguts. Destacable 
repartiment: Emma Watson, Dan Ste·
vens, Luke Evans, Emma Thompson, 
Ewan McGregor, Ian McKellen

La tortuga i el nàufrag
El racó del Cineclub • La tortuga roja

RICARD FUSTÉ / 

El dijous 23 de març, en doble ses·
sió a les vuit i les deu del vespre, 
a l’Ateneu Cinema, el Cineclub 

presenta la producció francesa d’ani·
mació del 2016 La tortuga roja, dirigida 
per l’holandès  Michaël Dudok de Wit. 
Tot i que, com hem dit, la producció és 
bàsicament de nacionalitat francesa, 
La tortuga roja està realitzada Dudok 
de Wit a partir de l’encàrrec dels estu·
dis d’animació japonesos més famosos, 
els mítics Ghibli, fundats pels mestres 
Hayao Miyazaki i IsaoTakahata. 
Formalment, podríem dir que la sere·
nitat de la posada en escena i la impor·
tància concedida a la naturalesa que 
envolta el protagonista –magnificada 
pels plans generals· són característi·
ques que comparteix amb els treballs 
de Miyazaki, però la influència del 
còmic francès i belga es fa evident en 
una línia clara i en un gust per l’aven·

tura que remeten directament a Her·
gé (Tintin); finalment, Dudok de Wit 
reconeix també la influència del gran 
Winsor McCay (Little Nemo), prou 
evident en el disseny de la gran tortuga 
vermella. Aquests talents cristal·litzen 
en una faula senzilla i commovedora 
sobre la naturalesa i les edats de l’ho·
me, explicada a través de les vivències 
d’un nàufrag en una illa solitària o pot·
ser no tant. 
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MANCHESTER FRENTE AL MAR  
Estats Units. Drama. De Kenneth Lonergan. Amb Casey 
Affleck, Michelle Williams.   
El solitari Lee Chandler viu a Boston. Però es veu obligat a 
tornar al seu petit poble natal després d’assabentar-se que el 
seu germà Joe ha mort. Allà es troba amb el seu nebot de 16 
anys, del que haurà de fer-se càrrec. Tot d’una, Lee es veurà 
obligat a enfrontar-se a un passat tràgic que el va portar a 
separar-se de la seva dona Randi i de la comunitat en la qual 
va néixer i va créixer.

    LA BELLA Y LA BESTIA
Estats Units. Fantasia. De Bill Condon. Amb Emma Wat-
son, Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson, Ewan 
McGregor, Ian McKellen
Adaptació a imatge real del clàssic de Disney “La bella i la 
bèstia”, basat en un conte de Leprince de Beaumont. S´hi 
explica la història d’una jove que per salvar el seu pare, deci-
deix anar a un castell i quedar aquí atrapada al costat d’una 
bèstia maleïda.

MASAAN
Índia-França. Drama. De Neeraj Ghaywan. Amb Richa 
Chadda, Sanjay Mishra, Vicky Kaushal. 
Relat sobre dues famílies atrapades en les restriccions hin-
duistes. Benarés, la ciutat santa a la vora del Ganges, no 
té compassió amb aquells que no respecten les tradicions. 
Quatre personatges a la recerca d’un futur millor, atrapats 
entre l’època moderna i les tradicions, les imposicions de 
les castes.

INCERTA GLORIA
Espanya. Drama. D´ Agustí Villaronga. Amb Marcel Bor-
ràs, Núria Prims, Bruna Cusí, Oriol Pla, Juan Diego, Terele 
Pávez. 
Plena Guerra Civil Espanyola, al front d’Aragó, any 1937. Llu-
ís, un jove oficial republicà, destinat a un lloc temporalment 
inactiu en un erm desert, coneix una enigmàtica vídua de la 
qual s’enamora. Segons la novel·la de Joan Sales. 

LA TORTUGA ROJA
França-Japó. Animació. De Michael Dudok de Wi. 
Història muda sobre un nàufrag en una illa tropical deserta, 
poblada de tortugues, crancs i aus. La pel·lícula explica les 
grans etapes de la vida d’un ésser humà. Debut en el llarg-
metratge de l’animador Michael Dudok de Wit, guanyador 
de l’Oscar pel seu curtmetratge Father and Daughter..

LOS CABALLEROS BLANCOS
Belgica. Drama de guerra. De Joachim Lafosse. Amb Vin-
cent Lindon, Louise Bourgoin, Valérie Donzelli. 
Jacques Arnault, president de l’ONG ‘Move for kids’, plane-
ja una gran operació: ell i el seu equip pensen treure del 
Txad a 300 orfes, víctimes de la guerra civil, i lliurar-los per 
adopció. La periodista Françoise Dubois els acompanya per 
cobrir la informació. Immersos en la brutal realitat d’un país 
en guerra, els membres de l’ONG comencen a desmoralit-
zar-se comencen a preguntar-se quins són els límits d’una 
intervenció humanitària.

ORM EN EL REINO DE LAS NIEVES
Índia-França. Drama. De Neeraj Ghaywan. Amb Richa 
Chadda, Sanjay Mishra, Vicky Kausha. 
Relat sobre dues famílies atrapades en les restriccions hin-
duistes. Benarés, la ciutat santa a la vora del Ganges, no 
té compassió amb aquells que no respecten les tradicions. 
Quatre personatges a la recerca d’un futur millor, atrapats 
entre l’època moderna i les tradicions, les imposicions de 
les castes.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

INCERTA GLÒRIA 
Dv: 18:00/20:10/22:20
Ds: 18:00/20:10/22:20
Dg: 18:00/20:10/22:20
Dll: 17:00/19:30/22:00
Dm: 18:00/20:10/22:20
Dc: 16:10/20:10/22:20
Dj: 17:00

ORM EN EL REINO DE LAS NIEVES
Ds: 11:00 (CAT)/ 16:15 (CAST)
Dg: 11:00 (CAT)/ 16:15 (CAST)
Dc: 18:15 (CAST)

LA TORTUGA ROJA (Cineclub)
Dj: 20:00/22:00

1/ LA BELLA Y LA BESTIA (TP)
Dv. Dll a Dj: 18:20/21:00
Ds i Dg:12:00/15:45/18:20/21:00

2/ KONG: LA ISLA CALAVERA (3D) 
(7A)
Dll a Dj: 17:20
2/ KONG: LA ISLA CALAVERA (7A) 
Dv: 17:20/19:50/22:00
Ds. i Dg: 
11:50/14:45/17:20/19:50/22:20
Dll a Dj: 19:50/22:20

3/ LOGAN (16A)  
Dv. Dll a Dj: 19:15/22:15
Ds i Dg: 12:30/16:30/19:15/22:15

4/ LA BELLA Y LA BESTIA 3D (TP)
Dv Dll a Dj: 17:00
Ds i Dg: 13:00/16:45
4/ LA BELLA Y LA BESTIA (TP)
Dv Dll a Dj: 19:35/22:10
Ds i Dg: 19:20/22:00

5/ BALLERINA (TP)
Ds i Dg: 11:45/13:40/15:30
5/ LA BELLA Y LA BESTIA (TP)
Dv a Dj: 17:40/20:15
5/ LA GRAN MURALLA (7A)
Dv a Dj: 22:50

6/ BATMAN LEGO (TP)
Ds i Dg: 12:10/14:10/16:15
6/ ES POR TU BIEN (7A)
Dv a Dj: 18:25/20:35/22:40

7/ LO QUE DE VERDAD IMPORTA 
(16A)
Ds i Dg: 12:45/15:00
7/ GOLD (TP)
Dll a Dj: 17:15
7/ EL GUARDIAN INVISIBLE (16A)
Dv a Dg: 17:15/20:00
Dll a Dj: 17:15
7/ 50 SOMBRAS MAS OSCURAS (18A)
Dv a Dj: 22:30

8/ INCERTA GLORIA (12A)
Dv. Dll a Dj: 17:00/19:25/21:50
Ds i Dg: 
12:20/14:35/17:00/19:25/21:50 

SALA AUDITORI

LA BELLA Y LA BESTIA
Dv: 18:15/20:50
Ds:16:00/18:40/21:00
Dg:16:00/18:40/21:00

SALA PETITA

MANCHESTER FRENTE AL MAR
Dv: 18:15/20:50 
Ds: 16:00/18:30/21:00
Dg.: 16:00/18:30/21:00

MASSAN (12 anys)  
Dg: 18:00
LOS CABALLEROS BLANCOS (7 anys)
Dg: 19:40
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PROGRAMACIÓ  CANAL TARONJA  ANOIA

 DILLUNS

 DIMARTS

També pots veure 
programació a la carta a: 

canaltaronja.tv/anoia

20.00 - Info Taronja. 
20.15 - Targeta Taronja. 
21.00 - En imatges. 
22.00 - Info Taronja.
22.15 - Targeta Taronja. 
23.00 - En imatges. 

20.00 - Info Taronja. 
20.15 - La Plaça. 
21.00 - Batecs de Piera. 
21.45 - Montbui Actiu. 
22.00 - Info Taronja. 
22.15 - La Plaça. 
23.00 - Batecs de Piera. 
23.45 - Montbui Actiu. 

 DIMECRES

 DIJOUS

 DIVENDRES

 DISSABTE

 DIUMENGE

20.00 - Info Taronja. 
20.15 - El Termòmetre. / Anem per feina.
21.00 - Joves Talents. 
21.15 - El gust de l’Anoia.  / La meva Anoia. 
22.00 - Info Taronja. 
22.15 - El Termòmetre. / Anem per feina
23.00 - Joves Talents.
23.15 - El gust de l’Anoia.  / La meva Anoia. 

20.00 - Info Taronja. 
20.15 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
20.45 - Montbui Actiu. 
21.00 - La Plaça. 
22.00 - Info Taronja. 
22.15 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
22.45 - Montbui Actiu. 
23.00 - La Plaça.

20.00 - Info Taronja. 
20.45 - Batecs de Piera. 
21.30 - Joves Talents. 
21.45 - En imatges. 
22.00 - Info Taronja. 
22.45 - Batecs de Piera. 
23.30 - Joves Talents. 
23.45 - En imatges. 

10.00 - Info Taronja. 
10.45 - Repeticions.
16.00 - 1món.cat. Programa de la XAL 
18.00 - Repeticions.
20.00 - Info Taronja. 
20.45 - Targeta Taronja. 
21.30 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
22.00 - La Plaça. 
22.45 - Info Taronja. R
23.30 - El Termòmetre. /Anem per feina.
00.15 - Joves Talents. 
00.30 - En imatges. 
00.45 - Montbui Actiu. 

11.00 - Missa de Montserrat.
12.30 - Repeticions.
16.00 - 1món.cat. Programa de la XAL.
18.00 - Hoquei en joc. 
20.00 - Info Taronja. 
20.45 - Targeta Taronja. 
21.30 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
22.00 - La Plaça. 
22.45 - Info Taronja. 
23.30 - El Termòmetre. / Anem per feina.
00.15 - Joves Talents. 
00.30 - En imatges. 
00.45 - Montbui Actiu. 
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Febrer
3: Celerina; Blai; Anscari; Claudina Thévenet.

4: Andreu Corsini; Joan de Brito; Gilbert; Joana de Valois. 
5: Àgata; Calamanda.

6: Pau Miki; Dorotea; Amand.  
7: Ricard, rei d’Anglaterra; Teodor; Juliana;  Coleta.

8: Jeroni Emiliani; Elisenda 
9: Sabí; Nicèfor; Miquel Febres; Apol·lònia 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Santi Freixas Soteras

Un dia ens vàrem perdre
ja mai més podreu tonar

però el bon record que ens vàreu deixar
mai més s’anirà (us estimem)

que ens deixà el 8 de març de 1991

Jaume Freixas Térmens
que ens deixà el 15 de març de 2009

Igualada, març de 2017

Recordant a

Diumenge dia 19 a les 12.30h s’oficiarà una misa en record seu 
a l’Església Parroquial dels Hostalets de Pierola

Montserrat Costa Claramunt

Els seus estimats: fills, Carlota, Josep Maria, Carles, Joana, Victòria i Guillermina; fills 
polítics, nets, besnets  i  família tota, volem agrair les mostres de condol rebudes

1934-2017
Vídua de Josep Lladó Badia

Igualada, març de 2017Funerària Ànoia, S.L.

En record de:

Ha mort cristianament  el dilluns dia 13 de març

Josep Planell Torras

Els teus estimats:  nebots, Pepita i Tino, Dolors i Josep Maria, Adela i Jeroni, Teresa i 
Jaume  i  demés familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts. La família volem agrair 

les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc el passat dimarts dia 14 
de març a la parròquia de la Soledat.

Ha mort  cristianament  el passat diumenge dia 12 de març  a l´edat de 79 anys.

Igualada, març de 2017Funerària Anoia, S.L.  

A.C.S

En record de:

El passat dissabte dia 11 de març unes 40 famílies de les catequesis 
de les parròquies de Santa Maria i la Soledat d’Igualada, Sant Pere 
apòstol d’Òdena i Sant Vicenç de Castellolí ens varem trobar a la 
casa de colònies la censada per passar una jornada lúdica i festiva i 
estrenya els llaços d’amistat entre nosaltres. La jornada va comen-
çar a les 10:30 del matí amb un divertit joc de presentació, seguida-
ment els pares varen gaudir d’una sessió de cinefòrum mentre els 
infants participaven en una divertida gimcana pel bosc. Al migdia 
vam posar en comú els diferents valors treballats durant el matí en 
una eucaristia molt viva i participada entre tots, les guitarres i la 
percussió ens va ajudar a fer més festiva la missa, amb el cant dels 
adeús després de dinar donàvem per acabada aquesta jornada.

Trobada dels grups de 
catequesi a la Censada

El proper diumenge, 19 de març, Mons. Roma Casanova, bisbe de 
Vic, visitarà Sant Marti de Tous per conferir l’ordenacio diaconal a 
Alejandro Enriquez Islas, missioner josefi. La celebració tindrà lloc 
a les cinc de la tarda a l’església parroquial.
L’Alejandro va néixer el 12 de març de 1989 a San Luis del Río Colo-
rado (Sonora, Mèxic). Ingressà al seminari josefí als quinze anys, l’1 
d’agost de 2004. Després dels estudis del batxillerat i de filosofia, va 
començar el noviciat. El 6 d’agost de 2011 va donar el seu primer sí 
com a missioner josefí.
Els Josefins, fundats a Mèxic per l’igualadí P. Josep Maria Vilaseca, 
tenen la seva casa a la Pobla de Claramunt i s’ocupen, a més, de les 
parròquies de Ntra. Sra. de Fàtima d’Igualada, Sant Martí de Tous i 
la capellania de les Carmelites d’Igualada-Jorba.

Ordenació diaconal a Sant 
Martí de Tous



              

·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i 
postpart
·Tallers per nadons

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes matí. 
Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)

93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

De dilluns a divendres de 9 a 14h
 i de 15 a 20h

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 75 
PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de la 
personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Acupuntura, Shiatsu, Massatge 
terapèutic, Re�exologia, Flors de Bach, 

Dietètica, Plantes medicinals, Ioga 
integral, Moviment lúdic, Hipopressius, 
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 17: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 18: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 19: ESTEVE/
SECANELL
Dia 20:  MISERACHS

Rambla Nova, 1
Dia 21: BAUSILI

Born, 23
Dia 22: CASAS V

Soledat, 119
Dia 23: PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

centre dental juvenil i familiar
“Per menjar-se la vida a mossegades”

Passeig Verdaguer, 55 - Local 10
08700 - IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01
www.bocaaboca.cat - info@bocaaboca.cat

especialistes en prevenció
logopèdia
podologia i posturologia
sedació conscient 
implantologia
totes les especialitat odontològiques

62  |  SALUT Divendres, 17 de març de 2017



SORTEJOS  |  63Divendres, 17 de març de 2017

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

El subscriptor 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 Ingravita a incorporar les dades que facilita per 
aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre 
informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, així com les activitas publicitàries i 
campanyes promocionals que Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i 
omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca

Vol en globus

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

TOTS ELS SORTEJOS

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola



                 de JOAN REQUESENS / President d’Òmnium Cultural Anoia

Divendres, 17 de març de 2017

“A Òmnium Anoia hem 
passat de dos-cents a un 

miler de socis en sis anys”
Soc nascut a Igualada, tinc 34 anys, i sóc el president d’Òmnium Cultural Anoia. 
De sempre he estat implicat en la defensa de la cultura i la llengua catalana i les 
nostres tradicions, també des d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb qui vaig 
tenir el goig d’esdevenir regidor de l’Ajuntament d’Igualada. Ara estic immers en 
la recta final d’un procés que acabarà, sí o sí, amb un referèndum. El farem.

El que està vivint Catalunya ha estat determinant 
perquè Òmnium sigui plenament  coneguda arreu?

Bé, crec que ja era una entitat prou coneguda per mol-
ta gent, tenim quasi 60 anys d’història, i a l’Anoia el 

2021 en complirem cinquanta. Molta gent sap que ens hem de-
dicat sempre a promoure la cultura i la llengua catalanes, i tam-
bé per fomentar la cohesió social. Sí que és cert que en aquest 
moment històric Òmnium s’ha posicionat en la necessitat que 
tinguem una república catalana, perquè creiem que és l’eina per 
poder realment protegir millor la cultura i la llengua del nostre 
país.

No era habitual veure com una entitat no política es posiciona 
tan clarament.

Ho hem fet per buscar el màxim de consensos, per assolir un re-
ferèndum i, és clar, perquè guanyi el sí. Però tampoc hem deixat 
mai de fer l’activitat que sempre ha fet Òmnium en la vessant 
cultural.

Sempre s’ha dit que el procés sobiranista ha sorgit del poble, 
i no dels partits polítics. El fet que l’ANC i Òmnium aneu de 
bracet en aquest camí és la demostració tàcita d’això?

El procés és un moviment social. Ha nascut des del poble, amb 
una força molt gran, gens normal a Europa. No hi ha gaire casos 
al món, de fet, que hagin estat tan llargs en els temps, que per-
durin. Quan en els països es guanyen drets, acostumen a ser així, 
des de la mobilització social, i els partits polítics van al darrere. 
Tot va començar amb la sentència de l’Estatut, després els partits 
es van presentar al Parlament per guanyar la independència, i es 
va obtenir la majoria necessària de diputats. Aquest és el mandat 

democràtic que els ha donat el poble. 

Quanta gent sou, ara a Òmnium Anoia, i quines activitats te-
niu en marxa?

Ara tenim uns mil socis, en els darrers sis anys s’ha passat de 
dos-cents a un miler, es nota molt que el compromís social amb 
el procés també hi és a l’Anoia amb la nostra entitat. Més enllà 
d’aquesta ampliació, estem duent a terme molts projectes. Fem 
presentacions literàries, promocions a les escoles de Montbui i 
Vilanova, premis literaris escolars, també treballem per recordar 
i dignificar persones que han fet molt per aquest territori, com 
Salvador Riba, com també fem amb els premis al compromís 
cultural per la Diada. I darrerament hem fet també a l’Anoia un 
projecte d’àmbit nacional que es diu “lluites compartides”, en el 
sentit de mostrar com, a través de la lluita social, Catalunya és 
avui com és. A l’Anoia l’hem fet basant-nos en la construcció 
del barri de Sant Maure a Montbui, als anys setanta. Aviat ho 
presentarem.

Algú podria pensar que ja és simptomàtic que precisament 
uns “indepes” hagin d’explicar la història dels inicis del barri 
de Sant Maure de Montbui.

Ja hi havia treballs fets. Però, mira, aquest projecte de “lluites 
compartides” va començar precisament perquè vèiem que la 
millor manera de construir aquesta república catalana era com-
partint. Aquest és l’eix central. Quan vam debatre què podíem 
fer a l’Anoia, ens preguntàvem què podríem treballar per donar 
valor a coses que van passar, i que potser no em som prou cons-
cients.... El barri de Montbui es va construir amb la força de la 
seva gent. Calia donar-li valor, a això. I t’he de dir que hi hem 
trobat moltíssima complicitat, hem parlat amb molta gent i de 

seguida s’hi van sumar.

Una igualadina, Marina Llansana, és vicepresidenta nacional 
d’Òmnium. Em consta que l’Anoia té prou pes dins de l’enti-
tat.

Sí, la Marina hi és gairebé al capdavant, i també tenim l’Eulàlia 
Solé a la junta. També hi ha molts treballadors que són iguala-
dins. 

Creus que Òmnium reflecteix la pluralitat que té aquest país?

Crec que sí. Les delegacions comarcals de l’entitat són molt di-
verses, heterogènies, transversals, amb moltes generacions dife-
rents, però totes treballen pel mateix objectiu. A l’Anoia ja tenim 
un bagatge molt gran, des de l’any 1961 que es va crear, va ser de 
les primeres al territori. Avui encara se n’obren, i forces, en dife-
rents llocs de Catalunya. Es veu molt clarament una implicació 
humana a pobles i ciutats que va creixent.

L’Anoia és un territori “fàcil”, per a una entitat com la vostra?

No som ni un barri de l’Hospitalet, ni un de Vic. Sociològica-
ment, també estem al mig. Reflectim molt la diversitat que hi ha 
al país. El suport a la independència és bastant elevat, però no és 
ni dels alts, ni els baixos. Té unes realitats que hem de conèixer 
tots els que hi vivim. Per a Òmnium no hi ha territoris fàcils o 
difícils, hem d’estar on hi ha el país, i això és a tot arreu.

Hi haurà referèndum?

Si el poble ho vol, hi haurà referèndum. Segur.

Jordi Puiggròs, www.jordipuiggros.com

Això de l’Oficina Liquidadora d’Igualada continua portant cua, ens diuen. És allò d’aquella oficina que deien que havíem perdut, però es veu que al 
final no perdrem... Com que l’assumpte va crear un terratrèmol al despatx de Marc Castells, des del govern d’Igualada es va córrer per promoure 
un manifest que tota la societat civil més significada de la ciutat va signar per reivindicar el manteniment de l’oficina i enviar-lo a Ca la Generalitat 
per fer-lo caure a la taula de l’Oriol Junqueras, que, a la cap i a la fi, és el responsable de tot això de la Hisenda Catalana... I vet aquí que ja la tenim 
muntada. Com que a Igualada mana el PDeCAT i Economia de la Generalitat és d’ERC, i a Igualada estan que ni es parlen els uns amb els altres, el 
govern català van decidir trucar a les portes del Consell Comarcal per demanar-li un espai on mantenir l’oficina. La solució va ser la Casa de Cultu-
ra, al carrer St. Carles, propietat del Consell, una mica més avall de les “contribucions”. Però acondiciar l’espai val 100.000 eurets, i el Consell va 
afanyar-se a dir que no té ni un euro. I sabeu qui acabarà pagant? La Diputació. No cal que us digui qui ha fet la gestió. Visca “Junts” pel Sí! 
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