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La Mostra omple Igualada
del millor teatre infantil

Una de les companyies participants en la passada edició, davant d’un nombrós públic. Foto: Joan Guasch.
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L’EDITORIAL

Teatre del bo
Igualada celebra, aquests dies, La Mostra de teatre
infantil i juvenil de Catalunya, un certamen que
ha consolidat la capital de l’Anoia com a referent
clar d’aquesta activitat artística en el nostre país.
Hi han tingut molt a veure la bona organització des
de la primera edició, el nombrós públic assistent i
l’excel·lent situació geogràfica d’Igualada.
La Mostra és una manifestació cultural molt
definitòria de l’interès
de Catalunya pel teatre
de qualitat, especialment si està destinat als
infants i joves. La Mostra és l’aparador de la
millor oferta teatral per
a la temporada i, agrupar-la en un espai, permet als programadors
veure en pocs dies un
seguit d’obres que requeririen setmanes de viatges
i dedicació.
Al mateix temps permet a les companyies que treballen en el difícil àmbit del teatre infantil i juvenil,
mostrar les seves creacions a tots els programadors
teatrals i tancar contractes per planificar una bona
temporada. A més, aquest any la Mostra dedica

una part important al tractament de temes complexes, com la guerra, la por o la identitat sexual, i
per primera vegada col·labora activament amb una
ONG, com Save the Children. Als anoiencs, tenir
la Mostra a Igualada ens permet gaudir del millor
i més nou teatre que es pot fer al país, que també
compta amb una lluïda campanya de promoció exterior.
Dedicar esforç i talent per inculcar als
infants l’interès pel
teatre com a vehicle
d’expressió cultural és
quelcom més que una
simple assignatura o
qualitat professional,
és també posar les bases d’una societat culta i participativa, formada per ciutadans
que saben valorar un art que neix conjuntament
amb l’ésser humà.
Igualada obre els seus carrers, places i espais escènics per posar a disposició de les companyies, els
programadors i del públic en general, la millor i
més novedosa oferta teatral que es pot veure actualment als Països Catalans. Aprofitem-ho!

Dedicar esforç i talent
pel teatre és també posar les
bases d’una societat culta i
participativa, amb ciutadans
que saben valorar l’art

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Luis Fraga, exsenador pel PP i nebot
del fundador de l’Aliança Popular,
Manuel Fraga, va declarar en el judici
de Gürtel que “no són els papers de
Luis Bárcenas, sinó els de Gènova” referint-se la comptabilitat en què tant
l’antic tresorer com el seu antecessor
en el càrrec, Álvaro Lapuerta, reflectien els pagaments que el PP feien des
de la caixa B.
José Manuel Garcia-Margallo, exministre d’afers estrangers i encara
diputat al congrés, va deixar-se anar
en una entrevista televisada dient
sobre el procés català “ningú no sap
l’esforç que ha costat tot plegat. I els
favors que devem a molta gent per fer
les declaracions que han fet.”

Mariona Carulla, presidenta del
Palau de la Música, va declarar en
el judici pel saqueig de l’auditori que
“Millet era el que manava, aparentment els comptes quadraven, però
l’engany era al darrere”. També va explicar que del funcionament intern
de la institució “en sabia poc perquè
només anava per les oficines a les reunions dels òrgans de govern. I només substituïa el llavors president a
les reunions quan no hi podia anar”.
I per arrodonir la declaració va dir
“El que cobrava Millet no ho sabia
ningú.” El mateix que al·leguen altres
prohoms que eren membres del patronat, que pel que es veu només hi
eren per figurar.
Macià Alavedra, exconseller d’Economia, va admetre que “vaig utilitzar les influències adquirides en els
15 anys que es va dedicar a la política, en què va conèixer a tothom,
a tots els càrrecs” i va afegir que “li
va arribar a través de la seva societat
patrimonial la seva part de la comissió del 4%, molt habituals en aquest
tipus d’operació, que va cobrar amb
l’exdiputat socialista Luis Andrés
García, ‘Luigi’, i el que va ser secretari de Presidència de la Generalitat

Lluís Prenafeta en les operacions urbanístiques de Sant Andreu de Llavaneres i de Badalona.”
Ramon Espadaler, secretari general
d’UDC, ha enviat una carta als seus
militants on els deia “L’obertura del
procés de liquidació, per raó de fallida econòmica i decretada pel jutge
mercantil, posa punt final a la nostra
trajectòria com a partit polític.”
Xavier Casanovas, professor universitari a la UPC, es va dirigir en català
a un policia que el va reprendre per
“una falta de respecte i poca estima
pel país.” Li va retirar el passaport
per anotar-li les dades i li va advertir
que si seguia parlant-li en català hauria de trucar a un traductor i potser
perdria el vol.
Ramón Gil-Casares, fins ara ambaixador a USA, va informar al Ministeri d’Afers de la “pugna entre l’establishment de Washington contra els
insurgents de la Casa Blanca perquè
aquests no destrueixin l’ordre internacional liberal.” Després d’això
s’ha nomenat nou representant diplomàtic a Pedro Morenés exministre de Defensa.
.
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També ens trobaràs a :

#latevaveu
Mònica Morros Serra
@monicamorros
.@jmterricabras : “Des d’Europa no s’entén que
la qüestió catalana no es resolgui en un referèndum” #agorasij @Esquerra_ERC

Joan Pinyol
@joanpinyolcolom
Demà el president Recoi suplantarà el Ministro de Asuntos Exteriores espanyol. Viatjarà a
Catalunya. Li anirà bé conèixer altres països.

Anna Noguera
@noguera_anna
Este es el panorama que nos hemos encontrado
esta mañana al salir en bici! 6C en el termómetro y paisaje blanquito

Magí Senserrich
@MagiSenserrich
Comparteixo la reflexió que la innovació educativa hauria de ser sistèmica i que tota l’escola
avanci, no només la meva #CECaraésdemà

Roger Soler Bou
@rogersolerbou
Després d’haver sentit els @Quartet_MELT ho
sento però l’#OhHappyDay no és el mateix...

Lluís Soriano
@lluissoriano
#Més324 au va! resumint el teiatru d’en Rajoy:
“habitants de la colònia a cagar sota un pont de
la vía quan passi l’AVE a 300 km/h”

Anoia Turisme
@Anoia_Turisme
Famílies! De demà i fins diumenge, Igualada
aixeca el teló a la @mostraigualada la fira de
teatre infantil i juvenil. T’ho perdràs?

Ajuntament d’Òdena
@OdenaCat
Avui hem participat en la constitució de l’Any
Romeu amb motiu dels 100 anys del naixement
del poeta odenenc #AnyRomeu

Igualada Jove
@IgualadaJove
La #mostraJOVE de la @mostraigualada ja
comença. Del 30 de març al 2 d’abril apropa’t a
l’Escorxador: teatre, tallers, música, bar, etc.!

Campus Motor Anoia
@campus_motor
Si ets client del #CampusMotor i vens amb el
teu #vehicleelèctric tens un punt de recàrrega al
nostre pàrquing . #VE @circuto
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La Vegueria Penedès
i el Turisme

SERGI VALLÈS, Alcalde de Torrelles de

D

Segurament el Consorci és l’únic ens al
Penedès que treballa en clau de Vegueria
i que compta amb la col·laboració directa, no només de les comarques del Garraf,
del Baix Penedès de l’Alt Penedès i l’Anoia
sinó que també compta amb el suport de
les dues Diputacions, la de Barcelona i la
de Tarragona.
L’estratègia del Consorci a curt terme passa per establir converses i estratègies conjuntes amb tots els organismes i entitats
que dins de la Vegueria del Penedès, treballem amb la voluntat de promocionar el
turisme per tal d’unificar i coordinar, con-

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

La tribuna

Foix. President Enoturisme Penedès

es del Consorci de Promoció
Turística del Penedès volem
felicitar al territori per l’aprovació de la Vegueria del Penedès, per part del Parlament de Catalunya el
passat dia 8 de febrer, un dia històric pel
Penedès, que tots recordarem.
Des d’Enoturisme Penedès sempre hem
cregut en les possibilitats d’aquest territori
i en la possibilitat, al llarg dels darrers deu
anys, de que el Penedès pogués esdevenir la
vuitena Vegueria de Catalunya.
El Consorci va començar sent un ens comarcal, creat pel Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, però ben aviat es va creure
convenient que la millor escala territorial de treball era la regional, és a dir, que
la maduresa turística del Penedès passava per superar l’escala comarcal i projectar-nos a nivell regional. Una gran visió
per part de tots els membres del Consorci
en aquell moment. Avui també vull donar
les gràcies a tots els Presidents que han
anat passant durant aquests anys, des de
la seva creació, pel Consorci i que han treballat en aquesta direcció.
Per això en els darrers anys, el Consorci
ha volgut obrir les portes a les comarques
veïnes, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia.
Més de 200 empreses, molts municipis i
els 3 dels 4 consells comarcals s’han anat
integrant al Consorci. Avui dia ja tenim
els 27 municipis de l’Alt Penedès dins del
Consorci i els municipis del Baix Penedès,
Garraf i Anoia durant els últims mesos no
han parat d’augmentar les seves adhesions.

juntament amb ells, les polítiques en turisme del Penedès. Una visió de futur que
ens permetrà seguir sent la primera Ruta
del Vi més visitada durant molts anys!
Des del Consorci som conscients que el
futur del Penedès passa pel turisme, i que
és el turisme, amb la promoció de l’enoturisme, la gastronomia , el paisatge i el patrimoni cultural, la base del relat del nostre
territori.
El relat turístic del Penedès ha d’ajudar a posicionar-nos a Catalunya i al món. Tenim un
capital envejable; territori, persones, empreses que ens ajudaran a aconseguir-ho.

TOTA LA FAMÍLIA DE LA MOSTRA
Al darrere de l’organització de la 28a Mostra de Teatre hi ha moltíssima gent que fa
molts mesos que treballen perquè durant aquests quatre dies tot surti rodat. Moltes
gràcies!.

63

Més de 40 anys desenvolupant i
realitzant els seus projectes i il·lusions
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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
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del lector
UN MÓN DE CONTRADICCIONS
Joan Estruch Vallès
Soc un professional del camp des dels
17 anys, ara jubilat, amant del camp i
defensor de la propietat privada.
Faig aquest escrit indignat per les moltes contradiccions en què s’està entrant
entre el món rural i el món urbà i àdhuc les administracions. Aquests dies
ha sortit del jutjat d’Igualada una sentència ràpida que absol tres noies que
anaven fent “trompos” i derrapatges
amb cotxe en un camp sembrat de
Sant Martí de Tous. A petició de la fiscal, el jutge al·lega que la parcel·la no
estava tancada i que una persona sense
coneixements agraris pot ignorar si es
tracta d’un camp sembrat.
A un propietari forestal li pot caure
una multa si talla un pi sense permís,
però la justícia dona impunitat total a
fer destrosses al camp, que és propietat
privada, si s’al·lega ignorància del que
hi ha o de qui és, a no ser que la parcel·la estigui tancada. No em puc imaginar cóm seria el paisatge amb totes les
parcel·les rurals tancades.
Anys enrere, quan era jove, si mostraves un desconeixement de les coses la
gent de la ciutat deia, amb to despectiu,
aquest es fa el pagès, com a sinònim
de persona inculta. Ara tots es fan el
“pagès” atès que ignoren el dany moral
i material que fan a l’empresa agrària
i al medi ambient i la justícia justifica
aquesta suposada “ignorància”.
Fa unes setmanes que els pagesos de
Catalunya vàrem fer una marxa fins
a Barcelona per la dignitat al camp,
ja que patim un intrusisme sistemàtic i amb danys molt generalitzats: et
trobes globus que cauen dins un camp
sembrat, motos fent trial, bicicletes
que diuen que el GPS els marca passar

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

per dins el camp, buscadors de bolets,
etc.
Si us plau, més respecte pel nostre treball que no és altre que la producció
dels aliments que tothom consumeix.
Ja sé que ara en aquest temps tenim
un paisatge preciós amb diferents tonalitats de verds, grocs i blancs, però
aquests colors no són ni de gespa ni
floretes per anar a collir, són camps
de blat, colza, ametllers, etc. Gent de
la ciutat gaudiu d’aquest paisatge tan
esplendorós però feu-ho amb més respecte.

RODA LA RODA DE LA
HISTÒRIA
Jordi Pons Ferrer
Que la història l’escriuen els vencedors, els catalans ho sabem de sobres.
I que no només l’han escrita com els
ha convingut durant dècades des de el
1939, sinó que també es dediquen a reescriure, tergiversar i manipular la dels
vençuts amb les seves falsedats. Per
fer-ho bé, cal fer memòria dignificar
les seves vides.
Amb el cap ben alt i fins a la mort
m’enorgulleixo del meu avi, i de tots
aquells homes i dones que varen defensar la República catalana arriscant
la seva pròpia vida i que voluntàriament varen fer-se responsables del
moment davant la declaració de guerra
del feixisme nacional catòlic espanyol i
els seus col·laboradors. Per ser fidels a
la veritat, s’ha de dir que cap d’aquelles
persones mai haguessin agafat les armes, ni haguessin hagut d’anar al front
si no hi hagués hagut el cop d’estat militar, únic culpable de tot plegat.
És en aquest context de guerra que es
creen de forma espontània les patrulles
de control i les milícies antifeixistes, de
les quals la majoria que en formaven

part eren homes i dones vinculats a
la CNT i FAI, però també del POUM,
ERC, PSUC, UGT o Acció Catalana.
Varen ser la primera força de xoc organitzada per aturar el cop d’estat i va
ser gràcies a elles i a la ferma voluntat
popular que va fer que no triomfés a
Catalunya la sublevació militar. Uns
pocs mesos després, un cop aturat
l’embat feixista, juntament amb altres
forces, varen convertir-se en la policia
de la república amb el nom de Junta de
Seguretat Interior de Catalunya, sota
l’autoritat de la Generalitat republicana presidida pel President màrtir Lluís
Companys. Orgull i honor per a tots/
es elles. (Per saber-ne més: Les milícies
antifeixistes i l’Exèrcit Popular, EDICIONS EL JONC)
Tanmateix la guerra havia començat.
Molts d’aquests joves, pares i mares,
seguidament van haver d’anar al front
a lluitar amb l’Exèrcit Popular per defensar el govern legítimament escollit i
amb ell, la llibertat i la democràcia i la
justícia social i alhora mantenir l’ordre
i la seguretat a la rereguarda, ja que
es veia amenaçada per l’acció dels col·
laboradors, quintacolumnistes i Uncle
Tom’s nostrats. Us recomano “Homenatge a Catalunya “ de George Orwell.
Tot i això, aquest país caminava cap
a l’evolució natural de la humanitat,
basada en la igualtat, la justícia, en el
repartiment de la riquesa; l’era de les
llibertats col·lectives dels pobles i dels
treballadors/es, l’era de l’emancipació
de la dona i els seus drets. Però els
interessos imposats per la força d’uns
pocs varen condemnar a generacions de joves a l’ostracisme de la llarga
nit de la dictadura militar-feixista de
Franco. Els colpistes, els traïdors a la
República, senyoritus terratinents i els
malanomenats “amos” que fins i tot
alguns d’ells també es creien “amos”
dels treballadors i les treballadores,

amb el vist i plau d’una part de l’església, sortiren de les seves llodrigueres
i varen voler fer pagar la gosadia de
deslliurar-se de la bogeria de la Inquisició feixista, de defensar que la terra
és de qui la treballa, de revelar-se contra jornades interminables als telers, o
de creure que tenien els mateixos drets
que els homes.
Un cop acabada la guerra res, res, justifica la persecució posterior, casa per
casa, fins l’última masia de Catalunya,
de tothom que es tingués sospita de ser
d’esquerres o d’haver defensat la República. Es desfermà la set de venjança i
repressió en forma d’exili, de camps de
concentració i extermini, de fosses comuns on enterraven als homes i dones
assassinats, de violacions i robatoris
de nens i nenes, de cremes de llibres
de biblioteques públiques i privades i
d’imatgeria Republicana... de l’intent
de sotmetiment i alineació de la nostra estimada Pàtria Catalana. Però no
ens varen vèncer, la llavor fa temps que
és sembrada (Germinal, Emili Zola),
aquí estem i estarem fins la victòria.

LES CONTRADICCIONS
DELS SERVEIS SOCIALS
Marta Estany Morera
M’han fet arribar un comunicat com
a ciutadana, des de Serveis Socials de
l’Ajuntament on em conviden a un
sopar per al meu futur 80è aniversari,
signat per la Sra. Carme Riera Minguet.
Personalment he nascut a Igualada,
on he viscut tota la meva vida però
crec que és una contradicció per part
de l’Ajuntament quan se m’ha denegat, a la meva edat, el servei d’autobús
gratuït, quan per edat avançada hauria de ser prioritària aquesta qüestió.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
www.marcelclaramunt.com

MAR C E L C LARAM 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.TRIVAZQUEZ.COM
RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

E

Igualada potser podria fer un gest

n espanyol diuen que “el movimiento se
demuestra andando”, i no sé si hi ha un
equivalent en català que expressi amb la
mateixa claredat el missatge que intentaré transmetre. Avui parlaré d’Igualada, tot i que el
tema que tracto també seria d’aplicació a altres ciutats de Catalunya i de l’estranger.
S’ha sortit al carrer en favor dels refugiats i s’han fet
moltes activitats de solidaritat amb aquest col·lectiu. Però la solució del problema no depèn d’unes
persones carregades de bona fe que surten al carrer
amb pancartes on hi diu “Volem acollir”, encara que
les manifestacions ajuden a netejar consciències.
Podem donar per bones les manifestacions si l’objectiu és posar en evidència la gestió dels polítics,
però sent conscients que només amb això no resoldrem el problema. La solució al drama dels refugi-

C

ats depèn de dos factors: la voluntat d’ajudar i, sobretot, la disponibilitat de recursos. La solució està,
doncs, en mans dels gestors dels diners públics.
Fa uns dies passava per davant de l’Hotel Ciutat d’Igualada, i em preguntava sobre la situació
d’aquest edifici abandonat i sota administració judicial des de fa gairebé dos anys, quan l’empresa va
tancar el negoci. Diuen que el mobiliari i les instal·lacions (taules, cadires, llits, banys, cuines, etc.)
s’han mantingut intactes, tal com estaven quan
l’hotel funcionava amb normalitat, tot i que s’ha
publicat que, per manca de manteniment, al soterrani de l’edifici ha sorgit un problema d’aigües
freàtiques.
En temps de tantes dificultats, un edifici buit aparentment preparat per entrar-hi a viure fent-hi molt
poca despesa fa rumiar, i un parent meu es pregun-

JOSEP M. CARRERAS

JAUME SINGLA

La nostra força

Energúmens

rec que en els moments actuals ningú és
capaç de preveure què pot passar a Catalunya properament, tot i que hi ha punts
perfectament previsibles, com la condemna
del conseller Homs, que s’afegeix a les de Mas, Ortega
i Rigau. Lluny de resoldre el problema, aquestes sentències situen la qüestió del referèndum en l’eix central
de la política catalana i espanyola. Cada cop hi ha més
països que s’interessen per la qüestió catalana. Potser
perquè no ho entenen. Però deu voler dir alguna cosa
el fet que Suïssa s’hagi ofert per fer de mitjancera entre
Catalunya i Espanya, que al Parlament del Regne Unit
s’hagi creat una comissió de seguiment del procés, o
que el mateix Vaticà hagi parlat del tema. Però no només els governs, també els mitjans de comunicació internacionals parlen cada vegada més de la contesa. Que
se’n parli ens afavoreix.
Tants anys de submissió han creat en molts una consciència de por, tot i tenir molts elements a favor. És allò
que alguns anomenen “la síndrome barcelonista”, és a
dir, l’actitud d’aquells que encara que el Barça guanyi
per 8 a 0 tenen por del resultat final. Aquest complex
ens posa en inferioritat de condicions. Per això ens
hem de convèncer que el poder està ens mans del poble i cap amenaça ha de tòrcer la nostra voluntat de ser.
El dia que això passi, que ens convencem que som més
forts que ells, haurem guanyat la partida.
És evident que la solució del conflicte no la donaran els
jutges per més sentències que dictin i per més polítics
que condemnin. Al contrari; no s’adonen que com més
ens trepitgen més gent es decideix a favor d’una consulta democràtica i en llibertat. Precisament, crec que
aquest és un dels motius d’una oposició tan tossuda a
la seva celebració: la certesa d’una derrota clamorosa.
A més de pronunciar-se sobre la independència de Catalunya, es faria evident el fracàs d’una política basada
en l’amenaça i l’immobilisme.
Veurem com evoluciona tot plegat d’ara endavant, però
segons sembla, l’opció sobiranista està creixent notablement. Si per alguna cosa han servit les condemnes pel
9N ha sigut per crear un corrent de solidaritat fins i tot
per part de molts que no estan d’acord amb la política
que es va seguir aleshores. Però condemnar per exercir
l’acte fonamental de la democràcia, posa en evidència
la mala qualitat d’una justícia al servei d’uns partits. Les
condemnes no aturaran la voluntat del poble.

tava en veu alta si les 67 habitacions de l’hotel no es
podrien destinar, de manera temporal, a allotjar-hi
refugiats. Vista la immensitat del problema això
seria un gra de sorra en una platja, però seria més
útil que cent manifestacions al carrer.
Recentment s’ha fet públic que en l’exercici del 2016
a Igualada s’ha generat un superàvit municipal de
tres milions i mig d’euros, i que s’ha reduït el deute
fins a uns nivells raonables. Aquestes dues realitats
—l’hotel buit i la millor situació financera de l’ajuntament— combinades amb el record permanent del
drama dels refugiats que es veuen obligats a fugir de
casa seva, ens fa suggerir si no seria viable una coordinació entre totes les administracions públiques involucrades —també l’administració judicial— per poder
destinar temporalment aquest edifici a qui ara mateix
més ho necessita. Quin es veu capaç de liderar-ho?

@jaumesingla

F

a uns anys, quan l’economia semblava anar
tan bé, els partits polítics espanyols varen fer
una modificació legislativa per tal de tenir representants directes en els consells d’administració de les caixes, encara que els elegits -per quota- no
tinguessin ni repajolera idea de gestió financera.
La representativitat es regia a travès dels consells comarcals en uns casos i de les diputacions en altres. Desseguida els mes llestos es varen adonar de la transcendència de seure en un consell d’administració -sense
haver d’invertir un euro en accions- i es valorava mes
formar part de diversos consells que de gestionar la
responsabilitat política. Recordo que a l’Anoia alguns
coneguts militants, es negàven a deixar el lloc al consell
d’administració de Caixa Manresa, Caixa Penedès o altres, malgrat haver deixat de formar part del Consell
Comarcal de l’Anoia. Tensions que òbviament varen alterar el normal desenvolupament de la gestió bancària
de les entitats.
Aquesta ingerència dels partits va contribuir a la desa-

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

parició de les caixes catalanes que majoritàriament han
anat a formar part de bancs espanyols i als contribuents
ens han tocat la butxaca en forma de rescats bancaris.
A Catalunya les caixes d’estalvis nacionals o comarcals,
varen estar al darrera de la pujança econòmica del país
i la seva desaparició, es una pèrdua irreparable.
A nivell estatal espanyol, estem veient com el govern
està manipulant la justícia per a portar l’aigua al seu
molí. De moment han condemnat a Mas, Ortega, Rigau i Homs per posar les urnes el 9-N. Son a punt d’inhabilitar la Mesa del Parlament o condemnen dia si i
dia també, a joves que han escrit bestieses al twitter. En
canvi diputats -del PP- que es burlen de les víctimes del
franquisme, no reben ni una simple amonestació, ni de
jutges ni fiscals.
A Espanya els energúmens corrompen totes les estructures de l’Estat en una escalada que no sembla tenir final. Davant la impotència dels ciutadans per a acabar
amb tanta corrupció, nomes ens queda el recurs de la
desobediència..... i tenir molta cura a l’hora de votar.
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Amunt el teló...! Igualada acull la 28a Mostra
de Teatre Infantil i Juvenil
TEATRE / LA VEU

L

’espectacle de dansa i
circ, ‘El Buit’ de la cia.
Estampades/Impàs, donava el tret de sortida a la 28a
La Mostra d’Igualada ahir dijous 30 de març, després de la
inauguració oficial per part de
les autoritats i de Pep Farrés,
director de la Mostra.
Durant aquests tres dies Igualada s’omplirà de teatre amb
52 espectacles que durant a
terme 102 representacions,
en 16 espais (9 dels quals són
sales i la resta espais de carrer,
a més de 2 espectacles itinerants). Seguint la línia de les
darreres edicions la Mostra
es divideix en 4 itineraris en
funció del públic al qual van
destinats: petits, no tan petits,
la Mostra Jove i Per a tothom.

Els temes considerats ‘tabú’
del teatre familiar, a debat
A l’edició d’enguany, espectacles que tracten qüestions
complexes del teatre infantil
i juvenil tindran el seu lloc
dins la programació. Es tracta de Maravilla en el país de
las miserias de Atikus Teatro; El col·leccionista de pors
de L’Estenedor Teatre; Euria
(Pluja) de Markeliñe; El Buit
de la Cia. Estampades/Impàs
Dansa; Limbo de Les Impuxibles; Safari de La Companyia
de comediants La Baldufa i
Cospress de Kimani. La Mostra també aposta enguany pel
teatre inclusiu programant
Pot de Teatre. La companyia
professional de teatre familiar
nascuda de la Fundació Femarec i formada per actors amb

discapacitat intel·lectual portarà a Igualada ‘Els músics de
Bremen in concert’.
Espectacles presentats al
Mercat de projectes veuen
la llum
La fira durà a escena alguns
dels espectacles que es van
presentar al Mercat de projectes d’espectacles l’any passat o el 2015, quan tot just
eren una idea. Es tracta de El
Ràpid de Companyia B; Cospress de Kimani; La llavor del
foc de Babou Cham i Carlota
Subirós; Denàrius World de
PuntMoc; El col·leccionista
de pors de L’Estenedor Teatre
i #1000likes de Nus Teatre.
L’Escorxador, pol d’atracció
pels joves
La Mostra d’Igualada conti-

nua potenciant la seva part
jove, que arriba fins als 18
anys. En vista de l’èxit de
l’edició passada, enguany
L’Escorxador es consolida com a seu de La Mostra
JOVE i centralitzarà les propostes dedicades al públic
jove.
Amb la voluntat de fer un
pas més endavant i convertir-ho en el pol d’atracció
pels joves, enguany l’espai
serà autogestionat pels mateixos joves.
D’aquesta manera, L’Escorxador quedarà nodrit amb
activitats paral·leles a la programació jove com concerts,
tallers, improshows i un ampli ventall d’activitats per a
noies i noies a partir de 12
anys i obertes més enllà de la
majoria d’edat.

Suport a l’ONG Save the
Children
Enguany la Mostra inicia una
campanya de suport a l’ONG
Save teh Children que treballa
amb els infants refugiats als
seus països d’origen, durant la
ruta que estan seguint i als països de destinació. L’aportació
econòmica es podrà tramitar
en línia al mateix moment
d’adquirir les entrades o bé al
a taquilla que s’instal·larà al
Punt d’Informació, a la plaça
de Cal Font.
Venda d’entrades
A les taquilles de La Mostra, a
la plaça de Cal Font.
- Divendres: de 17,30 a 21h.
- Dissabte de 9,30 a 14h i de
16 a 21h.
- Diumenge: de 9,30 a 13h i de
15 a 18h.

DIVENDRES 31 DE MARÇ
HORA

OBRA		COMPANYIA		GÈNERE

00:00
09:30
09:30
09:30
09:30

Denàrius world PuntMoc			Clown		Kiosk del Rec
La llavor del foc Babou Cham i C. Subirós Altres		
Celler Sindicat
Libèl·lula
Cia. Toti Toronell		
Multidisciplinar La Cotonera
Notes de viatge December Quintet		Música		Mercantil
El zorro que perdió
la memoria
Baychimo Teatro		
Teatre d’objectes Aurora
Donem-li una
volta al món
Xiula			Animació
P. Ajuntament
La llavor del foc Babou Cham i C. Subirós Altres		
Celler Sindicat
Libèl·lula
Cia. Toti Toronell		
Multidisciplinar La Cotonera
Notes de viatge December Quintet		Música		Mercantil
El zorro que perdió
la memoria
Baychimo Teatro		
Teatre d’objectes Aurora
Sin palabras
LaSal Teatro		
Dansa		
Esp. Civic Cen.
Euria (Pluja)
Markeliñe		
Multidisciplinar Ateneu

10:30
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

ESPAI

11:30
11:45
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
16:00
19:00
19:00
19:00
20:30
20:30
22:00

La Caja		
Compañía Nacho Diago
Màgia		
Museu Pell
Limbo		Les Impuxibles		Dansa		L’Escorxador
La llavor del foc Babou Cham i C. Subirós Altres		
Celler Sindicat
Libèl·lula
Cia. Toti Toronell		
Multidisciplinar La Cotonera
Sin palabras
LaSal Teatro		
Dansa		
Esp. Cívic Cen.
Euria (Pluja)
Markeliñe		
Multidisciplinar Ateneu
Músics de Bremen
in concert
Pot Teatre		
Teatre musical
Mercantil
Tierra efímera
Collectif Terron		
Teatre d’objectes Aurora
Víctor Català
Terratrèmol Produccions Multidisciplinar L’Escorxador
Músics de Bremen
in concert
Pot Teatre		
Teatre musical
Mercantil
Tierra efímera
Collectif Terron		
Teatre d’objectes Aurora
Víctor Català
Terratrèmol Produccions Multidisciplinar L’Escorxador
Des-Hábitat
Vaivén Circo		
Circ		
P. Cal Font
Nàufrags
La Industrial Teatrera
Clown		
Museu Pell
Viatge a la lluna Compañía Nacho Diago
Màgia		
Ateneu
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DISSABTE 1 D’ABRIL
HORA
00:00
10:00
10:15
10:15
10:15
10:30
11:00
11:15
11:30
11:45
11:45
12:00
12:00
12:00
12:00
12:15
13:00
13:00
13:00
13:15
16:00
16:30
16:30
17:00
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
18:00
18:00
18:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:30
20:45
21:00
22:00

OBRA		COMPANYIA		GÈNERE
ESPAI
L’Home més
fascinant del món Marino e Marini		
Teatre musical
Kiosk del Rec
La llavor del foc Babou Cham i C. Subirós
Altres		
Celler Sindicat
Esfèric		
Aboon Teatre		
Teatre d’objectes E. Cívic Centre
Pell de llarinté,
cua de tiré
The Three Keaton		
Teatre musical
Mercantil
Cösmix		Teatre Mòbil		Clown		Aurora
Els amics
d’en Crusó
Toc de fusta		
Jocs		
P. St. Miquel
El col•leccionista
de pors		L’estenedor Teatre		Teatre		Cotxeres
Pam i peu
Circ Accidentats 		
Circ		
P. Cal Font
Libèl·lula
Cia. Toti Toronell		
Multidisciplinar La Cotonera
Esfèric		
Aboon Teatre		
Teatre d’objectes E. Cívic Centre
Pell de llarinté,
cua de tiré
The Three Keatons 		
Teatre musical
Mercantil
Cösmix		Teatre Mòbil		Clown		Aurora
Amigoo		Mumusic Circus		Circ		Museu Pell
Ones		Ones			Teatre		L’Escorxador
Los Rabinovich La Mecànica		
Multidisciplinar Recorregut 1
Manneken’s Piss Campi qui pugui		
Teatre		
P. Ajuntament
La llavor del foc Babou Cham i C. Subirós
Altres		
Celler Sindicat
El col•leccionista 				
de pors		L’estenedor Teatre		Teatre		Cotxeres
Renard o el llibre
de les bèsties
Teatre Obligatori		
Teatre musical
Ateneu
Silencis		
Claire Ducreux		
Dansa		
P. Pius XII
Libèl·lula
Cia. Toti Toronell		
Multidisciplinar La Cotonera
Els amics d
’en Crusó
Toc de fusta		
Jocs		
P. St Miquel
Shake shake shake Cia. PakiPaya		
Circ		
P. Cal Font
Maure el dinosaure Teatre Nu 		
Titelles		
E. Cívic Centre
La llavor del foc Babou Cham i C. Subirós
Altres		
Celler Sindicat
Pirates, bruixots
i altres bitxos
Pep López & Afonix
Multidisciplinar Mercantil
Menuda comèdia! Cia. Jordi del Rio		
Teatre		
Cotxeres
SuperBleda
La Bleda			Clown		Aurora
Ulterior viaje
Tiritirantes Circo Teatro
Multidisciplinar Recorregut 2
Amigoo		Mumusic Circus		Circ		Museu Pell
Silencis		
Claire Ducreux		
Dansa		
P. Pius XII
Ningú et va dir
que fos fàcil
Jove Teatre Regina		
Teatre musical
L’Escorxador
Manneken’s Piss Campi qui pugui		
Teatre		
P. Ajuntament
Maure el dinosaureTeatre Nu		
Titelles		
E. Cívic Centre
Pirates, bruixots
i altres bitxos
Pep López & Afonix
Multidisciplinar Mercantil
Menuda comèdia! Cia. Jordi del Rio		
Teatre		
Cotxeres
SuperBleda
La Bleda			Clown		Aurora
Ones		Ones			Teatre		L’Escorxador
Shake shake shake Cia. PakiPaya		
Circ		
P. Cal Font
Manneken’s Piss Campi qui pugui		
Teatre		
P. Ajuntament
Moby Dick
Teatro Gorakada		Teatre		Ateneu

DIUMENGE 2 D’ABRIL
HORA
10:00
10:15
10:15
10:30
11:00
11:00
11:15
11:45
11:45
12:00
12:00
12:00
12:15
12:30
13:00
13:00
16:00
16:00
17:00
17:30
18:00
18:00
18:00
19:00
19:00

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

OBRA		COMPANYIA		GÈNERE
ESPAI
Handle with care Diana Gadish		
Multidisciplinar P. Pius XII
Dins la panxa
del llop		
De_paper		
Multidisciplinar E. Cívic Centre
Contes 1.0
Teatre a la fuga		
Teatre		
Aurora
Libèl·lula
Cia. Toti Toronell		
Multidisciplinar La Cotonera
El petit piano
Centre de Titelles de Lleida Titelles		
Mercantil
Maravilla en el país
de las miserias
Atikus Teatro		Teatre		Cotxeres
Pam i peu
Circ Accidentats		
Circ		
P. Cal Font
Dins la panxa
del llop		
De_paper		
Multidisciplinar E. Cívic Centre
Amb P de Pallasso Sabann			Clown		P. Ajuntament
Libèl·lula
Cia. Toti Toronell		
Multidisciplinar La Cotonera
Los Rabinovich
JÊTLÅK		
La Mecànica		
Multidisciplinar Recorregut 1
Ningú et va dir
que fos fàcil
Jove Teatre Regina		
Teatre musical
L’Escorxador
Contes 1.0
Teatre a la fuga		
Teatre		
Aurora
El petit piano
Centre de Titelles de Lleida Titelles		
Mercantil
Maravilla en el país
de las miserias
Atikus Teatro		Teatre		Cotxeres
Bianco		Teatre LaBú		Multidisciplinar Ateneu
Ai rateta, rateta El Replà Produccions
Teatre musical
Mercantil
Safari		La Baldufa		Titelles		Aurora
Des-Hábitat
Vaivén Circo
Circ		
P. Cal Font
Handle with care Diana Gadish		
Multidisciplinar P. Pius XII
Ai rateta, rateta El Replà Produccions
Teatre musical
Mercantil
Safari
La Baldufa		
Titelles		
Aurora
Universari
Marcel Gros		Clown		Ateneu
Donem-li una
volta al món
Xiula			Animació
P. Ajuntament
La llei de Lassus Get Bak			Dansa		L’Escorxador
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Parlem amb la companyia anoienca Teatre Nu

“El públic infantil és el més sincer: o li agrada
allò que veu dalt l’escenari o no, no té matisos”
Teatre Nu presenta
l’espectacle “Maure,
el dinosaure”, adreçat
a nens i nenes a partir
de 3 anys

TEATRE / CRISTINA ROMA

T

eatre Nu és una companyia de teatre de
Sant Martí de Tous
formada per en Víctor Borràs,
la Maria Hervàs, el Francesc
Mas i la Marta Gracia que enguany seran a la 28a edició de
la Mostra d’Igualada presentant la seva nova obra, Maure,
el dinosaure. La podreu veure
demà dissabte 1 d’abril a les 5 i
a les 7 de la tarda a l’Espai Cívic Centre.
Amb ells hem parlat de la seva
feina, del teatre familiar i de la
Mostra d’Igualada.
Qui sou Teatre Nu. Com vàreu començar?
Teatre Nu va començar fa
molts anys, uns 25, com una
companyia d’estudiants de teatre i durant uns 8 anys vam
anar alternant els estudis
amb els primers espectacles
de formació, investigació...
I a partir del 1999, quan van
acabar els estudis a l’Institut del Teatre vam començar
d’una manera professional a
fer espectacles per a tots els
públics.
Actualment és una companyia formada per quatre persones estables i amb col·laboracions puntuals d’altres
actors o actrius. Fem feines
de creació d’espectacles, gestionem La Tarima, l’escola de
teatre d’Igualada i darrerament hem obert la Casa del
Teatre Nu que és el nostre local de treball i a la vegada és
un espai on compartim elements de la creació tant amb
altres professionals com amb
gent del poble i de fora.
Enguany presenteu a La
Mostra de Teatre Maure el
dinosaure. Què podran veure els espectadors i els programadors?
Podran veure un conte, un
espectacle sobre una nena i el

pies a partir de temes que ens
interessen o de personatges
que ens criden l’atenció. I totes les creacions són col·lectives, les fem entre tots.

seu amic que és un dinosaure.
És una obra per a nens i nenes a partir de tres anys.
És un conte sobre l’amistat,
sobre la quotidianitat, l’alegria de viure, de viure aventures senzilles, alegres, divertides... És un espectacle fet amb
actors i titelles i que juga amb
una escenografia molt pròpia
de Teatre Nu, amb pocs elements però que són molt potents.
És un espectacle pensat per
fer a la Casa, en espai reduït però hem vist que també
s’adapta molt bé a espais
més grans. Durant la Mostra
el farem a l’Espai Cívic, que
és un espai de proximitat,
per tant el públic en podrà
gaudir molt.

Al llarg de la història de La
Mostra heu presentat molts
espectacles?
Sí, de fet els hi hem presentat
tots, menys aquells que estan destinats a un públic no
tan infantil, com pot ser Mr.
Brownie o bé D’un Quixot, el
darrer que hem estrenat.
La majoria dels vostres espectacles van adreçats públic infantil, doncs.
Sí, al públic familiar, són espectacles que tant poden veure infants com adults. N’hi
ha, com Maure el dinosaure
que estan molt pensats per a
un públic molt petit, de 3 a
6 anys; d’altres, com Raspall,
per posar un exemple, són

adreçats a nens ja una mica
més grans. La nostra línia de
treball va per aquest camí, és
en el circuit en què nosaltres
ens movem, encara que també ens sentim còmodes fent
espectacles per a adults, com
Mr Brownie o La senyora de
Tous.
Ens agrada molt en cada espectacle provar coses noves,
que els espectacles entre si no
s’assemblin. Cada un d’ells és
un repte per a nosaltres.
Tots els vostres espectacles
són de creació pròpia?
Sí, tot i que podem partir
d’obres que ja existeixen i
fer-ne adaptacions o bé obres
creades per nosaltres des de
zero. Són dramatúrgies prò-

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES

La Mostra d’Igualada ha
anat creixent, esdevenint
la referència principal per
a les companyies i els programadors. Per als grups
anoiencs és un avantatge tenir-la a prop de casa?
És un luxe. Per als grups de
l’Anoia és fantàstic poder
treballar a casa, en espais
coneguts, amb tècnics coneguts, amb l’avantatge que en
aquests dies que són molt intensos, poder tornar a casa a
descansar.
El públic també et coneix i
per tant té ganes de veure’t,
tot i que evidentment no tenim cap mena d’avantatge a
l’hora de ser escollits per formar part del programa.
Pensem que la Mostra ha influït que a la nostra comarca
hagin sorgit moltes companyies de teatre familiar. Els
que des de petits l’han viscuda i posteriorment s’han
dedicat al món del teatre han
vist que es poden fer coses
molt bones i que et pots dedicar al món del teatre i viure’n.
La Mostra ha fet que el públic igualadí comenci des de
ben petit a anar al teatre. És
un públic exigent?
El públic infantil és el públic
més sincer: el que veu dalt de
l’escenari o li agrada o no li
agrada, no té matisos. També
és un públic variat però per
altra banda també els pots
donar moltes coses, poden
veure molts tipus d’especta-
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cles. A vegades hi ha idees
preconcebudes per part dels
adults sobre què poden veure
o què els agradarà o no, i en
canvi no se’ls dona l’opció a
arriscar. Quan una platea està
en silenci saps perfectament
que l’obra està agradant i està
funcionant bé.
El públic infantil és un públic no tan influenciable: els
adults ens deixem influir pel
que hem sentit a dir, pel que
hem llegit i moltes vegades
anem a veure espectacles amb
una idea preconcebuda. Els
nens, o hi entren o no.
És positiu que els adults
acompanyin els nens al teatre però els han de donar la
llibertat de decidir si els ha
agradat o no allò que han
vist, no influenciar-los. El
teatre familiar s’ha de viure tots junts, gaudir-lo tots
junts perquè és un teatre que
genera diàleg, que provoca
preguntes, que els nens s’emporten a casa. Per tant, com a
adults, hem d’estar disposats
a compartir-lo amb ells.
Fa poc temps heu obert la
Casa del Teatre Nu a Sant
Martí de Tous. Què hi trobarem?
De fa un temps hem vingut
a viure a Tous i vam ubicar
el nostre espai de treball al
Sindicat dels Pagesos, però
sempre havíem tingut el cuquet de dur a terme aquest
projecte que ara hem engegat, d’obrir-nos, que la gent
vingui a casa nostra i que ens
conegui. I vam estar buscant
espais i ens va sorgir l’oportunitat d’aquest edifici que
s’avenia molt bé a la nostra
idea.

La Casa del Teatre Nu
és un espai obert, per
compartir. És un espai
de creació teatral i de
formació de públic
Sempre havíem volgut obrir
l’espai i, sobretot estant en un
poble petit, teníem ganes de
compartir-ho amb els veïns
de Tous. Això, sumat a la idea
que vinguin altres companyies de teatre a fer-hi residències, o a mostrar el seu treball
per provar-lo o per compartir-lo. I això és el que fem.
La Casa del Teatre Nu és un
espai de creació teatral i de
formació de públic, el qual
s’acosta més a l’artista directament. Quan venen escoles els
ensenyem com creem, com
pensem, com fem una obra,
tot el que hi ha darrere, quins

“La Mostra de Teatre d’Igualada és un luxe per
a les companyies anoienques que poden treballar
en espais coneguts i davant un públic
que les coneix i té ganes de veure-les”
oficis hi intervenen. I interactuant amb ells a nosaltres
ens permet un contacte molt
directe i molt proper amb el
nen, perquè sempre treballem
amb grup petits. D’aquesta
manera poden copsar les inquietuds que té el nostre públic: per exemple el Maure el
dinosaure l’hem fet pensant
molt directament amb nens
que han vingut aquí a veure
La lluna d’en Joan, buscant
una obra que s’adiés a allò
que ells demanen, a allò que
ells més gaudeixen. Per altra
banda, a l’hora de crear és
molt bo tenir un espai on el
públic hi passi.
A part, els murs d’aquest
edifici tenen història: era un
graner on els veïns venien,
es trobaven, coneixien... i
després d’estar tancat tant de
temps el fet d’haver-li donat
una segona vida, el poble ho
agraeix i s’ho sent proper.
Teatre Nu també porteu
l’escola municipal de teatre
d’Igualada, La Tarima. Els
nens i joves igualadins tenen ganes de fer teatre?
Creiem que sí. A Igualada
hi ha molts grups de teatre
i molts han sortit fruit de
l’escola de teatre. L’origen de
Teatre Nu érem alumnes que
estàvem fent teatre a La Tarima.
Tenir un lloc on et puguis
formar i fer teatre sempre és
una oportunitat.
Hi ha una base de 100 alumnes que es va mantenint.
Molts d’ells comencen des de
petits i van creixent i malgrat
no hi hagi un circuit de formació teatral potent a Igualada, sí que els adults treba-

llen el teatre amateur.
Cal tenir en compte que és
una escola petita, no és com
l’Escola de Música que té un
edifici per a ells, la Tarima
disposa d’uns espais a l’Espai
Cívic; si tingués un edifici
que la gent assimilés com a
escola de teatre segurament
hi hauria més alumnes.
Quins nous projectes teniu
de cara al futur?
Seguir fent espectacles, creant-ne de nous, tirar endavant la Casa del Teatre Nu i
fer-la créixer, que la gent la
vagi coneixent, tant a nivell
de públic com a nivell de les
companyies que sàpiguen que
aquí tenen un espai on poden
venir a estar-se i treballar. I
sobretot que les escoles ens
coneguin i ens visitin.
I sobretot fer gires amb els
nostres espectacles perquè si
la Casa és un projecte de formació, inclús per a nosaltres
mateixos, econòmicament el
que ens manté són les gires,
com a totes les companyies
de teatre.
Nosaltres som una companyia petita i treballem sempre
junts i el fet de tenir la casa,
d’obrir-la i que vingui gent, fa
que entri aire nou. La feina
de l’actor és anar canviant
de projecte i nosaltres ens
obrim a fer projectes amb
altra gent, com a Mr Brownie o a D’un Quixot. Es creen
sinergies amb altres artistes
arribant a fer projectes comuns que surten molt bé.
També com a Casa del Teatre Nu estem oberts a acollir
i gestionar projectes d’altres
companyies, sobretot a nivell logístic.
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Igualada tindrà finalment una oficina
de l’Agència Tributària Catalana
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

I

gualada tindrà finalment
una seu de l’Agència Tributària Catalana (ATC),
que s’obrirà el proper més de
setembre. La solució a la polèmica que es va generar fa uns
mesos quan la Generalitat va
eliminar Igualada del mapa
d’oficines previst per la desplegament de la futura ATC
i que comportava a més el
tancament de l’Oficina Liquidadora del carrer Tarragona,
acabarà essent la cessió que
farà el Consell Comarcal de
l’Anoia d’un espai de la Casa
de Cultura, de la seva propietat, al carrer de Sant Carles.
Dimecres el president del
Consell Comarcal, Xavier Boquete, i el vicepresident segon
de la Diputació de Barcelona, responsable de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic
Local i alcalde d’Igualada,
Marc Castells, es van reunir

amb els agents socioeconòmics de la comarca per explicar-los que el Consell cedirà
a l’Agència Tributària de Catalunya a través d’un conveni
un espai a Igualada per a la
implantació al setembre d’un
punt de servei i d’atenció al
públic.
El Consell Comarcal posarà a disposició de l’ens l’espai
necessari per a la ubicació de
la seu a les seves dependències de l’edifici Casa de Cultura
(carrer de Sant Carles, 83),
un total de 65 m2. Les obres
d’adequació i modernització
de l’espai per acollir-hi l’ens
aniran a càrrec del Consell
Comarcal de l’Anoia, amb una
subvenció de la Diputació.
L’agència Tributària catalana durà a terme en aquest
punt les funcions d’atenció,
informació i assessorament
als contribuents o als seus
representants, les de gestió,
comprovació, liquidació i re-

Marc Castells i Xavier Boquete, amb agents socioeconòmics de l’Anoia.

captació dels impostos propis o cedits competència de
l’Agència i les de recaptació
d’ingressos públics.
El passat mes de setembre
l’Ajuntament d’Igualada, el
Consell Comarcal de l’Anoia, la Síndica de Greuges i
catorze col·lectius locals van
signar un Manifest en defen-

sa de l’Oficina liquidadora
d’Igualada i l’Anoia, situada
al carrer de Tarragona. El text
reclamava al Departament
d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya que
mantingués els serveis a l’oficina d’Igualada i demanava
que Igualada acollís una de les
futures oficines de gestió in-

tegral de l’Agència Tributària
Catalana.
Aquesta nova oficina de
l’Agència catalana formarà
part de l’actuació prioritària
de l’agència catalana de desplegament territorial i competencial, aplicant els principis
de desconcentració, descentralització i proximitat.

La Generalitat encarregarà una auditoria per a controlar
La Hispano i avisa que “és la darrera oportunitat que li donem”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

a Generalitat encarregarà mitjançant l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) de Barcelona una auditoria externa per
fer un seguiment exhaustiu
del servei que ofereix la Hispano Igualadina a la línia de
bus que comunica Igualada
amb Barcelona. El secretari
d’Infraestructures i Mobilitat,
Ricard Font, acompanyat del
director general de Transports
i Mobilitat, Pere Padrosa, i de
l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, van reunir-se divendres
a la ciutat alcaldes i regidors
dels municipis que travessa la línia i van explicar que
aquesta auditoria “concretarà
les mancances en el servei per
prendre mesures de millora i
determinar les responsabilitats que pot tenir l’operador
per incompliment de les condicions prestació del servei”,
va dir Font, per a qui aquesta
“és la darrera oportunitat que
donem a la concessionària”.
L’objectiu és implementar les
millores estructurals una vegada analitzades les mancances i resoldre de manera immediata aquells aspectes que
tinguin una solució ràpida. Es

preveu presentar l’auditoria en
un termini d’entre quatre i sis
mesos, incorporant una bateria de propostes per revertir
tots i cadascun dels aspectes
que es determini que presenten deficiències. Font ha explicat que serà “molt clara i
transparent”, que es compartirà amb els ciutadans i que “les
mesures seran consensuades
entre tots”.
Actualment, la comunicació
entre Igualada i Barcelona
disposa de 60 expedicions
d’anada i 65 de tornada els
dies feiners. L’evolució de la
demanda ha estat creixent els
darrers anys i ha passat dels
871.000 viatgers l’any 2013 als
921.000 del 2016. Tanmateix,
tot i que s’han reduït respecte a anys anteriors, el servei
acumula queixes per part dels
usuaris vinculades en gran
part a la manca de fiabilitat en
el compliment dels horaris.
Inspeccions i controls
L’auditoria inclourà inspeccions i controls per comprovar
el compliment de les condicions de prestació del servei
a les hores punta del matí,
migdia i vespre, als principals
nuclis de generació de demanda i on ha estat detectada una

Alts càrrecs del govern van tenir divendres una reunió amb alcaldes i regidors dels municipis de la línia.

major problemàtica com és el
cas de les expedicions del matí
amb sortida des d’Igualada,
Esparreguera i Abrera i les
tornades al migdia o vespre
des de Barcelona. També es
comprovarà l’estat dels vehicles i de les parades.
Una comissió de seguiment
formada per l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM)
de Barcelona, el Departament
de Territori i Sostenibilitat,
els ajuntaments i l’Associació
de Municipis amb Transport
Urbà (AMTU) es reunirà periòdicament per avaluar l’es-

tat dels treballs i consensuar
les propostes d’actuació.
Satisfacció a Esquerra
Per la seva banda, les Joventuts d’ERC a Igualada, que
s’han mostrat molt incisives
en aquest tema, asseguren
que estan “satisfets” per haver
aconseguit “fer canviar radicalment la posició del govern
d’Igualada i del Departament
de Territori i Sostenibilitat
respecte la Hispano” malgrat que asseguren que “van
tard, concretament 6 anys
tard”. Per als republicans “ara,

per fi, admeten que hi ha un
problema i han demanat una
auditoria i ho plantegen com
un ultimàtum, esperem que
aquest cop vagin de debò”.
Aquest canvi d’actitud, segons les JERC, s’ha produït
“sobretot gràcies a la pressió
popular i dels usuaris” i també “la pressió política que
hem fet durant molts anys des
de les JERC i ERC”. Els republicans demanen, però, que
aquesta “mà dura anunciada”
es faci “efectiva d’una vegada”
i que no sigui un anunci més
“sense cap efectivitat real”.
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La Veu de l’Anoia lliura 9.100 € de la “La Veu Solidària”
a Càritas Arxiprestal de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

A

questa setmana a La
Veu de l’Anoia estem
especialment
contents, doncs dimarts vam entregar el xec de 9.100 euros a
Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra. El xec prové dels ingressos rebuts per publicitat per
haver publicat l’edició especial
de la “La Veu Solidària” que
entregàvem juntament amb el
setmanari durant les passades
festes de Nadal. Aquest suplement, a tot color i en format
revista, va ser dedicat íntegrament a Càritas, amb reportat-

ges i entrevistes. La directora
general de Publicacions Anoia, Pia Prat, va fer el lliurament
del xec a la presidenta de Càritas Arxiprestal de l’Anoia,
Montse Roca.
La xifra ha estat possible gràcies als anunciants, empresaris, ajuntaments de l’Anoia,
escoles i a totes les donacions
rebudes per part de solidaris
anoiencs. A tots ells els agraïm
l’esforç i la seva participació
en aquesta iniciativa, inèdita
en els mitjans de comunicació
de la comarca, i que ha resultat
tot un èxit, superant totes les
nostres expectatives.

L’equip de La Veu de l’Anoia ja
està pensant en noves propostes per aquest any, que tindran
també caràcter solidari amb
l’objectiu de donar un cop de
mà a les entitats socials que
treballen desinteressadament
per a millorar les condicions
de vida de les famílies més necessitades del nostre territori.
En aquesta ocasió, però, seran
els nostres propis lectors -tant
de l’edició en paper com la digital de veuanoia.cat- els que
triaran l’entitat a la que es destinarà la propera “Veu Solidària”. Us n’explicarem els detalls
en properes edicions.

La directora general de Publicacions Anoia, Pia Prat,
amb la presidenta de Càritas a l’Anoia, Montserrat Roca.

El PSC presenta força esmenes sobre Rotary Club lliura a
l’Anoia al pressupost de la Generalitat Àuria la recaptació del
Concert Solidari
veis del territori.

La futura nova connexió de la Ronda Sud figurarà al pressupost.
REDACCIÓ / LA VEU

E

l PSC Anoia ha presentat un total de 38 esmenes als pressupostos
de la Generalitat de Catalunya
2017. Fins al moment s’ha
aprovat un total de 20, totes
elles sense el suport de Junts
Pel Sí.
El treball realitzat per les agrupacions socialistes de l’Anoia
davant la redacció dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per l’any 2017 “ha
tingut uns resultats positius
per la comarca”, segons els socialistes. Les esmenes presentades “permeten que aquest
any es puguin finançar actuacions importants a la comarca
demandades per la societat
anoienca. Els àmbits on s’han
centrat les esmenes són: sanitat, educació, infraestructures,
desenvolupament econòmic i
territorial i turisme”.
Destaquen les següents esme-

nes que han estat aprovades,
amb el vot contrari de Junts
Pel Sí:
- Preveure les obres de circumval·lació de Piera, de Vallbona
d’Anoia i el desdoblament de
la carretera B-224 Martorell
-Masquefa - Capellades
- Garantir la dotació pendent que té la Generalitat
amb l’Ajuntament d’Òdena en
quant al Pla de Barris.
- Garantir el recolzament al
projecte del Parc Prehistòric
Neanderthal de Capellades.
- Garantir el servei de metge al consultori de Vallbona
d’Anoia tots els dies de la setmana.
- Preveure els accessos i connexió de la Ronda Sud amb la
ciutat d’Igualada .
- Garantir la redacció del Pla
de Serveis de Transport Públic de la comarca de l’Anoia ,incloent la connexió amb
transport públic dels polígons
industrials, logístics i de ser-

- Habilitació d’una partida de
fins a 350.000€ per a la construcció de clavegueram al barri de Can Mussarro del municipi de Piera.
- Habilitació d’una partida de
fins a 800.000€ per l’electrificació del polígon industrial de
Vallbona d’Anoia.
- Garantir els recursos per la
concertació de més places de
la Residència Guasch de Capellades i demés Residències i
Centres de Dia de la comarca
de l’Anoia.
- Garantir el foment del turisme rural a l’Alt Anoia.
Aquest conjunt d’esmenes “milloren sensiblement el finançament deficient que l’Anoia
ha vingut patint des de l’any
2011, amb els primers pressupostos del president Mas i en
endavant”, expliquen des del
PSC Anoia, per a qui “malauradament, el vot contrari a les
esmenes efectuat per Junts Pel
Sí i Ciutadans ha comportat
rebutjar iniciatives necessàries
pel nostre territori”, com per
exemple la presentació el primer trimestre del 2017 un Pla
de Salut Pública sanitari i sociosanitari als Consells d’Alcaldes del sector sanitari Anoia,
la redacció del projecte executiu de l’Eix Transversal Ferroviari, especialment pel que fa
a la connexió de la comarca; la
redacció del projecte ferroviari de connexió de la comarca
de l’Anoia amb el corredor mediterrani, i un pla de xoc de foment de l’economia i l’ocupació
a la comarca de l’Anoia.

ROTARY CLUB / LA VEU

E

l passat dilluns 27 de
març i a les dependències d’Àuria Fundació,
s’ha celebrat l’acte de lliurament dels fons recaptats amb
el Concert de Rotary Club i
organitzat el passat dia 29 de
Gener.
Un èxit per la implicació generosa de la Ciutat i per la col·
laboració generosa de tantes
persones i institucions. Una
vegada més el públic igualadí
va respondre amb la seva assistència omplin el Teatre de
l’Ateneu d’Igualada.
No podem oblidar l’ajuda rebuda per part d’empreses i
particulars que han fet possible arribar a la xifra de 7.000 €.
Xec que el President de Rotary
Jaume Solano, va lliurar a la
Presidenta d’Àuria Fundació
Teresa Maria Jorba.
Amb aquest escrit, agraïm a
tothom la seva participació.
Gràcies a tants col·laboradors
com Grup Carles; Pintures

Planell; Miguel Farrés Rojas;
Gumá Assegurances i Serveis;
Eduard Closa Claramunt;
Grup Jardí; BBVA; Servisimó,
S.L.; C.G.M. Centre de Gestió
Mediambiental; Mas dels Vivencs; Banc Popular, Cerámicas Calaf; Calaf Grup; Simar,
S.A.; Kroko Bags, S.L.
Amb l’esforç i els fons obtinguts es podrà portar a terme el
projecte que l’entitat beneficiaria Àuria Fundació, prepara
per adequar la sala de rehabilitació de la llar-residència de
Nards.
Com en edicions anteriors, la
recaptació de fons per la campanya Polio Plus que Rotary
Internacional porta a terme
des de fa més de 30 anys, significa una nova ajuda per reduir els casos de poliomielitis
que encara existeixen al món.
Els 810 €., aconseguits permetran que els objectius previstos de finalitzar amb aquesta
epidèmia per al pròxim any
2018 siguin possibles.
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El consell polític de la
CUP es va reunir
dissabte a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dissabte 25
de març es va reunir
el consell polític de la
CUP-Crida Constituent a Igualada per dur a terme l’assemblea que mensualment realitza.
El municipalisme és essencial
per a la CUP, i per això el consell polític, l’òrgan que fa d’intermediari entre les assemblees
locals –el múscul de la CUP–,
el secretariat nacional i els diputats del Parlament, intenta
reflectir al màxim la composició del partit al territori dels
Països Catalans, reunint-se un
cop al mes als diferents municipis on té assemblees locals.
El consell polític està format
per representants de les 13
assemblees territorials (Nord
Oriental, Alt Ter, Maresme-Barcelonès Nord, Barcelona, Baix Llobregat, Vallès Oriental-Baix Montseny, Vallès
Occidental, Terres de l’Ebre,
El Camp de Tarragona, Penedès, Catalunya Central, País
Valencià i Ponent-Pirineus) i
pels integrants del secretariat
nacional, així com per alguns
diputats del Parlament. Cada
territorial envia al consell polític entre tres i sis representants,

en funció de si les territorials
tenen més de 15 regidors, 150
militants o 15 nuclis locals. Cadascun dels representants disposa d’un vot a la decisió final,
excepte els integrants del secretaria nacional i els diputats del
Parlament, que poden opinar
però no votar.
El consell polític es reuneix
un cop al mes en un municipi
diferent dels Països Catalans,
però no emet valoracions individuals en la trobada, sinó
que els delegats territorials es
limiten a traslladar l’opinió
sorgida de les seves respectives
assemblees, les quals han pres
la seva decisió a les assemblees
locals de cada territori, base i
nucli de la CUP. Així doncs, els
representants de les assemblees
territorials que van al consell
polític responen al mandat del
territori.
A diferencia de l’estructura
clàssica d’altres partits, la CUP
integra les diferents propostes
d’arreu el territori i pren les decisions de baix a d’alt, i per això
els representants dels diferents
territoris del consell polític fan
l’esforç un cop al mes d’anar a
Ateneus i espais col·lectius per
reunir-se i debatre les decisions
locals i territorials.

Les JERC Anoia renoven la direcció en
un bon moment d’expansió territorial
REDACCIÓ / LA VEU

L

es JERC Anoia, reconstituïdes el passat mes de
març del 2013, celebren
enguany 4 anys i ho fan amb
una renovació de la direcció
comarcal. La fins ara Portaveu Comarcal, Gemma Marsal, ha celebrat que el projecte
de JERC a l’Anoia “ha crescut
moltíssim des del 2013, quan
no hi havia ni un militant a la
comarca. Ara, en som més de
40”. Segons Marsal, el creixement ha estat fruit “d’un esforç
constant per ser útils al jovent
de la comarca, oferir eines
d’incisió directe en la política
i per la lluita inalterable per la
independència i la justícia social del nostre país”.
El nou portaveu comarcal,
Jordi Puiggròs (de la Pobla de
Claramunt) ha destacat la feina feta durant aquests 4 anys
esdevenint la força política juvenil amb “més implementació territorial, més militància i
més activitats de tota l’Anoia”,
un fet que, segons Puiggròs,
“se li ha de donar continuïtat
i potenciar a través de cam-

panyes, activitats i aportant
solucions als joves del nostre
territori”.
Actualment les JERC Anoia
tenen seccions locals a Igualada, Piera, Masquefa, La Pobla
de Claramunt i recentment a
Vilanova del Camí, i amb militància a Calaf, Òdena i Santa
Margarida de Montbui. Puiggròs es marca com a objectius
“expandir encara més les JERC
a la comarca, volent creant
seccions locals a “Capellades,
Calaf i Santa Margarida de
Montbui i aconseguint superar la seixantena de militants
d’aquí un any”. També formen
part del nou comitè comarcal
la Laura Mata (Piera), David
Prat (Igualada), Cristian Plaza
(Vilanova), Marc Soler (Masquefa), Maria Jornet (Masquefa), Omar Salcedo (Calaf),
Sergi Guillén (Igualada), Sergi
Pérez (Vilanova) i Xavi Morros (Igualada).
Paral·lelament, les JERC Igualada també van celebrar el seu
congrés local, amb una renovació al comitè local i amb la
incorporació de la nova militància. David Prat ha tornat
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a ser escollit Portaveu Local,
mentre que Víctor López és el
nou Secretari d’Organització i
Carla Noguera continua com
a secretaria de Finances de les
joventuts igualadines. Prat ha
destacat “la incorporació, tant
a nivell local com comarcal,
de nova militància” fet que
“celebra” i destaca com a “conseqüència del nostre compromís amb Igualada i els joves,
intentant donar resposta a les
necessitats del jovent i aportant propostes i solucions a les
seves demandes”. En el comitè
local també hi formen part en
Joan Mangues (secretaria de
xarxes i 2.0), Laura Farreras
(secretaria de comunicació),
David Tarrida (secretaria de
dinamització interna), Sergi
Guillén (secretaria d’activisme), Xavi Morros (secretaria
de campanyes), Mònica Morros (secretaria de la dona),
Omar Salcedo (secretaria
d’instituts), Gemma Marsal
(secretaria de formació) i Núria Vicens, Mònica Cervera,
Jordi Riba, Ricard Aguilera,
Sira Prat i Sabina Font com a
vocals de l’organització.
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Diumenge torna “La Gran Follada”
REDACCIÓ / LA VEU

D

iumenge al matí torna “la Gran Follada”,
organitzada pels Indi’s Folls. Recordem que és la
primera cursa popular per parelles, en plena natura, amb un
traçat divertit i amb la dificultat que comporta córrer lligats
on casats, separats, ajuntats,
parelles de fet, els que de fet
són parella, germans, cosins,
amics... Per als més petits d’entre 8 i 13 anys d’edat hi ha “La
petita Gran Follada”. Des de
fa dies hi ha les inscripcions
tancades, la qual cosa assegura una gran participació per al
proper diumenge.
La “Gran Follada” és la primera cursa on la seva principal
característica serà la de córrer
amb la parella i, a més, lligats
per la cintura amb una corda.

Suport municipal a l’Àlex
Alonso pel seu Repte Fali
REDACCIÓ / LA VEU

La Gran Follada tindrà lloc el proper diumenge a les Comes.

Horaris
08.30 Entrega de samarreta
amb el dorsal i de la corda.
10.00 Sortida de la cursa.
12.30 Entrega de premis.
Hi hauran tres grups,masculí,
femení i mixt, és a dir un total
de 12 categories, 4 per grup:

Júniors de 14 fins a 17 / Sèniors de 18 a 39 / Veterans de 40
a 49 / Màsters de 50 en amunt.
Durant el recorregut de 6.969
m hi haurà 4 proves, que
s’hauran de fer obligatòriament. En el cas del recorregut
infantil, és de 1.969 m.

Un miler de nois de Batxillerat de
l’E. Pia debatran avui sobre la robòtica
REDACCIÓ / LA VEU

U

n miler de noies i
nois de 1r de Batxillerat (d’entre 16
i 17 anys) debatran com els
avenços tecnològics i la robòtica afectaran a la seva
condició i futur com a éssers
humans. Ho faran a la jornada “Fem Àgora”, que organitza l’Escola Pia de Catalunya avui 31 de març i que
té com a títol “Jo Robot? El
Posthumanisme”. Enguany
aquesta trobada es celebra
simultàniament a les nostres
escoles d’Igualada, Sabadell
i Sitges.
En moments en què es parla d’avenços en tecnologies
que podrien permetre una
transferència mental (fer
una còpia d’una ment biològica a un suport no biològic), de la nanomedicina,
de la neurotecnologia amb
els implants neuronals, i
tants i tants avenços sorgeixen moltes preguntes que

aquests adolescents tractaran. Continuarà vigent allò
que els éssers vius “neixen,
creixen, es reprodueixen i
moren”? Com quedaran les
relacions humanes? És necessari una persona que ens
cuidi? Podem estimar a un
robot? Podran els robots
substituir l’ésser humà?
Es vol fer filosofia «en viu»
per a prendre consciència
d’aquesta realitat seductora
i alhora compromesa. També sobre les seves llums i les
seves ombres. Per començar
es comptarà amb el testimoni de Neil Harbisson, la
primera persona del món
“reconeguda com a cíborg”
ja que porta amb una antena implantada al cap que li
permet des de percebre infrarojos a rebre trucades.
Després faran dinàmiques
en petits grups on la base
serà la discussió de les 5 coses que no hem de perdre les

L

’Ajuntament d’Igualada
ha explicitat aquest dimecres, 29 de març, el
seu suport a la iniciativa solidària que iniciarà aquest dissabte, 1 d’abril, l’igualadí Àlex
Alonso.
Per a recordar la seva esposa,
la Fali, desapareguda ara fa un
any víctima d’un càncer, l’Àlex
recorrerà a peu els 1.265 quilòmetres que separen Sevilla,
on va néixer la seva dona, de
la capital de l’Anoia. En l’anomenat Repte Fali, doncs, pre-

Dimecres, el conseller
Baiget al Dinar
Networking de TICAnoia
REDACCIÓ / LA VEU

E
persones per continuar sent
éssers human. Una vegada
tinguin unes conclusions,
seran posades en comú en
un gran mural als centres
participants.
Una comissió de professorat de Filosofia de l’Escola
Pia ha desenvolupat el tema
juntament amb l’Àrea de
Projecte Educatiu a petició
dels propis alumnes, ja que
la temàtica en concret els interessa i van demanar treballar-la en profunditat.

l proper dimecres 5
d’abril se celebra el
setè Dinar Networking
de TICAnoia, la trobada dels
professionals i responsables
TIC de la comarca, en la que
TICAnoia presentarà en societat el primer projecte per a
la construcció d’un hub TIC.
Aquest és un nou projecte
innovador per a les empreses
TIC anoienques i per això el
Dinar comptarà amb la presència del Conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi
Baiget.
Miquel Martí i Santiago Errando, responsables, respectivament, del Pier01 Tech
Barcelona i de l’espai Palo
Alto – Barcelona, presentaran

CASA EN VENDA

Per a més informació podeu
trucar al telèfon: 629259593

aquests dos centres TIC, n’explicaran el seu funcionament
i característiques i permetran
que els assistents puguin descobrir de primera mà com són
i com funciona un espai TIC.
Fa temps que les empreses
vinculades a TICAnoia veuen aquests dos hubs com
a centres de referència i van
iniciar els contactes per crear
un espai similar a la comarca.
Un hub d’aquestes característiques concentraria les empreses TIC en un únic edifici
i milloraria la comunicació i la
coordinació. Els responsables
d’explicar el projecte igualadí
seran Xavier Claramunt, arquitecte i consultor, i Ramon
Enrich, director d’art i cofundador de REC.0, i en definiran
les seves línies mestres.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

molt bé de preu al centre d'Igualada, amb jardí
en un solar de 210 m2.

Té soterrani, planta baixa i altell.
Per reformar. Preu a concretar.

veu caminar uns 30 quilòmetres diaris i arribar a Igualada
a mitjans del mes de maig, en
una acció que vol, no només
recordar-la, sinó recaptar fons
per l’Institut Català d’Oncologia (ICO). La iniciativa ja
ha rebut el recolzament de
nombroses institucions, clubs,
entitats i ciutadans a títol particular. L’alcalde d’Igualada,
Marc Castells, i el tinent d’alcalde d’Entorn Comunitari
de l’Ajuntament, Fermí Capdevila, li han transmès tot el
suport de la corporació per
assolir amb èxit la seva fita.

Classes de repàs
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes
www.aula42.es
626082108

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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Acaben les obres de
millores als carrers
St. Josep i St. Carles

Moltíssima participació en una nova
jornada sobre el futur del Rec
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

E

l departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament
d’Igualada
ha enllestit les obres per a la
millora de l’accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques en les voreres de
dos trams dels carrers Sant
Carles i Sant Josep que presentaven moltes mancances
en aquest sentit. Durant les
darreres quatre setmanes s’ha
actuat a la vorera est del carrer Sant Josep, entre el carrer Sant Pau i el carrer Sant
Carles, i a la vorera sud del

carrer Sant Carles, entre el
carrer Esquiladors i el carrer
Sant Josep. Aquestes voreres
tenien un ample de 80 i 90 cm
respectivament i s’han eixamplat fins els 120 cm, rebaixant
també i fent accessibles per les
persones els xamfrans que ho
requerien. L’actuació ha afectat en total uns 300 m2 de voreres.
A banda d’aquesta acció, en les
properes setmanes es preveu
iniciar els treballs de millora
de l’accessibilitat als xamfrans
del carrer Capellades i d’eixamplament de la vorera oest
del carrer Santa Teresa.

Artur Mas, en un
programa de Canal
Taronja amb empresaris

REDACCIÓ / LA VEU

L

’expresident de la Generalitat Artur Mas
ha estat el convidat
principal al programa de debats empresarials Anem per
feina de Canal Taronja Anoia d’aquest mes de març. Mas
ha compartit plató amb altres
empresaris de la comarca
com són els representants de
les empreses Rivisa, J. Vilaseca, Caves Bohigas, Somiatruites, Veolia i Doga. La gravació s’ha fet a a sala el Kubb

del Restaurant Sesoliveres
d’Igualada.
Després d’enregistrar el programa, Artur Mas ha presidit
el sopar, també organitzat per
Canal Taronja Anoia, amb
una setantena d’empresaris
del territori i diferents autoritats locals i comarcals. Durant el sopar, en un ambient
distès, els convidats han aprofitat el col·loqui per preguntar
i fer arribar refleixons a l’expresident de la Generalitat
sobre el moment polític i econòmic que viu Catalunya.

D

issabte 25 de març
el Museu de la Pell i
l’Adoberia Bella van
ser escenari d’una profitosa
trobada entre veïns d’Igualada
i una quarantena d’arquitectes
i urbanistes d’arreu del país
que formen part dels 15 equips
que han estat seleccionats per
a elaborar projectes a la Consulta pel Barri del Rec. En total, un centenar de persones
van aportar les seves idees a la
Jornada Participativa organitzada per l’Ajuntament d’Igua-

lada, i es van posar en comú
les inquietuds i aspiracions de
diversos col·lectius -com ara
entitats, veïns i propietarissobre el futur del barri.
La jornada va començar amb
una presentació del segon
tinent d’alcalde i regidor de
qualitat urbana Jordi Pont, i
de l’arquitecte Vicente Guallart de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya
(IAAC) com a institució coorganitzadora del a consulta.
Una primera taula rodona
amb diferents veïns i representants de col·lectius i enti-

tats del Rec va donar el tret de
sortida a la jornada i després
els assistents es van distribuir
en tres grups en funció dels
àmbits temàtics amb què es
divideix el concurs: Urbanisme i Connectivitat, Edificació
i Mixticitat d’usos i Espai Públic i Paisatge Urbà.
Els participants van fer una
valoració molt positiva de la
Jornada. Els equips d’arquitectes s’han de posar ara a elaborar les seves propostes, i el
jurat n’escollirà les 3 guanyadores (una per a cada categoria) el proper mes de juliol.

L’Hospital segueix essent referent de
la cirurgia endoscòpica ginecològica
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Hospital
d’Igualada
ha estat enguany de
nou seu del Curs Bàsic de Cirurgia Endoscòpica
Ginecològica per a residents
de 1r i 2n any.
Els dies 15, 16 i 17 de Març va
tenir lloc la 3ª edició d’aquest
curs bàsic per a residents
obert a tots els professionals
en formació de Catalunya i de
la resta de l’Estat.
El curs, amb una assistència
de gairebé una setantena de
professionals, combinava sessions teòriques impartides per
especialistes en Ginecologia
dels principals centres hospitalaris del territori català, així
com retransmissió en directe
de les cirurgies realitzades en
l’Hospital d’Igualada, i pràctica de les habilitats quirúrgiques en simuladors tutoritzats
per especialistes en cirurgia
ginecològica endoscòpica.
Les sessions formatives van
permetre als alumnes a iniciar-se en la tècnica d’endoscòpia. Especialment valorades

per l´alumnat van ser les sessions pràctiques amb “pelvitrainer” que permeten l’adquisició i millora de les habilitats
oculomanuals necessàries en
les tècniques laparoscòpiques,
amb la realització d´un examen en la darrera jornada del
curs que permet valorar objectivament les habilitats pròpies en relació a una extensa
base de dades europea.
La iniciativa d’organitzar cursos específics de Cirurgia Endoscòpica per a residents va
sorgir fa 5 anys de la Sociedad
Española de Ginecologia y
Obstetrícia (SEGO) i corres-

pon a un projecte global en tot
l’estat espanyol, celebrant-se
edicions anuals alternes de
Cursos Bàsics i Avançats per
regions geogràfiques amb
l´objectiu de garantir un model formatiu comú per tots els
residents del país.
El projecte és liderat pel director de Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital
d’Igualada, el Dr. Pere Brescó,
que és el president actual de la
“Sección de Endoscopia” de la
SEGO i a més director del la
“Escuela Internacional de Endoscopia Ginecológica” amb
seu a l’Hospital d’Igualada.

18

| IGUALADA

Demà dissabte,
conferència de Ramon
Cotarelo al Museu
de la Pell
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La innovació en la indústria,
clau per al futur del sector

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU
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E

ormant part de la campanya de l’ANC “Fem
Futur”, l’entitat organitza per demà dissabte a 2/4
de 12 del migdia una conferència col.loqui amb Ramon
Cotarelo, politòleg, catedràtic
emèrit de Ciència Política i de
l’Administració de la UNED,
publicista i escriptor, sota el
títol El procés des de Madrid.
Serà a l’auditori del Museu de
la Pell. Moderarà el periodista Jordi Còdol.

El Consell Comarcal
donarà suport a aquells
municipis que acullin
refugiats

Debat sobre Innovació i Empresa, al Museu de la Pell.

REDACCIÓ / LA VEU
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l passat 21 de març es va
dur a terme una reunió
al Consell Comarcal
per informar als ajuntaments
interessats sobre quina és la
situació de les persones refugiades a Catalunya i concretament a la Catalunya Central.
Actualment, hi ha prop de 150
persones acollides en els centres de protecció internacional
dels municipis de Berga, Manresa i Osona que properament
passaran a la fase d’integració.
Aquest fet suposarà que persones i famílies refugiades vagin
a viure en habitatges ubicats a
diversos municipis de Catalunya.
Per tal de poder acollir-les, cal
disposar d’habitatges que es
poden cedir de forma gratuïta o bé a través d’un lloguer i
que caldrà notificar al Comitè
d’acollida per tal que els incorpori al l’inventari de Recursos
que gestiona la Generalitat.
Des de l’Àrea de Ciutadania i
Convivència del Consell Comarcal també es va exposar
a les regidores assistents, les
diverses accions de sensibilització que s’estan impulsant
a la comarca: tallers adreçats
als centres educatius, xerrades
adreçades a la ciutadania o
l’exposició fotogràfica “Refugiats: l’odissea cap a Europa” que
ens els propers mesos voltarà
pels municipis de la comarca
que ho hagin sol·licitat.
Finalment el Consell Comarcal
va explicar el funcionament del
circuit d’acollida local que s’activarà en aquells municipis que
acullin persones refugiades.

Nous cursos gratuïts de
formació per a empreses i emprenedors en
noves eines de gestió

REDACCIÓ / LA VEU
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a innovació no és patrimoni absolut de les
startups. La indústria
també reivindica la seva capacitat per generar noves idees des de qualsevol punt del
territori, i va quedar palès el
passat dimecres a la tarda a
Igualada en el debat “Innovació a la indústria amb
DO Anoia & Catalunya” organitzat per VIA Empresa i
la Unió Empresarial de l’Anoia. El públic assistent, que va
comptar amb bona part del
teixit empresarial anoienc,
va poder conèixer de primera mà les experiències inspiradores de quatre empreses
de la comarca: Original Buff,
Equip Ceràmic, MB Papeles, i
Interiorvista Store.
Els empresaris anoiencs van
coincidir en assenyalar aspectes que van més enllà de
la pura maquinària a l’hora
d’aconseguir innovar dins de
la indústria. “Som una comercial que produeix, no una
fàbrica que ven”, va matisar
Josep Payola, director general de MB Papeles, empresa
del Grup Miquel i Costas.
“La part comercial és molt
important en la innovació, i
nosaltres que fa 300 anys que
funcionem, tenim clar que
sense idees de nous productes
hauríem de tancar”, assegura.
Pel responsable de l’empresa
especialista en paper, “quan
parlem d’innovació hi ha una
part de creació”.
Al seu torn, el director general d’Original Buff, David

Camps va reconèixer que
“bona part de la innovació
passa per als teixits i fibres
que utilitzem i per com arribem al consumidor”. Els seus
particulars mocadors tubulars, comercialitzats de forma
singular amb un cartró amb
forma de cara, han fet de la
marca una referència d’aquest
producte els darrers 25 anys.
En el cas d’Equip Ceràmic,
“la innovació va venir marcada per un canvi d’estratègia”, indicava el seu director
financer, Toni López. La crisi
immobiliària espanyola els va
obligar a obrir la ment per exportar i això “ens va suposar
adaptar-nos a noves necessitats i canviar el producte”, va
afegir el directiu d’una companyia que ha estat capaç de
passar del 100% de vendes al
mercat nacional a una quota
d’exportació del 99%. “Innovar també és entendre totes
les cultures”, va resumir Josep
Payola.
Sovint quan es parla d’innovació a la indústria de seguida ve al cap la imatge de robots assumint les tasques de
la fàbrica. “Totes les feines
d’esforç físic aniran desapareixent, ho fan les màquines.
Seguirem creixent en personal, però més format”, va reconèixer Payola des de MB
Papeles. “Hem automatitzat
molt per substituir les feines
rutinàries.
En cap moment, però, cal
oblidar que les fàbriques les
ha de gestionar personal qualificat”, va afegir Toni López
d’Equip Ceràmic. Al seu torn,

des d’ Original Buff també
assumeixen que “hi ha una
possibilitat
d’automatitzar
processos per a les tasques
repetitives i senzilles. Però
alhora el sector continua requerint tasques molt fines i
cal trobar l’equilibri”, va dir
David Camps.
Tots ells coincideixen a reclamar un esforç compartit per
millorar la formació tècnica en
les diverses posicions clau per
al manteniment d’una indústria potent i innovadora.
Alhora, comparteixen el repte
de retenir el talent i mantenir
animat el personal. En aquest
sentit, Toni López es va preguntar “com motives les persones en feines rutinàries? Més
enllà de la motivació salarial és
complicat”.
Aconseguir-ho és més assequible per a Laura Ravés,
directora general d’Interiorvista.
La seva activitat, centrada en
el sector TIC, és intensiva en
mà d’obra formada per dissenyadors i programadors, sovint temptats amb noves ofertes de feina cada dia.
“Aconseguir retenir-los i motivar-los era complicat i ho hem
aconseguit posant el focus en ells
i innovant en recursos humans”,
indicava. A Interiorvista els faciliten formació en alimentació i
finances, disposen de family day
i fins i tot tenen massatgista i Play
Station. Ravés va assegurar que
“apostar per les persones ho veiem
arriscat, però ara que ho hem fet,
el retorn és increïble i el veus amb
poques baixes laborals, sense absentisme i poca rotació”.

l servei de Dinamització Econòmica de
l’Ajuntament d’Igualada, amb la col·laboració de la
Diputació i el programa Catalunya Emprèn de la Generalitat, programa al llarg de l’any
diverses activitats formatives
per a l’acompanyament de persones emprenedores i per a la
consolidació d’empreses.
Al primer taller de formació,
Aspectes fiscals i comptables
que els autònoms han de conèixer sobre el seu negoci, aportarà
eines perquè els autònoms puguin realitzar una millor planificació de la seva tributació.
En la primera part, s’abordaran
els aspectes fiscals pràctics sobre l’Impost de la Renda de les
Persones Físiques (IRPF), es
realitzaran casos pràctics dels
règims d’Estimació Directa
Simplificada i el d’Estimació
Objectiva (mòduls) i es realitzarà una anàlisi comparativa
entre tots dos. En la segona
part, es tractaran els aspectes
fiscals pràctics sobre l’Impost
sobre el Valor Afegit (IVA),
es realitzaran casos pràctics
del Règim General d’IVA i
del Règim Especial Simplificat
(mòduls d’IVA) i finalment, es
realitzarà una anàlisi comparativa entre els dos règims. El
taller anirà a càrrec de Yolanda
Presa, de l’empresa Ypaformació, experta en l’àmbit fiscal.
L’activitat es realitzarà els dies 4
i 17 de maig de 9 a 13h i tindrà
una durada total de 8 hores.
La segona activitat, CRM: l’eina
gratuïta per vendre i fidelitzar
amb èxit els clients, permetrà
conèixer com aquesta eina
permet gestionar i automatitzar moltes de les tasques relacionades amb les vendes, com
la gestió comercial i la facturació, amb el màrqueting i
amb l’atenció al client, donant
un servei molt més eficaç i de
millor qualitat. Per a aquesta
formació, es recomana als participants que duguin un ordinador portàtil o tablet. La sessió, que anirà a càrrec de Fabio
Bugalla, expert en l’àmbit de
les noves tecnologies aplicades
al màrqueting, es realitzarà els
dies 5 i 12 de juny de 9 a 13h.
Els tallers de formació són gratuïts i les places limitades. Per a
inscripcions, truqueu a Tecnoespai al 93 806 65 55 o envieu
un correu a oficinaempresa@
aj-igualada.net.
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Els productes de
Cuinara, del Grup
Àuria, ja es poden
trobar als supermercats
Bonpreu i Esclat

Gràfiques Argent obté un guardó al
prestigiós concurs LiderPack
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

D

es d’aquesta setmana
ja es poden trobar
a trenta-tres establiments Bonpreu i Esclat els
productes de Cuinara, la marca comercial d’alimentació de
la cooperativa i centre especial
de treball d’Àuria grup.
Cuinara és una marca de menjar saludable sense additius
que presenta una gamma de
productes de proximitat i refrigerats que contenen les proporcions necessàries d’ingredients -nets, pelats i trossejats
-per cuinar cremes de verdures per a dues o tres racions.
Als supermercats Bonpreu i
Esclat es podrà adquirir dues
propostes culinàries de la
gamma de Cuinara: crema de
verdures i crema de bròcoli.
“Amb aquestes noves incorporacions als establiments del
Grup, volem anar introduint
noves receptes, coincidint,
també, amb els productes de
temporada. La nostra finalitat
és oferir un producte saludable que es ven en un envasat
sense conservants, amb l’objectiu que el consumidor només l’hagi de bullir, triturar i
servir”, expliquen des de l’empresa.
Àuria, motor de l’economia
social de l’Anoia
Cuinara aspira a produir entre
15.000 i 20.000 unitats cada
mes de bosses de verdures. Tot
el procés es desenvolupa a les
instal·lacions de la cooperativa Àuria, el centre especial de
treball d’Àuria Grup d’Igualada, fet que intensifica el compromís de generar creixement
econòmic en el marc de l’economia social. La divisió de
gastronomia és, juntament
amb la de cosmètica i perfumeria, una de les àrees que
més futur econòmic preveu el
grup empresarial.
Àuria Grup és una entitat sense ànim de lucre que aglutina
les empreses i entitats com
Àuria Cooperativa, la Fundació Privada Àuria, i altres cooperatives de segon grau com
Moltacte, Àuria Empresa d’Inserció i altres marques com
Gustauria o Àuria Cosmètics.
Àuria Grup factura cada
any més de 15 milions d’euros i dóna feina a més de
700 treballadors.

E

l passat dia 22 de març
i dins els actes organitzats en el marc de la
fira Graphispag de les arts gràfiques, es va fer el lliurament
dels premis LiderPack on l’empresa Gràfiques Argent, d’origen igualadí i ubicada avui
al polígon Plans d’Arau de la
Pobla, ha estat premiada dins
la categoria “millor packaging
en farmàcia i parafarmàcia”. El
premi va ser recollit per l’equip
de disseny estructural de Gràfiques Argent, S.A. format per
Carles Morreres i Lidia Robles
i acompanyats per la Gerent
de l’empresa Inés Molina.
En aquesta edició s’han presentat un total de 113 treballs
procedents de empreses i escoles de tot l’estat.
El guardó obtingut és per un
projecte per una firma Suïssa de cosmètica farmacèutica
on el jurat del concurs ha valorat l’estalvi considerable de
costos tan de producció com

L’equip de Gràfiques Argent, en el moment de recollir el guardó.

d’emmagatzematge i també la
reducció de residus i la sostenibilitat.
Els premis LiderPack són els
guardons més importants que
es donen a l’estat en l’ambit

del envàs, l’embalatge i el PLV
(publicitat en el lloc de venda). El concurs està convocat
per “Graphispag Asociación”
i el Saló “Hispack” de Fira de
Barcelona des de 1995. Es pre-

mia la originalitat, la innovació, la creativitat, el disseny, els
processos de fabricació, els
materials utilitzats i l’aposta
per la sostenibilitat. Des de
2005 tenen caràcter anual.

El 100% dels estudiants d’enginyeria que van acabar
l’any passat al Campus d’Igualada ja tenen feina
REDACCIÓ / LA VEU

L

a setmana passada
l’Escola d’Enginyeria
d’Igualada i el conjunt
del Campus Universitari han
tingut estand propi al Saló de
l’Ensenyament de Barcelona.
El cent per cent dels alumnes
que el curs passat van estudiar
enginyeria al Campus Universitari d’Igualada tenen feina.
Són dades de l’estudi sobre inserció laboral dels exalumnes
que ha portat a terme l’Escola
d’Enginyeria d’Igualada, adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Pel que fa als graduats en
Enginyeria Química, el 64%
dels exalumnes manifesta que
abans d’acabar la carrera ja
treballaven, el 27% van aconseguir la seva primera feina
només un mes després d’acabar els estudis, i el 9 % restant
van trobar feina en menys de
sis mesos. Les xifres són similars en el cas dels graduats en Organització industrial: el 67% va trobar feina
abans d’acabar els estudis
i el 33% restant ho va fer
abans de sis mesos.

Aquest immillorable índex
d’ocupació laboral, juntament amb la possibilitat de
fer pràctiques en empreses durant la carrera, és un
dels punts forts de l’Escola
d’Enginyeria d’Igualada, que
aquesta setmana passada ha
difós la seva oferta formativa al Saló de l’Ensenyament
que s’ha celebrat a Barcelona.
Pels responsables de l’EEI,
aquest elevadíssim nombre
de titulats que troben feina
de seguida es deu al fet que

la formació es fa tenint molt
present les necessitats de les
empreses, i a la col·laboració
constant i el vincle permanent entre empreses i universitat.
A més dels graus en Enginyeria Química i en Organització Industrial, l’Escola
d’Enginyeria d’Igualada, dins
el Campus Universitari, també imparteix l’ADE Industrial impulsat per la UPC i la
UOC (una doble titulació de
Grau en Enginyeria en Or-

ganització Industrial i Grau
en Administració i Direcció
d’empreses), i un Màster Universitari en Enginyeria del
Cuir, únic a Europa.
El Campus Universitari
d’Igualada també imparteix
un Grau en Infermeria i un
Doble Grau en Fisioteràpia i
Nutrició Humana i Dietètica,
a més de diversos postgraus
impulsats per la UPC, la Universitat de Barcelona, Eada
Business School i la Unió
Empresarial de l’Anoia.
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

ORIOL AMAT @oriolamat

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Les bones dades d’internacionalització no són casualitat:
40 empreses viatgen a Xina en missió comercial del Govern

La robòtica i l’automatització tenen una incidència
cabdal en tots els sectors.

L’aeroport BCN-El Prat és el que més creix a Europa el 2016,
malgrat els esforços de l’estat per prioritzar Barajas.

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL
Hacen falta ingenieros, más cuanto más sepan,
pero se les valora poco.

Les xarxes socials cada vegada són
més utilitzades per les empreses a
l’hora de trobar els candidats per a les
seves vacants.

ENRIC SÁNCHEZ

ENRIC SÁNCHEZ
Executiu de packaging

PARLEM DE LA QUARTA
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

MARTÍ PINYOL

E. SÁNCHEZ

M. PINYOL

MARTÍ PINYOL – Responsable de selecció de personal de GC Encourage
@MartiPinyol

SELECCIONS 2.0

H

a arribat per quedar-se això està
clar.

Nous llocs de treball per substituir els que se’n van.
Però és clar, això vol dir nova formació, o dit
d’una altra manera: adequar-se als nous llocs
de treball.

Hem de preocupar-nos de l’alfabetització
tecnològica i la lingüística.
Els nostres estudiants han d’estar molt preparats per als futurs llocs de treball i com
no, els instituts han de posar-se al dia, així
com oferir FP dual, col·laborant i obligant a
les empreses mitjançant incentius perquè els
nostres estudiants entrin al mercat laboral
amb una formació tècnica i pràctica.
Bill Gates vaticina la desaparició de desenes
de professions pel desenvolupament tecnològic. Aquí en tenim algunes:
Teleoperadors
Personal d’empreses asseguradores
Rellotgers
Assessors fiscal
Treballadors de processos fotogràfics
Tècnics de biblioteques
Venedors
Caixers
Mecànics de cotxes
Maquinistes de tren
Secretàries
Capitans de vaixell
i un llarg etc.
La robòtica i l’automatització tenen una incidència cabdal en tots els sectors. Un estudi
assenyala que en 20 anys els robots exerciran
el 47% de les feines.
La revolució industrial deixa a la cuneta
cambrers, dependents, infermeres etc.
Però atenció, hem d’ajudar als que ja treballen
Formació continuada ajudant-los a conèixer
les noves tècniques, les noves tecnologies i les
lingüístiques. Hem de ser pro-actius amb els
nostres treballadors. Ja hi ha països que s’han
adonat d’aquesta circumstància i estan ajudant els que treballen per potenciar els seus
coneixements. Pensem que cada vegada hi
ha més avenços ja que els processos canvien
a gran velocitat. En definitiva, estar al dia.

D

es de fa alguns anys, tant els departaments de recursos humans com els
processos de selecció de personal estan immersos en un procés de transformació sense aturador, fruit de l’exigència dels
mercats cada vegada més globalitzats i els canvis en la concepció que els candidats tenen dels
procediments de reclutament. Avui en dia, les
organitzacions comencen a buscar el talent sense importar la ubicació geogràfica dels candidats
i això els permet competir amb altres empreses
sense que les fronteres entre els països siguin un
obstacle.

buscant estratègies per atraure persones amb talent que vulguin treballar amb ells.

Les noves tecnologies han estat imprescindibles
en aquest procés de canvi perquè han permès
agilitzar el reclutament, automatitzant i reduint els temps invertits en les diferents fases dels
processos. També han possibilitat la difusió de
les ofertes de feina a un públic més ampli i a
través de diversos canals.

A més, és important que les organitzacions no
oblidin l’altra cara de la moneda: L’ús d’Internet
ha facilitat la comunicació entre els potencials
treballadors. Actualment, resulta molt senzill
contactar amb candidats que han passat un procés de selecció per a una determinada empresa i
en puguin compartir les experiències i les opinions. Davant d’aquest fet, és bàsica la professionalitat dels reclutadors a l’hora de gestionar els
processos de selecció: El candidat ha de sentir-se
còmode i ben informat al llarg de totes les fases.
Si és així, independentment de si finalment és seleccionat o no, es convertirà en un ambaixador de
la marca en qüestió, ja que compartir-ne la seva
bona experiència el converteix en un potencial
contribuent a l’hora de generar una imatge positiva de l’empresa, a nivell social.

Concretament, les xarxes socials cada vegada
són més utilitzades per les empreses a l’hora de
trobar els candidats per a les seves vacants. A
part de ser difusores d’ofertes de feina, no s’ha
d’oblidar que també són un “aparador” que facilita l’acostament de l’organització a la societat i
la humanitza. Són eines molt potents per seduir
el talent, mostrant obertament què fa l’empresa,
com és el dia a dia i què hi poden trobar. Els
candidats, per la seva banda, també troben en
les xarxes una bona eina per buscar feina i/o per
donar-se a conèixer. El que és rellevant és, precisament, la bidireccionalitat d’aquesta cerca: Les
organitzacions publiquen ofertes de feina per a
rebre sol·licituds de candidats i, els candidats
poden crear perfils per a ser contactats. Davant
d’això, les empreses ja no són un agent “passiu”
que espera sol·licituds, sinó que passen a l’acció

Davant del canvi de tendència que travessen els
processos de selecció, les empreses han de fer esforços per adaptar-se a les noves exigències del
mercat. Un dels principals pilars és el reconeixement del poder real que té el candidat: És fonamental que el seu contacte amb l’empresa sigui
favorable per tal que construeixi i vehiculi una
imatge positiva de la companyia. Així doncs, es
pot concloure que el candidat, avui en dia, representa el futur de l’empresa: De manera directa, si
entra en plantilla i, de manera indirecta, com a
transmissor d’uns judicis de valor sobre la marca.
Tot aquest procés de transformació en constant
evolució, fa recomanable l’assessorament professional per part d’empreses especialitzades en
aquest tipus de seleccions, que ajudin les organitzacions en aquesta adaptació a les noves exigències de mercat.
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La firma tèxtil Naulover
rep la visita
de Marc Castells

La segona edició del Fòrum d’Inversió
d’Igualada torna a ser un èxit
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Campus Universitari
d’Igualada acollí el 24
de març, el II Fòrum
d’Inversió d’Igualada, punt de
trobada d’empreses i emprenedors que cerquen finançament, empresaris que busquen
solucions per als seus reptes
de creixement i innovació, i
inversors que cerquen els millors projectes on participar.
Aquesta és ja la segona edició
del Fòrum d’Inversió d’Igualada, que GC Encourage, l’àrea
de consultoria de Grup Carles, juntament amb la xarxa
d’inversors Economistes BAN
del Col·legi d’Economistes
de Catalunya organitza, amb
l’objectiu principal doncs, de
donar l’oportunitat a empreses
i emprenedors amb projectes de creixement, de presentar-los davant inversors de capital d’una forma directa, però
sempre amb l’acompanyament
de la consultora igualadina.
L’èxit obtingut en l’edició anterior, en què es van reunir més
de cinquanta inversors de capital, es van tancar cinc operacions i es van aconseguir més
de 500.000€, ha portat a GC
Encourage a repetir l’experiència per ajudar a impulsar
econòmicament noves idees
de negoci.
L’acte va comptar amb la participació de sis projectes de
diferents àmbits, tres dels
quals són empreses de l’economia tradicional amb un
enfocament molt innovador, i
els altres tres startups de base
tecnològica, els quals van tenir l’oportunitat de donar-se
a conèixer davant d’un nombrós públic d’inversors i diversa representació dels consistoris de la comarca.

El fòrum començà amb la presentació de l’acte per part del
director general de Grup Carles, Xavier Carles, que va insistir que la comarca de l’Anoia es
caracteritza per la Innovació i
la creativitat a l’hora d’iniciar
nous projectes, però sovint
empreses i emprenedors es
troben amb la necessitat d’un
impuls econòmic per a la
seva idea de negoci i “és això
el que mou Grup Carles a organitzar actes com aquest, la
vocació de trobar solucions i
contribuir a l’èxit dels nostres
clients.” Blai Paco, president
de la Unió Empresarial de
l’Anoia, manifestà el suport
de l’associació als emprenedors, però també a les empreses ja existents. Finalment, la
Primera Tinent d’Alcalde de
l’Ajuntament d’Igualada, Àngels Chacon, va fer èmfasi en
l’obsessió de l’Ajuntament per
garantir el progrés de tots els
sectors de l’economia anoienca, elogiant-ne la seva diversificació.
L’acte continuà amb la intervenció de l’economista i soci
de Grup Carles, Jaume Carles,
que explicà quina és la fiscalitat de les transmissions de
participacions, fent esment de
quines són les deducions per
inversió Business Angels, com
s’ha de procedir en cas de desinversió, com es calcula la variació patrimonial i quina ha
de ser la tributació del guany.
Josep Nebot, d’Arboribus, explicà quines són les claus del
crowlending per a les pimes,
analitzant quines són les característiques i els avantatges
d’aquest finançament no bancari.
Pol Font, president d’Economistes BAN va cloure l’acte
insistint en la importància

d’aquest tipus d’actes per ajudar a l’ecosistema emprenedor
a tirar endavant projectes i diversificar les inversions, valorant molt positivament la col.
laboració d’ambdues entitats,
Grup Carles i Economistes
BAN, en les dues edicions i
l’èxit obtingut.
Finalitzada la cloenda de l’acte, el públic assistent va poder
conèixer un negoci fet realitat
d’un emprenedor que va presentar el seu primer projecte
en l’edició anterior del Fòrum,
en el qual va poder aconseguir
el capital necessari per dur-lo
a terme.
La firma igualadina va fer palès el seu compromís amb les
pimes i els emprenedors amb
aquesta iniciativa, que en la
seva segona edició es consolida ja a la comarca, conscients
que en la situació actual els
emprenedors s’han convertit
en els agents claus per recuperar el creixement econòmic
i empresarial i aconseguir un
nou model productiu més sostenible.
La sessió no va deixar indiferent al nombrós públic d’inversors assistent que va poder
conèixer interessants projectes on participar.
L’acte va finalitzar amb una
trobada de networking entre
els emprenedors i empreses
que van presentar els seus
projectes i els possibles inversors, en el qual es van poder
establir els primers contactes
interessants per tancar alguna
operació.
GC Encourage va comptar
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, la Unió
Empresarial de l’Anoia, Economistes BAN, BStartup, i
les empreses JNB Music i
AndVenture.

Carme Noguera, de Naulover, amb Marc Castells.Foto: J.A. Castillo.
REDACCIÓ / LA VEU

A

questa
setmana,
Marc Castells, vicepresident segon de la
Diputació de Barcelona, responsable de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
i alcalde d’Igualada, ha visitat
la seu de la fàbrica tèxtil Naulover, a Sant Joan de Mediona
(Alt Penedès), per mostrar el
seu suport a aquelles empreses que, com Naulover, aposten per aquest territori i per la
concentració de la indústria
tèxtil a Catalunya. Molts dels
treballadors de Naulover són
de l’Anoia i l’empresa té una
relació molt intensa amb la
indústria tèxtil d’Igualada, on
també hi compta amb una botiga.
La visita de Marc Castells
coincideix amb un any clau
per la companyia, que celebra
el seu 60è aniversari i es troba immersa en un important
procés d’internacionalització.
Durant la trobada a les plantes
de teixit i confecció de la marca, el vicepresident segon de
la Diputació de Barcelona ha
estat acompanyat per Carme
Noguera, CEO i dissenyadora
de Naulover.
Marc Castells ha agraït a la
companyia la seva implicació
amb el territori. Segons Carme
Noguera, “estem invertint en
Catalunya perquè creiem en
el seu potencial empresarial i

la contribució que el tèxtil pot
representar pel creixement de
l’economia local, tot i la tendència habitual a la deslocalització de la producció que viu
el sector amb l’objectiu d’abaratir costos”. Naulover compta
actualment amb una plantilla
de 130 treballadors directes, la
gran majoria a l’Alt Penedès, i
uns 500 indirectes.
L’empresa dissenya i fabrica les
seves peces, accessoris i complements a Sant Joan de Mediona, en fàbriques pròpies que
ocupen una extensió de 9.000
m2. Tot el procés de confecció,
des del disseny fins que s’obté
el producte acabat, així com la
fabricació dels teixits, té lloc a
les seves dependències i a tallers propers subcontractats.
La firma té presència a països
de la Unió Europea com Itàlia,
Bèlgica, Portugal, França, Alemanya, Holanda, Luxemburg
i Andorra. A la resta del món
es distribueix a Estats Units,
Xina, Mèxic i Xile. Properament, desembarcarà també a
Dubai. L’empresa disposa de
canal propi de venda online:
www.naulover.com/shop
Des de la seva seu a Barcelona, Naulover exporta el 25%
de la seva facturació. Té per
objectiu pels pròxims 5 anys
vendre un 50% de la seva producció a l’estranger, de la mà
del departament d’exportació
i una xarxa d’agents comercials i distribuïdors.
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Estudiants de l’IES Milà i del Campus
es formen a l’Hospital i els CAP’s
REDACCIÓ / LA VEU

É

s el sisè any consecutiu
que els farmacèutics i
tècnics de la Farmàcia
de l’Hospital ofereix formació
als estudiants del Milà i Fontanals.
Com en altres serveis del Consorci Sanitari de l’Anoia com
poden ser cirurgia, traumatologia, etc, el Servei de Farmàcia és un dels serveis centrals
que ofereix formació ja sigui
de pregrau, postgrau o grau
mitjà.
Concretament amb l’Institut
Milà i Fontanals d’Igualada ja
fa sis anys que fa formació als
estudiants del mòdul formatiu
de grau mitjà d’auxiliar de farmàcia.
S’imparteix un bloc de formació teòrica al mateix institut i
una pràctica al propi Servei de
Farmàcia de l’Hospital.
Les classes teòriques consisteixen en explicar les diferents
àrees i tasques que es desenvolupen als serveis de farmàcia
d’hospital. Aquesta part, d’una
durada de 8 hores, s’imparteix
per un tècnic de l’Hospital i
un farmacèutic. Els alumnes,
en acabar aquesta part teòrica
fan un examen per validar el
grau d’assoliment de coneixements.
Després es fa una part pràctica
on els alumnes fan una visita
al Servei de Farmàcia de l’Hospital on se’ls explica el funcionament i característiques de
cadascuna de les àrees: àrea de
preparació de citostàtics, àrea
de nutrició parenteral, laboratori de fórmules magistrals,
etc. També, poden observar el
funcionament dels diferents
dispositius de dispensació de
medicació automatitzats com
són, el Kardex i els pyxis.
El Servei de Farmàcia del CSA
està altament tecnificat, tant
pel que fa a la prescripció del
medicament (la fa el metge
electrònicament), com per la
seva dispensació (totalment
automatitzada), això mini-

Un grup de 50 pelegrins
travessa l’Anoia
Alumnes de l’IES Milà, formant-se a la farmàcia de l’Hospital.

mitza al màxim els errors i
garanteix la seguretat del tot
el circuit del medicament, des
de la prescripció per part del
metge fins l’administració pel
personal d’infermeria.
El Servei de Farmàcia compta,
des del 2010, amb el Certificat
UNE-EN-ISO que garanteix
la gestió controlada tant dels
procediments, mètodes de
treball i dels sistemes de control, i millora pel que fa a la
dispensació de medicaments,
atenció farmacèutica i l’elaboració de fórmules magistrals i
preparats.
L’Institut Milà i Fontanals valora molt satisfactòriament la
formació rebuda i la considera
indispensable
Per a la seva banda, l’Institut
Milà i Fontanals valora la formació molt satisfactòria i considera indispensable la seva
col·laboració en la formació
dels futurs tècnics de farmàcia.
Els docents de l’Institut consideren que és important també
que els alumnes coneguin les
diferències que hi ha entre una
farmàcia hospitalària i una
farmàcia del carrer.
Al final de cada cicle, els
alumnes fan una valoració
d’aquesta formació sobre si
han trobat correcte la part teòrica, si creuen que s’han assolit
els objectius de les sessions, si
el contingut és adequat, si la
metodologia emprada troben

que és correcte, si l’exposició
dels docents ha estat clara, etc.
Els resultats sempre han estat
molt positius obtenint més de
9 punts sobre 10.
71 estudiants del grau d’Infermeria es formen a l’Atenció Primària Anoia
Els centres d’atenció primària
de l’Institut Català de la Salut
a l’Anoia participen aquest
curs 2016-17 en la formació
d’un total de 71 estudiants del
grau d’Infermeria, que estan
adscrits al Campus Universitari d’Igualada de la Facultat
d’Infermeria i Fisioteràpia de
la Universitat de Lleida o al
Campus de Manresa de la Facultat de Ciències de Salut de
la Fundació Universitària del
Bages. La presència d’aquest
col·lectiu s’emmarca en la vocació formativa de l’ICS que
disposa dels equipaments i
dels professionals adequats
per formar aquests estudiants.
Dels 71 alumnes, 36 cursen les
pràctiques de primer curs; 30,
de segon i, 5, de quart.
Els professionals de l’ICS són
els qui fan l’acompanyament
de l’alumnat durant gran part
del seu període d’aprenentatge. Entre els objectius de l’ICS
hi ha oferir una formació
pràctica de qualitat fent ús de
les instal·lacions dels centres i
aprofitant l’expertesa dels professionals d’infermeria.

Igualada Comerç busca voluntaris per participar
a la Desfilada de la Nit de Shopping del 6 de maig
Igualada Comerç ja ha començat els preparatius per Igualada Nit de Shopping que es
farà el dissabte, dia 6 de maig.
Una de les novetats d’aquesta
edició seran les desfilades de
moda. Per aquest motiu, l’entitat convoca als/les interessats/

des a apuntar-se al concurs de
models que participaran en la
desfilada.
Si tens més de 18 anys, envia’ns
un correu amb les teves dades
i una fotografia a info@gualadacomerc.cat abans del dia 10
d’abril. Un cop feta la selecció

dels voluntaris i voluntàries,
Igualada Comerç es posarà
en contacte amb ells/elles per
a començar la formació. Totes
les talles són importants!
El maquillatge i perruqueria
van a càrrec d’Igualada Comerç i les botigues.

REDACCIÓ / LA VEU

A

quest diumenge 26
de març un grup de
50 pelegrins va recórrer el tram de Camí de
Sant Jaume de la Panadella
a Cervera. L’activitat, organitzada pels Amics del Camí
de Sant Jaume, comptà amb
la participació de pelegrins
vinguts d’arreu de Catalunya, destacant una nodrida
representació de caminants
d’Igualada i l’Anoia. L’etapa
començà a l’Hotel Bayona
de la Panadella, de seguida
els participants van enfilar el
camí cap a Pallerols entre els
camps nevats de l’enfarinada
del dia anterior.

A Pallerols es va poder visitar l’ermita de Sant Jaume que
guarda una imatge del sant
amb els atributs de pelegrí.
A Sant Antolí esmorzaren
al Bar l’Amistat i a Sant Pere
dels Arquells van segellar les
Credencials del pelegrí que
tots els caminants duien per
documentar el seu pas pels
diferents pobles i ciutats des
de Montserrat. Un cop a Cervera el grup va visitar l’alberg
de pelegrins i va retornar el
autobús a la Panadella.
La propera etapa tindrà lloc el
7 de maig i durà els caminants
de Cervera a Castellnou de
Seana. Més informació i inscripcions al web de l’entitat:
www.camisantjaume.com

Globus solidaris de
Mans Unides
REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper dia 1 d’abril,
dins el marc de la Mostra de Teatre Infantil i
Juvenil d’Igualada, Mans Unides d’Igualada hi serà present
amb una parada, a la plaça
de l’Ajuntament, de 6 a 9 del
vespre, on vendran globus solidaris. Per 1€ podràs inflar
dos globus, un se l’emportarà
l’infant i l’altre el faran enlairar amb tots els que vendran
aquella tarda. Amb aquest donatiu contribuireu a finançar
els projectes de l’entitat.
El dia 11 de febrer, unes 150
persones es van aplegar en el
ja tradicional Sopar Solidari de Mans Unides, a l’escola
Mares Escolàpies d’Igualada.
Es va comptar amb la presència del Missioner claretià Juan
Ángel Artiles Roberto CMF
de la Parròquia Tilomar/Salele, Districte Covalima, República Democràtica de Timor
Oriental que va compartir
les seves experiències a ter-

res de missió i també explicà
com treballa Mans Unides en
aquests països. Mans Unides
vol donar les gràcies a tots els
qui veu participar-hi.
El dia 15 de març, l’Escola
Castell d’Òdena va portar a
terme una Cursa Solidària a
favor de Mans Unides. Els
nens que corrien a la cursa
havien de buscar un patrocinador el qual aportava una
quantitat per cada volta que
feia un dels escolars que participava a la Cursa. Van recaptar
258, 20€. El que van recaptar
anirà destinat a un projecte
del Districte de Sabayo a la
regió Sud Andina Peruana.
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El CatSalut i l’ICS impliquen les farmàcies de
l’Anoia en la difusió del projecte La Meva Salut
ANOIA / LA VEU

E

ls farmacèutics de
l’Anoia ja coneixen
els detalls de La Meva
Salut, una eina digital molt
útil que ha desenvolupat el
Departament de Salut de la
Generalitat i que permet que
els usuaris puguin accedir directament a informació de la
històrica clínica, a la recepta electrònica, a les proves
diagnòstiques, als informes
mèdics, etc. La sessió informativa, que va tenir lloc fa
uns dies, ha anat a càrrec dels
responsables del CatSalut i de
l’Institut Català de la Salut.
La finalitat de La Meva Salut és millorar la qualitat de
l’atenció. Facilita la consulta
de les dades i, per tant, promou la corresponsabilitat de
la persona en la cura de la
seva salut. És un espai digital segur que fa possible que
la ciutadania, a través d’una
identificació digital, pugui
accedir a la seva informació

Es tracta d’una
plataforma digital que
concentra informació
molt útil per als
usuaris i a Capellades
s’està duent a terme una
prova pilot de consulta
virtual
personal de salut i des d’on
pot fer també tràmits i consultes.
Així, aquesta nova eina obre
moltes possibilitats en telemedicina. Té un potencial
important com a complement
de les visites presencials mitjançant l’eConsulta, aspecte
que es va presentar en una
sessió a Igualada. Aquesta opció funciona, en condició de
prova pilot, a l’Equip d’Atenció Primària Capellades, com
un nou canal de comunicació
àgil, per resoldre les consultes de la ciutadania que no

requereixin que professionals
i pacients comparteixin espai
i temps.
Què hi ha a La Meva Salut
En relació amb l’atenció als
centres d’atenció primària,
s’hi pot trobar:

- diagnòstics,
- medicaments prescrits,
- vacunes (immunitzacions).
Quant a l’atenció rebuda als
hospitals:
- informes d’alta,
- informes d’urgències,
- informes dels especialistes.

En relació amb proves o intervencions:
- informes de laboratori (resultats d’analítiques),
- informes de diagnòstic per
la imatge (radiologia),
- informes d’altres proves
realitzades.

Detingut un home per cometre 23 furts i estralls
de cablejat de telefonia a l’Alt Penedès i l’Anoia
ANOIA / LA VEU

A

gents de la Policia de
la Generalitat - Mossos d’Esquadra de la
comissaria de l’Alt Penedès
van detenir, el dijous 23 de
març, a Mediona, un home
espanyol, de 40 anys i veí de
Sant Quintí de Mediona, com
a presumpte autor de 23 furts i
estralls de cablejat de telefonia
a diferents municipis de l’Alt
Penedès i l’Anoia.
La investigació va començar
amb les denúncies de robatoris
de cable telefònic i de manera
reiterada als mateixos trams
de diferents municipis de l’Alt
Penedès i l’Anoia. En concret,
durant el primer trimestre del
2017, s’haurien produït 23

furts concentrats a les poblacions de Les Cabanyes, Mediona, Sant Martí Sarroca, Sant
Quintí de Mediona, Sant Pere
de Riudebitlles i Torrelles de

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS

Foix (Alt Penedès) i Argençola, Carme, Montmaneu,
Pujalt, Sant Martí Sesgueioles i Santa Maria de Miralles
(Anoia). La valoració del ma-

L

p

Disseny de Producte

MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

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

terial sostret, sense tenir en
compte el perjudici provocat
per aquests actes, ascendiria a
gairebé 60.000 euros.
A més dels perjudicis materials pel furt de cablejat de telefonia i els danys causats, cal
mencionar els perjudicis que
hauria creat la incomunicació
per part dels usuaris d’aquest
mitjà i el risc que això podria
comportar en un cas d’emergència. Així doncs, a part del
delicte patrimonial també hi
un delicte d’estralls, ja que
s’hauria creat una pertorbació
greu en les comunicacions.
Els agents, dintre de la seva
tasca d’investigació, van realitzar un estudi de les vendes a
deixalleries per tal de detectar
el punt de compra del mate-

rial sostret. En concret van
detectar la venda en una deixalleria, per part d’una mateixa persona, durant l’any 2017,
d’un total de 613 quilograms
de coure cremat i 65 quilograms d’alumini sostrets.
Aquesta persona, un home
espanyol, de 40 anys i veí
d’Igualada era el propietari
d’un vehicle, que també hauria estat vist en el lloc d’algun
d’aquests furts.
Finalment els investigadors
van detenir, el dijous 23 de
març, a Mediona, el presumpte autor dels 23 furts i estralls
de cable telefònic.
El detingut va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Tens clàusula TERRA
a la teva hipoteca
i encara no l’has reclamada?
No esperis:
iuristriviumadvocats7@gmail.com
Tel. 656909454
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L’Agrupació Fotogràfica de la Pobla de Claramunt
comença a caminar
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a Sala Celler de la masia
de can Galan va acollir, el diumenge 26 de
març al migdia, la presentació
pública de l’Agrupació Fotogràfica de la Pobla de Claramunt. Aquest espai és la seu
de la nova entitat creada recentment al municipi. A l’acte,
que va comptar amb el suport
de l’Ajuntament, hi van assistir una setantena de persones.
La presentació va comptar
amb la intervenció de la presidenta de l’agrupació, Neus
Aguilera, que va agrair l’assistència dels presents. Aguilera va assegurar que l’entitat neix amb molta il·lusió i
empenta per tirar endavant
propostes que promocionin el món de la fotografia.
L’alcalde poblatà, Santi Broch,
va dir que a la Pobla de Claramunt hi ha molta gent aficionada a fer fotos i que d’aquí ha
nascut la idea del naixement

d’aquesta entitat. També es va
referir al fet que la seu sigui a
la masia de can Galan, equipament que té un significat
especial ja que s’hi ubica l’Arxiu Fotogràfic Municipal, que
compta amb més de 18.400
imatges. D’aquesta manera,
segons va comentar l’alcalde,
es donarà una nova funcionalitat a aquest equipament,
que ja acull altres serveis.
El president de la Federació Catalana de Fotografia,
José A. Andrés, va mostrar la
seva satisfacció per al naixement d’aquesta nova entitat
i va expressar els millors desitjos per als seus membres
per tirar endavant. També va
ressaltar el suport de l’Ajuntament en l’adequació de
l’espai que acull l’agrupació.
Precisament, a la col·laboració entre entitats i administracions es va referir el president de la Confederación
Española de Fotografía, Raimon Moreno. La presentació

es va tancar amb un brindis
i la inauguració de l’exposició fotogràfica social, en què
es poden veure instantànies
de Neus Aguilera, Andreu
Miquel, Jaume Armenteras,
Josep Ferrer i Lluís Pérez.
L’Agrupació Fotogràfica de la
Pobla de Claramunt comença

amb molta embranzida. Per al
diumenge 2 d’abril s’ha programat una sortida fotogràfica pels
carrers del municipi. El punt de
trobada serà a les 10 del matí
a la plaça de l’Ajuntament. Per
al divendres 21 d’aquest mateix mes es farà un curs d’iniciació a la fotografia que in-

clourà vuit sessions. El preu
serà de 10 euros per als socis
i de 35 euros per als no socis.
La junta d’aquesta agrupació està formada per: Neus
Aguilera, presidenta; Josep
Ferrer, secretari; Lluís Pérez,
tresorer, i Andreu Miquel i
Jaume Armenteras, vocals.

Diada de la robòtica, a la Visita dels alumnes de 6è de l’escola
Maria Borés al Parlament de Catalunya
Pobla de Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

LA POBLA DE C. / LA VEU

L

’Associació de Robòtica de l’Anoia organitzarà, el dissabte 1
d’abril a la Pobla de Claramunt, la Diada de la Robòtica. L’activitat tindrà lloc de
les 11 del matí a la 1 del migdia al Teatre Jardí i comptarà amb la col·laboració de
l’Ajuntament.
La jornada és oberta a tothom i hi participaran les
escoles Monalco d’Igualada,
Castell d’Òdena i Mare del
Diví Pastor de Capellades.
Els assistents podran fer i
programar robots i els alumnes dels centres educatius faran una demostració de muntatge i programació del seus
robots educatius de Lego We
Do 2.0. Hi haurà un pica-pica
per a tots els participants.
La robòtica educativa és un
sistema d’aprenentatge interdisciplinari que potencia
les habilitats i competències
de les persones que la practiquen. Es treballen diferents
matèries com la ciència, la
tecnologia, l’enginyeria, l’art
i les matemàtiques, el que

E
en anglès es coneix amb les
sigles STEAM (Science, Technology, Engineering, Art,
Mathematics).
Els alumnes treballen valors
claus d’aprenentatge, com
investigació, modelatge i disseny de solucions. Desperta
l’interès en la ciència i la converteix en real i rellevant.
Es treballen habilitats bàsiques de programació. Els
models que es construeixen
solen anar acompanyats
d’un programa informàtic
que fa que el robot executi
ordres, com desplaçar-se,
identificar colors o mesurar distàncies a un objecte.

ls alumnes de sisè de
l’escola Maria Borés
de la Pobla de Claramunt van visitar, el dijous 23
de març, el Parlament de Catalunya. L’activitat formava
part d’un projecte de matemàtiques en què estan treballant
els estudiants que s’anomena
“Petits grans polítics” i que
també va incloure una visita a
l’Ajuntament, el divendres 10
de març.
Durant la jornada, els nens i
nenes van poder fer una visita
als espais on treballen els diputats i les diputades i van participar en un taller d’eleccions
parlamentàries, en què van escollir el president del Govern
i el del Parlament. D’aquesta
manera van poder entendre
una mica millor com funciona la política del nostre país.
Es van trobar amb diversos
polítics, com el vicepresident
del Govern, Oriol Junqueras,
o la diputada Irene Rigau, que
havia estat consellera de Benestar Social i Família, amb qui
es van fer una fotografia.
“Petits grans polítics” és un

projecte matemàtic. S’han
creat quatre partits polítics:
el blau, el groc, el verd i el
vermell, que han hagut de
redactar un programa electoral. Cada formació ha hagut
de defensar les seves propostes a l’escola, a l’Ajuntament,
on van mantenir una trobada
amb l’alcalde i amb regidors
del Consistori, i al Parlament.
S’han celebrat unes eleccions
en què han votat els estudiants
de primària. De les dades i els
resultats obtinguts s’han elaborat diferents gràfiques i estadístiques que permeten veu-

re el cens, la participació, les
preferències i els gustos dels
alumnes. També s’han elaborat unes simulacions de pactes
entre les diferents formacions.
El projecte té un caràcter interdisciplinari. Els estudiants
l’apliquen en les diverses matèries que estudien, com en
expressió escrita i oral amb la
redacció del programa electoral; en educació artística amb
el disseny del logotip i de la
propaganda electoral; o en el
coneixement del medi a l’hora
de raonar i reflexionar sobre les
diferents propostes plantejades.
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Entrevista a l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte (PSC)

“En el nou govern municipal prevalen els interessos de Vilanova
del Camí per davant de les ideologies de cadascú”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

N

oemí Trucharte va
aconseguir aprovar el
pressupost municipal
del 2017 a Vilanova del Camí la
setmana passada. Aquesta és la
primera visualització clara del
què representa el nou govern
municipal en aquesta població,
fruit de la moció de censura
que el passat mes de gener va
motivar el canvi d’alcaldia.
Passada la tempesta, hem parlat amb la nova alcaldessa vilanovina del PSC de l’actualitat
municipal i de quins són els
objectiu d’aquest govern tant
divers des d’ara i fins al final del
mandat, d’aquí dos anys.
Han passat ja dos mesos de la
moció de censura. Ara que ha
passat el temps expliqui’m si
de debò era necessària.
El que es veia era tot façana.
Tot eren somriures, molt aparentar i poc treballar. El que
passava és que el govern anterior es pensava que els grups de
l’oposició no ens posaríem mai
d’acord. Per això jugaven amb
tots nosaltres.
També amb vostè?
Jo m’havia assegut a aquesta
taula on som ara, l’alcaldia, a
negociar els pressupostos, i em
deien que ja estaven tancats,
però que sí jo els donava suport, ja no preguntarien res als
altres. A mi m’hagués agradat
asseure’ns tots en una taula i
veure quines propostes feia cadascú, però això el govern anterior no volia. Preferia el joc.
El pressupost que finalment va
presentar el govern era molt lamentable, molt baix en temes
socials, en cultura, educació...

CAP de
CUINA
Restaurant de prestigi
de la comarca de l’Anoia
especialitzat en grans
esdeveniments i celebracions necessita un
Cap de Cuina amb
experiència.
Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com
Retir 40, 1r pis
Igualada

“Amb Vanesa González
al PSC només compartíem les sigles, si
vaig presentar-me a les
primàries era perquè
no m’agradava la seva
manera de fer”
Per això el PSC va demanar
una partida àmplia per destinar-la a serveis socials, i votaríem favorablement al pressupost. Doncs el mateix dia del
ple del pressupost em truca
l’anterior alcaldessa dient-me
que sí, que ens diuen que sí a
tot el que demanàvem, sense
donar-nos més explicacions...
El problema és que tres dies
abans al PSC ja havíem fet una
assemblea per parlar del tema,
i jo no podia decidir això sense
parlar-ho abans amb els companys. Vaig trucar a d’altres
grups polítics i a tots se’ns havia dit el mateix, menys Decide, que ja els havia anunciat el
vot contrari feia una setmana.
I s’arriba al famós ple on l’alcaldessa els repta a una moció
de censura.
Sí, i retirant el punt del pressupost de l’ordre del dia a darrera
hora, quelcom que no es pot
fer, amb una actitud prepotent. Tenia por de perdre. Crec
que se li va fer el vaixell gran,
però no el de l’Ajuntament,
sinó el del seu equip. Dins del
seu govern hi havia moltes aigües amunt i avall... que espero
no tenir jo. Ens va instar fins
a cinc vegades a presentar-li
una moció... Miri, ens trobàvem amb un govern en minoria, que no havia estès la mà a
ningú de l’oposició. Sortint del
ple, vaig ser jo qui va trucar als
companys. Ens havíem de reunir perquè això no podia continuar d’aquesta manera, havíem
de ser valents tots i oblidar el
passat. Fins a les tres de la matinada, vam estar reunits, i va
sortir un acord.
Com s’entén això de la prepotència i de tot el que em

Noemí Trucharte, al seu despatx a l’Ajuntament.

“Amb la reducció dels
sous a la meitat i la
municipalització de dos
serveis tindrem diners
per destinar-los
a acció social”
parla, si són persones amb les
qui formaven part del mateix
partit fa quatre dies?
Hem compartit les sigles, que
és molt diferent. Quan vaig
presentar-me a les primàries
del PSC, era perquè a mi ja no
m’agradava la manera de fer de
Vanesa González. Si m’hagués
agradat, no m’hauria presentat.
Molta gent no li donava ni
una setmana de vida, a aquest
nou govern municipal.
Sí... Ho havíem sentit pel carrer. Vam anar afegint propostes
a l’acció del govern en funció
dels programes electorals de
cadascú. Tots van aportar i
tots van renunciar a quelcom.
Nosaltres, per exemple, portàvem al programa fer un Centre de Dia per a la gent gran, i
és evident que en dos anys és
impossible de fer. Fins al cap
d’uns dies no vam començar
a decidir qui podria portar les
diferents carteres. L’únic que
inicialment tots teníem clar era
que Camilo Grados portés Es-

Dra. L’dia Ramos
Otorinolaring˜loga

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

ports, però les altres va sorgir
d’escoltar les preferències de
cadascú. No va haver-hi ni una
sola discussió. I així fins avui.
No em negarà que als uns i als
altres us separen moltes coses
ideològicament. És gairebé
com intentar barrejar l’aigua
i l’oli.
Com a partir clàssic, diguem-ne, només hi ha el nostre, el PSC. La resta són formacions locals. Prevalen els
interessos de Vilanova per davant de les ideologies de cadascú. Si ho fem així no hi haurà
cap problema.
Què voleu que deixi petjada,
de la vostra acció de govern?
El nostre no és un municipi
fort econòmicament, i per això
el pressupost tampoc ho és. La
primera mesura que hem pres
és una rebaixa de sous i assignacions dels regidors. L’any
passat el govern va costar als
vilanovins 142.000€ i aquest
any, amb un regidor més que
som, costarà 71.000€, la meitat. L’oposició també cobrarà la
meitat. Una part important de
l’estalvi és la Seguretat Social,
perquè cap regidor treballarà
a jornada completa. Jo, com
alcaldessa, cobraré màxim
18.000€ anuals. L’anterior cobrava 54.000€.
També intentarem municipalitzar algun servei. No és que
no tinguem ganes de treballar
amb segons quina empresa,
però ens hem trobat algun contracte caducat, com el de l’enllumenat públic, i fent-ho directament nosaltres només en
un any estalviarem 100.000€.
També farem el mateix amb
la neteja d’edificis públics,
que en un any són 54.000€ de

despeses. Aquests diners ens
serviran per a destinar-los a
partides que creiem eren molt
necessàries.
Com quines?
Per exemple, en beques menjador hem fet una ampliació
de 4.000€, o 9.950€ en ajudes
de pobresa energètica. Hem
de cobrir tant com puguem les
necessitats que puguin sorgir...
Dedicarem cinc mil euros més
a beques de transport, quinze
mil més a activitats culturals
i juvenils, com el Saló de la
Infància. També pujaran les
subvencions a les entitats, tant
econòmicament o bé en material, en total un 40% més...
Per exemple, comprarem noves taules i cadires per a actes
d’entitats, i també hem comprat un parell de lavabos portàtils. Hem incrementat també
7.000€ les dotacions per a foment de l‘emprenedoria local,
o 30.000€ per a la millora de
carrers.
També us heu plantejat algun
projecte d’envergadura?
Sí, un parell, la piscina municipal i el casal d’avis, però amb
unes petites modificacions.
En el cas de la piscina s’està
revisant el projecte, però en
qualsevol cas s’iniciaran les
obres el proper setembre, tal
i com estava previst amb l’anterior govern. El mateix passa
amb la restauració del Casal
d’Avis, en la seva última fase,
que també és un projecte que
tots els grups polítics teníem
en el nostre programa electoral. Finalment, també volem
fer un pista poliesportiva exterior, i dedicar una partida
molt important a millorar els
parcs del municipi.
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Un taller de PIMEC
Anoia facilita formació
en prevenció de riscos
VILANOVA DEL C. / LA VEU

P
El Rewind Festival acaba amb una
participada rua galàctica
VILANOVA DEL C. / LA VEU

È

xit de públic a la
Rua d’Star Wars del
Rewind Festival, l’última activitat de les moltes
que ha ofert el certamen del
dia 17 fins aquest diumenge, dia 26. Els assistents van
poder acompanyar els més
de 30 membres de l’associació Star Wars Catalunya disfressats dels personatges més
famosos de la sèrie de pel·lícules galàctiques, acompanyats també de molts infants
disfressats. Un cop acabada
la desfilada, que va recorrer
diversos carrers de Vilanova
del Camí, els assistents es van

poder fer fotos a la plaça del
mercat amb Darth Vader i els
seus soldats imperials, Han
Solo, Leia Organa, C-3PO i la
resta de personatges.
Un dels patrocinadors de la
rua, l’empresa de joguines
Diset, va lliurar capses de joguines a Star Wars Catalunya
perquè les puguin repartir
durant les activitats solidàries que organitzen. La propera
serà el 21 de maig a la Farga
Congress de l’Hospitalet de
Llobregat, on faran la 1a Jornada solidària, de la qual van
informar també diumenge en
un estand que van habilitar a
Vilanova.
Malgrat que han acabat les

sessions presencials del certamen, el Rewind Festival
Online seguirà actiu fins diumenge 16 d’abril. A la sessió 1
es pot veure el premi del públic ‘17 años juntos’ de Javier
Fesser i la menció especial del
jurat ‘A prueba’, ‘Anónimo’ i
‘Un buen amigo’. La sessió 2,
formada per tres produccions
catalanes, està encapçalada
per la guanyadora dels guardons a millor curtmetratge
Rewind, guió, actor i fotografia ‘Marcianos de Marte’ de
Fernando Trullols, ‘Fugit’ de
Marta Bayarri i ‘Camises cap
al cel’ de Jordi Ferré Batalla.
Cada sessió té un preu de 2
euros.

IMEC Anoia ha organitzat un taller en
prevenció de riscos
laborals amb el suport de Promoció Econòmica de Vilanova del Camí. L’objectiu és donar a conèixer les obligacions
de cada una de les figures que
intervenen en l’àmbit de la
Prevenció de Riscos Laborals
dins una empresa. La finalitat
és que els participants puguin
adquirir els coneixements necessaris per preparar amb èxit
una inspecció de treball en
aquesta matèria.

La jornada va destinada a empresaris, assessors laborals,
responsables de Recursos Humans, tècnics de prevenció,
treballadors assignats i delegats de prevenció. Es portarà
a terme el dimarts, 11 abril,
en horari de dos quarts de 10
del matí a dos quarts d’una
del migdia, al Centre d‘Innovació de l‘Anoia (carrer dels
Impressors, 12 de Vilanova
del Camí).
La jornada s’acabarà amb un
torn de preguntes.
Per a inscripcions podeu
adreçar-vos a la pàgina web
www.pimec.org.

L’Ajuntament licita el servei
de bar de la plaça Picasso
L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha aprovat l’expedient de contractació per a l’explotació del servei de bar de la plaça Picasso. El
contracte és per a dos any, prorrogables a dos més. El cànon que
s’haurà d’abonar a l’ajuntament s’ha fixat en 3.000 € anuals sense
IVA, que els licitadors poden millorar a l’alça.
El quiosc de la plaça Picasso té una superfície aproximada de 73
metres quadrats i està equipat amb bany i terrassa adjacent amb
possibilitat d’instal·lar fins a una trentena de taules. També disposa d’un petit magatzem.
Les propostes es poden presentar al registre de l’Ajuntament, de
dilluns a divendres de 8 a 14 h, fins el proper 11 d’abril a les 14 h.

Un cap de setmana d’activitats obertes a la realitat dels refugiats
VILANOVA DEL C. / LA VEU

U

n grup d’entitats vilanovines han organitzat per aquest cap de
setmana diferents actes en suport als refugiats i per criticar
les polítiques europees en matèria d’acollida i asil. Tatanka,
la Unión Cultural Extremeña
Anoia, l’ANC Vilanova del
Camí, la Colla Sardanista, el
Club Esportiu Anoia, l’Escola
de Ball Ainhoa, Sweet India...
són algunes de les que ja s’han
involucrat en aquest projecte
unitari. L’objectiu dels coordinadors de l’esdeveniment es
sumar quantes més entitats,
particulars i partits politics,
millor. Perquè aquest cap de
setmana solidari, explica Pep
Pelfort, un dels organitzadors,
“no entén ni de colors, ni de
banderes”.
És fàcil veure en aquesta iniciativa una certa inspiració del

moviment que des da fa un
any es va iniciar amb la campanya “Casa nostra casa vostra”. Una suma de persones i
entitats que comparteixen la
preocupació per la situació
que viuen milers de persones
migrants i desplaçades per
força, dins i fora de la Unió
Europea. Justament és valorant aquesta experiència que
va sorgir la idea d’organitzar
aquest cap de setmana dedicat
als refugiats. Tot va començar
explica Pep Pelfort amb una
conversa amb el president de
la Unión Cultural Extremeña,
Paco Nevado, a partir de la
qual s’ha teixit una xarxa de
complicitat amb altres entitats
locals.
L’organització vol engrescar
encara altres entitats, particulars del municipi i partits
politics per aconseguir que el
cap de setmana sigui ben participatiu. L’objectiu és men-

talitzar la població sobre què
està passant molt a prop de
casa nostra amb els refugiats
als que se’ls està negant una
acollida digna. “Tots podem
ser refugiats en algun moment”, diu Pelfort.
A la tarda de dissabte, hi ha
prevista una xerrada col·loqui
per donar visibilitat a la situació dels refugiats amb Enric Morist el coordinador de
la Creu Roja a Catalunya i el
periodista Guillem Cabra que
forma part de la Comunitat
ECO i ha estat nou mesos a
un camp de refugiats de Grècia.
Per a diumenge l’organització
ha previst un programa d’activitats lúdico festives que començaran amb una caminada
de la Colla Excursionista fins
els Esgavellats. A la tornada,
explica Glòria Vilà, de Tatanka, el pati de l’escola Marta
Mata acollirà la confecció de

l’arbre de la vida, un gran mural on es podran penjar desitjos i reflexions sobre el tema
dels refugiats.
Aquestes activitats estan
obertes a la família. Hi haurà
actuacions musicals a càrrec
de diferents entitats i també
lectura de diferents manifestos.
Algunes entitats com el CE
Anoia també s’han afegit a la
celebració i durant aquesta
setmana faran algun tipus de
reivindicació aprofitant els
dies de partit.
També les escoles vilanovines
s’han volgut sumar als actes
de solidaritat amb els refugiats, explica Glòria Vilà, i durant uns dies han treballat a
les aules continguts o activitats relacionades amb el tema.
Si voleu contactar amb els
coordinadors d’aquest cap de
setmana solidari pels refugiats, ho podeu fer per telèfon,

al 669 49 86 40 o bé per correu
electrònic a peppelfort66@
gmail.com.
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Montbui ret homenatge a la comunitat educativa amb una lluïda
gala al Mont-Àgora dins el programa “Fem Més Escola”
MONTBUI / LA VEU

L

a sala petita de l’Espai
de les Arts i del Coneixement Mont-Àgora
va acollir el passat dilluns la
primera Gala d’Homenatge
a la Comunitat Educativa de
Montbui, activitat organtizada
dins el programa “Fem Més
Escola” amb la voluntat de fer
un reconeixement públic i notori a la tasca que realitzen els
professionals de l’educació al
municipi.
La gala va anar a càrrec del periodista Òscar López i va estar
amenitzada musicalment pel
grup “The Curlies”, conegudes pel seu pas pel programa
de TV3 “Oh happy day” i que
van interpretar quatre temes
actuals amb un estil propi
molt intimista i aplaudit per la

setantena de persones que van
ser presents a l’acte.
Durant la prop d’una hora de
durada de l’esdeveniment es
va retre homenatge a tres professionals de l’educació que
s’han jubilat i que han deixat
empremta a Montbui. La mestra Amelia Raposo, 37 anys
d’història d’educació a l’escola
Garcia Lorca, on ha deixat empremta en diferents generacions de montbuiencs. També es
va retre homenatge als professors de l’Institut Montbui Raúl
Bueno i a la professora Carmel·la Planell, així com també
es va fer un reconeixement especial a l’Institut Montbui, en
motiu del seu vintè aniversari.
Tots els homenatges van anar
precedits de sengles videos de
presentació i reconeixement.

El primer homenatge va ser
per a la mestra natural de Valladolid Amelia Raposo Pérez,
qui s’ha jubilat després després de 37 anys de docència a
l’escola Garcia Lorca. L’Amelia

Montbui millorarà els accessos i
l’entorn de la Plaça Picasso
MONTBUI / LA VEU

L

’Ajuntament de Montbui prioritza la millora integral de la Plaça
Picasso i voltants, un projecte
que s’emmarca en el perllongament del carrer Sant Jaume fins el carrer La Tossa, un
dels projectes urbanístics més
ambiciosos en el quals treballa el consistori montbuienc.
L’objectiu d’aquesta actuació
és millorar els accessos i l’en-

torn de la Plaça Picasso, un
espai tradicionalment “dur”
urbanísticament i que es vol
millorar aprofitant també el
perllongament del carrer Sant
Jaume fins el carrer La Tossa.
“Durant l’estiu es duran a terme diferents feines de millora
tant en els accessos com en
el mateix espai públic”, explica el regidor d’Optimització i
Desenvolupament Josep Lechuga. S’espera que aquestes
actuacions estiguin acabades

Advocats

a finals de l’estiu. Aquestes
millores a l’entorn de la Plaça Picasso es duran a terme
de forma prèvia al projecte
de perllongament del Carrer
Sant Jaume fins el carrer La
Tossa, una actuació que permetrà obrir i crear un nou
espai de connexió entre zones
fins ara sense connexió per al
trànsit rodat. Aquesta actuació, segons fonts municipals,
podria començar-se durant la
propera tardor.

ES BUSCA
ESTILISTA
A:

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA
DIMECRES AL MATÍ

SANT QUINTÍ DE MEDIONA

Ctra. De Manresa, 45 / 08700 Igualada
Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com

interessats trucar:
TEL: 600 342 066

va rebre una placa commemorativa de mans de l’Alcalde Teo Romero, del regidor
d’Educació i Esports Josep
Palacios i de la regidora de
Cultura Montse Carricondo.
En un discurs molt emocionant i aplaudit, l’Amelia va
recordar la seva arribada al
municipi, la seva fidelitat a
un centre i a un municipi on
és avui en dia tot un referent.
L’Amelia ha estat “mestra” en
majúscules per a diferents
generacions de montbuiencs.
A continuació es va agrair la
tasca realitzada pel professor Raúl Bueno Alonso, recentment jubilat a l’Institut
Montbui, i que també va rebre una placa commemorativa de les autoritats. Bueno
tenir paraules d’agraiment
per a totes les persones que
l’han acompanyat durant
la seva tasca professional a
l’Institut Montbui (professors, alumnes, famílies...).
Acte seguit va arribar l’homenatge per la seva jubilació per
a la professora de Geografia i
Història de l’Institut Montbui,
la polifacètica Carmel·la Planell. Després de rebre la corresponent placa commemorativa, la professora, visiblement
emocionada, va recordar alguns dels millors moments
viscuts al centre, també va
tenir paraules d’agraiment i
record per a alumnes i professionals de l’Institut Montbui i

va recordar que diferents temes de salut van condicionar i
avançar el seu adéu a les aules.
El darrer dels reconeixements
va ser per a l’Institut Montbui,
pel seu 20è aniversari. La directora del centre Montserrat
Costa, va recollir la placa commemorativa per l’efemèride, i
va mostrar la seva satisfacció
perquè “durant tots aquest
anys s’havia pogut treballar en
conjunt per l’educació al municipi, amb unió i bona sintonia entre llars d’infants, escoles i el mateix institut”.
L’alcalde Teo Romero va finalitzar l’acte tot valorant ”de
forma positiva el programa
“Fem Més Escola” d’enguany,
amb el qual reiterem el nostre compromís d’apostar per
l’educació pública i de qualitat. Precisament ara, en ple
període de preinscripció als
centres educatius, volem reiterar la nostra aposta estratègica per l’educació i la cultura”. Romero va recordar que
Mont-Àgora “és un espai clau
en aquesta aposta estratègica.
Més educació, millor formació i més cultura són elements
prioritaris per assolir ciutadans més ben preparats i per
millorar el nostre municipi”.
L’Alcalde va avançar que durant el proper mes de maig
tindrà lloc a Mont-Àgora la
primera Setmana de les Arts,
amb diferents activitats per als
centres educatius del municipi.

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

28

| COMARCA

Divendres, 31 de març de 2017

Montbui celebra
el dia mundial
de l’activitat física
MONTBUI / LA VEU

El proper dijous 6 d’abril tindrà lloc la commemoració
del Dia Mundial de l’Activitat
Física. A Montbui es duran
a terme diferents activitats
per commemorar aquesta
jornada, gràcies al treball i
la col·laboració entre l’equip
d’Atenció Primària del CAP
montbuienc i les regidories
de Benestar Social i Esports
de l’Ajuntament de Montbui.
La primera activitat serà una
“Caminada i esmorzar saludable”. Es sortirà en grup
des de davant del CAP montbuienc a dos quarts de 10 del
matí i es realitzarà una marxa

a peu durant una hora. A dos
quarts d’onze començarà l’esmorzar saludable –amb fruita- al pavelló Mont-aQua.
Ja a la tarda, a partir de dos
quarts de quatre de la tarda,
la sala petita de Mont-Àgora
acollirà una xerrada formativa sobre “Nutrició i promoció
de l’esport”. Serà una xerrada
sobre hàbits saludables, oberta a tothom.
L’objectiu d’aquest Dia Mundial de l’Activitat Física és
conscienciar a la població de
la importància de la pràctica
de l’exercici físic com a element de millora de la salut i,
conseqüentment, de la qualitat de vida per als ciutadans

El 8 d’abril, portes
obertes a la llar d’infants
de Castellolí
CASTELLOLÍ / LA VEU

El proper dissabte 8 d’abril,
la llar d’infants Quitxalla de
Castellolí celebrarà una jornada de portes obertes perquè els pares i les mares del
futur alumnes puguin conèi-

xer quines activitats es dues a
terme.
Durant el matí, d’11 a 13h, es
podran fer diverses activitats:
- 11:30: Plantem l’hort
- 12:00: Story Telling amb
Helen Doron.
- 12:30: Refrigeri per a tothom

Òdena celebra per primer cop el Dia
Mundial de la Poesia
ÒDENA / LA VEU

E

l passat divendres 24
el municipi d’Òdena celebraava el Dia
Mundial de la Poesia amb un
emotiu acte a l’ermita de Sant
Miquel, on els veïns i veïnes
amants i aficionats de la poesia van participar recitant els
seus poemes o poemes d’altres autors. En total es van recitar més de vint poemes, en
diferents idiomes, alguns fins
i tot acompanyats de la música d’una guitarra en directe.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, Francisco
Guisado, qui va donar la benvinguda i va agrair la participació en l’acte. La regidora de
comunicació Vanessa Massons també hi va ser present.
Per la seva part, Marc Guarro, corrector i moderador de
clubs de novel·la i tallers de
poesia, va ser l’encarregat de
conduir l’acte i va explicar els
orígens del dia Mundial de la
Poesia, a l’hora que va llegir
alguns poemes.

Entre els poemes recitats van
destacar els dels autors Josep Maria Romeu i Miquel
Hernández. Com que enguany se celebren els 100 anys
del naixement del poeta odenenc Josep Maria Romeu i els
75 anys de la mort del poeta
i dramaturg Miguel Hernández, per homenatjar-los es va
fer una especial menció.
Cada any, coincidint amb el
21 de març, la UNESCO celebra el Dia Mundial de la

Poesia i convida a reflexionar
sobre el poder del llenguatge
poètic i les capacitats creadores de cada persona. D’acord
amb la decisió de la UNESCO, el principal objectiu
d’aquesta acció és donar suport a la diversitat lingüística
a través de l’expressió poètica i donar l’oportunitat a les
llengües amenaçades de ser
un vehicle de comunicació
artística en les seves comunitats respectives.

Jorba torna a posar-se al davantal en
una nova edició dels tallers de cuina
natural
JORBA / LA VEU

JUGA A L'ESTIU I CASALET 2017
1 DIRECTOR/A
BORSA DE MONITORS/ES TITULATS EN
LLEURE
Termini de presentació de sol·licituds
Del 3 al 28 d'abril de 2017
Informació de les bases de selecció
www.lapobladeclaramunt.cat / E- Tauler
Més informació
Ajuntament
Av. Catalunya, 16
Tel. 93 808 60 75
Cau Jove
Plaça de la Vila, 1
93 808 71 27 (Cau Jove)

E

ls dissabtes 4 i 18 de
març passat, l’Ajuntament de Jorba va
tornar a organitzar dos tallers de cuina natural per a la
bona salut i el benestar, que
van seguir una vintena de
persones. Les sessions es van
fer al menjador de l’escola de
Jorba. Aquests tallers s’emmarquen dins la programació d’activitats culturals del
consistori per a la primavera.
L’encarregada de descobrir
els secrets d’aquesta cuina
va ser Isabel Albiñana, tècnic superior en dietètica,
professora de cuina natural
i energètica, especialitzada
en alimentació naturista i
dietètica oriental. En el primer dels dos tallers Albiñana va parlar de l’alimentació
saludable durant l’època de
la menopausa: els trastorns
corporals propis d’aquest
període, l’alimentació que

ajudar a pal·liar-los, com enfortir els ossos, els aliments
imprescindibles per viure-la
amb plenitud...
Al segon taller Isabel Albiñana va reflexionar sobre la
importància de l’esmorzar,
tot oferint diferents aliments
i opcions per cuinar-los per
començar el dia amb energia
suficient. Va proposar diver-

sos menús en funció de l’època de l’any i va donar alternatives al sucre i a la llet.
El proper taller serà el dissabte dia 1 d’abril amb el títol:
“Amanides per a cada estació”,
amb molt bones i saludables
idees. Si algú s’hi vol apuntar
encara hi és a temps. Només
cal adreçar-se a l’Ajuntament
de Jorba per fer la inscripció.
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Piera acollirà la IX trobada
de saxos Limnos
PIERA / LA VEU

E
Celebració de la Festa
de la Forja
PIERA / LA VEU

P

iera celebrarà el pro·
per diumenge, dia 2
d’abril, la coneguda
com a Festa de la Forja. Es
tracta d’una iniciativa orga·
nitzada de forma conjunta
per la regidoria de Festes de
l’Ajuntament i pel Barri dels
Gats, que pretén mostrar a
la ciutadania l’art dels vells
oficis.
Les activitats començaran
a les 10 h amb un esmor·
zar popular; d’11 a 13 hores
hi haurà tallers infantils de
forja i fang; a partir de les
13 h el grup de música tra·
dicional AMEBA actuarà en

el concert vermut que s’ha
preparat per a l’ocasió, i a les
14.30 h tothom podrà gaudir
d’un dinar amb escudella del
ferrer i carn d’olla. El preu de
l’àpat serà de 7 € i inclourà el
bol.
A part d’aquestes propostes,
durant tota la jornada està
previst que tothom qui ho
vulgui pugui participar en
tallers per aprendre l’art de la
forja, que comptaran amb el
mestratge de Jaume Raven·
tós, Nicolau Escudero, Al·
bert Ribes i Gonzalo Ruiz. Es
podrà jugar també a les bit·
lles catalanes i passejar per
les parades d’artesania instal·
lades amb motiu de la festa.

Dia Mundial de la
Conscienciació sobre
l’Autisme
PIERA / LA VEU

L’Associació Dispiera orga·
nitza una concentració per al
proper diumenge dia 2 d’abril
per commemorar el Dia Mun·
dial de la Conscienciació so·
bre l’Autisme. Es tracta d’una
iniciativa que se celebra des
de l’any 2008 amb la intenció
de sensibilitzar la ciutadania
i donar suport a les persones
que pateixen aquest trastorn.
La plaça Mar i Cel de Piera,
a les 13 h, serà l’escenari en
el qual es llegirà el manifest
de la jornada. Es demana als
assistents que vinguin vestits
amb alguna peça de roba o
accessori de color blau, atès
que aquest color és el símbol
de l’autisme.
L’Ajuntament de Piera s’ha
volgut afegir a la campanya

“Connecta’t al blau” i mostrar
el seu suport a les persones
que pateixen TEA i als seus
familiars, i té previst il·lumi·
nar d’aquest color la rotonda
de la carretera d’Igualada que
es troba davant el nou Centre
d’Atenció Primària. Això serà
les nits de dissabte 1 i diu·
menge 2 d’abril.

l proper dissabte dia
1 d’abril, el Teatre Fo·
ment de Piera acollirà
la IX trobada de saxos orga·
nitzada pel quartet Limnos.
Es tracta d’un esdeveniment
que es va iniciar ara fa 9 anys a
l’Escola Municipal de Música
Victòria dels Àngels de Sant
Cugat del Vallès i que aquest
any se celebrarà a Piera.
Actualment hi ha inscrits
un total de 80 alumnes pro·
vinents d’escoles de música
d’arreu de Catalunya: Escola
Municipal de Música Victòria
dels Àngels i Conservatori de
Sant Cugat, Escola Municipal
de Música Blai Net de Sant
Boi de Llobregat, Conservato·
ri Professional del Liceu, Es·
cola Municipal de Música de
l’Ametlla de Mar, Aula Muni·
cipal de Música Maria Escolà
i Cases de Piera, Centre d’Es·
tudis Musicals Cal Maristany
d’Hostalets de Pierola, Esco·
la de Música de Capellades,
Escola de Música del Palau,
Escola de Música La Vall del
Tenes i Aula de Música Mu·
nicipal Baptista Nogués de
Montroig del Camp i Miami

Platja.
La trobada d’aquest any estarà
dedicada a la música rock. La
celebració començarà a les 11
h amb els assajos i tallers per
als alumnes de saxo que es
faran a les instal·lacions de
l’Aula Municipal de Música
Maria Escolà i Cases. Aquest
any la trobada comptarà
amb la col·laboració del sa·

xofonista Pere Miró.
A les 17 h tindrà lloc el con·
cert en el qual els 80 alum·
nes de saxo oferiran als
assistents diverses peces mu·
sicals, segons el seu nivell, i
un tema final en el qual par·
ticiparan tots, i que compta·
rà amb un arranjament espe·
cial per a la trobada fet per
l’Àlex Cassanyes.

Darrers dies per inscriure’s a la Fira
del Sant Crist
PIERA / LA VEU

Aquest any celebrem la
XXVIII Fira del Sant Crist de
Piera, els dies 22 i 23 d’abril de
2017. Després d’aquesta tra·
jectòria, la Fira representa un
referent a la vila de Piera i a

la comarca. Un dels objectius
d’aquest esdeveniment és po·
tenciar el comerç local i man·
tenir la presència d’aquelles
iniciatives de fora de Piera
que mostren el seu interès en
aquest esdeveniment i hi po·
den aportar un valor afegit.

Si voleu participar en aquest
esdeveniment amb una para·
da o un estand ho podeu fer
emplenant el formulari d’ins·
cripció disponible a www.vi·
ladepiera.cat/fira2017. Teniu
temps fins a aquest diven·
dres 31 de març.
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La Biblioteca El Safareig se suma a la
campanya “Ja saps tot el que pots
viure a la biblioteca?”

Nou concert a l’Església
parroquial Santa Maria

CAPELLADES / LA VEU

Els Amics de l’Orgue de Capellades amb la col·laboració
de l’Ajuntament ofereixen
un nou concert a l’Església
Santa Maria de Capellades.
El dia 2 d’abril a les 6 de la
tarda podrem gaudir de “Per
Musicam Sacram: La música
sacra a través de la història”,
recital sota la direcció de Pol
Pastor, amb Jordi Figueres a
l’orgue, la companyia d’un
quartet de metall i amb la
coral “4:Veus.Cor”, formada
per pares i mares de l’Escola
Municipal de Música – Conservatori de Terrassa.
Amb la combinació dels diversos instruments musicals
i la veu de la coral terrassenca es farà un recorregut
a través de la història de la

A

questa és una iniciativa que s’ha promogut des de la Xarxa
de Biblioteques Municipals
de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de donar a
conèixer tots els serveis que
s’ofereixen des de la diferents
biblioteques de la demarcació
de Barcelona, que en l’actualitat són 200, més 10 bibliobusos.
Tots aquests equipaments
treballen de manera conjunta
per garantir l’equilibri territorial tot oferint una àmplia
gamma de serveis. Els més
coneguts són el de préstec,
tant de llibres com de material audiovisual; d’informació
al ciutadà, amb potents bases
de dades i informació local;
les activitats culturals i d’oci,
amb complertes agendes d’actes; accés a internet amb aules
d’ofimàtica i Wi-Fi; aprenen-

tatge amb cursos i taller o
material d’autoaprenentatge;
i amb serveis a mida que van
des de l’acollida a persones
nouvingudes, als serveis a en-

titats o escoles o a les persones amb dificultats visuals o
de mobilitat.
I per gaudir d’aquests serveis
només cal tenir el carnet de la
Biblioteca que es fa de manera
gratuïta. Aquest carnet també
permet gaudir de descomptes
en museus, teatres, cinemes i
llibreries de la demarcació de
Barcelona.
A Capellades la Biblioteca el
Safareig obre cada tarda de
15:30 a 20:30 i també els matins de dimarts i dissabte de
10 a 13 hores.
Just aquesta setmana, dimarts a la tarda, s’acabarà
la programació del mes de
març amb un taller de primavera per realitzar diferents tipus de flors que serviran per decorar la mateixa
Biblioteca. El mes vinent, es
farà una programació especial de Sant Jordi, amb presentacions literàries i hores
del conte per als més petits.

S’ha digitalitzat tots els butlletins de
l’Ajuntament de Capellades
CAPELLADES / LA VEU

D

es de l’Àrea de Comunicació s’ha finalitzat la tasca de
digitalitzar tots els butlletins
municipals que s’han editat
des de l’any 1994.
Tal i com destaca el regidor
de Comunicació, Jaume Solé,
“L’ajut rebut per part de la Diputació de BCN per a l’adquisició d’un aparell digitalitzador i el treball pacient i alguns
cops fins i tot farragós d’en
Marti Riu, que col·labora amb
l’Àrea de Comunicació gràcies al programa de contractació de joves en pràctiques del
Servei d’Ocupació de Catalunya, fa que podem dedicar recursos a la recuperació d’una
hemeroteca que volem com-

partir amb tot el món gràcies
a Internet”.
Entrant a la pàgina web, a
l’apartat “Actualitat”, es pot
consultar tots els números

editats clicant al sub-apartat
“Butlletí Municipal”. Els butlletins estan penjats de manera cronològica i es poden descarregar en format .PDF.

CAPELLADES / LA VEU

música religiosa, passant
per obres de Tomás Luís de
Victoria, Johann Sebastian
Bach, Wolfgang Amadeus
Mozart, Johannes Brahms
entre d’altres.
El preu de l’entrada és de
5 euros.

Els alumnes d’ESO visiten l’exposició sobre els
refugiats al Molí Paperer
CAPELLADES / LA VEU

Els alumnes d’ESO de l’Institut Molí de la Vila han visitat el Museu Molí Paperer,
on han assistit a l’exposició
del fotògraf Sergi Càmara
“Refugiats: l’odissea cap a
Europa”.
Els joves alumnes han pogut
veure les fotografies sobre la
realitat dels refugiats, amb
les quals han empatitzat i
han pres consciència del
moment social que està vivint Europa. Els estudiants a
més a més han realitzat una
petita activitat, proposada
pels professors de Valors i
Ciutadania, on cada alumne
-desprès de triar una fotografia- ha fet una petita reflexió sobre els sentiments
que aquesta els produïa.
El dia 6 d’abril es realitzarà
una xerrada a les 19.00 hores
al Saló Rosa de La Lliga amb

el nom “Veus d’un desplaçament”. Xavier Bertral, autor
de l’exposició “Grècia: Viatge a la presó a cel obert dels
refugiats” i cap de fotografia
del diari ARA, farà una petita introducció sobre la seva
exposició fotogràfica i la vivència del conflicte. Seguidament, podrem escoltar un
testimoni en primera persona, el de la família bosniana
Dergic. Abans d’acabar l’acte, es podrà fer un tastet d’un
plat típic del país.

FEM QUE LES JOGUINES PORTIN SOMRIURES ALS INFANTS
Realitzem la recollida, revisió, classificació i reciclatge o destrucció de joguines usades.

Col·labora:

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

Una altra escola és possible?
Projecte SUMMEM de
l’Escola Pia

Passejar amb el gos
Deu claus perquè el passeig
amb el teu gos sigui feliç

PÀG. 2-3 | OPINIÓ

PÀG. 3 | OPINIÓ

GUANYADORA DE LA PORTADA

Aura Oliván, Alumna de 2n de batxillerat de
la modalitat artística Temàtica: Els refugiats

Patrocina el
concurs de dibuix
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Una altra escola... és possible

urant els darrers cursos escolars, diferents iniciatives en l’àmbit pedagògic
han situat el debat educatiu en el centre
de moltes converses en el nostre país.
Ha estat, sens dubte, un dels temes centrals dels
últims mesos i això d’entrada ja ho hem de valorar
positivament. Des de l’Escola Pia de Catalunya i l’Escola Pia d’Igualada, amb el projecte SUMMEM, hi
volem contribuir de forma proactiva.
Està sent un moviment interessant i alhora curiós,
com si des de fes molt de temps, gairebé secretament, s’estigués incubant la necessitat d’un canvi que
de cop i volta hagués esclatat, deixant molta gent,
fins el propi Govern, un xic perplex, atònit i sense
reacció.
Es tracta d’una revolta pacífica, provocada, entre altres coses, per la fatiga de gran part de la comunitat
educativa després d’observar, amb preocupació, els
constants canvis de lleis i decrets educatius que responen a un clar control polític, més propi d’un estat
totalitari que d’una democràcia moderna.
Un sistema educatiu necessita consens social, confiança vers les escoles i els seus professionals, necessita
propostes valentes i arriscades que vagin molt més
enllà del control i els interessos partidistes i sindicals.
No es tracta d’un fenomen nou. El seu origen a casa
nostra, de fet, el trobem a principis del segle XX, i sobretot al llarg de la República. Experiències escolars
interessantíssimes que van deixar petja en els seus
alumnes i van servir d’inspiració a moltes escoles al
llarg del segle passat i d’aquest segle. Són però, experiències aïllades, moltes vegades fruit de l’esforç de
les seves mestres i dels seus mestres; sovint a contracorrent de l’administració, els inspectors i les autoritats. Molta gent espera que aquesta vegada el canvi
sigui real.
El que succeeix ara, a diferència d’altres moments, és
que no és ni un fet aïllat ni puntual, sinó que és un
moviment empès per moltes persones, des de molts
sectors diferents, gent heterogènia que comparteix
una visió molt semblant de l’educació.
Correm el perill, però, que igual que ha passat en
d’altres moments de la nostra història, aquest debat
públic que s’ha generat al voltant de l’escola no acabi
transformant la realitat de les aules del nostre país.
Que aquesta onada de canvi, aquest «tsunami» com
algú ha volgut batejar-lo, s’endugui per davant les esperances de molta gent, docents, alumnes, mares i
pares, i al final generi un sentiment de frustració en
tota la comunitat educativa.
A l’Escola Pia de Catalunya tenim clar que no n’hi ha
prou amb bona voluntat, amb objectius clars i compartits i amb bona formació perquè el CANVI sigui
possible i transformador.
A les persones, i per tant a les organitzacions, ens
costa canviar i acceptar el canvi com una oportunitat. Renovar-se no sempre és fàcil. Les resistències
són lícites i habituals en les nostres vides, no podem
menystenir-les ni ignorar-les.
Què ens porta a iniciar aquests canvis? Per a què és
necessari fer-los?
1.- Per fidelitat a la nostra Missió i als nostres Valors
de l’Escola Pia. Un procés que de fet es va iniciar fa
cinc anys, a partir del mandat de la VI Assemblea de
les Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya. La nostra proposta, que recull àmplies aportacions tant d’educadores i educadors de la nostra

Institució com d’especialistes del món universitari,
és una proposta senzilla i clara que es basa en fer realitat 3 principis bàsics:
- El treball interdisciplinari.
- El treball per competències.
- L’ aprenentatge cooperatiu.
2.- Tenir present en el procés d’ensenyar i aprendre
el treball fet, fruit de la recerca: els progressos en l’estudi del cervell, les investigacions objectives sobre el
procés d’ensenyament i aprenentatge, les investigacions psicològiques relacionades amb les emocions.
Avui sabem amb certesa algunes coses importants,
que abans com a màxim podíem intuir:
Posem 5 exemples:
- Sabem, amb certesa, que les emocions positives
estimulen la memòria: A l’escola no podem descuidar el treball de les emocions, ja que tenen una
relació directa amb els aprenentatges. Un alumne
que vingui a l’escola sense ganes, trist, desil·lusionat,
amb por... és molt difícil que aprengui. L’equilibri i el
control de les emocions, el treball del món interior,
afavoreixen l’aprenentatge de qualsevol tipus.
- La Ciència cognitiva confirma que la QUALITAT
dels aprenentatges té molta més rellevància que la
quantitat de coneixement que s’adquireix: Per a la
vida d’una persona i per al seu futur com estudiant,
és molt millor aprendre poques coses i ben apreses.
Treballar amb profunditat, pensant, investigant, comunicant és molt millor que no pas aprendre mols
conceptes, amb rapidesa i superficialitat, que sabem
que es perden amb una extraordinària facilitat...
En una societat on la informació és a l’abast de tothom, més important que la quantitat del coneixements el que realment compta és la qualitat, aprendre a pensar, aprendre a a fer-se preguntes... Tenir
criteri.
- La neurociència demostra que el treball en grup
ben organitzat i estructurat, aporta beneficis molt
clars i ajuda a aconseguir millors resultats a TOT
l’alumnat: El treball cooperatiu, organitzat i estructurat de manera adient, ha demostrat beneficis molt
clars a l’hora d’aconseguir bons resultats i també a
nivell conductual i afectiu. Els mètodes cooperatius
són vàlids per a tots els estudiants, ja que, ben aplicats, impulsen els alumnes de totes les capacitats. Els
estudiants amb un rendiment alt poden ajudar els
estudiants amb rendiments més baixos. Això contribueix a la superació de tots. Tot allò que podem treballar a partir de la relació amb els companys s’aprèn
molt millor. El treball cooperatiu també implica la
recerca personal, l’estudi autònom i l’avaluació individual.
- Competències amb més demanda laboral: analítica no rutinària i Interpersonal no rutinària: És
important saber que les competències o habilitats
rutinàries, que són les habilitats que tenen a veure
amb la reproducció dels continguts són les que han
mostrat una caiguda més gran en ell mercat laboral.
Aquesta dada és molt important per a l’educació, perquè aquestes habilitats són les més fàcils d’ensenyar,
comprovar i examinar. Però si només ensenyem o
treballem continguts teòrics, com ha estat durant
molts i molts anys, no capacitem els nostres alumnes
per enfrontar-se al mercat de treball actual amb èxit.
- APRENEM a partir del que fem, experimentem,
debatem, simulem, vivim, sentim, ...
El projecte SUMMEM és un camí per fer un salt
qualitatiu en la manera d’ensenyar i aprendre. No és

un camí senzill. Però, cal dir que no el fem a les palpentes. El rigor pedagògic hi és present, l’experiència
i el treball en equip institucional; i el que és bàsic: la
il·lusió d’innovar, que vol dir millorar i fer la feina
cada dia més ben feta.
Amb aquest projecte no volem capgirar la nostra
Escola per iniciar res des de zero. Des de fa molts
anys hem anat fent canvis significatius per adequar
l’Escola a les necessitats dels nostres alumnes, per
ajudar-los a viure al moment que els toca fer-ho.
De la mateixa manera que, si no mirem enrere, no
acabem de ser conscients de com han anat canviant
moltes coses del nostre entorn. Avui no portaríem
els nostres fills a un dentista que no hagués innovat
des que nosaltres, mares i pares, érem petits... Sabent
que es pot prevenir, curar o treure un queixal amb
molta més precisió, amb resultats molt més segurs i
favorables i amb molt menys dolor i patiment. També volem que l’escola respongui al món on hauran de
viure els vostres fills, els nostres alumnes.
Un procés en què no hem de descuidar ni alumnes,
ni famílies. La seva opinió, la seves vivències, les seves aportacions són molt importants. Certament que
aquest procés ha de ser liderat des del coneixement,
la professionalitat i la vocació educativa, però la veu
i avaluació dels alumnes, principals destinataris i les
famílies, que observen aquesta realitat des d’una altra òptica, esdevé imprescindible.
El canvi és possible però el repte és gran. Tenim per
davant uns anys interessants amb el projecte SUMMEM i amb l’esperança que la transformació de les
aules sigui una realitat, ara sí.
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PROJECTE SUMMEM
Escola Pia Igualada

I des del punt de vista de l’alumnat?
Roc Estival i Aina Vergés
Alumnes del SUMMEM de 2n de Primària
Us agrada el SUMMEM? I per què?
Roc i Aina: Sí, perquè crec que serà molt divertit, farem activitats fora de l’escola i ens ho passarem molt
bé. Ens agraden els càrrecs perquè si tots féssim el
mateix ens barallaríem i no sortiria bé. Per exemple,
el portaveu ho explica, l’ajudant del meu grup acostuma a revisar les faltes.
També ens va agradar una activitat de maquetes que
vam fer: havíem de construir un castell amb macarrons, i no se’ns aguantava, però entre tots vam tenir la idea de posar-hi un escuradents molt llarg per
dins, i llavors ens va quedar molt bé.
Quins han estat els canvis què heu notat? És el mateix treballar cooperativament que en grup? Què
esteu aprenent?
Roc i Aina: Ara treballem més en grup i abans ho fèiem més sols. També que ara amb els càrrecs ens organitzem molt millor, aquest any són amb una pinça
de color diferent cada un, i la veritat és que van molt
millor, ja que abans teníem una medalla que amb el
fil jugàvem i es trencava.
Una altra cosa que ens agrada, és el diari reflexiu de
cada setmana, perquè primer ens avaluem de l’actitud amb una cara, l’hem de pintar segons si ens hem
portat bé o malament, amb els colors del semàfor.
També podem dibuixar la boca segons com ens sentim. També posem el què hem aprés.
Els iPads m’han semblat bé perquè abans no en teníem i tinc la sensació que quan faig feina amb ells és
molt més fàcil. Un dia vam fer una tècnica cooperativa que es diu 1-2-4, i ens va agradar moltíssim perquè primer fèiem la feina sols i desprès ho havíem
de posar en comú amb el del costat, i si algú ho tenia
malament havíem de pensar els dos el perquè, ja que

si els dos pensàvem que ho
teníem bé… quedava igual.
I per últim, havíem de ferho els quatre junts.
Que potser quan treballem
en grup un fa el que vol i els
altres s’ajuden entre ells, en
canvi, quan treballem cooperativament ens ajudem
tots quatre i tots tenim alguna cosa a fer dins del grup.
Estem aprenent a treballar
en equip, i també com la
resta portant-ne. Això últim, ho vam fer en grups i
ens va anar molt bé, perquè
sols costa una mica més.
Carla Elvira
Alumna de 1r d’ ESO
Què n’opines sobre el treball en equips cooperatius?
M’agrada treballar en equip perquè ens dividim les
diferents feines que després posem un comú i es fa
més amè i divertit que quan treballes de manera individual. En treballar en equip pots aprendre de la
manera de treballar dels altres i a més a més, com
sempre hem d’arribar a un acord, si hi ha alguna
cosa que no ens agrada, ho parlem i tractem d’arreglar-ho. Entre nosaltres ens ajudem, si algú no sap
una cosa, ho pregunta al grup i ho intentem resoldre
entre tots. A vegades no cal ni preguntar-l’hi al professor! Tot i que, treballant en equips, els professors
estan més per nosaltres, passen per les taules i ens
resolen els dubtes. Tant se val si els dubtes són només

d’una persona o de tot l’equip, perquè l’aclariment es
fa a tot l’equip i així ho arribem a entendre tot millor.
Als equips, tothom té les mateixes responsabilitats?
No, a cada equip, cadascú té un càrrec diferent (coordinador, portaveu, ajudant i secretari), amb les seves funcions corresponents, però al cap i a la fi, tots
col·laborem perquè el resultat de cada tasca és comú
per a tot l’equip i tots volem que surti bé.
De quina manera treballeu quan ho feu en equips
cooperatius?
Des de cada matèria el professor ens proposa activitats fent servir estructures cooperatives diferents (el
foli giratori, el sac de dubtes, etc.). Això ens ajuda a
treballar en equip i aprenem a organitzar la feina i el
contingut de manera equitativa i d’acord amb l’objectiu de cada tasca.

LLUÍS LUQUE

10 claus per gaudir del passeig amb el teu gos
Les passejades diàries són unes
de les estones més importants en
què compartiràs amb el teu gos
i és una tasca diària que no pots
passar per alt, per això és tant important que aprenguis a gaudir d’aquestes estones. Et
dono deu claus que t’aniran molt bé.
1- Comença el passeig des de casa: Ensenya al teu
gos a que estigui tranquil abans de sortir de casa.
Que segui i esperi a que li posis la corretja, obris la
porta i sortir plegats en calma.
2- Utilitza els estris adequats: un collar o arnés i una
corretja que mesuri entre 1,20m i 2m. El teu gos ha
de sentir que és lliure passejant i així gaudirà del passeig al costat teu. Una corretja curta el mantindrà al
teu costat però per obligació.
3- Ensenya’l a no tibar de la corretja: És molt important que el teu gos sàpiga com ha de passejar al teu
costat. Tu decidiràs en quin moment ha d’anar al teu
costat i en quin altre el deixaràs més lliure per esbargir-se. Aprendre a caminar al costat amb la corretja
és una de les claus més importants perquè tu i el teu
gos gaudiu d’aquest moment del dia.
4- Tu decideixes on anar i que fer: Sorprèn al teu gos
i canvia de ruta de tant en tant. El fet que el teu gos
no sàpiga en tot moment que fareu ajudarà a que es-

tigui més pendent de tu alhora de passejar, recorda
tu decideixes, no ell. Alterna moments de calma on
poder seure tranquil·lament en un banc i moments
de joc, tan amb tu com amb altres gossos.
5- Aprofita els passejos per practicar l’educació i les
ordres que ja sap. Fes-lo seure, tombar-se, que estigui quiet en un lloc tranquil.... aprofita també per introduir ordres noves, com per exemple que et passi
entre les cames, això mantindrà la seva ment activa
i veuràs com augmentarà considerablement el vincle
entre vosaltres.
6- Porta joguines que impliquin un joc mogut, com
pilotes, mossegadors, frisbee.... està bé que les utilitzis fora de casa, així el teu gos diferenciarà el carrer
com el lloc d’activitat i la casa com el lloc de tranquil·litat.
7- Procura trobar-te amb altres gossos i persones,
així el teu gos anirà acostumant-se a estar rodejat
d’altres sense donar una importància excessiva i evitant que s’exciti massa o que tingui comportaments
inadequats al trobar-se amb altres persones i gossos.
8- Porta premis sempre durant el passeig. Sempre
que el teu gos estigui en fase d’aprenentatge d’alguna
habilitat o conducta premia’l positivament, amb xuxes, carícies o verbalitzacions positives. El premi dependrà de les preferències del teu gos i del moment

en què es trobi la fase d’aprenentatge. Una bona deshabituació al premi és necessària, tot i així encara
que no tinguis programat treballar amb el teu gos
durant un passeig porta sempre alguna cosa que li
encanti, et pot servir per solucionar alguna situació
complicada que et puguis trobar durant el passeig.
9- Estigues tranquil i en calma durant el passeig. El
més important és que tu estigui tranquil i calmat
doncs la conducta del teu gos dependrà majoritàriament de l’energia que tu li traspassis. Si vas tot el
camí en alerta, el teu gos pensarà que està en un perill constant i possiblement tingui alguna conducta
estant a la defensiva. Si per el contrari li transmet
tranquil·litat ell anirà tranquil. Recorda que els gossos tenen una estructura jeràrquica en manada, i
necessiten que el seu referent, que ets tu, tingui una
conducta segura i serena.
10- Per últim porta sempre bosses d’excrements. El
fet que el teu gos defequi enmig del carrer i que no
la puguis recollir et pot comportar una situació desagradable i d’avergonyiment. Dona exemple de civisme, això també et farà sentir satisfet.
Si tens algun dubte en com poder fer algun d’aquests
punts no dubtis en consultar un educador caní amb
experiència, ell et donarà les pautes a seguir tenint
en compte les característiques del teu gos. !
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L’Escola de l’Ateneu visita Sita Murt
A l’Escola de l’Ateneu ens
agrada conèixer i aprendre
molt bé el que treballem i per
això, sempre que podem, fem
sortides, visitem museus o
busquem algun familiar de la
classe entès en el tema perquè
ens ajudi en el treball.
A la classe de les Gavines ,
4t de primària, i dins el treball per projectes, ens va interessar conèixer on vivim:
Igualada, la nostra comarca i
també les altres comarques de
Catalunya. Ja hem realitzar
moltes activitats relacionades amb el tema: hem après
a orientar-nos dins un mapa
amb la brúixola fent treballs
i jocs d’orientació dins i fora
de l’Escola; hem anat a peu
a La Tossa per veure part de
la nostra comarca, la seva geologia i vegetació; des de la
muntanya del Pi vam poder
veure Igualada amb el Rec i
les indústries adobera i tèxtil, amb les que va ser capdavantera; a Capellades vam
aprendre a fer paper; la visita
a la fàbrica i al museu tèxtil
de Terrassa ens va servir per
conèixer més indústries de la
nostra comarca i veure com
es treballava el teixit a la plana,... Aquest dies estem aprofundint en aquest tema dels
teixits i hem descobert que,
a més del teixit pla, també
hi ha el teixit de punt i que
a Igualada hi ha encara molta indústria relacionada amb
ell. Per això ens va fer molta
il·lusió que en Iago Esteve,

pare del Roc de la classe, ens
oferís la possibilitat de visitar
les instal·lacions de la marca
SITA MURT.
Quan hi vam arribar ja ho
tenien tot a punt perquè poguéssim veure tot el procés
de creació d’un peça de vestir, un petit vestit, des del seu
disseny fins la seva venda a la
botiga.
L’Anna Porta, la dissenyadora, ens va explicar com trien els dissenys, els fils i els
colors que estaran de moda
la propera temporada. I ens
va fer el dibuix del vestit.
Aquest disseny el vam passar al Jaume Basas que a l’ordinador i amb un programa
molt complicat, va transformar aquest dibuix a unes
ordres informàtiques que
pugui entendre la tricotosa,
que és la màquina que teixi-

rà la roba de punt necessària per a fer la peça de vestir. Vam poder veure moltes
tricotoses i, posant un programa molt lent, vèiem com
aquell munt d’agulles anaven
agafant el fil per fer el teixit.
Amb el teixit vam anar amb
la Paquita Castillo que amb
uns trossos de cartró anomenats patrons, va dibuixar
la forma del vestidet que
nosaltres vam poder tallar
amb unes tisores molt grans.
Amb unes màquines que es
diuen overlock i remalladora, la Eli Salamanca ens va
cosir els trossos i hi va fer els
acabats per tenir ja el vestit
acabat. Vam acabar la visita
a la botiga on al final de tot
el procés vendríem aquest
vestit.
Va ser molt interessant i realment vam aprendre molt!!!

Isaac Realp, del Monalco,
guanya el Premi Sambori
de demarcació
Isaac Realp Solà, de 3r d’ESO,
ha guanyat el premi Sambori
Demarcació de narrativa en
català i passa a la final nacional.
Aquest dijous 23 de març va
tenir lloc al Teatre Principal
de Vilanova i la Geltrú l’acte de lliurament del Premi
Sambori de les seus territorials d’Òmnium de l’Alt Penedès, Anoia i Garraf. L’edició
d’enguany va comptar amb
la col·laboració d’un total de
475 centres educatius; amb
la participació de prop de
50.000 alumnes de primària i
secundària de tot Catalunya.
El Premi Sambori abasta el
conjunt de territoris de parla
catalana i té com a objectius
promoure la participació en
un projecte comú d’alumnes i
centres, fomentar l’ús i prestigi del català en l’àmbit escolar
tot incentivant la imaginació,
la creativitat i aquells valors

pedagògics que es treballen
en cadascun dels centres.
Des d’aquí volem felicitar a
tots els participants i, especialment, el nostre guanyador. El proper mes de maig
sabrem si guanya la gran final. Molta sort!

Alumnes del Mercader
ofereixen racons de ciència
a l’escola Garcia Fossas

L’Institut Pere Vives Vich acull
la primera trobada d’un projecte
On the move in Europe;
towards a democratic and
multicultural Europe és un
projecte Erasmus + bianual
en què cinc instituts de Països
Baixos, Alemanya, Hongria,
Romania i Itàlia col·laboren
per treballar un tema comú
amb alumnes de 13 a 17 anys.
Durant una setmana de treball sobre el tema de les migracions, es combinen activitats curriculars i creatives. Els
Drets Humans i l’acolliment
de refugiats són tractats a través d’una performance que
es grava per ser projectada
a cadascun dels països. S’intercanvia informació relativa als moviments migratoris
dins d’Europa i es construeix
un eix cronològic que permet

establir relacions a l’entorn del
fenomen migratori.
L’objectiu és entendre el passat per poder valorar millor
el present i establir un compromís amb el futur atenent a
la riquesa que representa una

societat multicultural.
Els estudiants d’Hongria, Alemanya, Itàlia, Romania i Holanda viuen a casa dels nostres
alumnes una setmana intensa
de feina, d’intercanvi d’experiències i emocions.

El passat divendres 17 de
març, un grup d’alumnes de
2n ESO de l’Institut Joan Mercader, van oferir 4 racons de
ciències als alumnes de 6è de
primària de l’escola Garcia
Fossas. Cada racó era una experimentació demostrativa i
participativa de 4 temes diferents de ciències:
• 3 petits experiments d’òptica
per estudiar fenòmens amb la
llum.
• 3 demostracions de física de
pressió hidrostàtica i atmosfèrica.
• 2 mètodes d’obtenir cristalls
amb 2 substàncies diferents,

sal de cuina i un fertilitzant
agrícola.
• 3 demostracions de fermentació dels llevats, amb cultius
de sucre, farina i raïm.
Alhora que observaven l’experimentació, els alumnes de
primària podien participar
d’una part de l’experiment.
Van quedar gratament sorpresos i il·lusionats, donat que totes les experiències utilitzaven
estris i materials casolans que
són a l’abast de tothom, amb
protocols fàcils de fer. Tots
plegats van gaudir d’allò més i
van sortir de l’escola amb ganes de repetir l’experiència.
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“Grues de paper”, solidaritat,
aprenentatge i projectes de ciutat a
l’Institut Badia i Margarit
El curs passat va engegar-se un
nou institut púbic a Igualada,
l’Institut Badia i Margarit, i un
dels primers projectes en què
ens vam involucrar va ser la
campanya Un origami, un euro,
promoguda per la Mútua General de Catalunya.
El curs passat érem 60 alumnes
i vam fer 199 grues. Vam vehiculitzar el treball a partir de la
matèria Cultura i Valors Ètics
que impartim en anglès i així,
a banda de complementar les
xerrades de La Marató de TV3,
vam treballar el vocabulari específic de papiroflèxia en anglès
(Fold, unfold, inside, outside,
edges...).
Enguany, ja amb 120 alumnes
al centre, no vam dubtar en
cap moment a inscriure’ns al
repte Senbazuru -fer mil grues
de paper-. Tocaven 9 grues per
alumne i, per tant, vam pensar
que era totalment assequible.
Llavors vam repetir el mateix
que el curs passat: articular el
treball a partir de la matèria de
Cultura i Valors Ètics en anglès, però de seguida vam veure
que els alumnes estaven molt
engrescats amb les grues i en
feien fins i tot a l’hora del pati.
Llavors se’ns va acudir que mil
grues eren moltes grues i que
calia aprofitar aquesta emoció
dels alumnes per treballar conceptes matemàtics:
- Mesurament de l’espai on podia anar un mural tant gran (10
x 2 metres).
- Dibuixant i mesurant les 100
caselles que havia de tenir el
mural (20 x 10 cm). Amb això
vam utilitzar diferents instruments de mesura i geometria
(cinta mètrica, roda mètrica,
regles, escaires...).
- Treball dels conceptes com paral·lelisme i perpendicularitat
en la realització de l’engraellat.
- Coneixement del nombres
primers i nombres quadrats
perfectes. A cada tipus de nombre li hem assignat un color diferent.
Ha estat un treball cooperatiu
en què han participat els 120
alumnes del centre col·laborant
en la plasmació final del projecte plàstic. S’ha pogut treballar
la solidaritat i han pogut adonar-se que hi ha moltes maneres de col·laborar amb La Marató de TV3, i que no només és
fent aportacions econòmiques.
Tots els alumnes han enganxat
grues en el mural i és una tas-

Intercanvi amb França
als Maristes

ca del BiM, i no de cap curs en
particular.
Fins i tot, hi ha hagut alumnes
que s’han convertit en “mestres”
ensenyant a altres companys i
professors a construir les grues.
Els alumnes han sentit una gran
satisfacció en el moment que
hem pogut dir: HEM ACABAT
EL SENBAZURU! Tots han
aportat el seu granet de sorra a
aquest gran projecte.
Així doncs, enguany, a banda de ser solidaris, treballar la
papiroflèxia -que sembla fàcil,
però no per a tothom ho és i
pensem que és un treball que
cal potenciar a les escoles i a
casa-, aprendre vocabulari específic en anglès, també hem
treballat els nombres primers i
els quadrats perfectes. Tot, gràcies a la campanya Un origami,
un euro.
Però això no és tot, a l’octubre
vam celebrar dos actes de lliurament de grues a dos centres
d’Igualada per a la gent gran:
la Residència Pare Vilaseca i el
Centre de Dia del Barri Montserrat. Allà, a banda de donar
una grua a cada avi i àvia, vam
aprofitar per explicar-los la història de l’origen de les grues i un
conte especial per a la gent gran
-Sempre t’estimaré- i interpretar
diferents cançons amb diferents
instruments: teclat, guitarres,
flautes i violins. Ara doncs, al
treball de plàstica, anglès i matemàtiques, hi havíem incorporat el treball de música i el de

llengua.
En resum, la campanya Un origami, un euro està lligada a la
història del nostre institut, en
forma part i ens acompanya en
el nostre camí de solidaritat i
aprenentatge.
I amb els dos actes semblava
que havíem tancat el projecte
Senbazuro, però no:
1r. Un grup d’alumnes està fent
grues miniatura i les estan fent
com a penjolls i arracades. Els
beneficis que obtenen amb la
venda, van destinats a abaratir
les colònies de final de curs.
2n. Vam llegir que hi havia un
concurs d’aparadors amb motiu
de La Mostra d’Igualada i ens hi
vam animar. Vam proposar a la
botiga Mc Born de muntar-los
l’aparador per a la Mostra i 4
alumnes van tenir la idea de ferho recollint la idea de les grues:
vam transportar el mural de les
grues a la botiga i vam fer grues
gegants, una de les quals, unint
pòsters de La Mostra i vam
muntar l’aparador. També van
pensar amb el Riduan, el nostre
artista del blanc i negre, que va
copiar el quadre de La Mostra
amb carbonet.
L’aparador de la Mostra ha estat una experiència molt bonica perquè ens ha permès donar
continuïtat i donar a conèixer
una idea que ens agrada molt:
la de regalar i desitjar salut i
felicitat i, a més, fer-ho col.laborant en projectes de la nostra
ciutat, Igualada.

Un grup de 28 alumnes de 3r
d’ESO dels Maristes hem tingut l’oportunitat de participar
en la setena edició de l’intercanvi amb França que la nostra escola realitza amb el lycée
Henri Matisse.
Alumnes i professores dels dos
països ens hem trobat a Cugnaux durant la setmana del 20
al 24 de març i hem descobert
gent i llocs nous així com experiències irrepetibles. L’allotjament l’hem fet en el si de les
famílies dels alumnes que ens
han acollit i amb les quals hem
tingut la sort de compartir alguns aspectes culturals i de la
vida familiar.
D’altra banda, hem aprofitat per conèixer alguns llocs
del sud-oest de França com

ara Cugnaux, Toulouse, Albi,
Carcassonne, Foix, Mirepoix
i Cordes-sur-ciel. Algunes de
les visites que hem fet han estat de caire més aviat cultural,
com ara la descoberta d’Albi o
de Toulouse, però n’hi ha hagut d’altres que han tingut un
sentit molt més lúdic, curiós o
simplement d’interacció amb
elements físics, com la de la
fàbrica de l’Aribus o la de la
Cité de l’espace.
El balanç de tot plegat és
molt positiu i esperem ansiosos la vinguda dels nostres companys i companyes
francesos per poder tornar a
passar unes estones plegats,
ja sigui a casa nostra, en
grups d’amics o en les visites
que farem per la zona.

Visita tecnològica al
Centre d’Innovació
Anoia de l’Escola Pia

Alumnes de 4t d’ESO, Batxillerats i Mòduls de Formació
Professional han iniciat les
rutes pedagògiques del Centre
Innovació Anoia.
L’experiència els ha permès
conèixer les instal·lacions i
algunes de les experiències
empresarials i pedagògiques
que tenen seu al CIA com el

Centre Tecnològic LEITAT i el
restaurant pedagògic l’Atelier
de l’Escola Pia, el circuit tecnològic finalitza amb una visita a la factoria Abacus.
A l’Atelier han pogut participar en un tast a cegues i han
intentat esbrinar els ingredients del producte que estaven menjant.
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La qualitat a l’Acadèmia
L’any 2008, l’Acadèmia rebia
l’acreditació sobre la qualitat
de gestió del centre, certificat
internacional UNE-EN ISO
9001:2000. Aquesta primera
auditoria la va portar a terme
l’empresa AENOR. Així, el
nostre centre es va convertir
en un dels pocs centres educatius de Catalunya que va obtenir aquesta distinció i que, per
tant, va veure reconeguda la
qualitat de la seva organització
i dels seus mètodes de funcionament. Per arribar a assolir
aquesta certificació de qualitat,
l’Acadèmia va haver d’editar
un manual de gestió, un recull
dels processos, procediments i
instruccions que descrivien la
nostra forma de funcionar. Per
constatar-ho s’han creat i modificat un seguit de registres i
s’han fixat un recull d’indicadors que permeten analitzar
de forma sistemàtica el grau de
millora que es va assolint.

Anualment, el nostre centre,
realitza dues auditories del seu
sistema de gestió, una d’interna i una altra d’externa per
part de l’empresa certificadora.
Aquestes auditories comproven la planificació del període
a avaluar, el desplegament de
la planificació, l’avaluació de la
feina feta, l’assoliment dels objectius i la seva revisió, la identificació dels seus punts forts i

les àrees de millora
El treball realitzat i la seva
aplicació al dia a dia, ha permès que l’Acadèmia renovés
novament el certificat UNEEN ISO 9001:2008, després de
superar amb èxit l’auditoria de
recertificació del seu Sistema
de Gestió de Qualitat, per part
de l’empresa AENOR.
A la vegada, el nostre director, Antoni Jorba, va recollir el
diploma que el Departament
d’Ensenyament va atorgar als
centres catalans per la seva
contribució a la millora de la
qualitat a l’educació. L’Acadèmia va ser certificada pel
departament d’Ensenyament
pel seu el sistema de gestió
per a tots els seus ensenyaments segons la norma
UNE-EN ISO 9001:2008.
Aquest reconeixement ens
converteix en un centre
d’excel·lència dins de l’àmbit escolar català i espanyol.

L’institut Molí de la Vila estrena
programa de ràdio
Enguany l’institut juntament
amb l’ajuntament de Capellades ha engegat un projecte en
el qual els alumnes que cursen l’optativa de periodisme
aprenen a fer un programa de
ràdio. Després de treballar-hi
uns mesos des de l’aula, preparant els guions i modulant la
veu, el passat mes de febrer es
van estrenar en antena. El programa es diu Molí FM i s’emet
des de l’emissora municipal de
ràdio Capellades, on amb l’ajuda d’un tècnic aprenen com
funciona el control i enregistren les diferents seccions. En
aquest magazine parlen de
l’agenda del mes, les notícies

de l’institut, curiositats, dedicatòries, concursos, i moltes
coses més. El podeu trobar a

la pàgina web radiocapellades.
net. Segur que escoltant-lo us
ho passareu molt bé!

Bibliopati a l’escola Dolors Martí
Des de ja fa uns cursos a l’escola vam iniciar el Bibliopati a
Primària. Cada dia un encarregat treu una caixa plena de llibres i contes per mirar durant
l’hora del pati. És una activitat
que agrada molt, no tots els infants són amants dels jocs molt
moguts durant les hores d’esbarjo. És per aquest motiu que
aquest any hem comprat un
moble amb rodes per tal de poder endreçar millor els llibres.
I a infantil també hem iniciat
l’experiència i esperem que els

més petits/es de l’escola puguin
gaudir de lectures a l’hora del
pati. En Bibo, la mascota de la

biblioteca de l’escola, ens anirà
oferint noves lectures! Estem
més que contents/es.

L’escola Àuria i les aules
de TVA i SE participen
amb el Banc de sang i
teixits de Catalunya
En ple segle XXI les escoles i
centres educatius en general,
desenvolupen noves metodologies d’aprenentatge que
evolucionen juntament amb
la societat i els nous estils de
vida. També es persegueix integrar totalment l’alumne amb
el seu procés d’aprenentatge,
on esdevé protagonista i participant actiu, augmentant la
seva motivació i implicació.
Amb aquestes noves metodologies apareixen nous conceptes, com per exemple les ApS
(Aprenentatge i Servei).
Una ApS és un projecte
d’aprenentatge educatiu i social, on l’alumne ha de posar
a disposició els seus coneixements i habilitats al servei de
la comunitat i del seu entorn
més proper. És una oportunitat pedagògica on s’assoleixen
resultats acadèmics i un clima
de convivència entre els participants i la societat.
Enguany, els alumnes de TVA
(Transició a la Vida Adulta) i
SE (Secundària E) de l’escola
Àuria d’Igualada participem
en el programa educatiu
“Aprèn, participa i dóna” del
Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que involucra als joves
en la difusió de la necessitat
de donar sang. Els objectius
del projecte són: aprendre coneixements científics, cívics i
socials corresponents; familiaritzar-se amb el procés de donació de sang i interioritzarlo com un hàbit de compromís social; participar en una
experiència on les i els participants siguin protagonistes,
dinamitzant en el seu entorn
una campanya de donació i
posant en pràctica els aprenentatges científics, cívics i
socials corresponents; i ser
conscients de la importància
de donar sang. Ja són més de
200 centres educatius que han
participat en aquest projecte
i l’Escola Àuria és la segona
escola d’educació especial de
Catalunya que s’uneix a la xarxa de centres educatius amics
de la donació de sang.
El projecte consta de diverses
parts. La primera ja la vàrem
dur a terme. Va vindre un
professional del Banc de Sang
i Teixits, ens va explicar com
funciona la sang al nostre cos
amb termes científics, els dife-

rents grups sanguinis, perquè
és necessari un Banc de sang
i teixits i fer donacions. El que
més ens va sorprendre és que
les dones poden donar sang
4 vegades l’any i els homes 3 i
quan una persona fa una donació de sang pot salvar fins
a 3 vides! Ens ha quedat molt
clar que si preparem una bona
campanya podrem ajudar a
moltes persones que necessitin, en qualsevol moment, una
transfusió de sang.
Ara ens toca anar per feina i
organitzar-nos per fer una
bona campanya. Hem de crear
un bon logotip i un bon eslògan per fer cartells i difondre
la nostra campanya per carrers, botigues, centres, diaris,
ràdio... Amb diferents comissions ens hem d’organitzar per
divulgar el nostre treball, i així
aconseguir molts donants i
salvar moltes vides. Així que
estigueu atents que en els propers mesos veureu com portem a terme les diferents tasques que ens toquen.
La última fase i el dia més
important serà el 9 de maig,
quins nervis. Vindran els professionals del banc de sang
(metges, infermers, promotors...) i els haurem d’ajudar a
crear una consulta de donació
de sang a l’escola, atenent als
donants i oferint els obsequis
per donar les gràcies. Aquest
dia es veurà reflectit el nostre
treball amb les donacions que
s’aconsegueixin. Esperem tenir un gran èxit i per tenir-lo
us necessitem a tots vosaltres!
Us esperem al dia 9 de maig de
15:30h a 20:00 a l’escola Àuria
per donar sang!
Laia Bujaldón Gramunt
(Mestra d’Educació Especial
de l’Escola Àuria)
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Jornada de portes obertes del col·legi Jesús-Maria
El passat diumenge dia 5 de
març, a l’escola vàrem celebrar
la Jornada de Portes Obertes
anual. Aquest any però, per nosaltres, venia revestida d’unes
característiques especials: la
celebració del 75 aniversari de
la fundació de l’escola.
Aquesta motivació afegida va
suposar celebrar una jornada
prou diferent d’altres anys. Només entrar a l’escola, els nostres
visitants es van trobar amb un
extraordinari pastis d’aniversari. Coronat per un 75 de xocolata i revestit per més de 800
magdalenes tradicionals catalanes amb les que, petits i grans
varen poder esmorzar.
L’itinerari previst portava als
assistents cap a la sala on hi
havia exposada la “càpsula
del temps” que, qui volia podia posar-hi un missatge pels
alumnes del futur. Aquesta
càpsula s’obrirà l’any del Centenari de l’escola i llavors es
llegiran els missatges introdu-

ïts per tal de constatar els canvis que hi puguin haver hagut
a llarg dels anys. Qui volia,
també podia signar al llibre
commemoratiu dels 75 anys i
que restarà com a record de la
jornada.
En arribar al pati els visitants
trobàvem uns tallers gaudinians en els quals els alumnes
podien practicar i aprendre
tècniques de l’insigne arquitecte. En diferents espais de
l’escola trobaven més tallers
per conèixer la vida i obres
d’aquest català universal i, els
alumnes, quan sortien de l’escola, tots portaven un trencadís que havien elaborat ells
mateixos seguint la mateixa
tècnica utilitzada per l’artista.
A més de visitar les aules, que
s’havien ornamentat per l’ocasió amb espelmetes fetes pels
alumnes, i on es podien trobar
treballs elaborats pels nens i
nenes de l’escola, els alumnes
tenien un altre repte: S’havien

de trobar. A l’escola havíem
preparat un dominó gegant
que donava la volta per totes
les dependències del centre,
en el que cada una de les peces es corresponia amb cada
un dels nens i nenes de l’escola
i s’iniciava sota el lema “Tots
som peces úniques però si ens
unim arribem més lluny”. Les

peces estaven exposades aleatòriament i ningú sabia on estava situada la seva... s’havien
de trobar!!!.
A la sala de psicomotricitat,
pares, mares, alumnes i familiars, podien participar conjuntament en un concurs que
es va dur a terme mitjançant
els telèfons mòbils de cada

un dels participants a través
d’una aplicació, i que girava
entorn a la història i curiositats de l’escola. L’aplicació tenia en compte el nombre de
respostes correctes encertades
així com la rapidesa en la seva
elecció.
Entre tallers, concursos i “recerca” i després d’una hora
llarga d’estada a l’escola s’acabaven les activitats de les portes obertes i els visitants podien anar cap a casa,... però a la
sortida encara trobaven una
altre petita sorpresa: Una exposició d’imatges retrospectives, presidida per una fotografia de la fundadora de l’escola,
la Sra. Joana Domingo l’any
1941, que servien per comprovar que el pas del temps deixa
petjada i que, a la nostra escola, aquesta, ha sigut molt positiva. ENTRE TOTS HEM FET
GRAN LA NOSTRA PETITA
ESCOLA.

Nova aula d’experimentació Celebrat el 3r Cros Col.legi Monalco
al Garcia Lorca
El passat diumenge 12 de març

Un món de creació, imaginació
i efectes increïbles és el que poden viure els nens i nenes d’educació infantil de l’escola García
Lorca en la nova aula d’experientació que les mestres han
muntat en aquest centre escolar.
Les taules de llum són una eina
d’aprenentatge i diversió que
permet experimentar amb les
possibilitats que ofereix la llum,
una activitat d’experimentació
i expressió artística. La llum
transforma materials comuns
en extraordinaris, un simple
raig de llum modifica l’espai i
els colors i per tant la forma de
percebre les coses. Els alumnes
poden imaginar, crear i interactuar amb objectes opacs, translúcids i transparents i també
amb altres tipus de materials
granulats com la sorra que po-

den generar efectes d’ombres i
reflexos.
A l’aula hi podem trobar altre
material divers però sobretot
d’origen natural, per manipular,
explorar i observar. Observar
és aprendre a parar atenció als
detalls, augmentar la capacitat
de trobar la sorpresa o l’estranyesa per meravellar-se amb els
fenòmens més quotidians, implicant no només la vista sinó
també tota la resta de sentits.
Els infants aprenen a utilitzar
instruments com lupes, balances, recipients de diverses capacitats, tubs, embuts i molts d’altres per investigar els elements
que tenen a l’abast i anar construint el propi pensament científic i conèixer una mica més el
món en el que vivim.

es va celebrar el 3r Cros Col·legi Monalco, on van participar
prop de 400 corredors.
Moltes gràcies a tots: alumnes,
pares, mares, AMPA i, especialment, a la comissió de pares
que s’han implicat tant en tota
l’organització.
Volem agrair a tots els patrocinadors el seu suport: Servisimó, Supermercats Sebastian,
Caldereria Dayma, Dolce Vita,
Gumà Assessorament i gestió,
La Tossa, La Tahona, Stikets,
La bona salut, Joopi, Oro di
napoli, Recanvis Anoia, Aison
Equipment, Art de la Llum,

Ajuntament d’Igualada, Consell Esportiu de l’Anoia i Esport

Igualada. Va ser una profitosa i
familiar jornada esportiva!

Els globus aerostàtics a l’Acadèmia
A l’etapa d’Infantil estem desenvolupant el nostre projecte d’Igualada i en aquest camí
ens hem aturat en l‘important i
conegut Europeean Ballon Festival, una trobada de pilots de
globus aerostàtics de tot Europa, concentrats en una sèrie de
proves per demostrar les seves
habilitats amb els globus.
No és casualitat que a Igualada
es celebri aquest festival, ja que
aquí es troba una de les fàbriques de globus aerostàtics més
reconegudes .
I qui no ha somiat alguna vegada en volar, en passejar-se per el

cel com els ocells, i travessar els
núvols i les boires, veure la realitat de la terra des de la distància,... doncs molts, i els nostres
alumnes, com a bon infants que
són també gaudeixen de la fantasia de volar.
La reacció dels alumnes és d’entusiasme i de curiositat , als seus
ulls un globus és un aparell immens, molt gran, envoltat de
màgia, i ens han plantejat moltes preguntes de com pot volar,
com ho pot fer?....
Per contestar-les ens hem desplaçat fins el laboratori de l’escola , allà hem realitzat diferents

experiments per entendre que:
si es preparen unes condicions adequades(aire calent, aire
fred, lleugeresa, vent,..)els globus s’enlairen , potser és difícil
d’entendre però tots hem tingut
l’experiència que les coses tenen
una resposta, una explicació.
En aquesta unitat hem parlat de
l’origen, de la mecànica, de l’estètica, de l’alegria de molts colors, de les formes curioses que
tenen, en definitiva de la llibertat que transmet veure un globus immens dalt del cel volant ,
amb els seus colors brillants i la
seva forma serena.
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A la recerca i estudi d’edificis
modernistes d’Igualada
Els alumnes de 6è dels Maristes hem treballat el modernisme. En un primer moment
ens vam centrar en la figura
de Gaudí visitant la Pedrera,
la Casa Batlló, la Sagrada Família i el Park Güell. Després
vam fer un trencadís inspirat
en el model gaudinià. I ara estem descobrint la nostra ciutat. A Igualada hi ha més de
100 edificis modernistes bàsicament del període que va des
de 1900 a 1919, sent la majoria
d’ells d’estil popular, és a dir,
edificis particulars tant vivendes com fàbriques.
En una ruta pel centre de la
ciutat ens hem aturat davant
14 edificis molt diversos i
n’hem analitzat els elements
propis del modernisme: decoracions amb maons, rajoles
decorades, ceràmiques vidri-

ades, dibuixos esgrafiats, relleus de pedra picada, models
florals i geomètrics, formes
arrodonides, ferro forjat, vitralls, torres...
Al final del recorregut ens
hem adonat de la riquesa artística que tenim a l’abast i

de la qual moltes vegades no
en som conscients. Amb les
tauletes hem fet fotografies
dels edificis i els detalls més
destacats i ara a la classe podrem processar-les i fer un àlbum digital del modernisme a
Igualada.

Montclar treballa el Projecte
“Oficis i més oficis!”
A la Llar es van endinsar en el
món dels mariners, coneixent
on i com treballen. Vam aprendre cançons sobre l’ofici, vam
fer un mural de manera cooperativa fent servir diferents
tècniques, vam experimentar i
vam fer treballs manuals amb
suro i porexpan, vam jugar i
sobretot ens ho vam passar
molt i molt bé.
A P3 es van centrar en el món
dels bombers. Començàren
mirant i explicant diferents
contes que la mestra va portar
de la biblioteca i a partir d’aquí,
segons els interessos dels nens,
vam treballar i vam aprendre
un nou vocabulari relacionat
amb l’ofici dels bombers. I per
acabar, ens vam disfressar de
bombers i vam fer una gran
sorpresa als avis.
A P4 van fer de cuiners. Com a
eix principal, van partir de tres
grans cuiners: en Ferran Adrià,
David Andrés i Jordi Cruz. Van
treballar els aliments bàsics per
a una bona alimentació, el funcionament de la cuina de l’escola, els estris necessaris per
cuinar, receptes senzilles...
Per acabar, els més grans de P5
es van convertir en metges. Ja
feia dies que les famílies de la
classe col·laboraven portant joguines relacionades amb l’ofici,
i material com radiografies, receptes del metge, caixes de medicaments... Així vam aprendre

els diferents espais on treballen
els metges (l’hospital i el CAP),
els vehicles que fan servir quan
tenen alguna emergència, els
diferents especialistes que hi
ha...
Tota aquesta nova informació
va estretament relacionada
amb el projecte que vam treballar sobre “El cos humà”. També
vam preparar una disfressa de
metge que portàrem el divendres 24 amb els avis.
A primària van gaudir d’una
setmana intensa, plena de tallers i activitats. Van aprendre
com és la feina de dentista, joier, cardiòloga, mossa d’esquadra, veterinària, fotògraf, enginyer, jardinera, riscos laborals,
actriu, com es preparen tés i
infusions, què són les espècies,

... fins i tot uns pares els van ensenyar com ser emprenedores i
muntar una empresa.
El dijous va ser el dia que dedicàren a fer les sortides i visites.
Cicle Mitjà i Cicle Superior van
anar al Museu de Cal Granotes
i Cicle Inicial a Àuria Fundació-Enxub on van fer tallers.
Després d’estar quatre dies
pensant “Què m’agradaria ser
quan sigui gran?”, van buscar
per casa roba i complements
perquè divendres ens van disfressar de l’ofici que més els va
agradar.
El treball per projectes és una
metodologia molt vivencial
que fa que aprendre nous conceptes sigui més fàcil i gatificant. Ha sigut una setmana
extraordinària!

La comunitat educativa
marista solidària amb la
Rep. Centreafricana

Del 28 al 3 de març vam viure
una gran Setmana de la Solidaritat. Al llarg d’aquests dies,
els alumnes de l’escola van
informar-se sobre el projecte
a Berberati (República Centreafricana), on després de
quatre anys de guerra, encara
hi ha gairebé un milió de desplaçats i refugiats, molts d’ells
malvivint lluny dels camps
als quals arriba amb més facilitat l’ajuda humanitària. El
projecte de l’ONG SED a la
zona té com a objectius poder
oferir alimentació i medicaments als infants i joves de
l’escola i a la comunitat i comprar materials per reconstruir
llars malmeses a causa de la
guerra.
A partir d’aquesta experiència
i acompanyats de les explicacions dels mestres van poder
reflexionar com es senten i
viuen les persones que pateixen la guerra. Aquest treball
complementa les reflexions
sobre els refugiats que s’han
anat fent el dia de la Pau i en
la manifestació “casa nostra
casa vostra”.
Per tal de fer visible aquest
treball des de les diferents
classes d’infantil i primària es
van fer unes cases africanes
que van formar un poblat que
tots podem seguir visitant..
El divendres va ser una jornada molt intensa com a cloenda de la Setmana de la Solidaritat. Van començar el dia
amb un acte tots junts al pati
de primària on el grup Protons els va portar molta marxa. Tots els nens i nenes de
l’escola, pares i mestres van
seguir els ritmes africans
amb instruments casolans.
Seguidament la sra.Fanny
Cabré va dirigir uns balls
molt engrescadors.

Després d’això, cada etapa va
dur a terme una dinàmica de
joc i sensibilització:
Infantil i Primària van participar d’una gimcana per les Comes amb proves adaptades a
l’edat que ajudaven a entendre
i conèixer millor la cultura i
realitat africana. Una amalgama de grups formats per nens
i nenes de 3 a 12 anys ben coordinats per aconseguir superar les proves. Va ser un matí
molt intens.
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO
van visitar diferents entitats
de caire social de la ciutat. Els
de 3r d’ESO van fer un joc de
rol i els alumnes de 4t d’ESO
van participar d’una xerrada
amb l’Àngel Domingo (delegat de l’ONG SED a Catalunya).
Al migdia, tots els alumnes,
mestres i pares, van compartir
un plat d’arròs amb tomàquet,
pa i una poma o iogurt segons
l’edat.
Els alumnes d’Infantil i Primària a la tarda van fer diversos tallers. La resta d’alumnes
van compartir joc al parc Puigcornet amb els companys.
La setmana va finalitzar amb
l’Acapte de Sang organitzat
pels alumnes de 6è amb un
gran èxit de donacions.
Des d’aquí volem donar les
gràcies a tots aquells que van
col·laborar en aquest acte solidari, tant obrint-nos les portes com prestant-nos de forma
desinteressada els seus serveis: Clínica Sant Josep Estada Centre de Dia, Creu Roja,
Asil del Sant Crist, Hospital
de dia de Sant Jordi, AMMA,
FAP, Residència Pare Vilaseca AgroIgualada, Càtering
de l’Anoia, El Pastoret de la
Segarra, Autocars Montferri i
grup de percussió Protons.
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Al Jesús-Maria celebrem l’arribada del rei Relat de l’experiència
Carnestoltes d’una manera molt especial que ens ha permès
La setmana del 20 de febrer ha
estat una setmana molt especial a l’escola. El dilluns dia 20
va arribar el Rei Carnestoltes
i tot un seguit d’ordres ens va
manar: - dilluns... de personatge de conte alguna cosa
portaràs; dimarts... un pentinat estrafalari al cap et faràs;
dimecres... mig adormit, el
pijama no t’has tret i a l’escola l’has portat; dijous... com
t’agradi aniràs, ens sorprendràs; divendres... a les galtes,
un 7 i un 5 et pintaràs i d’excursió aniràs. – Durant tota la
setmana hem estat seguint les
seves ordres al peu de la lletra.
El dijous a la tarda, tots junts
a l’escola, vam celebrar el Carnaval realitzant la nostra rua
particular al pati de l’escola, en
què cada una de les diferents
classes surt a desfilar per mostrar les seves fantàstiques disfresses i guarniments que amb
tanta il·lusió han elaborat per
l’ocasió. El tema per la disfressa d’enguany, com no podia
ser d’altra manera, ha estat el
75è aniversari de l’escola.
El divendres, tot i que de bon

descobrir el Sistema
Solar a l’Escola Àuria

matí el dia es presentava plujós, a mig matí els ruixats van
escampar i d’excursió a Masia
Aubareda vàrem poder anar.
Allà vam gaudir d’una jornada lúdica amb els companys i
companyes de tota l’escola envoltats de natura.
I finalment, el plat fort de la
setmana. El dissabte dia 25,
l’Associació de Mares i Pares
de l’escola ha impulsat i organitzat una comparsa formada
per més de 170 persones pertanyents a la comunitat del

Col·legi Jesús-Maria, per tal
de desfilar a la Rua de Carnaval d’Igualada. Aquesta és
la primera vegada que l’escola
participa a la Rua commemorant així el seu 75è aniversari. La disfressa, la carrossa, la
cançó i el ball amb el lema “75
anys galopant”, ha estat elaborat gràcies a la dedicació i col·
laboració de cada un dels participants en la comparsa. Ha
estat una actuació molt lluïda,
alegre i divertida. MOLTES
FELICITATS A TOTS!!!

Per què cal fer filosofia amb els infants?
Per conversar necessitem
saber parlar, saber escoltar,
saber comprendre i intel·ligència per saber respondre, i
una certa agilitat per no avorrir-nos. Amb l’arribada de les
xarxes socials estem gairebé
amb contacte permanent,
però malauradament és tan
superficial, que no li podem
dir conversa. Conversar, dialogar, debatre... és quelcom
més que enviar-nos missatges
de mòbil.
El Projecte de Filosofia a l’Escola de l’Ateneu afavoreix
el treball per competències,
l’educació de les actituds, la
millora del pensament, l’emprenedoria i la dimensió creativa del pensament, però també l’aprenentatge de l’escolta
activa, el treball de lectura
en profunditat, la pràctica de
l’oralitat i, a nivell superior,
l’escriptura…
Totes aquestes estratègies són
practicades i reforçades mitjançant les habilitats de pensament, que és el punt àlgid i
central del projecte.
El Projecte de Filosofia estimula la capacitat reflexiva de
l’infant perquè sigui més acu-

rat, crític i creatiu en la seva
vida personal i col·lectiva.
Els nostres alumnes diuen:
- La filosofia és una ciència
que ens ajuda a pensar bé, a
créixer com a persones, a expressar els nostres sentiments
i a reflexionar sobre el que ens
envolta.
- La classe de filosofia és una
classe diferent de la de matemàtiques, de la de català o de
la de socials. És una classe en

què parlem de les coses que
tenen valor i que t’ajuden a
entendre la realitat: de l’amistat, de les baralles, dels insults,
dels misteris, dels germans
grans, del respecte, de compartir, etc.
- És una matèria que ens ajuda
a pensar sobre nosaltres mateixos, ens ensenya a escoltar
les opinions dels altres i ens
ajuda a millorar el treball en
grup.

El passat 1 de març de 2017,
tres professional de l’Escola
Àuria vam tenir l’oportunitat
d’assistir a l’entrega de premis i
mencions del concurs Mobile
Learning Awards, organitzats
per mSchools pel Mobile World Capital Barcelona dins del
marc de l’esdeveniment anual
més important de la indústria
mòbil, el Mobile World Congress. En aquest concurs es
reconeixen les experiències
més innovadores creades per
docents i escoles de Catalunya
que implementen tecnologia
digital a les aules.
A l’Escola Àuria vam dissenyar i dur a terme un projecte
anomenat Ens endinsem en el
Sistema Solar, on tot l’alumnat
va ser protagonista d’aquesta
gran experiència: creant, descobrint, aprenent i gaudint.
Aquest projecte s’ha basat,
principalment, en crear una
maqueta del Sistema Solar. Els
i les mestres vam pensar que
per fer una exposició més dinàmica, motivadora i accessible a tot el nostre alumnat,
podríem fer-la interactiva i
utilitzar diferents metodologies d’aprenentatge i comunicació. La tecnologia digital que
vam emprar es basa en dues
aplicacions que s’anomenen
Kahoot i Aurasma i en hologrames.
Encara doblement emocionats per poder explicar com
tots els nostres alumnes varen ser protagonistes i espec-

tadors del que anaven creant;
ens va impressionar la reacció
de mestres i professionals que
s’interessaven per tot el procés, un cop finalitzada l’entrega de premis.
D’entre els seus comentaris
destacaríem la sorpresa en
veure que es tractava d’una
escola d’educació especial.
S’esperaven una experiència
inclusiva en el marc de l’escola
ordinària.
Vàrem estar molt atents a les
propostes dels altres centres,
així com a les explicacions
de conferenciants experts en
tecnologia i educació, buscant
noves idees per seguir endavant.
Per nosaltres els avenços en
l’accessibilitat – sensorial, física o cognitiva - no es tracta
d’un luxe, sinó d’una necessitat. L’ocasió d’assistir al concurs i al Mobile World Congress, ens ha permès veure
i interactuar amb diferents
dispositius que van en aquesta
direcció.
Volem agrair la implicació de
tot l’alumnat, els companys
i les companyes de l’escola i
les ganes d’aprendre innovant
creant experiències úniques.
Gràcies a aquest esforç l’Escola ha rebut el reconeixement a la millor experiència
inclusiva digital.
Rosa Esteve Mascolet / Elisabeth Mauri Maldonado /
David Sánchez Lobato

Donació de sang a
l’Acadèmia Igualada
El passat dilluns l’Acadèmia
va celebrar el seu particular
acapte de sang. Els nostres
alumnes de 3er d’ESO va ser
els encarregats d’organitzar
amb la col·laboració del Bancs
de Sang i Teixits, l’acapte de
sang. Amb una campanya
de captació organitzada pels
mateixos alumnes per diferents mitjans locals i assessorats pels membres del Bancs
de Sang es va intentar que un
nombre important de donants
acudissin a les instal·lacions
de l’Acadèmia per tal de realitzar la donació. L’acapte va

durar tot el dia i el resultat va
ser força satisfactori. Des de
l’escola agraïm la col·laboració
de tots els que van fer possible
aquesta diada.

10 | Pa amb Oli i Xocolata!

s
u
e
r
p
s
r
o
l
l
i
m

Divendres, 31 de març de 2017

els

ASUS X541UA GQ

1248t i3 6006u 4gb 500gb 15.6 w10

IMPRESSORA MULTIFUNCIÓ
hp deskjet 3636 -wifi

399_

_
0
6
,
6
5

HDD EXTERN

seagate maxtor m3 2.5 1tb usb3.0 negro

ZONE EVIL LITE

I3 6100 8GB 1TB PWB ASUS

_
0
6
,
6
5

_
0
5
,
0
37

TORRE SO PRIMUX
bluetooth fm microsd 2usb 30w

48,60_

La vostra botiga
d’informàtica_

IGUALADA
Avd. Caresmar nº24

93 805 25 59

Reparació
i venda

42

| TOTS A TAULA

Divendres, 31 de març de 2017

Isidre Soteras

Núria Bas.

Propietari i cuiner del Jardi Restaurant.

MANDONGUILLES DE SÍPIA AMB PÈSOLS DE
LLAVANERES
INGREDIENTS		

Mandonguilles:
100g de botifarra crua
2 sípies
1 ou
All i julivert
Farina
Sal, pebre, oli
Pèsols:
350g de salsitxes de tòfona
50g de cansalada ibèrica
4 kg de pèsols amb tavella
4 cullerades de tomàquet fregit
1 manat d’alls tendres
1 copa de vi ranci
Oli
Recepta:
Per anar començant fem coure la sípia en una paella
amb oli fins que s’estovi. Després, talleu-la ben petita i
poseu-la en un bol junt amb la botifarra ben desfeta.
Afegiu-hi l’ou, la sal, el pebre i l’all i julivert tot ben
picadet i barregeu-ho bé. Feu les mandonguilles, enfarineu-les i fregiu-les en una paella amb oli.

Coach de Salut i Nutrició Integrativa per The Institute
for Integrative Nutrition de Nova York

APUNTS
NUTRICIONALS

A continuació, fregiu les salsitxes en una paella amb oli.
Quan estiguin una mica rosses, tireu-hi el vi ranci i flamegeu-les.
Un cop s’hagi evaporat tot l’alcohol, afegiu-hi la cansalada, l’all tendre picat, el tomàquet fregit, les mandonguilles
i els pèsols.
Removeu-ho bé i deixeu-ho coure tot junt durant 10 min.
I ja ho tindrem per emplatar. Bon profit.

Els pèsols donen la benvinguda a la primavera, i és que gaudir d’ells en la seva
versió en fresc és un plaer que no pots
deixar escapar, no només pel seu gust
dolç, sinó també perquè el pèsol fresc
conté aproximadament el triple de vitamines que el congelat.
Nutricionalment destaquen pel seu alt
contingut en vitamines del grup B, vitamina C, vitamina A, antioxidants, proteïnes de fàcil digestió, hidrats de carboni d’assimilació lenta i minerals con el
ferro, calci, potassi i fòsfor.
Pel seu alt contingut en vitamines del
grup B, els pèsols són especialment indicats en estats de nerviosisme o ansietat
ja que ens ajuden a relaxar-nos.
Per altra banda, gràcies al seu contingut
en fibra, ens ajuden a regular el trànsit
intestinal, i a reduir el colesterol.
A més a més, els hidrats de carboni d’assimilació lenta, eviten pics de glucèmia
en sang, i ens ajuden a estar saciats durant més estona.

RESERVA
BRUT NATURE
Llopart és pionera en l’elaboració de caves Brut Nature. La primera d’ampolla de cava Llopart va ser al 1887 i ja va néixer com a Brut Nature.
Aquest cava Llopart Brut Nature és un cava amb una criança mínima de
26 mesos en ampolla. Producció ecològica, 95ha de vinya pròpia. Recol·
lecció manual. Selecció manual del raïm. Edat mitjana de les vinyes + de
45 anys. Producció anual de cava de 450.000 ampolles, totes amb data de
degollament.
Amb base xarel·lo, macabeu, parellada i una pinzellada de chardonnay.

FITXA ANALÍTICA
(valors mitjans)
Grau alcohòlic (% vol.): 11,50º
Acidesa (gr/L ac. tart.): 6,3
Sucres reductors (gr/L): <2,0
pH: 3,25

Un cava ideal per aquest plat. Un cava que en boca es presenta fresc i en
el seu recorregut de boca mostra la seva cremositat, amb un final molt
elegant.

Origen: heretat Can Llopart
de Subirats

Bona integració del carbònic i amb l’acidesa justa per gaudir-lo.
Aquest plat que ens presenta l’Isidre, és un plat amb una varietat de sabors, textures i aromes. Necessitem un cava com aquest per marcar les
afinitats del peix, la cremositat del pèsol i la potència de la botifarra.

Varietats de raïm:
Macabeu 30%
Xarel·lo 40%
Parellada 20%
Chardonnay 10%

És realment un mar i muntanya, que aquest cava embolcallarà tota l’estructura plat, quedant al final la sensació d’afinitat i potenciant tot el
conjunt.
El cava és un gran aliat de la gastronomia en general. En ell hi trobem
quatre grans característiques: Acidesa, criança, carbònic i el tipus de
cava: Brut, Brut Nature....
I per aquesta ocasió proposem un cava Brut Nature, sense licor d’expedició o sucre afegit.
Aquest cava Llopart Brut Nature, és un cava de llarg recorregut apte per
a molts plats de la nostra gastronomia.
Penseu que amb cava, tot, sempre és molt millor.
Salut !

Criança mínima en ampolla:
24 mesos
Temperatura de servei: 5-7ºC.
Conreu ecològic
Criança mínima de 26 mesos
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Teatre i somriures als Hostalets
de Pierola

La coral La Cuitora, a
Sant Pere de Riudebitlles

HOSTALETS DE P / LA VEU

LA LLACUNA / LA VEU

Una bona entrada per veure
aquesta adaptació de la pel·
lícula The Full Monty estre·
nada ara fa 20 anys (1997) i
sota l’argument d’un grup
de treballadors que es veuen
afectats pel tancament d’una
fàbrica d’acer de Yorkshire
(Anglaterra).
En Gaz, separat i sense feina,
pot perdre el dret de veure el
seu fill si no paga la pensió.
Enmig de la desesperació, té
la idea d’organitzar un espec·
tacle en un pub de la ciutat
en què ell i alguns dels seus
amics faran de boys… amb

E
nu integral inclòs.
Un espectacle que va conju·
gar molt bé valors com l’amis·
tat, lluita contra l’adversitat,

tendresa, sentit de l’humor i
un punt de picant que va ar·
rencar somriures i un llarg
aplaudiment dels assistents.

l passat diumenge dia
26 de març La Coral La
Cuitora de La Llacuna
fou convidada al 35è Aplec de
Corals a Sant Pere de Riude·
bitlles. Sota la direcció de la
Maria Teresa Costa i acompa·
nyats al piano pel jove pianis·
ta Joaquim Font s’interpretà
un divers repertori de peces
que el públic assistent va po·
der gaudir. Des de Cançó de
Bres per una Princesa Ne·
gra, passant per cançons de
caramelles i per finalitzar la
interpretació, dues havane·
res: “Ponentina” havanera de

terra endins i Després del Sol,
havanera dedicada al poble
de La Llacuna. A l’acabament
de la interpretació de totes
les corals assistents, i d’unes
breus intervencions per part
dels membres de la Coral
Riudebitlles, s’interpretaren
dues peces com a cant comú;
Senyor Sant Jordi i Som Ca·
talans.
Des de La Coral La Cuitora
volem agrair a tots els mem·
bres de La Coral Riudebit·
lles, la seva acollida, i per fer
d’aquesta trobada una diada
de companyonia que junta·
ment amb les altres corals es
va poder gaudir.

Els Hostalets de Pierola inicia la
primavera fent esport
HOSTALETS DE P. / LA VEU

El pròxim diumenge, 2 d’abril,
Els Hostalets de Pierola donarà
la benvinguda a la primavera
amb una caminada i pedalada
BTT popular.
La Comissió d’Esports, con·
juntament amb l’Ajuntament
dels Hostalets de Pierola, orga·
nitza una caminada i pedala·
da BTT per celebrar l’arribada
de la nova estació, preparar el
canvi de roba per a la pràctica
de l’esport i retrobar-se amb la

primavera que comença a flo·
rir.
S’han dissenyat dos circuits,
un per als amants de la BTT i
un altre per als que prefereixen
caminar. El circuit BTT té una
distància de 12.9 km (circuit
familiar de 6 Km + ampliació
de 7 Km), un desnivell de 222
metres, és una ruta circular i
té una dificultat moderada. La
caminada té una distància de
9,9 Km, amb un desnivell de
245 metres, és circular i té una
dificultat moderada.

Dades bàsiques
Sortida i arribada: Parc de Cal
Ponsa i Torre del Sr. Enric, res·
pectivament.
Horari:
• 9.00h Inscripcions
• 9.30h Sortida de les diferents
modalitats
• 12.00h. Hora aproximada
d’arribada
Inscripció: Gratuïta per a tots
els participants amb esmorzar
inclòs. Els menor d’edat hauran
d’anar acompanyats d’un major
d’edat que se’n faci responsable.

Temporada 2016 - 2017

HOMES! la Comèdia Musical:

TEATRE CONDAL

Dia 22 Abril 2017

Hora Sortida: 15.45 h

Viatge - Espectacle

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 reflexiona 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

RICARD III - TNC
Dia 27 de Maig de 2017 Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 17.45

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC. Entrades a platea.
L’ascensió imparable d’un ésser marginat a causa de les deformitats físiques, que amb el seu afany insaciable de poder arribarà a ocupar el tron
d’Anglaterra fins que s’acabarà trobant atrapat en el remolí dels seus propis buits, disposat a oferir tot el regne per un simple cavall que li permeti
continuar la seva lluita. Un periple colpidor, amb una teatralitat explosiva hereva dels grans retaules dramàtics medievals.
Fitxa artística.
Autor: William Shakespeare
Direcció: Xavier Albertí
Traducció: Joan Sellent
Adaptació: Lluïsa Cunillé
Amb:Roger Casamajor, Jordi Collet, Antoni Comas, Carme Elias, Oriol Genís, Robert González, Lluís Homar, Joel Joan, Lina Lambert, Albert Prat, Anna
Sahun, Aina Sánchez, Julieta Serrano

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

Truca al:
93 803 75 56
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El Premi de composició de música per
4a Jornada sobre el
a cobla Masquefa i Montgrins 2017 ja
Càncer de mama
té finalistes
té com a objectiu explicar els
MASQUEFA / LA VEU

MASQUEFA / LA VEU

E

l jurat del premi es va
reunir el passat dimecres 15 de març i va
seleccionar quatre obres finalistes de les tretze presentades. Les obres triades s’estrenaran el proper diumenge
2 d’abril en el marc del cicle
de música estable Masquefa
sona bé. En aquest concert,
protagonitzat per la Cobla
Montgrins, s’anunciarà el
veredicte del jurat.
Un total de quatre obres de
les 13 presentades al premi
són les escollides com a finalistes pel jurat. Les obres
seran estrenades el proper
diumenge 2 d’abril a les 18
h., en un concert a càrrec
de la Cobla Montgrins sota
la direcció de Jordi Molina.
L’acte tindrà lloc a la Sala Polivalent de la Fàbrica Rogelio
Rojo, seu del ‘Masquefa sona

bé’. Durant aquest concert
s’anunciarà el veredicte del
jurat i s’estrenaran les obres
finalistes.
El jurat, format per Albert
Guinovart, Jordi Molina i Jesús Ventura, es va reunir el
passat dimecres 15 de març
per deliberar i seleccionar
les obres finalistes. El veredicte ha estat per unanimitat
i els tres membres han valorat molt positivament la feina de tots els autors.
L’Ajuntament dota aquest
premi amb 3.000€. El jurat

es reserva el dret de premiar
una única obra o bé de distribuir lliurement la dotació entre les obres finalistes
o d’atorgar accèssits amb el
nombre i dotació que acordi.
El Premi de composició de
música per a cobla Masquefa
i Montgrins 2017 s’atorga en
el marc del cicle de música
‘Masquefa sona bé’, que promou la divulgació musical a
la vila de Masquefa. El premi
ha estat impulsat per la Regidoria de Cultura i compta
amb la col·laboració de la
Cobla Montgrins i l’organització de ‘Masquefa sona bé’.
Tant l’Ajuntament, la Cobla
Montgrins com ‘Masquefa
sona bé’ han mostrat la seva
satisfacció per haver assolit
l’objectiu de promoure la composició i la interpretació de
música per a cobla, en la primera edició d’aquest premi.

Els nadons nascuts el 2016 planten les
seves alzines al Bosc dels Infants
MASQUEFA / LA VEU

N

oves alzines germinen a la vila des
d’aquest cap de setmana. El passat diumenge 26
de març, el Bosc dels Infants de
Masquefa va acollir la vuitena
edició de la plantada d’alzines,
una de les tradicions novelles
del municipi que ha arrelat
amb més força entre els veïns
als llarg dels darrers anys.
Les famílies amb nadons nas-

cuts l’any 2016 van poder plantar en aquesta zona verda de
la vila les alzines que l’Ajuntament els va entregar el mateix
dia com a regal pel naixement
dels seus fills. Enguany es van
plantar un total de 56 alzines
en una matinal molt emotiva
i significativa per a desenes
de masquefins i famílies, a
qui l’Ajuntament de Masquefa
agraeix la seva participació en
l’acte. La plantada d’alzines al
Bosc dels Infants va comen-

çar l’any 2010 i des d’aleshores
ha regalat, cada any, alzines
als nadons nascuts l’any anterior per plantar-les en aquesta zona verda. Amb aquesta
iniciativa, Masquefa amplia
el principal pulmó verd del
poble, alhora que sensibilitza
els infants de la importància
de preservar l’entorn natural i
el medi ambient. La plantada
és també un símbol de l’arrelament dels infants i les seves
famílies a la vila.

L

’agrupació del PSC
de Masquefa organitza demà dissabte 1,
d’abril aquesta jornada sobre
el Càncer de Mama amb activitats esportives solidàries,
informació, conferències i
workshops.
La jornada comptarà amb la
presència de professionals
mèdics i especialistes de reconegut prestigi que explicaran les darreres recerques
i innovacions sobre aquesta
malaltia.
La 4a Jornada sobre el Càncer de Mama de Masquefa
té l’objectiu de visualitzar la
malaltia, donar informació i
suport i sobretot de donar a
conèixer els últims avenços
mèdics que faciliten la vida
de les dones que pateixen o
han patit el Càncer de Mama
i que permeten una millor
recuperació una vegada superada la malaltia.
La jornada començarà a les
10h amb la primera sessió
d’una Masterclass de Zumba
solidària a càrrec del Gimnàs
Bonavista Gym de Masquefa.
Per poder participar caldrà
fer una aportació solidària
de 5€ destinada a l’Associació
Espanyola Contra el Càncer
(AECC).
A les 11h arribarà la primera conferència a càrrec de
l’AECC amb el títol “Associem-nos contra el càncer”, que

beneficis per les persones
malaltes i les seves famílies
d’associar-se i rebre suport
del col·lectiu.
A les 11.25h el Psico-oncòleg
Daniel Díaz, a través de la
conferència “El suport psicològic a les pacients” aportarà
la visió psicològica de la malaltia, amb dades importants
tant per les persones malaltes
com pels seus entorns.
A les 11.50h la tatuadora especialitzada en reconstrucció mamària, Raquel Izquierdo, explicarà les darreres
tècniques que permeten la
reconstrucció mamària amb
el suport de la tècnica del tatuatge.
A les 12.30h en Francesc
Puertas, fundador de l’empresa Sayfit, oferirà un
workshop pràctic molt especial sobre la selecció de roba
íntima per a dones que han
patit un Càncer de Mama
amb el títol “T’ensenyem a
escollir el teu sostenidor”.
Finalment, cap a les 13.15h
darrera sessió solidària de
Zumba a càrrec d’Erika Esquivel del Gimnàs Bonavista
Gym. Novament amb aportació solidària de 5€ per l’AECC.
Totes les activitats es desenvoluparan a la Sala Polivalent
del recinte Rogelio Rojo de
Masquefa, que ha estat cedit
per l’Ajuntament de Masquefa per aquesta jornada.

Nova fase del procés
participatiu ‘Masquefa
es Mou’
MASQUEFA / LA VEU

Un cop presentats públicament els resultats del projecte el passat mes de juliol del
2016, el procés participatiu
‘Masquefa es Mou’ encara
aquest 2017 una nova etapa:
la creació d’una taula de dinamització socioeconòmica.
Aquest espai de debat se celebrarà el proper mes de juny i
hi són convidats a participar
veïns, entitats i agents del municipi. La taula serà un espai
obert a la ciutadania i a la participació i tindrà com a objectiu desenvolupar conjuntament -entre tots els actors

socials i econòmics de la vilaaquelles accions prioritzades i
consensuades durant el procés
i incloses dins les tres línies estratègiques del projecte.
‘Masquefa es Mou’ és un procés de participació ciutadana
que té com a objectiu debatre
col·lectivament sobre el futur
econòmic i social de Masquefa dels propers 10-15 anys.
El projecte està impulsat per
la Regidoria de Promoció
Econòmica i compta amb la
col·laboració de la Diputació
de Barcelona, l’empresa de
consultoria Espai d’Anàlisi
Social, SL (EDAS) i un grup
motor de tècnics.

LA VEU
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Calaf recupera la història de les
mines a través d’una caminada
CALAF / LA VEU

T

ot i el temporal de neu
de dissabte, 80 caminants es van reunir
puntuals, aquest diumenge,
a la plaça dels Arbres de Calaf per iniciar la caminada
al voltant de les mines, ‘Alta
Segarra: comarca minera’. A
les 9.00 hores, una petita explicació de com transportaven el carbó fins a l’estació de
Calaf i sobre l’impacte de la
mineria a la població va servir
per donar-ne el tret de sortida. Tot seguit va començar la
marxa en direcció a la Fortesa per una pista asfaltada,
punt on el grup es va reagrupar ja que el ritme dels par-

ticipants, vinguts d’arreu de
Catalunya, era molt diferent.
Superats diferents tolls i zones
fangoses, els caminants van arribar a la primera de les mines
on es va explicar com es treballava en el seu interior. En acabat, es va fer una aturada per
esmorzar mentre que, dividits en grups, els participants
entraven a veure la mina. El
recorregut va continuar fins
arribar a un camp de conreu
per conèixer què i com era
una escombrera. Tot seguint
el recorregut amb una forta
pujada, que tothom va superar
sense dificultats, la comitiva es
va endinsar al bosc, una zona
d’obaga, on la neu encara no
s’havia desfet. Allà es va po-

der observar una altra mina i
aprendre diferents curiositats.
Seguidament, era el moment
de pujar un corriol amb un
fort pendent. La neu que hi
havia va fer que l’ascens fos
més difícil i, alhora, més divertit. Un cop finalitzat el
corriol els participants van
arribar al punt més alt de la
ruta i només restava la baixada fins a Calaf, en el mateix
punt de sortida. En total, 12,5
quilòmetres amb un desnivell
acumulat de 205 metres per
visitar fins a set mines. Entre
els participants es va repartir
un díptic amb la informació
de la ruta que es pot trobar
al Punt d’Informació de la
plaça dels Arbres de Calaf.

Sortida de reconeixement de plantes Dos desfibril·ladors a
dependències municipals
a Porquerisses (Argençola)
de Productes naturals i Bo- de Calonge de Segarra
ARGENÇOLA / LA VEU

E

l diumenge 9 d’abril
l’Associació el Trill
d’Argençola organitza
una caminada de Primavera
de 10 km per diferents indrets, al voltant de Porquerisses al terme d’Argençola. Una
sortida etnobotànica de reconeixement, per aprendre a
identificar les plantes d’aquest
paratge i explicar els seus usos
tant medicinals, com cosmètics i culinaris. D’aquesta
manera, moltes de les plantes
que trobem pels marges i que
habitualment passen desapercebudes, ens descobreixen
un munt d’aplicacions i usos.
Així, recuperem també els

coneixements i la manera de
fer de les nostres àvies i avis,
que utilitzaven de forma quotidiana aquestes plantes, moltes d’elles oblidades avui dia.
La sortida anirà a càrrec Astrid van Ginkel (Llicenciada
en Farmàcia i Màsters en Biologia amb les especialitzacions

tànica-Ecologia) consultora
per la indústria i difusora dels
usos i aplicacions de les plantes a Fitomon. L’Astrid en estat
de recerca i formació continua, observa pacient i experimenta amb les plantes en tota
l’amplitud de disciplines en
les quals podrien ser protagonistes, alimentació, medicina,
cosmètica, fertilitzants, fitosanitaris, colorants. L’itinerari amb sortida i arribada
a Porquerisses, transcorre al
llindar de la Segarra i l’Anoia
per la zona dels Costers de
la Segarra i s’endinsa per al
Barranc de les Vilaltes. Un indret espectacular i força desconegut del nostre territori.

CALONGE DE S. / LA VEU

L

’Ajuntament de Calonge de Segarra ha instal·
lat dos aparells desfibril·ladors externs automàtics
als equipaments municipals.
Un desfibril·lador s’ha col·locat a l’entrada de les oficines
de l’Ajuntament de Calonge
de Segarra, i l’altre a la façana
lateral del local polivalent situat al nucli de Dusfort.
Els desfibril·ladors estan instal·lats a disposició dels usuaris i l’objectiu és facilitar
l’actuació davant emergències
d’aturada cardíaca a fi de poder salvar vides.

Des de l’Ajuntament es realitzaran dues formacions:
- Una formació específica de
6 hores en la qual els alumnes seran acreditats segons
normativa vigent pel Departament de Salut i generant
el corresponent certificat de
Suport Vital Bàsic a càrrec
d’Espais Cardioprotegits de
Catalunya.
- Una xerrada formativa bàsica de 2 hores oberta al públic
en general en la qual s’explicarà el funcionament dels
desfibril·ladors.
L’actuació ha estat finançada
amb un ajut econòmic de la
Diputació de Barcelona.
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L’Ajuntament de Calaf aposta per millorar la mobilitat
introduint modificacions viàries als carrers de Calaf
CALAF/ LA VEU

A

quest dijous es va fer
el primer d’un seguit
de canvis que han
de comportar millores en la
mobilitat als carrers de Calaf.
La primera actuació tindrà
lloc al carrer Teixidor i, passat Setmana Santa es farà a
l’avinguda de la Pau. També
s’estan estudiant millores en
els carrers del Dr. Llorens, de
Torra i Closa i dels Geladors.
Aquests canvis estan avalats
pels informes dels Serveis
Tècnics de l’Ajuntament de
Calaf i s’han avaluat a partir
de l’Informe de Mobilitat que
la Diputació de Barcelona va
fer l’any 2005, i que l’actual govern municipal ha recuperat.
La primera modificació tindrà
lloc aquest dijous en el primer
tram del carrer Teixidor, el
que connecta el Raval de Sant
Jaume amb el passeig de Santa Calamanda. Consistirà en
canviar la línia d’aparcament

d’una banda a l’altra i afegir, en
el mateix costat on s’aparcarà,
una zona de càrrega i descàrrega. Actualment en aquesta
via, que és de sentit únic de
circulació, no hi ha cap zona
de càrrega i descàrrega. Això
provocava que l’activitat comercial de la zona ocupés
part del carril de circulació
dificultant el pas dels vehicles.
A causa de la pèrdua de dues
places d’aparcament que
comportarà el canvi, el consistori calafí està estudiant
la reactivació de solars buits
pròxims a la zona per reconvertir-los en pàrquings.
Millora a l’avinguda de la Pau
L’altra canvi previst, que tindrà lloc a finals del proper més
d’abril, es realitzarà a l’avinguda de la Pau. El principal
problema detectat en aquesta via és la dificultat de pas
quan dos vehicles es troben
circulant en sentit contrari.
Per aquest motiu, i comptant
amb el consens veïnal, se su-

primirà la fila d’aparcaments
de la banda esquerra en sentit ascendent i s’incorporaran
tres passos elevats de vianants.
Inicialment, el consistori volia
eliminar la fila d’aparcaments
de l’altre sentit, tal com marcava l’estudi de mobilitat de la Di-

putació, però després de reunir-se amb els veïns del carrer,
s’ha tingut en compte la seva
opinió que passa per fer la línia d’aparcaments en la banda
dreta, en el sentit ascendent.
Zones de càrrega i descarrega
En aquests moments, l’Ajun-

tament de Calaf està estudiant altres canvis que permetin millorar la mobilitat dels
vehicles a l’interior del nucli
urbà. En concret, es preveuen noves modificacions als
carrer del Doctor Llorenç, Josep Torra i Closa i Geladors.

Concert a Calaf amb ‘A grup vocal’, fina- Festa blanca als
listes de la 2a edició d’’Oh Happy Day’ Prats de Rei
CALAF / LA VEU

ELS PRATS DE REI / LA VEU

A

mb el nom de Festival
MEB, Músiques per
escampar la boira, El
Casino de Calaf ha organitzat
per primera vegada aquest 2017
aquest festival cultural que després d’un primer trimestre ple
d’activitat, torna al mes d’abril
amb la nova programació trimestral. El primer concert
tindrà lloc aquest diumenge 2
d’abril i anirà a càrrec del Cor
Trinvant acompanyats del Trio
Segarrenc, i, seguidament, l’actuació de ‘A grup vocal’, coral
finalista de la segona edició del
programa de TV3 ‘Oh Happy
Day’. L’acte tindrà lloc a la Sala
d’actes municipal a les 6.
El divendres 21 d’abril hi haurà
una presentació literària a càrrec de Betsabé Garcia, autora de
‘Amb uns altres ulls. Biografia
de Montserrat Roig’. A l’acte hi
participaran els alumnes de 1r
de batxillerat humanístic amb el
professor Josep Maria Solà, sota
el títol ‘Escenaris de memòria’.
El mateix divendres, a les 22.30
al Pub Skandol, tindrà lloc el
concert ‘Roig’ dedicat també

L
a l’escriptora Montserrat Roig.
En l’acte l’actriu i directora de
teatre Mònica Lucchetti narrarà passatges de la literatura de
Montserrat Roig, la cantant Llúcia Vives interpretarà cançons
que li agradaven a l’escriptora
(chanson francesa, Ovidi...),
mentre que el músic i compositor Carles Beltran interpretarà
textos de l’escriptora musicats
per ell mateix.
Per tancar el mes d’abril, el diumenge 30, hi haurà el concert
dels músics Gemma Humet i
Toni Xuclà, a les 22.30 al Pub
Skandol. El guitarrista i la cantant, que han guanyat varis premis dins el món de la música,
interpretaran poemes d’Espriu,
Rosselló Porcel, Carles Riba i
Raimon, entre d’altres.
El dissabte 13 de maig el mo-

nologuista Andreu Casanova
presentarà el seu espectacle ‘50
sombras de Andreu 2’. Casanova, que es presenta com un dels
humoristes actuals amb més
projecció nacional, parodiarà la
saga de novel·les i pel·lícules ‘50
sombras de grey’, tombant els
mites i les llegendes de la parella
més llegida dels últims anys.
El següent dissabte, 20 de maig,
tindrà lloc el concert de ‘Suzanna’ al Pub Skandol a les 22.30
hores. La cantant es va fer famosa arrel de la participació
al 2016 al concurs televisiu ‘La
Voz’ de Telecinco.
I per concloure la programació, el diumenge 4 de juny es
farà ball en familia, concert
i exhibició de swing a càrrec d’Eva Fernández & The
Swing Maníacs.

a festa anyal de la
Mare de Déu del Portal va anar revestida, aquesta vegada, de color
blanc a causa de la gran nevada que va caure la nit-matinada del 24-25 de març.
De bon matí hom dubtava si es
podrien portar a terme els actes previstos: la solemne missa,
presidida enguany per Mons.
Valentí Miserachs i concelebrada per altres nou preveres i
amb el ministeri d’un diaca; el
concert amb la Bellpuig Cobla
i les corals d’Artés, Calaf, Sant
Martí Sesgueioles i els Prats de
Rei, tots sota la batuta del Mestre Miserachs; el dinar comunitari al qual s’havien inscrit prop
de cent cinquanta comensals.
Tot es va poder fer, i amb molt
d’èxit. En l’homilia de l’Eucaristia al santuari del Portal —seguida, com cada any, per molts
feligresos dels Prats i de pobles
de l’entorn— qui la presidia
llançà la proposta d’un agermanament entre la basílica de
Santa Maria la Major, de Roma
(que atresora, recordem-ho, la

devoció a la Mare de Déu de les
Neus) i el santuari de la Mare
de Déu del Portal dels Prats
de Rei. Caldrà posar-hi fil a
l’agulla, ben aviat. El concert
constà, primer, de dues sardanes del compositor fill de Sant
Martí Sesgueioles i fill adoptiu
dels Prats de Rei interpretades
per la cobla sola; després altres dues sardanes del mateix
compositor dedicades a Calaf i
amb lletra de Joan Borràs i d’Ignasi Ribas, una de Francesc Vives amb lletra del mateix I. Ribas i, finalment, la sardana «Els
Prats de Rei», que s’estrenava,
de Miserachs i lletra de Carles
Riera, totes interpretades per la
cobla i cantades per les corals i
hi va haver temps un fragment
del famós Pessebre Vivent.
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L’Igualada HC Calaf s’emporta un punt del Vendrell,
però no pot permetre’s més ensopegades a casa
HOQUEI / LA VEU

U

n doblet de Roger
Bars davant Vendrell
va deixar al conjunt
de Ferran López amb un còmode avantatge de 0 a 2 a la
mitja part. El conjunt arlequinat va fer un excel·lent treball
tàctic i es va sobreposar a la
intensa pressió dels vendrellencs. Però a la segona part,
dos gols d’exigualadins, Roger
Rocasalbas i Eduard Fernández, van igualar un matx en
el qual cap dels dos equips
va gaudir de la oportunitat
de llençar una jugada a pilota
aturada.
Els primers compassos del
partit van ser de tanteig, els
dos conjunts van optar per no
arriscar. Però ben aviat, la pissarra tàctica de l’Igualada va
funcionar. Al minut 2, una pilota penjada des del lateral per
Sergi Pla, servia perquè Roger
Bars la desviés al fons de la
xarxa i posés el 0 a 1 al marcador. Després del primer gol
dels arlequinats, el Vendrell
va començar a exercir la seva
habitual pressió i al homes de
Ferran López els era més difícil sortir del seu propi camp,
però tot i això, els de l’Anoia
no van patir.
L’Igualada es va col·locar molt
bé en defensa i els seus rivals
no van trobar la manera de
crear perill a la porteria defensada per Elagi Deitg. La
primera part va ser de domini
de ningú i amb molt poques

L’Igualada va treure un empat d’una pista complicada, al Vendrell.

interrupcions al joc, però
amb un Igualada molt seriós
que defensava el seu avantatge. Quan més semblava que
la primera part acabaria amb
els arlequinats guanyant per la
mínima, Sergi Pla i Roger Bars
van tornar a aparèixer.
En una jugada similar a la del
primer gol, Sergi Pla va enviar
un xut fortíssim a l’àrea que
defensava Roger Molina, i un
altre cop va ser Roger Bars
l’encarregat de desviar la pilota perquè tornés a acabar en
gol. Durant els últims minuts
de la primera part hi va haver
anades i vingudes a ambdues
porteries, però cap ocasió es
va materialitzar. Amb el xiulet

Diumenge a la tarda
l’IHC rep el Lleida a les
Comes, en partit que es
podrà seguir en directe
pel Canal Taronja i per
la Xarxa a Movistar TV
que marcava enfilar el camí
dels vestidors, l’Igualada marxava amb un avantatge de 0 a 2
i amb només quatre faltes, per
les tres que tenia al Vendrell.
A la represa, el Vendrell de
seguida es va posar dins del
partit amb un gol de Roger
Rocasalbas, que aconseguia l’1
a 2. La diana de l’exarlequinat
va animar als vendrellencs,

que es van veure molt a prop
de l’empat i durant uns minuts
el partit es va trencar i va tenir
un ritme frenètic que no havia
tingut en tota la primera part.
L’Igualada va aguantar l’1 a 2
durant aquell tram del partit,
que després va reprendre un
guió calcat al de la primera
meitat: sense un dominador
clar, possessions curtes, ocasions de gol que les defenses van
poder controlar, i sobretot,
amb molt poques faltes.
Al minut 40, la parella arbitral
va xiular la novena i l’última
falta al Moritz Vendrell, mentre que l’Igualada va acabar
amb set faltes. I només dos
minuts més tard, Edu Fernán-

Intensitat en el FS Vilanova Seguros Bilbao

dez aprofitava una distracció
defensiva de l’Igualada per
anotar el 2-2 definitiu contra
un dels seus ex equips. L’Igualada va tenir una bona ocasió a falta de pocs minuts del
final, en un dos contra dos,
però Met Molas no va arribar
a la rematada per ben poc.
El tècnic de l’Igualada, Ferran López, va considerar que
l’Igualada “ha guanyat un
punt perquè ha fet un partidàs”. Hem suportat molt bé la
seva pressió durant cinquanta
minuts i hem generat ocasions
de gol”. Amnb aquest empat
a domicili, l’Igualada es queda una setmana més fora del
descens, amb 19 punts, els
mateixos que el Vilafranca,
que marca la zona de descens.
Ferran López va reafirmar la
confiança amb els seus homes
al dir que “no hi ha millor versió de l’Igualada que aquesta”.
El pròxim partit dels arlequinats serà el proper diumenge a
les sis de la tarda a Les Comes
contra el Lleida Llista Blava,
partit que es podrà seguir per
La Xarxa Televisió.
CE Vendrell: Roger Molina,
Eduard Fernández (1), Jordi Ferrer, Eloi Mitjans i Marc
Navarro –equip inicial– Jordi
Creus, Francesc Gil i Roger
Rocasalbas (1).
Igualada HC: Elagi Deitg,
Tety Vives, Sergi Pla, Roger
Bars (2) i Met Molas –equip
inicial– Emanuel Garcia i
Francesc Bargalló.

OK Lliga
Jornada 22
Coinasa Liceo-Reicomsa Alcobendas
Club Patí Vic - CP Manlleu
Moritz Vendrell - Igualada Calaf
Voltregà - Citylift Girona
Vilafranca-Lloret Vila Esportiva
ICG Software Lleida-Caldes Laser
Reus Deportiu La Fira - Enrile Alcoi
FC Barcelona Lassa-Noia Freixenet
			
PT.
1. FC Barcelona
58
2. Reus Deportiu 50
3. Club Patí Vic
49
4. Coinasa Liceo
43
5. Voltregà
38
6. Moritz Vendrell 31
7. Enrile PAS Alcoi 28
8. Noia Freixenet 28
9. ICG Lleida
26
10. Lloret
26
11. Citylift Girona 22
12. Caldes Laser
20
13. Igualada Calaf 20
14. Vilafranca
20
15. Manlleu
17
16. Alcobendas
15
Lliga Europea

FUTBOL SALA / LA VEU

E

l Futbol Sala Vilanova Seguros Bilbao ha
encaixat aquest cap
de setmana dues derrotes, un

empat i una victòria. Aquesta
última la van aconseguir els
juvenils en imposar-se a l’Indaber FS Casserres per 2-5,
amb gols d’Aram (2), Bernat,

Sergi i Quim.
Els alevins van caure per 3 a 1
a casa del CFS Molins99 (amb
gol d’Iker) i els cadets van empatar a 3 a casa del PiM Mar-

torell, amb gols de Marwane
(2) i Pau. Els sènior van caure
davant el CFSE Santpedor per
6-3; no van ser suficient els
gols d’Abel, Iñaki i Andreu.

pj
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

CERS

g
19
15
15
13
11
9
8
8
7
7
6
4
5
5
3
4

e
1
5
4
4
5
4
4
4
5
5
4
8
5
5
8
3

p gf
2 107
2 103
3 86
5 84
6 59
9 69
10 67
10 62
10 60
10 43
12 56
10 53
12 61
12 53
11 52
15 63

Descens

Jornada 23
Citylift Girona-Vilafranca
Reicomsa Alcobendas-Moritz Vendrell
Caldes Laser-Voltregà
Enrile Alcoi-Vic
Igualada Calaf-ICG Lleida
Lloret-Reus Deportiu
Noia Freixenet-Liceo
Manlleu-FC Barcelona

7-2
4-3
2-2
1-2
0-0
6-5
6-1
6-2
gc
46
60
48
56
43
72
81
62
74
65
76
67
77
77
77
97
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Paula Blasco i Èlia Ibarra, campiones
d’Espanya de cros juvenil
ATLETISME / LA VEU

L

es atletes de categoria Juvenil del C.A.
Igualada Petromiralles
Paula Blasco i Èlia Ibarra, van
assolir el títol de Campiones
d’Espanya de Cros amb la selecció catalana, al Campionat
estatal CSD per Seleccions
autonòmiques disputat diumenge passat a Don Benito
(Badajoz). Hi van participar
tres atletes del CAI Petromiralles, assolint l’Or en Juvenils, i el Bronze per al Cadet
Riduan Boulbayem, formant
part igualment de la selecció
catalana. Paula Blasco entrava en quarta posició general
en Juvenils i primera atleta
catalana, amb 15 m. 26seg., i
Èlia Ibarra era 6a i 3a catalana
amb 15 m. 35seg. Les Juvenils
catalanes assoliren el Campionat estatal amb 27 punts, per
davant de Madrid, 2es amb
58 punts, i de Castella-Lleó,
3eres. amb 67 punts, entre un
total de 17 seleccions autonòmiques classificades.
Riduan Boulbayem va assolir
la 3a posició per equips amb
Catalunya, amb 88 punts, entrant 38è individual i 5è català en la cursa Cadet, amb 17m.
53seg., en el seu debut amb

Gran demostració
de joc net del CFI femení
FUTBOL / LA VEU

Riduan, Paula i Èlia, al campionat espanyol de cròs.

la selecció Catalana. Es van
imposar els atletes de Castella-Lleó amb 37 punts, seguits
de Madrid, 2ns. amb 76 punts,
entre 18 seleccions autonòmiques classificades.
Ivan Zarco i Jordi Fernández, al campionat veterà de
Catalunya de 10.000 m.
Els atletes del C.A. Igualada
Petromiralles Iván Zarco i
Jordi Fernández Aguado, van
assolir dissabte passat 25 de
març, la 5a posició en la cursa absoluta i el 6è lloc en Veterans M-40, respectivament,
en les proves corresponents
al Campionat de Catalunya

absolut dels 10.000 m.ll., que
conjuntament amb les curses
de Veterans, Júnior i Promesa,
i amb la Reunió Catalana de
Fons, es va disputar a Sta. Coloma de Gramenet.
Zarco assolia el 5è lloc en categoria absoluta en els 10.000
m.llisos, amb 31’48”00, actuant fora de concurs, en la cursa guanyada per Marcos Sanza
(CAV.Andorra) campió català amb 29’59”56. Fernàndez
Aguado, era 6è en els 10.000
m.ll. en Veterans M-40-44,
amb 34’15”12.
La campiona catalana absoluta va ser Montse Mas (F.C.
Barcelona) amb 36’34”13.

Oriol Marimón, al primer triatló
classificatori Èlit a Gran Canària

U

n bonic episodi de joc
net va presidir, diumenge, l’IgualadaEspanyol femení de la Primera Divisió Infantil-Aleví. En el
minut 7 de la darrera jornada
de lliga d’aquesta categoria,
on l’Igualada es jugava quedar
tercer, un xoc entre dues jugadores amb 0-0 al marcador
va permetre a una igualadina
quedar-se amb la pilota, mentre que una jugadora blanc-iblava era estesa a terra.
La jugadora del CFI, que no va
adonar-se del que havia passat,
va fer una passada interior i va
donar continuïtat a una jugada que acabaria servint al CFI
per anotar l’1-0. Afortunadament, l’entrenador igualadí
Jordi Torres Palomino sí que

va veure el que havia succeït,
però no va ser a temps d’avisar
abans del gol. Un cop van ser
conscients de la situació, però,
els entrenadors locals van tenir un gest bonic i van decidir
que es deixarien marcar un
gol per restablir l’empat. Torres va parlar amb la capitana, i
totes les jugadores hi van estar
d’acord. Un cop l’Espanyol va
marcar l’1-1, tant les jugadores com els tècnics de tots dos
equips es van donar la mà, en
agraïment del gest. A partir
d’aleshores, el partit va transcórrer amb normalitat. L’Espanyol va acabar guanyant per
3-9. Sens dubte, tota una lliçó
davant els lamentables fets que
aquests dies hem pogut veure
per la televisió, amb baralles
de pares en partits de futbol
base a Andorra i Mallorca.

Atletes anoiencs a la
duatló de Cerdanyola

TRIATLÓ / LA VEU

E

l passat diumenge 26
de març va tenir lloc el
tret de sortida a la temporada de triatló 2017, on l’illa
de Gran Canària va convertir-se en el centre neuràlgic
d’aquest esport durant tot el
cap de setmana amb la disputa de diferents competicions;
una de caire internacional
com la primera Copa d’Europa de Triatló de la temporada,
una carrera d’àmbit nacional
com el primer dels triatlons
classificatoris pel campionat
d’Espanya èlit i finalment una
prova de caire popular destinada a tots els públics i nivells.
El triatleta del CA Igualada
Triatló, Oriol Marimon va
participar en la primera de
les competicions de la jornada, la prova elit classificatòria
pel campionat d’Espanya que
atorgava les 5 primeres places directes per aquest cam-

FUTBOL / LA VEU

D
pionat, i que es disputava en
distància esprint, amb 750
metres de natació pel muelle
de Santa Catalina, 20 km de
ciclisme pel centre de Las Palmas de Gran Canària i 5 km
de cursa a peu final pels voltants del cèntric parc de Santa
Catalina.
Marimon malgrat acabar la

natació en una bona posició,
un mal sector de ciclisme li
va impedir poder lluitar per
alguna de les primeres 5 places, finalitzant la prova en la
28a posició en un triatló on el
murcià Arturo Galián es proclamà vencedor per davant
del català Ivan Limia i del navarrès Ander Noain.

iumenge 26 de març
es va celebrar la VII
edició del duatló de
Cerdanyola que va comptar
amb 600 participants. La prova constava de 5 km de cursa
a peu, 20km de ciclisme força
exigents i finalment un últim
tram de cursa a peu de 2,5 km.
Els guanyadors de la prova foren Nan Oliveres del TGCBIN
i Montse Mas del CERRR. Per
part del CAI triatló tots els
components van fer una molt
bona cursa aconseguint una

bona puntuació per a la lliga
de clubs. A nivell individual
destacar els podis de Marta
Botsora i Oriol Castells, 2a i
3r respectivament a les seves
categories, i la 5a posició de la
general femenina d’Anna Planas. La resta de resultats dels
components del CAI foren:
47è Daniel Segura
57è Albert Solé
85è David Sevilla
113è Oriol Castells
Femení
5a Anna Planas
35a Marta Botsora
69a Susanna Llopart
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El CF Igualada cau amb el Viladecans a
les Comes (0-2) per la manca d’encert
FUTBOL / PERE SANTANO

P

artit molt intens i dur
el que es va viure a
Les Comes, on el Viladecans va aconseguir els altres punts, després de ser més
efectius que els locals.
La primera part del duel va
estar marcada per la gran
quantitat de faltes i xocs entre ambdós equips. El joc no
fluïa i el joc aeri predominava
en la dinàmica de l’enfrontament. Era evident que aquest
tipus de partit, no beneficiava
als jugadors blaus. Però, tot
i això, les primeres ocasions
van caure del costat local. No
eren gaire clares, les defenses
aconseguien malbaratar totes
les accions.
Així va ser, com al minut 44,
després d’una pilota penjada a l’àrea, els visitants, van
aconseguir despenjar-la i amb
un gran xut creuat obrien el
marcador. Les sensacions i el
resultat no donaven gaires esperances a l’afició blava. Amb
el resultat de 0 a 1 s’arribava al

descans.
A la represa, els jugadors de
Dani Gimeno sabien que havien de capgirar la situació i
el partit es va obrir molt més.
Els blaus circulaven la pilota,
com és habitual en ells, i els
visitants creaven perill a partir d’atacs ràpids al contracop.
L’espectacle estava assegurat.
L’enfrontament s’encarava cap
a una altra dinàmica, molt
més oberta i embogida. Amb
aquest nou panorama, els
igualadins van tenir un reguitzell de clares ocasions per a
poder empatar el partit, però
la falta d’encert i les grans intervencions del porter visitant, ho van evitar.
El Viladecans va aguantar el
xàfec durant els primers vinti-cinc minuts i al minut 70,
en una jugada ràpida, es van
plantar davant de Dani, que va
fer penal. Els visitants no van
desaprofitar la pena màxima i
van col·locar el 0 a 2. El matx
es posava molt complicat. No
obstant, els blaus no van tirar
la tovallola i van seguir collant

El CF Igualada busca la salvació a la Primera Catalana.

al seu rival. Les ocasions van
anar caient, però la pilota no
volia entrar i la desesperació
anava creixent, així cedint els
tres punts. Els igualadins van
ser incapaços de marcar, però
les sensacions continuen sent

bones. L’equip es manté fora
dels llocs de descens amb 29
punts i aquesta setmana, visita el camp del Vilaseca, rival
directe per la permanència,
en un partit que pot esdevenir clau per al futur de l’equip

aquesta temporada.
CFI: Dani, Aleix (Cano, 45’),
Bernat, Miró, Baraldés (Iker,
65’); Edgar, Güell (Georgy,
85’), Peña, Martí; Èric i Anselm (Isidre, 75’).

Un gol de Marina Salanova dona la victòria “in extremis”
del CFI femení de Segona Nacional davant el Sabadell

U

n gol de Marina Salanova a tres minuts
del final permeté a
l’Igualada assolí la victòria,
assegurar-se un any més la
permanència a 2a nacional i
continuar lluitant per l’objectiu de la cinquena posició.
El partit complí amb les expectatives creades, i si bé les

locals portaren una mica més
la iniciativa del joc, el Sabadell –necessitat de punts per
evitar el descens- es mostrà
molt sòlid al darrera, concedí
molt poques ocasions de gol i
en tot moment donà sensació
de perill gràcies a la qualitat
de les seves jugadores atacants Lilo i Roco.

Després d’una primera meitat
de molt control i poques arribades a les àrees, a la represa el
partit s’obri gràcies a l’espectacular gol de Judit Pablos amb
una perfecta vaselina des de
gairebé el mig del camp. Un
gran gol digne dels millor resums televisius. Les visitants
però reaccionaren ràpid i res-

futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A CATALANA G3

futbol 3A CATALANA G12 futbol 4A CATALANA G7

Jornada 26
Lleida B
1-0
Reus B
2-1
San Cristòbal 2 - 0
Santboià
4-0
Igualada
0-2
Vilanova G.
1-0
Balaguer
1-1
Almacelles
5-2
Descansa Alpicat

Rapitenca
Vilaseca
Vista Alegre
Morell
Viladecans
Suburense
Sant Ildefons
Rubí

			
1 Santboià
2 Balaguer
3 San Cristòbal
4 Reus B
5 Almacelles
6 Sant Ildefons
7 Rapitenca
8 Vista Alegre
9 Lleida B
10 Viladecans
11 Vilanova Geltru
12 Igualada
13 Alpicat
14 Vilaseca
15 Suburense
16 Rubí
17 Morell

g
15
14
15
12
12
11
10
10
10
9
9
8
7
8
5
2
0

Jornada 26
Moja
3 - 3 Cooperativa
Vilafranca At. 1 - 0 Ce Olímpic
Montserrat
2 - 0 Martorell
Espluguenc
3 - 1 Marianao Poblet
Junior
2 - 1 San Mauro
Sant Just At.
0 - 2 Can Vidalet
Dinamic Batlló 2 - 2 Delta Prat
U. Bellvitge
0 - 0 Fontsanta
Sant Joan D.
2 - 1 Gornal
			
PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet
57 18 3 5 66 30
2 U. Bellvitge
52 15 7 4 38 13
3 Espluguenc
51 16 3 7 48 38
4 Sant Joan D.
49 14 7 5 58 36
5 Sant Just At.
41 13 2 11 64 53
6 Junior
40 12 4 10 42 43
7 Fontsanta
38 10 8 8 43 33
8 Vilafranca At. 37 11 4 11 35 38
9 Marianao Poblet 37 11 4 11 32 35
10 Delta Prat
36 9 9 8 39 42
11 Montserrat
34 9 7 10 40 40
12 Gornal
32 8 8 10 43 53
13 Olímpic
30 7 9 10 43 46
14 Martorell
28 8 4 14 41 52
15 San Mauro
26 7 5 14 37 51
16 Dinamic Batlló 23 6 5 15 35 58
17 Moja
22 6 4 16 38 64
18 Cooperativa
17 2 11 13 36 53
Jornada 27
Cooperativa-Montserrat
Martorell-St. Joan Despí
Gornal-U. Bellvitge
Fontsanta-Dinamic Batlló
Delta Prat-Sant Just
Can Vidalet-Espluguenc
Marianao-Vilafranca Atl.
Olímpic-Júnior
San Mauro-Moja

Jornada 26
Odena
Sitges
Sant Cugat S.
Begues
Carme
Martinenca
Piera
Hortonenc
La Munia
			
1 Begues
2 La Munia
3 Sitges
4 Joventut Rib.
5 Piera
6 Òdena
7 Riudebitlles
8 Cubelles
9 Martinenca
10 Anoia
11 Calaf
12 Hortonenc
13 Sant Pere M.
14 Suburense B
15 Olivella
16 Carme
17 Hostalets
18 Sant Cugat S.

PT.
51
50
50
44
42
40
37
36
36
33
31
29
28
28
22
14
2

Jornada 27
Viladecans-Balaguer
St. Ildefons-San Cristóbal
Vista Alegre-Santboià
Alpicat-Vilanova G.
Suburense-Almacelles
Rubí-Lleida B
Rapitenca-Reus B
Vilaseca-Igualada
Descansa Morell

e
6
8
5
8
6
7
7
6
6
6
4
5
7
4
7
8
2

p
4
3
5
4
6
7
7
9
8
10
12
11
10
12
12
14
23

gf
52
53
39
46
50
40
33
38
32
26
32
37
33
30
27
22
7

gc
26
24
23
33
26
31
28
33
28
24
47
44
43
42
39
46
60

1-1
1-1
1-0
2-1
3-5
5-3
0-0
4-1
3-1
PT. g
69 22
57 18
50 15
50 14
46 14
45 12
37 11
36 10
35 10
32 10
31 9
27 7
27 8
27 6
24 6
24 6
24 6
15 4

Calaf
Suburense B
Cubelles
Joventut Rib.
Anoia
Olivella
Hostalets
Riudebitlles
Sant Pere M.
e p
gf
3 1 69
3 5 63
5 6 54
8 4 52
4 8 58
9 5 41
4 11 44
6 10 47
5 11 45
2 14 47
4 13 52
6 13 52
3 15 41
9 11 40
6 14 39
6 14 48
6 14 36
3 19 36

Jornada 27
Anoia-La Múnia
St. Pere M.-Martinenca
Olivella-Hortonenc
Riudebitlles-Begues
Joventut R.-Sitges
Suburense B-St. Cugat Sesg.
Cubelles-Piera
Hostalets P.-Òdena
Calaf-Carme

tabliren l’empat al cap de deu
minuts. Durant el tram final,
les arlequinades avançaren línies buscant els tres punts, circumstància que aprofitaren les
jugadores de Jordi Torres per
assolí el definitiu gol de la victòria en un ràpid contracop.
El proper partit serà diumenge també a les Comes davant

Jornada 24
Ateneu Ig.
Montserrat B
San Mauro B
La Torre Cl.
Cabrera
Fatima A
La Llacuna
Masquefa
gc
26
33
31
30
36
32
45
35
50
56
64
58
55
54
59
69
58
73

			
1 San Mauro B
2 La Pobla Cl.
3 Capellades
4 Tous
5 Ateneu Ig.
6 Fatima
7 Montserrat B
8 La Torre Cl.
9 Cabrera
10 Rebrot
11 La Llacuna
12 Masquefa
13 La Paz
14 Montbui
15 Jorba
16 Vallbona

3-2
Ajr.
3-1
4-0
1-1
3-0
Ajr.
7-1
Pt.
59
57
51
49
47
46
37
32
26
25
22
22
20
19
14
9

Jornada 25
Vallbona-San Mauro B
Pobla Cl.-Fàtima
Jorba-Ateneu Ig.
Rebrot-Torre Cl.
La Paz-Cabrera
Tous-La Llacuna
Capellades-Masquefa
Montbui-Montserrat B

Rebrot
Vallbona
La Pobla Cl.
La Paz
Tous
Jorba
Capellades
Montbui
G E P
19 2 3
18 3 3
16 3 4
14 7 2
14 5 5
15 1 7
12 1 10
9 5 10
7 5 12
7 4 13
4 10 9
6 4 14
6 2 16
5 4 15
3 5 16
2 3 18

Gf
79
96
76
56
83
53
43
44
48
54
37
41
38
37
41
24

Gc
24
23
26
19
34
38
39
42
73
71
63
93
85
65
89
66

el Pallejà. A ¼ de 2 del migdia.
Igualada: Noélia Garcia, Elena
Alert, Aina Vall, Marta Cubí,
Esther Soler (Júlia Tomàs,
58’), Miriam Solias, Jéssica Pablos (Laura Ribas, 63’), Núria
Miquel, Judit Pablos, Jana Marimon (Mariona Marsal, 69’), i
Marina Salanova.
Sabadell: Silvia, Petit, Yaiza,
Lilo, Abigail (Judit, 88´), Lidia, Georgina, Mar, Desi, Sara
i Roco.
Àrbitre: Coral Couso. Groga
a les visitants Sara i Petit.
Gols: 1-0 Judit Pablos (52’).
1-1 Lilo (63’). 2-1 Marina
Salanova (87’).
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Activitat dels clubs de gimnàstica de la comarca
GIMNÀSTICA / LA VEU

D

issabte a Lloret de
Mar es va celebrar
la primera fase de
Copa Catalana nivell V.
Pel que va al CG Aula, en categoria sènior Maria Ibós i Ruth
Reymundi, amb exercicis de
pilota, no van tenir el seu millor dia, i malgrat els errors
van demostrar que poden estar perfectament en les posicions més altes.
En categoria benjamí, Gina
Castelltort, pujava al primer
calaix del podi, proclamant-se
campiona d’aquesta primera
fase a més d’un punt de la segona classificada.
Pel que fa al CE Montbui,
Marta Alonso de Jesús va
aconseguir la tercera posició.
Molt bona feina de la gimnasta que va lluir a la pista amb
molta elegancia.
Alhora a Castelldefels, es celebrava el V Trofeu Ciutat de
Castelldefels, on hi van participar per part del CG Aula,
en modalitat individual, Ivet
Farriol amb cinta i Mila Pijoan amb corda, a manca de
resultats s’ha de mencionar els
bons exercicis realitzats.
En modalitat de conjunts,
quatre varen ser els conjunts,
el prebenjamí B, bejamí B auroras, aleví B gadgets i aleví B
pinub.
Les prebenjamines, Maria
Cazorla, Aina Vivancos, Naia
Rodriguez, Emma Hermosilla
i Laia Vidal, assolien la segona plaça. El conjunt benjamí
encara no es coneixen resultats igual que de les alevines
Pinub, mentre que les gadgets,
Marta Elías, Alba Monell, Ari-

adna Lladó, Berta Piqué i Carla Vidal es proclamaven també segones. Cal dir que tots
els conjunts van fer molt bons
exercicis.
Dissabte també es va celebrar
a Castelldefels el segon Open
Catalunya de GEG on l’infantil 12-14 del club igualadí Aula
hi va participar.
El conjunt infantil participarà
al Campionat d’Espanya els
propers 7, 8 i 9 d’abril, que es
celebrarà a Igualada i on 56
equips d’arreu del territori nacional s’aplegaran.
Les igualadines van defensar
un exercici sota la temàtica
“mercat de flors”, on a través
dels moviments i expressió
corporal ens fan arribar a la
vista la història que estan representant, com un grup de
joves floristes gaudeixen dels
aromes i colors. Amb aquesta
coreografia aconseguien pujar al tercer calaix del podi, a
només 0,10 de les segones, demostrant que estan preparades per afrontar aquest proper
campionat amb optimisme i
motivació.
També hi participava el CR
Capellades. L’equip infantil
format per Nayara Garcia,
Ona Clemente, Julia Ainsua,
Gisela Juan, Nerea Camacho,
Jana Font i Lucia Vilches va
ser campió de la categoria 1012 i l’equip Junior format per
Anna Ais, Abril Cots, Celia
Ais, Berta Pons, Mireia Jiménez, Carla Bosch i Natalia
Jiménez van ser sotscampió.
Diumenge al I Trofeu Vila de
Capellades, en categories escolars, i per part del club local,
Laia Bars, Victoria Font i Gisela Juan van ser campiones

CG Aula.

CR Capellades.

de les seves categories. La resta de gimnastes del club van
fer un bon paper a pista.
Pel que fa al CF Aula, Laia Sànchez, es proclamava campiona en categoria benjamí, en
categoria aleví Gemma Rodríguez i Gara Luna 5a i 7a respectivament i Clàudia Cabrera infantil cèrcol va ser 5a, en
categoria iniciació aleví Nerea
Lara i Gianna Riba van ser 5a i
6a respectivament.
En categoria benjamí Open
Mar Vázquez i Martina Espinalt van ser primera i segona,
i infantil cèrcol, Carla Cervera
va ser 2a i Julia Farrè 3a.
Pel que fa al CE Montbui, en
M.LL., la prebenjamí Eira Caballé quedava en 3a posició;
la benjamí Irene Elvira quedava 4a posició, amb Natalia
Poch, Ayla Jaèn i Geila Macià;
en Aleví Natalia Reche i Nerea Zapata; en Infantil cércol
Queralt Mateu quedava en 1a
posició i Júlia Enrich en 2a
posició; en Junior pilota Núria
Rojas va quedar en 4a posició.

CG Aula.

Bons resultats de pàdel i tennis del CE Les Moreres
PÀDEL/TENNIS / LA VEU

E

l passat cap de setmana es van jugar partits
de la IV Lliga PadelCat Sport per equips, contra
l’equip Beguverd Alzinar.
La primera parella del club,
Susanna Xufré i Ani Ureña, va
jugar contra Mònica Canals i
Stella Linares. Encara que els
resultats dels sets no fossin
molt desigualats, essent 6/3 i
6/4 consecutivament, les nostres jugadores no varen aconseguir la victòria.
Yolanda Fernández i Tonyi
Arribes van debatir-se contra

Guada Fernández i Teresa M..
Fou un partit molt igualat, ja
que el primer set van quedar
5/7 a favor de l’equip Beguverd
Alzinar, el segon 6/4 a favor
del club esportiu Calfont les
Moreres, i el set de desempat,
va ser 6/3 a favor de les nostres
jugadores.
Lluisa Farré i Susanna Borràs
va jugar contra Teresa P. i Sara
Sabi, però les nostres jugadores no van poder situar-se al
capdavant del partit, perdent
per 2-1 a favor de Beguverd
Alzinar.
Alguns jugadors del club esportiu Calfont les Moreres

van aconseguir pòdium en el
Circuit de Menors. En Benjamí, el nostre jugador Quim
Esteve va ser el campió. En
Infantils, Jan Mallart i Toni
Esteve van compartir pòdium.
En Cadets, Jan Mallart i Jaume
Mallart van ser els campions.
El tenis també va cobrar protagonisme aquest cap de setmana. Es van jugar partit de
la XXII Lliga Femenina del
Terrassa +30 contra l’equip de
Can Juli.
La nostra jugadora Ana Virgili va jugar contra Cristina
Garcia, la qual va guanyar el
primer set 3/1 i després el par-

tit es va parar per una lesió.
Modes Moya del club Calfont
les Moreres va derrotar Pepa
Marcos per 6/2, 6/0.
En dobles, Virginia Riba i Clo-

CE Montbui.

ti Montes van guanyar Elodie
Pral i Mari C. Maestre de Can
Juli. er 7/6, 7/5. El resultat de
l’eliminatòria va ser 2-1 a favor
del club Calfont les Moreres.
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Javier Jurado, del Pallarès-Ixcor, guanya en la
categoria M30 a la Copa Catalana internacional
BTT / LA VEU

A

quest diumenge 26 de
març es va disputar la
2a prova de la Copa
Catalana internacional BTT a
pocs metres de la costa, a Santa Susanna.
Un total de 425 ciclistes en un
circuit de 6km molt tècnic i alhora molt dur que ha sorprès
a tots els riders positivament .
L’equip Pallares Factory Igualada es desplaçava el dissabte
al migdia per rodar una mica
al circuit i testejar la zona per
diumenge.
Un total de 20 riders del 73 es
presentaven a línia de sortida
amb grans expectatives i ganes
de cursa ja que el circuit els
motivava per les seves característiques tècniques.
En M30 Javier Jurado va dominar la cursa quan a la primera part del bucle va fer
un canvi de ritme per entrar
primer a la trialera i a la que
ningú va poder seguir, fent
una cursa primer en solitari i
demostrant una vegada mes la
seva classe sobre la seva Specialized. Guanya la cursa i es
posiciona Líder de la Copa
Catalana.
Josep Enric Farriol es mante-

nia en posicions capdavanteres en el grup perseguidor de
Jaju, on finalment va acabar en
una lluitada 7a posició i amb
ganes de superar-se a cada
cursa.
El 22è i 23è el duet Jose Manuel Salguero i Raul Rubio finalitzen amb èxit demostrant
el gran nivell de corredors,
mentre que Jaume Tort feia
una 37a posició i molt aprop
en Sebas Uroz que va estar a
punt de contactar amb el seu
company d’equip però que al
final va assolir una bona 42a

Toni Bou, a un pas del
seu onzè títol mundial
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A

les vuit del vespre va
començar al Palau
d’Esports de Marsella
la tercera prova del campionat
del món de trial indoor amb la
participació del pilot pierenc
Toni Bou amb Honda.
Amb la d’enguany, aquesta va
ser la setena vegada que Bou
triomfa en el trial d’aquesta
ciutat francesa. En segona posició es va situar Adam Raga
amb TRS i completar el podi
Albert Cabestany amb Sherco.
Una vegada acabat el trial
marsellès, Bou comentava:
“Hem patit prou avui. A la
classificatòria he acabat tercer
i he hagut de guanyar les car-

reres per sortir l’últim a la final. He sortit concentrat i a la
zona 2 he tret una diferència
amb els rivals que ha estat decisiva. No es podien cometre
errors i per sort he pogut guanyar abans d’acabar el trial i el
fiasco de l’última zona ha quedat en anècdota ... No podem
fallar en trials amb tan poques
zones. Ara només queda Niça,
on caldrà anar concentrats per
assegurar l’onzè títol”.
Aquesta nit a Niça es disputa
el darrer trial d’aquest campionat i en el que el pilot anoienc
hi arriba amb quinze punts
d’avantatge davant Raga, amb
el que amb un cinquè lloc en
té prou per aconseguir el seu
onzè títol.

posició.
Ivan Barrero de Navarcles al
que als últims metres va tenir
un petit ensurt i va haver de
córrer una mica va finalitzar
en 62a posició.
En cadets el gran Pau Brunet
finalitza en 9a posició afirmant el seu progrés a cada
cursa.
En Elit Montaner s’estrenava
en l’xco fent el 35è i l’endurero
Dylan Quer feia espectacle a
la trialera acabant el 38è.
El sub23 Ruben Navas va agafant experiència i es posiciona

el 23è millorant a cada cursa.
Els mes veterans de l’especialitat fan una bona cursa, entrant junts però no de la mà,
Oriol Torn al sprint amb el seu
company d’equip Oscar Huertas en 12è i 13è lloc, David Pallarès perd llocs a les primeres
voltes i entra el 21è, Jose Antonio Mallen Romero que portava una setmana de carrega
pensant en els mundials, fa el
39è i Juan Manuel Gómez que
es va trobant millor a cada
cursa entrant just darrere de
Mallen.
El torn de les fèmines, grans
valentes en el circuit tècnic de
Santa Susanna, fent les 3 una
gran cursa, Noemi Moreno
del Aca fa una brillant 5ena
posició en Elit i va agafant
experiència en aquesta modalitat, Marta Viladoms puja
al podi en 2na posició en Femines 40 i Meritxell Obradors
fa 3era en Femines 30, grans
aquestes noies!
Per equips a la Copa Catalana
Internacional ens posicionem
novens.
L’equip Pallares-Ixcor ja es
prepara pel proper cap de
setmana per anar a la 3a
prova de la Copa Catalana a
Corró d’Amunt.

Bon debut de Miquel
Prat al Campionat
Estatal de Ral·lis
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

N

o podien començar
millor les coses per
al pilot de Moto Club
Igualada Miquel Prat copilotat pel gironí Gabi Moiset en
el seu debut en el campionat
estatal de ral·lis tot terreny, el
Ral·li Pirineus amb el centre
neuràlgic situat a Tremp la capital dels Pallars Jussà.
El seu nou copilot era el gironí
Gabi Moiset amb moltes experiència i que acumula més
de deu participacions al Dakar
així com en varis raids del
mundial. Hi participaven amb
un Buggi Yamaha XYZ 1000R
dins la Yamaha Cup europea.
Tot i que van perdre força
temps doncs van tenir que
avançar a dos cotxes que havien sortit abans que ells, van
aconseguir una molt bona sisena plaça absoluta i primers

classificats a l’esmentada Yamaha Cup europea. A l’endemà no es van poder celebrar
els trams previstos doncs la
nevada que va caure al Pallars Jussà van deixar impracticables els trams cronometrats, així com també la
zona d’assistència.

Els Veterans d’Igualada
aconsegueixen una
contundent victòria
davant de l’Arrabal

FUTBOL / LA VEU

I

nteligentíssim partit jugat
per el conjunt blau a Les
Comes, enfront un Arrabal, que malgrat practicar un
bon futbol, no van poder amb
els igualadins, endreçats al
terreny de joc i letals en atac.
Els gramanetencs només van
poder aguantar el ritme dels
blaus els primers quaranta
cinc minuts inicials, a la represa van anar perdent força
i els igualadins a més minuts
jugats, més perill a la porteria
rival. Cal destacar el magnífic
treball dels blaus, sacrificats en
el treball d’equip on van lluir
Gámez aturant un dificilíssim
penal i Lele amb dos gols i tres
assistències que els companys
van traduir en gols, fins completar el marcador final.
En el primer minut de la segona meitat, la centrada de
Lele la remata Sergi avançant
als igualadins, 1-0. Minut 54,
contraatac blau Costa marxa per cames, fa la centrada
i Lele fa el segon 2-0. Minut
70, canvi de papers dels protagonistes, marxa falta al lateral
de l’àrea que treu Lele i Costa
fa el tercer 3-0. Minut 79, el
col·legiat xiula penal en contra dels igualadins i Gámez en
magnífica estirada treu una
mà i atura l’esfèrica. Minut 82,
sense temps a reaccionar, amb
ràpida contra Lele fa pujar el
quart al marcador 4-0. Minut
87, desdibuixats els gramanetencs, perden la pilota al mig
camp i amb ràpida contra Lele
cedeix a Xavi C. i fa pujar el
definitiu cinquè gol, 5-0.
Per el conjunt igualadí van
jugar: Gámez, Farré, Pep, Canals, Calsina, Pau, Solís, Lele,
Xavi C.,Enric, Sergi, Ivan,
Costa, Toro, Moyes, a la banqueta Ramonet
. La setmana
vinent els blaus visitaran el
camp del Júpiter.

52

| ESPORTS

Divendres, 31 de març de 2017

El primer equip de l’Handbol Igualada aconsegueix una victòria
de prestigi davant el Sant Fost i ja mira cap a l’ascens
HANDBOL / LA VEU

L

liga 2a Catalana Sènior
Masculí. Grup B. Fase
1. Jornada 22. Sisena
victòria consecutiva dels igualadins, aquesta vegada jugava
contra el tercer classificat a la
Lliga el C.H. Sant Fost.
Partit jugat el dissabte passat a
Les Comes a les 8 del vespre,
dia fred i plujós però que no
es notava a la pista. Un partit
molt intens, com els que últimament estem veient en el joc
de l’Igualada.
A tots dos equips els hi era
molt necessari guanyar el partit, al Sant Fost per no perdre
la tercera posició a la Lliga i a
l’Igualada per mantenir-se o
guanyar una posició i continuar tenint opcions a les places per jugar l’ascens.
El Sant Fost va començar molt
fort i ràpidament es va distanciar dels locals amb 2 gols de
diferència als primers minuts
de joc. Semblava que l’Igualada no acabava d’entrar en el
partit, amb algunes errades i
pèrdues de pilota que no són
habituals en l’equip, però per
altra banda lluitaven amb el
cor per no deixar marxar en
el marcador al Sant Fost. Tot
i el millor joc del Sant Fost en
aquesta primera part l’Igualada ha pogut mantenir el Sant
Fost a ratlla i aconseguien arribar als primers 30 minuts
perdent només d’1 gol 17 a 18.
La segona part ha estat com
la primera, molt ajustat en el

El Cadet Masculí va caure derrotat a casa amb el Cerdanyola.

marcador, però aquest cop
l’Igualada ha estat més encertat que el Sant Fost i el
que anava sempre al davant
era el C.H. Igualada. Es veia
a venir un altre final de partit
d’infart en què juguen molt el
cap fred, no perdre pilotes en
les jugades d’atac i aprofitar
aquestes jugades. L’Igualada
ha sabut fer·ho i el Sant Fost
no, en les acaballes del partit el
Sant Fost ha perdut dos atacs
que no han pogut aprofitar i l’
Igualada no ha perdonat, els
últims atacs han acabat en gols
espectaculars. Final del partit
per 31 a 29.
Dos punts d’or més amb un
bon partit del sènior masculí del Igualada i bon partit de
C.H. Sant Fost que tot i haver

perdut han demostrat amb el
seu joc perquè van 3rs a la lliga.
Pròxim partit el dissabte
vinent a Mataró contra el Joventut Handbol Mataró B, 8è
classificat.
Entrenats per Pol Cantero
Carbonell, han jugat:
Porters: Jordi Bermejo i Eric
Plaza. Jugadors de camp: David Cubí, Esteban Lezama (4)
Josep Lluis Alvarez (4), Oscar
Visa(3), Jordi Vilarrubias (3),
David Diaz (10), Pere Sendra
(3), Daniel Fons (3) i Nil Subirana (1).
Altres resultats:
Lliga 1a Catalana Sènior Femení
CHI 30 - 30 Handbol Palau-

tordera Salicrú
Per l´Handbol Igualada van
jugar: Alícia Nieto, Laura Baraldés, Laura Ferrera, Olaya
Cano, Mireia Subirana, Maria Mayol, Marta Hernández,
Mar Samper. Porteres: Lídia
Rojas, Mónica Bisbal. Entrenador: Xavier Corbiños
2a Catalana Juvenil Masculí
Handbol Sabadell 30 -30 CHI
Per l’Handbol Igualada van
jugar Nil Subirana, Ivan Ruiz,
Xavi Oliva, Iker Sabuquillo,
Gerard Simon, Arnau Capitán, Pep Bové i Xavi Oliva
amb Ivan Salazar a la porteria.
Entrenador: Joan Alcoberro.
Lliga Catalana Cadet Femení. Fase A2. Jornada 10.
Associació lleidatana 24 – 13
CHI

Jugat amb: Alba Camañes,
Andrea Romero, Júlia Subirana, Maria Vivar, Olga Núñez,
Carla Carbó, Èlia Dueñas i
Mireia Monleón. Entrenats
per Lalo Canales i Àngel Arias.
Lliga Catalana Cadet Masculina. Sère A2. Segona fase.
Jornada 5.
Finques Argent CHI 18 – 32
CH Cerdanyola Verd
Dirigits per Joan Alcoberro,
van jugar: Joel Solanelles, David Malpartida, Arnau Torner,
Fernando Almendro, Marc
Muntané, Agustín Vázquez,
Marc Espinagosa, Toni Puig,
José Herrerías, Biel Hornas,
Biel Morales i Pol Calvet.
Lliga Catalana 2a Fase Infantil Femení. Jornada 9.
Associació Lleidetana 14 - 10
CHI
Copa Catalana Aleví Masculí-Mixt. Nivell 1. Jornada 4.
Club Handbol Bordils “Verd”
9 – 7 CHI
Primera Catalana Infantil
Masculí. Nivell A.
CHI 29 – 17 CH Terrassa
Campionat Aleví Nivell 2.
Jornada 18.
Handbol St. Joan Despí “A” 11
– 5 CHI “B”
Copa Catalana Aleví Masculí-Mixt. Nivell 1. Jornada 5.
CHI 7 – 9 AEH Les Franqueses
Copa Catalana Aleví Femení. Nivell 1. Primera Fase.
Jornada 7.
CHI 4 – 12 BM Granollers.

El FS Montmaneu
Clara derrota del Waterpolo Igualada
s’imposa al Cervera amb envers el Banyoles
seguretat
WATERPOLO / LA VEU

FUTBOL SALA / LA VEU

L

a consigna del nou entrenador ha sigut clara:
cal guanyar els partits
a base de domini i control de
la pilota. I sembla que ara si,
el Montmaneu encadena un
seguit de victòries que han
coincidit amb un gran joc col·
lectiu.
El partit contra el Cervera va
ser planer. Només començar
el Montmaneu és va avançar
gràcies a un gran gol col·lectiu
culminat pel Jordi Casanellas.
Els minuts posteriors, el Cervera va passar a la pressió i a

jugar amb tres homes al darrere, amb el que van aconseguir
dominar el partit durant uns
minuts.
No obstant, durant el final de
la primera part i quasi tota la
segona, el Montmaneu va dominar la pilota, aguantant la
pressió amb possessions llargues que sovint acabaven convertint-se en ocasions de gol.
De fet, el resultat va ésser curt
a causa del gran allau d’ocasions que van tenir els anoiencs.
Finalment, un bon resultat
per afrontar la part difícil del
campionat que fa somiar amb
l’ascens a primera.

E

l passat dissabte 25 de
març els waterpolistes
de la categoria absoluta masculina del CNI van
jugar contra el Banyoles amb
un resultat final de 14 – 8. Pels
igualadins va ser un partit
complicat on no hi van haver
gaires factors a favor. L’equip
del CNI no va estar gaire encertat de cara a porteria i van
malgastar jugades a favor. El
Banyoles va fer una bona feina
durant tot el partit i el porter
va parar molts dels xuts dels
igualadins. El primer període
del partit va estar igualat però
a mesura que anaven passant
els minuts l’equip del Banyoles

tenia la victòria més a l’abast.
L’equip igualadí no va saber
remuntar i els de Banyoles van
guanyar. Parcials: 2-1, 6-0,
5-4, 1-3
Alineació CNI: R.Sarlé(porter), E.Noguera(4), D.Pelejà,
D.Hontoria(porter), R.Calf,
J.Soler(1), J.Martínez, T.Mallofré, D.Sánchez(3), M.Es-

pinagosa i com a entrenador
D.Ramis.
El waterpolo Igualada va en
quarta posició en la classificació general.
El pròxim partit serà demà
dissabte 1 d’abril a les 19:45h
a les Piscines Municipals de
les Comes contra el Club Natació Minorisa.
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Resultats diversos pels
L’Igualada FCHP recupera la 3a
equips base de l’Igualada posició gràcies a la victòria a Manlleu
Vòlei Club
HOQUEI / LA VEU

L

VOLEI / LA VEU

A

quest cap de setmana
els equips sèniors han
descansat, així que comença la segona volta per la
majoria d’equips, us esperem
al fortí.
Equips base
El Juvenil Masculí perd davant
del Terrassa a casa seva, per un
3-0, en un partit que van anar
de menys a més, com sembla
en el tanteig, falta la seguretat
en els trams final dels set i poder tancar, la setmana que ve
descansen.
El Juvenil Femení aconsegueix guanyar davant d’un
Vilassar que li va saber plantar
cara. L’equip dirigit per Jordi Rabell i Joan Selles que va
viatjar a Vilassar amb moltes
baixes es va relaxar després
de guanyar el primer set i van
acabar perdent el segon i el
tercer.
En aquest punt les igualadines
van reaccionar i després de

guanyar el quart set per 29-31
es van imposar al tie per un
contundent 6-15.
El Cadet Femení va perdre davant el Vilassar, per 3-0, en un
bon primer set, però la precipitació en no construir va facilitar la feina a les vilassarencas, que van poder atacar amb
comoditat. La setmana que ve
tant el Juvenil com el Cadet
s’enfronten a l’Avinyó el diumenge al fortí a les 16h i 18 h
respectivament.
El Cadet Masculí es va enfrontar al Balafia a terres lleidetanes, van perdre per un 3-0,
però amb molt bones sensacions, ja que van estar en tots el
set en situació de lluitarlos. La
setmana que ve es desplacen al
camp del Vall d’Hebron.
L’equip Aleví Mixt suma la
12a victòria de la temporada
davant del CV Vilafranca, en
un partit on els petits igualadins van treballar molt bé
ens els moments clau per
poder endur-se’l.

es igualadines guanyen a Manlleu i els
prenen la tercera posició de la classificació.
L’equip igualadí pren la tercera posició a les manlleuenques després de superar-les
amb dos gols de la Laura
Torres i la Nerea Ramírez. A
més a més, l’Igualada resta
tres punts al líder, el Girona CH, que va perdre a casa
contra el CH Mataró per 1-3.
Amb aquests marcadors, les
anoienques són a vuit punts
de les gironines i a set del
CH Vilasana. Les lleidatanes
s’enfronten la propera setmana a casa del Reus Deportiu
que, des de que va incorporar a la davantera xilena
“Gigi”, ha guanyat tots els
seus partits.
Les igualadines s’enfronten
la propera setmana, a casa,
contra el CHP Bigues i Riells
per mantenir la dinàmica
guanyadora i deixar enrere
les dues derrotes consecutives a la lliga contra les reusenques i la UE Horta. Els
rivals directes també van
punxant i aquesta setmana
s’han “recuperat tres punts”
i l’Igualada FHCP ho lluitarà
fins al final.
CP MANLLEU Cristina del
Puerto -P-, Mireia Torra, Júlia Melchior, Júlia Cabré, Júlia Parés, Laia Dorca, Rinah
Colomer i Ivette Montoya.
Entrenador: Joaquim Casalí
IGUALADA FHCP Laia Navarrete -P-, Elba Garreta,
Laura Salvador, Laura Torres, Núria Fernàndez, Laia
Aullon i Nerea Ramírez. Entrenador: Jacob Compte

El Nitidus Igualada va participar a la Fase Final de la Copa
d’Europa FEM16, no oficial, a Gijón.

El Nitidus Igualada fa història en una marató de partits
El Nítidus Igualada ha jugat
tres partits en quatre dies.
Començava el dimecres, al
pavelló polivalent de Les Comes a les 20:15 h.
Nítidus Igualada FHCP 1 - 3
HC Palau Plegamans “A”
NITIDUS
IGUALADA
FHCP Zoe Torras -P-, Ona
Vidal, Carla Claramunt, Alba
Romagosa i Marina Asensi. També Judit Llobet, Gina
Balcells i Ariadna Busqué.
Entrenadora: Marta Soler
HC PALAU PLEGAMANS
“A” Júlia Vilarrassa -P-, Gisela Vicente, Mariona Colomer, Aina Serra, Irina López,
Dolors Font, i Ona Aparicio.
Entrenador: Quim Rocabruna
Gijon HC 3 - 3 Nítidus Igualada
NITIDUS
IGUALADA
FHCP Zoe Torras -P-, Ona
Vidal, Carla Claramunt, Ma-

rina Asensi i Alba Romagosa. També Judit Llobet, Aina
Caro, Laura Crespo i Cristina Riba -P-.
FHCP CP Voltregà 2 - 4 Nítidus Igualada FHCP
A les 16:00 h, el Nitidus
Igualada i el CP Voltregà
s’enfrontaven per determinar
el 3r i 4t lloc.
Altres resultats:
CP Vic 2 - 10 La Sandvitxeria
Igualada FHCP
LA SANDVITXERIA IGUALADA FHCP Eva Besa -P-,
Gina Balcells (1), Laura
Crespo (5), Ariadna Busqué
(2) i Aina Caro. També Laia
Puig (1), Júlia Sabater (1) i
Anais Doncel. Entrenadora:
Sheila Torres
Igualada FHCP - Club Olesa
Patí
IGUALADA FHCP Ian Arjona, Paula Lucas, Laia Montiel, Ester Llombart, Iris Jiménez i Júlia Alsina.

54

| ESPORTS

Divendres, 31 de març de 2017

Les noies del CBI guanyen a L’Hospitalet
i se situen líders de la Copa Catalunya
BÀSQUET / LA VEU

D

esplaçament important aquest cap de
setmana per les noies del Physic CBI a la pista del
líder i victòria merescuda per
les anoienques en un partit
molt treballat en defensa i amb
molt d’encert a la línia de 6,75.
El matx ha començat amb
molta intensitat per part dels
dos equips, amb molt treball
en defensa i amb poc encert
a l’hora d’atacar. La primera
cistella del partit no arriba fins
passats tres minuts de partit i
és per part de les igualadines.
Les bones defenses marquen
aquest període, on això permetia a les igualadines poder
córrer al contraatac i anotar
fàcilment. Tot i que al final del
quart un parell de pilotes perdudes fan que s’arribi al final
del quart amb un resultat de
12-17.
El segon període va començar
com va acabar l’anterior, amb
molt de ritme i amb les de
l’Anoia sortint perfectament
de la pressió que les locals
feien, i aguantant la defensa
agressiva i amb molts contactes de les de l’Hospitalet. Les
igualadines es van passar molt
bé la pilota i això les va permetre trobar bons tirs i anotar
de 6,75 en tres moments importants del període. Així es
va arribar a la mitja part amb
un marcador favorable per les
noies d’en Pep Piqueras de 2332.
A la represa un triple de Berta
Sellarès obre el marcador i ens
dóna molta energia, per seguir
defensant molt durament i robar un parell de pilotes. A falta
de 3 minuts per acabar perío-

de les locals anoten un triple
que les posa per sota dels deu
punts, però tot i això s’arriba
al final del tercer període amb
un 34-44. A la represa un triple de Berta Sellarès obre el
marcador i ens dona molta
energia, per seguir defensant
molt durament i robar un
parell de pilotes. A falta de 3
minuts per acabar període les
locals anoten un triple que les
posa per sota dels deu punts,
però tot i això s’arriba al final
del tercer període amb un 3444.
L’últim quart se’ns va fer molt
llarg, ja que l’última cistella
per part de les igualadines
va ser a falta de 5 minuts per
acabar el partit, i on les locals
anaven retallant distancies
gràcies a la línia de tirs lliures.
Però tot i això la victòria més
que merescuda va ser per les

noies del Physic Igualada per
un 46-56 que es posen líders
en la classificació. Aquesta
setmana les igualadines juguen dos partits, un ha casa el
dimecres 29/03 contra el Safa
claror A a les 20:45h i el diumenge comencen segona volta
contra el Grup Barna.
CB Igualada: Carner (9), Lamolla (0), Jané (14), Sellares
(11), Teixidó (8) -cinc inicial – Freixes (0), Amatlle (2),
Armengol (9), Fernández (3),
Figueras (0).
Parcials: 12-17, 11-15 (23-32),
11-12 (34-44), 12-12 (46-56).
Derrota del sènior
masculí però amb la
salvació a la butxaca
Nou partit dels igualadins per
buscar una nova victòria a
casa, després d’estar matemàticament salvats a falta encara

de 5 jornades pel final de la lliga. El primer quart, ja començava amb una manca d’encert
que condemnaria als igualadins si no canviaven la dinàmica de joc. Un encert de dos
triples en el primer quart no
era suficient per poder treure
avantatge d’un equip visitant
que sortia amb molta força. El
primer parcial va ser favorable
als locals amb un 16-15.
El segon període, seguia sense
ser productiu pels igualadins
que trobaven bones situacions de bàsquet, però no aconseguien convertir. En canvi,
els jugadors de D. Lizano,
aprofitaven la davallada dels
blaus per poder anotar i agafar avantatges a la mitja part.
El segon parcial era de 15-24,
que col·locava un marcador de
31-39.
El tercer quart els igualadins
seguien sense poder marxar
en el marcador, a causa del
seu poc encert i la precipitació
en el tir de tres punts. A poc
a poc, els jugadors de l’equip
visitant anaven guanyant confiança i agafant avantatge en el
marcador. El tercer període va
ser de 19-27, que feia un total
de 50-66.
L’últim període del partit va
ser on els blaus es van retrobar
amb l’encert a l’anella, anotant
tres triples seguits que provocaven la por en l’equip visitant,
que demanava minut per parar el gran parcial. Al final, la
remuntada no ha estat possible, condemnats per un encert
molt baix en tirs de tres, aconseguint tan sols 11/41 tirs, és
a dir, un 26,8%. L’últim parcial
va ser de 25-27.
Physic CB Igualada A: R. Riu
(6), E. Burgès (-), M. Moliner

(0), J. Torres (16), M. Benito
(8), C. Fons (11), MA. Garcia
(8), A. Gual (15), X. Creus (2),
S. Laguarta (0), E. Tejero (4),
P. Camí (5).
Barberà Team Values: L.
López (10), S. Hedzoal (-), F.
Cairo (5), L. Soumath (3), S.
Guardia (8), H. Olaguibe (25),
M. Castellano (-), D. Martinez
(9), I. Llull (11), A. Mas (8), S.
Perez (14), R. Barbosa (-).

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 22
Physic Igualada-Barberà
75-93
Cerdanyola-Pardinyes Lleida
55-64
Valls Nutrion-Palma Air Europa
82-79
Muro Basket Academy-Castelldefels 82-72
Vive El Masnou-Mollet
65-75
Sitges-Sant Adrià
79-64
Morabanc Andorra B-Quart
90-83
1 Mollet
2 Lleida
3 Quart
4 Barberà
5 Palma AE
6 Igualada
7 Valls Nutrion
8 Sant Adrià
9 Muro
10 El Masnou
11 Castelldefels
12 Cerdanyola
13 Andorra B
14 Sitges

Pj
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21

G
18
17
16
14
12
11
11
10
10
9
8
6
6
5

P
4
5
6
8
10
11
11
12
12
13
14
16
15
16

Pf
1757
1745
1804
1655
1652
1675
1591
1840
1707
1509
1643
1582
1513
1452

LYNX

doble
suspensio
independent
sistema

"SPLIT
PIVOT"

+1
+2
-1
+1
-1
-1
+1
-1
+1
-2
-1
-3
+1
+2

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 5
L’Hospitalet-Physic Igualada
Bencriada-Arenys Basquet
Ceeb Tordera-Tarragona
Sagrada Familia Claror-Sese
Grup Barna-Granollers
1 Igualada
2 L’Hospitalet
3 Bencriada
4 Arenys
5 Tarragona
6 Sese
7 Grup Barna
8 Granollers
9 Tordera
10 S. Família

Pj
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

46-56
57-50
56-96
54-61
61-47

G P		 Pf Pc Pt
10 3 0 735 644 23
10 3 0 859 705 23
8 5 0 764 664 21
7 6 0 822 772 20
7 6 0 739 647 20
7 6 0 724 727 20
5 8 0 646 750 18
4 9 0 705 775 17
4 9 0 677 833 17
3 10 0 672 826 16

Jornada 6
Grup Barna-Physic Igualada dia 2, 18h
Granollers-L’Hospitalet
Bencriada-Tarragona
Ceeb Tordera-Sese
Sagrada Familia Claror-Arenys Basquet

BH LYNX
a partir

1.359€

Pt
40
39
38
36
34
33
33
32
32
31
30
28
27
26

Jornada 23
Barberà-Morabanc Andorra B
Quart-Sitges
Sant Adrià-Vive El Masnou
Recambios Gaudí Mollet-Muro Basket
Castelldefels-Valls Nutrion
Palma Air Europa-Cerdanyola Al Dia
Pardinyes Lleida-Igualada dia 31, 21.30h

PROMOCIÓ PRIMAVERA

BH

Pc
1567
1618
1601
1610
1700
1610
1672
1778
1704
1519
1693
1776
1692
1585

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes
c/Comarca 62, tel. 93 131 35 58
IGUALADA abacicles@gmail.com
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L’Anoia CG, a la segona
fase de la Copa Catalana

Bernat Jaume guanya, a casa,
el campionat absolut de Catalunya
ESQUAIX / LA VEU

E

spectacular cap de
setmana
d’esquaix
al carrer Masquefa,
9 d’Igualada amb la disputa del absolut de Catalunya
d’esquaix sota el patrocini de
Caprabosport i l’Ajuntament
d’Igualada.
La veritat és que el campionat
no podia ser més rodó ja que
el igualadí Bernat Jaume va
guanyar el títol absolut a casa
seva i a on va néixer com a jugador, però amb la incertesa
de com l’hi aniria el seu genoll
lesionat que l’ha tingut apartat de les pistes en les últimes
3 setmanes.
En les rondes finals, el Bernat
va dominar a semis al angles
resident a Blanes Richard Williams per 3-1 i a la gran final
al campió de l’any passat, Ivan
Flores, resident a Granada,

però amb llicencia catalana
també per 3-1.
Ara l’anoienc haurà de passar pel quiròfan i es perdrà
un torneig a Holanda, dos
a Irlanda i els europeus per
equips absoluts a Hèlsinki.
Un altre igualadí destacat va
ser el seu germà gran Joel Jaume arribant per primer cop
entre els 8 millors i caient a
quarts amb Richard Williams.
També molt notable l’actuació del jove Nacho Fajardo,
que en el quadre per llocs dels
perdedors de 2a ronda, va
guanyar al gironí Alex Luque
per 3-1. El altres igualadins
participants, Carles Sánchez,
Sergio Rivero, Javi i Montse
Fajardo van caure tots 4 en les
rondes de qualificació.
El quadre femení se’l va endur
la joveníssima Sofia Mateos

del Sant Andreu desprès de
derrotar per 3-2 a la vallesana
Maria Pajares.
Lliga catalana de 3a. Derrota
3-1 davant el CEAC de Sant
Vicenç de Castellet.
L’equip RS-PLASTNET es va
desplaçar al Bages per jugar
una nova jornada de lliga catalana de 3a acabant amb derrota 3-1.
Sergio Rivero no va poder fer
res caient 2-11, 5-11, 7-11,
Carles Sánchez va empatar
desprès d’un agònic partit de
11-8, 11-7, 6-11, 3-11, 11-8
amb César Corraliza, però
el bagencs van sumar els dos
partits restant per 3-1, Dani
Saragossà davant Toni Mendoza 9-11, 12-10, 4-11, 7-11
i Javi Fajardo amb Alex Riera
13-11, 8-11, 9-11, 8-11.

Dues victòries per als equips Subaru

PÀDEL / LA VEU

E

l derbi federat es queda a l’Esquaix Igualada i l’equip de PàdeCat
suma a Viladecans.
Nova victòria del 1r equip federat del club, aquest cop en
un nou derbi local davant l’Infinit.
Mito Campins/Marc Corcelles
no van donar cap opció a Xavi
Sánchez/Raul Criado 6-0, 6-1,
Carlos Jiménez/Ramon Ga-

barró van cedir el seu partit
en un igualat partit 2-6, 6-3,
2-6 davant Carles Costa/Felix
Miramunt, però finalment en
el decisiu, Isidre Marimon/
Albert Homs van remuntar
un set en contra per acabar
dominant 2-6, 6-2, 6-4 a Dani
Vizcarra/Dani Pérez.
En la lliga PàdelCat de 2a,
també victòria 1-2 davant Les
Fieras A de Redindoor de Viladecans.
David Sabaté/John López

van dominar el primer punt
guanyant a 7-6, 6-1 a Marc
Sau/Raimon Aloy, Isidre Marimon/Roger Rosich no va
poder fer res perdent el seu
compromís per un doble 6-2
davant David Montoya/Carles
Mestres, però finalment Alex i
Jimmy Dinaret pare i fill van
derrotar per un doble 6-2 a
Enrique Ruíz/Tomás Egea.
De moment, els dos equip
Subaru ocupen una més que
destacada posició de grup.

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA / LA
VEU

L

a secció de federats
d’artística masculina de
l’Anoia club gimnàstic,
participa en la segona fase de
la copa catalana de gimnàstica artística masculina que es
va realitzar el passat diumenge a Vic.
Els gimnastes igualadins Oriol Acosta Cuatrecasas i Nil
Lópes Farrés, van obtenir excel·lents puntuacions! Tot i les
dificultats que tenen aquests
gimnastes per entrenar a causa de la falta d’espai fixa i les

hores disponibles de les quals
disposa el club, aquests esportistes van pujant puntuacions a cada competició que
participen. En aquesta segona fase l’Oriol i el Nil van
obtenir respectivament: A
terra 12.400 i 12.000, cavall
amb arcs 12.600 i 12.400, a
anelles 12.700 i 12.300, a salt
14.100 i 13.800, a paral·leles
12.200 i 12.500 i a barra fixa
13.300 i 13.100. A la classificació individual general,
l’Oriol va quedar 17è lloc a
salt i 16è a barra fixa, competint amb gimnastes d’arreu de Catalunya.

Dues victòries i una
derrota de l’Igualada HL
HOQUEI LÍNIA / LA VEU

E

ls resultats dels partits del passat cap de
setmana de l’Igualada
Hoquei Línia.
Infantil: HCR Cent Patins
“C” 1 – 2 HLI
Els igualadins han desplegat
un gran joc d’atac i altrament
defensa de porteria. Destacable és la mestria del nostre porter Martí en les seves
intervencions, i els gols de
l’Àlex Sánchez, el primer, i
el Sergi Gelabert, a qui felicitem especialment pel seu
primer gol a la categoria infantil.
Jugadors: Alex Cano, Sergi
Gelabert, Erik Lorenzo, Lluís Torras, Alex Sánchez, Laia
Xin Mercade, Ian Lopez.
Porter: Martí Sabate
Aleví: CHL Jujol “A” 8 – 4
HLI
Hem començat el partit amb
molts nervis, donant facilitats
al nostre rival. Els gols s’han
encaixat molt depressa. No ha
estat fins després del primer
temps mort sol.licitat pel nostre equip, quan ens hem orga-

nitzat i hem començat a jugar
a bon nivell. Jugadors: Alex
Sanchez, Erik Lorenzo, Laia
Xin Mercade, Arnau Santano,
Marc Camarero, Lluis Torras.
Porter: Yeray Lorenzo
Prebenjamí: CHL Jujol 2 – 7
HLI
Gran nivell de joc de l’equip
visitant a la primera part,
amb molt d’encert de cara a
porteria, després de realitzar bones jugades i passades
de puck. Arribem al primer
descans amb un clar 0-4.
A la segona i tercera parts,
amb l’actuació del porter parant un penalt i l’enginy del
conjunt de jugadors, l’equip
assolí guanyar molt merescudament el matx. Els nois del
Jujol van lluitar el puck com
els que més però aquesta vegada els igualadins van saber
posar el puck dins la xarxa
en 7 ocasions diferents.
Jugadors: Toni Bande, Iker
Jiménez, Santi Solano, Marc
Roig, Enoc Soler, Adrià Búrria, Roger Marcos, Nayha
Gil, Oriol Marcos, Jan Aguilera. Porter: Albert Solano.
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ASS: esports associació N: natació C: cròs
A: atletisme T: total V: valors

POLIS benjamí femení
		
ASS
1 ESCOLÀPIES 3-4 29
2 R. CASTEL.“B” 4 25
3 MOWGLI “4”
28
4 JESÚS-MARIA
15
5 GARCIA LORCA 23
6 MONALCO
20
7 EMILI VALLÈS
21
8 D. MARTÍ TAR. 21
9 MOWGLI “3”
14
MARISTES
17
11 ATENEU
18
12 R. CASTEL. “A” 3 10
13 MONTCLAR
14
14 D. MARTÍ VERD 9

N
12.5
13
9
13.5
8.5
10
12
11.5
14
8
9.5
10.5
11
7.5

C
11,5
12,5
11
13
14
9,5
10
12
8,5
10,5
13,5
9
1
8

A
11
9
8
14
6
13
7
4
11
12
5
1
2
3

T
64
59,5
56
55,5
53,5
52,5
50
48,5
47,5
47,5
46
30,5
28
27,5

V
80
80
80
72
80
80
86
80
72
70
80
40
80
72

POLIS benjamí masculí 3r
		
ASS
1 MESTRAL B
28
2 MOWGLI “3”
23
3 MONALCO 3 3
20
4 ESCOLÀPIES 3-B 20
5 D. MARTÍ 3-4 fc 17
6 ESCOLA PIA MX 12
ESCOLAPIES 3-A 21
8 GARCIA LORCA 11
9 AC. IGUALADA 16

N C A
T V
7.5 9 9 53,5 80
8 7 8 46 70
8.5 7,5 7 43 70
6.5 8,5 4 39 58
7 6 5 36 80
9 8 1 30 80
6 1 2 30 74
5 6,5 6 27,5 66
5.5 1 3 25,5 64

POLIS benjamí masculí 3r-4art
		
ASS
1 J.MARAGALL A 29
2 RAMON CAST. 24
3 EMILI VALLÈS
24
4 ATENEU
21
CASTELL ÒDENA 21
6 MARISTES B
19
7 JESÚS-MARIA fc 18
8 CASTELL ÒDENA 14
G. FOSSAS 3-4
13
10 MONALCO 2 3-4 15
11 J.MARAGALL B 10

N
8
11
10.5
8.5
7.5
7
9.5
7.5
9
6.5
6

C A
T V
11 11 59 80
10,5 10 55,5 72
10 4 48,5 80
8,5 9 47 72
9,5 9 47 74
8 7 42 72
7,5 6 41 72
9 2 32.5 80
6,5 4 32,5 72
7 1 29,5 70
1 5 22 76

POLIS benjamí masculí 4art
		
ASS
1 G. FOSSAS 4T
27
2 MOWGLI “4”
23
3 ESCOLA PIA A fc 20
4 MESTRAL A
19
MONALCO 1 4
16
6 DOLORS MARTÍ 4 16
7 ESCOLAPIES 4
17
8 MARISTES A
20
9 MARTA MATA
10

N C A
T V
9 9 9 54 80
8.5 8,5 8 48 64
7.5 6,5 7 41 70
7 6 4 36 72
8 7 5 36 76
6 7,5 6 35,5 64
5.5 8 2 32,5 70
6.5 1 1 28,5 72
0 0 4 14 78

POLIS aleví masculí
		
ASS
1 MOWGLI “6”
24
R. CASTELLT. “B” 25
3 CASTELL ÒDENA 24
4 MDP IGUALADA 24
5 GARCIA FOSSAS 18
6 MESTRAL
20
7 ATENEU
18
8 R. CASTELLT. A 19
9 EMILI VALLÈS
16
10 MOWGLI “5”
15
11 POMPEU FABRA 10

N
11
10.5
8
7
9.5
7.5
10
8.5
6
9
6.5

C A
T
10,5		45,5
10		 45,5
8		40
8,5		 39,5
11		38,5
9,5		 37
7,5		35,5
7		 34,5
9		31
6,5		 29,5
1		 17,5

V
66
80
62
86
80
80
72
80
66
78
72

POLIS aleví femení
		
ASS
1 MONTCLAR A
27
RAMON CAST. 27
3 MOWGLI
24
4 EMILI VALLÈS A 22
5 JESÚS-MARIA
20
6 CASTELL ÒDENA 18
7 EMILI VALLÈS B 18
8 ATENEU
18
9 MONTCLAR B
9

N
9
7
7.5
5
8
6.5
5.5
6
8.5

C A
T
7		43
9		43
5.5		 37
8,5		 35,5
6,5		34,5
7,5		 32
8		 31,5
6		30
1		 18,5

V
78
88
80
74
80
80
76
88
60

BÀSQUET aleví
		
pj
1 MONALCO 1
14
2 EEM FONT-RUBÍ 14
3 MARISTES MX 12
4 ESCOLÀPIES M. 13
5 SECC-SALA MX 12
6 MONALCO 2
13
7 ESCOLÀPIES
11
8 LA GRANADA 10
9 LA RÀPITA
11

pg
12
9
8
6
5
4
5
2
0

pe
1
2
1
2
2
0
0
0
0

pp pf pc
1 145 79
3 130 94
3 113 79
5 112 96
5 101 91
9 90 118
6 85 91
8 55 105
11 49 127

		
1 EEM FONT-RUBÍ
2 BÀSQUET RIBES
3 PERE VIVES
4 EMILI VALLÈS
5 CAPELLADES A

pg
5
3
3
2
2

pe
0
0
0
0
0

pp pf pc PT PV
1 176 144 11 40
3 190 197 9 42
3 212 238 9 48
4 158 150 8 48
4 179 186 8 48

BÀSQUET infantil-A
pj
6
6
6
6
6

PT PV
39 112
34 112
29 96
27 104
24 96
21 104
21 86
14 68
11 84

BÀSQUET infantil-B
		
1 J.MERCADER FC
2 MONALCO
3 CAPELLADES B
4 MARISTES
5 EEM MEDIONA

pj
6
6
6
6
6

pg
5
5
3
1
1

pe
0
0
0
0
0

pp pf pc PT PV
1 111 63 11 48
1 181 103 11 48
3 108 132 9 48
5 86 134 7 48
5 59 113 7 48

pe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

pp pf pc
4 588 397
3 619 393
6 476 390
3 471 379
7 341 388
8 344 351
9 349 452
12 276 493
10 294 362
10 374 527

BÀSQUET cadet
		
1 MARISTES
2 MONALCO
3 E. ANOIA B
4 PERE VIVES
5 LLORENÇ
6 CASAL CATALÀ
7 E. ANOIA A
8 VILANOVA
9 CAPELLADES
10 ROQUETES

pj
16
15
16
14
14
14
14
15
13
13

pg
12
12
10
11
7
6
5
3
3
3

PT PV
28 116
27 120
26 108
25 104
21 108
20 112
19 104
18 116
16 104
16 104

BÀSQUET cadet masculí
		
1 SANT QUINTÍ
2 MEDIONA
3 VILAFRANCA
4 SANT RAMON
5 VILANOVA

pj
9
9
10
10
10

pg
7
7
5
3
2

pe
0
0
0
0
0

pp pf pc
2 402 301
2 391 370
5 431 403
7 368 430
8 315 403

PT
16
16
15
13
12

PV
68
68
74
78
78
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Els Jocs Escolars inicien l’abril
amb un cap de setmana ple d’esport
JOCS ESCOLARS / LA VEU

A

quest cap de setmana va ser especial
per tots, dissabte ens
vam despertar amb un paisatge d’hivern. Estrenàvem la
primavera amb neu, tot i així,
els Jocs Esportius Escolars de
l’Anoia no es van aturar. Totes
les competicions i partits que
es van poder recol·locar, es
van fer sota cobert, només van
quedar pendents les proves
d’atletisme relleus de les categories benjamí i aleví.
Així doncs, el dissabte es va
encetar amb els partits programats dels esports d’associació.
Aquesta setmana destaquem
el Campionat de Futbol Sala
Juvenil que va acabar la fase
regular, igual que ho va fer el
Campionat de Futbol Sala Cadet la setmana passada.
FUTBOL SALA JUVENIL MASCULÍ
Nom
PTS VALORS
1 ESCOLA PIA IGUALADA 23 92
2 ESCOLA MONTAGUT
18 86
3 MARISTES
14 86
4 JOAN MERCADER
10 80
5 MESTRAL
8 92
6 TOUS FS
5 76
7 ALL STAR FC
4 70
Aquesta primera fase ha servit
per dividir la competició en
dos grups segons la classificació obtinguda. La nova lliga
començarà aquest cap de setmana que ve.
Per dissabte també estava previst el Campionat d’Atletisme Relleus de les categories
benjamí i masculí. Els participants estaven convocats
a l’Estadi Atlètic Municipal
d’Igualada per disputar les
proves de 4x60 metres, 4x100
metres i 3x200/400/600 metres. L’estat de la pista a primera hora va obligar a ajornar la
competició per evitar conseFUTBOL SALA aleví
		
1 EMILI VALLÈS
2 MARISTES
3 G. LORCA B
4 FS VILANOVA
5 ESCOLÀPIES
6 AC. IGUALADA
7 J.MARAGALL
8 MONALCO
9 G. LORCA A
10 FS PIERA

pj
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15

pg
13
11
10
8
7
5
7
4
1
0

pe
1
2
1
1
2
4
0
2
2
1

pp pf pc
0 151 73
1 138 86
4 137 103
6 126 114
6 127 113
6 125 115
8 114 126
9 101 139
12 88 152
14 77 163

PT PV
41 110
38 108
36 120
32 104
31 116
29 118
29 118
25 118
19 120
16 110

FUTBOL SALA infantil-A
		
1 EMILI VALLÈS B
2 ESCOLA PIA
3 MARISTES
4 PLA MORERES
5 INS BADIA “B”
6 PERE VIVES

pj
8
8
8
7
8
7

pg
5
5
3
3
3
2

pe
1
1
1
0
0
1

pp
2
2
4
4
5
4

pf
41
33
20
15
26
23

pc
24
24
22
30
33
25

PT
16
16
10
9
9
7

PV
64
60
60
50
54
56

		
1 MESTRAL
2 INS BADIA “A”
3 EMILI VALLÈS A
4 C. CLARAMUNT
5 MONALCO
6 AC. IGUALADA

pj
8
7
7
7
8
7

pg
6
3
3
3
2
2

pe
2
2
1
0
1
0

pp
0
2
3
4
5
5

pf
50
33
24
19
21
18

pc
19
18
21
37
37
33

PT
20
11
10
9
7
6

PV
60
40
56
50
64
56

FUTBOL SALA infantil-B

qüències greus. Des del Consell Esportiu de l’Anoia s’han
reprogramat les jornades. El 8
d’abril es disputarà el Campionat d’Atletisme Relleus en categoria Aleví, juntament amb
el Campionat d’Atletisme de la
mateixa categoria. El torn dels
FUTBOL SALA cadet
		
1 ESCOLA PIA A
2 MARISTES A
3 MONALCO 1
4 ESCOLA PIA B
5 MARISTES B
6 J. MERCADER
7 MONALCO 2

pj
12
12
12
12
12
12
12

pg
11
6
6
5
5
4
0

pe
1
2
1
3
1
2
0

pp
0
4
5
4
6
6
12

pf
75
58
34
43
23
35
10

pc
20
25
34
33
45
52
69

PT
34
20
19
18
16
14
0

PV
96
96
96
82
92
86
96

pc
26
39
24
39
53
47
58

PT
23
18
14
10
8
5
4

PV
92
86
86
80
92
76
70

FUTBOL SALA juvenil
		
1 ESCOLA PIA
2 MONTAGUT
3 MARISTES
4 J.MERCADER
5 MESTRAL
6 TOUS FS
7 ALL STAR FC

pj
12
12
11
12
12
11
12

pg
11
8
6
5
2
2
2

pe
1
2
2
0
4
1
0

pp
0
2
3
7
6
8
10

pf
79
53
29
28
37
30
30

Benjamins es farà esperar fins
al 28 d’abril a l’Estadi d’Atletisme Municipal.
Diumenge, amb la ressaca de
neu a la comarca, es va celebrar el VII Cros Emili Vallès.
Tot i el cap de setmana atípic,
el Cros va comptar amb més
de 200 persones que van resoldre els podis segons aquesta classificació. El calendari de
Cros encara la recta final del
Campionat.
Per començar el mes d’abril,
el calendari dels Jocs Esportius Escolars de l’Anoia promet. Dissabte, els partits de
les competicions d’associació
compartiran jornada amb el
Campionat Comarcal de Natació – Nadador Complert, els

infantils, cadets i juvenils demostraran la seva resistència
disputant els 4 estils (lliure,
esquena, braça i papallona).
També dissabte hi ha previstes
dues competicions artístiques:
la 5a jornada de Gimnàstica
Artística a Martorell i la 3a
jornada de Patinatge Artístic a Castelldefels. Diumenge el Campionat de Cros ens
convida al XIV Cros Escolar
Pompeu Fabra a Vilanova del
Camí.
El mateix dia, la gimnàstica
ens ofereix dues competicions, la rítmica a Igualada i
l’estètica a Barcelona. Consulta tota la informació esportiva de la comarca visitant
www.ceanoia.cat.
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La Generalitat commemora el centenari del naixement
del poeta i crític anoienc Josep Romeu i Figueras
LITERATURA / LA VEU

L

a Generalitat de Catalunya, en col·laboració
amb els ajuntaments
d’Igualada i Òdena, la Diputació de Barcelona i diferents entitats i personalitats
rellevants en l’àmbit cultural,
commemora aquest 2017 el
centenari del naixement de
Josep Romeu i Figueras, poeta, crític literari i dinamitzador cultural anoienc.
Des del departament de Cultura de la Generalitat es volen
aprofitar les commemoracions i aniversaris per a posar
en valor i reivindicar aquelles
figures històriques que, per
diferents circumstàncies, no
han tingut el reconeixement
que mereixien. Josep Romeu i
Figueras, precisament, va ser
una figura cabdal en l’estudi
de la poesia catalana del segle
XX i també en els estudis de
diferents expressions de caire popular, com el cançoner
o el teatre popular. Avui han
presentat els actes commemoratius el director general
de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de
la Generalitat de Catalunya,
Lluís Puig, els alcaldes d’Igualada i Òdena, Marc Castells i
Francisco Guisado, i el fill de
l’homenatjat, Jordi Romeu.
Actes de commemoració
previstos
Els actes commemoratius
s’han estructurat en dos grans
blocs. D’una banda, un Cicle
de Teatre Medieval amb diverses seus: Cervera, Verges,
Girona, la Seu d’Urgell, Berga, Esterri d’Àneu, la Selva
del Camp, l’Abadia de Montserrat, Igualada, Rubí i Barcelona. I, de l’altra, activitats
commemoratives entre les
quals destaquen dues exposicions, l’edició del llibre Representacions de teatre medieval
i renaixentista (Barcelona,
Sala del Tinell, 1961 – 1969)
de Josep Romeu, i també diverses conferències sobre el
personatge i alguns recitals de
la seva poesia. Paral·lelament,
ara mateix s’està enregistrant
un documental biogràfic, que
es preveu que pugui presentar-se durant la tardor.
Al web anyjosepromeu.cat,
a banda de les activitats programades, ja es pot trobar
una extensa informació sobre
Josep Romeu i Figueras. Des

de la seva biografia, els llibres
que va publicar i la seva relació amb el fotògraf Pau Barceló, fins a diverses galeries
d’imatges sobre la seva persona i les diferents edicions
del Cicle de Teatre Medieval
que es va celebrar durant nou
anys, del 1961 al 1969, al Saló
del Tinell a Barcelona.
Rellevància per les lletres catalanes
Josep Romeu i Figueras va
néixer a Òdena el 16 de març
de 1917, de petit es va traslladar a Igualada amb els seus
pares, va estudiar a les escoles de l’Ateneu Igualadí i va
contribuir a crear, entre altres, la mítica revista Ariel o
el Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada (CECI). En l’àmbit
català, es va distingir com a
poeta i crític literari, especialitzat en literatura catalana
modernista i contemporània,
poesia tradicional i teatre popular, sense oblidar la feina
que va fer com a promotor
cultural, amb fites destacades
com la fundació de la Societat
Catalana d’Estudis Històrics.
Els més de cent cinquanta
treballs publicats al llarg de
mig segle sobre poesia, teatre
i altres gèneres, fan d’aquest
autor un clàssic entre els estudiosos de la literatura del
país. Dins d’aquesta tasca cal
destacar les seves contribucions a la lectura dels poetes
catalans del segle XX, amb llibres com Sobre Maragall, Foix
i altres poetes (1984) o Guia de
lectura de Sol i de dol, de J.V.
Foix (1985). Igualment important és la seva dedicació a
aspectes culturals i literaris de
caire popular, com la poesia

tradicional o el cançoner, de
vegades relacionada amb una
altra de les seves passions, la
musicologia.
Tot i que durant la dècada de
1960 continua la seva tasca
d’investigador i estudiós de
diversos gèneres literaris, el
teatre ocupa un lloc de preferència i, més concretament,
l’organització entre 1961 i
1969, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, dels cicles de teatre medieval que es
fan cada any al Saló del Tinell.
Poc abans havia publicat els
tres volums del Teatre hagiogràfic (1957) i, ja el 1962, els
dos volums del Teatre profà.
També en aquesta dècada publica diversos estudis literaris,
com ara els de l’obra Literatura catalana antiga (1961-64)
o Tres estudis sobre literatura
catalana (1955).
Lluny d’anar a menys, el pas
del temps i la maduresa de
l’autor van intensificar la seva
voluntat de recerca. El 1972

va ser nomenat membre numerari de la Reial Acadèmia
de Bones Lletres de Barcelona i el seu discurs d’ingrés va
versar sobre Joan de Timoneda i la Flor de enamorados.
Dos anys més tard va publicar
l’estudi Poesia popular i literatura, mentre mantenia la seva
col·laboració en revistes especialitzades. Romeu i Figueras
va morir a Barcelona el 18 de
desembre de 2004.
Comissió coordinadora dels
actes
Aquest mateix dimecres, a
l’Ajuntament d’Igualada, s’ha
constituït la comissió coordinadora dels actes commemoratius, que vetlla per la
celebració d’aquesta agenda
d’actes. Posteriorment, els
seus integrants han visitat
l’exposició sobre Romeu i Figueras que acull la Biblioteca
Central d’Igualada, a la Plaça
Cal Font.
Formen aquesta comissió el

director general de Cultura
Popular, Associacionisme i
Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya, Lluís Puig;
el diputat delegat de Cultura
de la Diputació de Barcelona,
Juanjo Puigcorbé; els alcaldes
d’Igualada i d’Òdena, Marc
Castells i Francisco Guisado; la directora de la Institució de les Lletres Catalanes,
Laura Borràs; la directora
dels Serveis Territorials del
Departament de Cultura a la
Catalunya Central, M. Àngels
Blasco; el regidor de Promoció
Cultural i Comerç de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps;
l’esposa de Josep Romeu, Núria Font; l’arquitecte i fill de
Josep Romeu, Jordi Romeu; el
director del Servei de Cultura
de l’Ajuntament d’Igualada,
Jep Rabell; la cap del Servei de
Promoció i Dinamització de
la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme
i Acció Culturals del Departament de Cultura, Cristina
Sanchis; la directora de la Biblioteca Central d’Igualada,
Montse Lobato; la presidenta
de l’Ateneu Igualadí, Mireia
Claret; el catedràtic d’Història
del Teatre Català de la Universitat Rovira i Virgili (URV),
Francesc Massip; el director
de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC),
Josep Borràs; la cap de comunicació de l’ESMUC, Montserrat Urpí; la presidenta del
Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada (CECI), Rosa M.
Parés; la bibliotecària M. Teresa Miret; els biògrafs Maria
Enrich, Vicenç Mestre, i Miquel Batalla; l’escriptor i professor Joan Pinyol i l’escriptor
Antoni Dalmau.

MÙSIQUES DE BUTXACA
Enric Verdaguer
Divendres
7 d’abril
a les 23h
Al Teatre Municipal l’Ateneu
El guanyador del sorteig
d’aquest mes ha estat
MªDolors Rabell
www.musiquesdebutxaca.cat
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La Biblioteca celebra el Dia Festival Internacional d’Orgue d’Igualada
Internacional del Llibre
Santa Maria va acollir un excel·lent
Infantil amb el lema «Femconcert d’orgue
nos grans amb els llibres!»
MÚSICA / JAUME PLANAS

LLIBRES / LA VEU

L

a Biblioteca s’afegeix,
un any més, a la celebració d’aquest dia que
a Catalunya promou el Consell Català del Llibre Infantil
i Juvenil (ClijCAT). L’efemèride serveix per recordar
que el 2 d’abril de 1805 va
néixer l’escriptor danès Hans
Christian Andersen. Per
commemorar aquest il·lustre naixement, biblioteques
d’arreu del món se sumen
a la celebració que promou
l’Organització Internacional
per al Llibre Juvenil (IBBY).
El cartell i el missatge del
Dia Internacional del Llibre
Infantil del 2017 han estat
elaborats per la secció russa
de l’IBBY. El text del missatge, titulat «Fem-nos grans
amb els llibres!» és obra
del poeta Sergey Makhotin
i el cartell de l’il·lustrador
Mikhail Fedorov. En aquest
missatge, l’autor rus expressa
la seva història d’amor amb
els llibres, des de ben menut:
«Em fa riure quan un noi o
una noia diu: No m’agrada
llegir! No me’ls crec. Segur
que mengen gelats, juguen i
miren pel·lícules molt interessants. En altres paraules,

els agrada divertir-se. I llegir
no és tan esgotador com desenvolupar els sentiments i la
personalitat, sinó que en primer lloc és un gran plaer».
Per celebrar el mes del llibre
infantil per excel·lència s’han
organitzat diverses propostes
que començaran el dimarts
4 d’abril amb una Hora del
conte especial a càrrec de
Carles Vidal, que explicarà
«Contes de sempre i per sempre». El dissabte dia 8 serà el
torn d’una nova storytime en
anglès de la mà de Helen Doron Igualada, amb el clàssic
d’Hans Christian Andersen,
«Ugly duckling». Precisament sota el lema «Andersen avui» la Biblioteca també participarà al concurs
que organitza el ClijCAT. Es
tracta que els nens dibuixin
el seu personatge d’Andersen
preferit i l’acompanyin d’un
petit text.
En definitiva, els contes, àlbums il·lustrats, poemaris,
llibres pop-up i còmics infantils seran els protagonistes del mes d’abril a la
Biblioteca i es faran diversos punts d’interès a la sala
infantil, per fomentar la lectura entre els més petits i les
seves famílies.

E

l passat diumenge 26
de març se celebrà a
la basílica de Santa
Maria el quart concert del
XXIV Festival Internacional
d’Orgue d’Igualada. Anà a
càrrec del concertista alemany Franz Günthner, organista titular i responsable
de la música a l’Església de
Sant Martí de Leutkirch
Inicià el concert amb la Tocata i Fuga en re menor (BWV
538), anomenada “Dòrica”,
de J. S. Bach (1685-1750). Es
tracta d’una llarga composició on l’organista ja mostrà
les seves habilitats de virtuós tant en els teclats manuals
com en el pedaler, mantingué la mateixa registració al
llarg de tota l’obra i el color
musical l’aconseguí amb un
bon treball basat amb canvis constants de teclat. Seguí amb so entranyable el
Preludi-Coral Wer nur den
lieben Gott (BWV 647) també de Bach. Continuà amb
el Concert en si menor de J.
G. Walther (1684-1748), autor contemporani de Bach i
amb lligams familiars amb
aquest músic, on destacà de
forma clara i amb destresa la
melodia de l’Adagio del se-

gon temps.
Prosseguí amb el Trumpeting
Tune de C. Tambling (19642015) en el que treballà molt
sobre l’expressió de l’orgue i
amb l’Andante, núm. 7 de les
Meditacions religioses op. 122
que porta per títol Choeur
de Voix Humaines de L. J. A.
Lefébure Wely (1817-1869).
En el Trumpet Air de P. Bryan
(nascut el 1950) poguérem
escoltar amb tota potència la
bonica trompeteria del nostre
orgue. A la Salve Regina de N.
Hakim (nascut el 1955) posà
una registració molt atrevida,
però que no ofegà en cap moment la melodia gregoriana
que feu sobresortir amb gran
habilitat. Acabà amb la Sonata
en do menor op. 56 d’A. Guilmant (1837-1911). Aquesta
sonata requereix unes aptituds especials i enorme virtuosisme que demostrà sobradament amb gran profusió de
so en el Preludi i en la Fuga
i amb un timbre més tènue i
reflexiu en l’Adagio.
En agraïment als aplaudiments dels nombrós públic
que assistí al concert tocà com
a primer bis una improvisació
sobre la cançó tradicional catalana El cant dels ocells, melodia desconeguda pel organista i que en aquell moment

li lliurà Antoni Miranda
presentador del concert. Feu
encara un segon bis que versà sobre El Virolai, melodia
que escoltà el matí a Montserrat, i de la qual en feu una
magistral i moderna harmonització.
Un cop acabat el darrer bis
baixà el presbiteri per rebre
de nou els aplaudiments del
públic i rebre un obsequi
que li lliuraren els regidors
Pere Camps i Maribel Cuadras. Jordi Balsells i Josep
Aguilera s’encarregaren de
la visualització del concert.
Petra Günther, esposa de
l’organista, en l’obra de Guilmant l’ajudà en la registració.
El proper concert
Diumenge, a les 6 de la tarda, la basílica de Santa
Maria acollirà un nou concert del festival. En aquesta ocasió serà un Concert
per a orgue a quatre mans
i a quatre peus que anirà a
càrrec de Paolo Devito, organista titular de l’església
de la Sagrada Família de
Fabriano amb la organista
Mirella Dirminti. Oferiran
composicions de Rameau,
Händel, Vivaldi, Bachmann, Mozart i Mengoni.

RESTAURANTS

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada
menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions
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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
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
--

Cuina
Casolana
Av. Catalunya, 9
08787
La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA
T. 93 806 68 59
www.restaurantexquisit.com
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Òmnium lliura el premi Sambori del PenedèsGarraf-Anoia a Vilanova i la Geltrú
LITERATURA / LA VEU

Ò

mnium va organitzar, dijous 23 de
març, l’acte de lliurament del Premi Sambori Òmnium de la demarcació Penedès-Garraf-Anoia, que inclou
les comarques de l’Alt i el Baix
Penedès, el Garraf i l’Anoia. El
Teatre Principal de Vilanova i
la Geltrú acollí l’acte, organitzat per Òmnium Garraf amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
que va presentar la membre
de la Junta Nacional de l’entitat, Montserrat Gimeno, i
l’actor vilanoví Dafnis Balduz.
Les dues-centes persones assistents van veure com divuit
infants i joves eren premiats
amb l’onzè Premi Sambori
Òmnium i que, per tant, passaran a la fase final del Premi
a Catalunya. Els alumnes premiats van ser seleccionats pel
jurat d’entre els més de dos
milers de participants de 25

centres educatius de les comarques penedesenques. Enguany, Òmnium Garraf ha
lliurat un llibre que recull tots
els treballs premiats així com
una il·lustració personalitzada per a cada finalista i un
diploma.
Neus Lloveras felicita tots
els alumnes participants,
fossin premiats o no
L’alcaldessa de Vilanova i la
Geltrú, Neus Lloveras, va
agrair a Òmnium Garraf la
seva aposta per l’educació
més enllà de la promoció de
la llengua i la cultura catalanes. Lloveras va felicitar a
tots els participants, fossin o
no premiats, perquè escriure, ja de ben petits, fa més
gran la literatura catalana.
La màgia i la música fan vibrar els assistents
El màg Vicenç Gómez,
acompanyat del músic Jordi
Riera amb el seu hang, van

fer una actuació, La màgia
de les paraules, d’il·lusionisme que va arrencar somriures de petits i grans.
Els premiats
Cicle Inicial de Primària (1r
i 2n)
- EL CIRC DE LUKA de Javier Jiménez Quesada de
l’Escola Dr. Samaranch (Sta.
Margarida i els Monjos)
- ELS TREBALLADORS DE
2N de Lucia Olmo Arjona del CEIP Maria Borès (La
Pobla de Claramunt)
- LA CASTANYERA I L’OS
de Ton Florensa Guitart de
l’Escola Ramon Castelltort
(Igualada)
Cicle Mitjà de Primària (3r
i 4t)
- LA GRAN AVENTURA DE
DOS GERMANS de Clara
Isart Soteras de l’Escola Apiària (Piera)
- EL BOSC MÀGIC de Nora
Rovira Vilaginès de l’Escola

Ull del Vent (La Bisbal del
Penedès)
- EN KIMMICH I ELS SEUS
MÓNS de Bernat Forgas Colom de l’Escola Canigó (Vilanova i la Geltrú)
Cicle Superior de Primària
(5è i 6è)
- ANIMALS DE FANTASIA
de Júlia Altés Viqué de l’Escola Apiària (Piera)
- UNA DIMENSIÓ DEL
TOT NORMAL de Martí Álvarez Mató de l’Escola Apiària (Piera)
- ULLS BLAUS d’Isolda Esquerra Diago de l’Escola
Maristes (Igualada)
Primer Cicle de Secundària
(1r i 2n d’ESO)
- SANTA UMBRA de Gerard
Antolín Navarro de l’IES Badia i Margarit (Igualada)
- ALMODIS de Bet Andreu
Busqué de l’IES Montbui
(Santa Margarida de Montbui)

- CUL DE SAC de Lola
Aguilar Castillo del SI Salvador Claramunt (Piera)
Segon Cicle de Secundària
(3r i 4t d’ESO)
- UN VELL DIFERENT
d’Isaac Realp Solà del Col·
legi Monalco (Igualada)
- ELS SECUNDARIS OBLIDATS
d’Aran
Castells
March de l’Escola Maristes
(Igualada)
- EURO SETANTA de Judith Sandiumenge Torres del
Col·legi Montclar (Jorba)
Batxillerat i Cicles Formatius
- DILLUNS de Paula Cassadó Valls del Col·legi Sant
Josep (Sant Sadurní d’Anoia)
- NIT FREDA DE DISSABTE d’Alba García Pérez del
Col·legi Sant Josep (Sant Sadurní d’Anoia)
- EISSEN de Núria Vacares
Jaimez de l’IES Alexandre
Galí (Vilanova i la Geltrú)

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

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada
Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

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

nou urbisol

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719
CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38
618 19 42 01
www.eucaria.com
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Salvador Riba,
un ciutadà exemplar

Concert del pianista Sam Farley,
músic de jazz, a l’Escola de Música
MÚSICA / LA VEU

HISTÒRIA / JAUME SINGLA

E

n Salvador Riba
i Gumà va ser un
igualadí que d’una
forma discreta, tenaç i
fidel als seus ideals, va
preservar per a la ciutat
una bona part del seu patrimoni cultural en dues
èpoques dures i convulses:
durant la Guerra Civil i
després durant els llarguíssims anys de la dictadura.
Quan es compleixen 15
anys de la seva mort, un
seguit d’entitats ciutadanes: Òmnium Cultural,
Ateneu Igualadí, Unicoop
Cultural.... li varen retre
un homenatge al Teatre de
l’Aurora, un espai on Salvador Riba hi va treballar
incansablement.
Un quadre amb la seva
imatge -obra de Pere Noguera- i la seva màquina
d’escriure al damunt d’una
tauleta, ens varen recordar
a tots els que l’hem conegut
el caràcter discret i incansable d’en Salvador Riba.
L’historiador Josep Maria
Torras i Ribé va ser l’encarregat de fer el panegíric biogràfic “del senyor Salvador” tal com el coneixíem
els igualadins. “En Salvador Riba va ser un ciutadà
exemplar. Va fer una tasca
molt arriscada per salvar
part del patrimoni cultural
d’Igualada. A ell li devem
les parts que es varen conservar del retaule de Santa
Maria d’Igualada durant la
Guerra Civil on va jugar
un paper moderador de
tensions” explicava Torras
Ribé.
També després de la guerra i en tornar del captiveri
en un camp de concentració, es va dedicar a la recuperació de la Cooperativa
que va jugar un paper molt
important en el subministrament de queviures en
una època tan dura com
al de l’estraperlo de postguerra. Amb el temps va
convertir l’edifici del carrer de l’Aurora “en un lloc
d’aixopluc de moltes entitats igualadines, legals
i alegals, amb el lògic perill per a la seva persona”.
Fets com l’organització de
la Marxa de la Llibertat,

campanyes d’agitació d’en
Lluís Maria Xirinachs o
la formació de la delegació anoienca d’Òmnium
Cultural “es varen fer en
aquest mateix espai on
som ara” deia Torras Ribé.
En Salvador Riba va fer
també la seva aportació
bibliogràfica conreant la
Biblioteca circulant de la
Cooperativa i escrivint els
seus llibres de divulgació
com la biografia del Pare
Marià o la transcripció
de les actes de l’Ateneu
Igualadí. Salvador Riba
va ser el primer president
de l’Ateneu recuperat i va
ser l’impulsor de les seves Escoles. “Era un home
que creia fermament en la
cultura i l’ensenyament
per al progrés de les persones”
Es va passar un vídeo
biogràfic -obra d’en Dan
Ortinez- on a través dels
testimonis d’Elisa Riba,
Antoni Dalmau, Pere Rodrigo, Carme Mateu o
Joan Valentí, entre altres,
es podia copsar l’ingent
obra de Salvador Riba en
la preservació de la cultura igualadina. Republicà
fins a la fi dels seus dies,
Salvador Riba va saber
fer de pont entre les noves generacions d’ERC,
de l’Ateneu, del cooperativisme o del cant coral
i les persones que havien
mamat aquesta cultura
durant la República.
Feren els parlaments
d’agraïment: Josep Munné, en nom de la família,
Mireia Claret, presidenta
de l’Ateneu Igualadí, Joan
Recasens, president d’Òmnium Cultural i Lluís Segura, president d’Unicoop
Cultural. Marta Riba, neta
d’en Salvador i David Riba,
nebot d’en Salvador, que
varen fer sengles interpretacions musicals. El Teatre
de l’Aurora es va quedar
petit per a tantes persones
com volien participar en
tan merescut homenatge
a una de les persones a
les quals la ciutat hi té un
deute més gran. “Va ser
un home de gran qualitat
humana i un fort compromís ciutadà” com el
qualificava Torras Ribé.

E

l proper dimarts 4
d’abril tindrà lloc un
concert de piano jazz
a càrrec del músic Sam Farley
que organitza l’Escola i Conservatori Municipal de Música d’Igualada.
Sam Farley és un pianista
americà que ha estudiat amb
músics com James Connerley, John La Barbera, Chris
Fitzgerald, i Harry Pickens.
S’ha doctorat a l’Eastman School of Music a Nova York
l’any 2006 amb els pianistes
Bill Dobbins i Harold Danko.
Una de les experiències més
impactants per ell fou rebre
les classes dels pianistes Fred
Hersch, Jim McNeely i Bill
Charlap. A Colombia ha tocat
varis concerts amb el grup de
professors d’EAFIT i ha presentat dos concerts amb la
seva banda “Four Cities”. Tocava el piano a MCO jazz fussió band i és pianista i compositor a la Metropolizón liderat
per Juan Fernando Giraldo,
un grup de jazz amb percussió de gaita que va treure el
seu primer disc amb la discogràfica Música Corriente l’any
2015. També ha tocat amb

Antonio Arnedo amb qui va
gravar un disc que rebé menció d’honor del Ministerio de
Cultura de Colombia l’any
2016. Actualment és professor
titular a la Universitat EAFIT.
El concert és a les 20h a l’Auditori 215 de l’Escola i Conservatori Municipal de Música
d’Igualada, Passeig Verdaguer
84, 86. L’entrada és gratuïta.
Concert dels pianistes Miguel Bruñó, Adrià Bravo i
Joan-Ramon Salomó, estudiants de l’ESMUC
El proper dimecres 5 d’abril
tindrà lloc un concert de piano a càrrec dels músics Miguel
Bruñó, Adrià Bravo i Joan-Ramon Salomó organitzat per

l’Escola i Conservatori Municipal de Música d’Igualada.
Piano a Catalunya és el nom
del títol del concert que ens
oferiran tres estudiants de
piano de l’Escola Superior de
Música de Catalunya. Tocaran
la Sonata en Fa Major K. 280
de W.A. Mozart, interpretada
per Miguel Bruñó; la Sonata
op. 27 nº1 de L. Beethoven
interpretada per Adrià Bravo
i els 6 moments musicals de
S. Rachmaninov interpretada
per Joan-Ramon Salomó.
El concert és a les 18.00h
a l’Auditori de l’Escola i
Conservatori Municipal de
Música d’Igualada, Passeig
Verdaguer 84, 86.
L’entrada és gratuïta.

Tres nous concerts al Hot Blues
MÚSICA / LA VEU

M

és Avui divendres
a 2/4 d’11 de la nit
es podrà gaudir
del concert de Martin Leiton
Quartet, un quartet que uneix
generacions i troba la seva
personalitat en la confluència
de diferents perspectives que
miren cap a una mateixa idea.
Les composicions pròpies de
Martín Leiton i els arranjaments de standards de Jazz
componen el repertori que
obre el joc.
L’elevada capacitat melòdica
de Santi de la Rubia (Saxo),
la subtil inventiva harmònica de Toni Saigi (Piano) i la
sòlida volatilitat percussiva
d’Andreu Pitarch (bateria)
dóna com a resultat una proposta que des de la combinació de Hard Bop, Cool Jazz,
Post Bop i Nu Jazz ens porta
a viure la intensa experiència
d’aquest quartet ple de vida i

de frescor. L’entrada al concert
té un cost de 5 euros.
Demà dissabte, nou concert
amb Nico Roig que presenta el
seu tercer disc com a cantautor, Vol. 71, un recorregut per
la ment de diferents personatges, situacions i paisatges que
conviuen en el que podria ser
un planeta real. Per un simple
ordre d’arxiu, aquest planeta
rep l’asèptic nom de ‘Vol. 71’.
Serà a 2/4 de 12 de la nit i l’entrada costarà 5 euros.
I per últim, dijous vinent a 2/4
d’11 de la nit es podrà escoltar
“Cirerot”, el projecte a saxo sol

d’Albert Cirera. Cirerot és una
proposta radical, una performance que submergirà l’espectador en sonoritats abruptes, salvatges i colossals, un
viatge fet purament de sons.
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Conversa amb el periodista i escriptor La Maçoneria interessa,
conferència a l’AUGA
Andreu Claret i Serra
LLIBRES / LA VEU

L

’Associació el Món a
Igualada va encetar el
passat mes de febrer
un bloc d’entrevistes ‘Conversa amb ...’, una manera
distesa de conèixer personalitats destacades de diferents
àmbits i descobrir el vessant

més personal. Pel pròxim 4
d’abril està convidat a l’Ateneu el periodista i escriptor
Andreu Claret i Serra. L’acte se celebrarà a les 20 h a
la Sala de Socis de l’Ateneu
Igualadí.
Després de viure durant anys
a l’Àfrica negra, Panamà i a
l’Amèrica Central, a Egipte

i als països Àrabs, Andreu
Claret ha tornat a Catalunya
on segueix exercint de periodista i escriptor. Ens parlarà
dels canvis que ha assolit el
món en els darrers 50 anys i
dels reptes i les oportunitats
que aquests canvis suposen
per Catalunya.
En l’acte també presentarà el
seu segon llibre, ‘Venjança’
La dona que buscava la veritat a Alexandria.
Presentarà l’acte Jaume Rodríguez Enrich, president de
l’Associació El món a Igualada, entitat adherida a l’Ateneu Igualadí.
Prèviament a les 18 h a
l’ABACUS (c/ Sta. Caterina)
oferirà una entrevista oberta
al públic conduïda per Jordi
Cuadras, periodista de Canal
Taronja.
Amb la col·laboració de:
Abacus Igualada.

CULTURA / LA VEU

molta informació i molts detalls clarificadors de manera
L’interès per la Maçoneria va planera i propera. Es va requedar demostrat ja abans ferir als maçons catalans i esde que el periodista David panyols amb presències ben
Revelles comences la seva sorprenents. No hi va faltar
exposició sobre aquest tema, una pinzellada sobre la lògia
i és que l’Ateneu era ple. igualadina Jespus.
S’havia programat la xerra- El proper dilluns repeteix a
da coincidint que enguany l’AUGA D avid Vila, aquesta
fa tres-cents anys de la crea- vegada amb Paraules Mogució d’aquesta organització de des. Es va informar també
caire mundial. Revelles, hàbil de les sortides i viatges que
comunicador, va transmetre és preparen.

Músiques de butxaca

Una Rosa Negra per al 20è aniversari
MÚSICA / PEP TORT

E

l divendres, nit central de celebració dels
20 anys dels concerts
de l’Ateneu. Des del ja molt
llunyà febrer de 1997 fins
avui, des de l’enyorat i més
sorollós vestíbul del teatre
fins a l’actual i molt més íntim espai de l’escenari, han
passat per l’Ateneu un munt
d’artistes diversos, estils
múltiples, mirades particulars i universals, sensibilitats
úniques, riquíssimes quasi
totes, populars algunes, desconegudes la majoria, però
d’una qualitat immensa en la
majoria dels casos.
I tot plegat, reflex fefaent
de la particular sensibilitat i
manera d’entendre la música de la persona que ha estat
l’autèntica pencaire del projecte, programadora, negociadora i una mica “trilera”
quan l’ocasió ho demandava,
l’Anna Carretero, la que ha
tirat del carro des del primer dia, la que ha negociat
amb músics i representants
el que no està escrit... la
que ens ha descobert tantes
i tantes perles, tanta i tanta
sensibilitat que sovint passa

desapercebuda i que ella ens
presenta una nit de divendres
de cada mes com el mag que,
alehop!, es treu un conill de la
txistera. L’Anna és l’ànima i tot
l’equip de l’Ateneu el tronc sòlid, massís, fiable, que munta
i desmunta i que calladament
fa que el miracle sigui possible
un divendres i un altre i un altre i un altre...
A tots ells l’agraïment sincer
de qui ha gaudit de tantes i
tantes nits de bona música,
de tants divendres d’autèntica
màgia.
I per celebrar aquest aniversari estava prevista, en principi, l’actuació dels Pincess Of

Time, la banda que va actuar
per primera vegada als cicles
de música, els que ho varen
engegat tot. A més amb l’afegit
que malgrat que actualment
la banda està dissolta, hi havia el compromís que es reunien de nou per l’ocasió. Cosa
que feia encara més especial
i únic aquest concert. Malauradament, un cop anunciat
i programat, per problemes
d’agenda d’última hora de la
cantant dels Princess (que viu
a Istanbul...), va ser del tot impossible l’esperat retrobament.
I quan tot plegat tenia pinta de
desastre, van aparèixer, ves a
saber d’on, els Silverbacks amb

la seva cantant londinenca, la
Shirley Davis. Soul de categoria, de primera classe, sense
fissures. Els Silverbacks i la
Shirley venien a presentar-nos
el seu disc Black Rose (Rosa
Negra). I novament, sense
previ avís, vàrem tenir una
nova descoberta (i en van...?).
Tots ells són músics d’ofici,
professionals, que saben que
es porten entre mans, sense
errors, com una màquina engreixada que engega el ritme a
la cançó u i no el deixa fins el
final. Xerren poc, no fan pràcticament pauses entre cançó i
cançó, i es posen al servei de
la música, comencen i endavant, ja no els pares.
I si a tot això hi afegim la veu
prodigiosa de la Shirley Davis, potent, segura, resolutiva.... la combinació resultat
no pot ser res més que magnífica, poderosa, intensa i
rica.
Música per ballar, d’alt octanatge, fàcilment enganxosa,
rica en matisos i lluminosa.
Potents i perfectes, com poques vegades hem vist a l’Ateneu, la nit ho tenia tot per ser
única i especial.
I segur que ho va ser, però a
mi ( i no crec que fos l’únic)

no m’ho va acabar de semblar. Els músics eren bons,
molt bons, la cantant poderosa, espectacular, les
cançons rodones, sense
daltabaixos, el ritme alt,
molt alt.... però no em van
enganxar, no em van seduir,
no hi va haver complicitat...
Potser hauria preferit una
mica més d’imperfecció i
d’error, i que hi hagués molta més seducció, complicitat. Pel que fa a mi, hi vaig
trobar a faltar comunicació.
I mira que la Shirley ho intentava, una i altra vegada
va provar d’implicar al públic, convidant-nos a estar
drets, a picar de mans a
acompanyar-la, però no ho
va acabar d’aconseguir.
Potser no estareu d’acord
amb la meva percepció,
però em va semblar que hi
havia molt ritme a “l’escenari” (és un dir, perquè, de
fet, no n’hi ha, d’escenari...)
i un pèl de fredor entre el
públic... Potser no. Potser és
només cosa meva, que sóc
una mica avorrit... Potser no
ho vaig entendre...
Digueu-me ruc, però a mi
la nit em va quedar una
mica curta...
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EXPOSICIONS
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.

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.

SURT A VEURE ELS
TRES TOMBS

Exposició de dibuixos infantils que
s’han presentat al concurs sobre la
festa dels Tres Tombs..
Del 24 de març al 13 d’abril a la sala
d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada.

MICADEPOC

(art/joc - joc/art) de Marcel Gros
Una exposició dels divertiments
gràfics del pallasso Marcel Gros que
capta, barreja, capgira.
Del 24 de març al 12 d’abril a la Sala
Municipal d’exposicions.

PINTURA DE NÚRIA
RIBA

Mostra del treballs de l’artista igualadina.
De l’1 al 30 d’abril al Casal Popular
d’Igualada.

ESPAI ANIVERSARI DE
LA MOSTRA

Un recorregut per diverses companyies o entitats relacionades amb el
món del teatre infantil i juvenil que
celebren anys (de 5 a 50) durant el
2017.
Del 30 de març al 2 d’abril a la sala
d’exposicions del Museu de la pell.

ART, TERRES I FOC

Obres en ceràmica de cinc artistes:
Xavier Aballí, Josep M. Baltà, Josep

Moscardó, Fèlix Plantalech i August Rosell.
Del 23 de març al 14 de maig a Artèria, espai d’art i tallers.

UDI, UN VIATGE PLE
D’EMOCIONS

Activitat interdisciplinària on es
combina la música i l’art adreçada
als nens i nenes de 2n de primària.
Del 3 al 28 d’abril a la sala d’exposicions de la Gaspar Camps.

MIGUEL HERNANDEZ,
EL POETA DEL POBLE

Un breu recorregut per la vida i
obra d’aquest poeta d’Oriola. Amb
motiu del 75è aniversari de la seva
mort..
Del 3 al 29 d’abril al vestíbul de la
Biblioteca Central.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Aquests dies es parla d’Elna ...
Una entranyable promesa de “llum” i de vida

Q

uè és Elna? Elna és una meravellosa població francesa –a quatre passes de Perpinyàembolcallada de mar i de muntanya que, de
sempre, ha gaudit del privilegi de l’harmoniosa cohesió dels Pirineus amb la Mediterrània, a més d’un
atresorat patrimoni històric.
Per que se’n parla tant? Perquè amb el reclam de recuperar la memòria històrica de les persones que
van perdre la Guerra Civil, hom ha vist inexcusable
de commemorar la tasca humanitària que en aquest
venturós indret s’hi va dur a terme, des dels inicis
del 1939.
Això és, una jove de nacionalitat suïssa, l’Elisabeth
Eidenbenz (avui una anciana de 93 anys, que viu en
una població austríaca) va ser la precursora i directora de l’anomenada Maternitat d’Elna. Ella, amb
una saludable vellesa i envaïda de records, entre homenatge i homenatge, encara parla emocionada de
l’instant en què –en tant que infermera- es va proposar d’ajudar a néixer a totes les criatures, filles de
dones exiliades de la Guerra Civil, confinades en els
camps de concentració de la Catalunya Nord.
Després de cinc dècades de callades complicitats,
fa ben poc que l’Estat francès ha decidit de retre un
merescut homenatge a la seva desinteressada acció
filantròpica i humana, en concret, amb les dones jueves. A propòsit d’aquesta causa, de seguida va descobrir-se que la jove Elisabeth, en un primer moment,
abans de l’esclat de la Segona Guerra Mundial, havia
recuperat el que era una ruïnosa finca de tres plantes
per tal d’acollir i assistir els infantaments de les dones catalanes i espanyoles, en aquella tràgica ruta de
l’exili de la Gerra Civil, tal i com ho certifiquen centenars d’inscripcions de naixement del registre civil
de la població d’Elna.
Si bé, després de travessar els Pirineus, el destí inicial de més de mig milió d’ànimes derrotades eren els
camps de refugiats d’ Argelès, Sant Cebrià del Rosselló i Ribesaltes -amb unes instal.lacions precàries
i amb unes extremes condicions de fred, de fam i
manca d’higiène- l’elevadíssim índex de mortaldat

infantil de les criatures infantades als estables d’Hares s’esdevenia esfereïdor. En
aquest sentit, testimoni d’aquesta fatal situació, Elisabeth Eidenbenz –la Isabel per
a les refugiades republicanes- amb només
vint-i-quatre anys va aixecar, donar vida i
organitzar una “casa de maternitat”, la Maternitat d’Elna. La Maternitat era un abric
sense pretensions que, malgrat l’austeritat,
regalava atenció sanitària i caliu per a què
les parteres hi passessin el més anterior i el
posterior a l’infantament.
Als anys 1940 i 1941 es va viure el període
de màxima activitat de la Maternitat, amb
uns trenta naixements mensuals. Amb
motiu de l’avenç del nazisme, l’última etapa de l’escurçada vida d’aquest angelical
racó de món, enmig de tanta guerra, es veu
protagonitzada per la presència de milers
de dones jueves vingudes expressament
per infantar els seus fills. Definitivament,
no massa més tard, la França ocupada va
veure tancar les portes d’aquella resplendent promesa de llum i de vida.
Ella, a casa seva, encara conserva amorosament documents i fotografies d’aquells
anys, que -des de fa quatre dies- han possibilitat de crear un extraordinari Arxiu de
la història de la Maternitat, una vegada rescatat l’edifici com a memorial. Als nostres
dies, més de cinquanta nens de vora setanta anys són els supervivents, al costat d’algunes mares quasi centenàries, d’aquella feliç història de prop
de sis centes criatures infantades, només de l’Estat
espanyol a qui l’Elisabeth va fer guanyar “el triomf
de la vida”.
En aquests dies en què et batega el cor en l’aposta
compromesa per a dignificar la memòria històrica, una escapada a Elna com la que vam viure fa
uns dies unes quantes ànimes sensibles a la “llum”
d’aquell prometedor i paradisíac univers -acompa-

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

nyades i conduïdes de la mà generosa i sàvia de la
nostra amiga, l’Assumpta Montellà, autora del llibre
“La Maternitat d’Elna”- ha estat de totes totes una
experiència summament corprenedora i, definitivament, inesborrable.
En aquesta avinentesa, aquesta seqüenciació fotogràfica de l’anomenada “Maternité Suisse d’Elne”
–entenc que- pot servir com a un reclam visual
previ a la descoberta d’aquesta testimonial “casa
de llum” i d’amor .
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Butrint, Els signes del temps encara es deixen veure

B

utrint (Butrinti), a una vintena de quilòmetres al sud de Sarandë, a la costa
sud-oest de la Rivera albanesa, davant de l’illa de Corfú i emmirallant-se
sobre les llacunes de Butrint i Bufi que es perden en trobar-se amb les aigües
de la mar Jònica; és l’espai arqueològic i de ruïnes (Butrint, Patrimoni de la Humanitat, 1992) que apunta a ser el Parc Arqueològic més espectacular d’Albània. Aquí,
malgrat no ser una especialista en destinacions arqueològiques, tot just accedir a
unes passes de l’interior del recinte ja vius l’embolcall d’un univers de ruïnes que et
transporta de manera assossegada per un no menys pertorbador paisatge del funest
esfondrament d’un riquíssim passat. Efectivament, per entre les ruïnes, centenars
de petjades et conviden a recrear-te en l’imaginari de diferents episodis d’històries
mil·lenàries.
Ll’espectacular bellesa de tants eucaliptus i llorers, que pas a pas deixen entreveure
la grandiositat d’aquelles pintoresques llacunes, no esquiva ni uns impressionants
treballs d’excavació ni el supòsit de les elevades inversions aportades per a aquest
grandiós complex i -si cap- estratègic emplaçament arqueològic. Els signes del
temps, doncs, et descobreixen ben aviat un lloc que ja havia estat poblat vuit centúries abans de l’Era cristiana, evidenciant el primer assentament que de seguida va
convertir-se en un vertader reclam per al culte a la divinitat grega de la medicina,
Esculapi. Més endavant, al segle I a. d. Crist, Cèsar hi va fundar una colònia romana
i, seguidament, el seu fill August va esdevenir un dels grans impulsors del desenvolupament econòmic i portuari d’una important, encara que petita, ciutat romana.
En èpoques posteriors, l’avenir d’aquesta plaça va veure’s afectat per les sovintejades
lluites de poder amb pobles veïns com ho van ser: bizantins, venecians i otomans.
Una mirada atenta et permet recórrer distints escenaris, evocadors d’uns atresorats
relats; aquest és el cas d’un colossal Teatre del segle III a. C., en la línia dels teatres
clàssics, que encara serveix de recinte per a la celebració de nombroses actuacions
estivals. Inicialment construït pels primers colons grecs, uns seients molt ben remodelats de l’etapa romana t’ofereixen l’àmbit d’ampliació que va capacitar-lo per a més
de mil cinc-cents espectadors. I, a unes passes, uns altres objectes arquitectònics d’un
singular interès són: d’una banda, davant de l’antic fòrum romà, el Temple del déu
grec de la medicina, Esculapi, del segle IV a. C., d’una discreta planta rectangular
sobre el qual s’hi imposava una respectable volta; de l’altra, les típiques cases romanes construïdes –com per exemple, el Palau Trilobulat- amb uns espaiosos jardins,
sempre properes al riu; i, per descomptat, les distintes sales de bany o termes amb
nombrosos elements decoratius i pictòrics a les seves parets. Emperò són ben singulars les ruïnes de l’antic baptisteri paleocristià (de l’època bizantina) que mostren
una preciosa forma circular amb una pica baptismal al centre, i des d’on et resulten
admirables uns estètics i antiquíssims mosaics amb motius figuratius de passatges
bíblics. Àdhuc, és la gran Basílica, de tres naus i planta rectangular, la que millor et
permet recapitular l’harmònic traspàs constructiu del temps dels grecs cap al dels
romans i, fins i tot amb la incorporació d’algunes empremtes de l’estètica bizantina.

Arquitectures i veïnatges

Amb tot, el Museu Butrint, creat a l’any 2005 pel Govern d’Albània i la Fundació
Butrint, des de dalt de l’antiga fortificació medieval i de planta totalment irregular, a
més d’apropar-te a unes espectaculars panoràmiques sobre tot el parc arqueològic,
t’introdueix a la història de Butrint a través de les troballes arqueològiques realitzades per la Missió Arqueològica italiana, en el període entre les dues guerres mundials, i més recentment per arqueòlegs albanesos.

Casa Butrint

Museu Butrint

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Un president culer a Igualada

L

a setmana passada morí Agustí Montal Costa, que fou el
president del Barça (19691977) que va cobrir una etapa especial, en les èpoques dictatorial i de
transició.
Amb els secretaris Armand Caraben i Joan Granados, recatalanitzà
el Club, amb la senyera al camp, la
megafonia i roda de premsa en català. Fitxatge de Johan Cruyff; 0-5 al
Madrid i guanyar la Lliga.
El 14 d’octubre de 1973, apadrinà
-juntament amb Assumpció Valls,
de Riba Ortínez- la senyera de la
Penya blaugrana local, a la Tossa de

Montbui (foto) després d’una missa,
que celebrà l’igualadí, P. Jaume Castelltort, escolapi. Un vermut, una
ballada de sardanes, amb la “Principal del Bages” i un dinar, a la Granja
Pla, acabaren la festa.
El 18 de novembre de 1977, la Penya li dedicà un homenatge, amb
motiu d’acabar el seu mandat. Va
venir acompanyat del directiu igualadí, Josep Riba Ortínez i els jugadors, Artola, Asensi, Clares i De la
Cruz. Es feu un sopar, a la seu del
“Bar Capri”. A l’hora de les postres el
President de la Penya, Joan Sabaté,
felicità l’homenatjat.
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DIVENDRES 31
LA MOSTRA D’IGUALADA
Igualada
La Mostra, 28a Fira de teatre infantil i juvenil. 4 dies per gaudir dels millors espectacles per a infants i jove.
Divendres durant tot el dia a diversos espais de la ciutat.
CONFERÈNCIA
Igualada
Taula rodona La Mostra d’Igualada: “De
què els parlem?”
Debat amb públic i professionals, tant
artistes com programadors, sobre com
afrontar temàtiques poc tractades al teatre
familiar.
Divendres a les 10 del matí a l’auditori del
Museu.
PARELLES LINGÜÍSTIQUES
Igualada
Si vols fer de voluntari per ajudar persones
no catalanoparlants a fer conversa, apunta-t’hi!Si vols fer d’aprenent i millorar la
fluïdesa en català, inscriu-t’hi.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Central.
BARRUFAJOCS
Igualada
Vine a la Biblioteca a gaudir de jocs de
taula que s’inspiren en històries i estimulen la creativitat. Adreçat a nens i nenes a
partir de 8 anys.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central.
CONCERT
Igualada
Concert amb Martín Leiton Quartet. Un
quartet que uneix generacions i troba la
seva personalitat en la confluència de diferents perspectives que miren cap a una
mateixa idea.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al bar musical Hot Blues.

DISSABTE 1
LA MOSTRA D’IGUALADA
Igualada
La Mostra, 28a Fira de teatre infantil i juvenil. 4 dies per gaudir dels millors espectacles per a infants i jove.
Dissabte durant tot el dia a diversos espais de la ciutat.
CONCERT
Igualada
Nico Roig presenta el seu tercer disc com
a cantautor, Vol. 71, un recorregut per la
ment de diferents personatges, situacions
i paisatges que conviuen en el que podria
ser un planeta real.
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit al bar musical Hot Blues.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “La república catalana” de Ramon Cotarelo. Conferència-col•loqui amb Ramón Cotarelo.
Moderat pel periodista Jordi Còdol. Organitza ANC Anoia.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a l’auditori
del Museu de la Pell.
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PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “Com ser un pirata”
de Ton Lloret i Martí Garrancho. Es comptarà amb la presència de l’autor.
Dissabte a 2/4 d’1 del migdia a la llibreria
Aqualata.
XERRADA
Calaf
Xerrada “Educar sense cridar” a càrrec
d’Alba Castellví.
Dissabte a 2/4 d’11 del matí a la sala de
fusta del Casal.
MÚSICA
Piera
9a Trobada de saxos Limnos Quartet.
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Foment.
TALLER
Òdena
“Expressió a través del so, la vibració i el
silenci”. A càrrec de Elena Tan, terapeuta
del so, flors de Bach, reflexologia, massatge amb vol Tibetà. Col·laboradora de SOS
Dona i a l’Escola Àuria
Dissabte a les 6 de la tarda a la sala de
plens de l’Ajuntament.
HORA DEL CONTE
Montbui
“Contes d’Andersen”. Amb motiu del Dia
Internacional del Llibre Infantil i Juvenil
per commemorar el naixement de Hans
Christian Andersen.
Dissabte a les 12 del migdia a la Biblioteca Mont-Àgora.

DIUMENGE 2
LA MOSTRA D’IGUALADA
Igualada
La Mostra, 28a Fira de teatre infantil i juvenil. 4 dies per gaudir dels millors espectacles per a infants i jove.
Diumenge durant tot el dia a diversos espais de la ciutat.
VISITA GUIADA
Igualada
Coneix el Museu de la Pell i Cal Granotes
Cada primer diumenge de mes el Museu
ofereix una visita guiada gratuïta a tots els
espais.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu
de la Pell.
RECREA’T
Igualada
Un petit/gran món de cultura, esdevé real
cada primer diumenge de mes al barri del
Rec d’Igualada.
Diumenge d’11 del matí a 3 de la tarda a
laBastida.
XERRADA
Igualada
“Diàleg feminista per la construcció de la
república”. Taula rodona sobre la república
i la consecució dels drets de la dona, així
com del seu paper en la pràctica feminista,
la democràcia i la construcció de la república catalana..
Diumenge a les 12 del migdia al Casal Popular d’Igualada.

FESTIVAL D’ORGUE
Igualada
Paolo Devito, organista titular de l’església
de la Sagrada Família de Fabriano i Mirella
Dirminti. Concert per a orgue a 4 mans i 4
peus, amb composicions de Rameau, Händel, Vivaldi, Bachmann, Mozart i Mengoniai.
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica
de Santa Maria.
CONCERT-VERMUT
Calaf
Concert-vermut a càrrec de Luthea Salom
cantautora, productora hispanocanadenca
afincada a Nova York, autora de les cançons de la sèrie Citesde TV-3.
Diumenge a 2/4 d’1 al Cafè del Casal.
FESTA DE LA FORJA
Piera
Esmorzar popular, concert vermut, dinar
amb escudella del ferrer i carn d’olla i durant tot el dia tallers de forja, oberts a tothom, per aprendre l’art de la forja.
Diumenge a partir de les 10 del matí a la
plaça del Sant Crist.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Piera
Missa i acte de presentació del llibre dels
50 anys de la missa del Sant Crist, amb la
participació del Cor Parroquial.
Diumenge a les 11 del matí a l’església de
Santa Maria.
MÚSICA
Masquefa
Masquefa sona bé.. Masquefa i Montgrins
és el concert d’estrena de les obres finalistes presentades al primer premi de composició de música per a cobla que porta el
seu nom
Diunenge a les 6 d ela tarda a l’antiga fàbrica Rogelio Rojo.

DILLUNS 3
CONFERÈNCIA
Igualada
Un tal Pere i David Vila. Paraules mogudes
La paraula és una eina de creació massiva
de nous noms i de noves realitats. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 4

HORA DEL CONTE
Igualada
Contes de sempre i per sempre
A càrrec de Carles VidalAmb motiu del
Dia internacional del llibre infantil i juvenil.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca
Central.
CONVERSA
Igualada
Espai d’entrevistes organitzat per l’Associació el Món a Igualada. Conversa amb Andreu Claret i Serra, periodista i escriptor.
Dimarts a les 8 del vespre a la sala de socis de l’Ateneu.
TALLER INFANTIL
Piera
A partir de la lectura de la llegenda de Sant
Jordi i de la mà de Calidoscipi-Espai de
Creació Plàstica els participants podran
crear en fang els personatges i elements
que intervenen en la llegenda.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca.

DIMECRES 5
MÚSICA
Igualada
Concert de piano. A càrrec d’alumnes de
l’Escola Superior de Música de Catalunya,
amb obres de Mozart, Beethoven i Rachmaninov
Dimecres a les 6 de la tarda a l’auditori de
l’Escola de Música.

DIJOUS 6
MÚSICA
Igualada
Cirerot. És el projecte a saxo sol de Albert
Cirera. Però Cirerot, també és una proposta radical. Una performance que submergirà l’espectador en sonoritats abruptes, salvatges i colossals.
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar musical
Hot Blues.
PANTALLA OBERTA
Igualada
Nova sessió del Pantalla Oberta amb la
projecció de al pel.lícula “La bella y la bestia” feta pel poeta francès Jean Cocteau i
que ha estat tot un referent ineludible per
a les posteriors versions.
Dijous a les 8 del vespre a l’Ateneu Cinema.

VISITA GUIADA
Igualada
Coneix la cultura del vi i descobreix una
perla de l’arquitectura de Cèsar Martinell
a Igualada. Visita guiada per David Martínez.
Dimarts a les 10 del matí al Celler Martinell.

CONFERÈNCIA
Igualada
Espai Parlem i fent. ‘Tècnica metamòrfica
i prenatal’ Tècnica senzilla d’aplicar i amb
molts beneficis. A càrrec d’Imma Vila, terapeuta i mestra de Reiki
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala LAB
de l’Ateneu

MÚSICA
Igualada
Concert de piano jazz a càrrec del músic
Sam Farleyl que organitza l’Escola i Conservatori Municipal de Música d’Igualada.
Dimarts a les 8 del vespre a l’auditori de
l’Escola de Música.

XERRADA
Igualada
‘Parlem de coaching’ xerrada en la que
s’explicarà què és el coaching, en què consisteix, per a què i per a qui pot ser útil. A
càrrec de: Carola Ribaudí Trepat.
Dijous a les 8 del vespre a la sala de socis de l’Ateneu.
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

HORITZONTALS:
1. Pastilla en funcions de camamilla. No fa la unió però la força sí / 2. Com m’engresco, amb
l’amanida mallorquina! És perfecte en sentit contrari / 3. Fa remor. Ni és pas curt ni cuit, és nascut, i peixat, per Pasqua. Simple (però menys que una merda) / 4. Sultanat en ple romanticisme.
Flairosa d’herbes / 5. Mineral que podria passar per... per una altra cosa. Poc crèdul?: no, és comestible / 6. Gas xarbotat. Les més boniques són les dels meus ulls / 7. O està adaptada o ja va bé
tal com està. Introducció a l’aeromodelisme / 8. Preferiu el plat de llenties. Situats tenaçment al
palmell de la mà / 9. Ep, tu, pst! Gira el raïm i se li fa pansa. Ningú la guanya en virtut / 10. És a la
canoa com a fora el foraster. Un espartà a l’ànima del pilotari / 11. Nou buida. Sí que és un tossut,
sí, i un obstinat. Indicis de linxament / 12. La lletra de tot idiota. De tots els monjos el més mal
vestit / 13. I aquesta, que sembla monja, és nit lluminosa. La mare de tots els cavalls.

1
2
3
4
5
6
7

VERTICALS:
1. Dels vegetals que germinen com atropellats. O ve a arreglar la caldera o em farà un dribbling
/ 2. Abracen en Nèstor. Antiga grega que ja duia Citröen. Retrogust de poniol / 3. Si no s’hagués
casat ara no es trobaria així. Una de la tercera generació, la que matarà el planeta / 4. L’irresistible.
Sacsejar la branca per fer caure les olives / 5. Primers rastres d’opsonització. Com que no està
nerviós no para de moure’s. El gallec / 6. Si hi ha lloc, l’indica. Alzinats com en temps passats / 7.
Sis sense seguretat social. Fills naturals de l’urani. Surten de la masmorra / 8. En Vilanova, el de
passat iugoslau. És cosa del jardí paradisíac / 9. Insinuen indicis. També li diuen formol, que no
està mal. No acaba de fer el pes / 10. Com ho deia?: fa de bon estar-hi. Breu conte moral per fer
apologia del pròleg / 11. Deixar de fer servir. Adherit a la cordada que puja / 12. Mercat rural i
ocasional. Per què no deixa sortir líquid?: ella mateixa ho diu.

8
9
10
11
12
13
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Extraordinària

A Tous • “Frantz”

RAMON ROBERT /

R

ealitzada per François Ozon,
aquesta extraordinària pel·lícula francesa està lliurement
basada en el llargmetratge Remordiment, realitzat pel cineasta alemany
Ernst Lubitsch a l’any 1932. La pel·lícula situa la seva acció en una petita localitat alemanya posterior a la I Guerra Mundial. Allí, la jove Anna (Paula
Beer), va cada dia al cementiri a plorar
la pèrdua de el seu xicot Frantz, que va
morir en una batalla a França. Un dia
es troba amb Adrien (Pierre Niney),
un jove francès que ha anat a dipositar
flors a la tomba de Frantz. La presència
d’aquest xicot en un país que acaba de
perdre la guerra suscitarà emocions i
encendra passions.
Alhora drama subtil i tragèdia absoluta, la pel.lícula de François Ozon
està molt ben ambientada i narrada
amb intensitat, sensibilitat i elegància.
Bellíssima fotografia en blanc i negre.

A Igualada i Montbui

Tornen els Barrufets

Tancats i barrats

• “El bar”

• “Los Pifufos: la aldea escondida”
RAMON ROBERT /

A

l’any 2011 els famosos barrufets (el seu origen és belga, i
van néixer en patufet a l’any
1958, creats per Peyo) van debutar
en format cinematogràfic i producció
nord-americana. Aquella pel·lícula va
donar molts guanys als seus productors. D’aquesta manera, la continuació
no es va fer esperar, arribant a les pantalles internacionals a l’any 2013. Ara
tenim en cartell la tercera pel·lícula
dels barrufets (pitufos en castellà i schtroumpf en francès), si bé cal recordar que el cinema francès ja va produir

altres títols sobre aquests entranyables
personatges.
Diguem-li comèdia de dibuixos o cinema familiar, el cert és que la tercera
part de les aventures dels Barrufets tornaran a complaure al públic infantil i a
un públic adult que els va conèixer lleguin patufets o per televisió. En la nova
pel.lícula, Barrufeta i els seus germans
practiquen senderisme pel desconegut
Bosc Encantat, tractant de trobar un
llegendari poble per als Barrufets. Ho
han de fer abans que el seu némesis, el
malvat mag Gargamel, ho faci. Durant
el camí, alguns dels misteris dels Barrufets comencen a sortir a la llum.
RAMON ROBERT /

P

eculiar, personal i moltes vegades carregat d’humor negre,
excèntric o pervers, el cinema
d’Álex de la Iglésia té molts seguidors.
Va debutar com a director a l’any 1992
amb Acción mutante i des de llavors
ha desenvolupat una carrera amb alts
i baixos de qualitat artística, però que
sempre ha tingut un públic molt receptiu. Amb pel.lícules com El día de
la béstia, La comunidad, Los crímenes
de Oxford. Muertos de risa o Balada
triste de trompeta, el cineasta bilbaí
s’ha fet amb un nom i amb un prestigi
més que suficient. Ara ens presenta la
seva nova pel·lícula, El bar. Molts ja la
consideren una de les millors de tota
la seva filmografia.

Amb guió del propi de la Iglésia i del
seu habitual col.laborador Jorge Guerricaechevarría, El bar situa la seva acció a les nou hores del matí. Un grup
de persones absolutament heterogeni
esmorza en un bar del centre de Madrid. Un d’ells té pressa; en sortir per la
porta rep un tret al cap. Ningú s’atreveix a socórrer-lo. Estan atrapats dins
del bar. No entenen res del que passa;
no saben què fer.
A mig camí entre el thriller kafkià i
coral i la comèdia negre, El bar arrenca
de manera estimulant, ofereix alguns
moments brillants i permet que els actors és puguin lluir en els seus papers.
Actors com Blanca Suárez, Secun de
la Rosa, Carmen Machi, Terele Pávez,
Joaquín Climent o Mario Casas, que
costa de reconèixer.

CULTURA / CARTELLERA |
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KONG. LA ISLA CALAVERA
Estats Units. Fantasia. De Jordan Vogt-Roberts. Amb Tom
Hiddleston, Brie Larson, Samuel L.Jackson, John Goodman.
Anys 70, un variat grup d’exploradors i soldats és reclutat
per viatjar a una misteriosa illa del Pacífic. Però al endinsar-se en aquesta bella però traïdora illa, els exploradors
trobaran alguna cosa absolutament sorprenent. Sense saber-ho, estaran envaint els dominis del mític Kong, el gegant
goril·la el rei de l´illa.
LA BELLA Y LA BESTIA
Estats Units. Fantasia. De Bill Condon. Amb Emma Watson, 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, decideix anar a un castell i quedar aquí atrapada al costat d’una
bèstia maleïda.
BAR BAHAR, ENTRE DOS MUNDOS
Israel. Drama. De Maysaloun Hamoud. Amb Mouna
Hawa, Shaden Kanboura, Sana Jammalieh.
Salma, Laila i Nur no encaixaran mai en la societat on
viuen. Palestines amb passaport israelià, opten per viure
una vida de llibertat a Tel Aviv, lluny dels seus llocs d’origen. Les tres busquen l’amor, però com a joves palestines
aviat s’adonaran que una relació escollida per elles no és
una cosa fàcilment assolible.
INCERTA GLORIA
Espanya. Drama. D´ Agustí Villaronga. Amb Marcel Borràs, Núria Prims, Bruna Cusí, Oriol Pla, Juan Diego, Terele
Pávez.
Plena Guerra Civil Espanyola, al front d’Aragó, any 1937. Lluís, 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 COMUNIDAD DE LOS CORAZONES ROTOS
França. Comèdia dramàtica. De Samuel Benchetrit. Amb
Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Michael Pitt, Valeria
Bruni Tedeschi.
Un edifici atrotinat en els suburbis d’una ciutat francesa.
Allà hi viu gent solitària: un discapacitat i la seva infermera,
una aspirant a actriu, una mare amb el fill a la presó, un
astronauta caigut del cel i un veí intractable. Quan l’ascensor de l’edifici comenci a fallar, alguns d’aquests peculiars
personatges començaran a entaular converses i establiran
diverses parelles. Però, ¿seran capaços de trobar l’amor?
FRANTZ
França. Drama. De François Ozon. Amb Pierre Niney,
Paula Beer, Cyrielle Clair, Marie Gruber.
Una petita ciutat alemanya, poc temps després de la I Guerra Mundial. Anna va tots els dies a visitar la tomba del seu
promès Frantz, assassinat a França. Un dia, Adrien, un misteriós jove francès, també deixa flors a la tomba. La seva
presència suscitarà reaccions imprevisibles en un entorn
marcat per la derrota d’Alemanya...

LOS PITUFOS: LA ALDEA ESCONDIDA
Estats Units. Animació. De Kelly Asbury.
Barrufeta i els seus germans practiquen senderisme pel desconegut Bosc Encantat tractant de trobar un llegendari poble per als Barrufets. Ho han de fer abans que el seu némesis,
el malvat mag Gargamel, ho faci. Durant el camí, alguns dels
misteris dels Barrufets comencen a sortir a la llum.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
(Dimecres dia de l’espectador)
LOS PITUFOS: LA ALDEA ESCONDIDA
Dv: 18:00 (CAT)
Ds i Dg: 11:00 (CAT)/16:10/18:00 (CAT)
Dll: 18:00 (CAT)
Dt: 18:00
Dc: 18:00 (CAT)
Dj: 18:00
LA COMUNIDAD DE LOS CORAZONES
ROTOS
Dv, Dg, Dt i Dc: 20:00
Ds: 22:00
Dll: 19:30
Dj: 16:10
EL BAR
Dv, Dg, Dll, Dt i Dj: 22:00
Ds: 20:00
Dc: 16:10/22:00
LA BELLA Y LA BESTIA (VOSE) de
Jean Cocteau (Pantalla Oberta)
Dj: 20:00

Casal
St. Martí de Tous
BAR BAHAR (entre dos mundos) (16
anys)
Dg: 18:00
FRANTZ (7 anys)
Dg: 19:40

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA AUDITORI
LOS PITUFOS: LA ALDEA ESCONDIDA
Dv: 18:30/20:30
Ds:16:30/18:30/20:30
Dg:16:30/18:30/20:30

67

Yelmo Cines 3D
Abrera
1/ LA BELLA Y LA BESTIA (TP)
Dv. Dll a Dj: 18:20/21:00
Ds i Dg:12:00/15:45/18:30/21:00
2/ GHOST IN THE SHELL (TP)
Dv. Dll a Dj: 18:00/20:30/22:45
Ds i Dg:13:00/16:10/18:20/20:30/22:45
2/ GHOST IN THE SHELL (3D)(TP)
Dll, Dt i Dj: 18:00
3/ ES POR TU BIEN (7A)
Dv. Dll a Dj: 17:50/20:00
Ds i Dg: 18:40/20:35
3/ KONG: LA ISLA CALAVERA (7A)
Dv. Dll a Dj: 22:00
Ds i Dg: 16:15/22:30
3/ BATMAN LEGO (TP)
Ds i Dg: 12:50
4/ LOS PITUFOS (TP)
Dv. Dll a Dj: 18:00/20:00
Ds i Dg: 11:45/18:00/20:00
4/ LOS PITUFOS (3D)(TP)
Ds i Dg: 13:45
4/ LOS PITUFOS (CAT)(TP)
Ds i Dg: 16:00
4/ LOGAN (16A)
Dv a Dj: 22:00
5/ LA BELLA Y LA BESTIA (TP)
Dv a Dj: 17:00/19:40/22:20
5/ LA BELLA Y LA BESTIA (3D)(TP)
Ds i Dg: 13:30
6/ LOS PITUFOS (TP)
Ds i Dg: 17:05/19:05
6/ LOS PITUFOS (CAT)(TP)
Dv. Dll a Dj: 17:05
Ds i Dg: 13:05/15:05
6/ INCERTA GLORIA (12A)
Dv. Dll a Dj: 19:30
Ds i Dg: 21:05
6/ EL GUARDIAN INVISIBLE (16A)
Dv: 22:10
Dll a Dj: 22:00
7/ EL GUARDIAN INVISIBLE (16A)
Ds a Dg: 15:40
7/ EL BAR (16A)
Dv a Dj: 18:15/20:25/22:35
7/ BALLERINA (TP)
Ds i Dg: 12:05/13:50
8/ MAÑANA EMPIEZA TODO (7A)
Dv. Dll a Dj: 17:00/19:20/21:45
Ds i Dg:12:20/14:40/17:00/19:20/21:45

SALA PETITA
EL BAR
Dv: 18:30/20:40
Ds: 16:30/18:45/20:45
Dg: 16:30/18:45/20:45

Venda nou i ocasió
Reparació
Lloguer

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

SORTEIG
2 ENTRADES

DE 2 ENTRADES PER

SORTEIG

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

AL TEATRE DE L’AURORA

UN VOL
EN GLOBUS

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG D’UNA
BICICLETA

MÙSIQUES DE BUTXACA
PLANXISTERIA
GELABERT S.L
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
Un forfait circuit
per a 2 persones

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
DE 2 ENTRADES

SORTEIG

www.musiquesdebutxaca.cat

UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

SORTEIG
2 Entrades

I.H.C.

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

SORTEIG DE

GUANYADORS DELS SORTEJOS DE
Entrades Yelmo Cines
Rafael Domenech
Carme Peñafiel
Marina Valles
Montse Miret

2

Entrades Cine Ateneu

Entrades Música de Butxaca

MªDolors Rabell

Alex Llacuna
Miquel Torbisco
Francesca Castells
Amador Sola

ENTRADES

Entrades Teatre de l’Aurora

Entrades IHC

Roser Vila

Entrades Museu del tren

Clara Sauche

Ismael Miquel

Vol en globus

Escalada

Forfait circuit Les Deus

Entrades Teatre Nu

Marc Mensa

Esteve Camps

Laia Vaques

Fracesc Trias

Bicicleta

Abonament Amics de la Música

Entrades Museu del Traginer

Juan Bernadas

Josefina Rivas

Maria Benet

Val de xapa i pintura

Montserrat Bas

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis
participar i omple les dades personals per a que
puguem contactar amb tu!

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
El lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i
inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als
seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de rebre informació de les
activitats i serveis propis La Veu, així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals
que La Veu pugui portar a terme, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Entrades Museu del tren

Vol en globus

Entrades Yelmo Cines

Entrades IHC

Entrades Música de Butxaca

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Bicicleta

Forfait circuit Les Deus

Escalada

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Abonament Amics de la Música

Teatre Nu

TOTS ELS SORTEJOS

SORTEIG

de 8 abonaments
anuals per al cicle
de concerts 2017
dels Hostalets
de Pierola

TELEVISIÓ I RÀDIO |
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PROGRAMACIÓ CANAL TARONJA ANOIA
DIMECRES

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

DIMARTS
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.

També pots veure
programació a la carta a:
canaltaronja.tv/anoia

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.

DIJOUS
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.

DIVENDRES
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.

DISSABTE
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.

DIUMENGE
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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Divendres de pregària al
Sant Crist

Un nou diaca al servei de
les parròquies de l’Anoia
ESGLÉSIA / LA VEU

E

l passat diumenge 19
de març, el bisbe de Vic,
Mons. Romà Casanova
va visitar Sant Martí de Tous
per ordenar diaca a Alejandro
Enríquez, missioner josefí. El
jove religiós va estar acompanyat de molts dels seus familiars, vinguts de Mèxic, i de companys josefins, l’ordre fundada
per l’igualadí Pare Josep Maria
Vilaseca.
En una església parroquial plena de gom a gom, el bisbe Romà
va afirmar que “fou el treball, fa
més de cent anys, del P. Josep

Maria Vilaseca, nascut i batejat
en la nostra diòcesi, en concret a Igualada, el que ara dóna
fruit entre nosaltres amb el goig
d’una ordenació diaconal”. I afegí: “la missió evangelizadora us
demana a vosaltres i a tots els
que creiem en Jesús, el salvador
dels homes, un lliurament generós i fidel, santedat de vida i
llançar-nos sense por a l’aventura missionera. No perdeu mai el
vostre carisma propi de josefins
missioners; sinó que, a la terra
que va veure néixer al vostre
fundador que sapigueu trobar
més i més la vostra fidelitat al
lliurament missioner”.

ESGLÉSIA / LA VEU

Actualment la congregació dels
Pares Josefins regeixen la parròquia de Fàtima d’Igualada, la
de la Pobla de Claramunt i Sant
Martí de Tous, així com la capellania del Monestir de les Carmelites.

Festa de Sant Josep
El passat dissabte 18 de març,
a la parròquia de Santa Maria
de La Pobla de Claramunt, es
va celebrar la festa de Sant Josep. Fins allà es van traslladar
els feligresos de Sant Martí
de Tous i de la parròquia de
Fàtima d’Igualada, comunitats que estan sota la direcció
dels Missioners josefins del p.
Vilaseca, per tal de festejar el
seu Patró.
Les tres parròquies van compartir un dinar de germanor
juntament amb els pares i
germans josefins, així com
amb la família de l’Alejandro
Enríquez Islas que el diumenge 19, seria ordenat diaca.
Amics i família, així com el
superior provincial el p. José
Luis Pacheco i el seu vicari el
p. Javier Hernández Galindo
van arribar des de Mèxic per
acompanyar l’Alejandro en la
seva ordenació, també els josefins residents a Roma van
ser presents.
En el dinar es van poder degustar diversos plats de la cuina catalana, acompanyats de
les tradicionals salses picants
i les “tortillas” mexicanes elaborades pels missioners.
La celebració també va comptar amb la presència del sr.
Bisbe de Vic, Romà Casanova i el seu secretari. Durant

la festa es van cantar cançons
mexicanes i catalanes, se li va
cantar a la Mare de Déu de
Guadalupe, a la Mare de Déu
de Montserrat i fins i tot es va
entonar la Salve Rociera amb
la participació del Sr. Bisbe en

totes elles, el qual en la seva
benedicció va fer referència
al P. Josep Maria Vilaseca i a
la tasca tan important que desenvolupen els missioners a la
nostra Diòcesi.

El proper divendres dia 31 de
març, a ¾ de 8 del vespre, i a
l’església del Roser tindrà lloc el
cinquè dels Misereres o Divendres de Pregària al Sant Crist
d’Igualada. En aquesta ocasió,
i seguint el programa de convidar en cadascun dels Misereres
a ordes relegioses establertes a
Igualada no vinculades al món
educatiu, la celebració anirà
dedicada a la Comunitat dels
pares Josefins. L’orde dels Missioners de Sant Josep fou fundada per l’Igualadí pare Josep
M. Vilaseca, enguany fa 145

anys. Presidirà la celebració el
pare Miguel Guillén. Dirigirà
els cants el Sr Florenci Oliva,
mentre que acompanyarà a
l’orgue el Sr Lluís Victori.
El proppassat divendres tingué lloc el quart dels Misereres. Sota la presidència de Mn.
Xavier Bisbal, rector de la parroquia de la Sagrada Família,
qui presidí un Miserere per
primera vegada, comptà amb
una nodrida participació de
la Comunitat de les Carmelites Descalces de Santa Teresa
d’Igualada, que tingueren
cura de les lectures, ofrenes i
pregàries.

Carme Gené Sancliments
Tot l’equip de La Veu de l’Anoia volem donar les
més sinceres condolències a tota la família i en
especial al nostre company i amic Florenci per
la mort de la seva mare.

Carme Gené Sancliments

Març de 2017

Ha mort cristianament, el dia 28 de març, a l’edat de 89 anys.

Tanco els ulls i veig que avui el cel està de sort,
una flor perfumarà els núvols.
Els ocells cantaran per la seva arribada.
Allà segur que hi ha l’arbre dels desitjos...
Desitjos de PAU
Desitjos de COLOR
Desitjos d’ALEGRIA
En definitiva, el desig de la seva eterna FELICITAT.

ACS
Els qui l’estimem; espòs, Francesc Raurich Bacardit; fills,
Leonor, Isidre i Florenci; fills polítics, Pere i Isabel; nets,
Jordi i Tània, Olga i Josep M., Elisabet, Núria, Aïda i Aleix;
besnéts, germans, nebots, cosins i família tota us agraïm
l’assistència a aquests actes de caritat i us preguem una
oració per la seva ànima.

SANTORAL
Març/Abril

31: Benjamí; Amós .
1: Venanci; Hug; Teodora.
2: Francesc de Pàola; Maria Egipcíaca.
3: Maria al peu de la creu. Nicetas.
4: Plató; Benet de Palerm.
5: Vicenç Ferrer; Emília.
6: Marcel·lí; Sixt I, papa; Guillem.

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

Calaf, 30 de març de 2017

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98

SALUT |
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AUDICIÓ

DERMATOLOGIA

DIETÈTICA/NUTRICIÓ

DR. JORDI GRAELLS
I ESTADA
-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

ORTOPÈDIA
ALMENAR
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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
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

·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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

ODONTOLOGIA

CLÍNICA DENTAL ANOIA
·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

c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada
www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60
arrels.centredesalut@gmail.com

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments
c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

ORTOPÈDIA

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA CASES

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

·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

NARAYANA

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa

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

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA
www.narayana.cat

93 737 17 17

Passeig
Verdaguer, 55 - Local 10
IGUALADA
08700 - IGUALADA
www.dentaligualada.com
Telèfon 93 804 54 01

FARMÀCIES

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

Dia 31: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 1: SECANELL
Òdena, 84

Dia 2: MISERACHS
Rambla Nova, 1

LAIA TEROL
JULIAN

psicologa col. num 18.000
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

Dia 3: BAUSILI
Born, 23

Dia 4: CASAS V
Soledat, 119

Dia 5: PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

Dia 6: FÀTIMA

Av. Pietat, 25
PATROCINAT PER:

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

psicologa col. num 19.304
Acupuntura, Shiatsu, Massatge
terapèutic, Reflexologia, Flors de Bach,
Dietètica, Plantes medicinals, Ioga
integral, Moviment lúdic, Hipopressius,
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

especialistes en prevenció
logopèdia
De dilluns
a divendres de 9 a 14h
podologia
i posturologia
i de 15 a 20h
sedació conscient
dissabtes de 9 a 14 h
implantologia
totes les Rambla
especialitat
Santodontològiques
Isidre, 11

DE TORN

PSICOLOGIA
ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

centre dental juvenil i familiar
“Per menjar-se la vida a mossegades”

www.bocaaboca.cat - info@bocaaboca.cat

OFTALMOLOGIA

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

Psicoterapeuta
c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA
638 137 803
info@psicologiaytu.com
www.psicologiaytu.com

71

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396
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
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XAVIER MARTÍNEZ / Dir. de projectes d’instalacions d’AIA

“L’enginyeria catalana
està molt ben
posicionada a Europa”
Soc nascut a Badalona i des de fa catorze anys visc a Igualada, amb la
Thais i els meus fills Roger i Laia. A la Facultat d’enginyeria vaig coincidir
amb molts igualadins i des d’aleshores que conec la ciutat de trepitjar-la i
compartir-la. Formo part dels Diables d’Igualada i fa deu anys em varen
fer l’honor de nomenar-me Diablessa, títol que porto amb molt d’orgull.

C

om serà la nova àrea esportiva d’Igualada que esteu
dissenyant?

Pot ser l’inici de la gran zona esportiva que Igualada
es mereix. El projecte que AIA estem desenvolupant,
preveu ser l’entrada a la part alta de la zona esportiva, la més
popular i amb més usuaris. L’àrea tindrà una nova façana. A llarg
termini significarà una gran remodelació de tot l’espai.
Tècnicament també tindrà millores?
Hi contindrà l’espai per a instal·lar una central de producció de
calor amb biomassa que donarà servei a tot el complex de Les
Comes, incloent-hi el camp de Futbol, la pista d’hoquei i la de
bàsquet. La biomassa en si complica l’emmagatzematge de combustible, però un cop ho has resolt, el sistema és el mateix i el
preu és més baix.
Fer un projecte que s’ha d’adaptar a un altre ja existent, és una
complicació?
Les rehabilitacions sempre són complicades. A nivell arquitectònic sempre tens dubte entre fer-ho trencador o continuista.
Un exemple el podem trobar en la ampliació de l’ajuntament
d’Igualada. A nivell tècnic només ho compliquen les noves normatives i que sovint els edificis antics no estan preparats per
acollir els requeriments de les instal·lacions. Si la part antiga té
passos d’instal·lacions insuficients costa trobar els espais per resoldre-ho tècnicament.
Notaran molts canvis els usuaris?
Moltíssims. Per exemple en la quantitat de llum, en la comoditat, en els accessos.... la posició de l’edifici ens permet situar

les grades longitudinals i es podran veure millor els partits.
Seguirà sent pista de barri. Urbanísticament el pla director
de l’ajuntament preveu generar noves circulacions entre pavellons per facilitar-ne els accessos
Això forma part de la candidatura d’Igualada a Capital
Europea de l’esport Jove?
Aquesta és la intenció de l’Ajuntament d’Igualada. La millora
de les instal·lacions esportives forma part d’aquest projecte. També hi ha previst construir uns bungalows per acollir
equips esportius.
Quan podrem veure el nou pavelló?
Si tot va segons els plans previstos, a finals de l’any vinent.
Es la primera vegada que pot treballar a Igualada?
Sí i és un orgull poder-ho fer. Professionalment és un repte,
però té l’avantatge que és al costat de casa i el pots anar a
veure cada dia. Ho valores molt quan has hagut de treballar
en països molt llunyans.
El de Bakú ha estat el seu treball més important?
Va ser molt important per les seves dimensions, importància... i perquè està situat a l’altra banda d’Europa. Vàrem
construir les seus d’onze de les vint-i-cinc disciplines esportives dels Primers Jocs Europeus. Vàrem treballar amb
equips humans de molts països. Va ser una experiència molt
important. Actualment estem treballant en projectes a Algèria, a Suïssa, estem en temes de Sud Amèrica. Bakú va ser
una inflexió en la meva carrera.

D’on li ve l’afecció als Diables?
De petit. A partir dels dotze anys vaig començar a córrer correfocs. Tenia amics als Diables de Badalona i vàrem entrar dins la
colla. El foc forma part de la cultura popular catalana. Els diables
són personatges molt atractius amb la dualitat de personatge divertit i perillós.
I ara és la Diablessa d’Igualada.
Hi vàrem entrar amb la Thais fa quinze anys i en fa deu que em
varen proposar per a diablessa. Conjuntament amb Llucifer som
els dos personatges principals en correfocs i cercaviles i els portant-veu en el ball parlat, on recitem els versots que hem elaborat
tota la colla. Aquesta crítica satírica que representem cada any la
preparem entre tota la colla, i val a dir, que de moment, és ben
acceptada per tothom.
Quines bèsties de foc porteu?
Els Diables d’Igualada som els portadors del bestiari de foc de la
ciutat: el Drac d’Igualada i les víbries, la vella i la jove. Aniria bé
l’entrada de gent jove als Diables per a poder portar tot el bestiari
de la ciutat en moments intensos com la Festa Major.
L’arquitectura catalana té molt de prestigi. L’enginyeria també?
L’arquitectura catalana té molt prestigi però també l’enginyeria
està molt ben posicionada, no solament al conjunt de l’Estat, sinó
també a Europa. Molt sovint treballem de la mà d’arquitectes catalans i altres vegades amb arquitectes locals dels països on desenvolupem la tasca.
Jaume Singla, @jaumesingla

La nostra no és una comarca especialment rica en aigua. Més aviat al contrari. Cada dos per tres tenim episodis de sequera que ens porten maldecaps, sobretot quan tots ho visualitzem fàcilment en comprovar com el nivell de la bassa natural de Capellades baixa tant que literalment desapareix.
És llavors quan ens recordem que tenim un aqüífer sobreexplotat, ens lamentem de la desgràcia que plana històricament sobre l’Anoia en el tema de
l’aigua, i arriben les restriccions, en alguns llocs més freqüents que en altres.... Per això un dia es va fer el transvassament d’aigua del Ter-Llobregat
fins a Igualada i, anys més tard, de la Llosa del Cavall fins a la Conca d’Òdena, una obra faraònica que ha costat una fortuna... Doncs cap municipi,
fins avui, ho aprofita. Imagineu-vos que a casa, amb l’aigua de l’aixeta, tinguéssim aigua vinguda del Pirineu, gairebé aigua mineral. Això avui ja
és possible, però la canonada està tancada per l’Agència Catalana de l’Aigua, de la Generalitat, que diuen que extorsiona alcaldes perquè els ajuntaments paguin una suma astronòmica, que, no siguem il·lusos, acabaria afectant les nostres factures... La guerra està servida.
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Audi RS6 Avant 5.0 V10 TFSI Quattro Tiptronic 580CV
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