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Dels empadronats a l’Anoia el 2016, un 7,6% més respecte el 2016 ha decidit marxar a l’estranger.

Els anoiencs residents a l’estranger 
pugen un 7,8% en el darrer any
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La millor 
gimnàstica
estètica 
d’Espanya, 
a Igualada

La majoria eren nouvinguts, però 
també hi ha gent nascuda aquí

A Igualada, la xifra d’expatriats puja 
al 9,8%, per sobre de la mitjana

líders a l’Anoia

TIC Anoia 
presenta un 
ambiciós 
projecte per al 
barri del Rec

  SuPlement

L’Automercat, 
a l’aire lliure el 
cap de setmana
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Campus Motor Anoia
@campus_motor

   
Aquests dies responsables de les àrees comercials 

de tota Europa de @tuSEAT  s’instrueixen al 

Campus en el procés de venda del nou #IBIZA

L’EDITORIAL

Escoltar tothom
D arrerament, assistim a una constant 

presentació de les necessitats de dife-
rents sectors econòmics de la comar-
ca. És evident que el treball de la Unió 

Empresarial de l’Anoia, amb les nombroses troba-
des que han motivat el Fòrum UEA, hi ha tingut 
molt a veure. En certa manera, l’objectiu de sacse-
jar el món socioeconò-
mic del nostre territori 
s’ha aconseguit, ni que 
sigui per conèixer les 
seves mancances i les 
principals demandes. 
També ha servit, afor-
tunadament, per com-
provar com existeixen 
d’altres escenaris en els 
que fixar-se a l’hora de 
parlar del futur. 
En els darrers anys, en 
tractar l’economia comarcal, bona part dels esfor-
ços s’han centrat en els anomenats sectors tradici-
onals, en especial l’adober, el tèxtil i el paperer. La 
trajectòria del sector metal·lúrgic i de les arts grà-
fiques, prou bona tenint en compte les circums-
tàncies de la crisi, ha motivat més atenció institu-
cional, quelcom al que s’ha afegit darrerament el 

sector TIC o de les noves tecnologies. 
És una bona notícia, aquesta setmana, que les em-
preses TIC hagin presentat, pel seu compte, un 
ambiciós projecte per a crear un centre tecnològic 
al barri del Rec d’Igualada. Han plasmat sobre pa-
per una idea per créixer, posant-hi els cinc sentits, 
sense esperar que cap institució els hi faci amb els 

diners de tots. Sens 
dubte, aquest hauria 
de ser un bon refe-
rent a tenir en comp-
te per al futur. 
És paper de les ins-
titucions públiques 
escoltar tothom, es-
tudiar les seves idees, 
tenir en compte les 
reaccions posteriors, 
ajudar a trobar com-
panys de viatge,i, si 

escau, donar-hi el suport econòmic.
La indústria i els serveis són sectors que comen-
cen a respirar després d’una època molt dura, i 
totes les idees per continuar endavant han de ser 
benvingudes. Si, com és el cas de TIC Anoia, són 
producte del seu propi treball i aporten la solució i 
la creativitat, és que estem en el bon camí. 

És una bona notícia que les 
empreses TIC hagin presentat, 

pel seu compte, un ambiciós 
projecte per a crear un centre 

tecnològic al barri del Rec.

PREMI TASIS TORRENT 1998    /    PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993    /    PREMI MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013
DIRECTORA GENERAL   PIA PRAT i JORBA DIRECTOR DE REDACCIÓ   JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN

EDITA PUBLICACIONS ANOIA,SL   Dipòsit Legal: B-31430-82   -   ISSN ed. impresa 2487-3616
Retir, 40 08700 IGUALADA   Tel. 93 8042451   Fax 93 8054171   Email redaccio@veuanoia.cat   publicitat@veuanoia.cat

TEXT LEGAL
Edicions de premsa periòdica LA VEU es reserva tots els drets sobre el contingut del diari LA VEU, els suplements i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni transmetre a altres 

mitjans de comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita. Difusió controlada per l’OJD

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 7 d’abril de 2017

Ramon V icens
@ramonvicens1  

Un luxe tenir a la ciutat una entitat com l’escola 
Àuria.Impressionat encara per la visita que vaig 

fer amb els alumnes de @cmestral ahir.

Ramona Vila i Mensa
@VilaMensa

 
Visita d @marccastells vicepresident d @diba a 
l’empresa tèxtil @Naulover Suport de la Diputa-

ció a la moda catalana

Pauli Villamarín
@Pauli_G    

No te rindas,
que la vida es eso,
continuar el viaje,

perseguir tus sueños...
#MarioBenedetti 

#Inspiración

Laura Pinyol Puig
@laurapinyol 

Veient #CamiTrumpTV3 resulta increïble que aquest 

home sigui President dels EUA. És un feixista.

Albert Tossal Camps
@alberttossal  

Ja portaré una hora al #CAPIgualada i quan he

arribat erem 3 persones #lents

Jordi Martí Muntané
@MartiMuntane 

Se acerca la fase del: bajar, subir, comprar plaza, 
venderla...y luego que? Formar jugadores de 

club i competir donde se merezca #prioridad1

CF Igualada Femení
@CFI_Femeni 

Anem a les vacances de Setmana Santa amb 
l’objectiu complert! La cinquena posició és 

nostra! #SomBlaves

Ajuntament Masquefa
@AjMasquefa  

Minut de silenci davant l’Ajuntament en rebuig 
de l’atemptat de Sant Petersburg i en solidaritat 

amb les víctimes i els seus familiars.

#latevaveu

Hospital d’Igualada
@Hospitaligd  

Vols formar part d’un #estudi d’#investigació? 
Busquem voluntaris/àries. Informa’t!  #psiquia-

tria #SalutMental #TrastornMental

José de la Mata, jutge de la Audièn-
cia Nacional, que esbrina l’origen dels 
fons de la família, va dir a Mireia Pu-
jol “feliciti al seu gestor” perquè li va 
doblar els seus fons en tres anys.

Juan Ignacio Zoido, ministre de l’in-
terior, no sap com sortir-se’n de l’es-
càndol per un pis de la Guardia Civil 
que semblava destinat al seu amic 
Gregorio Serrano, director de la DGT. 
Al Congrés va dir que “les obres eren 
les normals de manteniment” i va ca-
llar quan li varen preguntar qui paga-
va l’hotel del responsable de Tràfic. I 
és que hi ha silencis ben eloqüents.

Anna Gabriel, portaveu de la CUP 
li va dir a Joan Coscubiela, portaveu 
de ‘Sí que es Pot’,  “No em tornis a di-

rigir la paraula, sou uns fatxes”, pel 
suport que havien donat al  PP per 
l’ocupació que l’organització ‘Arran’ 
havia fet de la seva seu. 

Luís Bárcenas, polític i extresorer 
del PP, va declarar en el judici de la 
Gürtel que “pensar que el senyor 
Florentino Pérez o el senyor Villar 
Mir poden anar al gerent del partit i 
al senyor que fa els viatges del partit 
perquè els atorguin adjudicacions és 
una estupidesa, havent-hi una cosa 
anomenada llotja del Bernabeu”. 
Però tot Madrid s’esvera quan Ge-
rard Piqué, diu “No m’agrada veure 
la llotja del Bernabeu i les personali-
tats que hi ha. I com s’hi mouen els 
fils d’aquests país...”

Rosalía Inglés, cap de comptabilitat 
de les fundacions i el consorci del 
Palau de la Música, repetia cons-
tantment “no me’n recordo”. Emilio 
Sánchez Ulled, fiscal del cas li va dir  
“No se’n recorda de res o no se’n vol 
recordar? Li recordo que com a tes-
timoni té l’obligació de dir la veritat. 
Té algun problema mèdic?”. Comen-
ça a ser simptomàtic que gent prepa-
rada pateixi desmemoria, llevat que 
tingui un pacte amb el fiscal.

Cassandra Vera, estudiant de segon 
curs d’Història, ha estat condemnada 
a un any de presó i set d’inhabilita-
ció (que li farà perdre la beca d’estu-
dis) per tretze tweets sobre la mort 
de l’almirall Carrero-Blanco. La seva 
neta Lucia Carrero-Blanco “és del tot 
esproporcionada i un absolut disba-
rat la decisió del fiscal de l’Audiència 
Nacional de demanar 2 anys i mig de 
presó”. Potser per això només n’hi ha 
posat un.

L’executiu de Mariano Rajoy ha acor-
dat plantejar “recurs d’inconstitucio-
nalitat de la disposició addicional 40” 
-la que fa referència al compromís ex-
plícit del Govern amb el referèndum- 
així com de “les partides de processos 
electorals, consultes populars i pro-
cessos de participació ciutadana iden-
tificades als articles 4 i 9 de la llei de 
pressupostos”.

Josep Oliu, president del Banc de Sa-
badell, va dir en la Junta General d’ac-
cionistes de l’entitat “El Banc no 
té cap intenció de canviar de seu i 
tampoc crec que hi hagi cap ame-
naça a curt termini que ens obligui 
a fer les maletes.”

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



E l proper dissabte 29 d’abril, el Con-
sell Europeu (òrgan que aplega tots 
els presidents i primers ministres 
del estats membres de la Unió Eu-

ropea) avaluarà i dirigirà la petició d’un dels 
seus membres d’abandonar “l’estructura” eu-
ropea: el Regne Unit, un cop aquest ja ho ha 
demanat. Després de prop d’un mes, els estats 
europeus es reuniran per estudiar què fer i 
com iniciar la negociació. Només per això, ja 
es veu que “l’estructura” europea xoca amb la 
necessitat d’agilitat i resposta que el món glo-
balitzat exigeix o necessita.
El Regne Unit, mentrestant, ja està reforçant 
els seus mecanismes de presència a l’exterior, 
sobretot pel que fa a relacions comercials, i 
segurament, pel cas de la Índia i Indonesia, 
on la Unió Europea també està intentant 
acords d’intercanvi, ho podrà fer amb menys 
d’un any. La Unió Europea triga més de 6 
anys de mitjana  per tancar negociacions amb 
tercers països.
Les directrius que segurament està preparant 
la Comissió Europea (l’estructura comuna de 
tècnics funcionaris que tenen els estats mem-
bres de la Unió Europea per fer la feina fruit 
dels acords adoptats) per iniciar la negociació 
amb el Regne Unit, bàsicament seran del ti-
pus següent: liquidar el lligams vigents entre 
UK i la Unió Europea abans de restablir nous 
acords, comercials o d’altre tipus, entre UK i 
la Unió Europea, en un exercici de racionali-
tat quasi impossible, ateses les superposicions 
que es produiran necessàriament a la pràcti-
ca, sigui per confusió d’ordenaments (a UK 
quedaran vigents moltes normes europees) o 

per manca de medis prou àgils per garantir 
solucions a les empreses comunitàries que 
operen des de les illes britàniques.
Ambdues parts, no obstant això, sembla que 
si que han acordat que el termini de negocia-
ció per culminar la retirada del Regne Unit de 
la Unió Europea sigui de 2 anys. Aquest ter-
mini cal entendre que és per fer possible una 
sortida gradual i suau, tant pels ciutadans, les 
empreses o els pròpies estats implicats. En cas 
contrari,  si no hi hagués acord, directament 
les prestacions i normes de la Unió Europea 
deixarien d’aplicar-se al Regne Unit, i aquest 
quedaria directament com país tercer, sense 
més. Tot sigui dit, un escenari impossible, tot 
i que jurídicament possible. La realitat, per 
sort, estaria per damunt de papers i docu-
ments, de tot tipus.
Quan la lucidesa i el pragmatisme britànic ha 
conclòs sortir de la UE és que alguna cosa no 
va ni funciona, i potser no ho sabem, o quan 
ens informin ja serà tard. El que sembla irreal 

és totalment cert. Els britànics van fer un re-
ferèndum, va guanyar sortir i abandonen el 
projecte europeu. Tanmateix, restaran a Eu-
ropa, a la seva manera, defensant i gaudint de 
la llibertat i la democràcia. Westminster ens 
està donant una gran lliçó a tots els europeus, 
atès que tothom sap i coneix els dèficits de 
participació i de democràcia de les instituci-
ons europeus, autèntiques disfresses per a un 
sistema quasi dictatorial (que l’allunya d’una 
dictadura per la seva lentitud i passivitat).
L’europeisme refugi en que s’ha convertit el 
sistema institucional de Brussel·les, a provo-
cat que molts dels europeus continentals 
exclamin sobre els britànics. “què faran?”, 
“de què viuran?”, com si fora de la UE no 
hi hagués vida ni tota mena d’oportunitats. 
Doncs bé, aquesta visió institucional d’Eu-
ropa és la que la fa perillosa i genera molt 
recels entre la seva població. Per sort Eu-
ropa no és ni la Comissió Europea ni molt 
menys el Consell Europeu.  
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VICENÇ PLANS, Periodista
@vplans3 Ser europeista fora de la Unió 

Europea: el cas del Regne Unit

#L’enquesta de la setmana

Si Espanya prohibeix el referèndum, 
aniries a votar igualment?

 Sí 89%  No 11%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Canvia la teva caldera per una de 
condensaci—  i la instalálaci— et surt gratis!

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 

Instal.laci—
i manteniment

de calderes
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TONI BOU

Una vegada més ens hem de rendir a l’evidència que el gran Toni 
Bou continua treballant de valent i assolint els màxims guardons. .

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

ELS PAGESOS I EL CAMP
E. Pola

Jo tinc més de 80 anys i havent viscut a 
pagès en la meva infància, a Can Gri-
mau i haver d’anar a l’escola a l’Espelt, 
valoro molt el camp i em costa enten-
dre el que vaig llegir a La Veu la setma-
na  passada sobre la bretolada d’unes 
noies fent derrapatge amb el cotxe en 
un camp sembrat, i que la queixa del 
propietari sigui rebutjada pel Jutge, al-
legant que el camp no estava tancat. Jo 
he visitat diferents llocs de Catalunya, 
Espanya i l’estranger, i mai no he vist 
camps tancats enlloc, a més a més tal 
cosa visualment ha d’ésser lamentable. 
Si calculem el rendiment d’un camp, 
amb el treball, despeses de productes 
per la sembra, i a sobre tancar-lo, a més 
de l’assegurança anyal de la protecció 
a la tancat pels possibles desperfectes 
provocats pel vent i les bretolades, als 
pagesos no els sortirien els comptes i la 
gent no podríem gaudir de menjar el 
pa amb tomàquet ni les verdures. No 
conec el camp ni el propietari,  però 
estic satisfet que hagués formalitzat la 
queixa, tot i no entenent el resultat què 
ha resolt el Jutge.

SEMPRE A PUNT
Josep Marí i Llacuna

Aquestes paraules originals de Ba-
dem-Powell  i pioner del moviment es-
colta podrien ser aplicables al 112, un 
equip que sempre a punt amb rapidesa 
i eficàcia.
Hom creu que no som conscients de 
la vàlua  d’aquest servei d’emergències 
-uns àngels de la guarda- que accedei-
xen  en els llocs més insòlit.
I els fets motiu d’aquesta carta. Quan 

rodàvem per un tram de carretera de 
l’Alt Penedès  inèdita pels quatre amics 
ciclistes un company va anar per terra a 
conseqüència d’una banda sonora i o la 
grava  que hi havia després de les darre-
res pluges. 
Gran ensurt els primer minuts. Tot i 
mantenir el pols el company  va quedar 
completament immòbil amb pèrdua de 
sang per les ferides ocasionades. 
Desconec el temps real en presentar-se 
alhora dues ambulàncies del SEM, però 
aquells minuts van ésser una eternitat.  
Una vegada amb nosaltres, amb un 
tracte professional i humà, es van fer 
càrrec de la situació. Pocs minuts més 
tard teníem el cotxe dels Mossos.  
Traslladat primer a l’Hospital de Vila-
franca i més tard a Igualada, el company 
Pepe es recupera satisfactòriament amb 
les seqüeles del accident.
El nostre agraïment a l’equip mèdic, als 
Mossos i a uns veïns de St. Pere que en 
tot moment van estar al nostre costat 
donant-nos suport.

UN MÓN DE CONTRA-
DICIONS I UN MÓN DE 
PROVINCIANISME
Jordi Mercadé Llenas

M’ha agradat l’article de Joan Estruch 
Vallés quan narra en el seu article so-
bre la poca cultura de la gent ( tant 
il·lustrats com no il·lustrats) respecte 
les coses del camp i el paisatge que el 
configura. També l’article sobre la no 
gratuïtat de l’ús del transport públic 
als octogenaris que fa Marta Estany 
Morera. Tots dos parlen de contradic-
cions.
Ara, a l’Ajuntament d’Igualada al pas-
sar per recepció, en el vestíbul els has 
de comunicar on has d’anar. T’aturen 
imperant per l’esquena amb un “a 
donde va” si no els informes. No és 
cert que la Casa de la Vila és la casa 
de tots i els ciutadans hi van a fer ges-
tions? Si vas a registrar un instància 
et pregunten si és a títol personal o 
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Des de Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra li volem manifestar el nostre més 
sincer agraïment per l’edició del suplement de solidaritat del passat Nadal i 
per l’aportació que vostès han recaptat a través dels seus anunciants.
Gràcies a la seva col·laboració, des del projecte de Càritas EMPRESES AMB 
COR podrem ampliar el ventall d’ajuda als més necessitats.
Esperem que aquesta col·laboració sigui l’inici del treball plegats  per al justí-
cia social.
Gràcies per Ajudar-nos a Ajudar.

Cordialment

Montserrat Roca Tort, 
Directora de Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra.

Moltes gràcies

a títol de societat d’empresa. Si és la 
segona opció et diuen que  és llei fer-
la telemàticament (amb ordinador  i  
per internet): sempre els dic que hi ha 
l’alternativa d’anar a l’oficina de cor-
reus a registrar-la per correu admi-
nistratiu si és amb suport  de paper.
Les administracions que fan un bon 
control tenen un llibre de registre i un 
arc detector. Les més relaxades només 
fan un control visual.
En l’època de l’alcalde Miserachs 
(q.p.d.) quan m’encarregaven algun 
que altre cartell el departament de Jo-
ventut, pujava les escales amunt, i el 
guàrdia de l’entrada i els bidells ens 
coneixien a tots.
El ciutadà d’Igualada no pot ser en-
deví. Si ho volen portar així, per ser 
correcte, haurien de posar un rètol a 
l’entrada dient “des d’ara és obligatori 
notificar el destí d’on vol fer la gestió”, 
doncs plantejada la idea només són 
capaços de dir-te  amb ganes de debat  
per part d’ells sense resoldre el tema 
“que haga un instancia”.

WWW.TRIVERTICAL.COM
RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

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



equip d’aproximadament 60 
persones dedicades a l’aten-
ció de ciutadans vulnerables.

En el marc del nou pla, la 
companyia ha flexibilitzat 
el sistema de fraccionament 
del deute, podent fraccio-
nar el pagament oferint als 
clients les quotes que millor 
s’adapten a les seves possibi-
litats, sense cap quota inici-
al i sense cap tipus d’interès.

També ha augmentat les co-
municacions amb el client 
abans de procedir a un pos-
sible tall de subministra-
ment. Informa set vegades 
als clients, a través de cartes 
i trucades, abans de procedir 
a la sol·licitud de tall de sub-
ministrament. Així, entre la 
primera carta de devolució 
bancària fins que la compa-
nyia sol·licita el tall de sub-
ministrament transcorren 
140 dies (prop de cinc me-
sos), molt per sobre del que 
marca la legislació vigent.

A més, la companyia està ana-
litzant proactivament la seva 
base de dades de clients, per 
poder detectar nous casos de 
vulnerabilitat. Per a l’anàlisi, 
l’energètica examina una sè-
rie de paràmetres dels clients 
com ara la potència contrac-

La pobresa va més en-
llà de la falta d’ingressos 
i recursos per a garantir 
uns mitjans de vida sos-
tenibles. Entre les seves 
manifestacions s’inclouen 
també la fam i la malnu-
trició, l’accés limitat a 
l’educació o a altres ser-
veis bàsics, com la llum, el 
gas o l’aigua. Aquest últim 
vessant és el que anome-
nem «pobresa energètica».

La pobresa energètica és la 
propensió d’una llar d’ex-
perimentar una situació en 
què l’habitatge no rep la 
quantitat adequada de ser-
veis d’energia. Segons un 
informe de l’ONU, 1.200 
milions de persones al món 
(17% de la població) no té 
accés a l’electricitat i 2.700 
milions (un 38% de la po-
blació) no té accés a condi-
cions adequades de cuina.

A Espanya, cada vegada 
és més gran la preocupa-
ció per la protecció de les 
llars en situació vulnera-
ble. Segons el III Estudi 
de pobresa energètica de 
l’Associació de Ciències 
Ambientals (ACA), 5,1 mi-
lions de persones a Espa-
nya, l’11% de les llars, són 
incapaces de mantenir el 
seu habitatge a una tempe-
ratura adequada a l’hivern.

Davant d’aquesta proble-
màtica i el seu impacte so-
bre la societat, Gas Natural 
Fenosa, companyia presi-
dida per Isidre Fainé, ha 
posat en marxa a Espanya 
un paquet de mesures des-
tinades a millorar la gestió 
dels clients vulnerables així 
com reforçar la col·labora-
ció amb les entitats del Ter-
cer Sector i la comunicació 
amb els Serveis Socials.
La companyia, que ha desen-
volupat des de sempre projec-
tes i accions en el marc de la 
seva política proactiva contra 
la pobresa energètica, és la 
primera energètica espanyola 
que impulsa un pla específic 
per combatre la vulnerabilitat.

Pla de Vulnerabilitat 
Energètica

El pla d’acció de Gas Natural 
Fenosa comprèn un paquet de 
més de 20 mesures que supo-

“La companyia ha 
creat el telèfon gra-

tuït 900 724 900, 
exclusiu per a 

clients vulnerables” 

4,5 milions per pal·liar la vulnerabilitat energètica
Gas Natural Fenosa llança un pla específic per ajudar als clients vulnerables  i enfortir la col·laboració amb 
administracions i les entitats del Tercer Sector

sarà una inversió anual de 4,5 
milions d’euros. Els objectius 
del programa busquen, entre 
d’altres, la sistematització la 
gestió dels clients vulnera-
bles i ajudar als Serveis Soci-
als i a les entitats del Tercer 
Sector en la seva tasca amb 
les persones vulnerables. 

D’una banda, les iniciatives 
operatives tenen com a finali-
tat la millora en la gestió dels 
clients vulnerables i la ges-
tió amb els ajuntaments. De 
l’altra, les iniciatives socials, 
desenvolupades a través de la 
Fundació Gas Natural Fenosa, 
tenen com a propòsit la col·la-
boració amb el Tercer Sector.

Mesures operatives del pla

Entre les mesures operatives 
que la companyia ha posat 
ja en marxa es troba la crea-
ció de la Unitat d’Atenció a 
la Vulnerabilitat, una unitat 
específica per atendre a tots 
aquells casos de clients que 
puguin trobar-se en situa-
ció de vulnerabilitat. Aques-
ta unitat és l’encarregada de 
respondre a qualsevol truca-
da del nou telèfon gratuït es-
pecífic que la companyia ha 
creat per als clients vulnera-
bles (900 724 900) i que està 
disponible les 24 hores al dia, 
tots els dies de la setmana.
Al costat d’aquesta unitat, la 
companyia ha desenvolupat 
un Grup de Gestió de Col-
lectius Especials, que farà el 
seguiment d’aquests clients. 
D’aquesta manera, Gas Na-
tural Fenosa compta, des 
del gener del 2017, amb un 

tada o si disposen o no del bo 
social, amb l’objectiu d’anti-
cipar-se a possibles situaci-
ons futures de vulnerabilitat.   

Així mateix, per ajudar a les 
administracions en la seva 
gestió de la vulnerabilitat, el 
Pla de Gas Natural Fenosa 
ha reforçat el contacte amb 
els ajuntaments per millorar 
el necessari intercanvi d’in-
formació. A més, ha creat un 
telèfon gratuït específic d’as-
sistència i informació per al 
personal dels Serveis Socials 
municipals amb l’objectiu de 
mantenir una comunicació 
contínua que permeti trami-
tar adequadament els pos-
sibles talls de subministra-
ment a clients vulnerables.

La Fundació i el Tercer Sec-
tor, units per la causa

Més enllà del vessant opera-
tiu, el Pla de Vulnerabilitat 

inclou també un conjunt de 
mesures socials que porta a 
terme la Fundació Gas Na-
tural Fenosa amb l’objectiu 
de reforçar la col·labora-
ció amb les entitats socials.

La Fundació ha posat en mar-
xa una Escola d’Energia Soci-
al amb l’objectiu d’assessorar 
i formar als treballadors de 
les entitats del Tercer Sector 
i de les administracions en 
eficiència energètica perquè 
puguin ajudar en el dia a dia 
a les persones vulnerables. 
També, està desenvolupant 
una iniciativa de rehabilita-
ció energètica d’habitatges 
de col·lectius vulnerables 
perquè puguin reduir al mà-
xim el consum energètic, i a 
més, ha impulsar un progra-
ma de voluntariat en què els 
treballadors de la companyia 
destinen voluntàriament 
part del seu temps a aju-
dar a persones vulnerables. 

ESPECIAL  |  05Divendres, 7 d’abril de 2017



Amb tot el respecte per 
a les persones que se 
senten espanyols, em 
sembla evident que 

l’espanyolisme és una concepció 
rància de la forma d’Estat. A par-
tir de l’inici del Brexit -la sortida 

de Gran Bretanya de la Unió Europea- els espa-
nyols han començat a reivindicar la sobirania sobre 
el penyal de Gibraltar. Ho fan sense tenir en comp-
te els desitjos dels gibraltarenys que en referèndum 
varen decidir que volien seguir sent ciutadans bri-
tànics i administrar-se ells mateixos.
L’alternativa que voldria l’Estat Espanyol seria que 
Gibraltar formés part de la “provincia” de Cádiz. 
Justament la que té l’índex d’atur més alt d’Espanya 
-supera el 33 per cent- quan a Gibraltar no hi ha 
atur -donen feina a milers de treballadors andalu-
sos cada dia- i la protecció social que dona la Gran 
Bretanya no té res a veure amb la que “ens donen” a 
Espanya als ciutadans.
En ple segle XXI no és de rebut voler obligar a uns 
ciutadans -en aquest cas gibraltarenys- a formar 
part d’un Estat que està pràcticament en fallida i on 
la seva administració pública està podrida de dalt a 
baix. Un Estat on no estan garantides les pensions 
i on les multinacionals poden cobrar-nos peatges 
per utilitzar les autopistes i cobrar-nos igualment 
per no utilitzar-les.

La nova situació ha desfermat les baixes passions 
dels més abrandats “patrioters militaristes” que 
com sempre llueixen banderes, tatuatges i armes. 
El crit de “jibraltá ejpañó” es torna sentir (que no 
escoltar) fins i tot en tertúlies radiofòniques i tele-
visives, sobretot a la nit.
El súmmum del ridícul el feia dimarts la fragata In-
fanta Cristina envaint l’espai de sobirania britànica 
en aigües del penyal. Una fragata que va ser foragi-
tada per una simple i solitària llanxa patrullera, la 
“Scimitar”. Deixant de banda “l’heroica missió” de 
la marina espanyola, voleu dir que és lògic que hi 
hagi una fragata amb el nom de la Infanta Cristina? 
Dono fe que existeix. I vostès també l’han pogut 
veure a la premsa i la televisió.
Gibraltar -i Catalunya- ha de fer el que vulguin els 
seus ciutadans i si algú -del PP o del PSOE- es pen-
sa que ens pot imposar el futur com ells el voldrien, 
està molt equivocat. 

MANEL RAMONEDAJAUME SINGLA
@jaumesingla

Jibraltá ejpañol
Càncer, ciència i (re)cerca

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Fa unes setmanes vaig tenir 
ocasió d’assistir a la xerrada 
‘dones i ciència’ organitzada 
per la regidoria de Benes-

tar Social de la Pobla de Claramunt 
en el marc dels actes amb motiu del 
Dia Internacional de la Dona, diada 

que reivindica equiparar gènere allà on encara subsis-
teix un esquema que tendeix a discriminar o retribuir 
persones en funció del seu sexe. Va ser tot un privilegi 
poder escoltar una jove doctora en biomedicina per la 
Universitat de Barcelona i investigadora científica de 
l’IBEC Institut de Bioenginyeria de Catalunya, la po-
blatana Vanesa Fernàndez, quin somriure i semblant 
indefectiblement associo jo, des que la vaig conèixer 
fa molts anys, amb l’actriu estatunidenca Júlia Roberts. 
Molt interessant i ben aconduïda l’entrevista en la qual 
la convidada se’ns va adreçar, no cal dir a un públic 
majoritàriament femení, amb un llenguatge transpa-
rent i planer exposant-nos detalls personals de la seva 
carrera i competència professional i actuals treballs 
que sobre el càncer s’estan fent a Catalunya i sobre els 
avenços en el control i tractament dels diferents tumors 
que afecten als éssers humans. La doctora va desmentir 
falses expectatives o confusions que al respecte sovint 
ens arriben dels mitjans de comunicació. Malgrat l’al-
ta qualificació del personal científic de què disposem, 
els recursos públics, el finançament que s’hi aboca en 
ells, són insuficients. En gran part sort en tenim dels 
provinents d’institucions europees les quals sí aposten 
pels projectes de recerca catalans i universals. Afegeixo 
jo, que l’escassetat i magna ridiculesa de diner destinat a 
investigació a casa nostra ve causada per dependre d’un 
patètic regne-pleta manat i governat per ramaders de 
secà i un funcionariat borbònic criat en entorns planers 
infinitament erms que tracten a qui consideren súbdits, 
i als territoris colonitzats, com a mer bestiar. Tant els fa 
que els hi parlem d’invertir en salut, investigació mèdi-
ca i d’assolir objectius científics que ni en somnis ells ni 
imaginen, avenços que permetrien a les futures gene-
racions sinó guarir el càncer, sí estabilitzar-lo o mante-
nir-lo a ratlla com a malaltia crònica i no mortal. 
Vanessa, ens va parlar del discret mecenatge per a cièn-
cia i recerca per part de persones o famílies acabalades 
i benestants, pràctica que en canvi és molt més alta en 
països sí avançats. També jo hi afegiria que la manca de 

generositat neix en la permeabilitat, traïdoria i submis-
sió de les restes de la burgesia catalana a les maneres 
de fer i desfer de la Castella depredadora i sangonera. 
Gasiveria capitalista de nissagues avaricioses que evi-
dentment apliquen la mateixa política en les seves em-
preses grups i corporacions. Societats d’amplis negocis 
i substanciosos beneficis que despisten o destinen cap 
altres interessos; quan no vers el finançament religiós 
o sectari, quan no vers el partit polític afí, quan no en 
repartir dividends i primes A i B o gratificacions sala-
rials a alts directius ja de per si prou ben remunerats, 
o destinant guanys en eliminar treballadors de certa 
edat o incòmodes. Certament que res no obliga ningú 
a ser bo i solidari amb els seus diners, ni a col·laborar en 
causes humanitàries, ciència, art o cultura, però minvar 
amb frau i falsedat documental els recursos fiscals que 
bons gestors públics sí podrien destinar-hi, és deplo-
rable i senzillament fastigós. A diferència, i fent men-
ció a l’acapte anual de la Fundació La Marató de TV3, 
l’acadèmica va elogiar l’esforç altruista de la ciutadania 
del nostre país, on milers i milers d’anònimes persones 
des del seu humil graner fan aportacions solidàries ge-
nerant any rere any un inusual fons econòmic destinat 
a la ciència que diu molt de la modèlica noble i bona 
gent que ho fa possible. Dinerets, milions d’euros!, que 
entera i directament es destinen a la recerca biomèdi-
ca d’excel·lència. El mal dolent, el càncer, no només és 
un tema biològic, també té una vessant psicològica. I la 
trobem en la perversitat d’algunes ments quan, en so-
litari o en grup, prenen decisions atenent únicament a 
l’interès propi àdhuc en dany d’altri o altres. El diner 
de les contribucions fiscals, els recursos pecuniaris, 
s’han d’aprofitar, bé i només, invertits en despeses co-
munes, com ara sanitat, formació, cultura, seguretat, 
comunicacions, pensions, prestacions i per descomp-
tat en recerca científica i biomèdica. No fer-ho així és 
trair-nos com a societat i com a país. Evidentment el 
primat  regne d’Espanya, bressol de burla avarícia i 
sordiditat, és la màxima expressió d’aquest fracassat 
model rata quins merders i deshonors el fan pioner 
en escassejar en ciència recerca i desenvolupament. 
Avars clans familiars, sicaris d’importació, reiets nu-
clears i aspirants a Déu que primer haurien de deixar 
de mentir, manipular comptes, eludir al fisc i despis-
tar el flux dels impostos per subvencionar-se la punta 
de l’aglà, la calba i la cara dura. 
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E l que no volen és el reco-
neixement de la condició 
de Nació catalana. I ja 
som al cap del carrer.  

Entenc que els lectors pacients 
amb aquest articulista deuran 
pensar si no tornem a fer girar 

la sínia... El reconeixement de la sobirania que 
comporta deixar-nos fer el Referèndum, aquest 
és el nucli de la qüestió.
Us he de demanar benvo-
lença davant aquest paper 
on torno a reflexionar sobre 
el moment del procés. Un 
moment en què els uns -els 
unionistes- ens volen de-
sacreditar cada dia posant 
en evidència les nostres 
mancances i febleses, fins 
a arribar a “monuments” 
de la dialèctica (?) política 
com el protagonitzat per 
la temible Vicepresidenta 
Sáenz de Santamaría que, 
després de l’últim sondeig 
del CEO, ens alerta que els 
independentistes cada cop 
som menys i recorre a allò 
de no “ s’adonen que van 
sols i contra direcció”. Qui-
na gràcia. És clar que a més 
de les declaracions d’aques-
ta senyora, l’Estat espanyol continua amb el 
seu programa basat en la tàctica de piconadora 
consistent a perseguir tot allò que comença per 
‘P’: pressupost, procés i, en definitiva, per la P 
de pàtria catalana.
A les tertúlies i als “centres” de pressió -di-
guem-ne emissores amigues, mitjans digitals 
o en paper, que tots tenim al cap i que ens els 
hauríem de treure- s’escampa també  un dels 
grans missatges enverinats: el referèndum ja 
està superat i el govern, liquidat. Ara cal anar 
a eleccions. És un dels discursos no gens sub-

FRANCESC RICART

Últims avisos per a navegants
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tils de la gent de Ciudadanos al Parlament, 
els quals després de l’habitual vudú que prac-
tiquen amb Mas  (amb qui continuen identi-
ficant TOT el procés), ens desacrediten dient 
que els partits ja treballen de cara a la nova 
legislatura autonòmica (of course) i, amb mol-
ta poca vergonya, menystenen i desqualifiquen 
l’aspiració per l’autodeterminació que ens de-
termina; i passeu-me el joc de paraules.

La divisió de la societat catalana és un altre 
“recurs” que branden els unionistes. La ceba 
dels qui treballem pel dret d’autodeterminació 
és culpable de la divisió dels catalans. A poc 
que ens observem amb ulls sociològics, no hi 
ha cap diferència entre aquests temps i els dels 
últims cinquanta anys: som una societat tan di-
vidida i tan harmònica -l’oasi català- com ho 
ha estat sempre. Si fins ara, nosaltres hem con-
viscut sota el jou imposat per l’Estat espanyol, 
hem de demanar que quan guanyem la Repúbli-
ca catalana puguem continuar amb la mateixa 

pau social. No s’hi val a pregonar ara hostilitats 
inventades com la de les  guerres lingüístiques 
o “entre parents” pregonades de manera farisea 
pel PP, Ciudadanos i també per sectors del PSC. 
En aquest apartat remarco les paraules del no-
tari López Burniol en una entrevista a Vilaweb 
on venia a dir que davant el trencament sentia 
“ un dolor poc equiparable a cap altre”. Dolor 
d’unionista. Pot entendre aquest famós notari 

tertulià el nostre dolor de 
dimensions històriques?
Davant aquest armament 
dels nostres enemics, els 
qui volem el referèndum 
com el pas per assolir la 
independència ens hem 
de rearmar , i ja m’enteneu 
que no parlo literalment. 
Caldrà encara treballar 
molt per estar a punt el dia 
que ens convoquin a votar 
en referèndum  -que ens 
hi convocaran! Haurem 
de treballar per convèncer 
descreguts i gent propen-
sa a caure en el dubte da-
vant la força intimidatòria 
de l’Estat. Hem de mante-
nir-nos ferms i disposats a 
respondre l’acció de l’Es-
tat contra els nostres re-
presentants amb un abús 

indigne del Poder judicial. En aquest sentit fa 
envermellir el reconeixement del qui era Presi-
dent del TC, Perez de los Cobos,  que el ma-
teix dia que plega lamenta i reprova la judici-
alització de l’Estat enfront de Catalunya amb 
l’argument únic del compliment de “la legalitat 
vigent”. I sobretot cal confiar en nosaltres ma-
teixos i en “l’enorme valor del que hem estat 
fent fins ara”, com recorda Salvador Cardús, 
des d’aquell 2010 amb el crit al món de Som 
una Nació! Perquè ho som i això és el que els 
cou. Que no s’aturi la sínia. 



TIC Anoia presenta un ambiciós projecte per a crear 
un centre tecnològic on abans hi havia l’adoberia de Cal Badia
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El “hub” tecnològic es 
faria en quatre fases i 
tindria un cost de 20 

milions d’euros, però de 
moment no s’ha trobat 

cap inversor

El conseller Baiget va veure d’a prop els terrenys del Rec on s’ubicarà el nou centre tecnològic.

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’associació TIC Anoia 
va presentar dimecres, 
durant el darrer Dinar 

Networking d’aquest grup em-
presarial de les noves tecnolo-
gies, i en presència del conse-
ller d’Empresa i Coneixement, 
Jordi Baiget, un projecte per 
ubicar al barri del Rec, just al 
costat del riu, un centre tec-
nològic. L’arquitecte Xavier 
Claramunt i el cofundador 
del Rec.0 Ramon Enrich van 
presentar el projecte, que es 
desenvoluparà en quatre fases. 
Es tracta d’un terreny de pro-
pietat municipal a tocar del 
riu Anoia on antigament hi 
havia hagut l’adoberia de Cal 
Badia. En aquest centre  les 
empreses podrien comptar 
amb despatxos i fer proves i 
establir sinèrgies amb d’altres 
companyies, amb una funció 
similar a la que té l’edifici de 
l’Adoberia Bella per al sector 
dels curtidors.

4.500 metres quadrats i 
20 milions d’euros d’inversió
En la primera fase es construi-
rà pròpiament l’edifici, inspirat 
en el projecte barceloní Pier 01 
Barcelona Tech City, que tinrà 
una superfície de 4.500 metres 
quadrats i una capacitat per a 
500 persones. 
L’inversió haurà de ser de 20 
milions d’euros -cinc milions 
cadascuna de les fases- una xi-
fra astronòmica per a la que no 
hi ha, de moment, ningú dis-
posat a assumir. Des de l’enti-
tat creuen que aviat es podria 
trobar un inversor i posar en 
marxa les obres de la primera 
fase l’any 2018, o 2019.
Claramunt i Enrich van ex-
plicar que el projecte té una 

doble estratègia, “que hi con-
visqui el món de la innova-
ció i s’obri a la ciutadania”. 
En aquest sentit, la teulada 
de l’edifici s’ha pensat com 
un gran mirador amb espais 
verds on es permetrà l’accés 
a tota la ciutadania. Les altres 
tres fases inclouen la cons-
trucció o adaptació d’altres 
equipaments ubicats també al 
barri del Rec -que de moment 
es desconeixen- amb l’objec-
tiu d’aconseguir que la ciutat 
“s’obri de manera real al riu i 
es creïn relacions nord-sud”, 
segons va dir Claramunt. Des 
de TIC Anoia han assegurat 
que la primera i segona fase 
són viables “a curt termini”, ja 
que “hi ha una necessitat real 
d’espai de les empreses”, men-
tre que la tercera i quarta fase 
“dependran de la capacitat 
que tinguem d’atraure altres 
sectors i gremis per venir a 
treballar aquí”. 

Un centenar d’empreses que 
facturen 60 milions
Actualment hi ha un centenar 
d’empreses del sector TIC a 
l’Anoia que facturen  60 mi-
lions d’euros. Durant l’acte, 
el president de TIC Anoia va 
revelar que aquest any hi ha 
bones expectatives de mercat, 
doncs es preveu “un creie-
ment del voltant d’un 20% i 
faran falta uns 70 nous treba-
lladors altament qualificats”. 
Des de l’ajuntament es veu 

Aspecte que tindrà el “hub” de TIC Anoia al barri del Rec.

Trobada dels membres de TICAnoia amb l’Ajuntament i el conseller.

rep bé, si bé està clar que al 
barri del Rec s’han d’anar mo-
vent les coses”.

Més estudis universitaris
El conseller Baiget -en la seva 
tercera estada a Igualada en 
dos mesos- va afirmar que 
donaria “suport institucional 
i assessorament per a cercar 
finançament” a aquest pro-
jecte de TIC Anoia, al mateix 
temps que aportava dades 
sobre el sector de les noves 
tecnologies, que dóna feina a 

85.000 persones en el nostre 
país, amb una facturació pro-
pera als 14.000 milions d’eu-
ros. Un 70% de les empreses 
està ubicada a Barcelona.
Tal i com ja se sospitava, el 
conseller va anunciar que 
“estem treballant amb l’Ajun-
tament la possibilitat que, 
d’aquí dos anys com a màxim, 
es pugui oferir al campus 
d’Igualada el Grau en Engi-
nyeria Informàtica”. Actual-
ment, a l’IES Milà i Fontanals, 
ja s’ofereixen moduls de grau 
mitjà i superior d’Informà-
tica, a nivell de Formació 
Professional, estudis que han 
estat sempre defensats i ca-
talogats per TIC Anoia com 
dels millors que es poden fer 
avui a Catalunya, i amb una 
sortida laboral pràcticament 
garantida en tots els casos.

El conseller Baiget obre 
la porta a un nou 

Grau en Enginyeria 
Informàtica a Igualada, 

que podria fer-se 
d’aquí dos anys

bé la iniciativa, si bé l’alcalde 
Marc Castells va preferir no 
mullar-se: “hem d’analitzar el 
projecte i veure si la gent ho 



Els anoiencs residents a l’estranger han incrementat 
un 7,6% en l’últim any, i un 9,8% en el cas dels igualadins

En total, aquest any 
hi ha 2.726 anoiencs, 
dels quals 1.376 són 
igualadins, residint

 a l’estranger

Població resident a l’estranger per comarques i per poblacions (2016-17)

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Augmenta la població 
de l’Anoia resident a 
l’estranger. Aquesta 

setmana l’Institut d’Estadísti-
ca de Catalunya (Idescat) ha 
donat a conèixer les últimes 
dades, i en elles s’observa com, 
en només un any, ha augmen-
tat un 7,6% el nombre d’ano-
iencs que han decidit provar 
sort lluny de les nostres fron-
teres. En total, hi ha comp-
tabilitzats 2.726 anoiencs en 
aquesta situació. En el darrer 
any la xifra s’ha incrementat 
en 192 persones més. Les da-
des són similars a la mitjana 
catalana, que és del 7,7%, amb 
un total de 284.374  catalans a 
l’estranger, i 20.340 més en els 
darrers dotze mesos.

Igualada, amb un 9,8% 
d’increment
Les xifres per municipis reflec-
teixen diferències importants. 
L’estudi de l’Idescat només 
contempla els qui tenen més 
de mil residents a l’estranger. 
A Igualada s’observa com l’in-
crement de persones que han 
decidit marxar ha estat del 
9,8%, per sobre de la mitjana 
de la comarca i del país. Hi ha, 
avui, 1.376 igualadins residint 
fora de les fronteres espanyo-
les, 123 més que el 2016. Cal 
dir, però, que hi ha poblacions 
properes amb increments més 
notables, com Manresa (13,4% 
d’increment), o Vilafranca del 
Penedès (13,2%). 

Evolució constant 
i ferma des del 2009
El nombre de ciutadans de 
Catalunya que resideixen ha-
bitualment a l’estranger és de 
284.374 persones a 1 de gener 
de 2017, xifra que representa 
un increment del 7,7% respec-
te a un any enrere. El nombre 
d’inscrits ha augmentat a totes 
les comarques, però desta-
quen Osona (17,4%), el Vallès 
Oriental (14,6%), la Garrotxa 
(12,5%) i el Solsonès (12,3%).
El Padró d’habitants residents 
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2017 2016 valor %
Alt Penedès 2.174 1.964 210 10,7
Anoia 2.726 2.534 192 7,6
Baix Penedès 2.379 2.148 231 10,8
Garraf 3.878 3.565 313 8,8

Catalunya 284.374 264.034 20.340 7,7
Comarques Centrals 10.872 9.698 1.174 12,1
Penedès 11.003 10.068 935 9,3
Font: Idescat. 

Variació 2016-2017

valor % valor % valor %
Igualada 1.376 0,5 1.253 0,5 123 9,8
Manresa 2.680 0,9 2.364 0,9 316 13,4
Vilanova i la Geltrú 1.990 0,7 1.826 0,7 164 9,0
Vilafranca del Penedès 1.116 0,4 986 0,4 130 13,2
Sitges 1.112 0,4 1.050 0,4 62 5,9
Catalunya 284.374 100,0 264.034 100,0 20.340 7,7

Font: Idescat.

2017 2016 Variació 2016-2017

a l’estranger és el registre ad-
ministratiu on consten les 
persones que viuen habitu-
alment a l’estranger inscrits 
en les oficines consulars, que 
tenen la nacionalitat espanyo-
la, sigui o no aquesta l’única 
nacionalitat, i l’últim muni-
cipi al qual estan inscrites és 
qualsevol dels que hi ha a Ca-
talunya. Les persones inscrites 
en aquest padró es consideren 
veïnes del municipi que figu-
ra a les dades de la seva ins-
cripció únicament a l’efecte de 
l’exercici del dret de sufragi. 

Per tant, cal tenir molt present 
que aquestes xifres correspo-
nen, probablement, a molts 
nouvinguts a Catalunya que 
ara prefereixen marxar a d’al-
tres països. Però no tots els ca-
sos són així.
En el període 2009-2017 gai-
rebé s’ha duplicat el nombre 
de persones que resideixen 
a l’estranger: ha passat de 

144.002 persones el 2009 a 
284.374 el 2017. El principal 
motiu és el fort augment del 
grup de nascuts a l’estranger, 
ja que el nombre de nascuts a 
Catalunya i a la resta d’Espa-
nya ha augmentat més mode-
radament.
Més de la meitat dels inscrits 
a les oficines consulars són 
nascuts a l’estranger (61,1%), 

El principal motiu és el 
fort augment dels que 

eren residents aquí però 
nascuts a l’estranger, 

gairebé un 61%

el 33,9% són nascuts a Catalu-
nya i el 4,8%, a la resta de l’Es-
tat. El pes dels nascuts a l’es-
tranger, a 1 de gener de 2017, 
és molt superior al que hi ha-
via l’any 2009 (49,9%), que és 
el primer any en què es dispo-
sava de dades. En canvi, el pes 
dels nascuts a Catalunya s’ha 
reduït en comparació amb el 
2009, quan representaven el 
41,3% del total d’inscrits.
El lloc de naixement dels re-
sidents a l’estranger mostra 
pautes molt diferents tenint 
en compte el continent de re-
sidència. La població nascuda 
a Catalunya (96.379 perso-
nes) resideix fonamentalment 
a Europa, on es concentra el 
61,2%, mentre que la nascuda 
a l’estranger (173.773 perso-
nes) resideix majoritàriament 
a Amèrica, on es concentra el 
60,2% de les persones de naci-
onalitat espanyola nascudes a 
l’estranger.
Els països amb més presèn-
cia de nascuts a Catalunya 
són França (amb 15.190 re-
sidents), Alemanya (amb 
9.099), Andorra (amb 8.992), 
el Regne Unit (amb 8.304) i 
els Estats Units (amb 6.756). 
D’altra banda, els països on 
resideixen més persones nas-
cudes a l’estranger i amb na-
cionalitat espanyola són 
Argentina (23.378), França 
(18.055), Mèxic (13.244), 
Alemanya (10.718) i els Es-
tats Units (9.957).

Els qui són nascuts 
aquí, trien majoritària-

ment Europa, mentre 
que els que han adquirit 
nacionalitat espanyola 
però són nascuts a fora 

prefereixen Amèrica



Els alcaldes de les capitals del Penedès 
demanen la cocapitalitat compartida
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Els presidents dels 
consells comarcals de 
les quatre comarques 
també han signat un 
manifest a favor de la 

capitalitat compartida 
de la Vegueria Penedès

Alcaldes de les capitals de la Vegueria Penedès, amb la consellera de Governació, Meritxell Borràs.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres qua-
tre representants de 
les capitals comarcals 

de la Vegueria del Penedès 
(Marc Castells, alcalde d’Igua-
lada; Pere Regull, alcalde de 
Vilafranca del Penedès; Neus 
Lloveras, alcaldessa de Vila-
nova i la Geltrú; i, finalment, 
la primera tinent d’alcalde del 
Vendrell, Eva Serramià, es van 
reunir amb la Consellera de 
Governació, Meritxell Borràs, 
per transmetre la voluntat del 
territori de proposar el model 
de la capitalitat compartida en 
el futur desplegament del Pe-
nedès com a Vegueria.
Els representants van fer 
conèixer a la Consellera quin 
és el model que defensen pel 
Penedès: un model que res-
pecta les característiques se-
culars del territori i que posa 
en valor l’equilibri i la cohesió 
de l’estructura urbana i terri-
torial del Penedès.
El propi Penedès presenta una 
realitat policèntrica on les 4 
capitals de comarca són els 
punts d’atracció de cada terri-
tori. Aquesta és una de les ma-
jors riqueses del Penedès i, des 
de les capitals, com també des 
del consells comarcals, es vol 
conservar, a més de potenciar 
i posar en valor, aquest fet ca-

racterístic.
Els presidents comarcals de 
les quatre comarques pene-
desenques van signar, també, 
un manifest a favor d’aquesta 
proposta de capitalitat com-
partida. Els signants del do-
cument (Glòria Garcia, presi-
denta del Consell Comarcal 
del Garraf; Francesc Olivella, 
president del Consell Comar-
cal de l’Alt Penedès; Eva Ser-
ramià, presidenta del Consell 
Comarcal del Baix Penedès; i 
Xavier Boquete, president del 
Consell Comarcal de l’Anoia) 
es posen al costat, doncs, de 
les capitals de comarca en la 
seva proposta.
La mateixa Consellera va des-
tacar el treball i la bona sin-
tonia en equip de les quatre 
capitals i de les quatre comar-
ques, a més de coincidir en 
remarcar que es tracta d’una 
proposta innovadora i que té 
en consideració la màxima 
del Govern de la Generalitat 

d’acostar l’Administració i el 
govern del país el més a prop 
possible del territori.  

La voluntat de crear l’Alta Se-
garra arriba al Parlament
D’altra banda, el PDeCAT ja 
ha fet arribar al grup parla-
mentari de Junts pel Sí la de-
manda dels vuit municipis del 
nord de l’Anoia per constituir 
la comarca de l’Alta Segarra. 
Són Calaf, Calonge de Segar-
ra, Castellfollit de Riubregós, 
els Prats de Rei, Pujalt, Sant 
Martí Sesgueioles, Sant Pere 
Sallavinera i Veciana.
El PDeCAT ha elaborat un 
manifest en què defensa “la 
realitat territorial, social, eco-
nòmica i cultural de la zona” 
i demana “el reconeixement 
d’aquesta realitat territorial 
amb la creació de la comarca 
de l’Alta Segarra”, tot reconei-
xent que actualment “es tro-
ben amb una situació anòmala 
que cal corregir i trobar-hi una 
solució”. El nou partit fruit de 
la desaparició de Convergèn-
cia apunta que l’Alta Segarra 
hauria d’assumir “un concep-
te territorial que sigui soste-
nible, un concepte de comar-
ca eficient i adient per al segle 
XXI”. Probablement els veïns 
dels 8 municipis triaran en un 
referèndum si volen crear la 
nova comarca.

ERC fa el Sopar de la 
República amb la delegada 
de la Catalunya Central
REDACCIÓ / LA VEU 

E squerra Republicana 
de Catalunya celebra 
avui divendres 7 d’abril 

el seu tradicional “Sopar de la 
República” i el lliurament dels 
premis “Estel Blanc”. En aques-
ta ocasió el partit republicà ha 
optat per una celebració més 
discreta, amb la presència de 
la presidenta comarcal, Txell 
Humbert, la diputada iguala-
dina Alba Vergés i la delega-
da del govern a la Catalunya 
Central, Laura Vilagrà. Laura Vilagrà.

Els 22 d’abril tindrà lloc 
la 4a edició del Dictat en 
Català a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dissabte 22 
d’abril tindrà lloc la 
quarta edició del Dic-

tat en Català a Igualada, or-
ganitzat per l’APLEC (Associ-
ació Promotora de la Llengua 
Catalana). L’activitat està 
oberta a tothom  i és gratuïta. 
Com en les anteriors edicions, 
s’estableixen dues categories: 
adults (a partir de 16 anys) i 
joves (de 12 a 16 anys). 
Hi haurà premis pels tres pri-
mers guanyadors de cada ca-
tegoria. En la d’adults, una es-
tada d’un cap de setmana per 
a dues persones en un indret 
de Catalunya, un lot de llibres 
i una subscripció durant un 
any a la revista Llengua Na-
cional. En la de joves, un val 
per a tres persones per escalar 
a l’Ingravita, un lot de llibres i 
un joc de taula.
El V Dictat en Català es farà 
a l’Espai Cívic Centre (C/Tri-
nitat, 12) a les 10 h (categoria 
adults)  i a les 11h (categoria 
joves). Els resultats es faran 
públics el mateix dissabte a 
les 13h a l’Espai Cívic Cen-
tre i acte seguit, es repartiran 

els premis. Es comptarà amb 
l’assistència del regidor de 
Promoció Cultural i Comerç, 
Pere Camps.
Hi ha temps fins el 20 d’abril 
per inscriure’s en la categoria 
d’adults emplenant el formu-
lari que es troba a  http://aple-
caplec.blogspot.com.es/. 
Per inscriure-s’hi en la cate-
goria de joves, cal que l’insti-
tut o escola passi una llista a 
l’APLEC (aplecaplec@gmail.
com) amb el nom dels alumnes 
seleccionats per participar-hi. 
Es poden consultar les bases 
a la pàgina web de l’APLEC 
http://www.aplec-igualada.
cat, a l’apartat Notícies.
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Horaris de benedicció de rams a Igualada i tota la comarca

Dijous Sant s’iniciaran els actes de Setmana Santa a Igualada, 
primer amb les professons del barri de Fàtima.

REDACCIÓ / LA VEU 

A vui divendres, 7 
d’abril, se celebra la 
festivitat de la Mare 

de Déu de la Pietat, copatrona 
d’Igualada. L’Ofici Solemne, 
presidit pels Pares Escolapis i 
concelebrat pels rectors i di-
versos sacerdots de la ciutat, 
tindrà lloc a 3/4 de 8 de la tar-
da al seu Santuari de l’Escola 
Pia.
Unida a aquesta celebració 
hi haurà el sisè miserere qua-
resmal, amb el cant del salm i 
l’Adoració de les Cinc Llagues 
a Jesús Crucificat, recordant 
com la imatge del Sant Crist 
d’Igualada va passar la vigília 
del prodigi a l’antic convent 
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La benedicció de rams, tot 
revivint l’entrada triomfal de 
Jesús a Jerusalem, aquest diu-
menge 9 d’abril, obrint les ce-
lebracions de Setmana Santa. 
Seguidament té lloc la missa 
de la Passió del Senyor.

IGUALADA
- Basílica de Santa Maria, a les 
12 del migdia, a la plaça del 
Bruc (davant la Basílica)
- Ntra. Sra. de la Soledat, a 2/4 
d’11 Missa i a 1/4 de 12, bene-
dicció al pati del col·legi de les 
MM. Escolàpies (entrada pel 
carrer del Vidre).
- Sagrada Família, a 2/4 de 12 
del migdia a la placeta parro-
quial.
- Ntra. Sra. de Montserrat, a 
les 12 del migdia, a la esplana-
da davant l’església.
- Ntra. Sra. de Fàtima, a les 10 
del matí, davant l’església del 

barri.
- Pares Caputxins, a 2/4 de 12 
del migdia, en el claustre del 
convent.
- Santuari de Ntra. Sra. de la 
Pietat, a les 12 del migdia, en 
el claustre de l’Escola Pia.
- Carmelites, a les 9 del matí, 
davant l’església del Monestir.
- Asil del Sant Crist, a les 10 
del matí, en el jardí d’entrada.
- Residència Pare Vilaseca, 
dissabte 8, a 2/4 de 7 de la tar-
da.

RESTA DE LA COMARCA
- Vilanova del Camí: a 3/4 
d’11 del matí.
- Montbui (poble): 2/4 d’1
- Montbui (Sant Maure): a les 
11 del matí, missa i benedicció 
a les 12.
- El Saió: a 2/4 de 10 del matí.
- Òdena, a 2/4 d’1 del migdia.
- Òdena (barri Sant Pere, La 

Pau): a 2/4 d’1 del migdia.
- Jorba, a les 11 del matí.
- Montmaneu, a les 12 del 
migdia.
- Rubió, a les 12 del migdia.
- Copons, a la 1 de la tarda.
- Bellprat, a 2/4 d’11 del matí.
- Castellolí, a les 11 del matí.
- L’Espelt, dissabte, dia 8, 2/4 
de 7 de la tarda.
- La Pobla de Claramunt: A les 
12 del migdia.
- Sant Martí de Tous: A les 11 
del matí.
- Clariana, a la 1 de la tarda.
- Prats de Rei: a 3/4 de 12 del 
migdia (al Santuari del Por-
tal).
- Sant Pere Desvim: 2/4 d’11 
del matí.
- Sant Pere de Sallavinera: a la 
1 de la tarda.
- Conill: a 3/4 de 10 del matí.
- Aguilar de Segarra: a 3/4 de 
10 del matí.

- Pujalt: a 1/4 d’1 del migdia.
- Calaf: a 2/4 de 12 del migdia.
- Sant Martí de Sesgueioles: a 
2/4 de 2 de la tarda.
- Maians: A les 12 del migdia.
- Castellfollit del Boix: A 2/4 
d’11 del matí.
- Ca n’Aguilera (Piera): A les 
10 del matí.
- Piera: A les 11 del matí.
- Masquefa: 3/4 d’11 del matí.
- Bedorc (Piera): A la 1 de la 
tarda.
- Vallbona d’Anoia: A 3/4 d’11 
del matí.

- Hostalets de Pierola: A 3/4 
d’1 del migdia.
- Capellades: a les 11 del matí.
- Orpí: dissabte, dia 8, a les 5 
de la tarda.
- La Torre de Claramunt: a les 
11 del matí.
- Carme: a 2/4 d’1 del migdia.
- Vilanova d’Espoia: a 3/4 d’1 
del migdia.
- La Llacuna: A 2/4 d’1 del 
migdia.
- Miralles: dissabte, dia 8, a 
les 6 de la tarda.

Igualada celebra avui la festivitat de la Mare de Déu de la Pietat, 
abans de l’inici dels actes de Setmana Santa

dels Agustins, actual Escola 
Pia.
Durant l’ofertori, s’oferirà el 
tradicional ciri votiu de la 
ciutat a Mare de Déu de la 
Pietat. La Schola Cantorum 
solemnitzarà l’eucaristia, sota 
la direcció de Pol Pastor i a 
l’orgue, Josep Xaubet. Durant 
la comunió es cantarà la se-
qüència Stabat Mater Doloro-
sa de Zoltan Kodàly.
Al final de la celebració, tots 
els fidels podran venerar l’ala-
bastrina imatge de la Copa-
trona mentre es cantarà la 
Pregària igualadina a la Mare 
de Déu de la Pietat, de Jau-
me Boloix i Canela i els seus 
goigs.
La festivitat de la Pietat arriba 

just una setmana abans que 
s’iniciïn els actes de Setmana 
Santa a la ciutat, que ja es po-
dran veure al barri de Fàtima 
amb les tradicionals proces-
sons a partir de Dijous Sant, i 
també dels actes de la festa del 
Sant Crist d’Igualada. N’in-
formarem àmpliament a la 
propera edició, dijous vinent.

300 Testimonis de Jehovà 
en una trobada dimarts 
a Igualada
D’altra banda, el proper di-
marts 11 d’abril es farà una 
trobada de Testimonis de Je-
hovà, amb la presència de més 
de 300 fidels a aquesta religió. 
A les 20.15 hores faran una 
trobada al Teatre de l’Ateneu 

Igualadí, tot commemorant la 
mort de Jesucrist, acte que es 
farà en castellà. A la mateixa 
hora, però al Saló del Regne 

dels Testimonis Cristians de 
Jehovà, al carrer Alemanya 58 
(nau J) de Les Comes, es farà 
un acte idèntic en català.
 

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
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La presentació es va fer a l’Adoberia Bella.

La CUP organitza demà dissabte una 
jornada “d’urbanisme feminista”
REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte 8 d’abril 
la CUP Igualada, 
junt amb el “Col·lec-

tiu punt 6”, del que forma part 
la igualadina Roser Casano-
vas, organitza una xerrada i 
un recorregut pel Barri del 
Rec sobre urbanisme femi-
nista a l’Adoberia Bella. L’es-
deveniment, que arrencarà a 
les 10:30 i continuarà amb un 
itinerari pel barri a les 12:00, 
proposa repensar el barri del 
Rec des d’una mirada inclusi-
va amb una xerrada i amb un 
itinerari pel barri a mans de la 
cooperativa “Col·lectiu punt 
6” que donarà forma als temes 
tractats a peu de carrer.
El barri del Rec es troba actu-
alment en fase de grans canvis 
urbanístics i per aquest motiu 
no es pot deixar fora la mirada 
inclusiva que repensi la seva 
futura distribució. És necessa-
ri repensar el barri des de nous 
paradigmes per trencar amb 
discriminacions i jerarquies i 
fer del futur del barri un lloc 
on es prioritzi la vida de les 

persones. El “Col·lectiu punt 
6”  rep el seu nom després de 
l’aprovació l’any 2014 de l’ano-
menada llei de Barris, una 
normativa pionera que enge-
gava mesures socials i urba-
nes, i que constava de 8 punts 
bàsics a desenvolupar, sent el 
sisè, l’«equitat», el que incloïa 
la perspectiva de gènere en 
tots els àmbits. L’ objectiu del 
col·lectiu consisteix a aconse-
guir que les ciutats siguin més 
inclusives i que les pròpies 
persones que les habiten es-
devinguin en les especialistes 
dels espais que els rodegen.  

La cooperativa d’arquitectes, 
sociòlogues i urbanistes de 
procedències diverses, amb 
més de 10 anys d’experiència 
local, estatal i internacional 
realitzarà la xerrada el proper 
dissabte 8 d’abril a les 10:30 a 
l’Adoberia Bella i l’entrada és 
gratuïta i oberta a tothom.

Què és l’urbanisme 
feminista?
L’urbanisme no és neutre i el 
que ens rodeja ha perpetuat i 
conservat els valors patriar-
cals, deixant en segon terme 
les necessitats de la vida quo-
tidiana. L’urbanisme femi-
nista és un corrent que cada 
vegada es té més en compte 
a l’hora de planificar el fu-
tur dels barris i ciutats ja que 
neix amb la voluntat de re-
vertir les prioritats hegemò-
niques de l’urbanisme posant 
les necessitats de les persones 
en el centre de l’espai que ens 
rodeja. L’objectiu és fer els es-
pais inclusius per a totes les 
edats, gèneres i cultures, fent 
possible la necessitat de totes 
les persones i no només de les 
necessitats mercantilistes.  

La fira Première Vision Paris presenta 
les seves novetats al sector adober
REDACCIÓ / LA VEU 

D irectius francesos de 
la Première Vision 
Paris, la fira interna-

cional líder de la indústria de 
la moda, han estat dimecres 
a Igualada per a presentar les 
noves tendències de moda de 
la temporada d’hivern 18/19 
que s’exposaran en la pròxima 
edició de la fira parisina del 
19 al 21 de setembre de 2017.
Première Vision és una gran 
fira que engloba els principals 
sectors complementaris del 
món de la moda en termes 
d’oferta, know-how i serveis a
París, la seva capital mundial. 
La fira celebra dues edicions 
anuals, al febrer per presentar 
les col·leccions de primave-
ra-estiu de l’any següent i al 
setembre per les de tardor-hi-
vern.
La presentació de les tendèn-
cies per part de l’organització 
de la Première Vision Paris ha 
tingut lloc a la seu del clúster 
de la pell d’Igualada, l’Adobe-
ria Bella.
La jornada ha reunit més de 

Les JERC demanen al 
PDeCat d’Igualada que 
trenqui el “pacte” amb el PP
REDACCIÓ / LA VEU 

L es joventuts d’ERC a 
Igualada consideren 
“indignant” i “vergo-

nyós” que l’alcalde Marc Cas-
tells, del PDeCAT, hagi pactat 
amb el PP que “jutja i con-
demna a representants electes 
del poble català” i li dema-
nen que “trenqui el pacte que 
mai s’hauria d’haver produït” 
d’Igualada amb el PP per lle-
ialtat amb els encausats pel 9N. 
Asseguren que ERC mai pac-
tarà amb el PP i que això for-
ma part de “la vella política”. 
El govern municipal -que té 
majoria absoluta- va arribar a 
un acord amb el PSC i el PP en 
l’aprovació del pressupost i les 
taxes municipals pel 2017. Les 
JERC consideren “surrealista” 

que tenint majoria absoluta 
l’alcalde d’Igualada “regali po-
der al PP” i veuen “increïble” 
que “el també vicepresident 
de la Diputació i membre de 
la direcció del PDeCAT pacti 
amb un partit que està jutjant 
al president del seu partit, a 
exconsellers i recentment al 
portaveu al congrés dels di-
putats” i asseguren que “sort 
que finalment al seu partit no 
el van voler com a president 
de l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) 
o President de la Diputació” ja 
que, asseguren, “encara pas-
saríem més vergonya”. Cal 
que s’estigui “a l’alçada del 
moment polític i social del 
país, i això vol dir ser conse-
qüent en les decisions que es 
prenen”, diuen.

70 professionals, la majoria 
empreses adoberes iguala-
dines i de tot l’estat espanyol, 
interessades a conèixer les 
novetats, tendències, estils i 
colors en pell i accessoris de 
la moda que vindrà.
La indústria de la moda està 
subjecta a canvis constants. 
Conèixer les tendències i 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a celebració del Dia 
Mundial de l’Activitat 
Física -va ser ahir di-

jous 6 d’abril- ha propiciat que 
s’organitzin diversos actes a 
l’Anoia, en molts dels quals els 
equips d’atenció primària de 
l’ICS tenen un paper actiu. En 
el cas d’Igualada, la coordina-
ció de les diferents iniciatives 
va a càrrec de sis organitzaci-
ons, entre les quals hi ha l’ICS, 
que col·laboren amb el nom 
de Grup Impulsor d’Activitats 
(GIA) dels Dies Mundials. 

Igualada 
A Igualada, les activitats s’han 
programat fins demà dissabte. 
En aquest període, en molts 
espais de concurrència pú-
blica, es projecten vídeos i es 
mostra material, de les diver-
ses entitats que hi participen, 
sobre les caminades i activi-
tats que duen a terme al llarg 
de l’any per promocionar l’ac-
tivitat física entre la població. 
Avui divendres, a les nou del 
matí i amb el punt de trobada 
a la planta soterrani del CAP 
Anoia, situat davant l’estació, 
hi haurà una caminada amb 
el lema “Tenim prou cura del 
nostre esquelet?”, que perme-
trà als participants aprendre a 

anticipar-se a elles és clau 
pels adobers igualadins per 
aconseguir que els seus 
productes de pell siguin 
atractius per una cliente-
la molt exigent, les grans  
marques internacionals i 
nacionals d’articles de pell 
d’alta qualitat i comple-
ments de moda de luxe.

El Dia Mundial de 
l’Activitat Física es celebra 
arreu de la comarca

fer estiraments que els ajuda-
ran a millorar la postura i pre-
venir lesions i dolors. El ma-
teix divendres, de 10 a 12 h, al 
Parc de Salut, situat al Centre 
de Dia Montserrat, es farà una 
sessió d’activitat física. 
Finalment, dissabte a les deu 
del matí, a la plaça de Cal 
Font, s’han organitzat més 
activitats d’exercici físic. 

Capellades 
Fins al divendres, s’han instal-
lat al CAP bicicletes estàtiques 
i hi ha material informatiu so-
bre activitat física, que està a 
disposició dels usuaris. 

Piera 
Divendres, de dos quarts de 
cinc a les sis de la tarda, s’ha 
organitzat una caminada 
pel circuit Piera - Can Mas - 
Hostalets de Pierola - Piera. 
El camí és pla i accessible. La 
sortida serà des del Tanatori 
de Piera. 

Santa Margarida de Montbui 
A Montbui es va fer ahir una 
caminada d’una hora que fi-
nalitzava amb un esmorzar 
saludable a Mont-aQua. A la 
tarda, a la sala petita del Cine-
ma Mont-Àgora, es va fer una 
xerrada oberta a tothom sobre 
els hàbits saludables.  
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La Veu de l’Anoia es 
converteix en el 

mitjà oficial gestor de la 
publicitat del cinema, 
i tanca un acord molt 
atractiu per a tots els 

subscriptors

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Ateneu Igualadí i Pu-
blicacions Anoia SL, 
empresa editora de La 

Veu de l’Anoia, han arribat a 
un interessant acord a través 
del qual en sortiran àmplia-
ment beneficiats els nostres 
subscriptors. 
Així, tots els dilluns de cada 
setmana esdevindran el “Dia 
del Club del Subscriptor de La 
Veu”, de manera que, presen-
tant el carnet del setmanari, 
els subscriptors tindran con-
dició d’espectadors preferents 
amb dret a una entrada per 
només 4 euros. 
El logotip de La Veu de l’Ano-
ia serà present a partir d’ara 
a la web de l’Ateneu Cinema 
(www.ateneucinema.cat), com 
a nou “mitjà oficial gestor de 
la publicitat del cinema”.

Sortejos d’entrades cada mes 
entre els nostres lectors
Per a aquells que no siguin 
subscriptors de La Veu, aquest 
setmanari oferirà cada mes 
sortejos d’entrades. Durant les 
quatre primeres setmanes de 
cada mes s’anunciarà mitjan-
çant una butlleta i a final de 
mes es publicaran els guanya-
dors. També es faran sortejos 
per als nostres subscriptors i 
lectors d’entrades dobles per 
assistir a les sessions retrans-
meses d’òpera al cinema. 
La signatura de l’acord va te-
nir lloc a les dependències de 
l’Ateneu entre la presidenta 
de l’entitat, Mireia Claret, i la 
directora general de Publica-
cions Anoia SL, Pia Prat.

Ja han passat 13.298 especta-
dors per l’Ateneu Cinema
Des de la seva apertura el dia 
15 de desembre fins a finals de 
Març han passat 13.298 espec-
tadors per l’Ateneu Cinema. 
La mitjana d’assistència ha es-
tat de 3.702 espectadors cada 
mes. 
La gestió de la sala la fan con-
juntament l’empresa Giralt-
grup, S.L. i l’Ateneu Igualadí 
amb una valoració molt po-
sitiva. La presidenta de l’Ate-
neu, Mireia Claret, explica 
que “Igualada tenia ganes de 
cinema i l’acollida ha estat re-
alment molt positiva”. 
Les pel·lícules que més espec-
tadors han tingut han estat 
Canta!, La La land i la darrera 
La Bella i la Bestia, i en totes 
elles en alguna sessió s’ha ha-
gut de penjar el cartell de “lo-

Tots els dilluns, Dia del Club del Subscriptor de La Veu, 
a l’Ateneu Cinema, amb entrades a 4 euros

calitats exhaurides”.
La pàgina web per poder re-
servar les entrades ha tingut 
molt bona acollida, un 50% de 
les entrades es reserven antici-
padament, i, expliquen des de 
l’Ateneu, la gent que no viu o 
treballa fora d’Igualada valora 
molt positivament poder asse-
gurar l’entrada a la sala. 
La informació que es serveix 
des de la web manté l’interès 
constant, amb 55.777 visites 
de mitjana mensual. 

Òpera i dansa en directe 
des del ROH 
Claret manifesta també que 
estan “gratament sorpresos 
de l’acollida de la temporada 
d’Òpera i Dansa, el fet de po-
der veure en directe les operes 
des del Royal Opera House 
ha tingut un èxit per sobre 
de les nostres expectatives. 
Fins el mes de març han gau-
dit d’aquesta experiència 431 
espectadors. La temporada 
acaba el mes de juny, s’atura 
durant els mesos d’estiu i s’es-
tà preparant la tornada el mes 
d’octubre”. 
L’Ateneu cinema tenia com 
objectiu fer programació en 
V.O. i s’està fent. Els dimarts 
i  els dijous es projecta la V.O. 
de les pel·lícules doblades de 
la programació setmanal.
Claret explica que hi ha nous 

projectes “per aquest mes 
d’abril. Demà dissabte 8 d’abril 
començarà «Cinema Total», 
una sessió golfa de pel.lícules 
clàssiques, i també acollirem 
del Cicle D’A, cinema de au-
tor, una proposta que ens ha 
arribat via el Zoom- De fet 
ens arriben propostes molt 
interessant tant d’entitats com 
de projectes i estem mirant 
de encabir-les totes, anem de 
mica en mica”.
La presidenta de l’Ateneu 

Els subscriptors de La Veu tindran condició d’espectadors preferents, tots els dilluns a l’Ateneu Cinema.

Igualadí afegeix que “és molt 
agradable per a nosaltres veu-
re al públic encantat amb la 
sala, les butaques i sobretot 

Pia Prat i Mireia Claret en el moment de signar l’acord.

quan repeteixen l’experiència. 
L’objectiu essencial era incor-
porar l’hàbit cultural d’anar al 
cinema i aquest està prenent 
forma, continuarem treballant 
per fer que el Cinema de l’Ate-
neu tingui una programació 
de referència”. 
Tal i com es va explicar des 
del primer moment des de la 
centenària entitat igualadina, 
l’Ateneu Cinema tenia volun-
tat de fer una programació 
estable i de qualitat. Així, es 
manté obert tots els dies de la 
setmana:
Dilluns: A les 19:30 a través 
del Conveni amb AUGA els 
seus socis i també els de l’Ate-
neu Igualadí poden gaudir del 
cinema comercial per 4 euros. 
Aquest conveni es va signar fa 
dues setmanes i, de moment 
han assistit 140 espectadors. 
S’hi afegeix ara també La Veu 
de l’Anoia, amb les mateixes 
condicions.
Dimarts: Els dimarts és el dia 
de les pel·lícules en versió ori-
ginal. Habitualment (depèn 
de la programació del ROH) 
és quan cada 15 dies ofereixen 
l’òpera i la dansa en directe. 
Dimecres: Ja s’ha consolidat 
com el «dia del espectador» al 
preu de 5 euros i amb una as-
sistència mitjana de 930 espec-
tadors/mes acostumats a gau-
dir del cinema entre setmana. 
Dijous: És el dia del «Cine-
club», dins del Conveni signat 
amb ells programen i gestio-
nen les sessions de les 20:00h i 
les 22:00h. 
Divendres, dissabte i diumen-
ge són el dia de les estrenes, i de 
les sessions matinals  de dis-
sabte i diumenge a les 11:00h 
del matí que també han tingut 
molt bona acollida per part 
del públic familiar. 

La Veu gestionarà a partir d’ara la publicitat de l’Ateneu Cinema.

Cada mes els nostres 
lectors podran parti-

cipar en sortejos per a 
entrades gratuïtes tant 

per al cinema com per a 
les retransmissions dels 

concerts d’òpera
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ABC LEATHER.SL.
ACADÈMIA IGUALADA
AIGÜES ARTÉS,S.L.
AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE TOUS
AJUNTAMENT DE  MASQUEFA
AJUNTAMENT DE CABRERA  D’ANOIA
AJUNTAMENT DE CALONGE DE SEGARRA
AJUNTAMENT DE CAPELLADES
AJUNTAMENT DE CARME
AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ
AJUNTAMENT DE COPONS
AJUNTAMENT DE JORBA
AJUNTAMENT DE LA LLACUNA
AJUNTAMENT DE LA POBLA
AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CLARAMUNT
AJUNTAMENT DE MIRALLES
AJUNTAMENT DE MONTMANEU
AJUNTAMENT DELS PRATS DE REI
AJUNTAMENT DE PUJALT
AJUNTAMENT DE RUBIÓ
AJUNTAMENT DE SANT PERE SALLAVINERA
AJUNTAMENT DE ST. MARTÍ DE SESGUEIOLES
AJUNTAMENT DE VALLBONA
AJUNTAMENT DE VECIANA
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ
AJUNTAMENT DEL BRUC
AJUNTAMENT D’IGUALADA
AJUNTAMENT D’ÒDENA
AJUNTAMENT D’ORPÍ
AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA
AJUNTAMENT DE MONTBUI
AJUNTAMENT DE BELLPRAT
AJUNTAMENT DE CALAF
AKORD’S
AUTO BOMBA, S. L.
BUREAU ANOIA,S.L.
CENTRE DENTAL MARCÈ & SEGARRA
CENTRE EST. SÍLVIA GIRALT
COL·LEGI JESÚS MARIA
COL·LEGI MARE DEL DIVÍ PASTOR- Capellades
COL·LEGI MARE DEL DIVÍ PASTOR- Igualada
COL·LEGI MESTRAL
COL·LEGI MONTCLAR
COMERCIAL GODÓ,SL.
CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA

CONSORCI SOCIOSANITARI  D’IGUALADA
CUÑADO OPTIC, S.L. (Aflelou)
ESCOLA ANOIA
ESCOLA PIA D’IGUALADA
ESCOLA VILADEMÀGER - La llacuna 
FER GESTIONS
FIRA D’IGUALADA
FORN ALEMANY
FUNDACIÓ ESCOLA MOWGLI
FUNDACIÓ ESCOLÀPIES Igualada
FUNDACIÓ ESCOLES ATENEU
FUNDICIÓN DUCTIL FÀBREGAS SA.
GESTORIA GALTÉS, S.
GRAPHIC PACKAGING
GRUP AIR, S. A.
GRUP CALAF 1964, SL.
GRUP GARATGE MONTSERRAT
INSTITUT D’ESTÈTICA IVETTE PONS 
INTAREX, S. L.
KIDS&US
LA VEU DE L’ANOIA
LLIBRERIA AQUALATA,
MARCÈ I CALZADA IMMOBILIARIS SL.-Finques 
Rambles
MARISTES IGUALADA
MIRALLES TRES,SL.
MONALCO
MÚTUA IGUALADINA DE PREVISIÓ
NOTARIS D’IGUALADA
NOVA MEVIR,SL
OBRAS Y CONSTRUCCIONES TRIVAZQUEZ, SL
PINTURES PLANELL, SA.
RIAL CHOCOLATES SL
ROTARY CLUB IGUALADA
SAF GESTIÓ EMPRESARIAL SL.
SALINAS AUTOMOCIÓ
SARAUTO.-Peugeot
SERVISIMO, S. L.
SNOP ESTAMPACION, SA+1:39
SOTO BALLESTEROS, SL 
STEGOTRONIC, S.A.
TALLERES SANTI ENRIQUE
TALLERS DOMINGO
TALLERS QUERALTÓ
UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA
VITALDENT

9.100€
9.100 GRÀCIES 

A totes les empreses i anoiencs que heu col.laborat en l’especial

Seguirem treballant per la justícia social en la propera edició Nadal 2017



El Centre de Dia Montserrat obre 
avui divendres el seu Parc de Salut
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El centre de dia Montserrat està ubicat al barri de Montserrat.

REDACCIÓ / LA VEU 

A vui divendres dia 7 
d’abril,  entre les 10 
i les 12 del matí, el 

Centre de Dia Montserrat 
obrirà el Parc de Salut situat 
als seus jardins per tal que 
tothom qui ho desitgi pugui 
realitzar activitat física salu-
dable. L’entrada es farà per 
la porta principal del centre, 
al carrer Nicolau Tous, 34 
d’Igualada. 
Al jardí s’oferiran diversos 
d’exercicis proposats per la 
fisioterapeuta del centre uti-
litzant el parc urbà de salut, 
que consisteix en un conjunt 
d’aparells que formen un cir-
cuit dissenyat per realitzar 

exercici físic moderat a l’ai-
re lliure. L’activitat comptarà 
amb la visita de la Carme Rie-
ra, quarta tinent d’alcalde i re-
gidora d’Acció Social i Igualtat 
de l’Ajuntament d’Igualada.
L’acció forma part de la ce-
lebració del dia mundial de 
l’activitat física, a la que el 
Centre de Dia Montserrat, 
inaugurat el mes de gener de 
2016 i gestionat pel Consorci 
Sociosanitari d’Igualada, s’ha 
volgut afegir conjuntament 
amb la resta de membres del 
GIA, Grup Impulsor d’Ac-
tivitats dels Dies Mundials 
d’Igualada. El principal objec-
tiu del GIA és conscienciar a 
la població en la prevenció de 
malalties, tot promovent l’acti-

vitat física i l’adopció d’hàbits i 
estils de vida saludables. 
Amb motiu del dia mundial 
de l’activitat física també es 
va fer ahir la xerrada “Aprèn 
a cuidar-te” a l’Aula de forma-
ció de l’Hospital d’Igualada 
a càrrec de l’Anna Rica i el 
Josep Ràmia, fisioterapeutes 
del Servei de Medicina Física 
i Rehabilitació del CSA. Avui 
a les 9 del matí al CAP Anoia 
(davant l’Estació) es realitza-
rà una caminada i aprendrem 
a fer estiraments que ens 
ajudin a millorar la postura 
i prevenir possibles lesions i 
dolors . Demà dia 8 a les 10 
del matí a la plaça de Cal Font 
hi haurà una sessió d’activitat 
física dirigida a l’aire lliure. 

El Centre Residencial d’Acció Educativa dels Maristes fa 20 anys
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Centre Residenci-
al d’Acció Educativa 
(CRAE) que els Ma-

ristes gestionem a Igualada 
compleix 20 anys. Avui diven-
dres faran a la Biblioteca de 
Cal Font, a les 10.30 hores, un 
acte commemoratiu, amb la 

presència dels directors de les 
escoles maristes i de les obres 
socials de Catalunya i l’Equip 
Directiu i el Patronat de la 
Fundació Champagnat.
Durant l’acte, hi haurà la tau-
la rodona “Mirem endavant. 
Reptes de futur dels CRAE”, 
amb la participació de Fran-
cesc Elías, director del CRAE 

La Llar d’Igualada; Araceli Lá-
zaro, analista de polítiques so-
cials i programació d’infància 
i adolescència; Joan Beumala, 
representant del CSMIJ (Cen-
tre de Salut Mental Infantil i 
Juvenil), i amb la presència 
també d’un jove extutelat del 
CRAE.
La Llar d’Igualada és un CRAE 

que va començar l’activitat so-
cioeducativa l’any 1997 i que 
acull nois i noies en edats com-
preses entre els 14 i els 18 anys. 
És una entitat privada inscrita 
al SOM (Servei d’Obres Ma-
ristes) i que col·labora amb la 
Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència del 
Departament d’Acció Social i 

Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya. Els seus objectius 
són oferir una atenció integral 
als nois i noies adolescents que 
viuen al centre, donar respos-
ta a les necessitats dels joves: 
materials, físiques, psíquiques i 
socials, i fomentar la bona con-
vivència, el respecte i l’accepta-
ció de la normativa.

Ple del Consell Comarcal, al Campus Motor de Castellolí.

El Consell Comarcal 
aprova un pressupost 
de 10,8 milions

REDACCIÓ / LA VEU 

E l ple del Consell Co-
marcal de l’Anoia 
ha aprovat un pres-

supost per aquest 2017 de 
10.829.479,24 euros, xifra un 
1,25% més alt que l’any an-
terior. De cada 100 euros de 
despesa de l’ens comarcal 28 
aniran a educació; 24 a serveis 
socials i promoció social; 23 a 
benestar comunitari; 10 a fo-
ment de l’ocupació; 6 a serveis 
de caràcter general; 3 a cultu-
ra; 3 a òrgans de govern; 2 a 
comerç, turisme i pimes; i 1 a 
habitatge i urbanisme.
Les actuacions de caràcter 
general augmenten en 83.868 
euros, mentre que les de ca-
ràcter econòmic, relatives a 

empresa i turisme entre d’al-
tres, tenen un increment de 
85.755. La producció de béns 
públic de caràcter preferent, 
que inclou cultura, ensenya-
ment i joventut, augmenta un 
5,32 %. Disminueix en canvi 
la despesa en serveis públics 
bàsics com la recollida d’es-
combraries per la millora dels 
contractes. El finançament 
de deute públic ha baixat un 
10,81%, de 18.500 a 16.500 
euros.
Pel que fa a les polítiques de 
despesa augmenten gairebé 
un 25 per cent en habitatge i 
un 12.56 % en serveis socials. 
Pel que fa a la promoció de 
l’ocupació, comptant que un 
programa important ha passat 
a formar part dels romanents, 
l’àrea augmenta un 13.75%. 

CASA EN VENDA
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.

Per a més informació podeu 
trucar al telèfon: 629259593

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a



Més de la meitat de les persones a les que s’ha convidat 
al cribatge del càncer de colon no hi han participat

Un total de 5.765 perso-
nes de l’Anoia han par-
ticipat de moment en el 
cribatge, i s’han detec-
tat 10 casos de càncer

Fa mes d’un any que va iniciar-se el cribatge de colon a l ‘Anoia.

REDACCIÓ / LA VEU 

F a més d’un any que es 
va iniciar el Programa 
de Detecció Precoç 

de Còlon i Recte a l’Anoia. 
Aquest programa va dirigit 
als homes i dones entre 50-69 
anys i consisteix en la realitza-
ció d’una prova de detecció de 
sang oculta en femta cada dos 
anys. 
A finals del 2015 i durant el 
2016, s’han convidat per car-
ta a participar a 9.505 veïns 
d’Igualada i 2.373 veïns de 
Santa Margarida de Montbui 
d’entre 50 a 69 anys. Un 48,5% 
d’aquests han participat en 
el programa. És a dir, 5.765 
persones han anat a les far-
màcies col·laboradores amb el 
programa per cercar la prova 
gratuïta de detecció de sang 
oculta en femta, han recollit 
una mostra de femta i  l’han 
retornat a la farmàcia per al 
seu anàlisis posterior al labo-
ratori. Aquest percentatge de 
participació és semblant a la 
resta de Catalunya.
De tots els participants de 
l’Anoia, s’han obtingut un 7% 
de proves amb indicis de sang 
oculta en femta. D’aquestes 
406 persones amb la prova po-
sitiva, s’ha detectat 10 casos de 
càncer. En la resta de positius, 
en més de la meitat dels casos 
es van detectar altres troballes. 
Els resultats disponibles a 
l’Anoia, mostren que la par-
ticipació a la comarca és més 
alta entre les dones que entre 
els homes. Tanmateix, és en 
els homes on es troba el per-
centatge més alt de proves de 
sang oculta en femta positives 
i on s’han detectat més casos 
de càncer. Per grups d’edat, la 
gent d’entre 60-69 anys és qui 
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més participa.
No tothom cal que faci la pro-
va de sang oculta en femta 
del programa, per exemple, 
les persones amb antecedents 
familiars de càncer de còlon 
i recte, antecedents personals 
de malalties de còlon o s’ha-
gin fet en els darrers 5 anys 
una colonoscòpia, que rebin 
la carta d’invitació, cal que 
consultin abans amb l’Oficina 
Tècnica de Cribratge de l’Ano-
ia de l’Hospital d’Igualada o 
amb els professionals sanitaris 
de l’Atenció Primària.
Els nous diagnòstics i les de-
funcions per càncer de còlon 
i recte a Catalunya són més 
freqüents que altres càncers, 
com per exemple, el càncer de 
mama o el càncer de pròstata. 
El programa de detecció pre-
coç del càncer de còlon i recte 
té l’objectiu de reduir l’aparició 
de casos nous i reduir la mor-
talitat per aquest càncer. Cal 
recordar que una dieta saluda-
ble, fer exercici físic de forma 
regular i mantenir un pes ade-
quat, són factors favorables 
per a la prevenció del càncer 
colorectal.
A L’Hospital d’Igualada es va 
presentar el programa al no-
vembre del 2015.

Organització del Programa 
de detecció precoç de càncer 
de còlon i recte (PDPCCR)
El PDPCCR és únic per a tot 
Catalunya però s’ofereix i es 
gestiona de manera descen-

tralitzada.
El Programa s’organitza en:
-  Oficines Territorials de Cri-
bratge, que en el cas de la Re-
gió Sanitària de la Catalunya 
Central a l’Anoia, el Consorci 
Sanitari de l’Anoia s’encarre-
ga de la gestió, el seguiment i 
l’avaluació del cribratge: gestió 
de les invitacions, coordina-
ció del lliurament, recollida 
i processament de les proves 
de cribratge, coordinació amb 
les unitats d’endoscòpia i se-
guiment de l’activitat i con-
trol de qualitat del procés de 
cribratge.  Aquesta oficina es 
complementa amb la tasca 
de suport de l’Institut Català 
d’Oncologia (ICO).
- Unitats d’Endoscòpia de Cri-
bratge, la Unitat de digestolo-
gia de l’Hospital d’Igualada; 
en aquesta unitat es realitzen 
les colonoscòpies i es fa la ges-
tió clínica en cas de necessitar 
estudis addicionals.
- Les Farmàcies, que actuen 
com a agent de salut, donant 

informació, fent el lliurament 
del kit, la supervisió de la con-
servació i l’enviament de la 
mostra al laboratori.  
- Laboratori d’anàlisis clíni-
ques, on es processen i analit-
zen les mostres de femta.
- L’equip d’Atenció Primària i 
els professionals de l’atenció 
especialitzada extrahospitalà-
ria, a més dels farmacèutics, 
tenen un important paper en 
el programa en el vessant de la 
informació i consell sobre el 
programa i la detecció precoç 
i la participació en el circuit 
del programa.
- Oficina de cribratge de Cata-
lunya, té per funcions definir 
i garantir l’aplicació dels crite-
ris comuns d’organització, de 
qualitat, d’avaluació i coordi-
nar les Oficines Territorials de 
Cribratge.

El càncer de còlon i recte, el 
segon en causa de mort
És la segona causa de mort per 
càncer al nostre país (2.100 

anuals), i la majoria es produ-
eixen en persones de més de 
54 anys.
Tot i que no hi ha cap càncer 
que es pugui prevenir comple-
tament, en el cas del càncer de 
còlon i recte el llarg interval 
que transcorre des de l’inici 
del procés fins al desenvolu-
pament d’un càncer invasiu 
permet diferents mesures de 
prevenció que poden reduir el 
risc de desenvolupar aquest ti-
pus de càncer. Aquestes mesu-
res passen per promoure can-
vis en l’estil de vida dirigits a 
reduir els factors de risc i po-
tenciar els factors protectors 
(seguir una dieta rica en frui-
ta, verdura i productes làctics; 
fer exercici; no fumar, evitar 
el sobrepès, etc.). Un aspecte 
important per a la prevenció 
consisteix en la participació 
en programes de detecció pre-
coç, que permeten diagnos-
ticar lesions premalignes de 
còlon i reduir-ne la mortalitat. 
La majoria de càncers co-
lorectals es desenvolupen a 
partir d’unes lesions anome-
nades pòlips adenomatosos, 
considerades lesions precan-
ceroses. Tant els pòlips com 
els càncers sagnen de manera 
intermitent i és aquesta sang 
la que es pot detectar a través 
de la prova que ofereix el Pro-
grama de detecció precoç. Si 
es detecta en una fase inicial 
és més fàcil de tractar i més 
fàcil que es pugui curar, ja que 
un dels problemes d’aquest 
tumor és que pot desenvo-
lupar-se durant mesos sense 
produir cap molèstia. Aquest 
és, probablement, un dels mi-
llors exemples de com la de-
tecció precoç millora el pro-
nòstic de la malaltia i redueix 
l’agressivitat dels tractaments. 

MÉS DE 17 ANYS ENS AVALEN

C/ Santa Caterina 43, Igualada

Tel: 93 805 30 74

PERRUQUERIA
CANINA 
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Pel i Ploma.

Presenten a l’Anoia 
l’Ateneu Cooperatiu de 
la Catalunya Central

DOLORS CANAL / AEMA

L’Associació Esclerosi 
Múltiple Anoia va cele-
brar recentment la seva 

tercera jornada, a Igualada.  
D’entrada dir que estem tots 
molt i molt contents, satisfets 
de com es va desenvolupar la 
Jornada. La participació de la 
gent, l’assistència va ser una 
altra molt bona. Entre cadi-
res i gent dreta, hm fet un 
recompte de 90 persones; per 
tant, moltes gràcies a tothom.
Sempre començo la jornada, 
donant agraïment per l’assis-
tència i a tots els que any rere 
any ens fan costat incondicio-
nal a tot el que fem.

El regidor i Dr. Fermí Cap-
devila que sempre ens dona 
valor a tot el que fem i propo-
sem des de l’associació, va do-
nar pas a l’inici de la Jornada 
donant-nos les gràcies pels 3 
anys que portem fem una tas-
ca tant difícil, mantenir l’asso-
ciació en marxa i amb activi-
tats constants.
La Jornada sempre es el tret 
de sortida de les nostres acti-
vitats, però també el repte més 
gran perquè, portar ponents 
que facin que la Jornada  sigui 
èxit no es gens fàcil, però sem-
pre hem comptat amb l’ajut de 
la Fundació que ens facilita 
accedir als ponents.
Tenir una moderadora amb 

gust i saber fer, és també el 
nostre repte i, una altra vegada 
ens n’hem sortit molt bé. 
Els nostres cuidadors, Mont-
serrat, Carme i Jordi van do-
nar un toc de distinció molt 
oportuna i molt agradable. No 
van dir res que tots nosaltres 
no sabéssim, però és molt bo 
poder-ho escoltar d’ells, els 
seu sentir i viure amb el fet de 
tenir la parella afectada d’una 
malaltia que no saps mai, cap 
ha on et portarà.
La presidenta de l’associació 
Temyque, Carmen Arana, 
ens va donar els somriures 
de veure que tot i la cadira 
de rodes, és capaç de mobi-
litzar un munt de gent a fer 

el camino de Santiago, vol 
en parapent, nedar entre els 
taurons, esqui, bé que no hi 
ha repte que no assoleixi i 
convidi a tots a fer. Una gran 
persona que no s’ha rendit.

Pel i Ploma, Cal Perico i Sara Castells guanyen 
el Concurs d’Aparadors Comercials de la Mostra
REDACCIÓ / LA VEU

U n total de cinquan-
ta-cinc comerços 
locals han participat 

aquest any 2017 en la cinque-
na edició del concurs d’apara-
dors comercials de La Mos-
tra d’Igualada, convocat per 
l’Ajuntament d’Igualada. Tots 
ells han adoptat aquests dies 
motius relacionats amb el te-
atre infantil i juvenil. 
El jurat ha estat format per 
Eva Galtés de La Xarxa 
d’Igualada, Raquel Camacho 
de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps, Roger Vallès i 
David Dàmaso de Disseny=I-
gualada, i Míriam Mur del 
departament d’Arts de l’Insti-
tut Joan Mercader. Van visitar 
els diferents comerços i es va 
reunir dijous passat per fer la 
deliberació. 
Els premis es van lliurar di-
vendres personalment a cada 
comerç amb l’alcalde, Marc 
Castells, la tinent d’alcalde 
de Dinamització Econòmica, 
Àngels Chacón, i el director 
de La Mostra d’Igualada, Pep 
Farrés. 
El primer premi ha estat per 
l’aparador de la botiga Pel i 
Ploma, valorant la seva ori-
ginalitat, qualitat i grau d’im-
plicació amb el tema central 
d’aquesta edició. Aquest esta-
bliment de Belles Arts, amb 
llarga experiència i participa-
ció en el concurs, ha utilitzat 
totes les seves tècniques per 
crear un aparador que crida 
molt l’atenció. El segon premi 
ha estat per Cal Perico - Mer-
ceria Vidal, que ha relacionat 

amb èxit un dels seus produc-
tes amb el tema d’enguany de 
l’esdeveniment. En aquest cas, 
el jurat ha valorat la dificultat i 
dedicació de la creació i el seu 
impacte visual. Finalment, el 
tercer premi ha estat per l’es-
tabliment Sara Castells, dedi-
cat a la joieria, valorant aquí 
l’aprofitament d’un aparador 
petit i aconseguint que sigui 
vistós i original, utilitzant a 
més el seu producte per con-
nectar-lo amb l’eix temàtic de 
La Mostra. El primer premi és 
de 500 euros, el segon de 300 
euros i el tercer consisteix en 
una campanya publicitària a 
l’emissora municipal Ràdio 
Igualada 103.2 FM. 
Els aparadors participants han 
estat A.Grams, Abacus, Ano-
iaFoto, Arrel de Vida, Botiga 
de Mà en Mà, Brodadets, Bu-
reau Vallée, Camiseria Vidal, 
Caro Cuore, Casa Victòria, 
Centre òptic Anoia, Ciste-
lleria Farrés, Clic Fotografia, 
El Cullerot, El Saüc, Els Fo-
gons de l’Anoia, Family Café, 
Farmàcia Cristina Casas, Forn 
Sant Magí, Franquesa, G.C., 
Giralt, InCrescendo, InQui-
et, Inspira, Joieria Martí, La 
Casa del Aromes, La Guspira, 
Les Confeccions, Llegim...? 
Llibreria, Lluentons, Marat-
hon Esports, Mc Born, Mima, 
Moda Complements de Dona, 
Moda Íntima Glòria, Monetti, 
Nins, Olors, Òptica Rodrigo, 
Original 1915, Perfumeria Cal 
Gaspar, Piqué Cansaladeria, 
Roger Llaminadures, Shana, 
Snow Fun, Torrents Arquitec-
tura, Un Fil Vermell, Valls Òp-
tics, Viatges Eurocar, Vinnart 

Sara Castells.

Cal Perico.

Dilluns al migdia s’ha fet la 
presentació a l’Anoia de l’Ate-
neu Cooperatiu de la Catalu-
nya Central. Ha estat en una 
roda de premsa al restaurant 
de la Tossa de Montbui, gesti-
onat des de Frescoop, una de 
les sis cooperatives promoto-
res de l’Ateneu de la Catalu-
nya Central. Han participat 
a la roda de premsa Alba Ro-
jas, coordinadora de l’Ateneu; 
Dolors Pujols, sòcia de la coo-
perativa L’Arada, i Jordi Badia, 
conseller de Promoció Eco-
nòmica del Consell Comarcal 
de l’Anoia i alcalde de Calaf. 
Tant el Consell Comarcal com 
l’Ajuntament de Calaf són 
dues de les administracions 
que formen part de la Taula 
Territorial de l’Ateneu i que 
donen suport al projecte.
L’Ateneu és un nou espai de 
trobada i coordinació que 
neix amb l’aposta clara d’im-
pulsar l’economia social i so-
lidària en aquest territori, i 
crear ocupació estable i de 
qualitat.
L’Ateneu Cooperatiu de la Ca-
talunya Central té la seu a les 
dependències del CEDEM de 
l’Ajuntament de Manresa, al 
Palau Firal. L’objectiu, però, és 
poder atendre les necessitats i 
demandes que arribin a l’Ate-
neu des de qualsevol punt del 
territori de les sis comarques 
de la Catalunya Central. Tal 
com ha explicat Alba Rojas a 
la presentació d’avui a la Tos-
sa de Montbui, «tenim la seu 
de treball a Manresa, però ens 
despleguem en el territori on 
faci falta, i creem grups de tre-
ball a mida de cada projecte».

Les lletres llegides per Rosa 
Masriera de la Fundació, 
del poeta que va estar afec-
tat d’Esclerosi Miquel Marti 
i Pol va posar fi a una tarda 
molt i molt agradable. 

i Xarcuteria Ibañez. Des de 
l’organització es valora el gran 
nombre de participants i 

s’agraeix el seu esforç i la con-
tribució a l’hora d’ambientar 
la ciutat durant aquests dies.



La UEA va celebrar la 
seva assemblea anual
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia ha celebrat l’As-
semblea General Ordi-

nària Anual on s’ha presentat 
la memòria d’activitats i l’estat 
de comptes corresponents a 
l´any 2016, i també els projec-
tes previstos per l’entitat per 
aquest any 2017. 
Seguint la línia encetada l’any 
passat, per aquest 2017 la 
UEA té previst donar conti-
nuïtat al projecte dels Fòrums 
Empresarials, fent un segui-
ment de les sectorials creades, 
i treballar nous sectors com el 
del packaging, el medi ambi-
ent i el del transport. 
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Una altra de les línies marca-
des per aquest any és l’aposta 
per la formació: per a treballa-
dors en actius, per a directius, 
i a mida per a les sectorials. 
També s’aposta per a crear es-
pais de networking per a fer 
contactes. 
El President Blai Paco, va afir-
mar estar orgullós de la situ-
ació de l’entitat per que els 
resultats són satisfactoris, i va 
llençar un missatge d’optimis-
me de cara al futur mostrar-se 
convençut que “aquest any re-
collirem els fruits sembrats” 
per que “l’associació cada dia 
demostra ser més activa, im-
plicada amb les empreses i el 
territori”. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Servei d’Inserció Es-
pecialitat (SIE) d’Àuria 
Grup, punt formatiu 

del programa Incorpora de 
Fundació La Caixa, organitza 
un curs gratuït de tècniques de 
magatzem i logística. El curs 
s’adreça a persones en situació 
de major vulnerabilitat social, 
amb dificultats d’accés al mer-
cat de treball ordinari i amb 
dificultat per accedir a altres 
tipus de formacions. Per optar 
a aquesta formació gratuïta les 
persones interessades han de 
d’estar en situació d’atur, do-
minar l’idioma castellà i tenir 
coneixements informàtics. 
La formació vol per donar 
resposta a les empreses que 
requereixen professionals 
cada cop més especialitzats 
en competències tècniques 
i transversals en el sector de 
magatzem i logística, per fer 
front a les exigències del mer-
cat. La formació programada 
inclou la certificació de carre-
tons elevadors i el certificat de 

Àuria Grup formarà de forma gratuïta 
tècnics en el sector logístic

manipulació d’aliments. 
El curs pretén facilitar con-
tinguts teòrics del perfil 
professional i proporcionar 
pràctiques no laborals a les 
empreses que permetin l’apro-
ximació a la realitat del treball 
als alumnes. Així, les mateixes 
empreses tenen l’oportunitat 
de conèixer les aptituds dels 
participants i augmentar les 
opcions per a una posterior 
contractació. 
El curs, de tres-centes hores, 
s’iniciarà el 2 de maig i finalit-
zarà amb pràctiques incloses 

el 31 de juliol. Les persones 
que hi estiguin interessades es 
poden posar en contacte amb 
el Servei d’Inserció Especialit-
zat (SIE), ubicat a l’Avinguda 
Andorra, 28 o bé al telèfon 
938017732 (9 a 13h). 
El proper 20 d’abril a les 10 del 
matí es realitzarà una sessió 
informativa a la sala d’actes 
de la Fundació Privada Àuria 
per ampliar la informació a 
les persones interessades. Les 
pre inscripcions es poden rea-
litzar a través de la web:
 www.auriagrup.cat.

EL DIA 8 D’ABRIL 
NOU CENTRE torna a 
bategar 

E l proper dia 8 d’abril Igualada Nord tornarà a bategar 
amb el fira-mercat de primavera. Un cop més i durant 
tot el matí, els establiments Nou Centre participants a la 

fira, així com un grup d’artesans vinguts d’altres indrets, podran 
mostrar la seva oferta de productes i/o serveis a un públic variat 
i familiar d’Igualada i d’altres punts de la comarca. Aquest any el 
fira-mercat canvia lleugerament d’ubicació i ocuparà l’espai de 
la Plaça de la Sardana, així com els carrers Pierola i Dr. Fleming, 
al voltant de l’església de la Sagrada Família. 

Tothom qui assisteixi al fira-mercat podrà participar també de 
les diferents propostes lúdiques programades. S’organitzaran 
jocs i tallers infantils amb la col·laboració de l’escola Monal-
co, hi haurà una mostra de pintura de Pilar Carballo i Sump-
ta-Sauvall, els bombers d’Igualada oferiran una xerrada sobre 
prevenció d’incendis a la llar i, juntament amb Creu Roja Anoia, 
mostraran l’equipament dels seus vehicles d’emergència a tot-
hom qui ho desitgi. A les 12:45 hi ha programat un magnífic 
espectacle de màgia amb el “Mag Caru” i, durant tot el matí, el 
grup teatral “la Gralla” es passejarà pels diferents carrers dels 
barris “prenent la temperatura” a l’hostaleria i al comerç d’Igua-
lada nord.

A més a més, com a activitat paral·lela i vinculada al fira-mercat, 
podreu gaudir també del Primer Corretapes Nou Centre durant 
tota la jornada.

Paral·lelament, els dies 8 i 9 d’abril, la fira Automercat celebra la 
seva 16a edició i canvia la seva ubicació. Enguany la seva oferta 
de cotxes de segona mà, seminous i km. 0 la podreu trobar a 
l’avinguda Països Catalans, al barri de les Comes, de 10 del matí 
a 8 del vespre.



El sector del metall és un dels que pot oferir més sortides laborals en la  indústria comarcal.

La Mancomunitat de la Conca i la UEA formen una 
quinzena de treballadors en el sector del metall

Mònica Torra porta els 
seus boleros a la 
residència P. Vilaseca

REDACCIÓ / LA VEU 

L a primera promoció 
d’alumnes, que al no-
vembre van inscriure’s 

al programa del sector me-
tal·lúrgic anoienc ReinMET, 
promogut per la Mancomuni-
tat Intermunicipal de la Con-
ca d’Òdena (MICOD) amb la 
col·laboració de la Unió Em-
presarial de l’Anoia (UEA), 
està acabant aquests dies les 
seves 80 hores de pràctiques 
laborals en empreses, després 
d’haver rebut 300 hores de 
formació en manteniment in-
dustrial. 
La MICOD, els ajuntaments 
que en formen part, la UEA, 
el gremi local del metall i les 
diferents empreses del sector, 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, són els organis-
mes que impulsen conjunta-
ment aquest programa, que 
persegueix enfortir i contri-
buir a l’impuls del Metall ano-
ienc, fomentant la recuperació 
de la capacitat professional i 
productiva en tasques d’espe-
cialització dels alumnes assis-
tents. 
Durant la fase de planificació 
del projecte, els impulsors es 
van fixar l’objectiu d’aconse-
guir que, de la quinzena de 
participants en la formació re-
sultant de la fase de diagnosi, 
com a mínim vuit arribessin a 
inserir-se en el mercat labo-
ral. Durant la pròpia evolució 
del curs, set persones ja van 

El matí del dimecres 22 de 
març, els avis i àvies de la Re-
sidència Pare Vilaseca van po-
der gaudir d’una actuació de 
Mònica Torra, artista que va 
narrar un conte i va interpre-
tar diversos boleros i cuplets. 
Va ser una sessió plena d’emo-
cions, sensualitat i diversió.
La Mònica es dedica a expli-
car contes des de l’any 2003, 
dirigits al públic infantil i al 
públic adult, d’una manera 
molt natural i fresca, barrejant 
narració, música i cançons. 
És membre de l’Associació de 
Narradors Professionals de 
Catalunya (ANP).
Els residents van gaudir mol-
tíssim d’aquesta activitat, que 
es va poder dur a terme grà-
cies a la col·laboració de Den-
tal Catalunya, empresa que 
disposa de la Clínica Den-
tal Igualada a la Rambla de 
Sant Isidre. 

Xerrada sobre les 
malalties infantils

El proper dimarts 25 d’abril 
a les 7 de la tarda tindrà lloc 
una xerrada d’Àngel Sanro-
mà (homeòpata i naturòpa-
ta) a Aura Naixement (St. 
Joan Baptista 63) sobre les 
malalties dels nens i possi-
bles recursos naturals.

trobar feina; cinc participants 
han finalitzat les pràctiques, 
dues les estan realitzant i un 
d’ells les iniciarà durant la prò-
xima setmana. 

Projecte ReinMET
El projecte ReinMET s’adreça 
a persones més grans de 25 
anys, amb un mínim d’un any 
d’experiència laboral, amb gra-
duat en ESO o graduat escolar 
i que es trobessin en situació 
de desocupació. Durant el curs 
han adquirit coneixements de 
metrologia, mecànica, meca-

nització, soldadura, electrici-
tat, pneumàtica, hidràulica i 
formació i orientació laboral, 
en tot un seguit de classes que 
van tenir lloc a l’Institut Milà 
i Fontanals i a l’Aula de Pneu-
màtica d’Ig-nova Ocupació. 
Tot aquest coneixement s’ha 
completat amb pràctiques en 
set empreses metal·lúrgiques 
de l’Anoia. Quan finalitzi el 
període de pràctiques, les em-
preses podran accedir a bo-
nificacions en la contractació 
d’aquests alumnes. 

Demanda de 
professionals formats 
La gerent de la UEA, Paula 
Arias, posa en valor el fet que 
“aquest projecte ha estat pos-
sible per la implicació de les 
empreses del Metall, que han 
estat treballant i plantejant les 
necessitats i possibilitats pel 
sector, també en l’àmbit de la 
formació ocupacional”. Des 
de la sectorial metal·lúrgica 
de l’entitat, la UEAMetall, es 
remarca la predisposició a se-
guir treballant amb les admi-
nistracions per avançar con-
juntament, tenint en compte 
el fet que el propi sector de-
tecta una manca real de pro-
fessionals formats de manera 
adequada. 
Àngels Chacón, delegada de 
l’àrea d’Ocupació de la Man-
comunitat, recorda que “els 
objectius de ReinMET passen 
per crear espais de col·labo-
ració público-privada com a 
estratègia d’intervenció terri-
torial en el desenvolupament 

econòmic local; donar suport 
a l’activitat del sector metal-
lúrgic per contribuir a mi-
llorar la situació econòmica, 
l’ocupació i la cohesió social a 
la comarca”. El programa tam-
bé vol promoure la inserció de 
col·lectius amb especials difi-
cultats d’inserció laboral; co-
brir el dèficit de professionals 
en el sector metal·lúrgic; de-
senvolupar una formació ajus-
tada a les necessitats del sector 
que permeti als alumnes ac-
cedir a diferents oportunitats 
d’inserció laboral amb l’adqui-
sició d’unes competències que 
responguin a les necessitats 
del sector; i desenvolupar un 
itinerari d’inserció laboral fo-
namentat en la formació pràc-
tica i el contacte permanent 
amb les empreses del sector 
metal·lúrgic comarcal.

L’Hospital busca 
voluntaris remunerats 
per a un estudi
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Ministeri d’Econo-
mia va concedir re-
centment al Consorci 

Sanitari de l’Anoia (CSA), que 
gestiona l’Hospital d’Iguala-
da, una beca per finançar un 
projecte de recerca sobre au-
tolesions no suïcides en joves 
adults. La recerca, que es durà 
a terme íntegrament a l’Anoia 
i durarà fins al 2019, ha rebut 
una subvenció de 58.000 eu-
ros. Ara s’entra en la fase de 
reclutament de voluntaris per 
a l’estudi. Les característiques 
que es busquen són.
1) Tenir entre 18 i 30 anys.
2) Ser dretans.
3) No patir o haver patit cap 

malaltia psiquiàtrica o neuro-
lògica.
4) No tenir: implants metàl-
lics, marcapassos, possibilitat 
d’embaràs.
5) No tenir problemes de 
claustrofòbia.
La participació en l’estudi 
consisteix en vàries fases: en-
trevista amb un membre de 
l’equip investigador, ressonàn-
cia magnètica funcional, i l’en-
registrament mitjançant una 
aplicació mòbil d’una sèrie 
de rutines diàries durant dues 
setmanes. 
Totes les proves es realitzaran 
a l’Hospital d’Igualada i la par-
ticipació a l’estudi serà remu-
nerada. Per poder participar, 
escriure a dvega@csa.cat

SERVEI INTEGRAL PER LA TEVA
ROBA DE QUALITAT 

Targeta Prèmium per clients
“Low cost” vestits d'home, camises, corbates

servei a domicili

Arranjaments de cosirArranjaments de cosir

Av. Doctor Pasteur, 28 - 08700 Igualada

93 804 47 76
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Aerosport celebrarà la 25a edició 
amb un 20% més d’expositors
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Horaris de 
Setmana Santa 
a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana

REDACCIÓ / LA VEU 

L a fira Aerosport, or-
ganitzada per Fira 
d’Igualada, va camí de 

convertir-se en una de les més 
multitudinàries dels darrers 
anys pel que fa a nombre d’ex-
positors. Actualment, i quan 
encara no s’han tancat les ins-
cripcions, hi ha previstos més 
d’una seixantena d’expositors 
i marques el que suposa més 
d’un 20% més dels que hi van 
participar l’any passat. Les ins-
cripcions estan obertes fins 
avui 7 d’abril i cal cursar-les 
a través de la pàgina web de 
la fira: http://www.firaiguala-
da.org/aerosport/preinscrip-
cio-i-serveis/
La zona d’exposició de l’Aeros-
port acull empreses i entitats 
del món del vol a motor, ul-
tralleugers, vol a vela, moto-
velers, acrobàcia, paramotor, 
helicòpters, construcció ama-
teur, complements i accessoris 
aeronàutics, escoles de pilots, 
aeroclubs, mercat d’ocasió, si-
muladors i des de fa uns anys, 
drons. La zona exposició de la 
fira que se celebrarà els dies 6 
i 7 de maig a l’Aeròdrom Igua-
lada-Òdena estarà oberta el 
dissabte de 10 a 19 hores i el 
diumenge de 10 a 15 hores.
Entre els expositors i mar-
ques confirmades hi ha Ae-
rodesign, Aeroplans blaus, 
Deltacat, Club Aeronàtic Vol 
Rasant, Avioland, Avion y Pi-
loto, McAvionics, DreamAir, 

Ul Power, Aviasport, Club vol 
a vela Igualada-Òdena, Aero-
ports de Catalunya, Lamina 
Air, Aeroclub Igualada-Òde-
na, TlSpain, Aeroexperience, 
Flysim-NG simuladores de 
vuelo, Aerollevant, Tecnam 
Air, Chistau Adventours, 
Aircatfly, Aerobelgavia, L’Ae-
roteca, Federació Aeria Ca-
talana, Elvio Porcelli Pro-
pellers, Sevisimó Igualada, 
European Aviation School, 
Wingmaster, Skydivebcn, 
Artandplanes, Aeroclub Bar-
celona-Sabadell, Helipistas, 
Bose Aviation, Dynon Avio-
nis, F.U.N.K.E, Galaxy, Gar-
min, Rotax, Pipistrel, Spot, 
Evans, Aeroshell, Beringer, 
Matco, K&N, Polifiber, Win-

ter, Instrumentos Avia, Icom, 
Helices Wuarp Drives, Bar-
celona Helicòpters, ULM, 
Deltatrikes Aviation, Aero-
prakt, Dynamic, Legend 540, 
XFold, Revure, Let’s Flyght 
High, Saltamos punto es, 
Kiev Props, Edgeperforman-
ce, Bristell i D-Motor.
 
Novetats
A poc a poc es van coneixent 
més detalls de la 25a edició de 
l’Aerosport. Una de les més 
destacades serà la celebració 
d’un festival aeri que tindrà 
lloc diumenge dia 7 de les 12 
a les 14 hores. Aquest festi-
val inclourà demostracions 
acrobàtiques del pilot Cástor 
Fantoba, del pilot igualadí 

Àlex Balsells i de la patrulla 
italiana Blue Circe Team, en-
tre d’altres. A més, també hi 
haurà exhibicions de trikes, 
paracaigudes, yaks, autogirs, 
avions històrics, helicòpters, 
drons i velers.
L’Aerosport és l’únic certa-
men estatal dedicat al món 
de l’aeronàutica esportiva i 
lleugera i se celebra des de 
fa 25 edicions a l’Aeròdrom 
d’Igualada-Òdena organitzat 
per Fira d’Igualada i el pro-
pi aeròdrom i compta amb 
el suport dels Ajuntaments 
d’Igualada i Òdena. Aeros-
port és un certamen obert al 
públic que fomenta el contac-
te entre els professionals i afi-
cionats a l’aeronàutica.

El Mercat de la Masuca repartirà 
44 mones de Pasqua entre els seus clients
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’entitat que aplega els 
comerciants i para-
distes del Mercat de 

la Masuca ja ha engegat la 
promoció de Setmana Santa. 
Una promoció, de nou, molt 
dolça i tradicional, ja que re-
partirà 44 mones de Pasqua 
entre habituals de la Masuca 
i totes les persones que s’ani-
min a visitar el mercat mu-
nicipal igualadí per preparar 
els àpats de Setmana Santa. 
Les urnes per dipositar el 
tiquet de participació ja es 
poden trobar a les botigues 
i parades dels membres de 
l’Associació de Botiguers de 
la Masuca. Les urnes hi seran 
fins dijous 13 d’abril al mig-

L’Oficina d’Atenció Ciutada-
na (OAC) de l’Ajuntament 
d’Igualada modifica el seu ho-
rari durant la Setmana Santa. 
Els dies 10, 11, 12 i 13 d’abril, 
l’atenció al públic es durà a 
terme de 8 a 14h. Tant el Di-
vendres Sant, com el Dilluns 
de Pasqua i el Dimarts del Sant 
Crist, els serveis municipals 
romandran tancats. Dimecres, 
19 d’abril, l’OAC recuperarà el 
seu horari habitual. Cal tenir 
present, però, que a la plata-
forma on-line tramits.igua-
lada.cat es poden consultar, i 
en molts casos iniciar, nom-
brosos tràmits municipals 
les 24 hores del dia i els set 
dies de la setmana.
 

dia, quan es farà el sorteig. 
Durant la tarda es trucarà a 
les persones afortunades i el 
repartiment dels obsequis es 
farà el dissabte 15 d’abril du-
rant tot el matí. 
Cada una de les botigues i 
parades membres repartirà 
una d’aquestes mones. En 
total, hi haurà aquest cop 44 
mones i, per tant, 44 gua-
nyadors. Per poder gua-
nyar una d’aquestes mones 
s’haurà d’omplir el tiquet 
de compra amb les dades 
personals (nom, cognoms 
i número de telèfon). Les 
mones de Pasqua són una 
gentilesa de l’Associació de 
Botiguers de la Masuca. 

Nova programació 
d’activitats als centres 
cívics del Passeig i del 
barri de Montserrat

Els equipaments cívics de la 
Generalitat de Catalunya a 
Igualada, presenten la progra-
mació per als mesos d’abril a 
juliol. Aquest programa és un 
complement del que es va edi-
tat al mes de gener, i hi troba-
reu les activitats trimestral, i 
les d’estiu.  Pel que fa a les acti-
vitats trimestrals destaquem la 
nova oferta  relacionada amb 
les noves tecnologies; tallers 
de manualitats, activitats físi-
ques com zumba i gimnàstica 
suau, cuines, etc.
Hi trobareu també, les activi-
tats d’estiu per a infants, ludo-
teca d’estiu a la Ludoteca Sant 
Miquel i una Juliol divertit al 
casal, al casal Cívic Montser-
rat. En aquest cas us heu de 
fixar que les dates d’inscripció 
són diferents de la resta.
Si encara no teniu el progra-
ma, el podeu passar a bus-
car pels equipaments o en 
els punts d’informació de la 
ciutat. En tot cas, aquest any 
les inscripcions es faran el 6 
d’abril, just abans de Setmana 
Santa, a diferència dels altres 
anys que les fèiem després. 
S’ha programat així, perquè es 
podran fer més sessions dels 
tallers abans d’arribar a l’estiu.
Les inscripcions es poden fer 
al Casal del Passeig i al Casal 
Cívic Montserrat, presenci-
alment o per telèfon, i que 
el primer dia, excepcional-
ment, amplien l’horari. Po-
deu trucar al 93 803 33 12 
Casal del Passeig, 93 804 36 
61 Casal Cívic Montserrat.
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CALAF / LA VEU 

L ’Ajuntament de Calaf ja 
ho té tot a punt per ce-
lebrar aquest diumen-

ge, 9 d’abril, la segona edició 
de l’EcoFira, l’única fira dedi-
cada al producte ecològic de 
l’Alta Segarra i de l’Anoia.  En 
aquests moments hi ha con-
firmada la presència de gaire-
bé 60 expositors de diferents 
sectors d’arreu de Catalunya. 
La proposta, organitzada pel 
consistori calafí amb el suport 
de la Generalitat i la Diputa-
ció de Barcelona, es conver-
tirà en un aparador i en el 
punt de trobada de persones 
i professionals que, des d’àm-
bits diversos, treballen per a la 
sostenibilitat ambiental, soci-
al i econòmica del país.
La mostra, que es vol posicio-
nar com una referència entre 
els certàmens d’aquesta matè-
ria, creix en nombre d’activi-
tats paral·leles i amb un segon 
espai eco gastronòmic on els 
visitants podran menjar i beu-
re productes ecològics i natu-
rals. La formació i la sensibi-
lització de la ciutadania sobre 
la necessitat de tenir cura del 
medi ambient es mantenen 
com a sòlids pilars en l’orga-
nització d’aquesta fira.
 
Expositors
Gairebé 60 empreses de di-
ferents sectors d’arreu de 
Catalunya ja han confirmat 
la presència a la fira. Els vi-

sitants podran trobar estands 
d’alimentació, gastronomia, 
energies renovables, biocons-
trucció, aprofitament forestal, 
calefacció ecològica, bicicle-
tes elèctriques, aigua de mar, 
artesania del reciclatge, salut 
ambiental, assessorament me-
diambiental i altres propostes 
vinculades a l’ecologia i el 
medi ambient. 
Entre aquests expositors hi 
haurà una desena d’establi-
ments i empreses de serveis 
de Calaf i l’Alta Segarra vin-
culades al sector eco que dis-
posaran d’un estand i que, 
alhora, organitzaran diferents 
activitats paral·leles. És el cas 
de La Bacicleta que farà sorti-
des amb bicicletes btt elèctri-
ques, el restaurant La Cuina 
del Mercat que farà tallers in-
fantils gastronòmics amb pro-
ductes ecològics i Ecoment 
que oferirà un taller de cuina 
solar per als nens. L’Atelier 
Pintalalluna proposarà un ta-
ller sobre artesania amb reci-
clatge i l’Observatori de Pujalt 
un altre sobre meteorologia.
El Centre de Bellesa Imatge, 

amb els seus tractaments de 
bellesa i salut naturals; Cat 
Patrimoni, amb demostraci-
ons de bioconstrucció; TS-
TIL, que fa artesania reciclant 
pneumàtics; Agriplant Hu-
guet, que ofereix productes i 
serveis ecològics i mediambi-
entals i el taller mecànic Xa-
vier Caballol, que fabrica bar-
bacoes i forns ecològics, seran 
les empreses calafines que 
també participaran en aques-
ta segona edició l’EcoFira.
 
Una aposta per la gastrono-
mia eco
El certamen fa una aposta per 
la gastronomia ecològica i per 
aquest motiu passa d’un a dos 
espais que s’ubicaran en dos 
punts neuràlgics de la mostra 
i que estaran oberts durant tot 
el dia. Cada Espai Eco Gastro-
nòmic estarà condicionat amb 
taules i cadires per degustar 
de diferents àpats acompa-
nyats de cervesa i vi ecològics.
Aquesta proposta gastronò-
mica és possible gràcies a la 
implicació de diferents esta-
bliments com són el restau-
rant La Cuina del Mercat, 
l’establiment Ecoment, ecolo-
gia de Vida que prepararà un 
eco dinar solar; i La Segarreta, 
que oferirà la seva cervesa ar-
tesana ecològica.
Enguany s’afegeixen a aquesta 
propostes les Pastures de Cas-
telltallat, amb carn de vedella 
ecològica, la bodega El Porró 
de Calaf, amb vins ecològics, 

i el Restaurant KDiví, que ser-
virà productes ecològics a la 
brasa.
 
Activitats paral·leles
La fira, que s’ubicarà al cen-
tre de Calaf ocupant el car-
rer Raval de Sant Jaume i la 
plaça dels Arbres, comptarà 
amb una vintena d’activitats 
paral·leles que mantindran 
una relació directa amb la 
temàtica de la fira. Es realit-
zaran demostracions tècni-
ques de bioconstrucció en les 
quals es podrà veure com es 
construeix una paret seguint 
les antigues tècniques i l’ús 
de materials ancestrals, com 
són la pedra seca, la calç, les 
parets de tàpia i la fabricació 
de tovots amb fang i palla. 
També es faran observacions 
solars que aniran a càrrec de 
l’Observatori de Pujalt i Astro 
Anoia.
La plaça dels Arbres acollirà 
dos espectacles molt vincu-
lats amb la natura i el medi 
ambient que aniran a càr-
rec de Jeep Gasulla. Al matí 
es podrà gaudir de ‘La gota 
Clara’, un conte on el públic 
es podrà endinsar en el fabu-

Diumenge, segona Ecofira a Calaf 
lós viatge d’una gota d’aigua 
que recorre el Montseny fins 
a la Salva Amazònica. A la 
tarda hi haurà l’espectacle ‘El 
canvi climàtic, tic-tac, tic...’, 
un recull d’històries que vo-
len obrir els ulls de petits i 
grans, amb música i humor, 
sobre les conseqüències del 
canvi climàtic.
A més, la canalla podrà par-
ticipar en els tallers especi-
alment preparats per a ells i 
gaudir d’una atracció ecolò-
gica i d’un inflable sobre el 
reciclatge.
Aquestes propostes se sumen 
als tallers de diferents temà-
tiques per a tots els públics 
amb temàtiques tan diverses 
com la farmaciola natural, 
cuina saludable o cosmètica 
natural. També hi haurà un 
taller sobre reciclatge que 
ajudarà als visitants a resol-
dre els principals dubtes que 
es plantegen a l’hora de fer la 
recollida selectiva de residus. 
En paral·lel, durant tota la 
jornada del 9 d’abril, es faran 
nou ponències de temes va-
riats i vinculats a la temàtica 
principal de la fira. La reco-
llida selectiva porta a por-
ta, l’agricultura i l’apicultura 
ecològica, la salut i les xilote-
ques seran alguns dels temes 
centrals d’aquestes xerrades 
temàtiques. Aquestes con-
ferències tindran lloc en un 
local situat al carrer Raval de 
Sant Jaume, número 33 (on 
abans s’ubicava el BBVA).

S’aposta per la 
gastronomia ecològica 

que creix en espais 
on tothom qui vulgui 
podrà tastar i beure 
productes ecològics

Hi haurà una vintena 
d’activitats paral·leles, 

una desena de 
ponències i dos espais 

ecogastronòmics
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A punt una nova edició de la 
Primavera al Carrer

Entre dilluns i dimecres de la setmana que ve es durà a terme una 
nova edició de la “Primavera al Carrer”, conjunt d’activitats per 
a infants de 3 a 12 anys que organitza l’Àrea d’Infància de l’Ajun-
tament de Montbu durant aquests dies previs a Setmana Santa. 
La “Primavera al Carrer” inclou la realització de diferents 
cursos i tallers per part dels infants que hi prendran part. 
L’activitat més destacada serà l’excursió que faran al barce-
loní Parc d’Atraccions del “Tibidabo” el proper dimecres. 
La resta de dies hi haurà tallers per fer una mona de pasqua, 
jocs de taula, titelles de dit, un taller de pollets de pasqua i 
un concurs d’acudits i endevinalles. Excepte l’excursió al Ti-
bidabo, la resta d’activitats es duran a terme al Centre Obert.

Fins dilluns 10 d’abril es podran presentar candidatures als 
17ns Premis Bou que organitza la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Montbui i que es lliuraran el proper dia 5 de 
maig. Aquests premis volen reconèixer la tasca de persones i 
entitats que han destacat en el terreny cultural  associatiu al 
municipi i a la comarca de l’Anoia durant els anys 2015 i 2016.  
El dimecres 19 d’abril els membres del jurat acreditats recolli-
ran els dossiers amb els candidats de les diferents categories. 
Cal remarcar que el  dilluns 24 d’abril tindrà lloc la primera 
votació, d’on sortiran els finalistes de les diferents categories. 

Exposició fotogràfica sobre Carmen 
Amaya a Montbui

La Sala d’Exposicions Mont-Àgora acull fins el proper 23 d’abril 
l’exposició fotogràfica Carmen Amaya: essència, presència i 
mite. Es tracta d’una mostra que recull una selecció de fotogra-
fies personals i familiars, així com retrats d’estudi, cartells, pro-
grames i fotografies de diverses actuacions de Carmen Amaya.
Carmen Amaya (1913-1963) ha estat una de les bailaores més 
destacades del ball flamenc i una de les grans artistes catalanes 
del segle XX. Destaca per la seva transgressió amb un ball únic 
i intemporal. Una artista genial que va revolucionar el flamenc 
superant els estereotips existents amb la puresa del seu ball i la 
força expressiva i rítmica dels seus vertiginosos “zapateados”.
La mostra va ser elaborada pel Museu de les Arts Escèni-
ques, amb la col·laboració de l’EESA-CPD de l’I.del Teatre.

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui prioritza la millora 
integral de la Plaça Pi-

casso i voltants, un projecte 
que s’emmarca en el perllon-
gament del carrer Sant Jau-
me fins el carrer La Tossa, un 
dels projectes urbanístics més 
ambiciosos en el quals treba-
lla 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 ter-
me diferents feines de millora 
tant en els accessos com en 
el mateix espai públic”, expli-
ca el regidor d’Optimització i 
Desenvolupament Josep Lec-
huga. S’espera que aquestes 
actuacions estiguin acabades 
a finals de l’estiu. Aquestes 
millores a l’entorn de la Pla-
ça Picasso es duran a terme 
de forma prèvia al projecte 
de perllongament del Carrer 
Sant Jaume fins el carrer La 
Tossa, una actuació que per-
metrà obrir i crear un nou 
espai de connexió entre zo-
nes fins ara sense connexió 
per al trànsit rodat. Aquesta 
actuació, segons fonts muni-
cipals, podria començar-se 
durant la propera tardor.

Colocació de tanques a l’en-
torn de l’escola Gaudí per 
millorar-ne la seguretat
Durant els darrers dies ope-
raris de l’empresa Rivisa 
han instal·lat unes tanques 
a l’entorn de l’escola Anto-
ni Gaudí per millorar-ne la 
seguretat. Primerament es 
va col·locar uns tancaments 

L’ajuntament prioritzarà la plaça 
Picasso, dins un projecte integral de 
millora urbanística de tota la zona

metàl·lics a la zona del talús 
posterior del centre i aquest 
dimecres s’han començat 
a posar a la zona del carrer 
La Tossa, més propera a l’en-
trada principal. L’objectiu 
de l’actuació és millorar la 
seguretat dels vianants, es-
pecialment en una zona de 
gran afluència d’escolars.  

MONTBUI / LA VEU 

Diumenge passat va te-
nir lloc la 3a Patinada 
Solidària “”Gaudí So-

lidari, Patinem ???”. L’activitat 
va anar a càrrec de l’AMPA de 
l’Escola Antoni Gaudí i va te-
nir com a epicentre la pèrgola 
de MontMercat (lloc d’arriba-
da i sortida). Un dels fets més 
remarcables de l’activitat va 
ser el seu caire solidari: cada 
participant havia de portar un 
aliment no periple per podre 
prendre part a la Patinada.
La Patinada va portar els parti-
cipants des de MontMercat fins 
a una de les entrades del Nucli 

Urbà, passant pel tram de Bou-
levard entre la rotonda del Bou 
i el carrer Sant Bartomeu, i ar-
ribant fins a la rotonda de l’Oli-
vera a l’entrada del nucli urbà. 
Es va fer tot seguit el recorregut 
invers fins a MontMercat. En 
finalitzar la prova cada partici-
pant va rebre de l’organització 
una ampolla d’aigua i una peça 
de fruita. 
Cal destacar que l’Hoquei Club 
Montbui va dur a terme durant 
tota la matinal diferents activi-
tats amb els més menuts, du-
rant tota la matinal.
Per finalitzar es va realitzar un 
sorteig de reals i també un lliu-
rament dels premis a les mi-

llors disfresses. Guillem Ari-
za, disfressat de “Pollastre” va 
guanyar el premi a la disfressa 
més divertida. Irene Bicho, dis-
fressada de “Princesa Rocke-
ra” es va endur el guardó a la 
disfressa més transgressora. I 
el premi a la disfressa de grup 
amb el mateix motiu van gua-
nyar-lo Iker i Elia, disfressats 
de “Cuiners”. El regidor d’Es-
ports montbuienc Josep Pala-
cios va presidir el lliurament 
de trofeus.
L’activitat va anar a càrrec de 
l’AMPA Escola Antoni Gau-
dí, amb el suport de l’Ajunta-
ment de Montbui i l’Hoquei 
Club Montbui.

Una vuitantena de participants, a la tercera patinada solidària 
de l’Ampa Escola Antoni Gaudí

Fins dilluns es poden presentat les 
candiatures als Premis Bou
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ÒDENA / LA VEU 

Aquest dissabte 8 i el 
diumenge 9 d’abril, 
l’Associació de Cara-

mellaires d’Òdena celebraran 
les tradicionals Caramelles 
al municipi odenenc, sumant 
així un any més, i ja en són 
vint-i-un de seguits, d’actua-
ció caramellaire. 
Així, i com és tradicional, 
dissabte, la colla odenenca 
començarà la seva actua-
ció a Can Viadiu (15h), se-
guint per les masies de Can 
Magí de Viladés (15.45h), 
Can Brunet (16.30h), Cal 
Enric (17.45h), Les Casetes 

d’en Mussons (18.30h), Can 
Grimau (19.15h) i l’Espelt 
(19.45h).
Diumenge, l’entitat odenenca 
reprendrà la cantada de Ca-
ramelles a les 9.30h al Raval 
d’Aguilera, tot seguit a Sant 
Bernabé (10.15h), on faran 
una aturada per esmorzar, 
després es desplaçaran fins al 
barri Sant Pere i Pla de la Ma-
sia (12h) i el Parc de la Font 
(12.30h) i acabaran les canta-
des a la plaça Major (13h) i el 
carrer de la Guixera (13.45h).
La colla caramellaire agraeix 
la col·laboració de l’ajunta-
ment d’Òdena pel suport re-
but en la logística dels actes.  

Nova edició de les 
Caramelles odenenques 
aquest cap de setmana

ÒDENA / LA VEU 

La urbanització de l’Es-
pelt estrena aquests 
dies nova il·luminació 

al carrer. Concretament s’han 
canviat un total de 65 llums de 
vapor de mercuri per mòduls 
LED repartides entre els car-
rers Josefina Rigolfes, Martí 
i Pol, Montserrat Roig, Joan 
Mercader, Jordi Savall, Joan 
Just, Mestre Muntaner i Oriol 
Martorell.
La nova lluminària és més efi-
cient i permet fer un estalvi 
econòmic alhora que dismi-
nueix la contaminació lumí-
nica. El nou sistema, a banda 
d’eliminar l’emissió de flux 
lumínic per l’hemisferi supe-
rior el que suposa disminuir la 

contaminació lumínica cap al 
cel, permet regular la potèn-
cia, així a primera hora de la 
nit està graduat a 25W i a les 
hores més centrals de la nit es 
baixa a 16W.
D’altra banda, el passat mes 
de febrer, s’acabava la segona 
fase del projecte de canvi de 
lluminàries de l’Avda Balmes 
i la urbanització de Puig Ra-
bat. Es tracta d’una obra de 
remodelació total que incloïa 
el soterrament del cablejat, la 
col·locació de les columnes i 
les lluminàries noves.
Ambdues actuacions, a l’Es-
pelt i a Puig Rabat, formen 
part de les inversions dins del 
contracte de manteniment de 
l’enllumenat públic. 

Nova lluminària a la 
urbanització de l’Espelt i 
Puig Rabat

ÒDENA / LA VEU 

L’ajuntament d’Òdena ha 
organitzat per primera 
vegada un cicle de teatre 

que porta per nom “Primave-
ra d’Espectacles”. Així, cada 
segon diumenge dels mesos 
d’abril, maig i juny s’ha pro-
gramat un espectacle que tin-
drà lloc a les dotze del migdia, 
al Teatre Centre Unió Agrícola 
per un preu simbòlic de 3 eu-
ros.
El Teatre Nu serà l’encarre-
gat d’estrenar la temporada el 
diumenge 9 d’abril amb el seu 
espectacle “D’un Quixot”, una 
obra per a tots els públics que 
explica com cinc músics i un 
director apassionat es troben 
per crear un espectacle sobre 
la novel·la Don Quijote de la 
Mancha. Per fer-ho, recorren a 
la Suite Burlesca de Telemann, 
obra a la vegada inspirada pel 
clàssic de Miguel de Cervan-
tes. La passió i la fascinació per 
aquesta gran obra els conduirà 

a una experiència col·lectiva 
plena de creativitat musical, 
d’il·lusió teatral i d’amor per la 
cultura, per la literatura i per la 
bogeria en general”.
L’obra “Maure el dinosaure” de 
la companya Teatre Nu serà la 
segona del cicle i tindrà lloc 
el diumenge 14 de maig. L’es-
pectacle és per a nens i nenes i 
explica com la Martina és una 
nena petita, valenta i pèl roja. 
En Maure és un dinosaure 
blau, gros i de punxes blan-
ques. Són amics inseparables. 
Comparteixen jocs, somnis i 
aventures. Què faria la Marti-
na sense en Maure? I en Mau-
re sense la Martina? Esperem 
que no s’hagin de separar mai. 
Però... i si un dia ho haguessin 
de fer? Gaudiu dels jocs i les 
aventures de la Martina i el seu 
gran amic: En Maure el dino-
saure.
El tercer i últim diumenge de 
“Primavera d’espectacles” serà 
diumenge 11 de juny amb 
l’espectacle de màgia d’en Jor-

di Quimera “Margingales”. El 
misteri, la il•lusió, la sorpresa 
i l’humor es fonen en Martin-
gales. Jordi Quimera ofereix 
un espectacle que lliga tots 
aquests elements amb la màgia 
més impactant. La combinació 
de paraula i música creen l’am-
bient perfecte per recrear tota 
una història que ens endinsarà 
dins d’aquest món imaginari. 
Tot està disposat perquè el pú-
blic es deixi enlluernar per la 
màgia.
Amb aquesta oferta, el regi-
dor de cultura, Valentín Ro-
bles explica que “Primavera 
d’Espectacles juntament amb 
el Cicle de música a les Cape-
lles consoliden la programació 
estable de difusió artística del 
municipi”. A banda, el regi-
dor es mostra molt satisfet per 
l’oferta cultural que generen les 
entitats, l’escola i grups, i afe-
geix que “entre tots construïm 
una oferta molt diversa de di-
ferents disciplines i per a dife-
rents públics”.

Òdena inicia un cicle d’espectacles 
cada segon diumenge de mes
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L ’ajuntament de Vila-
nova del Camí ha re-
novat el conveni amb 

l’Agència de Salut Pública de 
la Generalitat de Catalunya 
(ASPCAT) per a la gestió de 
prestació de serveis de salut 
pública de competència mu-
nicipal. La rúbrica ha anat a 
càrrec de la regidora de Ser-
veis Socials, Salut i Consum, 
Sílvia Cáceres;  
Antoni Argelich Caballeria, 
Coordinador Programes Sa-
lut Pública a l’Anoia
Ester Ibañez Vallbona, Cap 
del Servei de Salut Pública 
al  Solsonès, Bages i  Bergadà 
i Anoia i Elisabet Vives Dal-
mases, Tècnica Superior de 
Salut Pública de l’Anoia.
El conveni, que s’ha renovat 
per tres anys, del 2017 al 2020, 
contempla diferents accions 
d’assessorament, inspecció i 
suport tècnic sense que això 
comporti cap despesa per 
l’ajuntament vilanoví.

Així l’ASPCAT oferirà suport 
tècnic en la gestió del risc per 
a la salut derivada de la con-
taminació del medi, de les ai-
gües de consum públic i dels 
productes alimentaris. També 
ofereixen suport tècnic per a 
la gestió del risc per a la salut 
en els establiments públics i 
indrets habitants; en educació 
sanitària en l’àmbit de la pro-
tecció de la salut i en la gestió 

L’Ajuntament vilanoví i la Generalitat 
signen un acord per cooperar en 
matèria de salut pública

de denúncies, relacionades 
amb els establiments alimen-
taris així com la gestió de 
tramitació d’expedients san-
cionadors i mesures cautelars 
derivades de les actuacions de 
control de les activitats amb 
conveni. Per últim, el conveni 
també inclou un punt sobre 
l’educació sanitària en l’àmbit 
de promoció de la salut i la 
prevenció de la malaltia.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Des d’aquest dilluns, 
un agent de la Po-
licia Local de Vila-

nova del Camí està visitant 
els comerços vilanovins dins 
la campanya Comerç Segur 
i davant la proximitat de les 
vacances de Setmana Santa. 
L’objectiu és facilitar infor-
mació bàsica sobre consells 
de seguretat i també recopilar 
dades personals dels comer-
ciants per poder posar-se en 
contacte davant algun possi-
ble incident a la nit, com ara, 
si salta una alarma o es sos-
pita d’un robatori. La campa-
nya es portarà a terme al llarg 
de dues setmanes.
Periòdicament, sobretot 
coincidint amb les èpoques 
de festes o vacances es fan 
accions de proximitat amb el 
comerç, com explicava l’ins-
pector en cap Marc Peña. No 
sempre és fàcil fer-los partici-
par en xerrades informatives, 
precisament pel seu horari 
comercial, d’aquí que sigui 

més pràctic i eficaç anar-los a 
visitar i recollir els seus sug-
geriments.
Entre les mesures que la Po-
licia Local destaca a l’hora 
d’evitar delictes i també com 
a prevenció d’agressions físi-
ques, Marc Peña en subratlla 
dues: “d’una banda la instal-
lació d’alarmes als establi-
ments, i de l’altra, no oferir 
resistència en cas de ser víc-
tima d’un robatori”. 
Entre els aspectes que la Po-

La Policia activa la campanya ‘Comerç 
Segur’ a les portes de les vacances 

licia Local té en compte de 
manera prioritària per aug-
mentar la seguretat de comer-
ciants i clients hi ha garantir 
major presència policial en 
esdeveniments o dies d’aflu-
ència de més públic, com 
per exemple els divendres, 
dia de Mercat ambulant a 
Vilanova del Camí, on “està 
comprovat que hi ha més 
furts per part de carteristes 
que venen de fora del muni-
cipi”, explica Peña.

CONCA / LA VEU 

E l president de l’associa-
ció Polígons dels Plans, 
Ramon Felip, es va reu-

nir dijous passat amb els alcal-
des de Vilanova, Santa Mar-
garida, Òdena i La Pobla, per 
explicar-los les diferents acci-
ons que s’han portat a terme 
des que es va constituir l’enti-
tat que aplega els polígons dels 
quatre municipis.
A la reunió hi van assistir 
l’alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Noemí Trucharte, i els 
alcaldes de Santa Margarida 
de Montbui, Òdena i La Po-
bla de Claramunt, Teo Rome-
ro, Francisco Guisado i Santi 
Broch, respectivament. També 
hi van participar dos membres 
de la Junta Directiva de l’asso-
ciació Polígons dels Plans, Lí-
dia Vilaseca i Joan Dosrius.
Felip va explicar als alcaldes 
que l’entitat, des dels seus inicis 
ha prioritzat la comunicació 
als polígons. En aquest sentit 
es va aconseguir implementar 
la tecnologia 4G LTE, gràci-
es al conveni de col·laboració 
amb l’empresa igualadina Tec-
nocolor TT Telecomunicaci-
ons que permet tenir Internet 

d’alta capacitat, un trànsit de 
dades i arxius ràpid i baixa la-
tència.
L’entitat també ha impulsat un 
projecte de senyalització dels 
polígons, per mitjà d’uns tò-
tems que mostren la informa-
ció i ubicació de les empreses, 
mitjançant codis QR. 
Una de les accions més ambi-
cioses de l’associació Polígons 
dels Plans, és la campanya de 
publicitat dinàmica d’abast eu-
ropeu que van posar en marxa 
l’any passat. Amb la compli-
citat de diferents agències de 
transports associades a l’enti-
tat, van serigrafiar més d’una 
vintena de camions que han 
portat la imatge i la marca dels 
Polígons dels Plans per tota 
Catalunya, Espanya i Euro-
pa. Una campanya que des de 
l’entitat valoren molt positi-
vament i que es tan disposats 
a repetir enguany canviant la 
imatge dels camions. 
Ramon Felip, va explicar als 
quatre alcaldes, una altra de 
les prioritat de l’associació, 
la seguretat, i de com es va 
posar en funcionament un 
servei de vigilància nocturna 
que gaudeixen més d’una vin-
tena d’empreses.

Vilanova, Montbui, Òdena i la 
Pobla fan balanç de projectes 
amb l’entitat Polígons dels Plans

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquest dimarts el Centre d’In-
novació Anoia ha acollit una 
nova visita tecnològica d’estu-
diants de secundària. Ha estat 
el torn dels alumnes de 1r de 
batxillerat tecnològic de l’Ins-
titut Pere Vives Vich d’Igua-
lada. En total 24 joves estudi-
ants han pogut participar en 
una nova sessió d’aquestes ru-
tes pedagògiques que organit-
za Promoció Econòmica de 
Vilanova del Camí de la mà 
de Leitat, Escola Pia i Abacus.

Han pogut conèixer el Centre 
Tecnològic Leitat –el labora-
tori i el treball que es porta a 
terme, centrat bàsicament en 
la valorització de residus - així 
com el restaurant pedagògic 
l’Atelier de l’Escola Pia i la co-
operativa Abacus. En aquest 
cas el tour per la factoria lo-
gística ha permès a l’alumnat 
conèixer com es distribueix 
i s’emmagatzema el material 
per a comercialitzar i com es 
preparen les comandes, un 
procés que està informatit-
zat i mecanitzat.

Un grup de 24 estudiants passen 
pel Centre d’Innovació Anoia
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JORBA / LA VEU 

Enguany, l’Ajuntament de 
Jorba ha sol·licitat parti-
cipar en el Programa de 

digitalització de les actes dels 
plens que està portant a terme 
l’Oficina del Patrimoni Cultu-
ral de la Diputació de Barce-
lona. Aquest fet a permès la 
digitalització de totes les actes 
dels plens municipals que es 
conserven a l’Arxiu Municipal, 
les més antigues datades del 
1870. L’empresa encarregada 
de portar a terme els treballs 
ha estat Artyplan, els tècnics 
de la qual han estat durant dos 
dies, escanejant totes les actes. 
La digitalització permetrà la 
seva posterior consulta a tra-
vés d’Internet i evitarà que es 
puguin malmetre els fràgils 
originals en paper. A partir 
d’aquí es podran fer recerques 
o consultes ràpides per tal de 
copsar quina era la situació 
política, econòmica o social, 
en un determinat període his-
tòric, de Jorba. 
Les actes municipals són do-
cuments que indiquen la data 

i l’hora en la que ha començat 
el ple, els membres del consis-
tori que hi han estat presents, 
els punts que s’han tractat, les 
aportacions que han fet els as-
sistents, els acords que s’han 
pres amb els corresponents 
vots a favor i en contra, les 
possibles incidències que han 
tingut lloc i l’hora de finalitza-
ció.
L’Ajuntament de Jorba està 
adherit des de fa temps al Pro-
grama de Manteniment de la 
Xarxa d’Arxius Municipals de 
la Diputació de Barcelona, que 
té com a objectiu bàsic opti-

A l’Ajuntament de Jorba s’ha digitalitzat 
les actes dels plens des del 1870

mitzar els recursos del patri-
moni documental, millorant la 
qualitat dels serveis i accions 
dels arxius municipals. Així es 
potencia l’accés i difusió dels 
fons documentals municipals, 
afavorint la recerca, l’apropa-
ment de les escoles i l’ús dels 
ciutadans.
L’Arxiu Municipal de Jorba 
també conserva altres fons 
documentals procedents de 
diferents institucions, entitats 
i fons personals, alhora que 
recull els documents que els 
ciutadans i les entitats hi vul-
guin dipositar.

LA POBLA DE C / LA VEU 

L a Sala Municipal d’Ex-
posicions de la Pobla 
de Claramunt acollirà 

una mostra de la història de 
la Biblioteca Popular, entitat 
cultural que va estar activa al 
municipi entre els anys 1969 
i 2002. La col·lecció s’inaugu-
rarà el diumenge 9 d’abril, a la 
1 del migdia, i es podrà visitar 
fins al 23 d’aquest mateix mes.
La mostra recollirà fotografi-
es de les activitats que es van 
organitzar des de la Bibliote-
ca Popular i diversos materi-
als que es van editar. L’entitat 
va néixer a final dels anys 60, 
una època en la qual la pro-
moció de la cultura catalana 
era quasi inexistent. Amb 
motiu de Sant Jordi, un grup 
de joves poblatans van mun-
tar una parada de llibres, pre-
ferentment, en català. Amb 
la continuïtat d’aquestes pa-

rades i la recuperació d’una 
petita biblioteca escolar del 
mestre Rusiñol es va fundar 
la Biblioteca Popular.
Al llarg dels anys, l’entitat va 
organitzar un gran nombre 
de propostes culturals, com 
cursets de català i sardanes, 
cine fòrum, Serenates d’Es-
tiu, Jocs Florals, exposicions, 
concerts corals i instrumen-
tals, el Pessebre Vivent o un 
concurs de fotografia. Tam-
bé es van impulsar activitats 
paral·leles que van seguir una 
vida independent, com del 
Grup Escolta o el Grup de 
Teatre.
L’exposició s’organitza des de 
la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament. L’horari de visi-
tes serà de dilluns a dissabte, 
de les 6 de la tarda a les 8 del 
vespre, i els diumenges, de les 
12 a les 2 del migdia. 

Exposició sobre la 
història de la Biblioteca 
Popular, de la Pobla

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Un bon nombre de nens 
i nenes van participar, 
el dissabte 1 d’abril al 

matí, a la diada de robòtica que 
es va fer a la Pobla de Clara-
munt. La jornada la va orga-
nitzar l’Associació de Robòtica 
de l’Anoia, amb el suport de 
l’Ajuntament, i va tenir lloc al 
Teatre Jardí. A l’activitat hi van 
participar alumnes de les esco-
les Monalco d’Igualada, Castell 
d’Òdena i Mare del Diví Pastor 
de Capellades, que van fer una 
demostració de muntatge i pro-
gramació de robots educatius 
de Lego We Do 2.0. Els nens i 
nenes que hi van assistir van 
poder confeccionar i progra-
mar el seu propi robot. També 

hi va haver un pica-pica per a 
tots els assistents.
La robòtica educativa és un 
sistema d’aprenentatge inter-
disciplinari que potencia les 
habilitats i competències de les 
persones que la practiquen. Es 

Bona acollida de la diada de robòtica, 
a la Pobla 

treballen diferents matèries, 
com la ciència, la tecnologia, 
l’enginyeria, l’art i les mate-
màtiques, el que en anglès es 
coneix amb les sigles STEAM 
(Science, Technology, Engine-
ering, Art, Mathematics). 

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de la Pobla de Clara-
munt organitza avui divendres 7 d’abril, una jornada de por-
tes obertes a la Llar d’Infants Municipal Sol Solet. El centre 
infantil, ubicat al carrer de Marie Curie, s/n, al barri de can 
Galan, es podrà visitar de 2/4 de 6 a les 7 de la tarda.
Les preinscripcions per al curs 2017-2018 es podran fer del 2 
al 12 de maig a l’Ajuntament i la matriculació es farà del 5 al 9 
de juny a la llar d’infants.

Jornada de portes obertes a la llar 
d’infants poblatana

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

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

DIMECRES AL MATÍ 
Ctra. De Manresa, 45 / 08700 Igualada

Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com

Advocats
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

El dia 26 de març de 2017, va 
finalitzar l’Exposició de Foto-
grafies de Isabel Casas i dibui-
xos d’Empar Aranda “DRET 
A VIURE... refugiats sense re-
fugi”, de la Sala Camil Riba de 
l’Associació “Amics de Tous”. 
L’Exposició fou visitada, en-
tre altres, per 141 alumnes de 
Primària de l’Escola Cérvola 
Blanca, de Sant Martí de Tous, 
que van treballar la temàtica, 
prèvia i posteriorment a la vi-
sita. Des d’aquestes línies do-
nem les gràcies a la direcció 
i professorat de l’Escola, per 
l’interès demostrat i l’alta par-
ticipació de l’alumnat.

Noves Exposicions de l’Asso-
ciació “Amics de Tous” 
L’Associació “Amics de Tous”, 

inaugura una nova exposició. 
En aquest cas, dues de simul-
tànies : “IMPULS A LA LEC-
TURA” i  “ANIMALS”
En “Impuls a la lectura”, 15 
lectors de diferents àmbits 
professionals, recomanen la 
lectura dels seus llibres pre-
ferits.
“Animals”, es basa en una 
mostra literària i fotogràfica 
de 5 animals. 
La literatura és plena d’aven-
tures d’animals i la seva pre-
sència ha sabut  emocionar 
lectors de totes les èpoques .
Dia d’inauguració: divendres 
7 d’Abril de 2017 -  Obert fins 
el 30 d’Abril .
Horari : Divendres de 5 a 7 de 
la tarda i a hores convingudes 
al Tel. 618 892 902
Lloc : Sala Camil Riba - C/ Es-
coles, 15 - Sant Marti de Tous.

“Dret a viure... refugiats 
sense refugi”, a Tous

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

L’Elisa Vidal presenta un nou 
treball de recerca. En aquesta 
ocasió serà el primer volum 
dels sis que té previst editar, 
d’Historia de les masies, en 
aquest cas del terme de Tous 
i els seus agregats Fillol i La 
Roqueta. El treball consisteix 
en la transcripció dels docu-
ments trobats en diferents ar-
xius: l’ACA,  l’Arxiu Comarcal 
d’Igualada, els de les Parròqui-
es de Tous i Fillol, l’Arxiu dio-
cesà de Vic i el de Tarragona.
L’estudi data des del s. IX fins a 
finals del s. XIX.
A l’any 1983 es crea l’Associa-
ció dels Amics de Tous, amb la 
finalitat d’impulsar la tasca de 
recerca històrica, recuperant 
el passat en totes les seves ves-
sants. L’Elisa, des del seu inici, 
n’ha format part molt activa-
ment.
En aquest llibre l‘Elisa de ma-

nera senzilla i planera ens ha 
volgut apropar a les persones 
que hi varen viure, els seus cos-
tums, el fer del dia a dia i que 
formen part del nostre passat, 
l’essència, els coneixements, la 
llengua i les tradicions.
Hi ha comptabilitzades 80 ma-
sies entre Tous, La Roqueta i 
Fillol, de les quals, 15 se n’ha 
trobat documentació, però es-
tan desaparegudes i 52 que hi 
són, però de les quals no s’ha 
trobat rastre escrit.
L’Elisa des de fa 8 anys que 
cada mes fa unes xarrades i 
sortides on explica als alum-
nes de l’Escola de Primària 
Cérvola Blanca de Tous, fets 
del poble, costums, instru-
ments i materials de la pagesia 
i la seva utilització, per al seu 
coneixement.
La presentació tindrà lloc avui 
divendres 7 d’abril de 2017, a 
les 21h. a  “La Casa del Teatre 
Nu” de Sant Martí de Tous.    

Presentació del nou 
llibre de l’Elisa Vidal

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

L’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous, amb el 
suport del Consell Co-

marcal de l’Anoia i la Diputa-
ció de Barcelona, ha engegat 
una campanya per al foment 
de la compra de proximitat al 
municipi.
La campanya, dinamitza-
da pel Consell Comarcal de 
l’Anoia en diversos municipis, 
incideix en la dinamització 
econòmica del territori i en la 

introducció de nous hàbits de 
consum.
Es convida a la ciutadania a 
comprar al comerç de costat 
de casa per 10 raons fonamen-
tals: per confiança, per apro-
fitar el temps, per la relació 
personal entre persones, per 
l’activació de l’economia lo-
cal, per proximitat, per tracte 
familiar, per qualitat i conei-
xement dels productes, per es-
talvi energètic i econòmic en 
transport, per manteniments 
dels llocs de treball i per ser-

vei.
En el cas de Tous, la campanya 
inclou l’edició d’un tríptic i un 
imant amb informació bàsica 
de comerços, productors lo-
cals, centres de creació artísti-
ca, restaurants i bars, i serveis 
i professionals, a més de l’AE-
COM (associació d’empresaris 
i comerciants), com a punt de 
venda de producte local i punt 
d’informació turística.
Aquest material promocio-
nal serà repartit a totes les 
llars del municipi.

Tous engega una campanya per tal de 
promocionar la compra de proximitat 

TOUS / J. CLARAMUNT 

L ’Església parroquial de 
Sant Martí de Tous llu-
eix en el presbiteri, des 

de l’any 1980, un conjunt de 
pintures murals obra de l’artista 
Domènec Corbella (www.do-
menecorbella.com).
Ara s’ha publicat un tríptic 
per documentar l’existència 
d’aquesta obra i divulgar-ne 
continguts i valors, en el qual 
l’autor, també exercint la seva 
vessant de docent i investi-
gador, ens descriu els orígens 
i referents artístics de l’obra 
vinculant-los a la continuïtat 
històrica que l’inspira, ens fa 
una síntesi dels condicionants 
inherents a l’espai que ocupa, la 
situa en la contemporaneïtat  i 
aporta arguments per a la seva 
comprensió.
Per altra banda, la comunitat 
parroquial ens parla dels im-
pulsors del projecte, ens porta 
al moment i al context histò-
ric que ho van fer possible, 

reflexiona sobre el que repre-
senta i ens convida a la seva 
contemplació.
Tot això acompanyat d’un re-
portatge fotogràfic que com-
bina les imatges globals de la 
composició amb les detalla-
des de cada un dels elements 
que la integren, apropant-
nos-les i posant a l’abast visual 
l’expressivitat de les figures i la 

força enèrgica i sensible del traç. 
L’edició ha estat possible gràcies 
a l’incondicional suport de pa-
trocinadors i col·laboradors. Ara 
tenim, doncs, un nou document 
perquè la gent gaudeixi, encara 
més, del nostre patrimoni ar-
tístic, amb l’acompanyament de 
les imatges i les paraules que ens 
permeten conèixer i així esti-
mar aquest llegat cultural.

Tríptic sobre la pintura mural del 
presbiteri de l’església parroquial de 
Sant Martí de Tous

El passat 15 de març Can Carol 
va obrir les seves portes com a 
restaurant.
Fan un tipus de cuina tradicio-
nal de xup xup amb un toc mo-
dern. Una aposta diferent! En 
un entorn preciós, envoltat de 
verd, on relaxar-te, desconnec-
tar per una estona i sobretot 
dinar molt bé.
Can Carol és una masia de 
1495, situada a la Font de la 

Reina de Capellades, Camí Ral. 
Totalment reformada, mante-
nint l’essència de la seva època 
amb els arcs de pedra, bigues 
de fusta i molts detalls, com-
binats amb el toc modern dels 
espais totalment reformats. Un 
estil senzill, modern i rústic 
que fan les estades còmodes.
Amplis espais, pàrquing pro-
pi i salons privats per portar 
a terme esdeveniments com 

casaments. Ideal per reunions 
d’empreses i dinars de famí-
lies.
La masia disposa de 2 plan-
tes, a la planta baixa estan els 
espais exteriors amb jardins, 
piscina i salons, i a la part de 
dalt un hotel amb encant amb
7 habitacions i 2 salons molt 
agradables per compartir.
Sens dubte un lloc que cal visitar 
i una cuina que cal degustar.

Obre les portes a Capellades el 
restaurant Can Carol
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VALLBONA / ACN 

Un jove de 15 anys ha resul-
tat ferit greu en caure des 
d’una alçada de cinc metres 
a Vallbona d’Anoia. Segons 
han informat fonts policials, 
el noi estava jugant aquest 
dimarts dins d’una fàbrica 
abandonada d’aquesta po-
blació anoienca juntament 
amb tres menors més quan 
va cedir una placa d’uralita i 
va caure des d’una alçada de 
cinc metres. Els fets van te-
nir lloc aquest dimarts a les 
20.10h i el jove va ser tras-
lladat a un hospital en estat 
greu. Els Mossos han obert 
una investigació per esbrinar 
les causes del sinistre.

Ferit greu un noi 
de 15 anys en caure 
des d’una alçada 
de cinc metres a 
Vallbona d’Anoia

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Els Serveis Territorials 
d’Ensenyament a la 
Catalunya Central con-

sideren favorable el solar que 
proposa l’Ajuntament de Vall-
bona per a la nova construc-
ció de l’Institut del municipi, 
destinat actualment al camp 
de futbol. L’alcaldessa Mari-
bel Ferrer va rebre l’aprovació 
a finals de març en un comu-
nicat del director de Serveis 
Territorials Antoni Massegú. 
La resposta de Serveis Terri-
torials arriba un mes després 
que Massegú visités Vallbona 
i rebés la petició de l’Ajunta-
ment, i una carta de l’AMPA 
del SES Vallbona demanant 
un edifici definitiu per a 
l’Institut. Ara l’Ajuntament 
haurà de cedir els terrenys i 
presentar la documentació 
corresponent. D’altra banda, 
el POUM en què s’està treba-

llant ja contempla una reubi-
cació del camp de futbol.

El SES Vallbona d’Anoia va 
néixer el curs 2008-2009 en 
un edifici provisional, amb 
cinc mòduls que havien 
d’acollir l’activitat educativa 
de 1r a 3r d’ESO, a l’espera 
que es resolguessin tramita-
cions pendents i es pogués 

Ensenyament aprova l’espai proposat 
per Vallbona per construir-hi el nou 
institut

construir l’edifici definitiu en 
uns terrenys a tocar del cen-
tre. L’estimació va ser que el 
centre funcionaria amb mò-
duls durant uns 4 o 5 cursos, 
però actualment ja ha arribat 
als 10. El curs següent l’insti-
tut acollia alumnes de Vall-
bona, la Pobla de Claramunt, 
Cabrera d’Anoia i Mediona i 
es van afegir dos mòduls més.

Es tracta d’una declaració d’in-
tencions per part de totes les 
persones que formen part o 
estan vinculades al consistori 
per vetllar per al bon funciona-
ment i la transparència de l’ens, 
donant compliment La Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern.
El document estableix que les 
accions de l’Ajuntament es de-
senvoluparan seguint principis 
com els de: igualtat, cortesia, 
objectivitat, professionalitat, co-
ordinació, qualitat, honradesa o 
transparència, entre d’altres.
Es fixen unes pautes de conduc-
ta, atenent criteris com els de 
credibilitat, optimització dels 
recursos, participació ciutada-
na o la imparcialitat, així com 
la incorporació de principis 
ètics a la contractació pública.
L’acord ha estat adoptat 
per unanimitat de tots els 
grups municipals.

L’Ajuntament 
vallbonenc aprova 
un codi de bon 
govern

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Als Hostalets de Pierola vi-
vim aquest moment amb 
gran intensitat i amb ganes 
de gaudir i compartir amb 
familiars i amics. L’Ajunta-
ment dels Hostalets de Pie-
rola i entitats i associacions 
del nostre municipi han or-
ganitzat un programa ben 
especial, ple d’actes per a 
tothom. Del 7 al 16 d’abril 
hi haurà esdeveniments de 
caràcter familiar, lúdics, tu-
rístics i religiosos que ens fa-
ran gaudir d’aquests primers 
dies de llum i color.
A continuació us podeu des-
carregar el programa d’actes 
i esdeveniments. Els actes 
més destacats són:

8 d’abril: Cinema familiar 
en català: Ballerina. 18.00h 
a l’’Auditori de Cal Figueres
9 d’abril: 
• 12.45h Benedicció i ofici 
de rams a la parròquia de 
Sant Pere
• 18.30h. Ball de la Gent 
Gran a l’Auditori de Cal Fi-
gueres
10 a 13 d’abril: Esplai de Set-
mana Santa.
10 d’abril:
• 18.00h. Cinema infantil: 
Trolls. Auditori de Cal Fi-
gueres
12 d’abril.
• 18.00h. Cinema infantil: 
El Petit Príncep. Auditori de 
Cal Figueres
Diumenge, 16 abril:
• 12.00h. Ofici Solemne de 
Pasqua a la Parròquia de 
Sant Pere.
• 13.00h. Cantada de Cara-
melles pels carrers del poble.

I tots els dies:
• El CRIP obrirà tots els 
dies de la setmana la seva 
exposició permanent “ Una 
finestra al Miocè”. Entrada 
gratuïta. Les visites guiades 
s’efectuaran tots els dies de la 
Setmana Santa a les 12.00h i 
les 17.30h. Preu guiatge: 4€.

Per Setmana 
Santa, queda’t als 
Hostalets de Pierola

HOSTALETS DE P / LA VEU 

E l passat diumenge 2 
d’abril va tenir lloc la 
‘Caminada i pedalada 

d’inici de primavera’ que or-
ganitza la Comissió d’Esports 
i l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola. 
Un centenar de participants 
van poder gaudir de dos 
itineraris desconeguts pen-
sats per a cada categoria. El 
punt d’avituallament per a les 
dues rutes va ser a Ca n’Agui-
lera, on van coincidir cami-
nants i ciclistes per esmorzar 
amb entrepà, beguda i peça 
de fruita. 
L’ambient familiar, bona tem-
peratura i cel radiant durant 
tot el matí van donar una 
bona fórmula per fer els 10 i 

12 quilòmetres en què cons-
tava la caminada i pedalada, 
respectivament. 
En total van ser unes 3 hores 

Els Hostalets dóna la benvinguda a la 
primavera fent esport

de poder gaudir del paisatge, 
fer esport i crear un bon cli-
ma per donar la benvinguda 
a la primavera.   

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS

MERCANTIL

L     p
Disseny de Producte

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

www.loop-disseny.com

Tens clàusula TERRA 
a la teva hipoteca

 i encara no l’has reclamada?

No esperis: 
iuristriviumadvocats7@gmail.com

Tel. 656909454
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PIERA / LA VEU 

Agents de la Policia de 
la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra  de la 

comissaria de l’Anoia van 
detenir, el dia 31 de març i 
el dia 3 d’abril, dos homes de 
nacionalitat espanyola de 28 
i 31 anys i veïns de Vacaris-
ses i Viladecavalls respecti-
vament, com a presumptes 
autors d’un delicte contra la 
salut pública, concretament 
tràfic de drogues, i un de-
licte de defraudació de fluid 
elèctric.
La investigació es va iniciar 
fa uns mesos quan els  mos-
sos van tenir coneixement 
de la possibilitat d’una plan-
tació de marihuana en una 
casa de a la zona de Can 
Martí de l’Estela (Piera).
El dijous 31 de març la in-
vestigació va culminar amb 
l’entrada i registre en el do-
micili vigilat per part d’efec-
tius de la comissaria de 
l’Anoia així com amb la de-
tenció del primer autor.
Concretament el dispositiu 
es va realitzar en una par-
cel·la on la plantació de ma-
rihuana es trobava a l’interi-

or d’una casa a quatre vents.
A l’interior de la casa, hi van 
trobar un total de 932 plan-
tes de marihuana en estat de 
planter, 630 plantes de ma-
rihuana en plena floració  i 
7 caixes plenes de cabdells.
Aquestes plantes es trobaven 
distribuïdes en les diferents 
estances dedicades al cultiu. 
Totes elles preparades amb 
làmpades, deshumificadors, 
transformadors, ventiladors 
i aparells d’ aire condicionat 

Els Mossos d’Esquadra detenen dos 
homes per cultivar marihuana en una 
finca de l’Anoia

entre d’altre aparells i pro-
ductes necessaris per a la 
floració i cultiu.
Passats tres dies de l’entra-
da i registre, els agents van 
practicar la detenció del se-
gon autor dels fets.
Ambdós detinguts, el pri-
mer d’ells amb antecedents 
policials, van quedar en lli-
bertat després de declarar a 
comissaria i es presentaran 
davant del jutge quan aquest 
el requereixi.

PIERA / LA VEU 

El passat diumenge, el barri 
del Raval de Piera va acollir 
la celebració de la 9a Festa de 
la Forja. El temps va acompa-
nyar durant tota la jornada i 
els visitants van poder parti-
cipar en les diverses activitats 
programades. No van faltar 
tallers de forja i de fang per 
als infants, que es van poder 
confeccionar els seus propis 
penjolls, i un concert vermut 
amb la música del grup Ame-
ba. Durant el dinar es va ser-
vir, com ja és tradició, l’escu-
della amb carn d’olla que van 
preparar els cuiners del barri.

Des de fa dues edicions s’apro-
fita la celebració de la festa 
per a treballar en la barana 
que s’instal·larà el pròxim 
mes de maig a la pujada del 
Castell de Jaume I. En aques-
ta ocasió els visitants van po-
der veure com s’ultimaven el 
cap i la cua de l’estructura.
Des del consistori es vol 
agrair l’esforç que fa cada any 
la comissió del barri dels Gats 
per fer que la festa sigui tot 
un èxit. La propera activi-
tat programada per l’entitat, 
que comptarà amb el suport 
de l’Ajuntament, serà la Ruta 
dels músics que aquest any 
celebrarà la seva 10a edició.

Èxit de visitants a la 9a 
Festa de la Forja

PIERA / LA VEU 

Aquesta setmana 
l’emissora munici-
pal està de celebra-

ció atès que emetrà l’edició 
número 400 del programa 
de rock La nit del llop, que 
es pot escoltar cada dimarts 
a les 23 hores. L’espai ofe-
reix 90 minuts d’informació, 
anècdotes i música en un 
dels programes més conso-
lidats a la graella de Ràdio 
Piera en els últims anys. La 
nit del llop porta un total de 
12 temporades en antena. La 

producció i presentació van 
a càrrec de Víctor Lupus, que 
compta amb el suport dels 
seus col·laboradors Joan Pi-
juan i Encarna Cano. La seva 
selecció musical i la diversi-
ficació de continguts a través 
del seu blog i de les xarxes 
socials han fet que tingui 
audiència més enllà de les 
nostres fronteres amb oients, 
sobretot, de l’Amèrica llatina.
D’altra banda, l’espai Gramo-
la de cinema, que s’estrenava 
el setembre del 2014, arribarà 
diumenge de Pasqua al pro-
grama número 100 amb un 

Programes centenaris a Ràdio Piera
especial de dues hores. El pi-
erenc Pere Esteve s’encarrega 
cada setmana de seleccionar 
les millors bandes sonores de 
tota la història amb un ampli 
ventall que ja ens ha permès 
escoltar prop de 1.000 temes, 
el més antic de l’any 1922. El 
programa combina la músi-
ca amb explicacions que ens 
fan reviure pel·lícules i sèries 
que van dels anys 30 del segle 
passat fins a l’actualitat. Gra-
mola de cinema és el primer 
programa de Ràdio Piera 
produït fora dels estudis cen-
trals de l’emissora. 

Diumenge dia 2 d’abril es va 
celebrar l’acte de presentació 
de llibre sobre els 50 anys de la 
composició musical de la mis-
sa del Sant Crist. Aquest es-
deveniment es va iniciar amb 
una missa d’acció de gràcies 
en la qual va participar el cor 
parroquial. Per a l’ocasió, es va 
comptar amb la col·laboració 

d’alguns cantaires de reforç 
que van voler participar en la 
celebració. 
Durant la presentació del llibre 
no van faltar els parlaments del 
compositor de la missa, el mes-
tre Josep Mata Balart, de l’alcal-
de de Piera, Jordi Madrid, i del 
rector-degà de la Parròquia de 
Piera, Ramon M. Bosch. 

50 anys de la missa del 
Sant Crist

Col·labora:Col·labora:

FEM QUE LES JOGUINES PORTIN SOMRIURES ALS INFANTS

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

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

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

El Laboratori de Perio-
disme i Comunicació 
per a la Ciutadania 

Plural (LPCCP) de la de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) ha atorgat 
a l’Ajuntament de la Torre de 
Claramunt el segell Infoparti-
cipa 2016, una marca de qua-
litat en bones pràctiques de 
comunicació pública local. 
El segell Infoparticipa a la 
qualitat i la transparència de 
la comunicació pública és 
una certificació als webs dels 
ajuntaments de Catalunya 
que publiquin una informa-
ció que faciliti que qualsevol 
ciutadana o ciutadà tingui co-
neixement sobre qui són els 
representants polítics del seu 
municipi, com gestionen els 
recursos col·lectius i quines 
formes de participació po-
sen al seu abast. L’Ajuntament 
de La Torre de Claramunt és 
un dels consistoris catalans 

guardonats per la transparèn-
cia i qualitat de la seva pàgina 
web, amb el 67,31% dels indi-
cadors fixats pel LPCCP de la 
UAB, el percentatge més alt 
de tots els ajuntaments de la 
comarca.
Infoparticipa és un projecte 
desenvolupat pel LPCCP, des 
de l’any 2012, l’objectiu del 
qual és avaluar la informació 
que es publica als webs de les 
administracions públiques 
per promoure que millori la 
seva transparència i qualitat. 
Per a això, publica els resul-
tats en un mapa les fitxes cor-
responents a cada entitat, en 
què es poden veure les puntu-
acions obtingudes i la infor-
mació que permet contrastar 
les dades de l’equip d’inves-
tigació amb la informació de 
les webs corporatives.
L’acte d’entrega dels guar-
dons tindrà lloc el dimecres 
19 d’abril a la Sala d’Actes del 
Rectorat de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona.

La Torre de Claramunt 
rebrà el segell 
Infoparticipa2016 

LA TORRE DE C. / LA VEU 

Aquest dissabte 8 
d’abril tindrà lloc a la 
Torre de Claramunt,  

al Pavelló de Vinçó, la prime-
ra Festa de l’Esport i el Lleure 
organitzada per l’Ajuntament 
de la Torre amb la col·labo-
ració i participació d’Anoia 
Jove del Consell Comarcal de 
l’Anoia.
La iniciativa va sorgir d’un 
grup de joves participants en 
el curs de premonitors el de-
sembre passat. Ells, conjun-
tament amb les regidories de 
joventut i esports de l’Ajunta-
ment, han estat els encarre-
gats de programar tota l’acti-
vitat de la jornada.
Així, al llarg de dissabte es 
disputarà  un torneig multi 
esportiu; futbol, volei i bàs-
quet per a joves de 12 a 18 
anys, un dinar popular i una 
festa Holly Colours. Paral·le-
lament, es realitzaran dife-
rents activitats esportives i 
lúdiques infantils perquè els 

més petits també gaudeixin 
de la festa. A més, hi haurà 
un punt d’informació en el 
que l’oficina Jove del Consell 
Comarcal de l’Anoia donarà 
assessorament i informació 
sobre temes vinculats a la 
salut, orientació acadèmica, 
orientació laboral i mobilitat 
internacional 
L’alcalde de la Torre, Jaume 
Riba, explica que l’objectiu de 
la jornada és múltiple. D’una 
banda fomentar l’esport i a 
través d’ell impulsar el ben-
estar i la qualitat de vida, i 
fomentar l’esport com a eina 
d’integració, educació i parti-
cipació.
La jornada, oberta a tothom, 
excepte a la participació del 
torneig, dinar popular i festa 
holly en els que calia inscrip-
ció prèvia, tindrà lloc al Pave-
lló de Vinçó, de 10h del matí 
a 6 de la tarda. 

1a Festa de l’Esport i el 
Lleure a la Torre

Sota el lema ”Mou-
te” l’ajuntament vol 

fomentar l’esport L’Ajuntament de la Torre de 
Claramunt ha signat un con-
veni amb l’Agència de Salut 
Pública de la Generalitat de 
Catalunya (ASPCAT) per a la 
gestió de prestació de serveis 
mínims de salut pública de 
competència municipal. L’ob-
jectiu del conveni és regular 
l’encàrrec i definir quines són 
els serveis que s’oferiran. La 
vigència del conveni s’estén 
fins l’any 2020.
Les activitats que realitzaran 
els diferents òrgans de l’ASP-
CAT són d’assessorament i 
suport jurídic- tècnic i d’ins-
pecció, sense que aquests 
serveis comportin cap con-
traprestació econòmica a 
l’ens local. Les activitats que 
l’ASPCAT ha de dur a terme 
a La Torre de Claramunt són 
de gestió del risc per a la sa-
lut derivada de la contamina-
ció del medi, de les aigües de 
consum públic i dels produc-
tes alimentaris

Signat el conveni 
de prestació de 
serveis de salut 
pública

encarregant la mona aquí
· Av. Barcelona, 20 

93 803 36 58
· Av. Europa, 1 
93 805 25 76

· Sant Josep, 52 
93 805 56 71

· Gaspar Camps, 22
 93 803 58 17

· Plaça de La Creu, 3 
93 803 16 85
· Aurora, 49 
93 804 42 83

· Mercat de la Masuca 
93 803 67 63

· Mestre Muntaner, 97 
93 803 58 15

  

· Ctra. de Valls, 73 
93 803 48 29

  

· Bruc del mig, 56 
93 771 09 34

· de sara
· de fruita
· de gema
· de xocolata

Divendres Sant obert Av. Europa, Cal Font i el Bruc
Dissabte totes les botigues obertes
Diumenge obert Av. Europa, Cal Font i el Bruc
Dilluns de Pasqua totes les botigues obertes
Dimarts Sant Crist Av. Europa, Cal Font i el Bruc
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CAPELLADES / LA VEU 

Dimecres 29 s’ha cele-
brat la sessió ordinà-
ria del mes de març 

del Ple de l’Ajuntament de Ca-
pellades.
Només començar la sessió 
s’han aprovat per unanimitat 
les actes pendents del mes de 
desembre de 2016 i febrer de 
2017. Seguidament, es va pro-
cedir a la primera votació, on 
els partits van debatre sobre la 
declaració dels serveis essen-
cials, àrees i sectors prioritaris 
per a la contractació futura de 
personal laboral temporal o 
nomenament de funcionaris 
interins. La declaració va ser 
votada a favor per unanimitat. 
Posteriorment, es va donar 
compte al Ple de la contrac-
tació de dos treballadors de 
la Brigada, per substituir les 
corresponents baixes per in-
capacitat. També es va donar 
compte al Ple de la contracta-
ció d’urgència d’una netejado-
ra per a l’escola Bressol “Vai-

lets”. En aquest punt, es va 
generar un petit debat després 
que el portaveu del PDCat, 
Marcel·lí Martorell, preguntés 
a l’equip de govern si hi hauria 
un canvi de model, apostant 
per l’externalització. L’equip 
de govern va respondre que 
aquesta substitució responia a 
la intenció de mantenir la pla-
ça a la plantilla de l’ajuntament 
per seguir mantenint la proxi-
mitat i flexibilitat d’aquest lloc 
de treball concret, i no elimi-
nar-la. 
Es va seguir donant compte al 
Ple donant deserta la licitació 
del servei de manteniment del 
poliesportiu municipal. L’alcal-
de va comentar que a partir del 
dia 1 d’abril l’empresa Aquasos, 
portarà el Pavelló Poliesportiu, 
temporalment fins que es faci 
el concurs per escollir l’em-
presa concessionària.
En el següent punt es va de-
sestimar el recurs de reposició 
presentat per Banc Sabadell 
contra l’acord del Ple de l’Ajun-
tament del dia 18 de gener de 

L’Ajuntament aprova conveni de 
col·laboració amb l’Associació de 
voluntaris de Protecció Civil 

2017. 
El conveni de col·laboració 
amb l’associació de voluntaris 
de Protecció Civil va ser apro-
vat també per unanimitat. En 
primer lloc els grups del Ple 
van agrair la bona feina de tots 
els col·laboradors de Protecció 
Civil; en segon lloc l’equip de 
govern va dotar a l’associació 
d’una ajuda de 2500€ per tal de 
facilitar la seva tasca. A més a 
més, l’equip de govern va rebre 
la proposta del PDCat d’elabo-
rar un protocol per facilitar la 
relació de l’Ajuntament, les en-
titats i els capelladins amb els 
membres de Protecció Civil.
En els dos últims punts es va 
seguir donant compte al Ple 
de la proposta d’acord en re-
lació amb l’aprovació del pla 
pressupostari a mig termini 
del període 2018-2020 i de 
l’Informe de morositat cor-
responent al 4r Trimestre del 
2016. 
La sessió del ple es pot veu-
re al canal de You Tube de 
l’Ajuntament de Capellades. 

CAPELLADES / LA VEU 

Les àrees d’Urbanisme i 
d’infraestructures tec-
nològiques estan treba-

llant per modernitzar tota la 
gestió de control i supervisió 
tant de les mesures del pou 
d’extracció de l’aqüífer situat 
a la Font Cuitora, com dels 
dipòsits del cementiri i de La 
Garsa. Actualment, aques-
ta gestió es realitza manual i 
presencialment.
El projecte en què s’està treba-
llant permetrà comprovar re-
motament els nivells i també 
l’estat dels motors dels equips 
de bombeig o extracció. En 
cas d’incidències, avisarà als 
responsables del sistema als 
seus dispositius mòbils de 
guàrdia. A més a més també 
es podran visualitzar tots el 
paràmetres del sistema dins 
la intranet municipal.
El regidor d’urbanisme, Sergi 
Pérez, i el d’infraestructures 

tecnològiques, Jaume Solé, 
consideren que “és el moment 
de modernitzar d’una vegada 
per totes i posar al dia la xarxa 
d’abastament en alta de l’ai-
gua municipal. Començarem 
a destinar recursos any a any 
per millorar i avançar-nos a 
una gestió mes eficaç i pròpia 
dels temps que estem”.
Finalment, també cal destacar 
que molt aviat es substituirà 
el motor de bombeig d’aigua 
del dipòsit de La Garsa, que 
tenia pèrdues.

Millores tecnològiques 
en el subministrament 
de l’aigua

CAPELLADES / LA VEU 

L a Biblioteca El Safareig 
ha organitzat un seguit 
d’actes per aquest mes 

d’abril, amb diverses presen-
tacions i propostes relacio-
nades amb Sant Jordi, que es 
faran la setmana de la Diada 
Cultural.
La primera activitat prevista 
és per al dimarts 18 d’abril, 
amb la presentació del lli-
bre infantil “Savis caparruts”, 
escrit per Albert Rossell i 
il·lustrat per Elisabet Serra. 
Començarà l’autor explicant 
la iniciativa del llibre i segui-
dament Mònica Torra expli-
carà el conte dels capgrossos 

d’Igualada. Serà a les set de la 
tarda, a la sala d’actes de la Bi-
blioteca El Safareig.
L’endemà, a les sis de la tar-
da, hi haurà una nova Hora 
del conte, amb Clara Gavaldà 
explicant el conte de Sant Jor-
di. Encara dimarts però a les 
set de la tarda, nova trobada 
del Club de Lectura que en 
aquesta ocasió es parlarà so-
bre la novel·la “L’estiu que co-
mença”, de Sílvia Soler.
El dijous 20 d’abril el capella-
dí Cèsar Rampe presentarà els 
llibres  “Ph rases” i “Amalga-
ma”. Aquesta és una amalga-
ma de frases il·lustrades amb 
fotografies de diferents artis-
tes i del mateix autor.

A punt l’agenda d’actes 
de la Biblioteca El Safareig

 A la sala d’actes el divendres 
21 d’abril es farà a les sis un 
taller infantil de Sant Jordi, 
que necessita inscripció prè-
via. Amb pintures es decorarà 
un punt de llibre.
I el dissabte 22 d’abril la Bi-
blioteca sortirà al carrer per 
col·laborar amb totes les acti-
vitats previstes des de l’àrea de 
Cultura per celebrar la Dia-
da de Sant Jordi. Així, a “l’es-
pai Biblioteca” de la Plaça 
Catalunya, es podrà fer ta-
llers infantils, viure la sessió 
de contes a càrrec de Marta 
Rico i la presentació del lli-
bre “Muso Kunda, la casa de 
les dones” de la capelladina 
Gemma Freixes.

CAPELLADES / LA VEU 

La Festa Major de Capellades 
es celebrarà els dies 14, 15, 16 
i 17 d’agost.
Tothom qui tingui ganes de 
col·laborar-hi, pot fer arri-
bar una proposta a l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament 
de Capellades.

Aquest procés participatiu 
serà obert des del proper di-
lluns 3 d’abril fins al dimecres 
3 de maig.
Es pot fer arribar qualsevol 
idea, tant si s’és una persona 
individual, una colla o bé des 
d’una entitat. El correu on en-
viar les propostes és 
cape.cultura@capellades.cat.

S’obre el procés participatiu 
de la Festa Major

CAPELLADES / LA VEU 

El període d’inscripcions a 
la llar d’infants per al curs 
2017-2018 anirà del 2 al 12 
de maig. Tal i com és habitual 
de cada any, prèviament es fa 
unes jornades de portes ober-
tes per a les famílies que vo-
len conèixer les instal·lacions 
del centre, mentre s’hi de-
senvolupa l’activitat habitual. 
Aquestes portes obertes seran 
el dijous 20 d’abril i el dimarts 
25 d’abril de 9:30 a 11:30.
Per tal de fer la preinscrip-
ció per al curs vinent es pot 
portar els papers a la mateixa 
escola, de dilluns a divendres 

de 9:30 a 12:30 i de l15:15 a 
16:30, o bé a l’Oficina Muni-
cipal d’Escolarització (OME), 
a l’Ajuntament, de dilluns a 
divendres de 12:30 a 14 hores 
i el dissabte 6 de maig de 10 a 
13 hores.
La documentació que cal fer 
arribar és la fotocòpia del 
DNI del pare i la mare (amb 
full d’empadronament si el 
domicili no està actualitzat), 
la fotocòpia del llibre de fa-
mília i la fotocòpia de la tar-
geta sanitària.
Per a més informació es pot 
trucar a la Llar d’Infants, al 93 
801 24 00 o bé a l’OME, 
93 802 53 35 extensió 2034.

Portes obertes a la Llar 
d’infants Vailets
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Tatiana Miroshnychenko
Presidenta de la Federació Internacional 

de Gimnàstica Estètica de Grup

IFAGG

Gimnàstica Estètica de Grup – GEG té 
el seu origen en el moviment gimnàstic 
que sorgeix al nord d’Europa a princi-
pis del segle XX. Països Europeus com 
Finlàndia i Estònia porten promovent 
aquest esport fa més de 100 anys i les 
seves primeres competicions daten de la 
dècada de 1950. La primera competició 
Internacional va ser a Helsinki (Finlàn-
dia) a l’any 1996,  mentre que el primer 
Campionat del Món es va fer l’any 2000 
també a aquesta ciutat.
La Federació Internacional de Gim-
nàstica Estètica de Grup (International 
Federation of Aesthetic Group Gym-
nastics – IFAGG) va ser fundada el 12 
d’octubre de 2003 a Helsinki, Finlàndia 
i és l’autoritat més gran en totes les re-
lacionades amb GEG, Institució que 
promou, organitza i desenvolupa  a ni-
vell mundial la GEG (Aesthetic Group 
Gymnastics – AGG).
Els aspectes saludables en aquest esport 
són molt importants i per aquesta raó el 
reglament de competició de GEG exi-
geix que aquests aspectes siguin inclosos 
tant en els exercicis de competició com 
en els entrenaments.
GEG és un esport que es pot començar 
a practicar abans dels 5 anys. La primera 
categoria de competició és per gimnas-
tes entre 8-10 anys, però la maduresa 
gimnàstica s’aconsegueix entre els 18-30 
anys, moment en el qual  les gimnastes 
poden mostrar la seva versió d’elles ma-
teixes.
La GEG compta amb dues categories ge-
nerals dividides en: Categoria Femenina 
i Categoria Mixta.
En l’actualitat IFAGG compta amb 38 
països membres. Per l’any 2017 (14è any 
d’activitat de la IFAGG) el seu objectiu 
és donar a conèixer aquesta modalitat 
esportiva i augmentar així el nombre de 
membres que formen la Federació In-
ternacional.
Associació Espanyola de Gimnàstica 
Estètica de Grup – AEGEG és un dels 
membres de la IFAGG des de l’accepta-
ció de la seva candidatura a l’Assemblea 
General de la IFAGG el 27 de juny de 
2004.
I en aquests moments l’AEGEG és el ter-
cer membre de la IFAGG, el més nom-
brós i compta amb més de 60 clubs en 11 
comunitats.
El XIII Campionat d’Espanya 2017 
tindrà lloc a Igualada sota l’organitza-
ció del club “Igualada Club Gimnàstic 
Aula” que activament participa i pro-
mou Gimnàstica Estètica de Grup tant 
en promoció base com en rendiment 
esportiu.

M’agradaria agrair-li al President i la 
Junta Directiva del club “Igualada Club 
Gimnàstic Aula”, i a totes les persones 
i entitats que han fet possible aquesta 
competició, desitjar-lis molta sort als 
clubs i participants i que es compleixin 
els seus objectius per aquesta tempora-
da.

Gimnasia Estetica de Grupo - GEG tiene 
su origen en el movimiento gimnástico 
que surgió en el norte de Europa a prin-
cipios del siglo XX. Países Europeos como 
Finlandia y Estonia llevan promoviendo 
este deporte desde hace mas de 100 años 
y sus primeras competiciones datan de 
la década de 1950. La primera competi-
ción internacional se produjo en Helsinki 
(Finlandia) en 1996, mientras que el pri-
mer Campeonato del Mundo se realizó 
en el 2000 también en esta ciudad.
La Federación Internacional de Gimna-
sia Estética de Grupo (International Fe-
deration of Aesthetic Group Gymnastics 
- IFAGG)  fue fundada el 12 de Octubre 
de 2003 en Helsinki, Finlandia y es  la 
autoridad suprema en todas las cosas 
relacionadas con GEG, institución que 
promueve, organiza y desarrolla a nivel 
mundial la GEG (Aesthetic Group Gym-
nastics - AGG) . 
Los aspectos saludables en este deporte 
son muy importantes y por esta razón el 
reglamento de competición de GEG exige 
que estos aspectos sean incluidos tanto en 
los ejercicios de competición como en los 
entrenamientos.
 GEG es un deporte que se puede em-
pezar a practicar antes de los 5 años. La 
primera categoría de competición es para 
las gimnastas de ente 8-10 años , pero la 
madurez gimnastica se alcanza entre los 
18-30 años, momento en el que las gim-
nastas pueden mostrar su mejor versión 
de ellas mismas.         La GEG cuenta 
con dos categorías generales divididas en: 
Categoría Femenina y Categoría Mixta.
En la actualidad IFAGG cuenta con 38 
países como miembros. Para el año 2017 
(14ª año de actividad de la IFAGG) será 
objetivo dar a conocer en mayor medida 
dicha modalidad deportiva y aumentar 
así el número de miembros que formen la 
Federación Internacional.
Asociación Española de Gimnasia Esteti-
ca de Grupo - AEGEG es uno de los mi-
embros de la IFAGG desde la aceptación 
de su candidatura en la Asamblea Gene-
ral de la IFAGG el 27 de junio de 2004. 
  Y en estos momentos la AEGEG es el 
tercer miembro de la IFAGG mas nume-
roso y cuenta con mas de 60 clubes en 11 
Comunidades.
El XIII Campeonato de España 2017 se 
celebra  en Igualada bajo la organización 
del club “Gimnástic Aula” que activa-
mente participa y promueve Gimnasia 
Estetica de Grupo tanto en promoción 
base como en el rendimiento deportivo.
Me gustaría agradecer el Presidente y  la 
Junta directiva del club “Gimnástic Aula”,  
y a totas las personas y entidades que han 
hecho posible esta competición y desear 
mucha suerte a los clubes participantes 
y que se cumplen sus objetivos para esta 
temporada.  

Francisca Martínez Gallego
Presidenta de l’AEGEG

AEGEG

És una satisfacció donar la benvinguda a 
tots el participants i col·laboradors per la 
celebració del XIII Campionat d’Espanya 
de Gimnàstica Estètica de Grup.
La ciutat d’Igualada obre les seves portes 
del 7 al 9 d’abril i ens rep amb una cordia-
litat com és de costum, ja que ens acull en 
nombroses ocasions per l’organització de 
competicions nacionals.
Igualada es converteix una vegada més,  
en una cita important en l’àmbit espor-
tiu, amb una nova edició del Campionat 
d’Espanya, on els millors equips del país 
optaran per la classificació del Campio-
nat del Món  en categories Júnior i Sènior.
Agraïm al Consell d’Igualada i a l’Iguala-
da Club Gimnàstic Aula per apostar que 
l’Associació Espanyola de Gimnàstica Es-
tètica de Grup, tingui seu per aquest es-
deveniment esportiu nacional, un agraï-
ment que faig extens a totes les persones 

que dia  a dia fan gran el nostre esport.
Convido a totes les persones que es reu-
neixen en aquest esdeveniment esportiu, 
tècniques, jutges, esportistes, familiars, 
que aprofitin la seva estança per poder 
conèixer aquesta  extraordinària  ciutat.

Es una satisfacción dar la bienvenida a 
todos los participantes y colaboradores en 
la celebración del XIII Campeonato de Es-
paña de Gimnasia Estética de Grupo.
La ciudad de Igualada abre sus puertas del 
7 al 9 de abril de 2017 y nos recibe con el 
cariño acostumbrado, puesto que nos ha 
acogido en numerosas ocasiones para la 
organización de competiciones nacionales.
Igualada se convierte una vez más en cita 
importante en el panorama deportivo con  
una nueva edición del Campeonato de Es-
paña, donde los mejores equipos del país se 
juegan la clasificación para el Campeona-
to del Mundo Junior y Senior .
Quiero agradecer al Consell de Igualada y 
al Club G. Aula su decidida apuesta para 
que la As. Española de Gimnasia Estética 
de Grupo tenga la sede de este acontecimi-
ento deportivo nacional, un agradecimien-
to que hago extensivo a todas las personas 
que con su buen hacer y su trabajo diario 
engrandecen nuestro deporte.
Invito a todos los que se reúnen en este 
acontecimiento deportivo entrenadores, 
jueces, deportistas, familiares a que apro-
vechen su estancia para conocer esta bella 
ciudad.

Rosa Plassa
Regidora d’Esports 

Ajuntament d’Igualada

AJ. D’IGUALADA

L’esperit d’una ciutat
Igualada és viva i activa. I això és possi-
ble gràcies a una nodrit teixit associatiu, 
tant esportiu com cultural i empresarial. 
Tots els que en formen part fan possible 
aquest dinamisme i marquen un ritme 
frenètic d’activitats, que es tradueix en 
una ciutat efervescent que encomana ale-
gria i vitalitat. També és una vila acolli-
dora, que pot oferir al visitant comerços, 
museus i edificis singulars. El que més 
destaca i d’allò que més orgullosos estem, 
però, és de la nostra gent; gent participa-
tiva, solidària i amb ganes que tothom es 
senti ben acollit.
Si sumem totes aquests elements, podrem 
veure que l’Igualada CG Aula no és una 
excepció. Amb el seu treball del dia a dia 
encomana aquest esperit i promou amb 
els seus i les seves gimnastes allò que la 
ciutat representa: l’esforç, la perseverança, 
la disciplina i, sobretot, el compromís de 
formar part d’un grup i d’una comunitat.
Tots sabeu que la principal característica 
de la gimnàstica estètica és la narració 
d’una petita història a través dels movi-
ments, la música i l’expressivitat. Per això, 
aquests dies, amb la celebració del 13è 

Campionat d’Espanya Gimnàstica Estè-
tica de Grup, volem fer-vos arribar totes 
les qualitats que té Igualada, aconseguir 
que us sentiu ben acollits i que, entre tots, 
construïm una nova petita gran història 
plena de sentiments i expressivitat. 

El espíritu de una ciudad
Igualada es viva y activa. Y esto es posi-
ble gracias a una nutrido tejido asociativo, 
tanto deportivo como cultural y empresa-
rial. Todos los que forman parte hacen po-
sible este dinamismo y marcan un ritmo 
frenético de actividades, que se traduce en 
una ciudad efervescente que contagia ale-
gría y vitalidad. También es una villa aco-
gedora, que puede ofrecer al visitante co-
mercios, museos y edificios singulares. Lo 
que más destaca y de lo que más orgullosos 
estamos, sin embargo, es de nuestra gente; 
participativa, solidaria y con ganas de que 
todo el mundo se sienta bien acogido.
Si sumamos todas estos elementos, podre-
mos ver que el Igualada CG Aula no es 
una excepción. Con su trabajo del día a 
día encomienda este espíritu y promueve 
con sus y sus gimnastas lo que la ciudad 
representa: el esfuerzo, la perseverancia, 
la disciplina y, sobre todo, el compromi-
so de formar parte de un grupo y de una 
comunidad. Todos saben que la principal 
característica de la gimnasia estética es 
la narración de una pequeña historia a 
través de los movimientos, la música y la 
expresividad. Por eso, estos días, con la ce-
lebración del 13º Campeonato de España 
Gimnasia Estética de Grupo, queremos 
hacerle llegar todas las cualidades que ti-
ene Igualada, conseguir que se sienta bien 
acogidos y que, entre todos, construimos 
una nueva pequeña gran historia llena de 
sentimientos y expresividad.
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Un club amb 30 anys d’història i arrelat a Igualada

Josep M. Planella i Giralt
President de l’Igualada 

Club Gimnàstic Aula

IGUALADA CLUB 
GIMNÀSTIC AULA

Per al nostre club és un honor, i al ma-
teix temps una gran responsabilitat, or-
ganitzar el XIII Campionat d’Espanya de 
Gimnàstica  Estètica de Grup. Hem tre-
ballat intensament aquests últims mesos 
per poder oferir el millor de nosaltres 
i pugueu gaudir al màxim la vostra es-
tànça  a Igualada i la vostra participació. 
Junta directiva, equip tècnic, gimnastes i 
pares hem apostat en l’organització per 
que sigui un gran esdeveniment per tots.
Igualada és una ciutat molt dinàmica 
que us acollirà amb moltes ganes d’aten-
dre les vostres necessitats perquè us a 
sentiu com a casa. Descobrireu que l’es-
port està molt present a la nostra ciutat.
Convidem a tots els igualadins i iguala-
dines a conèixer i gaudir d’aquest mag-

nífic esport. Us esperem per animar al 
nostre equip.
En nom de tots el components de l’Igua-
lada Club Gimnàstic Aula volem agrair 
a tots els voluntaris, patrocinadors per 
fer possible aquest campionat. 

Para nuestro Club es un honor y al mis-
mo tiempo una enorme responsabilidad 
organizar el XIII Campeonato de España 
de Gimnasia Estética de Grupo. Hemos 
trabajando intensamente estos últimos 
meses para ofreceros lo mejor de noso-
tros y que podáis disfrutar al máximo de 
vuestra estancia en Igualada y de vuestra 
participación. Nos hemos volcado todos 
(junta directiva, cuerpo técnico, gimnas-
tas y padres) en la organización para que 

sea un gran acontecimiento.
Igualada es una Ciudad muy dinámica 
que os acogerá con los brazos abiertos y 
con muchas ganas de atenderos para que 
os sintáis como en casa. Desubrireis aue 
el deporte està muy presente en nuestra 
ciudad.
A los igualadinos y igualadinas les invi-
tamos a conocer y disfrutar de este bello 
deporte. Os esperamos para animar a nu-
estro equipo.
En nombre de todos los que compone-
mos l’IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC 
AULA queremos agradecer muy since-
ramente a todos los voluntarios, patroci-
nadores y colaboradores por ayudarnos a 
hacer posible esta campeonato.

L’Igualada Club Gimnàstic Aula és un 
club esportiu dedicat a les especialitats 
gimnàstiques com són la Gimnàstica 
Rítmica tant individual com conjunt, i 
la Gimnàstica Estètica de Grup. Treba-
llem des de la base fins a categoria sènior, 
englobant grups d’iniciació fins a nivells 
federats, tant autonòmics com nacionals.
El Club compta amb quasi més de 30 
anys d’història en el món de la gimnàs-
tica, i molt arrelat a la ciutat d’Igualada. 
En anys anteriors, també havia tingut 
secció de gimnàstica artística, però per 
manca d’instal·lacions es va veure obligat 
a deixar de cantó aquesta disciplina. Des 
de sempre, el Club ha estat un referent 
d’aquest esport a la comarca de l’Anoia, 
i en els últims anys també de la resta de 
Catalunya. Som un Club obert i parti-
cipatiu en el nostre entorn i amb ganes 
d’evolucionar dia a dia.
La nostra missió és transmetre els valors 
ètics i esportius, igual que el creixement 
personal de les gimnastes, insistint en 
d’humilitat i la feina personal. Créixer de 
la il·lusió i l’interès per aprendre a tots els 
nivells competitius.
Els nostres valors: Esforç, Disciplina, 
Compromís, Responsabilitat i Respecte, 
són el què intentem inculcar a les gim-
nastes, amb un equip tècnic preparat, 
format i motivat.
La nostra visió: fomentar l’esport de base 
i treballar intensament l’esport de compe-
tició, per aconseguir ser un referent en la 
gimnàstica.
Compta amb una àmplia experiència en 
acollir i organitzar diferents actes, tant 
competicions com exhibicions a nivell 
autonòmic i nacional.
No descuidem la vessant social, en la qual 
es treballa des de la Junta Directiva, per 
tenir la màxima implicació amb èxit de 
les famílies, promovent accions i activi-
tats durant tota la temporada. Celebrem 
en totes les estacions, actes perquè sobre 
tot els més petits gaudeixin de Hallowen, 
El Tió, Carnestoltes i moltes altres festi-
vitats...
Actualment, comptem amb una pedrera 
de 120 gimnastes, sent 98 d’ells/es els què 
estan competint, en diferents modalitats, 
nivells i categories.

En la secció de gimnàstica 
rítmica, aquesta temporada, 
a nivell escolar, competim 
en UCEC, als jocs esportius 
escolars tant individual com 
conjunt, i a nivell CCEE (fe-
derat Campionat de Catalu-
nya en Edat Escolar), també 
en individual i conjunt, parlem d’un total 
de 7 conjunts i 15 individuals.
A nivell federat de Copa Catalana i Base, 
participem a tots els nivells en modalitat 
individual, nivells IV, V i VI gimnastes 
des de benjamins fins a sènior amb un 
total de 18 gimnastes. A nivell VII Base, 
comptem amb dues gimnastes juvenils i 
un conjunt benjamí.
A GEG, aquesta temporada, comptem 
amb dos equips, un júnior amb el què 
competim a nivell regional, i una infan-
til 12-14 amb el què competim també a 
nivell nacional a Campionat d’Espanya.
També tenim un completíssim equip tèc-
nic perfectament qualificat, format i pre-
parat. Treballem per a fomentar la forma-
ció de noves entrenadores, des del planter 
del nostre club, motivant a les nostres 
gimnastes més grans, fent-les intervenir 
durant la temporada als entrenaments, 
i formant-les inicialment, perquè es pu-
guin acabar traient titulacions oficials.

El Igualada Club Gimnàstic Aula, es un 
club deportivo, dedicado a especialidades 
gimnásticas como son la Gimnasia Rít-
mica tanto individual como conjunto, y 
la Gimnasia Estética de Grupo. Trabaja-
mos des de la base hasta categorías sénior, 
englobando grupos de iniciación hasta ni-

veles federados, tanto autonó-
micos como nacionales.
El Club cuenta con casi más 
de 30 años de historia en el 
mundo de la gimnasia, y muy 
arraigado a la ciudad de Igua-
lada.  En años anteriores tam-
bién había tenido sección de 

gimnasia artística, pero por falta de insta-
laciones se vio obligado a dejar de lado esta 
disciplina. Des de siempre, el Club ha sido 
un referente de este deporte en la comarca 
de la Anoia, y en los últimos años también 
del resto de Cataluña.  Somos un Club abi-
erto y participativo en nuestro entorno y 
con ganas de evolucionar día a día.
Nuestra misión es transmitir valores éticos 
y deportivos, igual que el crecimiento per-
sonal de las gimnastas, insistiendo en la 
humildad y trabajo personal. Crecer de la 
ilusión e interés por aprender a todos los 
niveles competitivos.
Nuestros valores : Esfuerzo, Disciplina, 
Compromiso, Responsabilidad y Respeto, 
son los que intentamos inculcar a las gim-
nastas, con un equipo técnico preparado, 
formado y motivado. 
Nuestra visión: fomentar el deporte de 
base y trabajar intensamente el deporte de 
competición, para conseguir ser un refe-
rente en la gimnasia.
Cuenta con una amplia experiencia en 
acoger y organizar diferentes eventos, tan-
to competiciones como exhibiciones a nivel 
autonómico y nacional.
No descuidamos la vertiente social,  en la 
cual se trabaja des de la Junta Directiva, 
para tener la máxima implicación con éxi-
to de las familias, promoviendo acciones 

y actividades durante toda la temporada. 
Celebramos en todas las estaciones, actos  
para que sobre todo los más pequeños dis-
fruten de Hallowen,  El Tió, Carnaval, y 
muchas otras festividades……
Actualmente contamos con una cantera 
de 120 gimnastas, siendo 98 de ellas/os, los 
que están compitiendo, en diferentes mo-
dalidades, niveles y categorías.
En la sección de gimnasia Rítmica, esta 
temporada, a nivel escolar, competimos 
en UCEC, en los juegos escolares tanto in-
dividual como conjunto, y a nivel CCEE 
(federado Cto Cataluña en Edad Escolar), 
también en individual y conjunto,  habla-
mos de un total de 7 conjuntos y 15 indi-
viduales.
A nivel federado de Copa Catalana y 
Base, participamos en todos los niveles en 
modalidad individual, niveles IV, V y VI 
gimnastas des de benjamines hasta sénior 
con un total de 18 gimnastas. En nivel VII  
Base, contamos con dos gimnastas juveni-
les y un conjunto benjamín.
En GEG, esta temporada contamos con 
dos equipos, un júnior con el que compe-
timos a nivel regional, y un infantil 12-14 
con el que competimos también en Cam-
peonato de España.
Contamos también con un completísimo 
equipo técnico perfectamente formando y 
preparado. Trabajamos para fomentar la 
formación de nuevas entrenadoras, des de 
la cantera de nuestro club , motivando a 
nuestras gimnastas mayores mediante la 
participación en los entrenamientos, y for-
mándolas inicialmente como tal, para que 
puedan formarse oficialmente.

Un club con 30 años  de historia y arraigado en Igualada
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CLUB GYMNOS’85
Infantil 8-10 (Murcia)
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EQUIPS PARTICIPANTS / EQUIPOS PARTICIPANTES

CLUB RÍTMICA PINATAR
Infantil 8-10 (Murcia)

RÍTMICA CAPELLADES
Infantil 10-12 (Catalunya)

F.J.E SANT IGNASI
Infantil 12-14 (Catalunya)

CLUB ACORDES PONTEDEUME
Infantil 12-14 (Galicia)

CLUB ADONEY
Junior (Canarias)

A.RÍTMICA CARTAGENA
Infantil 8-10 (Murcia)

CLUB RÍTMICA BARCELONA
Infantil 8-10 (Catalunya)

CLUB 90 HUESCA
Infantil 10-12 (Aragón)

F.J.E SANT IGNASI
Infantil 12-14 (Catalunya)

CLUB GYMNOS’85
Junior (Murcia)

CLUB 2000 BARBASTRO
Junior (Aragón)

CLUB ESTÉTICA CARTAGENA
Infantil 8-10 (Murcia)

CLUB G. R. LA CANYADA
Infantil 8-10 (València)

GIMNASIA SAGUNTO
Infantil 10-12 (València)

E.X. ACORDES OLEIROS
Infantil 12-14 (Galicia)

A. RÍTMICA CARTAGENA
Junior (Murcia)

CLUB GYMNOS’85
Senior (Murcia)

F.J.E SANT IGNASI
Infantil 8-10 (Catalunya)

CLUB GYMNOS’85
Infantil 10-12 (Murcia)

CLUB CORDILLERA
Infantil 10-12 (Murcia)

CLUB D.E.E.R CERRO
Infantil 12-14 (Madrid)

C.G.E.G NAÏF RIUDOMS
Junior (Catalunya)

C.D. ELEMENTAL TRIART
Senior (Madrid)

CLUB D.E.E.R CERRO
Infantil 8-10 (Madrid)

CLUB GIMNASIA MURCIA
Infantil 10-12 (Murcia)

CLUB GYMNOS’85
Infantil 12-14 (Murcia)

C.G.R.E SANT CUGAT
Infantil 12-14 (Catalunya)

RÍTMICA CAPELLADES
Junior (Catalunya)

E.M. TORREJÓN DE LA CALZADA
Senior (Madrid)

CLUB ADONEY
Infantil 8-10 (Canarias)

CLUB ESTÉTICA CARTAGENA
Infantil 10-12 (Murcia)

CLUB GIMNASIA MURCIA
Infantil 12-14 (Murcia)

CLUB RÍTMICA BARCELONA
Infantil 12-14 (Catalunya)

CLUB ACORDES NARÓN
Junior (Galicia)

A. RÍTMICA CARTAGENA
Senior (Murcia)

CLUB BARBASTRO 2000
Infantil 8-10 (Aragón)

C.G.E CIUTAT DE BARCELONA
Infantil 10-12 (Catalunya)

SAN ANTON CARTAGENA
Infantil 12-14 (Murcia)

IGUALADA CLUB GIMNÀSTIC AULA
Infantil 12-14 (Catalunya)

C.G.R.E SANT CUGAT
Junior (Catalunya)

CLUB ESPORTIU L’ESPIRAL
Senior (Catalunya)
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F.J.E SANT IGNASI
Senior (Catalunya)

EQUIPS PARTICIPANTS / EQUIPOS PARTICIPANTES

C.E. INEF BARCELONA
Senior (Catalunya)

CLUB D.E.E.R CERRO
Senior (Madrid)

C.D.E ALFAESTETICA POZUELO
Senior (Madrid)

C.G.E.G NAÏF RIUDOMS
Senior (Catalunya)

C.G.E CIUTAT DE BARCELONA
Senior (Catalunya)

C.E. INEF BARCELONA
Senior (Catalunya)

C.G.R APIMA ES VINYET
Senior (Balears)

CLUB CORDILLERA
Senior (Murcia)

GIMDANS VILAFRANCA
Senior (Catalunya)

C.G.E CIUTAT DE BARCELONA
Senior (Catalunya)

E.X. ACORDES OLEIROS
Senior (Galicia)

CLUB PIVOT BRUNETE
Senior (Madrid)

LES CORTS UBAE
Senior (Catalunya)

CLUB GIMNASIA SAGUNTO
Senior (València)

JUTGES / JUECES

Llanos 
Tornero 
(CLM)

Maria M. 
Sánchez 
(MUR)

Miriam 
Alonso 
(MUR)

Pilar 
Vidal
(MUR)

Guadalupe
Luján
(CLM)

Paloma
Torres
(MAD)

Sara
Coello 
(MAD)

Marta
Derungs
(GAL)

Inma
Borjabad
(VAL)

Anna
Barba
(CAT)

M. Carmen 
Tornil
(ARG)

Abigail
Cusine
(MEX)

Natasha
Terebenets
(CAT)

Maite
Sánchez
(CAT)
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Viernes 7 de Abril Divendres 7 d’abril     
14:00h  Apertura Secretaría Técnica 14:00h  Obertura Secretaria Tècnica  
14:30h  Entrada pavellón (participantes) 14:30h  Entrada pavelló (participants)  
16:30h Inicio entrenos oficiales 16:30h Inici entrenaments oficials  
20:00h Cena  20:00h Sopar  
20:30h Bienvenida delegaciones y sorteo de orden 20:30h  Benvinguda delegacions i sorteig de l’ordre de sortides
 de salida preliminares sábado 8 de abril.   preliminars dissabte 8 d’abril. 
 
El viernes el pabellón no estarà abierto al público El divendres el pavelló no estarà obert al públic.  
        
Sabado 8 de Abril (competición - preliminares) Dissabte 8 d’abril (Competició - preliminars)   
09:00h Entrada pabellón (participantes competición Infantil) 09:00h Entrada pavelló (participants Competició infantil)  
11:00h Inicio competicion infantil (preliminar) 11:00h Inici competició infantil (preliminar)  
13:30h Comida 13:30h Dinar  
15:00h Entrada pabellón (participantes Junior y Senior) 15:00h Entrada pavelló (participants junior i sénior)  
16:00h Entrada pabellón (público) 16:00h Entrada pavelló (públic)  
16:30h Ceremonia de inauguración 16:30h Cerimonia d’inauguració  
17:00h Inicio competicion junior y senior (preliminar) 17:00h Inici competició júnior i sènior (preliminar)  
19:00h Sorteo de orden de salida final Domingo 9 de Abril 19:00h Sorteig de l’ordre de sortida final diumenge 9 d’abril 
20:00h Cena  20:00h Sopar  
        
Domingo 9 de Abril (competición - final) Diumenge 9 d’abril (competició - final)     
08:00h Entrada pabellón (Participantes) 08:00h Entrada pavelló (participants)  
09:30h Entrada pabellón (Público) 09:30h Entrada pavelló (públic)  
10:00h Inicio competicion infantil (Preliminar) 10:00h Inici competició infantil (preliminar)  
12:15h Inicio competicion junior y senior (Preliminar) 12:15h Inici competició júnior i sénior (preliminar)  
13:30h Ceremonia de clausura y entrega de premios 13:30h Cerimònia de clausura i lliurament de premis  
14:00h Comida 14:00h Dinar  

PROGRAMA

Des de l’organització hem volgut apostar 
per transmetre els valors de la solidaritat. 
Per això s’ha obsequiat a les jutges amb 
unes pulseres anomenades CANDELA 
que es una iniciativa d’unes nenes per 
recaptar fons per la investigación del 
cáncer infantil. Per altra banda donem 
suport al REPTA FALI: de Sevilla a Igua-
lada a peu. Aquest repte és un homenat-
ge d’un Igualadí a la seva dona morta de 
càncer, però també una via per recaptar 
fons per a l’Institut Català d’Oncologia. 
Alguns voluntaris lluiran la samarreta 
creada per aquesta iniciativa.

La organización se ha propuesto transmi-
tir los valores de la solidaridad. Por una 
parte se ha obsequiado a las jueces con las 
pulseras CANDELA que es una iniciativa 
impulsadas por dos niñas para recaudar 
fondos para la investigación del cáncer 
infantil. Además de dar soporte al RETO 
FALI: caminando de Sevilla a Igualada. 
Este reto es un homenaje de un iguala-
dino a su mujer fallecida de cáncer, pero 
también es una via para recaudar fondos 
para el Institut Català d’Oncologia. Algu-
nos voluntarios llevaran la camiseta crea-
da para esta iniciativa.

Un campeonato con valores solidarios
Un campionat amb valors solidaris
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MASQUEFA / LA VEU 

Jordi Castellà, de Cerve-
ra, va ser proclamat pel 
jurat com a guanyador 

del ‘Premi de composició de 
música per a cobla Masquefa 
i Montgrins 2017’ per la seva 
obra Fantasia per a tenora i 
cobla. El veredicte es va do-
nar a conèixer diumenge 2 
d’abril durant l’actuació que 
la Cobla Montgrins va cele-
brar a la Sala Polivalent de 
La Fàbrica Rogelio Rojo en 
el marc del Masquefa sona 
bé 2017. El Premi ha estat 
impulsat per la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de 
la Vila de Masquefa, compta 
amb la col·laboració de la Co-
bla Montgrins i l’organització 
de Masquefa sona bé.

Com s’han escollit els fina-
listes?
El jurat del premi –format per 
Albert Guinovart, Jordi Moli-
na i Jesús Ventura- es va reu-

nir el passat 15 de març per 
deliberar i seleccionar quatre 
obres finalistes del total de 
13 presentades. El veredicte 
es va resoldre per unanimi-
tat i els tres membres valoren 
molt positivament la feina 
de tots els autors. Les obres 
finalistes es van estrenar el 2 
d’abril durant el concert de la 
Cobla Montgrins.

Jordi Castellà, guanyador del ‘Premi de composició 
de música per a cobla Masquefa i Montgrins 2017’

Obres finalistes
Jordi Castellà: “Fantasia per 
a tenora i cobla” – premi, 
2.500€
Carles Prat: “Cançó per un 
solstici d’estiu” – accèssit, 
500€
Jordi Moraleda: “Concert a 
les golfes” – accèssit
Anna Serra: “Del calaix” – ac-
cèssit

MASQUEFA / LA VEU 

National Geographic 
publica un article en 
el qual posa en valor 

la feina del Centre de Recu-
peració d’Amfibis i Rèptils de 
Catalunya (CRARC), situat 
a la població de Masquefa. 
D’aquesta manera, la revista 
explica el paper de l’entitat en 
la reintroducció de la tortuga 
mediterrània -una espècie al-
tament amenaçada d’extinció 
a Catalunya- dins el projecte 
conjunt coordinat pel departa-
ment de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya.
Més de 3.000 tortugues medi-
terrànies han sigut alliberades 
al Parc Natural del Montsant 
des de l’any 2005 amb l’objectiu 
d’establir una població estable, 
unes dades que evidencien el 
treball del CRARC no només 
en la gestió de la fauna autòcto-
na i el patrimoni natural, sinó 
també en la seva funció de di-
vulgació mediambiental.
National Geographic també 
recull les paraules dels direc-
tors del CRARC, Albert Mar-
tínez-Silvestre i Joaquim Soler, 
que exposen els seus coneixe-
ments en la matèria i detallen 
l’hàbitat de la tortuga mediter-
rània i les amenaces a les quals 

està exposada. En l’actualitat, 
i gràcies als esforços d’entitats 
com el CRARC, aquesta espè-
cie prospera en cinc àrees pro-
tegides a Catalunya i un altre 
espai protegit de la Comunitat 
Valenciana.

El CRARC, únic centre espe-
cialitzat en amfibis i rèptils
L’Ajuntament de Masquefa im-
pulsa des de 1985 la gestió de 
la fauna i el patrimoni natural 
de la vila.
Aquesta iniciativa va desenca-
denar en la creació l’any 1992 
de l’únic centre de recuperació 
de fauna salvatge de l’Estat es-
pecialitzat en amfibis i rèptils: 

el CRARC. Aquesta institució, 
doncs, es dedica a la rehabili-
tació de fauna silvestre amb la 
finalitat de retornar-la al seu 
hàbitat natural i, alhora, pro-
moure la recerca científica i 
l’educació ambiental.
La divulgació mediambiental 
és un dels màxims exponents 
de l’activitat del CRARC, ate-
nent diàriament a escoles i 
grups que volen aprendre sobre 
el món dels rèptils i amfibis. La 
investigació també representa 
un puntal dins l’organització 
del centre, ja que la formació 
continuada és plenament ne-
cessària per gestionar correc-
tament la fauna salvatge. Així 

Tant l’Ajuntament, la Cobla 
Montgrins com Masquefa 
sona bé mostren la seva satis-
facció per haver assolit l’ob-
jectiu de promoure la com-
posició i la interpretació de 
música per a cobla, en la pri-
mera edició d’aquest premi, 
agraeixen a tots els composi-
tors la participació i feliciten 
els guanyadors.

El CRARC, protagonista al National Geographic

doncs, s’han fet nombrosos 
treballs de recerca sobre repro-
ducció, malalties, biometria, 
comportament i paleontologia, 
entre d’altres.

L’Ajuntament de Masque-
fa comunica que l’evolució 
mèdica i els resultats analí-
tics efectuats al llarg de les 
darreres hores descarten 
que l’infant masquefí afec-
tat per un possible cas de 
meningitis pateixi aquesta 
patologia.
Davant les sospites per un 
brot d’aquesta malaltia, l’in-
fant vas ser traslladat a un 
centre hospitalari de Barce-
lona, on finalment s’ha con-
firmat que l’afectació no és 
d’origen meningocòccic.
El consistori agraeix la tasca 
duta a terme per l’Agència 
de Salut Pública de Catalu-
nya i el Servei de Vigilància 
Epidemiològica de la Cata-
lunya Central.

Falsa alarma en 
el possible cas 
de meningitis a 
Masquefa

La 4a Jornada sobre el Càncer 
de Mama de Masquefa, orga-
nitzada per l’agrupació soci-
alista de Masquefa va comp-
tar amb activitats solidàries, 
conferències i workshops, 
tots ells àmpliament parti-
cipats pels més de 50 veïns i 
veïnes interessades en la te-
màtica. La primera activitat 
fou la Masterclass de Zumba 
solidari. Més de 30 persones 
van exercitar-se i ballar al rit-
me del zumba, tot fent una 
aportació de 5€ a l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer. 
A continuació començaren 
les conferències. La primera 
a càrrec de l’AECC tenia l’ob-
jectiu de motivar la creació 
d’una Junta Local de l’AECC 
a Masquefa. Posteriorment 
el psico-oncòleg de l’hospital 
d’Igualada, Daniel Díaz, va 
explicar el suport psicològic 
que reben les dones que pa-
teixen la malaltia i els seus fa-
miliars. A continuació la tatu-
adora terapeuta masquefina, 
Raquel Izquierdo va explicar 
com la tècnica del tatuatge 
permet reconstruir la mama 
i ajudar a l’autoestima de les 
dones afectades. Finalment, 
l’igualadí Francesc Puertas, 
de l’empresa Sayfit, va pre-
sentar una classe magistral 
sobre les darreres investigaci-
ons en roba íntima femenina 
que permet ajudar les dones 
malaltes que pateixen afecta-
cions a les seves mames.
Abans de donar pas a la dar-
rera sessió de la Masterclass 
de zumba oferida pels mo-
nitors del Bonavista Gym 
de Masquefa, es va anunciar 
que durant la jornada, vàries 
persones van unir-se per tre-
ballar un grup motor que de-
senvolupi una Junta local de 
l’AECC a Masquefa.
El PSC de Masquefa valora 
molt positivament la cele-
bració d’aquesta jornada i 
agraeix públicament a totes 
les empreses, serveis i co-
merços de Masquefa que han 
participat en aquest esde-
veniment. També agraeix la 
cessió de la Sala Polivalent 
per part de l’Ajuntament de 
Masquefa. Per finalitzar, una 
menció molt especial al grup 
de voluntàries que treballarà 
per formar una Junta local de 
l’AECC a Masquefa.

Participació, 
solidaritat i 
coneixement a la 
4a Jornada sobre el 
Càncer de Mama 
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El sector turístic de l’Alta Anoia 
encara les vacances de Setma-
na Santa amb optimisme i amb 
l’expectativa de millorar les xi-
fres de l’any passat. De mitjana, 
els allotjaments preveuen ron-
dar el 85% d’ocupació tot i que 
de Divendres Sant a Dilluns de 
Pasqua, bona part de la vintena 
de cases rurals del territori pen-
jaran el cartell de complet.
Un any més, el perfil del turista 
que s’allotja a l’Alta Anoia és fa-
miliar i prové de l’àrea metropo-
litana de Barcelona. S’interessa, 
sobretot, per fer visites de mig 
dia de durada com ara conèi-
xer la Torre de la Manresana de 
Els Prats de Rei, el Mercat de 
Calaf, el Castell de Boixadors a 
Sant Pere Sallavinera, el Gorg 
de Nafre de Copons, el Me-
morial de l’Exèrcit Popular de 
Pujalt, el Parc Eòlic de Rubió o 
bé el romànic de Castellfollit de 
Riubregós, entre d’altres.
En els darrers tres anys el nom-
bre de reserves als allotjaments 
del territori per Setmana Santa 
ha anat en augment. Els visi-
tants i turistes valoren especial-
ment la bona acollida rebuda i 
els recursos naturals i patrimo-
nials que ofereix el territori, a 
més de la seva restauració basa-
da en productes de proximitat.

Previsió d’ocupació 
per Setmana Santa 
als allotjaments de 
l’Alta Anoia

El Consorci per a la Promoció 
de l’Alta Anoia a través d’Esca-
pada Rural ha impartit el taller 
PRESÈNCIA I PROMOCIÓ 
A INTERNET amb molt bona 
afluència d’assistents de tot Ca-
talunya, sobretot de cases ru-
rals.
El taller, que era gratuït i que va 
tenir lloc el dimarts dia 28 de 
març de 10:00h a 13:00h tenia 
per objectiu millorar la visua-
lització a internet dels agents 
turístics.
A la formació es van mostrar les 
avantatges de promocionar-se 
a internet, què fer i no fer a les 
xarxes socials, eines per aconse-
guir més reserves, perdre la por 
a la interacció amb els clients, 
reputació online, atenció i fide-
lització del client, com trencar 
l’estacionalitat, la manera de co-
municar-se i prendre les decisi-
ons encertades a les necessitats.

Presència i promoció 
a internet al 
Consorci per a la 
promoció de l’Alta 
Anoia

CALAF / LA VEU 

El cap de setmana al Ca-
sal de Calaf comença 
el divendres, dia 7 a les 

19:00 h, on la Casa d’Oficis 
presenta: La Petita Puça. Els 
nens i nenes de l’escola Alta Se-
garra i els alumnes de la Casa 
d’Oficis explicaran i cantaran 
el conte de La Petita Puça. La 
protagonista del conte és una 
artista de circ, li agrada la seva 
feina, és feliç. Però un dia les 
coses comencen a canviar, 
arriben al circ uns mags que 
no els agraden les nenes i que 
amb el seu menyspreu acon-
segueixen que la puça estigui 
trista.
L’entrada és gratuïta.
Els Sardanistes de Calaf ens 
organitzaran la tradicional 
ballada de Sardanes Enllauna-
des mensual, però no ho faran 
al Cafè del Casal. En aquesta 
ocasió, i en col·laboració amb 
la Ecofira Calaf, es farà a la 
Plaça del Arbres a les 13:00 h 
del diumenge, dia 9.

(des)Concerto, l’espectacle 
estrella
I com a espectacle “estrella”, 
també el diumenge, a les 18:00 
h, i dins el marc de Músiques 
a Cau d’Orella, l’Orquestra 
de Cambra de l’Empordà ens 

presenta el seu espectacle: 
(des)Concerto.
Amb el bagatge de l’experi-
ència i amb la “solvència 
contrastada” de l’espectacle 
Concerto a Tempo d’Umore, a 
(des)Concerto es fa un pas més 
enllà per apropar i endinsar al 
gran públic en la música clàs-
sica a través d’una experiència 
única, híbrida, fruit de l’encre-
uament impossible del ritme 
i l’expressivitat del teatre ges-
tual, la delicadesa dels autors 
clàssics i la dificultat de la seva 
interpretació, amb virtuosis-
me, imaginació i riures.
Això és el que ens proposen 
Jordi Purtí i l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà.
Tot comença quan s’obre el 
teló i els músics son atrapats 

per sorpresa, en l’espera del 
Director d’orquestra. Un a un 
van fent la seva presentació, 
fent una versió d’un clàssic de 
Mozart, amb característiques 
musicals de diferents països i 
continents.
Un cop arriba el Director 
s’inicia la lluita entre el seu re-
pertori i el de l’orquestra.
Amb això es van alternant les 
dues propostes: Repertori de 
partitura original.
Repertori a partir de l’original 
amb variacions i improvisaci-
ons.
Hi ha una història d’amor i 
desamor, una lluita de virtuo-
sisme, les quatre estacions de 
Vivaldi abreviades, una per-
secució musical i gestual, la 
platea que assaja, la venjança 

Intens cap de setmana al Casal de Calaf

del Director a través d’un co-
mandament....
Música i humor gestual.
Un concert teatral dirigit, 
pensat i adequat per a tots els 
públics, en un espectacle re-
comanable tant als amants de 
la música com als que creuen 
que desconeixen els clàssics i 
pels que els descobriran.
Una invitació a deixar-se se-
duir per 13 musics-actors que 
interpreten un repertori musi-
cal. Imprescindible.
Les entrades, a un preu de 15 € 
pel públic en general i de 12 € 
per als socis del Casal de Calaf 
es poden adquirir anticipa-
dament on-line a: entrades.
casaldecalaf.cat i una hora 
abans de l’espectacle a les ta-
quilles del Casal.

VECIANA / LA VEU 
Aquest diumenge 9 d’abril el 
municipi de Veciana enceta-
rà els actes de Setmana Santa 
amb la celebració de la missa 
de Rams a l’església de Sant 
Pere del Vim.

Aquest diumenge Festa 
de Rams a Sant Pere del 
Vim

La benedicció de palmes, 
llorers i palmons tindrà lloc 
a les onze del matí i donarà 
pas a l’acte litúrgic oficiat 
per mossèn Carles Riera i 
acompanyat per les veus de 
la Coral de Veciana.

CALAF / LA VEU 

El Local de la plaça dels Ar-
bres de Calaf acull, fins al 
10 d’abril, l’exposició inte-
ractiva  “Adéu, soroll”, orga-
nitzada per la Diputació de 
Barcelona amb l’objectiu de 
conscienciar sobre el fet de 
la contaminació acústica i el 
seu impacte en la qualitat de 
vida de les persones. 
La mostra, adreçada al pú-
blic en general i , presenta 
les principals causes de la 
contaminació acústica així 
com la importància d’una 
actuació col·lectiva contra 
aquest fenomen. L’exposició 
ofereix també una part in-
teractiva en la que, a partir 
d’elements que configuren la 
paraula “soroll”, contenen la 
part informativa sobre el so 
i les seves característiques 

amb diferents recursos que 
conviden a la participació 
dels visitants.
Aquesta exposició s’ha mun-
tat en el marc de la segona 
edició de l’EcoFira de Calaf 
i es pot visitar fins divendres 
entre les 17 i les 19 h, dissab-
te durant l’horari del mercat 
i diumenge durant la fira.

Exposició “Adéu, 
soroll!” a Calaf durant 
l’EcoFira
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ELS PRATS DE REI / LA VEU 

E l passat dilluns dia 20 
de març, l’Ajuntament 
dels Prats de Rei, va 

adjudicar les obres d’arran-
jament de la piscina muni-
cipal, a l’empresa Tehorsa, 
Técnicas del Hormigón Ar-
mado, S.A.,  per un import 
de 109.598,29€.  El termini 
d’execució de l’obra està pre-
vist en dos mesos i està pre-
vist que s’iniciïn a principis 
del mes d’abril. Aquesta obra 
compta amb un ajut conce-
dit per part de la Diputació 
de Barcelona, el qual farà 
possible que es pugui ade-
quar aquest equipament. 
Ja fa molts anys que la pis-
cina municipal necessitava 
d’una adequació i la priori-
tat de l’Ajuntament era ade-
quar-la en aquest mandat. 
La profunditat del vas actu-
al és excessiva i per això, el 
projecte contempla dismi-

nuir-la, així com substituir 
els revestiments i paviments 
interiors existents. També es 
substituirà el paviment de la 
zona de platja ja que es troba 
força malmès. D’aquesta ma-
nera, es milloren substanci-
alment les condicions de 
sostenibilitat, accessibilitat 
i seguretat de la instal·lació. 
L’objectiu del consistori és el 
d’assolir dos objectius prin-
cipals i molt importants: un 
consum inferior d’aigua i de 
costos de manteniment i una 
major seguretat pels usuaris 
fent més còmode el despla-
çament per l’interior de la 

El Ple dels Prats de Rei, adjudica l’obra 
d’arranjament de la piscina municipal

piscina. Segons declaracions 
del Regidor d’Esports, Toni 
Gallego, “amb la substitució 
dels paviments interiors de 
la piscina per nous materi-
als antilliscants, aconseguim 
una major seguretat i confort 
per als banyistes”. I, afegeix 
que “amb aquesta actuació 
també eliminem els graons 
d’accés al recinte de platja, 
aconseguint així una millora 
significativa a nivell d’acces-
sibilitat per a persones amb 
mobilitat reduïda”. Cal dir 
que també està prevista la 
substitució de la tanca peri-
metral per una de nova. 

El consistori es planteja 
dos objectius; reduir 

el consum d’aigua 
així com els costos de 
manteniment i una 

major seguretat 
per als usuaris

S. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

L ’Ajuntament de Sant 
Martí Sesgueioles 
avança en ferm en el 

seu compromís per la ges-
tió municipal sostenible. El 
Consistori, que forma part 
de la Xarxa de Ciutats i Po-
bles cap a la Sostenibilitat, 
recentment ha incorporat 
diferents punts de reciclatge 
al municipi, i està immers en 
la seva política d’estalvi ener-
gètic.
Pel que fa al reciclatge, re-
centment es va instal·lar una 
nova mini deixalleria a la 
plaça d’Emili Donadeu, per 
tal de fomentar el reciclatge 
dels petits residus.
Es tracta d’un contenidor 
que disposa de dipòsits in-
dependents per a l’emmagat-
zematge de diferents residus 
que habitualment no se sap 
on abandonar. 
Al municipi també s’han col-
locat contenidors de reciclat-
ge d’oli, roba, fluorescents i 
residus d’aparells elèctrics i 
electrònics. Amb tot, una sè-
rie de novetats per fomentar 
el reciclatge i la consciencia-
ció per la cura del medi am-
bient.
Per altra banda, també s’està 
treballant l’estalvi energètic a 

diferents punts del municipi; 
en algunes zones ja s’han po-
gut substituir les bombetes 
per Leds. A més les oficines 
de l’Ajuntament s’han acollit 
al projecte “Passa l’energia!”, 
un programa de la Gerèn-
cia de Serveis de Medi Am-
bient que té com a objectiu 
vetllar per l’estalvi d’energia 
als equipaments dels Ajun-
taments de la província de 
Barcelona i destinar els es-
talvis aconseguits a les llars 
del municipi que pateixen 
pobresa energètica.

S. M. Sesgueioles avança 
cap a l’aposta municipal 
per la sostenibilitat

Temporada 2016 - 2017

 Truca al:
93 803 75 56

HOMES! la Comèdia Musical:  TEATRE CONDAL

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 �ns 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

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

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

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

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



Important victòria de l’Igualada HC davant 
el Lleida que li dóna oxigen a l’OK Lliga

HOQUEI / DAVID VIA

P as de gegant per a la 
salvació. Els de Ferran 
López aconseguiren 

aquest cap de setmana els tres 
punts contra el combinat de 
Lleida després de guanyar per 
4-1. Un gol de Vives, un altre 
de Emanuel Garcia i el doblet 
de Molas derrotaren als rivals, 
que només anotaren una dia-
na a través de Joan Cañellas.
Els tres punts eren necessaris. 
Després de passar pel Tour-
malet, els arlequinats havien 
de tornar a sumar una victò-
ria. A l’inici de la jornada, els 
arlequinats ocupaven la cator-
zena plaça de la classificació, 
una posició de descens. Des-
prés de les derrotes del Caldes 
i del Vilafranca contra el Vol-
tregà i el Girona respectiva-
ment, la victòria a Les Comes 
era necessària. I així va ser.
L’Igualada HC sortí donant-ho 
tot. El ritme de joc fou molt 
elevat, amb un domini inicial 
clar favorable als locals. El gol 
no tardà a arribar: Tety Vives 
aconseguí posar als arlequi-
nats per davant en l’electrònic 

   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona  61 23 20 1 2 109 47
2. Reus Deportiua 53 23 16 5 2 108 61
3. Club Patí Vic 52 23 16 4 3 90 51
4. Coinasa Liceo  46 23 14 4 5 88 59
5. Voltregà 41 23 12 5 6 62 44
6. Moritz Vendrell 32 23 9 5 9 73 76
7. Enrile PAS Alcoi 28 23 8 4 11 70 85
8. Noia Freixenet 28 23 8 4 11 65 66
9. ICG Lleida 26 23 7 5 11 61 78
10. Lloret 26 23 7 5 11 44 70
11. Citylift Girona  25 23 7 4 12 59 77
12. Igualada Calaf  23 23 6 5 12 65 78
13. Caldes Laser 20 23 4 8 11 54 70
14. Vilafranca 20 23 5 5 13 54 80
15. Manlleu 17 23 3 8 12 53 79
16. Alcobendas 16 23 4 4 15 67 101

OK Lliga

 Lliga Europea  CERS  Descens

Jornada 23
Citylift Girona CH - CP Vilafranca  3-1
Alcobendas - CE Moritz Vendrell 4-4
CH Caldes Recam Laser - CP Voltregà 1-3
Enrile PAS Alcoi - Club Patí Vic 3-4
Igualada Calaf - ICG Software Lleida  4-1
CH Lloret - Reus Deportiu La Fira 1-5
CE Noia Freixenet - Coinasa Liceo  3-4
CP Manlleu - FC Barcelona Lassa 1-2

Jornada 24
Liceo-Manlleu
Vic-Lloret
Voltregà-Igualada Calaf
Caldes Laser-Citylift Girona
Reus Deportiu-Vilafranca
ICG Lleida-Reicomsa Alcobendas
Moritz Vendrell-Noia Freixenet
FC Barcelona-Enrile Alcoi
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després d’una gran assistència 
de Sergi Pla. L’alegria no va 
durar molt, ja que els visitants 
empataren el partit després 
d’una badada defensiva dels 
locals. Cañellas, molt atent, 
aconseguí rebre una passada 
que va empènyer dins de la 
porteria d’Elagi.
Amb la igualtat restaurada de 

nou en el marcador, els ar-
lequinats hagueren de pujar 
el nivell de joc i la intensitat. 
Els locals dominaren el partit 
i tingueren les millors ocasi-
ons de la primera part. Cinc 
minuts abans que els equips 
es dirigissin als vestidors arri-
bà la recompensa pel bon joc 
igualadí: un bon gol de Ema-

nuel Garcia avançà a l’Iguala-
da de nou, en l’electrònic.
Ja en la segona meitat, els lo-
cals varen patir. El Lleida bus-
cà el gol de l’empat, però es 
trobaren amb un Elagi molt 
hàbil que refusà tots els atacs 
visitants. En l’altra porteria, 
els arlequinats continuaren 
disposant de les millors oca-

sions del joc, però el porter 
i els pals aguantaren el 2-1. 
Fins que va aparèixer Molas. 
Quan faltaven cinc minuts de 
joc, el jugador arlequinat ano-
tà el tercer gol de la nit. Pocs 
minuts després, i davant un 
Lleida desesperat per tornar al 
partit, Molas anotà el definitiu 
4-1 de Falta Directa.
Amb aquesta victòria els arle-
quinats es posen a tres punts 
de distància del descens, però 
a tres punts de la novena pla-
ça, posició que garanteix Copa 
CERS per a la temporada 
vinent.
Pel Lleida, aquesta derrota els 
segueix deixant a mitja tau-
la en una tranquil·la desena 
plaça, a sis punts del descens 
i empatat a punts amb la no-
vena plaça.

IHC CALAF GRUP 4 (2/2) 
Equip inicial: Elagi Deitg, Ro-
ger Bars, Met Molas (2 gols), 
Sergi Pla i Tety Vives (1 gol) 
Equip suplent: Francesc Bar-
galló, Manuel Garcia (1 gol), 
Dani López, Oriol Prat i Ma-
nuel del Valle.
ICG LLEIDA 1 (1/0) Equip 
inicial: Lluís Tomàs, Borja 
López, Joan Cañellas (1 gol), 
Andreu Tomàs i Javier Gimé-
nez Equip suplent: Carlos Tri-
lla, Roc Llisa, Lluís Rodero, 
Jaime Mataix i Albert Mola.
Gols: 1-0 Tety Vives (Minut 
6), 1-1 Joan Cañellas (Minut 
7), 2-1 Emanuel Garcia (Mi-
nut 19). Segona part: 3-1 Met 
Molas (Minut 20), 4-1 Met 
Molas (Minut 24).

El jugador de l’Igualada CA-
LAF GRUP, Francesc Bargalló, 
ha anunciat la seva retirada 
a final d’aquesta temporada. 
Després de 23 anys a la màxi-
ma competició d’hoquei pa-
tins en equips històrics com 
el Noia, el Liceo, el Voltregà o 
l’Igualada, Bargalló ha avan-
çat el seu desig de continuar 
vinculat al món hoquei com a 
entrenador. 
El jugador vol aprofitar la seva 
llarga experiència a les pistes i 
també els seus coneixements 
tècnics i pedagògics, ja que a 
més d’entrenador nacional, és 
llicenciat en Educació Física 
i Màster Oficial en direcció 
esportiva per l’INEFC. Fran-
cesc Bargalló té clar que penja 
els patins però que no deixa 
aquest esport: “Vull seguir en 
el món de l’hoquei com a en-
trenador. Aquesta temporada 
acabaré l’etapa de jugador per 
començar-ne una de nova.” 
El sadurninenc confessa que 
“no ha estat gens fàcil la de-
cisió de deixar de ser juga-
dor, però ara toca transmetre, 
aquest cop des de la banque-
ta, tot el que he après durant 

Francesc Bargalló anuncia la seva retirada
aquests 23 anys. Mentrestant, 
seguiré deixant-ho tot dins de 
la pista fins a final de tempo-
rada per acabar de la millor 
manera la meva carrera es-
portiva”.
Francesc Bargalló és un dels 
últims grans jugadors de l’ho-
quei català i espanyol. Nascut 
a Sant Sadurní l’any 1976 en 
una família estretament lliga-
da a aquest esport (els seus co-
sins Jordi, Pau i Oriol Bargalló 
són i han estat també jugadors 
professionals) en “Barga” va 
debutar un llunyà 1994 al pro-
lífic planter del Noia. 
Des d’aleshores ha jugat en un 
total de 6 equips. A més del 
Noia (1994-2001, 2009-2012, 
2014-2015) també ha defen-
sat les samarretes del Liceo 
(2001-2007), Voltregà (2007-
2009), Blanes (2012-2014), 
Vilanova (2015-2016) i la de 
l’Igualada, en l’actual tempo-
rada, on acumula un total de 
22 partits jugats i 5 gols.

En total, Francesc Bargalló 
ha guanyat 7 títols durant la 
seva trajectòria professional: 1 
Copa d’Europa, 1 Copa de la 

Cers, 2 Copes del Rei, 2 Con-
tinentals i 1 Intercontinental. 
També ha estat internacional 
amb les seleccions espanyola i 
catalana, amb les que ha gua-
nyat una Copa de les Nacions 
el 2004 i una medalla de bron-
ze al Mundial del mateix any.
Aquesta és la trajectòria espor-
tiva  i el balanç de campionats 
d’una de les últimes llegendes 
en actiu de l’hoquei patins:
• Noia Freixenet (1994-2001): 
Copa CERS (1998) i Copa del 

Rei.
• H.C.Liceo de la Corunya 
(2001-2007): Copa d’Euro-
pa (2003), Copa Continental 
(2004), Copa Intercontinental  
i Copa del Rei.
• C.P.Voltregà (2007-2009)
• C.E.Noia Freixenet (2009-
2012)
• Blanes H.C (2012-2014)
• C.E.Noia (2014-2015): Copa 
Continental.
• C.P.Vilanova (2015-2016)
• Igualada H.C (2016-2017)



Ball de bastons a Vilaseca i victòria del CF Igualada

Tercera victòria 
consecutiva del CFI 
femení, que se situa 
cinquè a dues
jornades del final

FUTBOL / PERE SANTANO 

P artit polèmic entre el 
CF Vila-seca i el CF 
Igualada. De fet, segons 

l’acta de la Federació Catala-
na de Futbol (FCF), el duel ha 
acabat suspès per l’àrbitre en 
els darrers instants, quan el 
marcador era 1-2. La tarda co-
mençava de la millor manera 
possible, ja que Voces avança-
ria els vila-secans al minut 3. 
Els locals han pogut fer bona 
la mínima distància fins a la 
segona meitat. Quan s’havien 
disputat deu minuts des de la 
represa, Martí rematava de cap 
i establia l’empat.
La igualtat a l’electrònic duraria 
un quart d’hora, quan el col·le-
giat ha assenyalat un penal fa-
vorable als igualadins. De pas, 
en l’acció era expulsat Domín-
guez per doble amonestació. 
Tot i fallar el llançament, Èric 
ha aprofitat el refús per marcar 
l’1-2. 
Els ànims s’han anat escalfant 
i a les acaballes del partit, la 
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   PT. g e p gf gc
1      Can Vidalet 60 19 3 5 67 30
2 U. Bellvitge 55 16 7 4 42 13
3 Espluguenc  51 16 3 8 48 39
4 Sant Joan D. 50 14 8 5 61 39
5 Sant Just At. 42 13 3 11 66 55
6 Junior  41 12 5 10 44 45
7 Marianao P. 40 12 4 11 36 35
8 Fontsanta 38 10 8 9 44 35
9 Delta Prat  37 9 10 8 41 44
10 Vilafranca At. 37 11 4 12 35 42
11 Montserrat 35 9 8 10 43 43
12 Gornal  32 8 8 11 43 57
13 Olímpic 31 7 10 10 45 48
14 Martorell 29 8 5 14 44 55
15 San Mauro  29 8 5 14 39 52
16 Dinamic Batlló 26 7 5 15 37 59
17 Moja 22 6 4 17 39 66
18 Cooperativa 18 2 12 13 39 56

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 27
Cooperativa 3 - 3 Montserrat 
Fontsanta 1 - 2 Dinamic Batlló
Delta Prat 2 - 2 Sant Just At.
Martorell 3 - 3 Sant Joan D.
Gornal 0 - 4 U. Bellvitge
Olímpic 2 - 2 Junior 
Can Vidalet  1 - 0 Espluguenc 
San Mauro  2 - 1 Moja
Marianao P. 4 - 0 Vilafranca At.

Jornada 28
Vilafranca At.-Can Vidalet
Moja-Olímpic
Espluguenc-Delta Prat
Júnior-Marianao P.
At. Sant Just-Fontsanta
Dinamic Batlló-Gornal
U. Bellvitge-Martorell
St. Joan D.-Montserrat
San Mauro-Cooperativa

   PT. g e p gf gc
1 Begues 72 23 3 1 72 26
2 La Munia 60 19 3 5 68 35
3 Sitges 51 15 6 6 56 33
4 Joventut R. 51 14 9 4 54 32
5 Piera 49 15 4 8 60 37
6 Òdena 45 12 9 6 44 36
7 Riudebitlles 37 11 4 12 44 48
8 Cubelles 36 10 6 11 48 37
9 Martinenca 36 10 6 11 47 52
10 Anoia 32 10 2 15 49 61
11 Calaf 31 9 4 14 53 67
12 Hortonenc  30 8 6 13 56 59
13 Suburense B 30 7 9 11 43 55
14 Sant Pere M. 28 8 4 15 43 57
15 Carme 27 7 6 14 51 70
16 Hostalets 27 7 6 14 40 61
17 Olivella  24 6 6 15 40 63
18 Sant Cugat S. 15 4 3 20 37 76

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 27
Sant Pere M. 2 - 2 Martinenca
Olivella  1 - 4 Hortonenc
Cubelles 1 - 2 Piera
Hostalets 4 - 3 Òdena
Riudebitlles 0 - 3 Begues
Anoia 2 - 5 La Munia
Suburense B 3 - 1 Sant Cugat S.
Calaf 1 - 3 Carme
Joventut R. 2 - 2 Sitges

   PT. g e p gf gc
1 Santboià 52 15 7 4 53 27
2 Balaguer 50 14 8 4 54 26
3 San Cristòbal 50 15 5 6 40 26
4 Reus B 47 13 8 4 49 33
5 Almacelles 43 12 7 6 53 29
6 Sant Ildefons 43 12 7 7 43 32
7 Vista Alegre 37 10 7 9 39 34
8 Rapitenca 37 10 7 8 33 31
9 Viladecans 36 10 6 10 28 25
10 Lleida B 36 10 6 9 32 30
13 Igualada 32 9 5 11 39 45
11 Alpicat 31 8 7 10 34 43
12 Vilanova G. 31 9 4 13 32 48
14 Vilaseca 28 8 4 13 31 44
15 Suburense 23 5 8 12 30 42
16 Rubí 17 3 8 14 24 46
17 Morell 2 0 2 23 7 60

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 27 
Alpicat 1 - 0 Vilanova Geltrú
Rubí 2 - 0 Lleida B
Vista Alegre 1 - 1 Santboià
Rapitenca 0 - 3 Reus B
Vilaseca 1 - 2* Igualada
Sant Ildefons 3 - 1 San Cristòbal
Viladecans 2 - 1 Balaguer
Suburense 3 - 3 Efac Almacelles
*: suspès al minut 90

Jornada 28
San Cristòbal-Balaguer
Santboià-St. Ildefons
Lleida B-Suburense
Vilanova G.-Morell
Reus B-Rubí
Igualada-Rapitenca
Vilaseca-Viladecans
Almacelles-Alpicat
Descansa Vista Alegre

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 28
Òdena-Cubelles
Sitges-Riudebitlles
St. Cugat S.-Joventut R.
Martinenca-La Múnia
Hortonenc-St. Pere M.
Begues-Olivella
Piera-Suburense B
Carme-Hostalets Pierola
Calaf-Anoia

Jornada 26
Ateneu Ig.-Pobla Cl.
Montserrat-Capellades
Montbui-Vallbona
Torre Cl.-Jorba
Cabrera-Rebrot
La Llacuna-La Paz
Fàtima-San Mauro
Masquefa-Tous

   Pt. G E P Gf Gc
1 San Mauro B 67 22 1 2 88 24
2 La Pobla Cl. 58 18 4 3 98 25
3 Capellades  54 17 3 4 83 26
4 Ateneu Ig. 50 15 5 5 87 34
5 Tous  49 14 7 3 56 22
6 Fatima  47 15 2 7 55 40
7 Montserrat B 37 12 1 11 45 42
8 La Torre Cl. 32 9 5 11 46 45
9 Cabrera  28 8 4 13 53 75
10 Rebrot  28 8 4 13 57 73
11 Montbui  22 6 4 15 40 67
12 La Llacuna 22 4 10 10 37 65
13 Masquefa  22 6 4 15 41 100
14 La Paz  20 6 2 17 39 90
15 Jorba  14 3 5 17 41 93
16 Vallbona 9 2 3 19 26 71

Jornada 25
Rebrot  3 - 2 Torre Cl.
Montbui 3 - 2 Montserrat B
Tous  2 - 0 La Llacuna 
Vallbona 2 - 5 San Mauro B
Capellades 7 - 0 Masquefa 
La Paz  1 - 5 Cabrera 
Jorba  0 - 4 Ateneu Ig.
Pobla Cl. 2 - 2 Fatima

tensió ha esclatat. Un enfron-
tament entre alguns membres 
del conjunt visitant i el públic 
local, amb invasió inclosa del 
terreny de joc, ha acabat amb 
l’expulsió de l’igualadí Edgar i 
l’amonestació de diversos juga-
dors i tècnics. 
A més, segons ha denunciat 
l’Igualada en un comunicat, 
la seva expedició va haver de 
ser escortada pels Mossos per 
poder marxar de les instal·laci-
ons. Tot i que falta saber quina 

decisió acaba prenent la FCF, si 
es confirma el resultat, els de la 
Costa Daurada se situarien en 
posició de descens a Segona 
Catalana. 
Diumenge vinent, nova cita 
com a locals, en la visita del Vi-
ladecans.
CF Vila-seca: Ruiz, Torres 
(Bueno, 82’), A. Domínguez, 
Voces, Sabaté, A. Domínguez, 
D. Ruiz (Triviño, 72’), Benito, 
Sardà (Valerio, 59’), Cristian, 
Roura

CF Igualada: Dani, Aleix, 
Cano, Bara, Peña (Eloi, 45’), 
Martí (Maliev, 79’), Edgar, Ar-
nau, Èric, Isidre (Güell, 45’), 
Fran
Gols: 1-0 / Voces (3’). 1-1 / 
Martí (55’). 1-2 / Èric (71’)
Targetes: Groga als locals A. 
Domínguez i Rubés Reina i al 
visitant Dani Gimeno. Verme-
lla al local A. Domínguez i al 
visitant Edgar Moragas
Àrbitre: Ricard Vidal.

Tercera victòria consecutiva 
de l’Igualada (3 a 0) que, su-
mada a les ensopegades dels 
rivals directes Sant Gabriel i 
Collerense, li permeten pujar 
a l’anhelada cinquena posició 
a manca de dues jornades pel 
final de la lliga. Les jugado-
res de Jordi Torres foren molt 
solvents i efectives en tot mo-
ment i no donaren opció a un 
Pallejà que haurà de patir fins 
al final per assolir la perma-
nència.
Si bé durant la primera part 
no hi hagué un dominador 
clar de la pilota, les blaves 
portaren el partit allà on més 
els interessava: estructura de-
fensiva sòlida que minimitza-
va les arribades de perill de les 
visitants i efectivitat plena de 
cara a la porteria rival que es 
traduí amb els gols de Mari-
na Salanova i Mariona Marsal 
abans del descans.
A la represa, les del Baix Llo-
bregat no donaren símptomes 
de millora i un impecable xut 
de falta directa de Miriam So-
lias situà el tranquil.litzador 
i al final inamovible 3 a 0. La 
darrera mitja hora l’Igualada 
es dedicà a administrar l’avan-
tatge, deixar la seva porteria a 
zero i el partit lògicament de-
caigué en intensitat.
Ara la lliga s’atura dues set-
manes. El proper partit serà el 
diumenge 23 d’abril al camp 
del Collerense de Palma de 
Mallorca.

Igualada: Noélia Garcia, Elena 
Alert, Aina Vall, Marta Cubí, 
Júlia Tomàs, Miriam Solias 
(Jéssica Pablos, 60’), Laura 
Ribas, Núria Miquel, Judit Pa-
blos (Jana Marimon, 66’), Ma-
riona Marsal (Marta Alegre, 
69’), i Marina Salanova.
Pallejà: Helena, Margot (Mar-
ta, 46’), Olga (Batalla, 70’), 
Marina, Bolta, Haro, Andrino, 
Mireia, Mateo (Martinez, 46’), 
Farré (Júlia, 66’) i Elba.
Àrbitre: Cristina Mateo. Tar-
geta groga a les locals Miri-
am i Mariona, i a les visitants 
Margot i Mireia.
Gols: 1-0 Marina Salanova 
(17’). 2-0 Mariona Marsal 
(32’). 3-0 Miriam Solias (53’).

L’AVI s’endú els tres punts de Júpiter
Joan Tort.-Trepidant, emo-
cionant, vibrant és el futbol 
que van oferir els jugadors al 
terreny de joc, ni la pluja va 
aconseguir deslluir un partit 
de aquells, dels que fan afició.  
Futbol de toc, gols de bella 
factura, alternança en el mar-
cador i emoció fins al xiulet 
final. Començaren els blaus a 
crear perill des de l’inici,  A 
destacar l’actitut d’ambdòs 
equips.
Primera meitat, minut 10, ab-
surd embolic a l’àrea blava que 
aprofiten els locals per avan-

çar-se al marcador 1-0. Min 
30, contra barcelonina que el 
davanter eixampla el marca-
dor local 2-0.
Min 31, responen els blaus 
en jugada ràpida Vicens es-
curça el marcador 2-1. Min 
38, passi de Pau a la banda, 
Calsina sumat a l´atac fa un 
control de “crack” i de potent 
xut empata el matx 2-2. Min 
42, falta a la zona de 3/4 que 
llança Lele al cap de Canals i 
avança als igualadins 2-3. Min 
43, gran jugada de Costa que 
entra a l’àrea, el fan caure, pe-

nal. Llança Pep i fa marxar als 
blaus al descans amb avantat-
ge 2-4.  En la segona meitat, 
minut 48, elaborada jugada 
local que ballen als blaus, en-
tren fins la cuina i escurcen el 
marcador 3-4. Min 55, l’àrbitre 
xiula unes mans inexistents a 
l’àrea igualadina, la pena mà-
xima l’aprofiten els locals per 
igualar el matx 4-4. Min 74, 
rapidíssima contra dels pla-
netaris que estavellen la pilo-
ta al pal i el jugador local de 
rebot, aconsegueix avançar als 
locals 5-4. Min 78, Solís recull 

l’esfèric al mig camp, el condu-
eix fins al balcó de l’àrea i de 
superb xut torna a igualar els 
matx 5-5. Min 80 contra blava 
que condueix Lele, es desfà de 
tothom i li regala el gol a Solís 
que segella una victòria treba-
llada i merescuda.
AVI: Gámez, Calsina, Pep, 
Canals, Toro, Farré, Solís, 
Vicens, Pau, Lele, Sevilla, 
Quim, Costa, Ivan, Tort, a la 
banqueta Ramonet.  Aquest 
dissabte l’equip igualadí re-
brà al líder Martinenc.



Mal cap de setmana per als dos 
primers sèniors del CB Igualada

El Waterpolo CNI cau contra el Minorisa
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BÀSQUET / LA VEU 

Nou desplaçament del CBI sè-
nior masculí de la Lliga EBA 
jugant cara a cara contra un 
Lleida que es disputava les 
opcions d’entrar a jugar fases 
d’ascens.
El primer quart, marcat per el 
bon ritme de joc i el bon ni-
vell d’intensitat mostrat per 
part dels igualadins. Això va 
sorprendre als jugadors de 
Lleida, potser pensant que tot 
i tenir la permanència total-
ment assolida, els igualadins 
es relaxarien en el partit. El 
primer parcial va ser de 19-14.
El segon període, va ser el 
més igualat del partit, on els 
igualadins lluitaven per reta-
llar distàncies en el marcador 
i anar a pel partit. Tot i així, 
els jugadors del CB Pardinyes 
no posaven les coses fàcils als 
jugadors blaus, i seguien fent 
el seu joc. El resultat del segon 
parcial va ser de 16-16, que 
col·locava un resultat a la mit-
ja part de 35-30.
El tercer quart, els locals van 
sortir amb un joc molt difícil 
de parar per part dels iguala-
dins, que feien el possible per 
aturar-los. El joc es veia domi-
nat per l’equip visitant, a causa 
del seu gran encert, cosa que 
no va succeir amb els jugadors 
blaus. Tot i així, la gran in-
tensitat posada pel Physic CB 
Igualada A, mostrava el seu 
interès per la victòria. El ter-
cer parcial va ser de 23-15, que 
feia un resultat de 58-45.
L’últim període del partit, va 
decantar el partit cap als lo-
cals, gràcies sobretot a l’encert 
del jugador Ruben Manuel 

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Mollet 23 19 4 1854 1658 42 +2
2 Lleida 23 18 5 1824 1690 41 +3
3 Quart 23 17 6 1895 1670 40 +1
4 Barberà 23 15 8 1742 1683 38 +2
5 Palma AE 23 13 10 1738 1772 36 +1
6 Igualada 23 11 12 1747 1689 34 -2
7 Sant Adrià 23 11 12 1915 1845 34 +1
8 Valls Nutrion 23 11 12 1660 1761 34 -1
9 Muro 23 10 13 1798 1801 33 -1
10 Castelldefels 23 9 14 1732 1762 32 +1
11 El Masnou 23 9 14 1576 1594 32 -3
12 Cerdanyola 23 6 17 1654 1862 29 -4
13 Andorra B 22 6 16 1586 1779 28 -1
14 Sitges 22 5 17 1521 1676 27 -1

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 23
Barberà-Morabanc Andorra B 87-73
Quart-Sitges 91-69
Sant Adrià-Vive El Masnou  75-67
Mollet-Muro  97-91
Castelldefels-Valls Nutrion 89-69
Palma Air Europa-Cerdanyola   86-72
Pardinyes Lleida-Physic Igualada 79-72

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 6
Grup Barna-Physic Igualada 54-46
Granollers-L’Hospitalet 56-70
Bencriada-Tarragona  48-56
Ceeb Tordera-Sese 58-65
Sagrada Familia Claror-Arenys  54-68

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 L’Hospitalet 14 11 3 0 929 761 25
2 Igualada 14 10 4 0 781 698 24
3 Tarragona 14 8 6 0 795 695 22
4 Arenys 14 8 6 0 890 826 22
5 Sese 14 8 6 0 789 785 22
6 Bencriada 14 8 6 0 812 720 22
7 Grup Barna 14 6 8 0 700 796 20
8 Granollers 14 4 10 0 761 845 18
9 Tordera 14 4 10 0 735 898 18
10 Sag.Família 14 3 11 0 726 894 17

Jornada 24
Pardinyes Lleida-Barberà 
Physic Igualada-Palma AE dia 8, 16h
Cerdanyola Al Dia-Castelldefels
Valls Nutrion-Recambios Gaudí  Molle
Muro Basket Academy-Sant Adrià
Vive El Masnou-Quart
Basquet Sitges-Morabanc Andorra B

Jornada 7
Sese-L’Hospitalet
Physic Igualada-Sagrada Familia  58-54
Arenys-Ceeb Tordera
Granollers-Bencriada
Tarragona-Grup Barna A 

Fernandez, amb el dorsal 11, 
ja que el jugador referència 
del CB Pardinyes Lleida es-
tava sent aturat en atac pels 
jugadors igualadins, que es 
mostrava nerviós durant tot 
el partit pel bon joc igualadí. 
L’últim parcial del partit va ser 
de 21-27.
El resultat final del partit va 
ser CB Pardinyes Lleida 79 – 
Physic CB Igualada A 72.
L’entrenador igualadí, Jordi 
Martí, afegeix: “cal mirar amb 
perspectiva aquest partit, pen-
sant la dificultat dels partits si 
ens hi haguéssim jugat alguna 
cosa, la feina està feta, i per 
tant cal mirar-ho des d’aquest 
punt de vista. L’entrega de tot 
l’equip igualadí ha sigut molt 
bona intentant capgirar el 
marcador fins l’últim moment 
i lluitant de tu a tu contra un 
equip amb molts jugadors 
veterans. Sabíem que aquest 
tram de la temporada serà 
molt complicat, però afrontem 
els darrers tres partits amb la 
il·lusió de treure’ls i competir 
al 100% amb la intenció d’aca-
bar d’arrodonir la temporada”.
CB Pardinyes Lleida: K. Her-
met (2), P. Gracia (0), A. Rivas 
(11), S. Ruiz (11), O. Jorge (4), 
P. Lopez (7), RM. Fernandez 
(12), C. Gasque (0), J. Aven-
tin (6), E. Villacampa (10), X. 
Mendiburu (16).
Physic CB Igualada A: R. Riu 
(5), E. Burgès (-), M. Moliner 
(0), J. Torres (19), M. Benito 
(4), C. Fons (4), MA. Garcia 
(5), A. Gual (19), X. Creus (0), 
S. Laguarta (4), E. Tejero (12), 
P. Camí (0).
Parcials: 19-14, 16-16 (35-30), 
23-15 (58-45), 21-27 (79-72).

Derrota del femení
Nou partit a domicili de les 
igualadines que aquest cop vi-
sitaven la pista del Grup Bar-
na, invicte a casa en aquesta 
segona fase.
El partit començava amb 
igualtat en el marcador i amb 
nervis i poca anotació per part 
dels dos equips (6-4 minut 7) 
però en es últims minuts del 
primer període, les locals han 
pogut anotar amb facilitat per 
aconseguir els primers avan-
tatges en el marcador. (11-6 
final del primer quart).
Bon inici del segon període 
per les noies de Pep Piqueras 
que aconseguien anotar amb 
facilitat i igualar el marcador 
(14-13 minut 15). Amb les 
rotacions i sobretot amb els 
pas dels minuts i la fatiga d’un 
partit dur en una setmana en 
que l’equip va jugar dimecres 
un partit avançat, les de l’Ano-

ia han cedit la iniciativa en el 
joc per arribar a la mitja part 
amb la major desavantatge de 
la primera part (25-16 al des-
cans).
A la represa, les noies de Pep 
Piqueras han mostrat la seva 
millor versió, han aconseguit 
igualar el partit i el marcador. 
Destacar l’esperit competitiu 
de l’equip en aquesta fase del 
partit, que amb més cor que 
físic, mirava de tirar endavant 
i competir en un partit molt 
dur. (25-22 minut 24).
Poc després, les locals han tor-
nat a anotar amb facilitat i han 
agafat una avantatge que ja no 
deixarien fins al final del partit 
malgrat l’empenta de les Igua-
ladines, que en aquesta segona 
part ho han provat de totes les 
maneres possibles.
L’equip no jugarà el proper 
partit fins després de Setma-
na Santa. Serà el divendres 21 

d’abril a les 21:30h a la pista 
del Tordera.
CBI: Amatlle (4), Sellares 
(2), Lamolla (8), Armengol 
(6), Teixidó (3) -cinc inicial 
-, Freixes (01), Jané (5), Roda 
(0), Fernández(0), Carner (9), 
Carrasco (9).
Parcials: 11-6, 14-10, 15-17, 
14-13.

WATERPOLO / LA VEU 

E l passat dissabte 1 
d’abril els waterpolis-
tes de la categoria ab-

soluta masculina del CNI van 
perdre contra el Club Natació 
Minorisa amb un resultat final 
de 5-7.  Després de fer un mal 
partit a la piscina de l’Anglès, 
l’Igualada volia aprofitar el 
partit contra el Manresa per 
canviar la seva dinàmica de 
joc. Va ser un partit molt igua-
lat on l’equip del Minorisa va 
fer un bon treball en defensa. 
En el primer quart l’equip lo-
cal va saltar a l’aigua conscient 

de que no seria un partit fàcil, 
els dos equips van lluitar de tu 
a tu i van acabar igualats 2-2. 
El segon quart va ser molt 
similar al primer ja que els 
equips no van donar per per-
duda cap pilota. Per fer gol ha-
vien d’aconseguir trencar les 
defenses de l’equip rival i cada 
cop era més difícil fer-ho
Al tercer quart la tònica va ser 
la igualtat per ambdues ban-
des amb un resultat de 4-5.
L’últim quart va ser decisiu 
doncs cada error en defensa 
era penalitzat amb un gol. El 
Manresa era conscient de què 
amb la victòria aconseguia 

la opció de participar al Play 
Off per l’ascens de categoria a 
1ª Catalana. Cal destacar una 
gran presència de públic a les 
grades. Destaquem que aques-
ta setmana s’ha estrenat el nou 
marcador digital, a la piscina 
de les Comes, instal·lat pel Pa-
tronat d’Esports d’Igualada.
Parcials: 1-1, 2-2, 1-2, 1-2
Alineació CNI: R.Sarlé(por-
ter), E.Noguera(3), D.Pele-
jà, J.Burgues, R.Calaf, J.So-
ler, J.Martínez, T.Mallofré, 
D.Sánchez(2), M.Badia(1), 
Q. Vilarrubias, X.Palomo, 
P.Gómez(porter) i com a en-
trenador D.Ramis. 

RUGBI / MIREIA GRAU

D iumenge passat a les 
12 del matí l’equip fe-
mení de l’ARC es va 

desplaçar fins a Manresa per 
jugar l’últim partit de la Copa 
Kopparberg. El conjunt Mar-
torell/Anoia es va presentar al 
camp amb 15 jugadores justes 
i sabent que el partit seria dur 
en joc de davanteres. Durant 
la  primera part, es van saber 
imposar i gràcies a contraatacs 
ràpids, van aconseguir quatre 
marques, deixant el marca-

El Martorell Anoia de 
rugbi puja a la 5a posició

dor 0-22. A la segona part, les 
manresenques es van revifar i 
amb un joc dur i lent, van fer 
tres marques i dues transfor-
macions. Així doncs, el partit 
es va acabar amb un resultat 
molt ajustat 19-22, però favo-
rable a les jugadores de Mar-
torell/Anoia, que escalen a la 
5a posició de la classificació.



Bons resultats per als clubs anoiencs de gimnàstica rítmica

Igualada Club Gimnàstic Aula.

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Dissabte, a Riudoms 
es celebrava la 1 fase 
Copa Catalana nivell 

VII i 2 Fase Copa Catalana 
nivell VI, en què els diversos 
clubs de la comarca hi van 
participar.

Intens cap de setmana pel 
Club Gimnàstic San Roque
Totes les gimnastes van fer un 
gran exercici, i tot i els nervis 
i algunes petites errades, van 
demostrar el seu gran treball 
que porten aquest any; no van 
pujar a podi però totes van 
aconseguir molt bones posici-
ons en les seves categories, en 
les quals aquest any hi ha una 
quantitat de gimnastes molt 
alta i un gran nivell. En nivell 
VII, les gimnastes participants 
van ser, en categoria aleví Gi-
sela Ramírez i Carlota Zamo-
ra, en Infantil Inma Cardozo, 
en cadet Rut Vives, Sandra 
Domínguez i Paula Mensa; i 
per acabar, en juvenil Itziar 
Mensa. En nivell VI, Abril Ca-
nela en categoria aleví.
Diumenge, a Igualada tenia 
lloc la 2 jornada de gimnàsti-
ca rítmica dels 65 jocs escolars 
de l’Anoia, on les gimnastes 
del club van fer un gran pa-
per. En la modalitat  indivi-
dual: Lia Escribano en cate-
goria benjamí aconseguí una 
gran primera posició al podi. 
En categoria Infantil A amb 
pilota, Aina Pacheco, Irune 
Munuera i Alba Blanco, totes 
tres van plantar-se al podi en 
primera, segona i tercera posi-
ció respectivament.  En Cadet 
A amb corda, Gisela Fontalba 
aconseguí la primera posició.
En modalitat de conjunt, el 
club participava amb el seu 
benjamí B format per: Julia 
Barroso, Clara Perez, Dayan-
na Morejon, Martina Quinta-
na i Lia Escribano. Van sortir 
a pista amb la expressió que 
les caracteritza i així aconse-
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guint la primera posició del 
podi.
Paral·lelament, diumenge el 
Club organitzava a Can Titó, 
la 2 fase Copa Catalana nivell 
IV gracies a la col·laboració de 
l´Ajuntament de Vilanova del 
Camí. En aquesta competició, 
participaren 135 gimnastes 
en modalitat individual i es 
jugaven fer un bon paper per 
aconseguí passar a la final de 
cada categoria, a la qual pas-
sen vuit gimnastes. 

L’Igualada Club Gimnàstic 
Aula classifica un bon nom-
bre de gimnastes a les finals
Dana Pijoan va aconseguir 
pujar al tercer calaix del podi 
a la Copa Catalana nivell VI. 
Míriam Alomar i la Ivet Farri-
ol, malgrat no fer podi van re-
alitzar exercicis de gran nivell  
a la Copa Catalana nivell VII.
Diumenge va ser el torn per a 
els escolars, i Copa Catalana 
IV.
A Igualada és on es va aplegar 
un gran nombre de gimnas-
tes, participants a la segona 
fase dels JEE,  En categoria 
pre-benjamí Joana Claramunt 
i Jana Castelltort. En categoria 
benjamí Laia Sànchez es pro-
clamà campiona. En categoria 
aleví les dues representants 
Gemma Rodríguez va ser pri-
mera i Gara Luna segona. En 
categoria benjamí open Gina 

Castelltort 1a, Marc Salvador 
2n, Infantil open Alina Gili 
3a, Nikola Kozubek 4a, Berta 
Enrique 6a, Clàudia Cabrera 
5a Aleví A Mila Pijoan fou 1a.
En modalitat de conjunts,   el 
pre-benjamí format per, Ma-
ria Cazorla, Emma Hermosi-
lla, Aina Vivancos, Naia Ro-
driguez i Laia Vidal van ser 
primeres.
En categoria benjamí el con-
junt format per, Lia Mont-
ferri, Anna Casado, Carla 
Hueva, Paula Sallent i Yvet-
te Bernal van ser segonas i 
l’altre benjamí format per, 
Irune Lara, Anna Ruiz,  Isabel 
López,  Carla Izquierdo i Xa-
nay Campos van ser 4es.
En categoria aleví també van 
ser dos conjunts, el format 
per, Carla Vidal, Alba Monell, 
Ariadna Lladó,  Berta Piqué i 
Marta Elías van ser primeres 
i el format per, Lara Villa-
murt, Ivet Alemany, Mar Bus-
tos,  Anna Ribas i Neus Duran 
segones.
En categoria infantil mans 
lliures, Xenia Bisbal, Lena 
Senllhaí, Lourdes Fernán-
dez,  Aina Vives i Laia Casado 
van ser primeres, i en infantil 
5 pilotes, Laia Puig, Marta Ri-
bas, Nerea Lara, Gianna Riba 
i Marta López també van ser 
primeres.
A Copa IV, en categoría ben-
jamí Mar Vázquez es procla-

mà campiona, Arlet Oliva 4ª 
i Martina Espinalt 9ª, en cate-
goría Aleví corda, Paula Salas 
fou 4ª, en categoría infantil 
cèrcol, Mariel·la Espinalt es 
proclamà sotscampiona, Vi-
oleta Aguilera 18ª, Julia Farré 
21ª i Sheila García 24ª, en ca-
tegoría júnior pilota, Lia Vidal 
fou 11ª, Marta Alonso Mar-
tínez 19ª i Marta Alonso La-
mas 26ª. Gran resultat de totes 
elles, aconseguint la classifica-
ció per a la final de 5 d’elles.

Triple podi per l’Anoia CG
El passat dissabte a Martorell 
es va realitzar la cinquena jor-
nada de gimnàstica artística 
del Consell esportiu del Baix 
Llobregat.  Per als  gimnastes 
prebenjamins masculins, va 
ser la tercera i última compe-
tició de la temporada i l’equip 
de l’Anoia Club Gimnàstic va 
tornar a obtenir l’or a la classi-
ficació per equips!
L’equip format per Ber-
nat Munné Guitart, Mikel Fa-
riñas Flores i Pau Alamo Mar-
tínez va obtenir l’or i l’equip 
format per Adrià  Maga-
llón  Perez, José  Luís  Grana-
dos  Cubillos  i Miquel Ca-
net  Botelho, va obtenir la 
plata.

A la classificació individu-
al aquests petits gimnastes 
van tornar a pujar  al podí, el 
Pau Alamo va obtenir l’or i el 
Bernat  Munné  va obtenir el 
bronze. Moltes felicitats per 
aquests atletes i per al seu en-
trenador Marc Canet Batallé, 
que van realitzar una  excel-
lent primera temporada!

Gran cap de setmana del C.E. 
Montbui
Molt bona feina aquest cap 
de setmana del C.E.  Mont-
bui a Riudoms, on les nostres 
gimnastes després del classi-
ficatori van poder demostrar 
sense nervis el seu gran tre-
ball, demostrant el bon ritme 
i els exercicis que es va veient 
a cada tocada al tapís. Diu-
menge van tenir dues com-
peticions, 2ª fase dels Jocs Es-
colar,  on vam tenir una pluja 
de medalles, veient-les ballar 
sempre ens fa disfrutar, totes 
elles van tenir mès confiança 
i seguretat al tapís, bona feina 
de les gimnastes. I  la 2ª fase 
del nivell IV on per fi la Marta 
Villar va aconseguir antepo-
sar-se als seus nervis i brillar 
al tapís. L’Ana va fer un mag-
nífic paper llàstima que en un 
dels seus llançaments va tocar 
el sostre i això li va impedir 
acabar de disfrutar del seu 
exercici.
Les gimnastes que han parti-
cipat aquest cap de setmana 
son: Paula Mula, Tania Gabar-
ri, Aída Morales, Alba Bosch, 
Júlia Rubio, Karina Dueñas, 
Nadine García, Martina Ting 
Gras, Ana Ballet, Marta Villar, 
Ana Pérez, Laia Vives, Queralt 
Mateu, Júlia Enrich, Ainoa 
Payan, Natalia Reche, Nerea 
Zapata, Zaira Martínez, Irene 
de la Rosa, Irene Elvira, Ayla 
Jaén, Eira Caballé, Natalia 
Poch i Norah Holgado.

Club Gimnàstic San Roque. Anoia CG.

C.E. Montbui.



L’Handbol Igualada perd a Mataró en 
l’últim minut del partit
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Aleví femení. 

El Club Patinatge Artístic Igualada i la secció de 
patinatge del HC Montbui, al Trofeu de Sal de 
Cardona

HANDBOL / LA VEU 

Partit jugat a Mataró el 
dissabte 1 d’ abril a les 
16:00 hores, correspo-

nent a la jornada 23 de la Lliga 
2a Catalana Sènior Masculí, 
Grup B, Fase 1.
El partit ja es preveia compli-
cat perquè el Mataró tot i anar 
per sota en la classificació, 
jugant a casa seva és molt di-
fícil treure-li punts. Tot i així 
el Igualada va començar molt 
fort i en els primers 5 minuts 
el resultat era de 0 a 3 a favor 
dels anoiencs, semblava que el 
partit seria més fàcil del que es 
pensaven, però aviat el Mataró 
es va posar les piles i al minut 
15 ja anaven igualats 9 a 9, a 
partir d’ací fins al minut 30 
de la primera part el resultat 
ha estat sempre ajustat un gol 
amunt, un gol per sota. Al fi-
nal de la primera part 17 a 17.
Tota la segona part l’Igualada 
ha intentat deixar pel darrera 
en el marcador al Mataró però
ha estat impossible, el Mataró 
no ha deixat que l’Igualada fes 
el seu joc, amb una defensa 
individual, per moments total, 
ha pogut anul·lar els atacs dels 
Igualadins que per acabar-ho 
d’arrodonir ha hagut de jugar 
amb dos jugadors lesionats 
que no han pogut jugar al 
100%. Al minut 29 d’aquesta 
segona part el resultat era de 
32 a 31 pel Mataró i l’Igualada 
tenia en les seves mans l’atac, 
semblava que el partit acaba-
ria amb empat si l’Igualada 
aconseguia acabar la jugada 
amb un gol, però no ha pogut 
ser, el Mataró ha recuperat la 
pilota i ha sabut aguantar fins 
als últims segons que ha fet el 
gol definitiu de la seva victò-
ria. Quan l’Igualada ha tingut 
la pilota ja només quedaven 
escassos segons per acabar el 
partit i encara que en un atac 
es pogués fer un gol, ja era 
impossible empatar, pel que 
el partit ha acabat 33 a 31 pel 
Mataró.
L’Igualada s’allunya de poder 
jugar la fase d’ascens, ara bé, si 
guanyés els 3 partits que que-
den de lliga podria encara as-
pirar a jugar aquesta fase. Tot 
és possible.
El pròxim partit es juga a Igua-
lada el proper cap de setmana 
contra el SAS Súria, partit que 
es preveu també,  com tots, 
molt igualat i intens.
Entrenats per Pol Cantero 
Carbonell, han jugat:
Porters: Jordi Bermejo (4 a.) i 

Eric Plaza (8 a.). Jugadors de 
pista: Esteban Lezama (5), Os-
car Visa (4), Jordi Vilarrubias 
(4), Roger Calzada, Sergi Gar-
cia (3), Jordi Grado (4), David 
Diaz (10), Pere Sendra (1), 
Daniel Fons i Nil Subirana.

Altres resultats:
Lliga 1a Catalana Sènior Fe-
mení.
HC Perelló 20 – 15 CHI
Jugat amb: Mònica Bisbal, 
Laura Baraldés, Laura Ferre-
ra, Alícia Nieto, Maria Mayol, 
Marta Hernández, Mar Sam-
per, Olaya Cano, Raquel Ar-
nau, Mireia Subirana. Entre-
nador: Xavier Corbinos.

2a Catalana Juvenil Masculí
CHI 38 – 40 Coop Handbol 
Sant Boi
Per l´Handbol Igualada van 
jugar Nil Subirana, Xavi Oli-
va, Iker Sabuquillo, Gerard 
Simon, Arnau Capitán, Da-
vid Malpartida, Pep bové amb 
Ivan Salazar a la portería. En-
trenador Joan Alcoberro. 

Lliga Catalana Cadet Mascu-
lina. Sèrie A2 Segona Fase. 
7a jornada.
Club Handbol Sant Cugat 53 
– 30 Finques Argent Igualada
Dirigits per Joan Alcober-
ro, van jugar: Joel Solanelles, 
David Malpartida, Marc An-
dreu, Arnau Torner, Fernando 
Almendro, Marc Muntané, 
Agustín Vázquez, Marc Espi-
nagosa, Toni Puig, Biel Hor-
nas i Biel Morales.

Lliga Catalana 2a Fase Infan-
til Femení. Jornada 10.
CHI 26 – 17 Sant Joan Despí
Jugadores: Julia Lladó, Melat 
Olivé, Mireia Monleón, Aina 
Hornas, Nuria Garriga, Carla 

Carbó, Karen García, Elia Du-
eñas, Dàmaris Rosa i Marta 
López. Porteres: Ari Sanjuán 
,Marina Martí 
Lesionades: Érika Chia, Dà-
maris Rosa i Marta López. 
Delegats: Jerson Chia i Josep 
Carbó 
Cos tècnic: Laura Baraldés i 
Xavier Corbinos.

Primera Catalana Infantil 
Masculí. Nivell A. 
GEIEG 24 – 32 CHI
Jugadors: Sergi, Alex, Noel, 
Pol, Dani, Igor, Edgar, Dimas 
,Joan, Raúl, Isaac, Marc, Gui-
llem, Hugo. Entrenats per: Ro-
ger i Nil Staff tècnic: Eva, Da-
niel Leon Santos.

Campionat Aleví. Nivell 2. 
Jornada 19.
CHI “B” 7 – 9 Aleví Balonma-
no Polinyà 
Jugat amb: Guillem Cabré, Biel 
Homs, Nil Camps, Adrià No-
gales, Quim Amich, Damià 
Pou, Anton Aguilera i Àlex 
Poblador. Entrenat per Max 
Segura

Copa Catalana Aleví Mascu-
lí-Mixt. Nivell 1. Jornada 6. 
CHI 8 – 8 BM Barberà 
Dirigits per Nico Orozco, van 
jugar: Oriol Pou, Xavier Mal-
partida, Èric García, Oriol Ci-
rera, Arnau Albareda, Arnau 
Vargas, Jan Tardà, Adrià No-
gales, Anton Aguilera i Guerau 
Llansana

Copa Catalana Aleví Femení. 
Nivell 1. Primera Fase.
Handbol Gavà Blau 9 – 7 CHI
Dirigides per Laura Baraldés , 
Elia Roca i Mónica Bisbal van 
jugar: Alba, Lorena, Iona, Mi-
reia, Aroa, Miriam, Julia, Rebe-
ca i Clàudia. Portera: Judit.

PATINATGE / LA VEU 

El passat cap de setma-
na es va disputar el 9è 
Trofeu de la Sal de Pati-

natge Artístic a Cardona, amb 
la participació de més de 350 
patinadors i patinadores. Les 
patinadores i patinador de 
l’HC Montbui van participar, 
sent el primer cop que par-
ticipaven en un torneig per 
a molts d’ells, obtenint grans 
resultats i molta satisfacció. 
En la jornada de dissabte, dos 
de les participants de l’HC 
Montbui van aconseguir podi 
en les seves respectives cate-
gories: Anira Lucena Jiménez 
va pujar al podi en tercer lloc 
en la Categoria de Iniciació B 
Majors i Aroa Delgado Ortega 
va ser tercera en la Categoria 
de Iniciació C Majors. En la 
jornada de diumenge, es van 
disputar les competicions de 
parelles en la qual s’estrenà la 
parella montbuienca formada 
per Hanna Lucena Jiménez i 
Benno Carles Tort i van obte-
nir el primer lloc en la Catego-
ria Parelles Iniciació C.
La pròxima competició serà 

el proper 29 d’abril a Lliçà en 
modalitat individual en inter-
clubs.

El Club Patinatge Artístic 
Igualada també participa al 
Trofeu de Sal de Cardona
El Club Patinatge Artístic 
Igualada també es va despla-
çar fins a Cardona. Totes les 
gimnastes ho van fer prou bé, 
destacant la segona posició de 
la Gisela Santiago en categoria 
Iniciació C majors.
Les classificacions van ser les 
següents:
Iniciació A: Ivet Bonet 15ª; 
Berta Roset 29ª / Iniciació B 
majors: Anna Domenech 8ª; 
Ainara Varela 10ª / Iniciació 
B menors: Ana Fernandez 7ª; 
Naia Mariño 9ª / Iniciació C 
majors: Gisela Santiago 2ª / 
Iniciació C menors: Abril Do-
menech 24ª.
La propera competició on 
participarà el Club Patinat-
ge Artístic Igualada, serà la 
primera fase de  l’Interclubs 
2017, competició organitzada 
per la Federació Catalana de 
Patinatge a finals d’abril.

C.H. Montbui.

Club Patinatge Artístic Igualada.

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

 Dra. L’dia Ramos
 Otorinolaring˜loga

Visites concertades



L’equip aleví rep la medalla d’or dels 
Jocs Escolars del Penedès

VOLEI / LA VEU 

El Alain Afflelou Sènior 
Femení, en el seu en-
frontament davant les 

Panteres Grogues va resultar 
amb un 0-3 a favor de les Pan-
teres, les igualadines sabedo-
res de l’important de puntuar, 
van començar molt series el 
partit, però no van acabar de 
trobar-se còmodes a la pista 
i la defensa no va ser el prou 
agressiva davant els atacs per 
zona quatre, tot i així miraran 
de puntar en els pròxims par-
tits per mirar de treure el cap 
am la fase d’ascens. La setmana 
que ve juguen davant el Bor-
dils a les Comes a les 18:00 h. 
Pel que fa al Alain Afflelou 
Sènior Femení “B” va tornar 
amb la victòria a la seva visita 
al CV Blanes, per un 2-3, en un 
partint amb molta emoció per 
dues bandes, la setmana que 
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ve juguen dissabte a les 16:00 
h. davant el Jaume Balmes. 
I el Alain Afflelou Sènior Fe-
mení “C” també s’emporta la 
victòria davant el Cardedeu, 
per un 3-0, on les igualadines 
amb molta solvència, no van 
donar opció al Cardedeu, la 
setmana que ve descansen. 
El veterans del Xp tanquen la 
primera volta invictes, davant 
el Viladecans tornen a gua-
nyar per 3-0 a Les Comes, on 
la serietat del Xp no va donar 
opció al contrari, el pròxim 
partit serà el 22 d’abril a Les 
Comes.
 
Equips base
El Juvenil Femení perd da-
vant el Avinyó per 0-3, en 
un partit fluix on les igua-
ladines no van     donar sen-
sació de poder emportar-se 

el partit en cap moment, la 
setmana que ve descansen. 
El Cadet Femení també se-
gueix l’estela de les juvenils 
i perd per 1-3, en un par-
tit més lluitat ja que en un 
primer set ben resolt no 
va tenir continuïtat en els 
demés, també descansen. 
El Cadet Masculí torna amb 
derrota de la seva visita al 
Mundet per 3-0, on conti-
nuant treballant per al futur, 
descansen la setmana que ve. 
L’equip Aleví aquest cap de set-
mana s’han desplaçat als mon-
jos per rebre la medalla d’or 
dels Jocs escolars del Penedès 
per haver quedat primeres en 
la lliga alevina regular. Van 
disputar un triangular amistós 
amb les 2es i 3es classificades. 
Cal felicitar a tot l’equip per 
aquest meritori primer lloc.

El pilot pierenc Toni Bou aconsegueix el seu 21è títol mundial

MOTOR / LA VEU 

Cada cop costa més tro-
bar adjectius per enlai-
rar la trajectòria espor-

tiva del pilot de trial pierenc 
Toni Bou amb la Honda. I és 
que ja són 21 els títols mun-
dials que ha aconseguit, onze 
indoors i deu a l’aire lliure. 
Tota una proesa que cap altre 
pilot de qualsevol especialitat 
motociclista ho ha aconseguit 
i que costarà molt no ja de su-
perar sinó també d’igualar.
Guanyant al Palau d’Esports 
Nikkaïa de Niça Toni Bou va 
assolir el seu onzè títol mun-
dial indoor i aquestes eren les 
seves paraules:
Què se t’ha passat pel cap en 
aconseguir aquest nou títol?
Estic molt content, perquè ha 
estat un títol amb moltíssima 
pressió. Fins i tot havent gua-
nyat les tres primeres carreres, 
estava obligat a passar a la final 
i no cometre errors, perquè la 
fase de classificació era molt 
fàcil i qualsevol fallada hagués 
costat molt de recuperar. Hem 
passat nervis, però ho hem 
aconseguit una altra vegada, 
així que vull agrair a l’equip el 
gran treball que ha fet, que ha 
estat fantàstic.

Veient el resultat final, amb 
quatre victòries en quatre 
proves, es diria que ha estat 
fàcil.
Sí, des de fora és el que pot 
semblar, però sent només qua-
tre carreres, arribàvem a l’últi-
ma obligats a passar a la final. 
Ja a Marsella aconseguim una 
victòria molt ajustada, només 
per un punt, i si hagués gua-
nyat Adam Raga aquí hagués-
sim estat obligats a jugar-nos 
el títol en l’última prova, que 
ja sabíem que anava a ser fàcil. 

Pensaves que podies guanyar 
les carreres?
Sabíem que era difícil, però jo 
intento anar carrera a carrera. 
Per a mi era molt important 
aconseguir la victòria a Bar-
celona. Vaig ser una mica més 
relaxat a Viena, perquè sabia 
que era una carrera compli-
cada, que m’agrada, i on acon-
seguim la victòria. On van 
començar els nervis de debò 
va ser a Marsella, perquè és 
difícil saber que estàs obligat 
a guanyar si no vols haver de 
jugar-te-la en l’última. Crec 
que ho vaig saber portar bé i 
vaig fer una bona carrera. A 
Niça també ha tocat sofrir una 
mica, però també ho hem fet 

molt bé.

Ha canviat el teu estil de pi-
lotatge?
Hem millorat en petites co-
ses. En el trial indoor sempre 
hem tingut un nivell altíssim, 
cometent molt pocs errors. 
Hem fet temporades increï-
bles i millorar sempre és molt 
complicat, però és el que in-
tentem sempre. Carreras com 
la niçarda, en les quals passem 
molts nervis, tractem de venir 
amb la moto al màxim nivell, 
cometre els menys errors pos-
sibles en la classificació; ens ha 
fet madurar i millorar.

Quin és la clau per mantenir 
un nivell tan alt durant tant 
temps?
La clau és molt difícil de dir, 
i si la sabés tampoc la diria. 
Crec que gaudir cada dia del 
que faig, m’encanta millorar i 
sóc molt exigent amb la moto 
i com a esportista. Això m’ha 
permès arribar a 30 anys en 
un grandíssim moment i en-
cara puc seguir millorant. 

Els teus rivals fan que el teu 
nivell no pari de créixer?
Sí, perquè Adam ha fet una 
grandíssima final a Niça i em 
va obligar a fer una carrera 
sense un sol error per po-
der aconseguir la victòria. Ell 
ha comès un error a l’última 
zona, però jo anava obrint i no 
sabia què passaria.

Com has vist als teus com-
panys, Fujinami i Busto?
He vist que Bust millora a 
passos engegantits. Ha tingut 
poques oportunitats de fer 
indoors, però ha passat a una 
final i en una altra prova gai-
rebé ho aconsegueix. Quant 
a Fujinami, sabem tots que és 
un pilot de outdoor, que l’any 
passat va aconseguir el ter-
cer lloc sorprenent a tothom. 
Crec que no ha fet malament 
en el Mundial de X-Trial. S’ha 
defensat i això vol dir que en el 
outdoor segur que estarà fort. 

Estem davant del millor Toni 
Bou?
No ho sé, és difícil dir-ho. 
Hem tingut anys molt bons, 
encara que és cert que aquest 
any hem fet moltes carreres i 
hem aconseguit la victòria en 
totes. Estic molt content i em 
noto molt bé. El treball que 
estem fent és molt bo, però ja 
hem fet anys anteriors molt 
bons, així que és molt difícil 
afirmar alguna cosa així.

Com encares el Mundial a 
l’aire lliure?
Començaré a pensar en això 
a partir d’avui, perquè fins ara 
hem entrenat molt pel indoor. 
Per a mi el Mundial de X-Trial 
és molt important, psicològi-
cament és important tenir la 
confiança per arribar a les car-
reres al màxim nivell, i només 
he entrenat per a això. Ara 
mateix estic una mica verd 
quant al outdoor, però anem 
a començar a entrenar. Aquest 
any, amb el nou promotor, 
per sort el Mundial comença 
una mica més tard i tindrem 
temps per entrenar.
Aquest vespre el pilot ano-
ienc Toni Bou pot aconseguir 
un nou títol, doncs a la ciutat 
francesa de Pau, es disputarà 
el Trofeu de les Nacions per 
equips un autèntic campionat 
del món per equips nacionals.



Els equips masculins i femenins
sub-20, 4a i 6a posició de Catalunya
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Albert NogueraS, al centre de la imatge. / EL CORTE INGLÉS

Albert Nogueras (CAI), 3r absolut a la curs d’El 
Corte Inglés

ATLETISME / LA VEU 

Els atletes de l’equip 
masculí de categ. Sub-
20 del C.A. Igualada 

Petromiralles, van assolir 
diumenge al matí la 4ª posició 
al Campionat de Catalunya 
Sub-20 aire lliure disputat a 
l’Estadi Serrahima de Barce-
lona, amb la participació dels 
10 clubs masc. i 12 fem. cap-
davanters de la categoria.
El CAI Petromiralles masculí 
va ocupar una destacada 4a 
posició amb 106 punts, en 
la competició guanyada per  
l’A.A. Catalunya, seguits del 
Cornellà Atl. i del F.C. Bar-
celona,  entre un total de 10 
equips classificats.   
Individualment va sobresor-
tir la victòria d’Hèctor Ramos 
en Salt d’Alçada, amb 1,88 m., 
i acabant també  els 110 m. 
tanques, tot i sofrir una cai-
guda quan dominava la cursa.
Cal ressaltar també el 2n lloc 
d’Oriol Castells en Llargada, 
amb 5,96 m., que era a més 
3r en triple salt amb 12,75 
m.  Marcel Abad era 3r en 
800 m.ll. amb 2’02”50, i Jordi 
Castarlenas  3r en 400 m. tan-
ques, amb 1’00”10. 
Guillem Carner era 4t. en 400 
m.llisos amb 51”36. Pol Ma-
rín era 4t en disc, amb 34,35 
m., a més de 5è en Pes amb 
10,50 m.  Hèctor Hidalgo era 
4t en els 5.000 m. marxa, amb 
27’43”75. 

David Muñoz era 5è en Perxa 
amb 3,20 m. Raul López era 
6è en els 3.000 m.llisos, amb 
9’23”95. Pol Sanz era 6è en els 
200 m.ll. amb 23”84. Erik Gu-
tierrez era 6è en martell amb 
27,56 m. a més de 8è en Javeli-
na amb 18,35 m.  Aitor Caldi-
to era 7è en els 100 m. llisos 
amb 11”79 i Sergi Santamaria 
7è en 1.500 m.ll. amb 4’46”25.
Els components del relleu de  
4 x 400 m., eren  9ens. amb 
3’55”44, amb l’equip format 
per Pol Sanz - Sergi Santa-
maría-Axl Sharem Francia i 
Marcel Abad.  
Els components del relleu de  
4 x 100 m., eren  10ens. amb 
49”30, amb l’equip format per 
Edgar Camats - Raúl López 
- Jordi Castarlenas i Guillem 
Carner.  

Les femenines aconseguei-
xen la 6a posició
Les femenines del CAI Petro-
miralles, assoliren una meri-
tòria 6a posició al Campio-
nat de Catalunya Sub-20 del 
Serrahima, amb 134,5 punts, 
a només 1 punt del C.A. Ca-
naletes, 5es classificades. Pu-
jaren al podi l’A.A. Catalu-
nya, campiones, seguides de 
l’Avinent Manresa i del F.C. 
Barcelona, amb un total de 12 
equips classificats.
Individualment cal ressaltar 
les victòries de Naima Ait 
Alibou en 1.500 m.ll. amb 
5’14”04 i de Marta Garrido 

en javelina, amb 35,21 m., i 
que era a més 6a en disc amb  
29,60 m.
Cal ressaltar igualment les 
2es posicions de Paula Blas-
co en 800 m.ll. amb 2’23”35, 
i de Marina Suria en 3.000 m. 
Obstacles, amb 12’22”69.
Judit Ibarra era 3a en els 3.000 
m.ll. amb 11’09”71. També 
3eres. eren les components 
del relleu de 4 x 400 m. del 
CAI format per Mar Belen-
guer - Olivia Bellaubí - Nai-
ma Ait Alibou i Paula Blasco, 
amb 4’17”39.
Les components del relleu de 
4 x 100 m. format per Marina 
Abad - Maria Torras - Judit 
Bascompte  i Anna Asensi, 
eren 4es amb 51”86.
Marta Llagostera era 6a en 
400 m.ll. amb 1’03”85, Nuria 
Rey era 6a en pes, amb 8,81 
m., i Julia Carmona 6a en 
martell amb 29,83 m. Laura 
Giménez era 7a en 5.000 m. 
marxa amb 28’44”59.  Judit 
Bascompte era 8a en 100 m.ll. 
amb 13”39.
Jana Roca 9a en 400 m. tan-
ques, amb 1’15”45, a més de 
10ª en 100 m. tanques, amb 
18”25. Gemma Ortega era 9a 
en 200 m.ll. amb 27”25. Carla 
Elías era 9a en salt de perxa, 
amb 2,15 m. i Laia Moix 10a 
en llargada, amb 4,48 m. lesi-
onant-se ambdues atletes en 
el decurs de les proves,  i Lud-
mila Belén Villalba era 10a en 
alçada amb 1,25 m.  

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del CAI Petromi-
ralles Albert Nogueras, 
va assolir una gran 3a 

posició general absoluta, diu-
menge al matí, en la 39a edició 
de la multitudinària  Cursa “El 
Corte Inglés”, tradicionalment 
una de les més participació del 
mon, i que l’any 1994 va batre 
el rècord Guiness amb més de 
109.000 participants inscrits, 
rècord mundial de participa-
ció en una cursa d’aquestes ca-
racterístiques.  Enguany, amb 

58.870 inscrits (31.000 fem. i 
28.000 masc. aprox.),  la prova 
va mantenir un any més el seu 
gran poder de convocatòria. 

           Cal ressaltar la gran 3a posició 
general assolida per l’atleta del 
C.A. Igualada Petromiralles 
Albert Nogueras, amb un re-
gistre de 35’06”, per cobrir els 
10.776 m. de recorregut.  

            Els guanyadors absoluts van 
ser el marroquí Radoua-
ne Nour ( La Sansi), amb 
34’34”,  i Míriam Ortiz (A.A. 
Catalunya) en femenines 
amb 38’53”.    

ATLETISME / LA VEU 

Dissabte passat, 1 
d’abril, es disputaren 
a l’Estadi del Congost 

de Manresa  els Campionats 
de Cata- lunya Universitaris 
en pista, amb una nombrosa 
participació d’atletes defen-
sant els colors de les diferents 
Universitats catalanes. Eren 
classificatoris per als Campi-
onats d’Espanya.
Hi prengueren part 6 atletes 
del C.A.Igualada Petromira-
lles amb una gran actuació 
global, assolint 8   medalles  
en les proves respectives, 2 
d’Or, 3 d’Argent i 3 de Bronze.
Jordi Yoshinori Matsuoka era 
el Campió de Catalunya en 

salt de llargada, amb 6,88 m., 
defensant els colors de la Uni-
versitat Autònoma de Barce-
lona.
Victor Pifarré - Univ. de Llei-
da - era el Campió a la Final A 
dels 100 m.ll. amb un registre 
de 11”27, essent també 9è en 
salt de llargada, amb 6,06 m.
El llançador Francesc Adrià 
Bertran assolia 3 medalles:  
era 2n en pes,  amb 10,76 
m., a més de 2n en disc, amb 
32,92 m., i 3er. en javelina 
amb 48,92 m. defensant els 
colors de la Univ. Politècnica 
de Catalunya.
Marta Llagostera (Univ. 
Pompeu Fabra) assolia el 2n 
lloc en els 1.000 m.ll., amb 
3’07”30. 

Vuit medalles per al CAI Petromiralles als 
Campionats de Catalunya Universitaris

ATLETISME / LA VEU 

Els propers 9 i 22 d’abril, 
diumenge matí i dis-
sabte tarda, es dispu-

taran  la 1a i 2a Jornades del 
Campionat Català de Clubs 
d’Atletisme masc. i fem., 
competició que substitueix 
l’antiga Lliga Catalana, i en la 
que prendran part els equips 
absoluts masculí i femení del 

C.A. Igualada Petromiralles, 
enquadrats novament en el 
Grup “A”, i competició en la 
que prenen part la majoria 
dels Clubs capdavanters de 
l’atletisme català, inclosos els 
que participen en competici-
ons estatals de Divisió d’Ho-
nor o 1a Divisió.
La primera Jornada del 
Grup “A”  que es durà a ter-
me aquest diumenge 9 d’abril 

a les pistes de les Basses de 
Lleida, tindrà la participació 
de 7 conjunts masc. i 8 de 
femenines. El C.A. Cambrils 
i la U.A. Montsià participen 
únicament en femenines, i el 
C.A. Terres de l’Ebre en mas-
culins, al Critèrium Català de 
Clubs per aquest motiu. 
Els equips masc. que parti-
ciparan en aquest Grup “A”  
seran:  -  Esportiu Penedés - 

C.A. Igualada Petromiralles - 
Avinent C.A. Manresa - C.A. 
Tarragona - Lleida U.A. - Di-
nami-k Vilanova (V. i Geltrú) 
i C.A. Terres de l’Ebre.  
Per la seva part, els conjunts 
fem. que participen en aquest 
Grup “A” en aquesta primera 
fase de competició del Camp. 
Català de Clubs seran: Espor-
tiu Penedés - C.A. Igualada 
Petromiralles - Avinent C.A. 

Manresa - C.A. Tarragona - 
Lleida U.A. - Dinami-k Vila-
nova - C.A. Cambrils i U.A. 
Montsià. 
Posteriorment, el dissabte 22 
d’Abril es durà a terme la 2ª 
Jornada, en la que els matei-
xos equips del Grup “A” com-
petiran novament, a les pistes 
d’Amposta, amb la 2a meitat 
de proves no disputades en la 
1a Jornada prèvia.  

Aquest diumenge, el CAI participa a la primera i segona jornada del Campionat Català de Clubs a Lleida



L’escola de l’Esquaix Igualada als 
estatals de València i a la matinal 
de Cardedeu

ESQUAIX / LA VEU 

L’escola infantil del club 
als estatals S13 i S17 a 
Valencia i a la matinal 

de Cardedeu.
La capital del Túria va ser 
escenari del campionat d’Es-
panya S13 i S17 amb 3 igua-
ladins participants més 2 no 
igualadins, però membres ac-
tius de l’escola del club.
De tots ells, a sub 17 cal des-
tacar el 6è lloc del Pablo Dolz, 
el 9è del joveníssim Nacho 
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Fajardo que desprès de per-
dre amb el Canari Ivan Pérez, 
més tard subcampió del tor-
neig, va guanyar el quadre de 
consolació i finalment el Noel 
Hita va entrar en el quadre 
dels 16 millors. En la catego-
ria S13, Nil Aguilera va que-
dar en 11è lloc i la joveníssi-
ma Montse Fajardo va quedar 
en 7è lloc final en un torneig 
molt destacat de tots dos.
Matinal infantil a Cardedeu. 
Dos joves del club, es van des-
plaçar a Cardedeu. Dissabte 

matí va ser dia de matinal in-
fantil a Cardedeu. Fins al Va-
llès s’hi van desplaçar l’Eric 
Morillas i el Sergi Rivero de 
l’escola infantil del club. 
Les matinals no tenen caire 
competitiu i els resultats no 
són computables però són 
una aposta molt interessant 
per començar a tenir contacte 
amb la competició federada. 
D’aquí han començat a sortir 
els primers fruits en forma de 
jugadors federats que ja ju-
guen el circuit estatal.

PÀDEL / LA VEU 

Lliga federada de 1ª 
Masculina
Derrota inapel·lable 0-3 

a casa davant el Pàdel Indoor 
Igualada
Mito Campins/Josep Llorach 
van caure desprès d’un igua-
lat 1er set 6-7, 06 davant Xavi 
Pijoan/Eduard Palmés, Isidre 
Marimón/David Jaume tam-
poc van tenir opcions caient 
3-6, 4-6 amb Jose Ulloa/Quim 
Secanell i finalment Quim 
Aribau/Lluís Fernández van 
cedir amb Carles Cuñado/
Xavi Costa per 3-6, 4-6.

PàdelCat 3a Masculina
Meritòria victòria a casa per 
2-1 davant Can Busqué, que 
situa l’equip Subaru en els 
llocs capdavanters d’aquesta 
segona fase de la Lliga.
Quim Gasqué/J.M. Pino va 
dominar Xavi Martínez/Al-
bert Balcells per 6-1, 5-7, 6-3, 
Jose Martínez/Josep Buron 
van cedir 1-6, 3-6 amb Robert 
Martín/Ivan Dueñas però fi-
nalment els dos Marcs, el Ra-
bell i el Bausili van decantar la 
balança guanyant Pep Búrria/
Albert Sisquella per 6-3, 6-4. 

Lliga Pàdel +45 Oxford
Jornada negra per Oxford en-
sopegant a Les Moreres i ca-
ient al 3er lloc de la classifica-
ció del grup blau.
Isidre Marimon/Lluís Fernán-
dez van caure per un doble 6-3 
amb Jaume Mallart/Lluís Pi-
qué i Àngel Solé/David Sanuy 
van jugar de tut a tu amb Toni 
Valldaura/Toni Esteve caient 
finalment per 3-6, 6-4, 11-3.

Lliga Pàdel +45 Cambridge
L’equip Subaru de Cambridge, 
tampoc va treure cap punt en 
la seva visita al camp del líder 
el CT. Piera.
Jordi De Belza/Xavi Balp van 
cedir per un doble 6-3 amb 
Josep Puig/Toni Fallaràs, Jo-
sep Anton Colom/Jordi Fer-
rer també van cedir 2-6, 3-6 

3 victòries i 4 derrotes 
pels equips Subaru de 
l’Esquaix Igualada

amb Jep Garcia/Albert Pascu-
al i finalment en el partit més 
igualat Jordi Pallarés/Jaume 
Vidal van acabar cedir en el 
tie-break per 4-6, 7-6, 7-11 
davant Antonio Algarra/Al-
bert Garcia.
  
PàdelCat 2a Femení 
Derrota a casa per 1-2 davant 
l’Indoor Igualada en un grup 
molt complicat i molt igualat.
Carla Gassó/Marta Hidalgo 
van guanyar el seu partit quan 
solament s’havien jugat 2 jocs 
degut a una lesió davant San-
dra Leal/Antònia Arrabal, 
però Xussi Muñoz/Rosa Cal-
vet van caure 6-3, 06, 2-6 amb 
Berta Ferrer/Elena Busquets i 
finalment Mònica Òdena/Laia 
Aguilera van cedir 4-6, 6-4, 
2-6 amb Laura Barco/Marta 
Bergadà.
 
PàdelCat 3a Femení 
Gran victòria de les noies 
Subaru per 0-3 al difícil des-
plaçament a Les Moreres.
Eva José/Mireia Parramona 
van sumar 4-6, 6-4, 6-4 amb 
Sònia Díaz/Ani Ureña, Trini 
Pacheco/Georgina Carrer van 
guanyar un igualat partit de 
4-6, 6-3, 7-5 davant Tonyi Ar-
ribas/Rosa Llucià i finalment 
les germanes Calvet van gua-
nyar més holgadament per un 
doble 6-2 a Gemma Farreras/
Esther Fernández.
 
PàdelCat 4a Femení 
Les noies Subaru de 4ª catego-
ria, també van trobant el bon 
camí de les victòries, aquest 
cop de forma molt treballada 
a casa davant Can Bonastre.
Les coses no van començar 
gaire be ja que Joana Bisbal/
Mònica Ferrer va cedir 06, 
4-6 amb Veronica Díaz/Gem-
ma Recasens, però Irene Gil/
Mar Piqué van igualar gràci-
es a un 6-0, 6-2 amb Sandra 
Barberia/Susanna Paquico. 
En el decisiu Rocío Estre-
lla/Gemma Fernández van 
sumar 7-6, 6-2 amb Imma 
López/Susanna Piñar.

PÀDEL / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
s’han jugat partits de 
la V Lliga de pàdel 

+45 en el club Calfont les Mo-
reres contra Esquaix Igualada.
La primera parella del club, 
era formada per Jaume  Ma-
llart i Lluís Piqué, que jugaren 
contra LL. Fernández i J. Ma-
rimon. Els nostres jugadors 
van guanyar a l’equip contrari 
amb un 6-3, 6-3.
La segona parella del club Cal-
font  les Moreres la formava 
Toni Valldaura i Toni Esteve, 
que  debateren  contra Da-
vid Sanuy i Àngel Solé. Va ser 
un partit molt igualat, ja que 
els resultats dels sets foren 6-2 
a favor del nostre club i 4-6 a 
favor de l’Esquaix  Igualada. 
En el set de desempat, però, 
els nostres jugadors van fer 
una  remuntada, i guanyaren 
el set 11-3.      Com que l’Es-
quaix Igualada només va pre-
sentar dues parelles, el tercer 
partit el va guanyar Calfont les 
Moreres.
El club Calfont les Moreres va 
guanyar a  Esquaix  Igualada 
3-0.

Per altra banda, també es van 
jugar partits de la 8a edició 
Lliga Catalana Nacex de Pàdel 
2017 contra el C.T. Manresa 
A.
La primera parella del 
club  Calfont  les Moreres la 
formaven Jaume Mallart i Jau-
me Mallart Jr., que guanyaren 
els dos sets 6-1, 6-0 a Jor-
di Massegú i Eugeni Vall.
Per altra banda, els nostres ju-
gadors Jordi Valls i Lluís Piqué 
van jugar contra Toni Gener 
i Joan Baríes. Els resultats del 
partit van ser 6-2, 6-2 a favor 
dels nostres jugadors.
La tercera parella del nostre 
club era formada per Gerard 
Valls i Toni Esteve, que van 
jugar contra Marcel Capdevila 
i Fermí Prat. Altra vegada, els 
nostres jugadors van empor-
tar-se la victòria amb un 6-0 a 
cada set.
Per tant, el resultat de l’elimi-
natòria va ser 3-0 a favor del 
club Calfont les Moreres!
La IV Lliga PadelCat Sport per 
Equips també va tenir el seu 
paper aquest cap de setmana 
contra l’Esquaix Igualada.
La primera parella del club la 

formaren Ani  Ureña  i Sonia 
Díaz, que van jugar contra 
Eva  Jose  i Mireia Parramona. 
Fou un partit molt  igualat, ja 
que  els resultats dels sets van 
ser 6-4 a favor de les nostres 
jugadores, 4-6 en el segon set 
i 4-6 en el set de desempat a 
favor de l’equip Esquaix Igua-
lada, el qual va emportar-se la 
victòria del partit.
La segona parella del club Cal-
font  les Moreres,  Tonyi  Ar-
ribas  i Rosa Llucià van en-
frontar-se a  Trini  Pacheco  i 
Georgina Carrer. També va 
ser un partit lluitat fins al fi-
nal, ja que  el primer set van 
quedar 6-4 a favor de les nos-
tres jugadores, el segon set se’l 
van emportar les jugadores 
de l’altre club amb un 6-3, i el 
set de desempat el va guanyar 
Esquaix Igualada amb un 7-5.
Les nostres jugadores, Gem-
ma Farreras i Esther Fernán-
dez, van jugar contra 
Rosa  Calvet  i Joana  Calvet. 
Aquesta vegada, les nostres 
jugadores no van aconseguir 
la victòria.
El resultat de l’eliminatòria va ser 
0-3 a favor de l’Esquaix Igualada.

Resultats dels equips de pàdel del 
Club Calfont Les Moreres



Els Jocs Escolars de l’Anooia celebren 
l’ajornat Campionat d’Atletisme Aleví
JOCS ESCOLARS / LA VEU 

L ’abril es va encetar ple 
d’activitats als JEEA. A 
part dels partits d’asso-

ciació dels JEEA, el dissabte 
oferia la 3a Jornada de Pati-
natge Artístic i 5a Jornada de 
Gimnàstica Artística escolar. 
La jornada es va allargar fins 
la tarda que, a la piscina de Les 
Comes, es disputava el Cam-
pionat Nedador Complert. 32 
nois i noies que hi van partici-
par de les categories infantil i 
cadet van demostrar les seves 
millors marques dels diferents 
estils: esquena, braça, papallo-
na i estil lliure. La classificació 
final de la categoria infantil es 
va resoldre segons el següent 
quadre:
INFANTIL FEMENÍ 
1 Xènia Bisbal Escola Anoia   1’18’’57
2 Montse Doménech P.Vives       1’19’’52
3 Xènia Alemany Monalco          1’20’’44
INFANTIL MASCULÍ
1 Èdgar Marí Pere Vives       1’11’’75
2 Aragorn Artigas IES Badia       1’20’’40
3 Albert Almirall Monalco         1’27’’09

Diumenge al CEM la Marbella 
es celebrava el Campionat de 
Gimnàstica Estètica i a Iguala-
da, al pavelló de Les Comes, el 
Campionat Comarcal de Gim-
nàstica Rítmica. Aquest últim 
va acollir 71 participants a la 
categoria individual i 18 con-
junts per animar la jornada. 
A part, Vilanova del Camí 
acollia el 14è Cros Pompeu 
Fabra on prop de 200 parti-
cipants van dibuixar els dife-
rents recorreguts per a cada 
categoria.
Aquest cap de setmana el ca-
lendari dels JEEA proposa la 
jornada regular dels Jocs Es-
colars Esportius de l’Anoia on 
destaca el Campionat Comar-
cal d’Atletisme Aleví que es 
recupera després d’ajornar-se 
per pluja. 

  ASS N C A T V
1 ESCOLÀPIES 3-4 30 12.5 11,5 11 65 88
2 R. CASTELL. “B” 4 26 13 12,5 9 60,5 88
3 MOWGLI “4” 31 9 11 8 59 88
4 JESÚS-MARIA 16 13.5 13 14 56,5 80
5 MONALCO 23 10 9,5 13 55,5 88
6 GARCIA LORCA 24 8.5 14 6 54,5 88
7 MOWGLI “3” 17 14 8,5 11 50,5 72
8 EMILI VALLÈS 21 12 10 7 50 86
9 D. MARTÍ TAR. 22 11.5 12 4 49,5 88
10 MARISTES 17 8 10,5 12 47,5 80
11 ATENEU 19 9.5 13,5 5 47 88
12 R. CASTELL.A” 3 13 10.5 9 1 33,5 48
13 D.MARTÍ VERD 12 7.5 8 3 30,5 80
14 MONTCLAR 14 11 1 2 28 80

POLIS benjamí femení

POLIS benjamí masculí 3r

POLIS benjamí masculí 3r-4art

POLIS benjamí masculí 4art

POLIS aleví masculí

POLIS aleví femení

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 1 15 12 2 1 153 87 41 120
2 EEM FONT-RUBÍ 15 10 2 3 142 98 37 120
3 MARISTES MX 13 9 1 3 124 84 32 104
4 ESCOLÀPIES M. 14 6 2 6 117 107 28 112
5 SECC SALA MX 13 6 2 5 111 97 27 104
6 MONALCO 2  14 4 0 10 94 130 22 112
7 ESCOLÀPIES  12 5 0 7 91 101 22 94
8 LA GRANADA 11 2 1 8 63 113 16 76
9 LA RÀPITA  11 0 0 11 49 127 11 84

BÀSQUET aleví  

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EEM FONT-RUBÍ 6 5 0 1 176 144 11 40
2 BÀSQUET RIBES 6 3 0 3 190 197 9 42
3 PERE VIVES 6 3 0 3 212 238 9 48
4 EMILI VALLÈS 6 2 0 4 158 150 8 48
5 CAPELLADES A 6 2 0 4 179 186 8 48

BÀSQUET infantil-A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MARISTES 16 13 0 3 633 412 29 120
2 MONALCO 16 13 0 3 684 418 29 128
3 E. ANOIA B 17 11 0 6 502 414 28 116
4 PERE VIVES 14 11 0 3 499 401 25 104
5 CB LLORENÇ 15 7 0 8 365 414 22 116
6 CASAL CATALÀ 15 6 0 9 366 381 21 120
7 E. ANOIA A 15 5 0 10 374 517 20 112
8 VILANOVA 15 3 0 12 276 493 18 116
9 CAPELLADES 14 3 0 11 311 407 17 112
10 ROQUETES 13 3 0 10 374 527 16 104

BÀSQUET cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS 14 13 1 0 151 73 41 110
2 MARISTES 15 12 2 1 148 92 41 116
3 G. LORCA B 16 11 1 4 149 107 39 128
4 FS VILANOVA  16 9 1 6 138 118 35 112
5 ESCOLÀPIES 16 8 2 6 139 117 34 124
6 AC. IGUALADA 16 5 4 7 129 127 30 126
7 J. MARAGALL 15 7 0 8 114 126 29 118
8 MONALCO 16 4 2 10 105 151 26 126
9 G.LORCA A 16 1 2 13 94 162 20 128
10 PIERA 16 0 1 15 81 175 17 116

FUTBOL SALA aleví

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS B 9 6 1 2 45 25 19 72
2 ESCOLA PIA 8 5 1 2 33 24 16 60
3 PLA MORERES 8 3 1 4 16 31 10 58
4 MARISTES 8 3 1 4 20 22 10 60
5 INS BADIA B 9 3 1 5 27 34 10 62
6 PERE VIVES 8 2 1 5 24 29 7 64

FUTBOL SALA infantil-A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA A 5 5 0 0 25 9 15
2 MARISTES A 5 2 0 3 16 18 6
3 MONALCO 1 4 0 0 4 5 19 0

FUTBOL SALA cadet A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 J. MERCADER 7 5 0 2 18 15 15 48
2 MESTRAL 7 3 1 3 25 24 10 52
3 TOUS FS 6 2 1 3 22 22 7 42
4 ALL STAR FC 6 2 0 4 17 21 6 38

FUTBOL SALA juvenil B
  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 VILAFRANCA 11 6 0 5 479 434 17 82
2 MEDIONA 10 7 0 3 418 412 17 76
3 SANT QUINTÍ 10 7 0 3 433 349 17 76
4 SANT RAMON 11 4 0 7 410 457 15 86
5 VILANOVA  10 2 0 8 315 403 12 78

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

  ASS N C A T V
1 MESTRAL B 31 7.5 9 9 56,5 88
2 MOWGLI “3” 26 8 7 8 49 78
3 MONALCO 3 3R 23 8.5 7,5 7 46 78
4 ESCOLÀPIES 3R B 23 6.5 8,5 4 42 74
5 D. MARTÍ 3-4 fc 18 7 6 5 37 88
6 ESCOLA PIA MX 14 9 8 1 32 88
 ESCOLAPIES 3-A 22 6 1 2 32 74
8 GARCIA LORCA 13 5 6,5 6 29,5 74
 AC.IGUALADA 20 5.5 1 3 29,5 80

  ASS N C A T V
1 J.MARAGALL A 32 8 11 11 62 88
2 RAMON CAST. 27 11 10,5 10 58,5 80
3 ATENEU 24 8.5 8,5 9 50 80
4 EMILI VALLÈS 24 10.5 10 4 48,5 80
5 CASTELL ÒDENA 22 7.5 9,5 9 48 80
6 MARISTES B 21 7 8 7 44 80
 JESÚS-MARIA fc 21 9.5 7,5 6 44 80
8 C.ÒDENA MX 16 7.5 9 2 34,5 84
9 G. FOSSAS 3-4 14 9 6,5 4 33,5 80
10 MONALCO 2 3-4 15 6.5 7 1 29,5 70
11 J.MARAGALL B 12 6 1 5 24 88

  ASS N C A T V
1 G.FOSSAS 4T 30 9 9 9 57 88
2 MOWGLI “4” 26 8.5 8,5 8 51 72
3 ESCOLA PIA A fc 26 7.5 6,5 7 47 84
4 DOLORS MARTÍ  19 6 7,5 6 38,5 72
5 MESTRAL A 20 7 6 4 37 80
 MONALCO 1  17 8 7 5 37 82
7 ESCOLAPIES  18 5.5 8 2 33,5 78
8 MARISTES A 21 6.5 1 1 29,5 80
9 MARTA MATA 11 0 0 4 15 86

  ASS N C A T V
1 MOWGLI “6” 30 11 10,5  51,5 82
2 R. CASTELL. “B” 27 10.5 10  47,5 88
3 GARCIA FOSSAS 24 9.5 11  44,5 96
4 MDP IGUALADA 28 7 8,5  43,5 102
5 CASTELL ÒDENA 25 8 8  41 70
6 MESTRAL 21 7.5 9,5  38 88
7 ATENEU 20 10 7,5  37,5 80
8 R. CASTELL. A 20 8.5 7  35,5 88
9 EMILI VALLÈS 19 6 9  34 74
10 MOWGLI “5” 18 9 6,5  32,5 86

  ASS N C A T V
1 MONTCLAR A 27 9 7  43 78
 RAMON CAST. 27 7 9  43 88
3 JESÚS-MARIA 23 8 6,5  37,5 88
4 MOWGLI 24 7.5 5.5  37 80
5 EMILI VALLÈS A 22 5 8,5  35,5 74
6 EMILI VALLÈS B 19 5.5 8  32,5 84
7 CASTELL ÒDENA 18 6.5 7,5  32 80
8 ATENEU 18 6 6  30 88
9 MONTCLAR B 9 8.5 1  18,5 60

El CEEB organitza el Campio-
nat de Gimnàstica Artística al 
CEM la Mar Bella.

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 7 5 0 2 197 128 12 56
2 J.MERCADER FC 6 5 0 1 111 63 11 48
3 CAPELLADES B 6 3 0 3 108 132 9 48
4 MARISTES 7 2 0 5 111 150 9 56
5 EEM MEDIONA 6 1 0 5 59 113 7 48

BÀSQUET infantil-B

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MESTRAL 9 7 2 0 56 24 23 68
2 INS BADIA A 7 3 2 2 33 18 11 40
3 EMILI VALLÈS A 7 3 1 3 24 21 10 56
4 C. CLARAMUNT 7 3 0 4 19 37 9 50
5 MONALCO 8 2 1 5 21 37 7 64
6 AC. IGUALADA 8 2 0 6 23 39 6 64

FUTBOL SALA infantil-B

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  4 3 1 0 20 8 10 
2 MONTAGUT 4 1 1 2 12 18 4 
3 MARISTES 4 1 0 3 6 12 3 

FUTBOL SALA juvenil A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA B 7 5 1 1 32 10 16 52
2 MARISTES B 7 4 0 3 14 14 12 56
3 J. MERCADER 7 3 1 3 22 22 10 56
4 MONALCO 2 7 1 0 6 10 32 3 56

FUTBOL SALA cadet B

Diumenge el Campionat Co-
marcal de Cros es disputarà 
a Igualada, l’Avinguda Cata-

lunya és l’escenari escollit per 
al 2n Cros Escolar Acadèmia 
Igualada. 
Al ser l’última prova del cam-
pionat, es lliurarà el Premi a 
la regularitat que guardona 
els esportistes més fidels a les 
proves del Campionat. Con-
sulta tota la informació es-
portiva de la comarca visitant 
www.ceanoia.cat.
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MÚSICA / LA VEU 

J ust recuperats de la res-
saca del concert del pas-
sat 24 de març tornem a 

estar a punt i amb ganes de 
més. Avui divendres 7 d’abril, 
Enric Verdaguer presentarà 
en acústic el seu primer disc 
Moonstruck.
L’anhel de l’Enric Verda-
guer per tocar a Músiques ve 
d’abans, quan encara no havia 
entrat de ple en el món de les 
discogràfiques. Per part nos-
tra hem hagut d’esperar tot i 
les ganes que formés part de 
la programació d’altres tem-
porades i tocats per la sort 
aquest concert esperat arriba 
ara, en aquest any especial, 
aquest any del 20è aniversari 
de música a l’Ateneu.
Gràcies a les seves cançons 
i al seu talent, el 2012 i amb 
17 anys, Enric signa el seu 
primer contracte discogràfic 
amb Música Global, per a un 
disc que finalment edita Sony 
Music i és on brolla la càlida 
inspiració de les seves can-
çons. En aquest temps, Enric 
reescriu els seus temes, els  re 
grava i centra el seu reperto-
ri en l’anglès. Moonstruck és 
la carta de presentació d’un 
nou talent musical llest per 
donar-se a conèixer.
Després d’explorar el territori 
amb successius avançaments 
en forma de vídeos acústics, 
el 2016 l’Enric Verdaguer pu-
blica el seu àlbum de debut, 
una col·lecció de cançons 
que exploren un espai inter-
medi entre el folk i l’indie i 
que confirmen a aquest noi 
de casa nostra, amb 21 anys, 
com una de les més promete-
dores propostes musicals.

Els temes Moonstruck, 
Freaky¸ M2 i Fun han permès 
difondre el talent d’un cantant 
i compositor que té en Dami-
en Rice, Matt Corby o James 
Vincent McMorrow alguns 
dels seus principals referents. 
En l’àlbum es confirma un 
recorregut musical molt per-
sonal guiat per la inseparable 
guitarra acústica de l’Enric, 
amb parades en el rock, en 
el soul i fins i tot en la bos-
sa nova. Moonstruck presen-
ta a un artista sòlid malgrat 
la seva joventut; introspectiu 
de vegades i exquisit sempre, 

poètic, creador d’unes melo-
dies senzilles però vigoroses i 
molt variat.
A Músiques de butxaca es 
presenta en format trio acom-
panyat de Carles Guilera a la 
guitarra elèctrica i Alan Pri-
bizchuk al baix.
El concert serà a les 11 de la 
nit i el preu de l’entrada és de 
12 € amb gintònic inclòs i de 
10 € per als socis de l’Ateneu, 
Cineclub i els Amics del Te-
atre de l’Aurora. Les entrades 
es poden comprar online a 
través de www.musiques-
debutxaca.cat, anticipades a 

Secretaria de l’Ateneu o mitja 
hora abans del concert a ta-
quilla. 
L’Ateneu Igualadí organitza 
les Músiques de butxaca amb 
la col·laboració i patrocini 
d’un gran equip: L’Acústic, 
taverna de l’Ateneu, Gesti-
lar, Van Bruc International, 
Ajuntament d’Igualada, Cafè 
de l’Ateneu, Primeras Marcas, 
Supermas, Enric Martí Vide-
oproduccions, Canal Taronja, 
Ràdio Igualada, Infoanoia.
cat, AnoiaDiari, Anoia Rà-
dio, Surtdecasa.cat, La Veu de 
l’Anoia  i Fruiteria Pilar. 

La guitarra i la veu d’Enric Verdaguer, 
concert d’abril de Músiques de butxaca

MUSEUS / LA VEU 

El Museu del Tren Minia-
tura d’Igualada RAILHO-
ME BCN, amb el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada, or-
ganitza per aquest diumen-
ge 9 d’abril de 10,00 a 14,00 
h, la primera Matinal de 
Vapor Viu juntament amb 
una trobada de plaques de 
cava ferroviari davant les 
seves instal·lacions al carrer 
d’Alemanya núm. 43 al po-
lígon industrial Les Comes.
Durant tot el matí, es po-
dran dur a terme les se-
güents activitats:
- Pujar al Tren Tripulat a 
Vapor Viu al circuit de cinc 
polzades instal·lat davant 
del Museu (nens i adults).
- Visitar el Museu del Tren 
Miniatura i la maqueta de 
trens més gran del país.
- Esmorzar ferroviari di-
rectament del vagó que el 
porta: llesca de pa amb to-
màquet amb pernil i got de 
vi (3 €).
- Visitar l’exposició de pla-
ques de cava de temàtica 
ferroviària més extensa que 
has vist mai.
- Comprar i intercanviar 
plaques de tot tipus a la tro-
bada que hi organitzem.
- Adquirir el cava comme-
moratiu amb placa especial 
de tirada única per a l’esde-
veniment (500 u.).
Presentant l’entrada al Mu-
seu, el viatge amb el trenet 
serà gratuït. Sense l’entrada: 
1 € el viatge.

Diumenge, 1a 
matinal de Vapor 
viu i Trobada de 
plaques de cava 
ferroviari  al 
Museu Railhome



54  |  CULTURA Divendres, 7 d’abril de 2017

MÚSICA / LA VEU 

J a fa set anys que per Set-
mana Santa, la Coral 
Mixta d’Igualada ofereix 

alguna obra del gran repertori 
per a cor i orquestra. Aquesta 
vegada interpretarà el Rèqui-
em de Gounod juntament amb 
la Coral Canigó de Vic i l’Or-
questra de Cambra Terrassa 48 
i amb els solistes Ulrike Haller, 
Tànit Bono, Jorge Juan Mora-
ta i Joan Garcia-Gomà, diri-
gits per Alfred Cañamero. La 
majoria d’aquests intèrprets ja 
van participar en la interpreta-
ció del Stabat Mater de Haydn 
per la Setmana Santa de 2016. 
L’experiència satisfactòria de 
l’any passat ha animat la Coral 
Mixta a tirar endavant un altre 
projecte d’envergadura, però 

amb una música força diferent. 
Així com l’obra de l’any passat 
era un bon exemple del classi-
cisme musical, la d’aquest any 
és una perla del romanticisme 
francès, un rèquiem amb una 
música melòdica, transpa-
rent i plena de consolació que 
Charles Gounod va enllestir 
just abans de morir, l’any 1893. 
Gounod és conegut sobretot 
per les seves òperes, però de 
jove va viure tres anys a Roma, 
i la polifonia religiosa que sen-
tia cada diumenge quan anava 
a missa a la Capella Sixtina el 
va marcar profundament i va 
influir en el seu estil a l’hora de 
compondre. 
El concert se celebrarà a la ba-
sílica de Santa Maria a les 9 del 
vespre. Les entrades són nu-
merades i valen 16 euros (14 

Dissabte, Rèquiem de 
Gounod a Santa Maria

ARTESANIA / LA VEU 

E ls alumnes del cicle for-
matiu de Grau Mitjà 
d’Artesania de Com-

plements de Cuir de la família 
professional de la indumentà-
ria van visitar les instal·lacions 
de l’empresa Curtits Miret. 
En aquesta visita realitzada per 
la regidora d’Ensenyaments 
Artístics i Govern obert de 
l’Ajuntament d’Igualada i  tre-
balladora de  Curtits Miret, 
va explicar pas per pas tot el 
procés intern que es realitza a 
Miret, des de que arriben les 
pells directament de l’escorxa-
dor, fins que surt el cuir amb 

els acabats i amb la màxima 
qualitat.
L’objectiu d’aquesta visita és 
mostrar el procés de la pell 
perquè l’alumne conegui la 
matèria prima amb la qual 
posteriorment dissenyarà i 
confeccionarà un producte en 
cuir així com consolidar la co-
operació entre l’escoles d’art i 
disseny igualadina i les empre-
ses adoberes compromeses en 
el procés formatiu dels nostres 
joves.
L’escola municipal d’art i dis-
seny Gaspar Camps d’Igualada 
ofereix dins la seva oferta re-
glada el  singular cicle forma-
tiu professionalitzador de grau 

mitjà d’Artesania de Comple-
ments de cuir, cicle formatiu 
vinculat a la moda i la pell únic 
a Catalunya guardonat amb el 
Premi Nacional Prestigia. Dins 
aquest cicle es treballa de for-
ma pràctica dins un taller de 
pell equipat amb altes prestaci-
ons i dotat de l’última tecnolo-
gia així com de tot el material 
artesanal i industrial necessari 
per confeccionar qualsevol ti-
pus de producte en pell de for-
ma professional. 
Per a més informació sobre 
els estudis d’Artesania de 
Complements de Cuir, tru-
car a l’escola 93.805.52.62 o 
https://escolagasparcamps.org

amb descompte). Ja es poden 
adquirir al Punt d’Informació 

Cultural del carrer Garcia Fos-
sas, 2, de dimarts a divendres 

de 19 a 21 h i dissabte de 11 a 
14 h i de 18 a 21 h. 

Els alumnes de disseny en pell de la 
Gaspar visiten l’empresa Curtits Miret

PROMOCIÓ  VACANCES  SEGURES AMB 

c/Comarca 62, tel. 93 131 35 58
IGUALADA abacicles@gmail.com
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dimarts, 11 d’abril 
a les 20:15h en directe des del ROH

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat 

JEWELS
BALLET GEORGE BALANCHINE

mitjà oficial

La Veu de l’Anoia sorteja 
3 entrades dobles.

 Si vols participar 
envia un email 

a administracio@veuanoia.cat 
amb les teves dades (nom i 

telèfon de contacte) 
amb l’assumpte 

“JEWELS”

MÚSICA / LA VEU 

L ’Ateneu cinema reo-
fereix la temporada 
d’òpera i dansa del 

Royal Opera House de Lon-
dres i el dimarts 11 d’abril 
retransmetrà en directe l’es-
pectacle de dansa ‘Jewels’. 

George Balanchine evoca 
la lluentor de les maragdes, 
robins i diamants en el seu 
clàssic ballet. El romanti-
cisme francès de Fauré pro-
porciona l’ímpetu a la subti-
lesa i lirisme de ‘Maragdes’, 
mentre que el foc de ‘Robins’ 
ve de Stravinsky i de l’ener-
gia de l’era del jazz de Nova 
York. Grandesa i elegància 
completen el ballet amb l’es-
plendor de la Rússia Imperi-
al i la música sense igual de 
Tchaikovsky en ‘Diamants’.

‘Jewels’ és una classe magis-
tral de les múltiples facetes 
lluminoses del ballet clàssic i 
de fet de la pròpia Royal Ba-
llet: la virtuosa coreografia 

de Balanchine, la intensitat 
dels solistes i la precisió de 
tota la companyia.
Ballet en tres actes. 
Música: Gabriel Fauré, Igor 
Stravinsky y Pyotr Il’yich 
Tchaikovsky
Escenografia:
Jean-Marc Puissant
Vestuari: Barbara Karinska
Repartiment: 
Maragdes: Beatriz Stix-
Brunell, Laura Morera, Va-
leri Hristov, Ryoichi Hirano
Robins:  Melissa Hamilton, 
Sarah Lamb, Steven McRae
Diamants: Marianela Nuñez, 
Thiago Soares
Director musical: Pavel So-
rakin 
Concertino: Peter Schul-
meister Orchestra of the 
Royal Opera House
Hora: a les 20.15 h

El preu de l’entrada és de 15 € i 
13 € pels socis de l’Ateneu. 
Es poden adquirir anticipa-
des a la taquilla de l’Ateneu 
cinema i també online a:
 www.ateneucinema.cat 

Jewels, retransmissió en directe des del Royal Opera House
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TEATRE / LA VEU 

L a Mostra d’Igualada 
- Fira de teatre infan-
til i juvenil tancava la 

28a edició amb un recompte 
de 33.000 espectadors que al 
llarg de quatre dies han visitat 
la capital de l’Anoia. Tot i el 
lleuger descens d’assistència 
en relació a edicions anteriors 
el divendres i el dissabte a 
causa de la pluja, el diumenge 
l’afluència de públic va aug-
mentar considerablement. 
Pel que fa a les sales, han 
aglutinat 14.172 espectadors 
amb una ocupació del 82,4% 
de l’aforament disponible.
La fira com a mercat estra-
tègic continua creixent i en-
fortint-se. Enguany s’han 
acreditat 674 professionals 
(programadors, companyies 
no programades i expositors) 
de 336 entitats, una xifra que 
representa un augment del 
19,5% en comparació a l’any 
passat i constata el bon estat 
de salut del sector i la neces-
sitat del mercat de crear es-
pais com aquests. En aquest 
sentit, La Mostra es reafirma 
un any més com a model di-
namitzador del mercat d’arts 
escèniques per a tots els pú-
blics, punt de trobada i de 
debat de referència sectorial i 
motor de creació artística.
Tot i que La Mostra va abai-
xar el teló diumenge, encara 
segueix activa amb quatre ac-
tivitats: dos premis, un con-

curs i un sorteig. Pel que fa 
als guardons, que s’atorgaran 
properament, d’una banda 
es lliurarà el Premi Funda-
ció Catalunya – La Pedrera al 
millor espectacle per votació 
popular. Els vots emesos pels 
assistents a La Mostra deter-
minarà quina és la companyia 
guanyadora que s’endurà un 
premi de 1.200 euros. El vere-
dicte tindrà en compte l’afo-
rament dels espais d’actuació 
per tal de garantir la igualtat 
d’oportunitats entre tots els 
espectacles. D’altra banda, es 
lliurarà el I Premi Xarxa Al-
cover de Teatre de La Mostra. 
Enguany, La Mostra d’Iguala-
da i la Xarxa Alcover de Te-
atres s’han unit per oferir la 
primera edició d’aquest premi 
atorgat per un jurat professio-
nal que consistirà en una gira 

La Mostra abaixa el teló amb una molt bona 
assistència de públic i creixent professionalment

de l’espectacle guanyador pel 
territori de parla catalana. Hi 
opten els muntatges de petit 
i mitjà format, creació con-
temporània, predomini de 
text i en català programats en 
aquesta edició de La Mostra.

III Concurs de crítica tea-
tral infantil i juvenil
En tercer lloc, fins el 10 
d’abril es pot participar al III 
Concurs de crítica teatral in-
fantil i juvenil en què nens i 
joves poden valorar els espec-
tacles vistos aquests dies. El 
concurs, organitzat conjun-
tament amb l’Associació per a 
la promoció de les arts escè-
niques Recomana, es divideix 
en dues categories: infantil 
(primària) i juvenil (secundà-
ria i batxillerat). Hi haurà tres 
premis per cada categoria: un 

primer premi dotat en 100 
euros gentilesa d’Abacus Co-
operativa, un segon de 50 eu-
ros gentilesa de Llibreria Cal 
Rabell i un tercer de 25 euros 
gentilesa de Llegim…? Lli-
breria. Les crítiques es poden 
fer arribar per correu electrò-
nic a info@lamostraigualada.
cat o bé a l’adreça postal: Dr. 
Joan Mercader, s/n (Museu 
de la Pell d’Igualada) 08700 
Igualada (Barcelona) indi-
cant: La Mostra d’Igualada – 
Concurs de crítica teatral. Les 
bases del concurs estan publi-
cades al web www.lamostrai-
gualada.cat/altres-activitats 
juntament amb 7 consells per 
redactar correctament les crí-
tiques.
Finalment, recordar que el 
diumenge 23 d’abril, diada 
de Sant Jordi, se sortejarà un 

iPad mini en directe per Rà-
dio Igualada des de la Plaça 
de Cal Font entre tots els par-
ticipants al Joc del Comerç 
de La Mostra. El joc consistia 
en trobar els personatges que 
juguen amb la ‘monstra’ ama-
gats als aparadors de les bo-
tigues del 5è Concurs d’apa-
radors i, com l’any passat, ha 
rebut molt bona acollida.

Properament es 
lliuraran els premis 

Fundació Catalunya 
– La Pedrera al millor 
espectacle per votació 

popular i Xarxa 
Alcover de Teatre, que 

s’estrena enguany

La Mostra va esdevenir novament un gran èxit. / JOAN GUASCH

 FOTO: JOAN GUASCH  FOTO: JOAN GUASCH



CULTURA  |  57Divendres, 7 d’abril de 2017

TEATRE / LA VEU 

Del dijous 30 de març al 
diumenge 2 d’abril, la 
capital de l’Anoia s’ha 

convertit en el centre neuràl-
gic del teatre infantil, juvenil i 
familiar. Amb 51 companyies 
programades i 101 represen-
tacions (l’espectacle inaugural 
es va haver de suspendre per 
lesió d’una artista), la fira es 
reafirma un any més com a 
model dinamitzador del mer-
cat d’arts escèniques per a tots 
els públics, punt de trobada i 
de debat de referència sectori-
al i motor de creació artística.

Les temàtiques poc tractades 
deixen de ser tabú
L’organització valora molt 
positivament l’acollida que 
han tingut tant a nivell de 
professionals com de públic 
general els espectacles de te-
màtiques considerades poc 
tractades com Euria (Pluja) 
de Markeliñe, El col·leccionista 
de pors de L’Estenedor Teatre, 
Limbo de Les Impuxibles o A 
mí no me escribió Tennessee 
Williams de Cia. Roberto G. 
Alonso, que va substituir Cos-
press de Kimani resultant una 
adaptació perfecte a la línia 
artística d’enguany. La direc-
ció de la fira també considera 
un encert els dos espais d’ac-
tuació que s’han estrenat en-
guany: Les Cotxeres dels Moi-
xiganguers, que suma un nou 
i molt bon espai d’exhibició i 
El Celler del Sindicat, que ha 
aconseguit crear una màgia 
entre la poètica de l’espai i la 
proposta escènica.

L’Escorxador es consolida 
com a escenari idoni per La 
Mostra JOVE

El projecte de La Mostra 
JOVE ha fet un pas endavant 
enguany amb les activitats 
paral·leles autogestionades 
pels mateixos joves. Malgrat 
el temps no ha acompanyat, 
durant els quatre dies l’espai 
ha acollit públic molt variat en 
una oferta d’activitats diver-
sificades per atraure tot tipus 
col·lectius. L’organització va-
lora molt positivament aques-
ta iniciativa, convençuts que 
s’han assentat les bases d’un 
projecte a llarg termini que té 
com a objectiu apropar el tea-
tre als joves i fer-los partícips 
i dinamitzadors de L’Escor-
xador, espai que ells mateixos 
comencen a reivindicar com a 
seu.

La Mostra segueix enfortint 
l’activitat PRO
Enguany s’han acreditat 674 
professionals (programadors, 
companyies no programades 
i expositors) de 336 entitats, 
una xifra que representa un 
augment del 19,5% en relació 
a l’any passat. D’aquestes enti-
tats, 267 de Catalunya, 51 de 
l’Estat Espanyol i 19 internaci-
onals. A aquesta xifra, cal su-
mar-hi les companyies parti-
cipants en la programació que 
fan augmentar el registre fins 
gairebé 730 inscrits.
L’afluència de públic a la Jor-
nada Professional de dijous 
30, plat fort de La Mostra 
PRO, constata el bon estat de 
salut del sector i la necessitat 
del mercat de crear espais com 
aquests, generadors de con-
tingut i coneixement en el cas 
de la xerrada i la taula rodona 
i motor de creació artística en 
el 8è Mercat de projectes.
La Llotja de professionals, 
situada per segon any con-

secutiu a Les Encavallades 
del Museu de la Pell, es con-
solida com a espai de troba-
da, d’intercanvi d’informació 
i d’establiment de contactes 
imprescindible entre els pro-
fessionals del sector. Enguany, 
l’espai s’ha acabat d’encaixar al 
conjunt d’activitat proposades 
i ha pogut fer front a la de-
manda creixent d’estands, que 
ha augmentat fins a 43.
L’Auditori del Museu de la 
Pell i l’Adoberia Bella, com-
plements de La Llotja són 
una gran aposta dels dos úl-
tims anys per eixamplar l’es-
pai d’activitats professionals. 
Especialment l’Adoberia Bella 
ha esdevingut un equipament 
clau per desenvolupar-hi acti-
vitats paral·leles com la xerra-
da ‘Eines per programar teatre 
jove’, la taula rodona ‘De què 
els parlem?’ i les reunions rà-
pides.
Els programadors internaci-
onals valoren molt positiva-
ment la seva estada a Igualada 
i, des de l’organització, es vol 
treballar per continuar atra-
ient professionals de l’estran-
ger així com per obrir la fira 
a la resta de l’Estat i Europa. 
En aquest sentit, incorporar 
enguany la facilitadora PRO 
de COFAE ha estat una figu-
ra clau que ha permès d’una 
banda, posar en contacte els 
diversos professionals i d’altra 
banda, fer un acompanyament 
intensiu en el seu recorregut 
per la fira.
El Club dels Professionals del 
Kiosk del Rec arriba a la seva 
tercera edició esdevenint un 
espai on la combinació d’es-
pectacles i l’oci nocturn es fu-
sionen i fan possible un espai 
distès de trobada del sector en 
acabar les jornades.

La Mostra d’Igualada desfà els tabús i parla 
obertament al públic infantil i juvenil
La fira creix i s’enforteix professionalment dotant el sector d’eines i espais per generar activitat

 FOTO: JOAN GUASCH
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Començo pel final la crònica 
de l’última sessió del trimes-
tre d’AUGA: Una tarda molt 
interessant, divertida, plega-
da de coneixements, somriu-
res i riures.
Dos murris a l’escenari o la 
platea, guitarra i una bona 
veu, contes de Pere Calders 
i relats propis curts o molt 
curts. Històries i actualitat. 
Diàleg amb un públic engan-
xat, respectat, estimat i inter-
pel·lat. Un públic que parti-
cipa dels relats i que escolta i 
acompanya la música.
No sabríem etiquetar aquesta 
sessió. Constatem que per ser 

murri i magnetitzar un audi-
tori cal ser molt intel·ligent. 
El tal Pere i el tal David tor-
naran. Segur. Un altre any.

Un tal Pere... i David Vila a l’AUGA

A mb aquesta sessió tan-
quem el segon trimestre i, 
passat Setmana Santa, re-
prendrem l’AUGA. 

El passat dia 27 de març a la 
Biblioteca del restaurant “El 
Principal de l’Eixample” (C/ 
Provença, 286 de Barcelona), 
va tenir lloc la presentació de 
l’espectacle Fantasia d’una nit de 
primavera, amb Lloll Bertran, 
Bernat Cot (actor) i Ariadna 
Cabiró (piano)
Teatre, música, beguda i tres ta-
pes per 22 euros.
Podeu tornar a veure l’espec-
tacle el 10 d’abril, a la mateixa 
hora i preu. La Lloll diu que no 
cal que li guardeu el secret! El 
podeu ben escampar! 

La Lloll i el secret del 
Principal

LLIBRES / LA VEU 

Demà dissabte a 2/4 
d’1 del migdia a la 
llibreria Aqualata 

tindrà lloc la presentació del 
llibre Dragon Girl, de Mar-
tín Piñol. L’acte es comple-
tarà amb un taller de manu-
alitats de la mà d’Alicia 
Villavecchia que convertirà 
els nens i nenes que assis-
teixin a l’acte en superhe-
rois, així  com també farà 
una minisessió de tatuatges 
dragonils.
A la presentació del llibre 

es comptarà amb la presèn-
cia de l’autor Martín Piñol 
que a més és escriptor de 
la conegudíssima sèrie del 
xef zombie La cocina de los 
monstruos i de llibres com 
Sentinels, El gran tractat de 
la caca, Pizzaboy i d’altres.
Amb Dragon Girl, Martin 
Piñol i Votric ens porten 
una nova sèrie d’allò més 
divertida i plena d’aventu-
res, amb unes il·lustracions 
de còmic, un guió excel·lent 
i moltíssim humor.
Els dracs existeixen. Enca-
ra que els pares diguin que 

Demà, presentació del llibre “Dragon Girl” a l’Aqualata

no. Encara que els profes 
diguin que no. Encara que 
la portera xafardera digui 
que no. Perquè si els dracs 
no existeixen, com poden 
sortir a les pel·lícules?
Groar Dragonson és un ac-
tor, fill d’actors. És un drac 
i està molt enfadat: acaba de 
conèixer la llegenda de Sant 
Jordi i ve a la ciutat a buscar 
venjança. La Gina, l’altra prota-
gonista de la sèrie, és una nena 
a qui li agrada molt llegir 
llibres i còmics i que somia 
en convertir-se algun dia en 
una superheroïna.

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

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

 Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com
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L ’escriptor de Perpinyà 
Joan-Lluís Lluís va ser, 
dijous, a la sala de so-

cis de l’Ateneu per presentar 
la seva última novel·la, El na-
vegant (Editorial Proa, 2016): 
és la història d’un jove català, 
Assiscle Xatot, que té un do 
especial amb les llengües (i 
al llarg de la història en tro-
ba unes quantes). Va conduir 
l’acte Albert Nolla, que no 
és com Assiscle però és tra-
ductor del japonès (Haruki 
Murakami) i de l’anglès (Paul 
Auster). Nolla va destacar la 
trajectòria de Lluís: novel·lis-
ta (El dia de l’ós o Les cròni-
ques del deu coix), assagista 
(Conversa amb el meu gos 
sobre França i els francesos) i 
col·laborador en mitjans de 
comunicació (s’han de des-
tacar els articles que publica 

cada setmana al suplement 
Presència sobre, és clar, llen-
gües del món).
Joan-Lluís Lluís va parlar so-
bre el seu protagonista, sobre 
la seva novel·la (d’aventures 
i de parles), però també de 
la seva feina com a autor, la 
relació amb el català, de la si-
tuació de la llengua a França, 
de política catalana. De fet 
es va parlar molt de política. 
Però es va tornar a la novel·la: 
tres alumnes de l’institut Joan 
Mercader van llegir diferents 
fragments d’El navegant. 
Després de les preguntes dels 
assistents (sobre la situació 
a Catalunya, sociolingüísti-
ca, els secrets de la creació 
d’històries), Lluís va tancar 
l’acte amb el conte d’un po-
ble d’Austràlia que va perdre 
la seva llengua potser, només 
potser, perquè no tenia un es-
tat propi. 

Joan-Lluís Lluís presentà 
a l’Ateneu la seva última 
novel·la, “El navegant” LLIBRES / LA VEU 

E l passat divendres, dia 
31 de mars, va tenir 
lloc al Cafè del Taller, 

de Manresa la presentació 
del recull de contes “Llàgri-
mes de Tardor”, darrer llibre 
de l’escriptor igualadí, Edu-
ard Creus i Vilarrúbias. Prop 
d’una cinquantena de perso-
nes van assistir a l’acte,  que 
de forma molt original i ar-
tística va presentar i conduir 
l’escriptora maresana,  Marta 
Heredia i Almasqué. En el 
decurs de la presentació di-
verses persones van llegir 
petits paràgrafs de cadascun 
dels relats. Després de cada 
lectura, Eduard Creus va anar 

enllaçant els fragments amb 
la tesi i amb el fil conductor 
de cadascuna de les histò-
ries. Després de respondre 

Presentació de “Llàgrimes de Tardor”, 
d’Eduard Creus, a Manresa 

les preguntes d’alguns dels 
assistents, la presentació va 
cloure’s amb  la signatura de 
llibres a càrrec de l’autor.  

MÚSICA / LA VEU 

D iumenge passat dia 
2 d’abril, a l’església 
parroquial de la So-

ledat, la Coral de Santa Maria 
commemorà el centenari del 
naixement de la seva funda-
dora Maria del Rio Montfort, 
amb una missa cantada. En 
iniciar la cerimònia, el cele-
brant P. Andreu Trilla, escola-
pi, feu avinent l’esmentada efe-
mèride, i a l’ofertori s’inclogué 
una monició per recordar a la 
pianista, pedagoga i directora 
coral, remarcant la seva discre-
ció, professionalitat i servei a 
l’església durant seixanta anys.
La Coral, sota la direcció de 
Coni Torrents i amb acom-
panyament a l’orgue de Maite 
Torrents, tingué al seu càrrec 

la part musical, interpretant-se 
peces de Maria del Rio entre 
les quals l’estrena per a veus 
mixtes del «Kyrie» de la missa 
a sant Jeroni, «Bone Pastor» i 
«Vós i jo».

La Coral de Santa Maria commemorà
el centenari de la seva fundadora

Especialment convidat per 
l’esmentada Coral va assistir a 
aquest memorial Jordi Baron 
Escriche, responsable de cultu-
ra i esports del Consell Comar-
cal de l’Anoia,

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

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

618 19 42 01
www.eucaria.com

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

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

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

El Restaurant
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E l passat diumenge 
2 d’abril se celebrà 
a la basílica de San-

ta Maria el cinquè i darrer 
concert d’enguany del XXIV 
Festival Internacional d’Or-
gue d’Igualada. Anà a càrrec 
dels organistes i clavicem-
balistes Mirella Dirminti, 
mestre acompanyant del cor 
“St. Cecília” de la ciutat de 
Fabriano i de Paolo Devito, 
organista titular de l’església 
de la Sagrada Família de la 
mateixa ciutat. 
En aquest concert tocaren 
obres a quatre mans i molt 
puntualment hi afegiren el 
pedaler o bé per reforçar els 
sons greus o bé per portar 
el ritme adequat. No hi ha 
moltes obres d’orgue a qua-
tre mans i per aquest motiu, 
generalment, s’interpreten 
obres de quatre mans escri-
tes per a qualsevol instru-
ment de teclat o bé trans-
cripcions per a orgue de 
concerts per orquestra, fetes 
per diferents músics. 
La primera obra que in-
terpretaren foren els cinc 
temps  de Les Indes galantes 
(Airs de ballet) de J. Ph. Ra-
meau (1683-1764), ho feren 
de forma compassada, dife-
renciant molt bé els temps i 
captant també l’estil barroc 
d’aquest músic francès. Se-
guiren tres composicions de 
G. F. Händel (1685-1759), la 
Fuga en fa major, el Preludi i 
Fuga en fa menor i l’Al·leluia  
de l’oratori El Messies. D’A. 
Vivaldi (1678-1741) toca-
ren, movent-se molt bé so-

bre els dos teclats de l’orgue, 
el Concert núm. 1 de Il ci-
mento dell’armonia e dell’in-
venzione que es coneix com 
La Primavera en una trans-
cripció per a orgue del con-
certista Paolo Devito. 
Continuaren amb la Fuga 
a 4 mans de S. Bachmann 
(1754-1825) i a mesura que 
es repetia el tema de la fuga 
anaren ampliant el so afe-
gint registres. La següent 
obra fou l’Adagio i Allegro 
de la Fantasia en fa menor  
(K 594) de W. A. Mozart 
(1756-1791), obra que el 
músic feu per encàrrec da-
vant les necessitats econò-
miques que en aquells mo-
ments patia. Acabaren amb 
una obra d’un matemàtic 
i autodidacte musical, L. 
Mengoni (nascut el 1970), 
amic dels concertistes a qui 
els dedicà la composició 
Variacions sobre  “Giglio 
intatto” (Introducció – 5 
Variacions – Final) basada 
en una cançó tradicional  
italiana i on Anna Miranda, 
que feu de registrant, cantà 
el tema al final de la Intro-
ducció. 
En agraïment als aplaudi-
ments del públic que de nou 
omplí gairebé tota la basíli-
ca feren dos bisos el primer 
una alegre Polka de T. P. 
Westendorf (1848-1923) 
i el segon una transcrip-
ció de la Marxa Radetzky 
de Johann Strauss (1804-
1849). Antoni Miranda feu 
els comentaris relatius al 
concert i Jordi Balsells i Jo-
sep Aguilera foren els en-
carregats de visualitzar-lo.

Excel·lent darrer 
concert del Festival 
Internacional d’Orgue

POESIA / LA VEU 

E studiants de batxille-
rat de diversos centres 
educatius d’Igualada 

participaran el proper diven-
dres 7 d’abril, a les 7 de la tar-
da, en un recital col·lectiu a la 
Biblioteca Central d’Igualada 
per homenatjar el poeta Mi-
guel Hernández en el 75è ani-
versari de la seva  mort. Els 
joves són alumnes dels ins-
tituts Pere Vives Vich, Joan 
Mercader, l’Acadèmia Igua-
lada, l’Escola Pia i el Centre 
Educatiu Montclar... La vet-
llada poètica serà presenta-
da per Marisa Vila Berzosa, 
professora de l’IES Pere Vives 
Vich i gran coneixedora de la 
figura de Miguel Hernández. 
A més, comptarà amb l’acom-
panyament musical al piano 
d’Albert Gàmez Enrich.
Miguel Hernández és cone-
gut com el poeta pastor auto-
didacte. Malgrat morir molt 
jove, als 31 anys, la seva petja-
da en el camp de les lletres es-
panyoles és innegable: la seva 

veu es manté ben viva avui a 
les pàgines dels sis poemaris 
que va escriure, d’entre els 
que destaca el «Cancionero 
y romancero de ausencias», 
així com a les seves tres peces 
teatrals. La Guerra Civil va 
marcar el tràgic destí d’aquest 
poeta i, alhora, va fer els seus 
versos més tendres i doloro-
sos, encara, com la trista «Na-
nas de la cebolla», que va de-

Joves de diversos instituts 
d’Igualada recitaran Miguel 
Hernández a la Biblioteca

dicar a la seva esposa i al seu 
fill, des de la presó: «Tu risa 
me hace libre / me pone alas./  
Soledades me quita, / cárcel 
me arranca». 
Per recordar la seva veu la 
Biblioteca ha preparat una 
exposició al vestíbul, que per-
metrà fer un repàs a la seva 
biografia i conèixer els seus 
textos més importants. Es 
podrà veure del 3 al 29 d’abril.

DANSA / LA VEU 

Aquest darrer cap de set-
mana al local del Cen-
tre Cultural del Poble-

nou de Barcelona s’ha celebrat 
la XXI Temporada de Ballet que 
cada any organitza el mestre de 
ballet Carles Ibañez, i en el qual 
des de fa anys participa l’ Au-
la-Escola de Dansa d’Igualada.
Diferents entitats de Catalunya 

van prendre part al llarg de tres 
dies, des del divendres al diu-
menge, en les jornades de ballet 
i amb sessions  amb el teatre to-
talment ple.
L’Aula va intervenir en dues de 
les sessions, la del divendres i la 
del diumenge, la primera amb 
participació de les alumnes 
mes grans que van presentar un 
total de cinc coreògrafes, “Po-

L’Aula-Escola de Dansa a la XXI 
Temporada de ballet del Poblenou

cahontas”, “Entre somriures”, 
“Jasmin”,, “El rey lleó” i “Malé-
fiques” i  el  diumenge amb la 
participació d’alumnes més 
petites  que van oferir “Aladí” i 
“Pinocho”.
El nombrós públic assistent a 
les actuacions van gaudir d’unes 
excel·lents actuacions de les di-
ferents entitats  participants  en 
aquestes jornades de ballet.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Revivint la història de la Maternitat d’Elna, 
amb la producció “La llum d’Elna”

Q uè és Elna? Elna és una encisadora pobla-
ció francesa –a quatre passes de Perpinyà- 
embolcallada de mar i muntanya que, de 

sempre, ha gaudit del privilegi d’una harmoniosa co-
hesió entre els Pirineus i la Mediterrània, a més d’un 
atresorat patrimoni històric.
Per què se’n parla tant? Perquè, a més de les dife-
rents publicacions sobre la  memòria històrica de les 
persones que van perdre la Guerra Civil, i que han 
contribuït a commemorar la tasca humanitària que 
en aquest venturós indret s’hi va dur a terme des de 
1939; la pel·lícula, La llum d’Elna, dirigida per Sílvia 
Quer s’ha sumat a aquella voluntat de descobrir la 
història de l’Elisabeth Eidenbenz i de la pròpia ma-
ternitat. De retruc, reviure la Maternitat d’Elna, més 
enllà d’un projecte cultural i de descoberta, és posi-
cionar-te i també solidaritzar-te amb l’actual tragè-
dia dels refugiats.
Això és, una joveníssima Elisabeth Eidenbenz 
((Wila, Zuric, Suïssa, 1913 - Zuric, Suïssa, 2011)[) va 
ser la precursora i directora de l’anomenada Mater-
nitat d’Elna. Ella, amb una saludable vellesa i envaï-
da de records, entre homenatge i homenatge, fins fa 
uns anys encara parlava emocionada de l’instant en 
què –en  tant que infermera- es va proposar d’ajudar 
a néixer a totes les criatures, fills i filles de dones exi-
liades de la Guerra Civil, confinades en els camps de 
concentració de la Catalunya Nord. 
Després de llargues dècades de callades complicitats, 
l’Estat francès va decidir de retre un merescut home-
natge a la seva desinteressada acció filantròpica; en 
concret, amb les dones jueves. A propòsit d’aquesta 
causa, de seguida va descobrir-se que la jove Elisa-
beth, 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’assistir els 
infantaments de les dones catalanes i espanyoles, en 
aquella tràgica ruta de l’exili de la Gerra Civil; tal i 
com ho certificaven centenars d’inscripcions de nai-
xement del registre civil de la mateixa població.
Si bé, després de travessar els Pirineus, el destí inici-

al de més de mig milió d’ànimes derrota-
des eren els camps de refugiats d’Argelers, 
Sant Cebrià del Rosselló i Ribesaltes -amb 
unes instal·lacions precàries i amb unes 
extremes  condicions de fred, de fam i 
manca d’higiene- l’elevadíssim índex de 
mortaldat de les criatures infantades en 
aquells entorns era del tot esfereïdor. En 
aquest sentit, testimoni d’aquesta fatal si-
tuació, 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 Ma-
ternitat 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 els dies anteriors i 
posteriors a l’infantament.
Els anys 1940, 1941 i 1942 van ser els de 
màxima activitat de la Maternitat, amb uns 
trenta naixements mensuals. Amb motiu 
de l’avenç del nazisme, l’escurçada vida 
d’aquest angelical racó de món, enmig de 
tanta guerra, va estar protagonitzada per 
la presència de milers de dones jueves vin-
gudes expressament a infantar els seus fills. 
Seguidament, la França ocupada va veure 
tancades les portes d’aquella resplendent 
promesa de llum i de vida. 
L’Elisabeth Eidenbenz va conservar amo-
rosament documents i fotografies  d’aquells 
anys; un material que ha propiciat la creació d’un 
extraordinari Arxiu de la història de la Maternitat, 
un cop rescatat l’edifici com a memorial. De fa ben 
poc, més de cinquanta nens de més de setanta anys 
han estat reconeguts com als supervivents, al costat 
d’algunes mares quasi centenàries, d’aquella feliç his-
tòria d’unes sis centes criatures infantades, només de 
l’Estat espanyol, a les quals l’Elisabeth va fer guanyar 
“el triomf de la vida”.
A propòsit de la publicació del llibre La Maternitat 

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’histò-
ria del teatre independent de Cal 
Font a través de la mirada dels al-
tres.
De març a maig al Teatre de l’Au-
rora.

DIBUIXANT AMB LES 
TISORES
Assumpta Codina
Il·lustracions inspirades en el món 

dels més petits i retallades en paper.
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 igua-
ladina.
De l’1 al 30 d’abril al Casal Popular 
d’Igualada.

FORA DEL PAPER
Teresa Riba
Escultures i dibuixos sobre paper.
Fins al mes de juny al Mirador del 
Museu Molí Paperere de Capellades.

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 Artè-
ria, 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’exposi-
cions 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.

EXPOSICIONS

d’Elna, per part d’una bona amiga, com l’Assump-
ta Montellà; l’escapada a Elna que vam fer un grup  
d’igualadins/es, ens va permetre participar d’una 
mirada plenament corprenedora i, definitivament, 
inesborrable de la “Maternité Suisse d’Elne”.

L’escrit que apareixia en aquesta mateixa pàgina 
sobre La Maternitat d’Elna en la passada edició 
no era correcte. Avui apareix rectificat.

CULTURA  |  61Divendres, 7 d’abril de 2017



Apinas, 50 anys

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

L ’Associació de Pares Iguala-
dins de Nens i Adolescents 
Subdotat (APINAS) ha arribat 

al seus primers cinquanta anys. Els 
començaments foren molt difícils, 
per la manca de mitjans econòmics. 
Això feu que s’hagués de fer campa-
nyes de captació de socis protectors, 
postulacions, rifes, tómboles, sota el 
lema: “Àuria és amor”.
El dia 6 de juny de 1984, al Cinema 
Kursal, va tenir lloc una gala benèfi-
ca a favor d’APINAS, amb un recital 
de cants operístics que, desinteres-
sadament, oferí la famosa soprano 
Montserrat Caballé. Fou presenta-
da per Joan Armengol que, mercès 
a la seva amistat amb la prestigio-
sa cantant, facilità el concert. Fou 
acompanyada al piano per Miguel 
Zanetti. Va ser un èxit de públic i de 
recaptació, que reportà un benefici 
proper als tres milions de pessetes. 
Particulars i empreses “compraren” 
àries, per tal de que  l’èxit resultés 

més reeixit.
En la fotografia, directius de l’As-

sociació, encapçalada per Josep M. 
Planas, i premsa, visitant a la sopra-

no en el seu domicili, del carrer En-
tença, de Barcelona.  
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tren tripulat de cinc polzades i gaudeix 
d’un matí de maquetisme i col·leccionis-
me mai vist.
Diumenge de 10 del matí a 2 del migdia 
a Railhome Barcelona (c. Alemanya, 43)

TROBADA COUNTRY
Òdena 

Un bon pla de diumenge tarda pels amants 
de la música i el ball country. No cal tenir 
nivell per anar a balla.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Centre Unió Agrícola.

CINEMA
Piera 

Sessió de cinema adreçada al públic fa-
miliar amb la projecció del film “El petit 
príncep”.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

MÚSICA
Calaf 

Concert a càrrec de l’Orquestra de Cam-
bra de l’Empordà que oferirà: ‘(des)CON-
CERTO’”.
Diumenge a les 6 de la tarda al Casal de 
Calaf.

SARDANES
Calaf 

Sessió de sardanes amb música enllaunada 
en col.laboració amb l’EcoFira.
Diumenge a la 1 del migdia a la plaça 
dels Arbres.

TEATRE
Òdena 

Teatre Nu presenta “D’un Quixot”. Cinc 
músics i un director apassionat es troben 
per crear un espectacle sobre la novel·la 
Don Quijote de la Mancha. Per fer-ho, 
recorren a la Suite Burlesca de Telemann, 
obra a la vegada inspirada pel clàssic de 
Miguel de Cervantes
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Centre Unió Agrícola.

TEATRE FAMILIAR
Vilanova del Camí 

Espectacle familiar “Riallades”. Organitza 
Xarxa Vilanova del Camí.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al centre 
polivalent de Can Papasseit.

  DIMARTS 11  

DIMARTS DE DIÀLEGS
Igualada 

Espai de tertúlia, debat i reflexió a l’entorn 
de temes d’actualitat.
Dimarts a les 8 del vespre a la sala de so-
cis de l’Ateneu.

  DIJOUS 13  

SETMANA SANTA
Igualada 

Processó de Nuestro Padre  Jesús Nazare-
no y Maria Santísima de los Dolores.
Acompanyats per la Banda de Música 
d’Igualada..
Dijous a les 9 del vespre a l’av. de la 
Pietat.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre: ‘El regnat de les 
prostitutes’ de Magí Balcells i Balcells. La 
novel·la relata la història de dues dones ro-
manes que van aconseguir dominar l’Es-
glésia de Crist. Premi de les LLetres Cata-
lanes Ramon LLull 2016.
Dissabte a les 8 del vespre a la botiga 
Abacus.

TROBADA GEGANTERA
Piera 

XXII Trobada de gegants. Amb la partici-
pació de les colles de Sant Feliu Sasserra, 
Sant Cugat del Vallès, les Borges Blanques, 
Argelès sur Mer, Molins de Rei, Guinardó, 
Martorell, Grup de Tabals Desterrats i Ei-
xerits Geganters de la Vila de Piera.
Dissabte a partir de les 5 de la tarda al 
carrer Piereta.

CINEMA FAMILIAR
Els Hostalets de Pierola 

Projecció de la pel.lícula de cinema fami-
liar “Ballerina”.
Dissabte a les 6 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres.

VISITA GUIADA
Sant Martí de Tous 

Visita guiada al Tous medieval. a càrrec 
d’Anoia Patrimoni
Dissabte a les 11 del matí al local de l’AE-
COM (c. Major, 1).

VISITA GUIADA
Santa Margarida de Montbui

Visita guiada al castell de Montbui a càrrec 
d’Anoia Patrimoni
Dissabte a les 12 del migdia a la Tossa.

  DIUMENGE 9  

MÚSICA
Igualada 

Concert amb Formiga & Cigale. En aquest 
espectacle, una arpa celta, un violí i dues 
veus més que màgiques transporten els 
oients a llocs especials, mítics i inesperat.
Diumenge a les 7 de la tarda al Casal Po-
pular.

FERROCARRIL I COL.LECIONISME
Igualada 

1a matinal Vapor Viu + trobades de cava 
ferroviari
Vine a pujar al tren de vapor al circuit de 
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POESIA
Igualada 

Homenatge a Miguel Hernández
Alumnes de diversos centres de secundà-
ria i batxillerat d’Igualada llegiran poemes 
d’aquest autor.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada 

Enric Verdaguer. El jove cantautor iguala-
dí ens presentarà en format acústic temes 
del seu disc Moonstruck i altres cançons 
que van ser tot un èxit al principi de la seva 
carrera.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Doble concert amb Cala Vento i Vulk!. 
Cala Vento presentaran el seu treball Fru-
to Panorama. Un nou treball amb el que 
actualment estan de gira
Divendres a les 11 de la nit a laBastida.

MÚSICA
Igualada 

Concert amb en Joan Colomo, en Dalmau 
Boada i El Petit de cal Eril que s’ajunten de 
tant en tant en un projecte que es diu “Es 
Declivi”. Fusta, psicodèlia, electricitat, circ 
ambulant i el DIY del món mundial.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al bar mu-
sical Hot Blues.

MÚSICA
Piera 

Taller de música. Sessió orientativa que 
tracta la teoria, l’anàlisi i el llenguatge mu-
sical des d’una perspectiva autònoma.
Divendres a les 8 del vespre al local de 
Sant Jaume Sesoliveres.

MÚSICA
Masquefa 

Concert a càrrec d’Hotel Cochambre.
Divendres a 2/4 de 12 de la nit a la sala 
polivalent.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Sant Martí de Tous 

Presentació del llibre “Roqueta i les seves 
masies”, d’Elisa Vidal.
Divendres a les 9 del vespre a la Casa del 
Teatre Nu.

TROBADA POÈTICA
Capellades 

Trobada poètica amb la participació de 

l’igualadí Lleonard del Rio.
Divendres a les 7 de la tarda al Saló Rosa 
de la Societat la Lliga.

CONTES
Calaf 

“La petita puça”. Els nens i nenes de l’escola 
Alta Segarra i de la Casa dels Oficis expli-
caran i cantaran aquest conte.
Divendres a les 7 de la tarda ala Sala 
Folch i Torres del Casal.

  DISSABTE 8  

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Igualada 

“The ugly duckling”, by Hans Christian 
Andersen. Amb motiu del Dia internaci-
onal del llibre infantil i juvenil.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central.

MÚSICA
Igualada 

“Rèquiem en DO M”, de Charles Gounod
La Coral Mixta d’Igualada proposa un 
concert de Setmana Santa amb el Rèquiem 
de Charles Gounod .
Dissabte a les 9 del vespre a la basílica de 
Santa Maria.

MÚSICA
Igualada 

TOBOGGAN TONES. Els igualadins To-
boggan Tones tornen a laBastida amb no-
ves sorpreses.
Dissabte a les 11 de la nit a LaBastida

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Dragon girl” de 
Martín Piñol i Vótric, ed. la Galera
Novel·la d’aventures draconils per passar 
un Sant Jordi molt bèstia. Taller de manu-
alitats i una sessió de maquillatge draconil 
a càrrec de l’Alicia Villavecchia.
Dissabte a 2/4 d’1 del migdia a la llibreria 
Aqualata.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Com ser un pirata” 
de Ton Lloret i Martí Garrancho. Qui no 
ha somniat alguna vegada en ser un pira-
ta? Però realment qui eren els pirates
Dissabte a 2/4 de 2 del migdia a la botiga 
Abacus..
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Afroamericans A Montbui •  Fences

RAMON ROBERT / 

E n els darrers trenta anys, un bon 
nombre d’actors afroamericans 
han triomfat comercialment, as-

solint la condició de favorits del públic 
i d’astres del cinema. La llista és llarga, 
amb noms com els de Morgan Free-
man, Samuel L. Jackson, Forest Whi-
taker, Eddie Murphy, Danny Glover, 

Tots els dilluns, «dia  de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros ateneucinema.cat
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Jamie Foxx, Terrence Howard o Will 
Smith, per citar-ne nomes alguns. Però 
si ha un actor que ha sabut compaginar 
millor que ningú el caràcter comercial 
de moltes de les seves pel·lícules amb 
un nivell notable de qualitat artística, 
aquest ha estat Denzel Washington. 
Ara ens arriba la seva darrera pel.lícula, 
Fences, un melodrama familiar ambien-

tat en la dècada dels anys 50. 
Denzel Washington ha dirigit i inter-
pretat aquesta adaptació al cinema 
d’una obra guanyadora del premi Pulit-
zer, escrita per August Wilson. La tra-
ma, que te lloc a la ciutat de Pittsburgh, 
es centra en un empleat de l’empresa de 
recollida d’escombraries urbanes, dit 
Troy Maxson. Aquest és un home em-

prenyat amb la vida, i s’acostumat a fer 
pagar les seves frustracions als qui te 
més a prop, o sigui la seva pròpia famí-
lia. Alhora, carrega amb les injustícies i 
els prejudicis racials d’una època aspre 
i molt difícil per a la població negre.  
Afegir només que la interpretació que 
fa Denzel Washington del personatge 
central és excepcional

El llenguatge dels altres
El racó del Cineclub •  La llegada

RICARD FUSTÉ / 

D ijous dia 13, a les vuit del 
vespre, a la sala de l’Ateneu 
Cinema, el Cine-club pre-

senta en versió doblada la producció 
nord-americana del 2016 La llegada 
(Arrival), dirigida per Denis Villeneu-
ve.
Vam poder veure al Cineclub una de 
les primeres produccions del canadenc 
Denis Villeneuve: Incendies (2010). 
D’aleshores ençà, ha esdevingut un 
indispensable tant del cinema inde-
pendent com de produccions de gran 
format. Títols com Enemy, Prisioneros 
(2013) o Sicario (2015) li han atorgat 
un prestigi merescut i l’oportunitat de 
debutar en el gènere de la ciència-ficció 
amb La llegada i Blade Runner 2049, 

continuació del clàssic de Ridley Scott 
que s’estrenarà aquesta tardor.
Visualment impactant i amb una 
banda sonora hipnòtica de Jóhann 
Jóhannsson, La llegada adapta el relat 
de Ted Chiang  The Story of Your Life 
i narra una invasió extraterrestre apa-
rentment pacífica però sospitosa. Els 
humans no se’n fien dels immigrants, 
ja se sap, i contracten els serveis d’una 
lingüista per saber què volen uns és-
sers que tenen una manera de comu-
nicar-se molt diferent i també una 
altra concepció de l’univers que 
la doctora Banks (excel·lent Amy 
Adams) haurà d’esbrinar a risc d’una 
implicació molt personal. Compren-
sió i acceptació –dels altres, dels es-
deveniments- són els grans temes 
d’un film subjugant i sorprenent



FRANZT  
França. Drama. De François Ozon. Amb Pierre Niney, 
Paula Beer, Cyrielle Clair, Marie GrubeR.  
Una petita ciutat alemanya, poc temps després de la I Guer-
ra Mundial. Anna va tots els dies a visitar la tomba del seu 
promès Frantz, assassinat a França. Un dia, Adrien, un mis-
teriós jove francès, també deixa flors a la tomba. La seva 
presència suscitarà reaccions imprevisibles en un entorn 
marcat per la derrota d’Alemanya ...

KONG. LA ISLA CALAVERA
Estats Units. Fantasia. De Jordan Vogt-Roberts. Amb Tom 
Hiddleston, Brie Larson, Samuel L.Jackson, John Good-
man
 Anys 70, un variat grup d’exploradors i soldats és reclutat 
per viatjar a una misteriosa illa del Pacífic. Però al endin-
sar-se en aquesta bella però traïdora illa, els exploradors 
trobaran alguna cosa absolutament sorprenent. Sense sa-
ber-ho, estaran envaint els dominis del mític Kong, el gegant 
goril·la el rei de l’illa. 

MAÑANA EMPIEZA TODO
França. Comèdia dramàtica. De Hugo Gélin. Amb Omar 
Sy, Clémence Pésy, Antoine Bertrand 
Samuel viu la vida sense responsabilitats a una platja del sud 
de França. Fins que un dia, una de les seves moltes parelles 
li deixa un bebe de pocs mesos. La nena es filla seva. Incapaç 
de tenir cura del bebe, Samuel viatja a Londres per trobar a 
la mare. Però no la troba. Passats vuit anys, la mare reapa-
reix. Ara vol la nena que va tenir de Samuel

EL REGNE DE LES GRANOTES
Estats Units. Animació. De Nelson Shin i Melanie Simka. 
Som al Regne de les Granotes. Quan el Rei Granota anuncia 
que el guanyador de les Olimpiades del seu regne es podrà 
casar amb la seva filla, aquesta s’enfada molt. La Princesa 
Granota vol ser lliure i independent. I decideix participar 
a les Olimpiades, convençuda de que pot guanyar-les. Apa-
reix llavors uns serp enemiga, que vol fer fracassar les Olim-
píades. 

FENCES
Estats Units. Drama. De Denzel Washington. Amb Denzel 
Washington, Viola Davis, Stephen Henderson. 
Amèrica, als anys 50. Un pare afroamericà lluita contra els 
prejudicis racials mentre tracta de tirar endavant amb la 
seva família en una sèrie d’esdeveniments fonamentals en la 
seva vida per a ell i per als seus. Denzel Washington porta al 
cinema una obra de teatre que ja va interpretar a Broadway.

LOS PITUFOS: LA ALDEA PERDIDA
Estats Units. Animació. De Kelly Asbury.
Barrufeta i els seus germans practiquen senderisme pel des-
conegut Bosc Encantat tractant de trobar un llegendari po-
ble 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.

CINCUENTA SOMBRAS MAS OSCURAS 
Estats Units. Drama romàntic i eròtic. De James Foley. 
Amb Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote, 
Kim Basinge  
Quan Christian Grey, que se sent ferit, intenta convèncer 
Anastasia Steele que torni a formar part de la seva vida, ella 
li exigeix un nou acord abans d’acceptar. Però quan la pare-
lla comença a ser més confiada i a tenir una certa estabilitat, 
apareixen dones del passat de Christian decidides a frenar 
en sec les seves esperances d’un futur junts. Basada en la 
novel.la d’ E.L. James.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

MAÑANA EMPIEZA TODO 
Dv: 18:00/20:10
Ds: 18:10/20:20/22:30
Dg: 18:10/20:20/22:30
Dll: 19:30/22:00
Dm: 17:00 (VOSE)
Dc: 18:10/20:20/22:30
Dj: 22:00
KONG. LA ISLA CALAVERA
Dv.: 22:20
Ds.: 16:00
Dg: 16:00
Dll: 17:00
Dm: 18:00
Dc: 16:00
Dj: 17:00
EL REGNE DE LES GRANOTES (cat)
Ds.: 11:00
Dg: 11:00
JEWELS (Dansa) Retransmissió des 
del Royal Opera House de Londres
Dm: 20:15
LA LLEGADA (Cineclub)
Dj.: 20:00

1/ LA BELLA Y LA BESTIA (TP)
Dv a Dg: 15:45/18:20/21:00
Dll i Dm: 18:20/21:00
1/ LA BELLA Y LA BESTIA 3D (TP)
Ds i Dg: 12:00

2/ LOS PITUFOS (TP)
Dv: 16:55/19:00
Ds Dg.:15:00/16:55/19:00
2/ ELS BARRUFETS (TP)
Ds i Dg: 12:55
2/ ES POR TU BIEN (7A) 
Dv a Dg.:21:10
Dll i Dm: 18:00/20:05
2/ EL GUARDIAN INVISIBLE (16A) 
Dll i Dm.:22:10

3/ LA BELLA Y LA BESTIA (TP)  
Dv Dll i Dm: 17:00/19:40/22:20
Ds i Dg: 13:00/17:00/19:40/22:20

4/ POWER RANGERS (12A)
Dv Dll i Dm: 17:25/19:55/22:30
Ds i Dg: 
12:25/14:55/17:25/19:55/23:30

5/ LOS PITUFOS (TP)
Dv: 15:50/17:55/20:00
Ds: 11:45/13:50/15:50/17:55/20:00
Dg: 11:45/13:50/15:50/17:55
Dll i Dm: 17:55
5/ EL BAR (16A)
Dv i Ds: 22:10
Dg Dll i Dm: 20:00/22:10

6/ LIFE (12A)
Dv: 16:20/18:30/20:40/22:50
Ds i Dg: 12:20/14:20/16:20/18:30/20:
40/22:50
Dll i Dm: 18:30/20:40/22:50

7/ MAÑANA EMPIEZA TODO (7A)
Dv a Dm: 17:30/19:50/22:15
7/ LOGAN 
Ds i Dg: 12:45

8/ GHISOT IN THE SHELL (12A)
Dv a Dg: 16:00/18:10/20:30/22:45
Dll i Dm: 18:10/20:30/22:45
8/ KONG. LA ISLA CALAVERA (7A)
Ds i Dg: 12:30SALA AUDITORI

LOS PITUFOS
Dv: 18:30
Ds i Dg:16:30
50 SOMBRAS MAS OSCURAS
Dv: 20:30
Ds:18:30/20:45
Dg:18:30/20:45

SALA PETITA

FENCES
Dv: 18:15/21:00 
Ds: 16:15/18:45/21:10
Dg.: 16:15/18:45/21:10

FRANTZ (7A)  
Dg: 18:00
EL VIAJANTE (7A)  
Dg: 19:45
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PASSATEMPS

Sudokus
2 8 7

5 4
4 8 6

8 6 7 1
3 5

4 2 3 8
6 1 5

3 7
7 1 9

9 2 8 3 6 7 4 5 1
7 6 5 2 4 1 8 3 9
1 3 4 9 5 8 2 7 6
2 8 6 5 7 3 9 1 4
3 9 7 8 1 4 6 2 5
5 4 1 6 2 9 3 8 7
6 7 3 1 9 2 5 4 8
8 1 9 4 3 5 7 6 2
4 5 2 7 8 6 1 9 3

Dificultat: Mitjana

2 1 3 4 8
4 5

6 2 9
4 2 9

3 6 1
6 7 8

9 6
5 1 7 2 4

2 9 6 1 3 5 7 4 8
7 4 5 2 9 8 1 3 6
1 8 3 7 6 4 2 9 5
4 5 2 9 1 6 8 7 3
6 3 1 8 2 7 4 5 9
9 7 8 5 4 3 6 2 1
3 6 7 4 8 9 5 1 2
8 2 4 3 5 1 9 6 7
5 1 9 6 7 2 3 8 4

Dificultat: Mitjana

8 6 5
2 6 1

9 5 3 7
3 1

4 6
9 5

7 2 3 4
6 7 2

2 3 5

3 7 4 1 2 8 6 5 9
2 6 8 7 5 9 1 3 4
1 9 5 6 4 3 2 8 7
9 8 7 3 1 6 4 2 5
5 4 1 8 7 2 9 6 3
6 3 2 4 9 5 7 1 8
7 5 9 2 8 1 3 4 6
8 1 6 9 3 4 5 7 2
4 2 3 5 6 7 8 9 1

Dificultat: Molt Alta

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

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

...i encomana la teva mona!!

Dilluns 
17 obert 
matí de 
9 a 14h

només a
la Rambla

no t'entretinguis gaire amb els passatemps...

HORITZONTALS: 
1. Oferta d’habitatges per jugar l’eliminatòria d’ascens. Inicial de franc / 2. Els hostes sovint de-
manen per ell. De l’ós amb família / 3. Hora de recular corrent. Omplert de fils (i no l’han pas 
esmentat). Col isolada / 4. Una llàntia a la petaca. Experimentada a buscar guerra / 5. Per ser un 
gramòfon és guai. Empaita en Tintín quan se’n va a l’oest / 6. Crea escola. Memòria desenvo-
lupada durant els embussos de trànsit / 7. El meu és llegir-me el de Bernat Metge. Sembla una 
mica de sorra i és tota una roca / 8. És al paper com al quisso el petaner. S’hi pengen fiques i s’hi 
escapça carn / 9. La carta magna, però col·loquialment, que figuri a l’acta. Valor afegit: força Meri 
i força marit / 10. Un glúcid a la resclosa. Per ser una moneda antiga té un valor estrany. Marges 
de benefici / 11. Semblo una mare menorquina, però sóc normal. Camps de batre al riberal / 12. 
El mig de la meitat. Rajoles quadrades fetes al Caire i encontorns. També crea estranyesa / 13. Es 
vesteix a mitges en senyal de dol. Entre l’envelat i la discoteca.

VERTICALS: 
1. Si estiguessin plegats no hi hauria cales ni sorrals. Imitació que amb foto queda millor / 2. Re-
galimar per dalt i per baix. Es poden veure però tocar no / 3. Original Versió. Es tracta, Carme, 
d’anar a netejar i pentinar llana. El cul d’en Jaumet / 4. Deu per protegir-nos de l’infern. Enemics 
de Cada any / 5. Primeres passes de l’oboista. Ep, xavala, escull: si pateixes de l’orella, és la que et 
toca / 6. Peça heràldica disminuïda a la meitat. El carboni li és una mala companyia / 7. Al mig 
del mig. Al·lego amistat amb en Marlon. Ningú és més a prop de la mar que ella / 8. Sentir com 
escapcen el roure. Colló, que és comestible! Dos quarts d’onze / 9. Resideixin allà on es trobin. 
Llista d’il·lustres / 10. Guardar-se dinerons per no haver de fer mal. Sortida sud de Llavorsí / 
11. Fil sense fi. Invectiva contra el dia de la triba, que és una barrina. Per nou li falta un ou / 12. 
S’escarrassa per pujar com un baró. Pol que es carrega amb antílops i es descarrega amb antòlegs.

 

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 P R O M O C I O E F A
2 L A V A B O U R S I D
3 A J N O M B R A T L
4 T A C A B R E G A D A
5 G R A M O L A U L I M
6 E R E T E N T I V A
7 S O M N I D U N I T A
8 P E T A D O R A R N

9 C O N S T I M E R I T
10 O S A R O V A L B I
11 P A R E I X O E R A L
12 I T C A I R O N S E
13 A S T A D A N C I N G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

www.teatrenu.com

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

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Vol en globus

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca TOTS ELS SORTEJOS

Teatre Nu



PROGRAMACIÓ  CANAL TARONJA  ANOIA

 DILLUNS

 DIMARTS

També pots veure 
programació a la carta a: 

canaltaronja.tv/anoia

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

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

 DIMECRES

 DIJOUS

 DIVENDRES

 DISSABTE

 DIUMENGE

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

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

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

10.00 - Info Taronja. 
10.45 - Repeticions.
16.00 - 1món.cat. Programa de la XAL 
18.00 - Repeticions.
20.00 - Info Taronja. 
20.45 - Targeta Taronja. 
21.30 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
22.00 - La Plaça. 
22.45 - Info Taronja. R
23.30 - El Termòmetre. /Anem per feina.
00.15 - Joves Talents. 
00.30 - En imatges. 
00.45 - Montbui Actiu. 

11.00 - Missa de Montserrat.
12.30 - Repeticions.
16.00 - 1món.cat. Programa de la XAL.
18.00 - Hoquei en joc. 
20.00 - Info Taronja. 
20.45 - Targeta Taronja. 
21.30 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
22.00 - La Plaça. 
22.45 - Info Taronja. 
23.30 - El Termòmetre. / Anem per feina.
00.15 - Joves Talents. 
00.30 - En imatges. 
00.45 - Montbui Actiu. 
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Abril
7: Joan Bta. de La Salle ; Epifani; Germà.

8: Joan d’Organyà; Macària. 
9: Maria de Cleofàs; Marcel.
10: Ezequiel; Dimes; Terenci.  

11: Estanislau; Isaac.
12: Juli I, papa; Damià; Vísia. 

13: Hermenegild; Martí I, papa; Agatònica 

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Els teus estimats: fills, M. Antònia i Frederic, Carles i Mireia, nets Marc, Pau i Marta, Maure, 
Bernat i Carla; germans Antònia, Maria i Miquel; cunyats i demés familiars ho fem saber a 
llurs amics i coneguts. La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de 
comiat que tingué lloc el passat dissabte 1 d’abril.

Vidu de Maria Madrona Sendra Costa

Igualada, abril de 2017

Morí cristianament el 31 de març a l’edat de 82 anys

En record de:

Rosa Pujol Tendas
Vídua de Ramon Pareta Estany

Ha mort  cristianament  el passat dimarts dia 4 
d'abril  a l´edat de 88 anys.

 A.C.S.

Els teus estimats:  fills, Jaume i Imma  i  demés 
familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts. 
La família volem agrair les mostres de condol 
rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc ahir 
dijous dia 6 d'abril a la parròquia de la Sagrada 
Família.

Igualada, abril de 2017

En record de

Funerària Anoia, S.L.

Ramona Vives Saperas
En record de:

Igualdada, 1 d’abril de 2017

No estalviava la llavor de la fe-
licitació, sempre amb bon sem-
blant. 
“Joan gràcies per felicitar, sem-
pre te’n recordes de la Paquita. 
Com vols que no me’n recordi, 
si sempre m’alimentes la me-
mòria injectant-me amb el teu 
somriure tan animós”.
Aquesta era la Paquita que 
lluitava per fer feliç al seu ma-

rit, fill i esposa del fill, enfron-
tant-se al mal d’esquena que 
patia feia anys, trobant el mi-
llor remei per allunyar-lo fent 
el bé als altres.
Recordo en el seu 50 aniversari 
de matrimoni gaudint-lo d’allò 
més, com un segon viatge de 
noces.
Contenta d’haver fet els deures 
d’esposa i mare del seu fill Mi-

Paquita Nuñez Feliz.
Sembradora del segon cognom

quel i esposa Neus donant grà-
cies a Déu per gaudir dels seus 
néts Marta i David.
Ens deixa, crec més que satisfe-
ta, agraint al Sr. que la compen-
sava de tot l’exemple que ens ha 
donat, evitant-li més patiment.
Gràcies Paquita

Joan Pujol i Bartrolí

Avui a ¾ de 8 del vespre, i a 
l’església de la Pietat tindrà lloc 
el sisè i darrer dels Misereres o 
Divendres de Pregària al Sant 
Crist d’Igualada, en l’escaiença 
de la celebració de la festa de la 
Mare de Déu de la Pietat, co-pa-
trona d’Igualada. En aquesta 
ocasió, solemnitzarà l’eucaris-
tia amb els seus cants, l’Schola 
Cantorum, sota la direcció de 
Pol Pastor, i amb l’acompanya-
ment a l’orgue de Josep Xaubet. 
El proppassat divendres tingué 
lloc el cinquè dels Misereres, 
dedicat a la Comunitat dels 
Missioners de Sant Josep, orde 
fundada per l’igualadí P. Josep 
M Vilaseca. Sota la presidència 
del P. Miguel Guillén, comptà 
amb una nombrosa represen-
tació d’aquesta comunitat, que 
tingueren compte de les lectu-
res, ofrenes i pregàries. 

Divendres de pre-
gària al Sant Crist

Dins ja dels actes finals de les 
Festes del Sant Crist d’Igua-
lada, el proper dimarts dia 
11 d’abril, a partir de 2/4 de 
8 del vespre i a l’Església del 
Roser, tindrà lloc un concert 
a càrrec del Quartet Altimira, 
que sota el títol “Música des 
del dolor”, oferirà un seguit 
de peces amb temàtica de Set-
mana Santa. Concretament 
les peces seran dels compo-
sitors Samuel Barber i Dmitri 
Xostakóvich.
El quartet Altimira, és una 
formació de recent creació, 
formada per Luis Peña i 
Joan Mestre als violins, Da-
vid Andújar a la viola i Ma-

riona Tuset al violoncel. Està 
previst que en el mateix con-
cert, els intèrprets ofereixin 
una explicació sobre les ca-
racterístiques i significat de 
les obres interpretades.  L’en-
trada és gratuïta.

Concert “música des 
del dolor” a càrrec del 
Quartet Altimira



              

·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i 
postpart
·Tallers per nadons

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes matí. 
Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)

93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

De dilluns a divendres de 9 a 14h
 i de 15 a 20h

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 75 
PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de la 
personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Acupuntura, Shiatsu, Massatge 
terapèutic, Re�exologia, Flors de Bach, 

Dietètica, Plantes medicinals, Ioga 
integral, Moviment lúdic, Hipopressius, 
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 7: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Dia 8: LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 9: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 10:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 11: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 12: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 13: ADZET
Av. Barcelona, 9

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

Passeig Verdaguer, 55 - Local 10
08700 - IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01
www.bocaaboca.cat - info@bocaaboca.cat

especialistes en prevenció
logopèdia
podologia i posturologia
sedació conscient 
implantologia
totes les especialitat odontològiques
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Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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Els pisos amb serveis per a persones grans

A mesura que ens anem fent 
grans les tasques de la llar 
se’ns fan més feixugues i molt 
sovint veiem com els fills mar-
xen de casa i el nostre domicili 
resulta ser més gran del que en 
aquesta nova etapa de la vida 
necessitaríem. Addicional-
ment, en moltes ocasions les 
escales o barreres arquitectò-
niques poden passar a ser un 
obstacle molest. 
En aquest moment, quan en-
cara es disposa d’autonomia 
per realitzar les tasques de la 
vida diària i per participar en 
activitats socials, moltes per-
sones grans opten per prio-
ritzar la seva qualitat de vida 
i viure en pisos adaptats a les 
seves necessitats.
La ciutat d’Igualada compta 
amb dos equipaments de pi-
sos de lloguer per a majors de 
60 anys que ofereixen la mà-
xima independència perso-
nal i alhora múltiples serveis 
inclosos i complementaris en 
el mateix edifici. Es tracta del 
Residencial ViuB1, amb 66 
pisos i inaugurat l’any 2008 
al carrer Joaquima Vedruna, 
i del Residencial ViuB2, amb 
71 pisos i inaugurat l’any 2012 
a l’avinguda Gaudí. Amb-
dós edificis són gestionats 
pel Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI). 
Malgrat que ambdós edificis 
estan totalment ocupats, la ro-
tació permet que les persones 

interessades que s’inscriuen 
en la llista d’espera puguin 
accedir a llogar un d’aquests 
pisos en termini de temps re-
lativament curt.
Es tracta de pisos de 45 a 50 
m2, amb una habitació doble 
o dues habitacions, mobili-
ari adaptat inclòs, rebedor, 
menjador–sala d’estar, cuina 
equipada amb nevera, plaques 
d’inducció i forn microones 
amb gratinador, bany adaptat 
amb dutxa plana i paviment 
antilliscant, terrassa individu-
al, llum d’emergència, sistema 
d’avisos en cas d’emergència, 
calefacció amb termòstat in-
dividual i preinstal·lació d’aire 
condicionat.
Els serveis inclosos són: 
• Suport del conserge disponi-
ble les 24 hores. 
• Sistema d’alarma centralit-
zat al pis i zones comunes que 
permet donar avís d’incidèn-
cia en tot moment. 
• Aire condicionat en zones 
comunes
• Una neteja a fons del pis un 
cop al mes
• Bugaderia comunitària de 
lliure accés a cada planta
• Recollida selectiva de deixa-
lles
• Servei d’informació i consul-
ta sobre recursos i serveis per 
a la gent gran
• Gestió i lliurament a domici-
li de compres a supermercat i 
medicaments

• Tallers formatius i activitats 
culturals
• Manteniment d’instal·laci-
ons del pis i zones comunes
• Premsa diària i revistes
• Biblioteca amb zona de lec-
tura i ordinadors connectats a 
Internet
• Sala d’estar polivalent
• Sala de gimnàs
• Piscina interior amb hidro-
massatge
• Jardins i hort terapèutic (no-
més al ViuB2)
I els serveis complementaris 
són:
• Restaurant-cafeteria amb 
descompte per als residents
• Traster i places de pàrquing 
opcionals
• Neteja addicional del pis
• Rentat i planxat de roba
• Activitats i tallers dirigits
• Fisioteràpia, rehabilitació i 
gimnàstica adaptada
• Perruqueria i podologia
• Ajudes tècniques i material 
ortopèdic
• Servei d’ajuda a domicili 
(SAD)
• Servei d’àpats a domicili
L’objectiu és garantir que la 
gent gran pugui viure bé i con-
fortablement al seu habitatge, 
mantenint l’autonomia el mà-
xim temps possible, a la vega-
da que es beneficia d’un ampli 
nombre de serveis addicionals 
i de la tutela de professionals 
sociosanitaris. Si els ocupants 
dels pisos posteriorment per-
den autonomia, el CSSI ofe-
reix un continuum assistenci-
al de serveis incloent el servei 
d’ajuda a domicili, l’hospital 
de dia, els centres de dia i en 
darrer terme la residència as-
sistida.
Els requisits d’accés als pisos 

són:
• Tenir més de 60 anys, o bé 
justificar la necessitat d’un pis 
amb serveis
• Tenir capacitat per realitzar 
les activitats bàsiques de la 
vida diària i el manteniment i 
la cura de la llar, i, si és el cas, 
tenir cura de la persona que 
convisqui amb el sol·licitant
• Tenir capacitat econòmica 
per fer front a les despeses del 
lloguer i de la quota comuni-
tària
• Complir amb els requisits de 
la normativa d’Habitatges de 
Protecció Oficial (HPO)
• Complir amb les condicions 

del contracte de lloguer i del 
reglament de règim intern
Els pisos estan qualificats com 
Habitatges de Protecció Ofici-
al (HPO) i per aquest motiu 
ofereixen un lloguer econò-
mic d’entre 228€ i 236€ al mes, 
i amb unes despeses de comu-
nitat inferiors als 400€ al mes 
que ja inclouen els consums 
de calefacció, aigua, electri-
citat i els serveis comunitaris 
inclosos.

Residencial ViuB1 – Tel. 93 
8017358         
Residencial ViuB2 – Tel. 93 
8047416 

Jordi Ferrer i Riba
Gerent del Consorci 
Sociosanitari d’Igualada

Concert al ViuB2

Coral del ViuB1

Hall del ViuB1

Interior d’un pis de ViuB2



                de   XAVIER BADIA CARDÚS 
Coordinador de Voluntariat de presons de Justícia i Pau
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“Preferim que qui ha comès 
un delicte estigui aparcat, 

com més temps millor”
Vaig néixer fa 64 anys a Barcelona. Soc llicenciat en Filosofia i 

Lletres per la UB. Vaig ser professor i director del IES Pere Vives 
Vich. Regidor de Cultura i tinent d’alcalde per Entesa per Igualada. 
Ara soc coordinador dels voluntaris penitenciaris de Justícia i Pau.

A mode de resum, perquè la gent ho entengui, quina 
és la vostra tasca a les presons?

En aquest moment a Justícia i Pau tenim 55 volun-
taris de presons, i el nostre objectiu és donar suport 

a les persones que estan privades de llibertat. Ajudar a augmen-
tar la seva confiança per tal que facin un procés personal cap al 
desistiment, és a dir, que quan surtin estiguin en condicions de 
no tornar a delinquir. És donar segones i terceres oportunitats a 
persones que han comès errors, a vegades esgarrifosos, però que 
tothom té el dret a refer la seva vida.

Què et va portar a arribar fins aquí?

Va ser una cosa una mica especial. Vaig estar treballant a la Ge-
neralitat amb temes de drets humans i quan vam acabar, amb el 
canvi de govern, vaig tornar a l’ensenyament però vaig voler anar 
a donar classes en una presó. Vaig demanar una comissió de 
serveis a la Generalitat i em van donar una comissió de serveis 
en una escola d’una presó. A partir d’aquí vaig conèixer aquest 
món, i quan em vaig jubilar sent mestre d’una presó vaig decidir 
dedicar-m’hi com a voluntari.

En quines presons participeu?

Som presents a tots els centres penitenciaris de la província de 
Barcelona. Hi som a Model i Wad-Ras, Brians 1 i Brians 2, Qua-
tre Camins (joves) i Lledoners.

Anem a la pràctica, quines activitats desenvolupeu?

Fem tres tipus d’activitats. Una és reforç escolar, és a dir, a cada 
presó hi ha una escola d’adults llavors tenim voluntaris que fan 
reforç escolar amb coordinació amb un mestre titular. Fan en-
senyaments obligatoris, castellà, català, anglès, preparació pels 

exàmens per a majors de 25 anys, suport a persones que estudien 
a la universitat. La segona, fem activitats culturals vàries com 
teatre, dansa, tallers artístics, lectures... I tercer, acompanyament 
personal, és a dir, anar a veure aquelles persones que o no tenen 
família o la família no vol saber res d’ells. 

En quina activitat veus que els interns evolucionen millor o 
valoren més?

El nostre objectiu és donar suport a aquestes persones, és a dir, el 
que l’intern valora és que el voluntari estableixi un vincle que és 
molt diferent del que estableix amb els funcionaris i treballadors 
de la presó. 

Tots els interns poden participar en les vostres activitats?

Sí, però han de voler, han d’acceptar ser acompanyats.

Em podries explicar alguna anècdota o cosa que hagis vist que 
t’hagi emocionat o impactat.

Recordo molt el primer dia que vaig entrar a la presó, l’impacte 
del primer dia és molt fort. Has d’entrar acompanyat, no s’obre 
una porta fins que no es tanca l’anterior. És un ambient hostil, 
molt repressiu, jo hi vaig entrar amb molta inseguretat. Després 
sobretot vas veient que dins de les presons hi ha molta vida.

Hi ha diferències depenent de la presó que aneu a l’hora de fer 
activitats? És a dir, el “target” d’interns?

Cada presó és un món. Cada presó té la seva pròpia dinàmica, 
tenen la seva pròpia cultura. I també cada mòdul és molt dife-
rent dins de cada presó. Normalment estan agrupats per tipus 
de delictes i això sí que dona perfils diferents més marcats. Els 
perfils de les persones determinen molt l’ambient general, i això 
també afecta amb la relació amb els voluntaris.

Com us afecta el tancament de la Model?

Allà hi tenim molts voluntaris que en principi es quedaran sense 
activitat. Ara estem intentant reconduir les persones que estan 
fent voluntariat amb nosaltres cap a altres presons, però les altres 
presons són fora de Barcelona. Són sobretot gent gran que fa 
temps que van voluntariat ens és difícil que vulguin continuar. 
Estem intentant reconduir-los però per als voluntaris que viuen 
a Barcelona vol dir agafar el cotxe, desplaçar-se i això sempre 
costa, sobretot la gent gran.

Hi ha voluntaris joves i voluntaris grans, quins són els perfils 
dels voluntaris? D’on venen?

Hi ha de tot. Tenim voluntaris jubilats que procedeixen dels àm-
bits tècnics, també tenim força gent procedent de l’ensenyament. 
I la gent jove que se’ns acosta, que n’hi ha molta, sobretot venen 
de l’àmbit social, gent que estudia o ha estudiat criminologia, 
dret, treball social, psicologia... Després també tenim casos de 
gent que s’han sensibilitzat davant d’aquest tema per algun mo-
tiu personal. És molt variat i això és una gran riquesa. 

Hi ha casos com el teu que ja veniu del món de l’ensenyament 
i tot acompanya, i gent que potser ve pel contrari, el típic en-
ginyer que ha hagut d’estar tancat en un despatx tota la vida 
i potser ara té ganes de fer aquestes activitats més humanes.

Sí, és un voluntariat una mica silenciat, la societat en general 
no vol saber gaire de les presons. La societat preferim que el 
qui ha comès un delicte estigui aparcat i ho estigui com més 
temps millor. Això també passa amb el voluntariat una mica, 
és silent, callat.                                                

Ton Casellas, @toncasellas

És curiós com alguns partits polítics maregen la perdiu. Ens han estat venent dia sí dia també que ara som Vegueria Penedès, i resulta que un con-
seller comarcal d’Esquerra beneeix l’Ateneu Cooperatiu de la CATALUNYA CENTRAL que es presenta públicament a la Tossa de Montbui, i Esquerra 
Republicana, d’altra banda, celebra el seu Sopar de la República -almenys així ho anuncia internament- amb la presència estel·lar de la Delegada del 
Govern de la Generalitat a la CATALUNYA CENTRAL... Home, amb el temps que hi ha hagut fins avui per poder-ho fer, precisament ara no tocaria, 
oi? No voldríem pas pensar, que no som malpensats, que darrere de tot això s’amaga, ni que sigui tènuement, la mala maror -per no dir tempesta 
gairebé d’imminent tsunami- que es viu al govern del Consell Comarcal, on diuen que PDeCAT i ERC més que governar, se “suporten”, i cada vegada 
menys, sort de les “nòmines”... Vaja, que allí els falten dos dies per seguir les passes d’Igualada, on ja és sabut que convergents i republicans ja ni 
governen, ni se suporten. Directament ni es parlen.


