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Ajuntament Masquefa
@AjMasquefa 

   
@elperiodico recomana el @CRARC_Masquefa 
com una de les 25 escapades de Setmana Santa.

L’EDITORIAL

La C-15, vital
No fa gaire dies, en una trobada amb la par-

ticipació dels empresaris més importants 
del sector del metall a l’Anoia, tornaven 
a aparèixer damunt la taula les mateixes 

mancances i queixes de sempre: les males connexi-
ons ferroviàries amb Barcelona són un hàndicap per 
a aquest tipus d’indústria, però també per a qualse-
vol altra de dimensions 
importants que s’interessi 
pel nostre territori. Ja sa-
bem que una inversió as-
tronòmica com la que su-
posaria fer una nova línia 
de tren és avui pràctica-
ment impossible, i, d’ar-
ribar, serà sempre perquè 
algun interès molt més 
superior imposi el seu 
criteri. Per exemple, les 
necessitats del “port sec” 
de Saragossa, que clama per un millor accés de la seva 
imponent indústria logística a la capital catalana...
Mentre esperem que algú de l’Anoia comenci a cercar 
companys de viatge de més pes en aquesta aventu-
ra, també és interessant una de les observacions que 
va sorgir durant la trobada empresarial: costa trobar 
personal a l’Anoia amb coneixença àmplia d’idiomes. 

La disponibilitat de bona formació -o més aviat, ade-
quada a les necessitats d’aquí- continua essent un 
problema, pel que es veu, a Igualada i comarca. La 
solució, ens expliquen, està arribant gràcies a la C-15. 
Efectivament, la millora del temps de viatge -i de se-
guretat- amb Manresa i Vilafranca està servint per a 
“importar” personal, que, de fet, és a 25 minuts de 

casa seva. Si bé cal es-
tar alerta amb aquesta 
observació, també és 
cert que les carrete-
res són de dos sen-
tits. També hi ha gent 
d’aquí que, cada dia, 
se’n va treballar a fora.
En qualsevol cas, la 
C-15 està esdevenint 
una via de comunica-
ció essencial per a les 
aspiracions socioeco-

nòmiques de la comarca, sobretot de la Conca d’Òde-
na. D’aquí que la necessitat del seu desdoblament 
entre Manresa i Vilafranca hauria d’esdevenir un 
“projecte de país”, més enllà de les nostres legítimes 
reivindicacions. Ens agradaria veure en el govern de 
la Generalitat la mateixa celeritat en aquest tema que 
la que ha tingut en altres qüestions menors. 

Ens agradaria veure en el 
govern de la Generalitat la 

mateixa celeritat en aquest tema 
que la que ha tingut en altres 

qüestions menors.
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Xavier Figueres
@xavifigueres  

Quan la mort esdevé aviat, inesperada i injusta 
la pèrdua és més gran i difícil!

DEP Carme Chacón
Mare, filla i companya activa i compromesa

Aigua és vida Anoia
@AiguaAnoia 

 
No volien pancartes al carrer... doncs penjades 
als balcons. 4.000.000€ de beneficis d’Agbar en 
8 anys? Municipalitzem l’aigua! @aiguaesvida

Marcel·líMartorell
@martorellfm

  
@ArranIgualada aquesta és la vostra cutre revo-
lució? Empastifant una façana recent arreglada? 

Feu-vos-ho mirar

Maria Senserrich
@msenserrich 

Ja és oficial les Caramelles de Tous reben la 
Creu de Sant Jordi! Orgullosa també per la 

il·lustre igualadina Teresa Gimpera

Josep Llopart 
@llopart_josep  

Arrenca la primera Cursa BTT organizada per 
la “Penya la Buti” 37km de recorregut per un 

entorn privilegiat  #piera57km

Jordi Cuadras
@jordicuadras

Una de les comarques amb més atur i a punt 
de disgregar-se, i el Consell Comarcal discutint 

sobre com inventar un escut.

Anoia Esports
@anoiaesports  

Igualada supera amb nota el Campionat d’Es-
panya d’Estètica de Grup @cgaulacf #igualada

ECOdena
@Odenabike  

Ja no falta res!  Nosaltres també serem 
a la @Volcatbtt

#latevaveu

Òmnium Anoia
@OmniumAnoia 

No hi havia res i es va lluitar per tot: llar d’in-
fants, aigua, ambulatori... Reconeixem @lesllui-

tes de l’AAVV La Convivència de Montbui

José Manuel Garcia-Margallo, ex-
ministre d’Afers Exteriors, va dir “Si 
només depengués d’Espanya, amb 
prohibir les coses s’hauria acabat, 
però el partit (de Catalunya) es juga 
fora”.

Gabriel Rufián, diputat per ERC, va 
preguntar a Daniel de Alfonso “quan 
diu allò de considera’m un caporal del 
teu cos, és que era un ‘mamporrero’ 
més?” I quan va ser cridat a l’ordre va 
dir “canvio ‘mamporrero’ per lacai”.

Daniel de Alfonso, exresponsable 
antifrau es va queixar que l’insultes-
sin i va etzibar “jo resultava molt in-
còmode per a molta gent, perquè és el 
que més feia contra la corrupció.” 

Jorge Fernández-Diaz, exministre 
de l’Interior, va negar haver dit “això 
t’ho afina la fiscalia” i va reptar “a 
demostrar que les cintes no estaven 
manipulades”. 

Inés Arrimadas, cap de l’oposició al 
Parlament, va dir a Carles Puigde-
mont, president de Catalunya, “no 
hi haurà referèndum ni independèn-
cia i vostè ho sap. No ens faci perdre 
més el temps”

Enric Millo, delegat del govern a 
Catalunya, va aclarir que la proposta 
de pressupostos de l’estat no recullen 
el que Mariano Rajoy, havia promès 
la darrera setmana, perquè “tothom 
entén que els 4.200 milions d’euros 
no s’executen el primer any, sinó 
que es van executant d’acord amb la 
previsió plurianual que el Ministeri 
d’Hisenda té preparada”.

Pedro Antonio Sánchez, expresi-
dent de Murcia, implicat en el ‘cas 
Púnica’, va dimitir segons ell “per 
impedir un perjudicial i impossible 
tripartit”. Pocs dies després se l’im-
puta d’un nou cas, el de l’Auditori de 
Puerto Lumbreras.

ETA ha confirmat que “ja és una or-
ganització desarmada, perquè les ar-
mes i els explosius que tenia sota el 
seu control estan en mans de la soci-
etat civil.”

Íñigo Méndez de Vigo, portaveu 
del govern de l’estat va respondre “El 
govern espera que ETA es desarmi i 
que sàpiga que no aconseguirà res 
del govern ni cap rèdit ni cap benefici 
polític. Que es desarmi, es dissolgui, 
demani perdó i ajudi a esclarir allò 
que no està clar. Que no esperin res 
de nosaltres.”

El president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, ha desmentit aquest 
matí que el Govern pagués per la 
trobada que ell va mantenir amb l’ex-
president dels EUA Jimmy Carter. 
“No hem pagat res per la reunió amb 
l’expresident Carter És una fake-news 
inventada pel PP”.

El món de la política es mostra cons-
ternat per la sobtada mort de la soci-
alista Carme Chacón, de 46 anys, ex-
ministra de Defensa en el govern de 
José Luis Rodríguez Zapatero.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



L a recordarem sempre en tots els 
combats, des de l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, al Mi-
nisteri de Defensa, aspirant a la 

secretaria general del PSOE. La seva imat-
ge passant revista a les tropes embarassada 
del seu fill Miquel es va convertir en sím-
bol dels sostres de vidre progressivament 
trencats per les dones del nostre país.

Dona de conviccions, respectada pels seus 
companys però també pels seus adversaris. 
Treballadora incansable, no oblidava mai 
la cardiopatia que finalment ha acabat amb 
la seva vida però tampoc deixava que això 
condicionés la seva vida política, familiar i 
professional. 

Dona lliure de pensament propi era també 
militant de partit. Mai va perdre de vista 
la dimensió col·lectiva del projecte socia-
lista que va contribuir a construir des de 
ben jove. 

Carme no deixava ningú indiferent, la seva 
enorme capacitat de treball i el seu com-
promís amb totes les causes que conside-
rava justes, la posaven en contacte i de ve-
gades en tensió amb tot tipus de sectors i 
interessos socials. El seu pas pel Ministeri 
d’Habitatge el va posar en relleu i encara 
és hora que algú reconegui l’enorme esforç 
d’ajudar en l’accés de joves a l’habitatge a 
través de la renda bàsica d’emancipació. 
Tampoc va ser ben entesa la seva preocu-
pació per les ocupacions il·legals d’habi-
tatge quan afectaven propietaris legítims 
no especulatius. 

Avui els seus companys i amics socialistes 
de l’Anoia i d’arreu ens sentim especial-
ment colpejats per la seva mort sobtada. 
Volem que la seva família ens senti molt 
a prop en un dolor que compartim. El seu 
exemple, la seva trajectòria i el seu treball 
no han estat en va, i la seva memòria aug-
menta l’exigència de tots aquells i aquelles 
que compartim els seus ideals de justícia 
social. 

Que la terra li sigui lleu i que el seu record 
ens acompanyi sempre.  
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Més de 40 anys desenvolupant i 
realitzant els seus projectes i il·lusions

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

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

estilllar@yahoo.es
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SOCIALISTES DE L’ANOIA En record de Carme Chacón

#L’enquesta de la setmana

Creus que serà beneficiós per la Festa Major 
d’Igualada la marxa de La Coll@nada de l’es-
pai de Barraques?

 Sí 63%  No 37%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Colpits per la mort de la companya 
Carme Chacón. 

Els Socialistes de l’Anoia ens sentim més 
orfes, més sols, més tristos, però el consol 
que ens quedarà és tot el que ella va fer 
en defensa de les seves idees, i la seva 
convicció ens acompanyarà sempre.

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

63
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LES CARAMELLES DE SANT MARTÍ DE TOUS

Aquesta agrupació centenària serà guardonada enguany amb la 
Creu de Sant Jordi de la Feneralitat de Catalunya. Felicitats!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

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

RECICLATGES SABATÉ: 
NO TENEN FULLS DE 
RECLAMACIÓ, NI 
SABEN QUÈ ÉS
Manel Caparrós

Una de les pitjors atencions rebudes de 
la meva vida. NO TENEN FULLS DE 
RECLAMACIÓ, NI SABEN EL QUE 
ÉS. Avui he anat a portar uns cables i 
uns ferros que tenia per casa. Només 
arribar, l’encarregat (Jordi) de la porta 
em diu que pesi el cotxe a la bàscula i 
que porti una cosa aquí i l’altra allà. Al 
cap de 10 segons surt de la garita i em 
diu, cridant, que sóc al mig del pas i 
que no deixi el cotxe allà al mig. What? 
Si m’ho havia dit ell que ho poses allà 
a la bàscula. Tot seguit comença a in-
crepar-me preguntant on havia deixat 
cada cosa. Li explico i em diu que no 
he entès res i continua cridant. “Va que 
et pago i marxeu”, m’espetega. Jo li dic 
que no em cridi. Que parli amb edu-
cació. Quan entro a la caseta a cobrar, 
demano els fulls de reclamació perquè 
no estic conforme amb el tracte rebut. 
Però em diuen que no cal. Una noia 
administrativa em comenta que “no en 
tenim d’això. Si vol truco a la gestoria a 
veure si ells saben alguna”. Els dic que 
és obligatori tenir-los. Una segona ad-
ministrativa, més gran, diu que ho ar-
reglem sense la reclamació. Que no cal 
arribar tan lluny. Accepto i li demano al 
tal Jordi que es disculpi. No ho vol fer. 
Truco als Mossos d’Esquadra d’Igua-
lada. Em contesten, els hi explico. Em 
diuen que estan obligats a donar-me’l... 
Què faig, què fem? No em queda altre 
remei que explicar aquesta queixa al 
tiet Google, Així aprendran a tractar bé 
la gent.
Insisteixo: mal tracte. Gens d’educació 
i cap respecte pel client. Repeteixo. A 

Reciclatges Sabaté de la Pobla de Clara-
munt, Anoia, no tenen fulls de reclama-
ció. I pel que es veu, tampoc vergonya.

OH HAPPY CATALAN!
Joan Pinyol

Al marge de la popularitat televisiva 
del programa “Oh Happy Day” voldria 
subratllar l’evidència de l’anglomania 
lingüística generalitzada. Volem ser 
moderns per la via anglòfona i després 
els guanyadors de l’Oh Happy Day, els 
Friendship Sound, que van guanyar la 
final a les Sound Six i als Not Name des-
prés de vèncer, entre altres, a les Juke-
box o els Obmud, només són capaços 
de considerar-ho tot molt guai i molt 
bestial. Què ens està passant? Cal que 
tots, programa inclòs, es posin un nom 
anglòfon per semblar més moderns i 
més fashions? La nostra llengua no els 
suggereix cap altra possibilitat de nom? 
Tot plegat no fa cap favor al català i cada 
vegada en trobem més exemples. A 
Igualada, amb el Night Glow que cada 
any posa fi a l’European Ballon Festival, 
amb el Rec Stores, amb el Nuvist Fest, 
amb l’Urban Running Night Show, amb 
el club de lectura Chick-lit, amb el The 
European Knitwear Fair BSTIM  Manu-
facturing Fair i amb el primer hospital 
simulat d’Europa, el 4D Health Inno-

vation Simulation Center. Menystenir 
la llengua catalana en benefici d’una 
altra que gaudeix d’infinites cobertures 
internacionals, de la preeminència en el 
sector de les noves tecnologies i de mili-
ons de parlants per tot el món és frenar  
l’evolució de la nostra bella manera de 
comunicar-nos i d’explicar-nos el món.

DIMISSIÓ A 
PODEM VILANOVA
José Manuel Escarmena Alves

És la meva intenció dirigir mitjan-
çant el present escrit, el comunicat de 
la meva dimissió com a portaveu del 
Cercle Municipal  Podem de Vilanova 
del Camí, des del passat dia 27 de març 
del 2017, així com exposar-los amb la 
major claredat les motivacions de han 
donat lloc a la meva decisió.
Després de tres anys de lluita en la cre-
ació i mobilització de Cercles Podem a 
l’Anoia i particularment el de Vilanova 
del Camí, em veig en la necessitat per 
imperatius d’honestedat política i per-
sonal de renunciar al meu càrrec i les 
meves accions en relació a Podem .
Han estat molts els moments nefastos 
superats, de vegades, amb més cor que 
convicció i confiança en les accions de 
partit, durant la vida del Cercle Muni-
cipal de Podem.

Els diferents processos interns, les cam-
panyes electorals, les decisions orgàni-
ques i organitzatives sempre van supo-
sar assumir certes contradiccions fins a 
la situació final insostenible que avui pa-
tim com és la configuració o sorgiment 
del que s’ha vingut a anomenar Un Nou 
Subjecte Polític; aquest eufemisme que 
pretén presentar que s’està creant algu-
na cosa més que un nou partit polític, 
quan no es tracta d’una altra cosa: crear 
un nou partit amb la integració de no-
ves i velles estructures i persones i per-
sonatges, que sempre es col·loquen o 
intenten col·locar-se en primera línia o 
al vagó adequat per quan el tren disposi 
la seva partida. És això, el meu absolut 
desacord amb les formes i maneres en 
què s’executen i s’ordenen aquestes ini-
ciatives, les que avui em fan impossible 
seguir en el meu actual càrrec i vincula-
ció amb el partit.
Es pretén per la plataforma política 
coneguda com En Comú sustentada so-
bretot en la municipalitat de Barcelona 
amb “Barcelona en comú” engoleixi per 
absorció a Podem Catalunya, i tot això 
amb un procés dirigit per aquells i a un 
preu ínfim.
Al meu entendre, Podem i molts dels 
que el componen a Catalunya i parti-
cularment a l’Anoia semblen més aviat 
treballar per l’enderrocament del propi 
partit en favor de l’esmentat Nou Sub-
jecte Polític i no només subordinar-se a 
ell, sinó dissoldre en ell.
Faig saber la meva decisió i la seva mo-
tivació pel compromís que vaig subs-
criure fa molts mesos amb la gent, la 
bona gent de Vilanova del Camí.
També vull agrair a tots/es, que han 
passat pel Cercle Podem Vilanova del 
Camí, des dels començaments, fins al 
dia d’avui, pel seu treball, per la seva 
amistat, per la seva obstinació, per ser-
hi en el bo i el dolent.
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El taulell de la nostra cuina, una eina 
de treball a valorar 

Elisabet Valero Morera
Professional en el sector del 

moble de cuina

c
u
i
n
e
s

És molt normal, i cada vegada més freqüent degut a la varietat de materials existents, 
tenir dubtes quan decidim reformar la nostra cuina: un d’ells en el moment d’escollir el 
taulell de cuina o superfície de treball.

Quin material és el millor? Quines diferències hi ha entre uns i altres materials?

Hem de tenir en compte que la cuina és sempre un espai on la família hi farà vida, per 
tant el taulell és un element fonamental a l’hora d’avaluar la relació entre disseny i dura-
bilitat.

Parlem de les característiques bàsiques que haurà de complir la superfície de treball per 
la qual ens decidim. Les necessitats de cada client en determinaran l’elecció. 

QUARS Silestone, Compact… Material amb una resistència mitjana als cops i a les 
ratllades, però molt alta resistència a les taques per a l’absència de porositat. No 
aguanta les altes temperatures.

PEDRA NATURAL Granets, Marbres…. Per a cuina s’utilitza més el granet degut 
a l’alta duresa que té enfront les ratllades i els cops. És un material porós, per tant 
absorbeix les taques, tot i que existeixen granits degudament tractats per aquests 
temes, com és ara el SENSA.  Contràriament al granit, els marbres ens ofereixen una 
baixa resistència en tots els aspectes.

PORCELLÀNICS Neolith, Dekton, ItopKer… Actualment és el material més utilit-
zat per a taulells de cuina per la seva alta resistència a les ratllades i també a les altes 
temperatures. A causa de l’absència de porositat les taques no l’afecten. La resistèn-
cia als cops és mitjana. 

SÒLID SURFACE Corian, Krion…Material molt elegant que destaca per la seva fà-
cil neteja i per l’absència de juntes. Fabricat amb resines sintètiques, és l’únic mate-
rial que ens permet fabricar grans longituds amb juntes totalment invisibles. Un as-
pecte a destacar, és la total reparació que ens permet el material en cas de necessitat.

ACER INOXIDABLE Material altament higiènic però gens resistent als cops i a les 
ratllades. No s’utilitza gaire en ús domèstic, però sí en ús industrial.

També existeixen altres materials amb un ús no tan freqüent, com són els taulells 
laminats, de fusta massissa, o fins i tot de vidre.

Mobiliari de cuina i bany
C/ Lleida núm. 19,  08700 – IGUALADA
Tel. 93 803 55 05
info@valmor.cat – www.valmor.cat 

46 anys al seu servei

Distribuïdor oficial

Principals  materials existents

  SILESTONE UNSUI POLIT

GRANIT BLANC CRISTALL ENVELLIT

 ITOPKER STORM

CORIAN GLACIAR WHITE



E spanya és l’únic país 
del món on els culpa-
bles de delictes contra 
les persones campen 

lliures i els representants de la 
sobirania nacional poden ser 
apartats de les institucions.

Per posar alguns exemples. Pedro Cuevas l’onze 
d’abril de fa 24 anys, va matar al jove antifeixis-
ta Guillem Agulló. Ha complert només quatre 
anys de presó i ja està lliure. Lliure i pot ser, si 
vol, candidat de qualsevol grup feixista a Cor-
tes, a diputat autonòmic o a alcalde.
Miguel Blesa i Rodrigo Rato han estat condem-
nats a sis i quatre anys de presó pel saqueig de 
Bankia. Continuen lliures i sense ni mesures de 
control. O què dir d’Emilio Hellín, del Batallóns 
Vasco-Español que l’any 1980 va assassinar a 
l’estudiant Yolanda Gonzalez. Es va escapar de 
la presó aprofitant un permís i mai no ha com-
plert la condemna. Està treballant per a la po-
licia i la guàrdia civil com a expert informàtic.
L’Estat Espanyol “cuida” dels seus -sobretot si 
són feixistes- i en canvi agredeix sempre que 
pot -inclús retorçant la llei- als que no pensen 
en espanyol.

En gairebé 40 anys de democràcia espanyo-
la -més espanyola que democràcia- mai s’ha-
via vist que un representant del poble -català 
en aquest cas- fos desposseït del seu càrrec de 
diputat sense haver comès cap delicte, com li 
acaba de passar a Francesc Homs. No contents 
amb això, inclús li han prohibit de presentar-se 
candidat a eurodiputat. En canvi a l’exministre 
Sòria, implicat en els Papers de Panamà per te-
nir empreses i diners amagats en països off sho-
re, l’Estat Espanyol el van voler col·locar com 
a director general d’un organisme de la Unió 
Europea.
El president de la Generalitat de Catalunya, 
Carles Puigdemont, hores d’ara ja ha rebut cinc 
requisitòries del Tribunal Constitucional on se 
l’adverteix que si continua amb la seva deriva 
independentista, podrà ser imputat penalment 
i podria anar a la presó.
I aquests no s’estan de brocs. Hores d’ara ni tan 
sols han acceptat d’anular el judici sumaríssim 
que va portar a l’afusellament de Lluís Com-
panys l’any 1940. Com tampoc tenen manies a 
l’hora de contractar a l’advocat que va redactar 
la pena de mort contra Puig Antic l’any 1974, 
per defensar els assumptes de la Sánchez Ca-
macho.
S’acostem temps en què caldrà plantar cara 
a l’Estat i mantenir-nos dempeus davant les 
agressions d’un estat amb -cada vegada més- 
tics feixistes. Resistirem. 

L’Estat Espanyol “cuida” dels seus 
-sobretot si són feixistes- i en canvi 
agredeix sempre que pot als que no 
pensen en espanyol. En 40 anys mai 
s’havia vist que un representant del 
poble fos desposseït del seu càrrec 

sense haver comès cap delicte, com li 
ha passat a Francesc Homs 

JOSEP ELIAS FARRÉ

Resistirem Les campanes del Sant  d’Igualada

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

La devoció al Sant Crist 
d’Igualada s’expresa de 
diverses formes. Una 
d’lles es la dedicació de 

campanes.
Tenim notícia d’una campana, 
fosa en 1723, que Mossèn Ama-

deu Amenós, creia que era dedicada al Sant Crist, 
Fou beneïda el 29 d’agost d’aquell any, essent apa-
drinada per,ada Francesc Boleda,Tinent de corre-
gidor i la Sra. Maria, de Ramon Argullol, que li 
possaren els noms dels sants patrons d’Igualada: 
sants  Bartomeu i Faust.
Tot i així, l’es-
mentat Mn. 
Amadeu creia 
que la inscrip-
ció que porta-
va: “ Christus, 
vincit, Christus 
regnat, Christus 
imperat, Chris-
tus ommi malo 
nos defendat”, 
era una refe-
rència al nostre 
Crist crucificat. 
Portava també 
gravat l’any de la seva fossa i “Ave Maria gratia 
plena”
Pesava 23 quintars. En total costà 35 lliures, més la 
vida dels mestres. Existeix la creença de que, dita 
campana, fou la que cridà els sometents a partici-
par en les batalles del Bruc ,..del 1808, en les quals 
hom comptà amb l’ajuda espiritual del Sant Crist 
d’Igualada. (1)
Si aquesta campana, només, pot suposar-se que 
era dedicada al Crist igualadí, tenim ara una nova 
campana que realment està referida, sens cap 
mena de dubte, a Ell. És una que fou construïda a 
la casa Albert Bachert (Heilbronn). A l’octubre de 
1989, vaig tenir la satisfacció de veure, en aquell 
establiment alemany, una de les foses de les ac-

tuals campanes de Santa Maria, entre les quals hi 
figura la que porta el nom del Sant Crist d’Iguala-
da. Juntament amb les altres, fou beneïda pel bisbe 
de Vic, l’11 de novembre de 1990, essent penjada 
al campanar el 19 de febrer de 1991  i foren es-
trenades el 31 de març d’aquell mateix any. Té un 
diàmetre de 140 cms. i pesa 1589 Kgs., però jun-
tament amb el jou de fusta, el seu pes arriba als 
1800 Kgs.
En la seva part exterior, porta  gravada una repre-
sentació de la venerada imatge de l’Espòs de Sang 
i aquestes inscripcions: “Santa Maria d’Igualada 
//1990// Josephus M. Guix Epis// Sant Crist d’Igua-

lada// Adorem, 
oh Redemptor// 
vostre imatge 
d’Igualada// IV 
Centenari de la 
suaor de sang// 
Adoramus te 
Christe et bene-
dicimus tibi”//
El mateix dia 
que foren es-
trenades, el bis-
be de Vic   feu 
la benedicció 
d’una placa, 

recordatori, que fou col.locada al campanar,que 
porta un medalló de bronze, amb el rostre del Sant 
Crist d’Igualada, de Teresa Riba, on hi consten els 
noms de; Joan Pau II, Josep M. Guix i Joan Rau-
rell, Papa, Bisbe i Rector, respectivament.
El poeta Antoni Canals dedicà a la campana, un 
poema que començà així:
 “Per nom van posar-te Sant Crist d’Igualada
justa recordança del fet miracler
d’aquell sant divendres a mitja jornada
dintre la Capella del Roser”. 

(1) Veure llibre de Joan Farrés Florensa, “A l’entorn 
del Sant Crist d’Igualada” ( Març 2010 pag. 66)
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JAUME SINGLA
@jaumesingla



L a primavera es 
desvetlla escla-
tant, joiosa i ens 
recorda que les 

estacions existeixen de fa 
segles, mil·lenis. Van ser 
els primers homes els que 

s’adonaren de la naturalesa cíclica de la 
vida: l’hivern semblava engolir la calor, el 
sol es tornava més tebi i semblava perdre la 
seva batalla amb la fosca. La vida minvava 
i decreixia l’aliment, les bèsties es retiraven  
i la vida s’alentia. Llavors l’astre renaixia 
invicte fins al solstici d’estiu per arribar a 
la plenitud. Aquesta roda del temps va ser 
percebuda i va ser l’origen dels calendaris 
llunars i solars que marquen avui el nos-
tre món. I tots els qui som avui aquí tenim 
avantpassats entre aquests primers homes: 
els supervivents de mil i una desventures 
en el devenir dels anys del que ha estat la 
increïble lluita per la vida. Tots som ger-
mans, perquè tots tenim els mateixos pa-
res. I el nostre bressol és Àfrica. 
D’aquesta inversemblant història no en 
tenim gaires documents, però si un regis-
tre genètic que a la llarga ens portarà al 
naixement d’una nova disciplina: la geno-
història. Mentre no arriba tenim els docu-
ments que permeten sovint remuntar-nos 
en la nit dels anys i descobrir que venim 

La roda del temps
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d’històries valentes i tràgiques, o potser de 
covards que fugiren abans d’alguna batalla i 
salvaren la pell. Què hauria passat si el meu 
avi Vicenç Pascual hagués estat capturat pels 
nazis quan ajudava la resistència francesa a 
Normandia. O si Francesc Roca, republicà 
que va ser presoner a Argelers, hagués mort 
en el seu trasllat al posterior camp de Villa-
garcía de Arousa a Galícia. Ser valent era ar-
riscat aleshores i també ara, però potser no 
van poder triar. I què en sabem dels perills 
que afrontaren les dones? He tractat molts 
cops d’imaginar què deuria pensar el menut 
Matheu Roca, l’únic supervivent d’una epi-
dèmia durant la dècada de 1730 a l’Espelt, 
quan el seu tiet Jaume el portava a Igualada 
on acollit per la família aprendria en el futur 
l’ofici de barreter. És un dels avantpassats 
més antics que he trobat en papers i docu-
ments. Casualitats i causalitats.
El filòsof Artur Schopenhauer comença el 
seu extens assaig El món com a voluntat i 
representació amb una frase que inaugura el 
subjectivisme radical en la filosofia: el món 
és la meva representació. Una representació 
en la qual tots som part d’una Voluntat que 
es manifesta a través de formes diferents. 
Tots som germans en aquest teatre vital i te-
nim una part del gran repertori, som com 
una gota del mar profund. Una gota única, 
transparent, en eterna dansa amb el tot. 

BERNAT ROCA, professor de Filosofia i Història
@crossroads1815

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Sector públic vs. sector privat
tenen garantit el retorn al lloc de treball an-
terior.
Partits històrics com Unió ja han abaixat 
la persiana, i altres, com Iniciativa, van pel 
camí de diluir-se en altres organitzacions, 
deixant al darrere un munt de gent a l’atur i 
una corrua de deutes que no es podran pa-
gar mai. Deu resultar fàcil acostumar-se que 
tothom et faci reverències, fins i tot quan no 
te les mereixes, i deu ser molt còmode dis-
posar d’assistents que s’ocupen de la teva lo-
gística, i que fins i tot et filtren les trucades 
telefòniques inoportunes. Partint d’aquestes 
facilitats, deu ser molt difícil haver-ne de 
prescindir d’un dia per l’altre, o d’haver-te-
les de pagar de la teva butxaca. 
Passar del món de l’empresa privada, on 
t’has d’espavilar cada dia, al sector públic, 
és molt més fàcil que fer el trànsit en direc-
ció contrària. Pocs polítics que, afectats pels 
processos que dèiem abans, es queden sense 
feina són capaços d’adaptar-se al món com-
petitiu de l’empresa privada. A ningú se li 
escapa, però, que, quan un polític es queda 
a l’atur i decideix fer el pas cap al sector pri-
vat, l’agenda conreada durant els anys que va 
estar en política el pot ajudar a sortir-se’n. 
Però no tothom té la capacitat de fer-ho, i 
molts segueixen vivint dels pressupostos pú-
blics des dels molts cementiris d’elefants que 
tant sovintegen en aquest país. 

S i observem l’ofer-
ta política actual i 
ens centrem en els 
partits amb possi-

bilitats d’obtenir un nom-
bre significatiu d’escons a 
les pròximes eleccions i la 

comparem amb la situació de fa uns anys, 
veurem el canvi radical que s’ha produït. 
Així, partits que fins no fa gaire monopo-
litzaven la política catalana, com els con-
vergents i els socialistes, s’estan situant a 
un nivell molt més baix de representativitat. 
Dirigents polítics protagonistes gairebé dia-
ris dels mitjans de comunicació, com Duran, 
en molt poc temps han passat a l’ostracisme, 
i només uns pocs seran capaços de trobar 
una empresa privada que els contracti.
El pas de la política al món de l’empresa 
privada no ha de ser gens fàcil. No ho ha 
de ser especialment per a aquelles persones 
que des de molt joves només s’han dedi-
cat a la política i no han trepitjat mai una 
empresa que no sigui pública. Segurament 
és per això que un altíssim percentatge de 
parlamentaris són funcionaris públics en 
excedència, quan és ben sabut que aquesta 
composició del Parlament no reflecteix la 
realitat de la nostra societat. Cal no obli-
dar un petit detall: quan als funcionaris en 
excedència se’ls acaba la seva etapa política 



La Generalitat aprova una inversió de 2,1 milions d’euros per a 
rehabilitat la Teneria com a nova seu de l’Arxiu Comarcal
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Dues plantes es des-
tinaran a l’Arxiu Co-
marcal, mentre que la 

segona i tercera 
estaran ocupades

 per l’Escola d’Adults i 
l’Oficial d’Idiones

Simulació virtual de l’interior de l’Arxiu Comarcal, a la nova ubicació.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

J a es coneixia, però fins 
aquesta setmana no ha 
arribat la confirmació ab-

soluta. En la darrera reunió del 
Consell Executiu del govern 
de la Generalitat, es va apro-
var una inversió de 2,1 milions 
d’euros per a rehabilitar l’edifici 
de l’antiga Escola de Teneria, a 
la plaça del Rei, per encabir-hi 
la nova seu de l’Arxiu Comar-
cal de l’Anoia. Aquest immo-
ble, de grans proporcions, es 
va buidar fa dos anys quan es 
va traslladar tota l’oferta edu-
cativa superior al nou Campus 
Universitari. Recordem que a 
l’antiga Teneria també s’hi ubi-
caran l’Escola d’Adults i l’Esco-
la Oficial d’Idiomes.
L’import del finançament és 
exactament de 2.157.402,17€, 
destinat a l’aplicació  del conve-
ni de col·laboració amb l’Ajun-
tament d’Igualada per subven-
cionar les obres. 
L’autorització de despeses té 
un caràcter pluriennal, i esta-
rà distribuït en les anualitats 
següents: 150.000 euros l’any 
2017; 1.457.000 l’any 2018, i 
550.402,17 euros l’any 2019. 
 
Escola de Teneria 
durant més de 50 anys
L’any 1949, l’Ajuntament 
d’Igualada va cedir un solar de 
845 m2, on fins al segle XIX 
hi havia hagut l’hospital del 
municipi, per a construir-hi 
l’Escola Superior Industrial 
d’Adoberia. El projecte origi-
nal el van signar els arquitectes 
Buenaventura Bassegoda i José 
Antonio Coderch de Senme-
nat, les obres van arrencar el 
1951 i les classes van començar 
el 1956. 
Fins l’any 2014, quan l’activitat 
universitària es va traslladar 
al nou Campus Universitari 
del Pla de la Massa, la Teneria 
va acollir estudis universitaris 
vinculats a una activitat indus-
trial molt arrelada a la ciutat, 
com és l’elaboració de pell de 
qualitat. Des del 2015, gràcies 
a un arranjament provisional 
de la planta baixa, la instal·la-
ció acull l’Escola d’Adults de la 
Generalitat.
El projecte de rehabilitació, 
elaborat pels Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament d’Igualada 
amb el suport del departament 
de Cultura, preveu la reforma 
integral de l’edifici per a acollir 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, 
l’Escola d’Adults i, molt proba-

blement, l’Escola Oficial d’Idi-
omes d’Igualada.
 
Més de tres kilòmetres 
d’arxius
L’Arxiu Comarcal de l’Anoia 
(ACAN) va ser creat el 1982 
gràcies a un conveni entre el 
Departament de Cultura de 
la Generalitat i l’Ajuntament 
d’Igualada. L’any 1986 es van 
inaugurar les actuals instal·la-
cions de a l’edifici conegut com 
Casa Valls o Cal Maco, inte-
grant-se a la Xarxa d’Arxius 
Comarcals de la Generalitat 
de Catalunya. La direcció, co-
ordinació i impuls d’aquest ar-
xiu, com el conjunt de la Xarxa 
d’Arxius Comarcals de Cata-
lunya, correspon a la Direcció 
General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni. Des de 
l’any 1989, la gestió correspon 
al Consell Comarcal de l’Anoia.
En aquest sentit, l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia custodia do-
cumentació pública i privada 
de la comarca de l’Anoia i els 
seus fons més destacats són els 
de l’Ajuntament d’Igualada, els 
fons dels departaments de la 
Generalitat a l’Anoia, els fons 
notarials i els fons personals i 
d’empresa. L’arxiu compta amb 
més de 3.500 metres lineals de 
documentació (unes 35.000 
capses d’arxiu) gestiona un fons 
d’imatges molt important, amb 
fotografies des de 1870 fins als 
nostres dies, tant de temàtica 
local i comarcal com artística, 
que es complementa amb una 

biblioteca i hemeroteca especi-
alitzada en fotografia i cinema.
Cal Maco és l’edifici més noble 
de la Plaça de la Creu d’Iguala-
da, construït el 1914 seguint les 
tendències modernistes o post 
modernistes. L’arxiu ocupa el 
primer i segon pis i les golfes.

Detalls del projecte
De la Teneria, malgrat no ser 
un edifici catalogat pel seu va-
lor patrimonial, se’n mantin-
drà en bona part l’essència i l’es-
tructura, ja que és considerada 
una construcció emblemàtica 
al centre de la ciutat, projectada 
per dos arquitectes de prestigi. 
Se’l dotarà d’una nova presèn-
cia exterior, es recuperarà l’ac-
cés per la planta baixa a nivell 
de la Plaça del Rei, s’hi obrirà 
un gran pati interior amb en-
trada superior de llum natural i 
s’hi faran totes les adequacions 
relatives a l’accessibilitat.
La seva estructura interior 
s’adaptarà també als nous usos, 
amb un gran vestíbul a peu de 
carrer, la planta baixa i la pri-
mera planta destinades a rebre 
l’Arxiu Comarcal, les plantes 
segona i tercera dedicades a 

les necessitats docents de l’Es-
cola d’Adults i l’Escola Oficial 
d’Idiomes i la quarta planta, a 
la sota coberta, esdevindrà un 
nou dipòsit del mateix arxiu. 
En total, uns 1.800 m2 per al 
nou Arxiu Comarcal de l’Ano-
ia i uns 1.300 m2 per als usos 
educatius.
Aquesta millora permetrà, en-
tre altres aspectes, assolir els 
objectius de l’arxiu comarcal 
en relació al suport a la resta de 

municipis de la comarca que 
no compten, exceptuant casos 
puntuals, amb un servei d’ar-
xiu i, també, promoure una ac-
ció de captació de fons privats 
que fins aquest moment, per 
manca d’espai, no s’ha pogut 
desenvolupar de forma mas-
siva. I, a més, l’arxiu, amb les 
noves instal·lacions, podrà es-
devenir un punt de referència 
i suport en gestió documental i 
administració electrònica.

Teresa Gimpera, 
Creu de Sant Jordi
La igualadina de naixement 
Teresa Gimpera i Flaquer ha 
estat condecorada amb la Creu 
de Sant Jordi. Gimpera va néi-
xer a Igualada el 21 de setem-
bre de 1936, i hi va viure alguns 
anys de la seva infància, pel fet 
que els seus pares eren mestres 
d’escola i estaven destinats a 
la ciutat. Poc després, però, va 
marxar a Barcelona.
Gimpera rebrà la distinció “per 
la seva carrera professional, 

iniciada als anys seixanta com 
a model publicitària i continu-
ada com actriu cinematogràfi-
ca, havent participat en més de 
vuitanta pel·lícules a les ordres 
dels més acreditats directors 
catalans, espanyols i europeus”.



Empresaris del sector del metall, durant la trobada.

Les principals empreses del metall de 
l’Anoia alerten que els costa trobar 
treballadors amb idiomes 
REDACCIÓ / LA VEU 

L es principals empreses 
metal·lúrgiques de la 
comarca es van reunir, 

convocades per la Unió Em-
presarial de l’Anoia (UEA) en 
el marc dels fòrums sectori-
als, per debatre com veien el 
sector tant a nivell local com 
català, espanyol i mundial. 
Representants de Schneider 
Electric, Snop Estampación, 
Funosa/Cofunco, Gabarró SA, 
Equip Ceramic, Rivisa, Talle-
res Felipe Verdés, Sofamel i 
Bandas Metálicas Codina van 
posar en comú necessitats i 
reptes compartits, en tant que 
grans generadores d’ocupació 
i de riquesa que són, alhora 
que van emplaçar-se a mante-
nir obert aquest espai de debat 
emmarcat en el conjunt de lí-
nies d’actuació de la sectorial 
UEAMetall. 
La majoria d’empresaris i ge-
rents van criticar les males 
connexions en tren entre 
Igualada i Barcelona, així com 
les dificultats que es troben 
a l’hora de contractar treba-
lladors anoiencs amb grans 
coneixements d’idiomes i vo-
luntat de sortir al món. Els 
assistents van comentar que 
exporten bona part de la seva 
producció a Itàlia, Portugal, el 
Regne Unit, Finlàndia, Suïssa, 
Tunísia, Marroc, Algèria, Rús-
sia, Polònia, Perú, Mèxic, Bra-
sil, Bolívia, Paraguai, la Índia 
i Nova Zelanda, i que neces-
siten treballadors amb perfils 
preparats per a l’exportació. 
Això, sumat a les males co-
municacions ferroviàries amb 
Barcelona, fa que a Igualada es 
trobin amb moltes dificultats 
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per cobrir àrees clau per als 
propers anys. 
Per contra, van assenyalar com 
a positiva la nova via de comu-
nicació oberta amb Manresa, 
la C-15, fet que els ha permès 
trobar perfils universitaris dis-
posats a realitzar diàriament 
un desplaçament relativament 
curt i que disposen tant dels 
coneixements tècnics com les 
actituds requerides envers la 
internacionalització. Així ma-
teix, també van sorgir diverses 
idees per apropar la realitat 
industrial de l’Anoia als estudi-
ants universitaris de la comar-
ca, perquè siguin conscients 
de les oportunitats que tenen a 
costat de casa, i d’aquesta ma-
nera atraure talent cap al sector 
metal·lúrgic, un sector d’allò 
més rellevant al territori. 
Un altre aspecte en què van 
fer incidència va ser en la ne-
cessitat cada cop més evident 
d’adaptar-se a la revolució que 
suposa la introducció de la 
robòtica en el camp metal·lúr-
gic, que impulsarà moltes pe-
tites empreses a reinventar-se 
i necessitarà de perfils amb 
formació específica per enca-

rar els reptes de l’anomenada 
“quarta revolució industrial”, o 
“Indústria 4.0”. 

Principal sector industrial 
El sector metal·lúrgic és el que 
genera major ocupació al con-
junt de l’Anoia. Aplega unes 
300 empreses, comptant-hi el 
subsector del motor i altres 
materials de transport, que 
generen un volum de negoci 
de més de 650 milions d’eu-
ros i que ocupen un total de 
3.500 treballadors, el 27% de 
la comarca. Per tant, és un dels 
principals motors econòmics 
de l’Anoia, per bé que massa 
sovint passa desapercebut a 
ulls de molts. 

Cursos per aquest any
Per aquest 2017 s’han definit 
quatre cursos subvencionats 
i adreçats prioritàriament a 
treballadors en actiu que van 
començar a finals de març i 
que 
finalitzaran al juny: solda-
dura Mig-Mag, interpretació 
de plànols, programació de 
màquines eina i control nu-
mèric, i CNC Fresador. La 
resposta per part d’empreses 
i treballadors ha estat d’allò 
més notable, fins al punt que 
en tots quatre cursos hi ha 
acabat havent llista d’espera. 
Els cursos 
tenen lloc tant a la seu de la 
pròpia UEA com a l’IG-No-
va Ocupació i a l’institut 
Milà i Fontanals. 

Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es

626082108

ASSESSORIA LABORAL -  FISCAL  -  COMPTABLE
DEFENSA JURIDICA I MERCANTIL - ASSEGURANCES

Av.  Gaudi, 45  -  08700 IGUALADA 

Tel  93 803 3612  -  Fax  93 804 1222
www. bernadas.net

bernadas@bernadas.net

Tots estem fets 
d’històries

vine a conèixer als qui
 les escriuen en paper

vine a l’estand de la

a Cal Font i aconsegueix
la firma dels grans autors
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A mb l’arribada de la 
Setmana Santa, Igua-
lada es disposa a aco-

llir, els propers dies, una inten-
sa agenda d’activitats a l’entorn 
de les habituals processons del 
barri de Fàtima i la tradicional 
Festa del Sant Crist, que arriba 
als seus actes finals, després de 
la celebració dels sis Misere-
res o Divendres de Pregària, 
el darrer dels quals tingué lloc 
el proppassat divendres a l’Es-
glésia de la Pietat.
Així, demà divendres, 14 
d’abril, a les 11 del matí i a 
l’Església del Roser, tindrà lloc 
el Viacrucis en commemora-
ció de la Suor de Sang.
El dilluns de Pasqua, 17 d’abril, 
i vigília de la Festa, a les 8 del 
vespre, i a la basílica de Santa 
Maria, Vespres Solemnes i Eu-
caristia, presidida pel P. Josep 
M. Morros i Castelltort, esco-
lapi.
Ja el dimarts de Pasqua, dia 
18 d’abril, festa del Sant Crist 
d’Igualada, a les 11, tindrà lloc 
la Solemne Concelebració Eu-
carística, presidida pel Bisbe 
Mons. Romà Casanova. Un 
cop acabat l’ofici, a la mateixa 
Basílica, concert a càrrec del 
quartet Altimira.
A la tarda, a dos quarts de set, 
tindrà lloc la tradicional pro-
cessó pels carrers del centre de 
la ciutat, amb la participació 
de la Banda de Música d’Igua-
lada i les banderes gremials. 
En acabar, hi haurà la venera-
ció de la imatge i seguidament 
eucaristia, presidida pel P. Sal-
vador Batet i Candela, monjo 
de Poblet.
El dijous dia 20 d’abril, a les 
8 del vespre, i a l’Església del 
Roser, hi haurà una Vetlla de 
Pregària, en l’escaiença del 
427è aniversari del Prodigi 
Colpidor.
I per acabar les festes d’en-
guany, el dissabte dia 22 d’abril, 
a les 8 del vespre i a la Basíli-
ca de Santa Maria, tindrà lloc 
l’Eucaristia final, presidida per 
Mn. Eduard Flores, vicari de 
les parròquies del Centre de la 
Ciutat. Després de la celebra-
ció, tindrà lloc el retorn de la 
imatge del Sant Crist d’Iguala-
da a la seva Capella. 
També a partir d’avui podeu 
assistir, si voleu, a les proces-
sons que organitza la Confra-
ria al barri de Fàtima, sempre 
molt participades. En aquesta 
pàgina i la següent podeu lle-
gir tots els horaris de la Setma-
na Santa, i a tota la comarca.

Avui, Dijous Sant
Sants Oficis: la Missa de la 
Cena del Senyor. A les 5 de la 
tarda, a l’Asil del Sant Crist i 
a Ntra. Sra. de Fàtima. A les 6 
de la tarda, a Ntra. Sra. de la 
Soledat i al Santuari de Ntra. 
Sra. de la Pietat. A 2/4 de 8 
de la tarda, a Santa Maria, les 
Carmelites i els PP. Caput-
xins. A les 8 de la tarda, a la 
Sagrada Família i a Ntra. Sra. 
de Montserrat.
Confessions: Soledat de 5 
a 3/4 de 6 de la tarda. Santa 
Maria, de 7 a 2/4 de 8 de la 
tarda. Sagrada Família, de 7 a 
8 de la tarda.
Vetlles al Monument: Ntra. 
Sra. de la Soledat, de 9 a 10 
del vespre. Sagrada Família, 
de 2/4 d’11 a 2/4 de 12 (es-
glésia oberta fins a mitjanit) i 
PP. Caputxins, església ober-
ta tota la nit.

Demà, Divendres Sant
Sants Oficis: la Passió i Mort 
del Senyor. A les 12 del mig-
dia, a Ntra. Sra. de la Soledat. 
A 2/4 de 5 de la tarda, a l’Asil 
del Sant Crist i a les Carmeli-
tes. A les 5 de la tarda, a Ntra. 
Sra. de Fàtima. A les 6 de la 
tarda, a Ntra. Sra. de Mont-
serrat, Ntra. Sra. de la Pietat 
i PP. Caputxins. A les 7 de la 
tarda, Santa Maria. A 2/4 de 
8 de la tarda, a la Sagrada Fa-
mília.
Confessions: Soledat, d’11 a 
3/4 de 12 del matí. Santa Ma-
ria, de 6 a 3/4 de 7 de la tarda. 

ACTES DE CULTE DE LA SETMANA SANTA A IGUALADA

Sagrada Família, de 2/4 de 7 a 
2/4 de 8 de la tarda.
Viacrucis: A les 10 del matí, 
a la Sagrada Família. A les 11 
del matí al Roser recordant la 
suor de sang del Sant Crist i al 
claustre dels PP. Caputxins.

Dissabte Sant
Sants Oficis: Missa de Resur-
recció i Vetlla Pasqual. A les 8 
del vespre, a Ntra. Sra. de Fà-
tima. A 2/4 de 9 del vespre, a 
l’Asil del Sant Crist. A 2/4 de 
10 del vespre, a Santa Maria. A 
les 10 del vespre, a la Sagrada 
Família, Ntra. Sra. de Mont-
serrat, PP. Caputxins i Carme-
lites. 

Diumenge de Pasqua
Misses en tots els temples com 
tots els diumenges amb les se-
güents excepcions: missa a 2/4 
de 10 del matí a les Carmeli-
tes, missa a 2/4 de 7 de la tar-
da a la residència P. Vilaseca i 
supressió de les misses de 2/4 
de 9 del matí als PP. Caputxins 
i de les 10 del matí a Ntra. Sra. 
de Montserrat.

Processons
al barri de Fàtima
La Parròquia de Ntra. Sra. de 
Fàtima i la Cofradia de Jesús 
Nazareno, María Santísima de 
los Dolores i Santo Entierro ja 
tenen a punt els actes de Set-
mana Santa al barri igualadí. 
El nou Hermano Mayor de 
la Cofradia, Tomás Marquez, 
afirma: “en el meu primer any, 

un dels meus majors desitjos 
és obrir la porta de la Herman-
dad, per poder unir de nou el 
sentiment i la il·lusió de cada 
un de nosaltres. Espero que la 
meva joventut serveixi per se-
guir creixent el projecte que fa 
ja 26 anys, alguns valents, van 
decidir construir”.
Avui Dijous Sant, a les 9 del 
vespre, solemne processió pels 
carrers del barri amb les imat-
ges de Jesús Nazareno i Maria 
Santísima de los Dolores.
Demà Divendres Sant, a les 
9 del vespre, solemne proces-
só pels carrers del barri  amb 
les imatges del Santo Entierro 
i María Santísima de los Do-
lores.
Diumenge de Pasqua, a les 12 
del migdia, processó de Jesús 
Ressuscitat.

Tots els actes i celebracions 
s’inicien a la Quasi Parròquia 
de Fàtima (c/Mare de Déu de 
la Mercè, núm. 12 d’Iguala-
da). Les processions aniran 
acompanyades per la banda 
de cornetes i tambors de la 
Cofradia i la Banda de Músi-
ca d’Igualada.

XVIII Concurs fotogràfic
Un dels moments més signi-
ficatius de la vida de Fàtima 
és la Setmana Santa i les pro-
cessons que s’hi duen a terme. 
Volem que aquests dies siguin 
suggeridors per als fotògrafs 
de casa nostra. Per aquest 
motiu, el Centre Cívic de Fà-
tima i la Confraria de Fàtima, 
organitzen el concurs Ritus 
de Passió, del qual enguany ja 
és la 18a. edició.

Avui, Dijous Sant
Sants Oficis: la Missa Cena 
del Senyor. A 3/4 d’1 del mig-
dia, a Vilanova d’Espoia. A les 
5 de la tarda, a Bellprat. A les 5 
de la tarda, a la Pobla de Clara-
munt, Aguilar de Segarra, Pi-
era (residència Sant Bonifaci). 
A les 6 de la tarda, a Sant Pere 
Sallavinera, Masquefa, Piera 
(Ca n’Aguilera) i al Bedorc, A 
2/4 de 7 de la tarda, a Mont-
bui (Sant Maure), Sant Martí 
de Sesgueioles i a la Torre de 
Claramunt. A les 7 de la tarda, 
a Òdena, Jorba, Copons i Cas-
tellfollit del Boix. A  1/4 de 8 
de la tarda, a Vallbona d’Anoia. 
A 2/4 de 8 de la tarda, a Vila-
nova del Camí, Sant Martí de 
Tous i Piera. A les 8 de la tar-
da, a Montbui (poble), Prats de 

Rei, Calaf, Capellades i Carme. 
A les 9 del vespre, Hostalets de 
Pierola i Capellades
Viacrucis: a les 9 del vespre, 
pels carrers de Carme. 

Demà Divendres Sant
Sants Oficis: la Passió i Mort 
del Senyor. A les 11, residèn-
cia Sant Bonifaci (Piera). A 
2/4 de 12 del migdia, a Calaf i 
a Pujalt. A 2/4 d’1 del migdia, 
Hostalets de Pierola. A la 1, el 
Bedorc. A 2/4 de 5 de la tarda, 
a Sant Martí de Sesgueioles i 
Ca n’Aguilera (Piera). A les 5 de 
la tarda, a Jorba, Copons, Bell-
prat, Aguilar de Segarra, Vall-
bona d’Anoia i Masquefa. A 
2/4 de 6 de la tarda, Castellolí i 
Prats de Rei. A les 6 de la tarda, 
Piera. A 2/4 de 7 de la tarda, a 

Montbui (Sant Maure), Conill, 
Sant Martí de Tous i Vilanova 
d’Espoia. A les 7 de la tarda, a 
Òdena, la Pobla de Claramunt, 
Sant Pere Sallavinera, Maians i 
Carme. A 2/4 de 8 de la tarda, a 
Vilanova del Camí. A les 8 del 
vespre, a Montbui (poble) i Ca-
pellades.
Viacrucis: a les 9 del matí, a 
Montbui (poble), a les 10 del 
matí, a Prats de Rei (església) 
a les 11 del matí, a Òdena, la 
Pobla de Claramunt, Sant Mar-
tí de Tous, Montmaneu. A les 
12 del migdia, a Vilanova del 
Camí. A les 7 de la tarda, Pie-
ra. A les 8 de la tarda, Hostalets 
de Pierola. A les 9 del vespre, 
a Prats de Rei (pels carrers del 
poble), Calaf, Capellades (pels 
carrers del poble), Sant Martí 

de Sesgueioles i La Llacuna.
Processó: a les 8 del vespre, 
sortint de l’església parroquial 
de Masquefa. Organitza la Co-
fradia del Cristo Crucificado i 
Nuestra Señora de los Dolores.

Dissabte Sant
Sants Oficis: Missa de Resur-
recció i Vetlla Pasqual: A les 8 
del vespre, a la Pobla de Clara-
munt. A 2/4 de 9 del vespre, 
a Òdena. A les 9 del vespre, 
Vallbona d’Anoia, Masquefa i 
Hostalets de Pierola. A 2/4 de 
10 del vespre, a Montbui (Sant 
Maure) A les 10 del vespre, a 
Vilanova del Camí, Jorba, Ca-
laf, la Torre de Claramunt, Ca-
pellades. A 2/4 d’11 de la nit, 
Sant Martí de Tous. A les 11 de 
la nit, la Llacuna i Piera.

ACTES DE CULTE DE LA SETMANA SANTA A LA COMARCA



Com a novetat, aquest 
any, l’entrada a la plaça 
de l’Ajuntament es farà 

pel carrer del Born

Així ens veuen a la ciutat “germana” d’Igualada.
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Dimarts vinent acabarà la Festa del 
Sant Crist amb la tradicional processó
Dimarts vinent finalitzarà la 
Festa del Sant Crist d’Iguala-
da 2017, amb la novetat que 
aquest any es modifica el re-
corregut de la processó: s’en-
trarà a la plaça de l’Ajuntament 
pel carrer del Born. Aquests 
són els actes previstos:

Dilluns de Pasqua. A les 8 del 
vespre, a la Basílica de San-
ta Maria, Vespres Solemnes i 
Eucaristia presidida pel P. Jo-
sep Maria Morros Castelltort, 
escolapi igualadí. Acompanya 
musicalment el Cor de Ves-
pres, sota la direcció d’Isidre 
Prat.

Dimarts del Sant Crist
A les 11 del matí, a la Basílica 
de Santa Maria, Solemne Ofici 
presidit per Mons. Romà Ca-
sanova, bisbe de Vic, acompa-
nyat pels sacerdots i religiosos 
igualadins i forans. La Schola 
Cantorum, dirigida per Pol 
Pastor, i acompanyada a l’orgue 
per Josep Xaubet, tindrà cura 
dels cants. Dirigirà el poble, 
Florenci Oliva. Després de la 
comunió, Isidre Prat oferirà la 
interpretació del sonet verda-
guerià “A Igualada, en el cente-
nari del Sant Crist”. En acabar, 
benedicció solemne i cant dels 
goigs al Sant Crist.
En sortir de l’ofici, i a la matei-
xa basílica, concert a càrrec del 
Quartet Altimira.
A 2/4 de 7 de la tarda, proces-
só d’homenatge al Sant Crist 
que seguirà el següent itinerari: 
plaça del Bruc, carrer del Born, 
plaça de l’Ajuntament, carrer 
de l’Argent, plaça de la Creu, 
carrer Garcia Fossas, rambla 
Sant Isidre, rambla General Vi-
ves, carrer de Sant Jordi, plaça 
del Rei, carrer del Roser.
A la plaça de Pius XII, actuació 

de Bitrac Dansa amb l’escenifi-
cació reduïda de la Moixiganga 
Igualadina, després de la qual 
el poble i les banderes gremials 
i d’entitats precediran al Sant 
Crist en la seva entrada a la ba-
sílica de Santa Maria.
Acte seguit, a la Basílica, vene-
ració de la Imatge i Eucaristia 
presidida pel P. Salvador Batet i 
Candela, cistercenc igualadí de 
Poblet. Els cants aniran a càr-
rec de la Coral de Santa Maria, 
amb l’acompanyament a l’or-
gue de Lluís Victori, organista 
titular de la basílica. 
Es lliurarà a tothom el Dimarts 
de Pasqua, en l’Ofici i la vene-
ració de la Imatge, un punt de 
llibre. El disseny és obra de 
l’artista igualadí Jordi Llucià 
i Martí.

Es recomana per la processó, 
proveir-se de ciri i de fana-
lets per tal de no embrutar els 
carrers de l’itinerari. Aquests 
fanalets es poden adquirir a 
l’establiment Cereria Eugènia, 
al carrer de Sant Cristòfor.
Durant la processó farà l’acom-
panyament musical la Banda 
de Música d’Igualada.

Dijous de Pasqua, dia 20
A 2/4 de 9 del vespre, a l’esglé-
sia del Roser, vetlla de pregària, 
el dia que es commemora el 
427è. aniversari del prodigi del 
Sant Crist d’Igualada.

Dissabte dia 24
A les 8 del vespre, a la Basíli-
ca de Santa Maria, eucaris-
tia presidida per Mn. Eduard 
Flores, vicari de la basílica. 
Els cants aniran a càrrec de la 
Coral de Santa Maria, dirigida 
per Coni Torrents. En acabar, 
es retornarà processionalment 
la imatge a la seva capella. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L es ciutats d’Igualada i 
Montluçon continu-
en avançant cap al seu 

agermanament -del que gai-
rebé ningú no en sabia res- i 
actualment es treballa per a 
poder formalitzar el proto-
col corresponent durant la 
propera Festa Major, al mes 
d’agost. 
El passat cap de setmana, una 
delegació de l’Ajuntament en-
capçalada per l’alcalde, Marc 
Castells, amb l’Associació 
d’Agermanaments d’Igualada 
i les entitats culturals i tra-
dicionals Dessota i Diables 
d’Igualada, van ser convidats 
pel batlle Daniel Dugléry 

a participar al Carnaval du 
Boeuf Villé, una de les se-
ves principals festivitats. La 
premsa local titulava l’ende-
mà que Igualada havia estat la 
“salsa espanyola” de la festa....
Montluçon pertany a la regió 
d’Auvergne-Rhône-Alps, té al 
voltant de 39.000 habitants i, 
tot i que històricament es va 
distingir per la mineria i la si-
derúrgia, actualment concen-
tra la seva activitat econòmi-
ca en les indústries química i 
electrònica. Ara mateix, la ca-
pital de l’Anoia ja està agerma-
nada amb Guimaraes (Portu-
gal), Lecco (Itàlia) i Aksakovo 
(Bulgària). D’aquesta darrera 
ciutat també se’n sap ben poca 
cosa des de fa molt temps.

Igualada, la “salsa 
espanyola” de Montluçon

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



Moltes activitats a la fira mercat de 
Primavera a la zona Igualada Nord
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Injecció de diners als 
centres d’atenció primària

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte 8 
d’abril el fira-mercat 
de primavera va reunir 

a més d’una vintena d’establi-
ments Nou Centre i paradistes 
vinguts d’altres indrets. 
Tothom qui es va apropar a 
la fira va poder gaudir de les 
diferents activitats proposades 
per l’associació Nou Centre 
d’Igualada, entre les que hi ha-
via jocs i tallers per a infants 
de la mà de l’escola Monalco, 
un magnífic espectacle de mà-
gia amb el “Mag Caru”, una 
exposició de pintura de Pilar 
Carballo i Sumpta-Sauvall i 
l’exhibició de diferents vehi-
cles d’emergència per part de 
Creu Roja Anoia i els Bombers 
d’Igualada. Paral·lelament i 
pels carrers més comercials del 
barri el grup teatral “la Gralla” 
va oferir un espectacle de tea-
tre en moviment humorístic i 
participatiu, repartint riures i 
bon humor pels diferents esta-
bliments l’Àrea Nord.
L’assolellada i animada jorna-
da es va complementar amb 
el Primer Corretapes Nou 
Centre que proposava la 
degustació de pintxos i ta-
pes en una desena d’esta-
bliments de restauració de 
l’Àrea Nord d’Igualada. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Departament de Salut 
implantarà el nou mo-
del d’assignació de re-

cursos per a l’atenció primària 
i comunitària per tal de com-
batre les desigualtats en salut 
de la població. El nou model 
s’aplicarà de forma progres-
siva i, en global, significarà 
addicionar un total de 65 mi-
lions d’euros en 5 anys, és a dir, 
des d’aquest any i fins 
el 2021. 

Vilanova del Camí 
i Piera, beneficiades
A l’Anoia, se’n beneficiaran els 
ambulatoris de Vilanova del 
Camí i de Piera. A Vilanova es 
dotaran 49.658€, i a Piera més 
del doble, 105.442€.
Així, de forma immediata es 
destinaran 12,5 milions d’eu-
ros addicionals a 155 equips 
d’atenció primària (EAP) 
que principalment treballen 
en un entorn socioeconòmic 
desfavorable i que, després 
d’aplicar el nou model, que 
incorpora l’indicador social 
compost, que es va encarregar 
a l’Agència de Qualitat i Ava-
luació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS) per mesurar les de-
sigualtats en salut de la po-
blació, tenen un finançament 
insuficient. L’objectiu és dis-
tribuir els recursos de l’atenció 
primària segons el principi “a 
iguals necessitats, iguals re-
cursos”. 
L’indicador social ha estat la 
base per tal que el Servei Ca-
talà de la Salut (CatSalut) esta-
blís el nou model d’assignació 
de recursos i que s’ha aplicat a 
les 369 EAP de Catalunya. Un 
cop fets els càlculs del nou sis-
tema i dels nous recursos que 
correspondrien a cada EAP, 
s’ha comparat amb els que re-
bien fins ara. A partir d’aquí 
s’ha extret la diferència i s’ha 
comprovat que 155 EAP es-
tan per sota del finançament 

previst en el nou model i, per 
tant, els tocarà rebre un incre-
ment. En cap cas, però, la resta 
d’EAP veuran els seus recur-
sos retallats. 
Partint d’aquesta premissa, es 
dotarà les 155 EAP amb un 
increment màxim de 200.000 
euros i un mínim de 30.000, 
que es destinaran a un in-
crement de professionals i a 
reforçar l’orientació a la salut 
comunitària de l’atenció pri-
mària. En funció de les ne-
cessitats específiques, cada 
equip de primària decidirà el 
nombre i el perfil de profes-
sionals que incorporarà. En 
total, doncs, seran 12,5 mili-
ons, i mig milió d’euros més es 
destinaran per a programes de 
salut pública. 
Per realitzar els càlculs, aques-
tes 155 àrees bàsiques de salut 
(ABS) s’han ordenat de major 
a menor privació social i s’han 
dividit en quatre blocs. A les 
del primer bloc, les de major 
privació social, se’ls ha assig-
nat el 40% de la diferència 
entre el que els tocaria amb la 
fórmula AQuAS i l’assignació 
real que rebien; en el segon, 
un 30% i en el tercer i el quart, 
un 25%. 
El Departament de Salut tam-
bé ha anunciat l’assignació 
de 10,9M d’euros per Institut 
Català de la Salut (ICS) que 
aniran destinats a la borsa 
de substitucions a primària. 
Es dona resposta així a una 
reivindicació dels professio-
nals tot recuperant el 50% de 
la disminució patida entre el 
2011 i el 2016 dels fons desti-
nats a cobrir substitucions. 

22 milions en salut mental 
L’atenció primària i comuni-
tària també es beneficiarà dels 
100 milions d’euros d’incre-
ment pressupostari en salut 
mental, ja que aproximada-
ment 22 milions impactaran 
directament en aquest àmbit 
mitjançant diverses accions.  

Vint anys del Centre Residencial 
d’Acció Educativa dels Maristes
REDACCIÓ / LA VEU 

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

ristes gestionen a Igualada 
compleix 20 anys. Divendres 
es va fer a la Biblioteca de Cal 
Font un acte commemoratiu, 
amb la taula rodona “Mirem 
endavant. Reptes de futur dels 
CRAE”, amb la participació 
de Francesc Elías, director 
del CRAE La Llar d’Igualada; 
Araceli Lázaro, analista de po-
lítiques socials i programació 
d’infància i adolescència; Joan 
Beumala, representant del CS-
MIJ (Centre de Salut Mental 
Infantil i Juvenil), i amb la 
presència també de Max, un 
jove extutelat del CRAE.
La Llar d’Igualada és un 
CRAE que va començar l’ac-
tivitat socioeducativa l’any 
1997. És una entitat priva-
da inscrita al SOM (Servei 
d’Obres Maristes) i que col·la-

bora amb la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de 
la Generalitat de Catalunya. 
Actualment dona servei a 14 
joves d’entre 9 i 21 anys, que 
pateixen una situació de des-
emparament.  Elias va expli-
car que l’objectiu és assegurar 
els drets d’aquests infants, i 
millorar com plantejar-se el 

seu futur una vegada deixen 
el centre. Anna Clotet, coor-
dinadora de l’Equip Social 
de Maristes Catalunya, re-
coneixia que l’acció social 
dels Maristes és poc cone-
guda, malgrat que fa molts 
anys que hi tenen dedicació 
i compten amb centres simi-
lars arreu del país, així com 
projectes d’inserció laboral i 
pisos tutelats.



Automercat augmenta un 20% les vendes de cotxes

El nou emplaçament 
al barri de les Comes 
resulta ser un èxit per 
l’enorme quantitat de 

visitants a la fira

El nou emplaçament a l’avinguda Europa, un èxit.

El projecte Treball i 
Joves per a persones 
d’entre 16 i 29 anys 
tornarà a tenir Ceina 
com a referent

REDACCIÓ / LA VEU 

L a fira del vehicle d’oca-
sió Automercat tan-
cava portes aquest 

diumenge amb un augment 
de vendes del 22% respecte a 
l’any anterior. Concretament, 
els concessionaris expositors 
comptabilitzaven la venda de 
95 cotxes, 17 més que l’any 
passat. Amb aquest rècord de 
vendes i la gran afluència de 
visitants s’estrenava el nou em-
plaçament de la fira, que per 
primera vegada se celebrava 
al mig de l’Av. Europa, al bar-
ri de Les Comes amb l’objec-
tiu d’apropar la fira al visitant 
i crear un nou espai amable 
d’interacció entre comprador 
i visitant que sigui accessible 
i cridi a tothom a visitar-lo i 
gaudir de dos dies d’exposició 
a l’aire lliure.
Amb aquesta xifra de vendes 
se superava el rècord que es-
tava l’any passat en 78 cotxes 
venuts, després de venir d’anys 
amb xifres de vendes als vol-
tants de les 50 unitats. A més, 
aquesta dada espera veure’s 
augmentada en els propers 
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dies quan es materialitzin els 
contactes que es van fer du-
rant aquests dos dies i que en-
cara estan en la fase de valora-
ció de compra.
Pel que fa a les visites, les xifres 
també han augmentat, i tot i 
que no s’han pogut comptabi-
litzar –en tractar-se d’un espai 
obert- l’organització assegura 
que s’han superat amb escreix 
les 3.100 persones que l’any 
passat van entrar al recinte de 
Cal Carner.
“La nova ubicació, el bon 
temps i els símptomes de re-
activació econòmica han afa-
vorit a aconseguir aquests 
bons resultats”- assegura Joan 
Domènech, president de Fira 
d’Igualada i afegeix que un 
altre factor important que cal 
tenir en compte és l’esforç co-
municatiu que s’està fent des 
de Fira d’Igualada per a difon-
dre i potenciar tota l’activitat 
de l’entitat.
Automercat és una gran opor-
tunitat pels visitants que cer-
quen un vehicle d’ocasió, ja 
que disposen d’uns 300 ve-
hicles exposats i els permet 
estalviar-se l’itinerari per di-

ferents centres de venda de 
vehicles. Els mateixos visitants 
destacaven el bon estat dels 
vehicles exposats, valorant 
l’ampli ventall d’ofertes, amb 
vehicles per a tot tipus de but-
xaca i de client.
Tots els expositors són de 
la comarca, concretament 
han estat dotze:  Anoia Mo-
tor (Seat), Garatge Mont-
serrat (Fiat–Alfa Romero), 
Garatge Montserrat (Opel), 
Dabsa (Ford), Remm Guitart 
(Renault), Futurauto (Citro-
en), Rosich Motors (Mitsubis-
hi), Talleres Santi Enrique 
(Nissan), Servisimó Igualada 
(Audi-Wolkswagen), Sarauto 
(Peugeot), AM Anoia (Vol-
vo),  Anoia Motor (Hyundai) 
i Anoia Automoció (Toyota).

Sorteig de 1.000€
Com en les anteriors edicions 
l’organització ha sortejat un 
val descompte de 1.000€ entre 
totes les persones comprado-
res d’un cotxe durant la fira. 
Enguany, l’afortunada ha estat 
Mari Carmen Puga Rodrí-
guez, que va comprar un Opel 
Corsa al Garatge Montserrat.
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E l projecte d’inserció 
laboral Treball i Joves 
compta un any més 

amb la intervenció directa de 
Ceina a la comarca de l’Anoia.
El projecte es dirigeix a joves 
d’entre 16 i 29 anys amb els 
objectius de millorar el seu 
perfil professional i assolir un 
lloc de treball a través d’un 
acompanyament individualit-
zat i la connexió directa amb 
les empreses. 
Està subvencionat pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalu-
nya i el Fons Social Europeu 
en el marc de la Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil, d’acord 
amb els Programes Integrals 
de Garantia Juvenil, i re-
colzat per fundacions amb 
àmplia experiència com la 
Fundació Antonio Jiménez i 
Sinergia Social.

Acompanyament 
durant nou mesos
Els joves reben durant 9 me-
sos un acompanyament que 
els ajudarà a definir l’objectiu 
professional i a assolir els ob-
jectius de formació i millora 
de les seves competències.
Les empreses es beneficien de 
l’accés a uns perfils professio-
nals ben identificats, de valor 
i amb la garantia de l’acom-
panyament expert que aporta 
Ceina, que té al mateix temps 
un extens coneixement de la 
formació i del món empresa-
rial. L’any passat l’experièn-
cia d’inserció en l’execució 
d’aquest projecte va ser de més 
del 50%, i això és un impor-
tant benefici per als partici-
pants i per a les empreses que 
s’hi apunten.
A l’Anoia s’han dirigit a 17 jo-
ves que “durant un any els hem 
ofert suport per a millorar els 
seus perfils laborals i facilitar 
la seva inserció. De tots ells,m 
14 han trobat feina i  11 dis-
posen de contractes laborals 
iguals o superiors a 6 mesos”, 
expliquen des de Ceina.

Representants de l’Ajuntament 
d’Igualada, del Consell Co-
marcal de l’Anoia i del Parla-
ment de Catalunya van inau-
gurar dissabte la fira amb una 
passejada per tot el recinte 
amb el president de la Fira 
d’Igualada, Joan Domènech, i 
altres membres de la junta de 
l’entitat. Tots van poder salu-
dar personalment als exposi-
tors i conèixer les inquietuds 
dels professionals i les valora-
cions per la nova ubicació. 
Automercat està organitzat 
per Fira d’Igualada i compta 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada. Fira d’Igualada és 
una entitat sense afany de lu-
cre que va néixer l’any 1951 
amb la finalitat de fomentar 
fires, mercats, festes i poten-
ciar el comerç i la indústria 
d’Igualada i la seva comarca. 
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La CUP creu que és l’hora 
de “repensar” el barri del Rec
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La formació cupaire 
pensa que cedir un te-

rreny municipal al futur 
edifici TIC pot “limitar” 
els equipaments públics 

del barri

Roser Casanova, durant la seva exposició a l’Adoberia Bella.

ERC Anoia lliura 
l’Estel Blanc a les ADF
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E l passat dissabte 8 d’abril 
a l’Adoberia Bella va 
tenir lloc una xerrada 

i un itinerari organitzats pel 
grup municipal CUP Igualada 
per repensar el barri del Rec en 
clau feminista. L’activitat va ser 
dinamitzada per l’arquitecta 
igualadina Roser Casanovas, 
membre del “Col·lectiu Punt 
6” i van assistir més de trenta 
persones. El barri del Rec, ara 
per ara, té pocs usos a la pràcti-
ca: un eix de mobilitat vehicu-
lar, com a zona d’aparcament o 
com a seu de diverses empre-
ses,  a més hi ha molts espais 
abandonats i/o buits. Tot ple-
gat fa que Igualada, a través del 
barri del Rec, tingui una gran 
oportunitat per repensar-se.
A la xerrada es va posar so-
bre la taula la divisió històrica 
entre l’espai de “producció” i 
l’espai de “reproducció”, és a 
dir, entre l’espai públic pensat 
per acollir i afavorir la pro-
ducció material i econòmica i 
l’espai privat que és històrica-
ment l’espai per les tasques de 
cura. D’aquesta manera a l’es-
pai públic es genera un greuge 
comparatiu no només entre 
gèneres, sinó també per edats, 
per orígens, per necessitats es-
pecials, etc. Per tal de superar 
aquests greuges comparatius, 
l’urbanisme feminista planteja 
posar a les persones al centre 
de les planificacions urbanísti-
ques per a fer possible l’equitat 
entre els diversos actors soci-
als, és a dir, assolir l’equilibri 
entre la vida de les persones i 
les activitats que es desenvolu-
pen en l’espai urbà.

Participació ciutadana 
vinculant
Una de les propostes del col-
lectiu a l’hora de planificar 
projectes urbanístics és la par-
ticipació ciutadana vinculant i 
transversal. S’ha puntualitzat 
que avui en dia la cultura de 
la participació no és quelcom 

massa arrelat, però en els pro-
cessos no vinculants la partici-
pació encara és menor. Segons 
Roser Casanova, els processos 
participatius serveixen perquè 
permeten a tots els segments 
de la societat aportar el seu co-
neixement del territori oferint 
als arquitectes i urbanistes una 
mirada més amplia sobre la 
zona que volen planificar. No 
obstant, són les institucions 
que promouen els processos 
participatius les que han d’anar 
a buscar els diferents segments 
de la societat (veïns, escoles, 
entitats, empreses, etc.) per tal 
de poder tenir un mapa sobre 
els diversos interessos de la so-
cietat. Igualment, si els promo-
tors no posen sobre la taula la 
confrontació entre “espai pro-
ductiu” i “espai reproductiu”, 
acaba sent un tema que no surt 
perquè aquesta és una qüestió 
amb la que no estem familia-
ritzats. 
Per tant, els responsables de fer 
els processos participatius ur-
banístics també ho són de fer 
aparèixer la necessitat d’equi-
librar a l’espai públic la “pro-
ductivitat”, és a dir facilitar la 
mobilitat dels cotxes, afavorir 
la ubicació d’empreses, etc., i la 
“reproductivitat”, és a dir, ubi-
car escoles, equipaments, ca-
mins escolars, centres mèdics, 
espais segurs i d’esbarjo, etc.

Itinerari pel barri
Un cop acabada la xerrada, 
els participants junt amb la 
ponent Roser Casanovas, han 
realitzat un itinerari pel barri. 
A cada una de les parades pro-
posades els participants ana-
ven exposant diversos punts 
de vista. Alguns dels comen-
taris remetien a la dificultat de 
planificar el barri degut a que 
quasi la totalitat del barri és de 
propietat privada i cal un go-
vern amb voluntat que cerqui 
els mecanismes per incentivar 
l’ús dels espais buits més enllà 
d’esdeveniments puntuals.  Les 
aportacions dels participants 

han assenyalat que cal pensar 
el Rec tenint present que, tot 
i que per a molts igualadins el 
Rec és un lloc per poder apar-
car, per a molts montbuiencs el 
barri és zona de pas per venir a 
Igualada. Han assenyalat tam-
bé que els carrers són espais in-
segurs, sobretot de nit i que cal 
recuperar el riu per fer d’ell una 
zona per l’esbarjo.

Sobre el nou edifici TIC
Per fer del barri una zona habi-
table i no només industrial, és 
necessari que disposi d’equipa-
ments públics essencials, com 
ara un CAP, una escola públi-
ca i pisos de protecció oficial. 
D’aquesta manera s’evitaria el 
procés de gentrificació, és a 
dir, l’encariment progressiu del 
barri que el convertiria en un 
gueto només accessible per a 
determinats nivells econòmics.  
Per això és necessari que els 
espais de propietat pública al 
barri siguin destinats a equipa-
ments bàsics que portin la vida 
al barri. 
Aquesta reflexió ha posat so-
bre la taula la noticia sobre el 
possible futur edifici dedicat a 
les TIC, en la mesura en que es 
podria cedir una de les poques, 
sinó la única zona municipal 
de la qual disposa l’Ajuntament 
al barri. Si bé seria positiu tan 
per Igualada com per l’Anoia 
dinamitzar el sector, pel qual 
no és imprescindible estar ubi-
cat al Rec, també és cert que ce-
dir terreny municipal a aquest 
projecte limitaria o anul·laria 
les possibilitats del barri de 
disposar d’equipaments públics 
que facin d’ell un lloc habitable 
amb els serveis necessaris sen-
se haver de desplaçar-se.
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E l passat divendres, 7 
d’abril, ERC Anoia va 
celebrar el tradicional 

Sopar de la República, per a 
commemorar el 86è aniversari 
de la proclamació de la Repú-
blica Catalana, el 14 d’abril. 
Així, més de cent cinquanta 
persones, entre regidors, al-
caldes, conselleres republi-
cans, amics i militants d’ERC 
varen omplir la sala del res-
taurant Scorpia, a Òdena, per 
a celebrar aquesta efemèride, 
a la qual els acompanyava la 
delegada del govern a la Cata-
lunya Central, Laura Vilagrà.
A l’inici del sopar, la presiden-
ta de la Federació Comarcal, 
Meritxell Humbert, donava 
la benvinguda als assistents i 

recordava la data que es com-
memorava en el sopar, apel-
lant els anhels de fa 86 anys. 
En acabat, i a l’hora dels ca-
fès, la diputada anoienca Alba 
Vergés presentava els guardo-
nats amb el premi Estel Blanc 
d’enguany, posant de manifest 
la tasca desenvolupada pel 
col·lectiu d’ADF de l’Anoia, de 
forma voluntària, un col·lectiu 
que ha treballat tenaçment per 
conservar els boscos i lluitar 
contra els incendis forestals 
a la comarca de l’Anoia, tal i 
com han demostrat al llarg 
dels anys. L’acte el va cloure la 
delegada del Govern a la Ca-
talunya Central Laura Vilagrà, 
fent un repàs de l’actualitat 
política tant al país com a la 
comarca, amb els propers can-
vis territorials. 
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L es JERC Igualada han 
fet públic un correu 
electrònic provinent 

de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) on es detallen més 
específicament el règim d’in-
compatibilitats de les beques 
universitàries, tant de la Ge-
neralitat com de l’estat espa-
nyol. En el correu electrònic 
l’AGAUR assegura que   “les 
beques són incompatibles si te-
nen el mateix objecte, és a dir, 
la beca Equitat implica una mi-
noració de l’import de la ma-
trícula, per tant, si té qualsevol 
altre ajut que cobreix la totali-
tat de la matrícula, són incom-
patibles (com succeeix amb la 
beca de caràcter general)” en 
referència a la incompatibilitat 
amb altres beques. Les JERC 
asseguren que “això és el que 
hem repetit al govern munici-
pal des de fa moltes setmanes, 
però ens diuen que no és així. 

Ara és un òrgan de la Genera-
litat qui ho diu, esperem que a 
ells els hi facin més cas que a 
nosaltres”. 
Els republicans consideren 
“molt greu” l’actitud del govern 
en aquest tema i en especial la 
de la regidora Àngels Chacón 
que, asseguren, “ha mentit als 
joves i a les seves famílies”. Les 
JERC recorden que “en sessió 
plenària, en el passat ple del 
mes de març, Àngels Chacón 
va arribar a dir que si es dema-
na la beca d’equitat no es pot 
demanar cap altra beca”, unes 
afirmacions que qualifiquen de 
“falses, tal i com ara es demos-
tra”.
Les joventuts demanen al go-
vern que “rectifiqui immedia-
tament” i que “implementi el 
sistema de beques per ajudar 
al 80% de famílies igualadines 
per tal de rebaixar els costos 
derivats dels estudis postobli-
gatoris dels seus fills” i que dei-
xin de “mentir i buscar excuses 
per no ajudar a la gent”. 

Les JERC insisteixen en 
les beques universitàries



Grup Carles patrocina un acte del MicroVi2017

Joan Agramunt.

El PP d’Igualada 
demana ajuts munici-
pals per a les famílies 
monoparentals
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E l regidor Joan Agra-
munt, portaveu del 
Grup Popular a l’Ajun-

tament d’Igualada, ha instat al 
govern municipal en el trans-
curs de la Comissió Informa-
tiva d’Hisenda i Organismes 
Externs, que de cara l’any 
vinent “les famílies monopa-
rentals tinguin dret a bonifi-
cacions i/o subvencions per la 
utilització de les instal·lacions 
esportives i per a la prestació 
de Serveis culturals, educa-
tius, socials i de lleure”. 
El regidor igualadí ha mani-
festat que “sempre hem defen-
sat i vetllat per a les famílies 
nombroses d’Igualada i aques-
tes han pogut gaudir de boni-
ficacions del 50% al 100% de 
les taxes per aquestes activitats 
tal i com regula la llei 40/2003, 
però creiem fermament que 
les famílies monoparentals, si 
no es per la via de les bonifi-
cacions, haurien de rebre els 
mateixos ajuts en concepte, 
en aquest cas de subvenció. La 
forma és indiferent, però el re-
sultat ha de ser absolutament 
igualitari”. 
La petició del PP arriba en un 
any en què la formació dreta-
na ha donat suport amb el seu  
vot al pressupost i a les orde-
nances fiscals que va presentar 
el PDeCAT, que governa amb 
majoria absoluta.
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L ’empresa igualadina 
Grup Carles ha sig-
nat un patrocini amb 

l’Ajuntament d’Avinyonet del 
Penedès per donar suport a un 
dels actes del MicroVi 2017, 
mostra dedicada als petits 
cellers que impulsa l’Ajunta-
ment d’Avinyonet del Penedès 
i que enguany tindrà lloc del 
20 al 30 d’abril, amb nou actes 
repartits per espais emblemà-
tics del municipi.
El MicroVi, en la seva tercera 
edició és, segons subratlla l’al-
calde de l’Ajuntament d’Avi-
nyonet, Oriol de la Cruz, “el 
resultat de la coordinació en-
tre Ajuntament, empreses pri-

vades i voluntaris, que neix i 
continua creixent amb l’objec-
tiu de crear ocupació, generar 
riquesa i mantenir el territori”.
Per a Grup Carles, la signatu-
ra d’aquest acord persegueix 
l’objectiu de promocionar una 
de les seves línies de nego-
ci, consistent en la prestació 
d’un servei integral al món 
vitivinícola: Enofutur. Amb el 
lema “Gestionem el present, 
ens orientem junts al futur”, la 
consultora igualadina ofereix 
un acompanyament integral 
al sector que va des de la ges-
tió de les subvencions i finan-
çament, declaracions especí-
fiques, projectes, seguretat... 
fins a conceptes posicionadors 
com l’Enoturisme, el màrque-

ting a l’entorn del territori i la 
sostenibilitat, el canvi climà-
tic i l’economia circular. Amb 
més de cinquanta anys de 
trajectòria, Grup Carles es va 

adaptant a les necessitats dels 
clients, posant-se sempre al 
dia en mitjans tècnics i, sobre-
tot, humans per oferir un ser-
vei eficaç i personalitzat.

El Centre Unesco d’Igualada assisteix a la ciutat de 
Tetuán, en la preparació d’una candidatura
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Centre UNESCO 
d’Igualada ha assistit 
a la ciutat de Tetuan 

(Marroc) en la preparació 
d’una candidatura per esde-
venir Ciutat Creativa de la 
UNESCO, en la modalitat 
d’artesania. 
El President de la Munici-
palitat d’aquesta ciutat ha 
convidat recentment a una 
representació del Centre a la 
reunió de la taula de treball 
que prepara  aquesta candi-
datura. 
Els representants del govern 
de la ciutat acompanyats de 
diversos tècnics municipals 
van escoltar i atendre les ex-
plicacions i indicacions dels 
igualadins Miquel Segura i 
Pere Carles, posteriorment i 
acompanyats per diverses au-

toritats locals varen efectuar 
visites a centres d’artesania 
i un detallat recorregut per 
la Medina de Tetuan, Patri-
moni de la Humanitat per 
la UNESCO. 

La representació iguala-
dina també va ser rebuda 
per la Direcció de l’Institut 
Cervantes de la ciutat. 
Els treballs de la candida-
tura se seguiran tutelant 

des d’Igualada a fi que la 
ciutat de Tetuan pugui 
presentar a la UNESCO el 
dossier de la candidatura 
abans de la data límit del 
15 de Juny d’aquest any. 

Moment de la reunió de treball de la candidatura.



Sis col·legis de la ciutat participen aquest any 
en la iniciativa de les cooperatives escolars
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Els centres 
participants (Maristes, 
Escolàpies, Acadèmia 

Igualada, Emili Vallès, 
Monalco i Mare del 

Diví Pastor) vendran els 
seus productes el proper 
27 de maig en parades 

al carrer Òdena

REDACCIÓ / LA VEU 

L es cooperatives Art Ma·
rista i Somni Jove dels 
Maristes, Cooequipe 

i Coopro de les Escolàpies, 
World Creative i Tropicop 
de l’Acadèmia Igualada, E.V. 
Coop i Supercoop de l’Emili 
Vallès, i Ecocrafters del Col·
legi Mare del Diví Pastor han 
visitat aquesta setmana l’Ajun·
tament d’Igualada, on han es·
tat rebudes per l’alcalde, Marc 
Castells, i la regidora d’Ense·
nyament i Joventut, Patrícia 
Illa. 
Aquestes cooperatives han 
estat creades pels alumnes de 
5è de primària en el marc del 
programa Cultura emprene·
dora a l’escola, impulsat per 
la Diputació de Barcelona i 
coordinat a nivell local pels 
departaments d’Ensenyament 
i de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament. 
Els responsables de les coo·
peratives van exposar al Saló 
de Sessions consistorial el 
procés que havien seguit per 
a la constitució, l’elecció del 
nom i de l’equip directiu, així 
com el producte que han de·

la contempla la simulació de la 
creació, gestió i organització 
de cooperatives a l’aula. En el 
procés, els alumnes desenvo·
lupen capacitats emprenedo·
res mitjançant un aprenen·
tatge transversal que reforça 
l’adquisició de competències 
bàsiques, a la vegada que es 
treballa la connexió entre l’es·
cola i el món del treball. 
Aquest és el sisè any de desen·
volupament del projecte, que 
engloba 63 municipis de Bar·
celona i promou el treball con·
junt entre els ens locals i els 

cidit elaborar i que posaran a 
la venda ben aviat. Els coope·
rativistes van respondre a les 
preguntes de l’alcalde, que va 
interessar·se per la seva acti·
vitat i va destacar el valor de 
l’experiència. En aquesta vi·
sita a l’Ajuntament, els mem·
bres de cada cooperativa han 
sol·licitat a l’alcalde el permís 
per a la ubicació de les para·
des del mercat en què vendran 
el seus productes, que tindrà 
lloc el dissabte, 27 de maig, al 
c/ Òdena. 
La metodologia del programa 
Cultura emprenedora a l’esco·

centres educatius. S’han cre·
at 241 cooperatives escolars, 
amb la participació de més de 
4.700 alumnes de 137 centres 
educatius de la demarcació. A 
Igualada, hi participen 6 es·
coles i 11 grups que han creat 
11 cooperatives. Els centres 
participants són els Maristes 
per sisè any, les Escolàpies per 
cinquena edició, l’Acadèmia 
Igualada per quart any, l’Emili 
Vallès per tercer cop, el Col·
legi Monalco per segon any i 
Mare del Diví Pastor per pri·
mera vegada. 



Sortida a Sant Benet de Bages de les 
Dones de les Tardes dels Dimecres Geosec proposa 

solucionar-ho de 
manera permanent i 

fàcil a l’AnoiaDTD / JOSEFINA GASSÓ

E l passat dia 22 de Març 
les Dones de les tardes 
dels dimecres van vi-

sitar Món Sant Benet.
Monestir medieval benedictí 
fundat l’any 960, els seus orí-
gens van acollir les relíquies 
de Sant Valentí, durant els 
segles XI, XII i XIII va as-
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solir la màxima prosperitat, 
després dels abandonament 
i desolació es adquirit per 
la família de l’artista Ramón 
Casas.
La visita permet reviure mil 
anys d’història des de la fun-
dació fins que Ramon Casas 
va convertir-lo en la seva 
mansió d’estiu a través d’una 
museografia que suggereix 

un viatge en el temps.
Seguim amb la visita a la casa 
d’estiueig de la família de Ra-
mon Casas, música, imatges 
i llum ens guien a través dels 
salons i habitacions.
L’any 2000 es adquirit per 
Caixa Manresa per la seva 
restauració , actualment es 
un equipament de la Funda-
ció Catalunya La Pedrera. 

REDACCIÓ / LA VEU 

M oltes vegades solu-
cionar problemes 
en els habitatges 

és molt més fàcil del que ens 
pensem, estem acostumats a 
pensar que les esquerdes de 
les parets i dels envans, són 
propis d’una mala obra o són 
conseqüència del desgast na-
tural d’una edificació antiga.
Però en la gran part dels ca-
sos, és només la conseqüència 
d’un moviment del sòl sobre el 
qual s’allotgen els fonaments 
de l’edifici i el seu posterior as-
sentament.
Al marge de ser una possibili-
tat normal en la vida d’una es-
tructura, hi ha determinades 
zones geogràfiques que per les 
seves característiques són més 
propenses a aquest tipus de 
moviments.
Els geòlegs han detectat i de-
mostrat recentment que algu-
nes esquerdes es produeixen 
per l’efecte de l’acció del canvi 
climàtic en les condicions del 
sòl. Els canvis de les precipita-
cions cícliques, el seu augment 
o la falta de pluges, poden 
provocar la inestabilitat del 
sòl i de la construcció que es 
troba a sobre, produint el que 
s’anomena l’assentament dife-
rencial.
Però com diu la dita, a grans 
problemes, grans remeis. 
L’empresa Geosec està integra-
da per tècnics i especialistes 
en les patologies dels edificis, 
acostumats a intervenir en tot 

tipus d’obra, edificacions i sòls.
La clau del seu èxit a l’hora 
de solucionar els problemes 
derivats de les esquerdes en 
els murs, parets, envans, as-
sentaments i esquerdes de les 
soleres, o pèrdues de la xarxa 
de sanejament és fàcil d’enten-
dre. Les resines patentades per 
Geosec s’utilitzen per tornar 
la solidesa a les parets i murs, 
mitjançant injeccions de res-
ina expansiva administrades 
de manera adequada i propor-
cional a la patologia generada.
En conclusió, estem parlant de 
solucions constructives apli-
cades per un equip especia-
litzat, tant en l’obra civil com 
en l’edificació; després d’una 
diagnosi inicial i tenint en 
compte totes les normatives 
relatives al codi tècnic de l’edi-
ficació vigent a Espanya, a les 
normes de seguretat i preven-
ció, i les certificacions locals i 
europees sobre els productes 
utilitzats i el seu impacte en el 
medi ambient.
Però el que és més important 
és poder solucionar proble-
mes reals, donar visibilitat 
a la tasca d’un col·lectiu tan 
necessari com el dels geòlegs 
i solucionar les patologies ge-
nerades per les esquerdes de 
manera permanent i fàcil.

El canvi climàtic provoca 
esquerdes en els murs

Trobada territorial al Penedès de la 
l’Associació de Premsa Comarcal 

REDACCIÓ / LA VEU 

D eu publicacions afi-
liades a l’Associació 
Catalana de Premsa 

Comarcal (ACPC) es van reu-
nir fa uns dies al centre de visi-
tes de Bodegues Torres a Pacs 
del Penedès en l’última d’una 
sèrie de trobades territorials 
que l’ACPC ha organitzat ar-
reu del país amb l’objectiu que 
les publicacions que hi estem 
associades coneguem amb 
més profunditat tots els ser-
veis que ens ofereix i també, 
de retruc, per tal que les publi-
cacions proposin projectes a la 
seva junta directiva enfocades 
a fer créixer i a millorar el fu-

tur tant de l’associació com de 
les mateixes publicacions.
Per part de l’ACPC hi van as-
sistir el seu president, Fran-
cesc Fàbregas, i la vicepresi-
denta de la junta, Carme 
Paltor, i van reunir represen-
tants de deu publicacions: El 
777 Comunica, El Llaç, El Va-
llenc, el Nova Conca, La Vila, 
La Veu de l’Anoia i els peri-
òdics i revistes penedesencs 
Montònec, El Martinet, El 
Xic Torrellenc i El 3 de vuit. 
En el transcurs d’un esmorzar 
ofert per Torres, així com un 
acolliment molt cordial als 
representants de la premsa 
local i comarcal, el president 
va oferir una molt completa 

informació dels molts serveis 
que ofereix l’ACPC i les publi-
cacions van proposar moltes 
idees i molt interessants de 
cara al futur de l’associació i 
de les nostres capçaleres, amb 
el traspàs a les noves tecnolo-
gies i a les xarxes socials en el 
rerefons de totes les propos-
tes.
Acabada la reunió, els assis-
tents van poder gaudir d’una 
completa visita a les instal·la-
cions de Torres, perfectament 
complementada amb les ex-
perimentades explicacions del 
jove guia que ens acompanya-
va, i la matinal va acabar amb 
un tast de vins, també, és clar, 
gentilesa de Torres. 

Tens clàusula TERRA 
a la teva hipoteca

 i encara no l’has reclamada?

No esperis: 
iuristriviumadvocats7@gmail.com

Tel. 656909454



DESIGN THINKING

 #Amazon abrirá otro centro logístico de 30.000 m2 en Martorelles (Bar-
celona), con la creación de 650 empleados. Es el cuarto en Catalunya.

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

Exemples de frens al creixement:
-Abandó del Corredor Mediterrani
-Impedir vols directes BCN/Tòquio 

-Etc.

Y se sigue diciendo que el sistema de pensiones ‘es sostenible’.

EDUARD GRAELL Dissenyador industrial - www.loop-disseny.com

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

Ú ltimament es parla molt d’un concepte ano-
menat “Design Thinking”. Suposo que poc o 
molt us sonarà o n’heu sentit a parlar en algu-
na conferència, article o classe. Doncs bé, el 

“design thinking” o pensament de disseny, és un concepte 
que neix als anys 70 a la universitat d’Stanford (EEUU) i 
que va ser aplicat per primera vegada per David Kelley a 
la consultoria de disseny que ell mateix va fundar, IDEO, 
que amb els anys ha esdevingut una de les més importants 
del món i referent del sector. 
El design thinking és una metodologia que engloba tot un 
seguit de tècniques creatives amb l’objectiu de fomentar la 
col·laboració dels diferents membres de l’equip en el pro-
cés de disseny i sempre enfocada en l’usuari final. 
A diferència del que fan moltes empreses, que dissenyen 

SERGI SABORIT  @ssaborit
Periodista, cap de secció  d’Expansión

SANTIAGO PORTILLOEDUARD GRAELL

18  |  ECONOMIA/OPINIÓ Dijous, 13 d’abril de 2017

T ots (o quasi) tenim clar que, al morir, el nos-
tre patrimoni vagi a aquelles persones que en 
testament hem designat (la casa, els diners, el 
cotxe, etc.), però, i el nostre perfil a la Xarxa 

?, què passa amb el nostre compte de Twitter, Facebook, 
Instagram, Whatsapp, etc. ?.  A la  Xarxa hem deixat un 
llegat de la nostra vida, a cops més important del que ens 
imaginem (fotografies, vídeos, converses, comptes vius 
de correu, en definitiva la nostre història terrenal).
Per intentar regularitzar la vida digital després de la mort, 
el Govern de la Generalitat de Catalunya impulsa una ini-
ciativa pionera a l’Estat: el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya de 9 de març de 2017 publicà el projecte de 
llei sobre VOLUNTATS DIGITALS. Recull la regulació 
de les voluntats digitals en casos de  [1] pèrdua sobrevin-
guda de la capacitat, [2] la presència dels fills en els en-
torns digitals (“Els progenitors han de vetllar perquè la 
presència dels fills en potestat en entorns digitals resulti 
apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-los 
dels riscos que en puguin derivar ... ”), [3] la cancel·lació 
de comptes digitals per part dels tutors o administradors 
patrimonials, [4] l’actuació del tutor en benefici del titu-
lar en entorns digitals i [5] les voluntats digitals en cas de 
mort (“Les voluntats digitals en cas de mort són les dis-
posicions que estableix una persona perquè, després de la 
seva mort, l’hereu, el legatari, el marmessor, l’administra-
dor de l’herència o la persona designada per executar-les 
actuï davant dels prestadors de serveis digitals amb qui el 
causant hi tingui comptes actius”).
L’iniciativa legislativa també recull la creació d’un RE-

L’ HERÈNCIA DIGITAL
SANTIAGO PORTILLO Advocat

GISTRE DE VOLUNTATS DIGITALS, on inscriure els 
documents de voluntats digitals, al que podran accedir les 
persones que acreditin interès legítim, un cop mort el titu-
lar, però sols podran accedir al seu contingut les persones 
designades pel causant expressament per l’execució de les 
seves voluntats digitals.
Haureu observat que al principi d’aquest article, al refe-
rir-me al projecte de llei, he dit “Per intentar regularitzar 
la vida digital…”. Dic intentar perquè no és tot tant senzill, 
la majoria de les plataformes digitals tenen seu en països 
estrangers (principalment Estats Units) sota regulacions 
legals pròpies i molt diferents a la nostre o la de la Unió 
Europea, plataformes on l’usuari a més haurà acceptat unes 
condicions al registrar-se. 
És d’aplaudir aquesta iniciativa legal com a pas important 
per acostar la llei al present i futur. Queda per endavant 
molt per fer i naixeran serveis per oferir a l’usuari  gestionar 
el seu llegat digital. 
La nostra vida digital, dia a dia, sense adonar-nos, és 
quelcom més que intercomunicar-nos amb comentaris 
i fotografies, és tota la nostra vida recollida a l gran lli-
bre de la Xarxa i, tard o d’hora, serà el nostre llegat digi-
tal,  tindrem (tenim !!!)  que començar també a pensar 
amb l’herència digital.  

un producte, el llencen al mercat i esperen que tingui 
èxit, el design thinking proposa invertir el procés. Ins-
pirar-se en l’usuari, detectar els problemes i necessitats 
que tenen i proposar solucions basades en el que s’ha ob-
servat. D’aquesta manera, els productes que es llencen al 
mercat tenen més possibilitats que funcionin ja que reso-
len una necessitat concreta de l’usuari final. Sembla obvi 
no? Observar i escoltar la gent del carrer, que són qui et 
comprarà el teu producte o servei. Tanmateix,  moltes 
vegades caiem en l’error de pensar que la nostra idea és 
genial i triomfarà sense haver-la contrastat.
Una de les coses més interessants d’aquesta metodologia 
és que no és exclusiva del món del disseny,  si no que és 
transversal i es pot aplicar a qualsevol àmbit. Tant pot 
servir per treure amb èxit un nou producte o servei, com 
per dissenyar un nou negoci, una nova aplicació mòbil, 
o una campanya de comunicació...És una eina molt útil 
i versàtil que es pot adaptar a empreses de diferents ta-
manys i sectors, i que ens pot ajudar a prendre decisions 
estratègiques de disseny enfocats en els nostres clients 
tot fent participar en el procés a tot el nostre equip.  

El design thinking és una me-
todologia que engloba tot un 
seguit de tècniques creatives 
amb l’objectiu de fomentar la 
col·laboració dels diferents 
membres de l’equip en el pro-
cés de disseny i sempre enfo-
cada en l’usuari final. 

A la Xarxa hem deixat un llegat 
de la nostra vida, a cops més im-
portant del que ens imaginem 
(fotografies, vídeos, converses, 
comptes vius de correu, en defi-
nitiva la nostre història terrenal).

S. PORTILLOE. GRAELL

JOSEP M. VÁZQUEZ I ZACARÍAS
Economista

L ’Estat espanyol està obligat a pagar les 
pensions de tots els treballadors que 
han cotitzat en el seu sistema de segu-
retat social, tant si viuen Catalunya, a 

altres indrets d’Espanya, o a qualsevol país del 
món, i no les pot deixar de pagar en cap territo-
ri, ni molt menys com a represàlia per l’eventual 
independència de Catalunya o per la ideologia 
dels pensionistes. Les legislacions espanyola i 
europea obligarien l’Estat espanyol a seguir pa-
gant les pensions dels catalans, fins que hi hagi 
un acord de repartiment d’actius i passius entre 
Catalunya i Espanya.

Si l’Estat espanyol deixés de pagar les pensions, 
ja fos com a represàlia per la independència o 
per manca de tresoreria, o fins i tot si amenacés 
amb fer-ho, estaria reconeixent Catalunya com a 
estat sobirà davant la comunitat internacional, i 
renunciaria a les contrapartides que podria obte-
nir en una negociació.

Un cop adquirida la condició d’estat sobirà, la Re-
pública Catalana serà qui estarà cobrant les co-
titzacions dels treballadors en actiu. Amb menys 
atur i un salari mitjà més alt, no només disposarà 
dels diners per pagar les pensions quan sigui el 
moment, sinó que també estarà en millors con-
dicions que l’Estat espanyol, per mantenir-ne el 
poder adquisitiu.

   Catalunya Espanya
Atur (IV-2016)   14,85 % 18,63 %
Índex salarial mitjà   107                    100
(IV-2016) 
Font: INE.
     
No cal saber economia per adonar-se que, si 
deixa de cobrar les cotitzacions, l’Estat espanyol 
tindrà dificultats per fer front al pagament de les 
pensions catalanes.

Si a les pensions hi afegim el 100 % del deute del 
Reino de España, i una reducció del 19 % del seu 
PIB (el pes de Catalunya), no sembla que l’Estat 
espanyol estigui en condicions de rebutjar du-
rant gaire temps la negociació d’un d’acord de 
repartiment d’actius i passius.

Per si tot això no fos suficient, a la República Ca-
talana el dret a cobrar les pensions estarà garantit 
per llei, des del primer dia. Així ho va assegurar 
recentment el secretari general de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, Sr. Josep Ginesta. La 
Generalitat de Catalunya s’obliga doncs a pagar 
les pensions, fins i tot en el cas poc probable que 
el Reino de España, en contra de les seves pròpi-
es lleis, deixés de pagar-les.  

A la República Catalana 
el dret a cobrar les pen-
sions estarà garantit per 
llei, des del primer dia.

JOSEP M. VÁZQUEZ

JM. VAZQUEZ



Dues noves marquesines de bus 
al carrer de l’Estadi Atlètic
REDACCIÓ / LA VEU 

E l departament de Qua·
litat Urbana de l’Ajun·
tament ha finalitzat 

aquest mes d’abril la instal·
lació de dues marquesines 
d’autobús al carrer de l’Esta·
di Atlètic, concretament en 
les dues parades de bus urbà 
que donen servei, en els dos 
sentits de la marxa, al mateix 
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estadi, al complex esportiu 
Infinit, i als instituts i centres 
escolars de la zona. Aquesta 
acció obeeix a les peticions 
rebudes en les darreres set·
manes per part d’usuaris ha·
bituals del bus urbà, motiva·
des especialment pels dies de 
pluja. 
Ara fa dos anys, l’Ajuntament 
i l’empresa operadora del ser·
vei, S.A. Masats Transports 

Generals, van ampliar la co·
bertura geogràfica de les lí·
nies LC1 i LC2, modificant 
els recorreguts per a donar 
servei precisament a aquesta 
zona esportiva i lectiva, que 
comprèn també el Campus 
Universitari d’Igualada. Ara 
es treballa, amb actuacions 
com aquesta, per a millorar 
el servei als usuaris del trans·
port en aquesta àrea.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
obre la convocatòria 
d’Ajuts Individuals de 

Menjador escolar per al curs 
17·18. Hi pot optar l’alumnat a 
qui no correspongui la gratuï·
tat del servei.
L’objecte de la convocatòria 
és l’atorgament d’ajuts indi·
viduals per a la utilització del 
servei escolar de menjador a 
alumnes escolaritzats en cen·
tres de segon cicle d’educació 
infantil (EINF·2C), educació 
primària (EPRI) i secundària 

(ESO) de jornada partida a 
més d’educació especial (EE) 
de centres públics i concertats 
de la comarca de l’Anoia, als 
quals no correspon la gratuïtat 
del servei, amb valoració de 
les condicions econòmiques, 
familiars i socials dels sol·lici·
tants, i en funció de la disponi·
bilitat econòmica del Consell 
Comarcal l’Anoia per al curs 
2017·2018.
Per poder sol·licitar l’ajuda cal 
que la renda anual de la uni·
tat familiar l’any 2016 no si·
gui superior a la suma de les 
següents unitats: primer sus·

tentador principal 9.667,30€; 
segon sustentador principal 
4,833,60€; altres sustentadors 
2.416,80€; per cada infant a la 
unitat familiar 2.900,20€. La 
documentació necessària per 
demanar l’ajut es detalla a l’im·
près de sol·licitud.
Les famílies poden presentar 
les sol·licitats als centres do·
cents del 18 d’abril al 15 de 
maig d’aquest any, ambdós 
inclosos. La resolució de l’ator·
gament o la denegació de l’ajut 
es podrà consultar al setembre 
al tauler d’anuncis del Consell 
Comarcal i als centres docents.

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls dies 27 i 28 de març, 
van tenir lloc les Sego·
nes Jornades Sanitàries 

a l’Institut Milà i Fontanals. 
Aquestes segones jornades 
s’enmarquen dins la nova cita 
cultural iniciada ja l’any passat 
pel Departament de Sanitària 
de l’Institut Milà i Fontanals .
La temàtica d’enguany ha estat 
la nutrició i l’alimentació al se·
gle XXI i es va comptar amb 
la presència de professionals 
experts en diversos camps de 
la nutrició. Les jornades es van 
fer en torn de matí i de tarda, 
per tal de poder ser seguides 
pel màxim de professionals 
i estudiants interessats en el 
tema
Les Jornades van ser presen·
tades pel director del centre, 
Juan Manuel Linares Mar·
tín i la 1ª Tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament d’Igualada, Àn·
gels Chacón. 
Seguidament, Elena Adzet, 
Màster en Ciències de l’ali·
mentació i la nutrició, a par·
lar de l’important que és se·
guir una dieta equilibrada i 
del paper fonamental que te·
nen els probiòtics en la nostra 
salut intestinal i com aquests 
repercuteix en el nostre ben·
estar. Després d’un breu des·
cans, Anna Grífols, experta en 
Nutrició Esportiva, va parlar 
de la importància de la dieta 
en l’esportista i com aquesta 
dieta ha de ser individualit·
zada per a cada esportista, 
considerant el moment en 
què es troba en la pràctica del 
seu esport. També va incidir 
en la importancia d’una bona 
alimentació dels joves espor·
tistes que s’estan formant des 
de les escoles, entitats espor·

tives,…
La segona jornada es va ini·
ciar amb un taller de cuina 
a càrrec del cuiner igualadí 
Gerard Ninot. Al llarg d’un 
parell d’hores, en Gerard va 
preparar 7 plats de fácil elabo·
ració, atraients i sobretot nu·
tricionalment equilibrats, que 
van ser la delícia del públic 
assistent en el tast posterior.
Martina Ferrer, nutricionista 
integrativa, psiconeuroinmu·
nòloga i acupuntora, va parlar 
del vegetarianisme, una op·
ció d’alimentació que darre·
rament està molt en alça. Al 
llarg de la xerrada va mostrar 
quines són les bases d’aquesta 
alimentació i alguns consells 
sobre les diferents tècniques 
de cocció per tal que els ali·
ments resultin el més benefi·
ciosos possible.
Entre els assistents hi havia 
estudiants de Cures auxiliars 
d’Infermeria, Farmàcia, Di·
etètica i Activitats físiques i 
esportives; així com també 
ciutadans externs al centre. 
Tots ells van valorar molt po·
sitivament aquestes segones 
Jornades de Salut i va destacar 
la claredat de les ponències.

El Consell Comarcal obre convocatòria 
per als ajuts de menjador escolar

Jornades de Salut a l’IES 
Milà i Fontanals

ES LLOGA LOCAL CÈNTRIC
PER OFICINES

Zona c/ Sant Magí d’Igualada de 70m2

Inclou: 
-Calefacció

-Neteja 
-Wi�

Disposa:
-Llum Natural

-WC
-Sostres alts

No cal fer obres ni instal·lacions
Ideal per: consultes, o�cines, estudi...

Preu mensual lloguer 300€ (negociables)

Tracte directe. Interessat trucar al: 696 233 803

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

Important empresa en 
expansió del sector  IT de la 

comarca de l’Anoia, amb 
o�cina a Igualada, busca un 

TÈCNIC COMERCIAL

La seva missió principal serà la 
de responsabilitzar-se de la 
venda (B2B) de productes 

tècnics corporatius, a través de la 
consecució de quotes de vendes 
basades en l’oportunitat, i assolir 
els objectius de negoci a través 

d’excel·lents relacions comercials 
mitjançant el correu electrònic i 

el telèfon.

Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com

Retir 40, 1r pis
Igualada

TÈCNIC COMERCIAL
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

Si bé l’any passat les Ca-
ramelles Sant Martí de 
Tous van ser reconegu-

des amb un diploma oficial 
de la Generalitat de Catalu-
nya com a entitat centenària i 
recentment ha estat inclosa la 
festa touenca dins el Catàleg 
del Patrimoni Festiu de Ca-
talunya, fa uns dies l’alcalde, 
David Alquézar, va rebre la 
comunicació oficial que en-
guany, les Caramelles de Tous 
rebran la Creu de Sant Jordi 
de la mà del President de la 
Generalitat de Catalunya, el 
Sr. Carles Puigdemont i Ca-
samajó aquest mes d’abril.

Les Caramelles de Sant Mar-
tí de Tous
Les Caramelles de Sant Mar-
tí de Tous són una tradició 
festiva molt arrelada a la vila, 
a més de centenària, ja que 
es celebren des de finals del 
s.XIX. La seva importància 
rau en el fet que els partici-
pants, molt nombrosos en 
proporció al nombre d’ha-
bitants de la població, són 
d’edats molt diverses, afavo-
rint un grup intergeneracio-
nal que implica famílies sen-
ceres, des dels més menuts, 
passant pels pares i els avis.
La primera referència de la 
celebració de les Caramelles 
de Sant Martí de Tous la tro-
bem en una fotografia que es 
va fer l’any 1899 i en el qual es 
pot veure un grup de 50 can-
taires acompanyats per dues 
lloques, el director i un acor-
dionista.
La següent referència no la 
tornem a trobar fins l’any 
1911, en què les Caramelles 
es tornaren a cantar; però 
existeix un altre testimoni 
documental rellevant, el qual 
prové d’una crònica aparegu-
da en la publicació local El 
Sol de Tous l’any 1916.
L’any 1917, les Caramelles 
de Sant Martí de Tous es van 
consolidar com un gran es-
deveniment i es comptava 
amb dues colles que sortien 
a cantar, l’Ateneu Agrícola i 
Joventut Catalana, el fet que 
n’hi participessin dues com-
portava una certa rivalitat, ja 
que compraven a veure quina 

colla tenia més cantaires o 
qui portava la millor orques-
tra. Aquest fet va ocasionar 
que les colles es gastessin for-
ça diners per lluir més, amb 
la qual cosa, molts es van pi-
car els dits i conseqüentment 
l’any 1921 no se’n varen poder 
celebrar. A partir del 1918 té 
lloc un fet rellevant de les 
Caramelles, la incorporació 
de dones en el grup de can-
taires, una gran evolució per 
a la festa, però, malgrat això, 
en els anys que fa es celebren 
les Caramelles a Sant Mar-
tí de Tous, hi ha hagut alts 
i baixos, com per exemple 
l’any 1922 en què els cantaires 
adults no sortiren i ho varen 
fer un grup de nens, així com 
també l’any 1936, que degut a 
l’inici de la Guerra civil no es 
van poder celebrar, i no es re-

Les caramelles de Sant Martí de Tous rebran
la Creu de Sant Jordi de la Generalitat

prengueren fins l’any 40.

Què fan les caramelles
Les Caramelles de Tous, tenen 
lloc el diumenge de Pasqua. 
Els cantaires i demés parti-
cipants comencen a cantar a 
les 9 del matí i segueixen un 
recorregut pels carrers i pla-
ces del poble, un total de 25 
cantades aproximadament. 
Actualment les Caramelles 
de Sant Martí de Tous comp-
ten amb un 130 participants, 
dels quals 80 són cantaires i la 
resta són lloques, ballesters i 
músics. Les edats dels cantai-
res van dels 6 als 75 anys. El 
pilar de la celebració són els 
cantaires i el director musical.
Els ballesters acompanyen 
els cantaires pels carrers del 
poble i s’encarreguen de llan-
çar toies i flors gracies a unes 
llargues ballestes que arriben 
als balcons i finestres.
Les lloques com els balles-
ters, són un grup de nois que 
acompanyen els cantaires i 
són els encarregats de recollir 
els donatius que reben durant 
el recorregut casa per casa.
Les pubilles i els hereus està 

format per infants de 6 o 7 
anys, la funció dels quals és 
la de portar uns cistells carre-
gats de flors i clavells.
I l’ orquestra , que en els inicis 
de les caramelles qui acom-
panyava els cantaires era un 
acordionista. Actualments els 
acompanya l’Escola de Músi-
ca de Tous

Diumenge de Pasqua, 
caramelles
El proper diumenge de Pas-
qua, el 16 d’abril, Sant Martí 
de Tous tornarà a vibrar amb 
les  tradicionals caramelles, 
que cada any animen pla-
ces i carrers del poble de la 
mà de cantaires de totes les 
edats i dels joves músics del 
poble. No hi faltaran, com 
mana la tradició, els nens i 
nenes d’ entre sis i set anys 
vestits d’hereus i pubilles, els 
ballesters i les lloques, i les 
toies i els clavells.
A dos quarts de deu del matí 
els caramellaires, precedits 
de l’ abanderat, comença-
ran les cantades a l’entra-
da del poble. Després de la 
Missa Major, cap a les 12 

del migdia, continuaran les 
cantades, de les quals desta-
quen la que es fa a la Plaça 
de l’Església i la de davant de 
l’Ajuntament. Les cançons 
que sonaran aquest any són 
l’ havanera El Canó de Pala-
mós, la sardana Recordant 
la nostra Terra, el Cant de la 
Senyera i altres cançons po-
pulars catalanes. 
La Comissió de Caramelles 
de Tous vol seguir contri-
buint, així, any rere any, al 
manteniment d’una de les 
festes més viscudes i arrela-
des al poble. Tan és així que 
després de rebre l’any passat 
de mans de la Generalitat de 
Catalunya el diploma de re-
coneixement com a entitat 
centenària, aquest any les 
Caramelles de Tous s’han 
afegit al catàleg del Patrimo-
ni Festiu de Catalunya. 
El dilluns de Pasqua, se ce-
lebrarà el tradicional aplec 
al santuari de Sentfores. 
Allà es podrà participar 
de l’eucaristia a les 11 del 
matí, gaudir del tradici-
onal joc de bitlles i ballar 
sardanes al so de la cobla.

L’entitat, a més, ha estat inclosa per la Generalitat en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya del qual en formen part una 
setantena de celebracions més destacades del patrimoni cultural del nostre país

Les Caramelles de Tous 
són una tradició festiva 
molt arrelada a la vila, 
que compten amb més 
de 100 anys d’història
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El passat diumenge 9 
d’Abril, les associacions 
Adoptagat i Tatanka, 

van fer per segona vegada 
un acte on es combinava una 
xerrada i un petit mostrari de 
concert solidari amb alumnes 
de l’escola de música Vilamú-
sics. Aquest esdeveniment va 
reunir unes 100 persones a Vi-
lanova del Camí al centre Can 
Papasseit.
La voluntària d’adoptagats Es-
ther  ens va explicar les dife-
rents races i funcionament de 
les colònies de gats, els passos 
per ser cuidador, el comporta-
ment felí conjuntament amb 
consells i les maneres d’actuar 
en diferents comportaments. 
A continuació vam tenir a l’es-
cenari l’actuació del bollywo-
od d’Igualada amb les danses 
índies on ens van deleitar amb 
els seus balls. Seguidament 
vam poder escoltar i emoci-
onar-nos amb cançons com 
“Say Something” cantada per 
Óscar Boixet i acompanyat al 
piano pel Nil Mercader. Vam 
continuar amb la dolça veu de 
la Laura Estuch amb “L’aire és 
ple d’amor” acompanyada al 

piano per Xavi Cassanyes i in-
terpretada amb llengua de sig-
nes pels germans Lluc i Cora 
Brunet.  El torn següent va 
ser per la cançó “El Golpe” a 
4 mans pel Gerard i la Glòria.  
La cançó “Si em dius adéu” 
la vam poder gaudir amb la 
veu de Gemma Esquer,  Xavi 
al piano i la Roser Vilà amb 
llengua de signes...Per acabar 
el Xavi Cassanyes ens va tocar 
al piano “Que volen aquesta 
gent”. Finalitzat vam tenir un 
pica-pica amb pastissos i d’al-
tres per tothom que havia as-
sistit com a participants. 
Tota la recaptació, com les 

Acte solidari de les associacions 
Adoptagat i Tanaka

vendes o donacions aniran 
per l’associació adoptagat per 
poder pagar despeses de ve-
terinari, medicaments, menjar 
o altres que es necessitin pels 
gats dels refugis o acollides.
Donem les gràcies per l’assis-
tència del públic i les apor-
tacions voluntàries que van 
realitzar. Agrair a totes les 
persones anònimes que són 
els voluntaris, Acústic Ano-
ia per tot el seu servei com 
el material, l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí i a tots 
els participants per fer possi-
bles esdeveniments solidaris 
d’aquesta magnitud.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Les darreres pluges de prima-
vera han fet créixer de mane-
ra molt ràpida les males her-
bes per tot el municipi. Les 
que han sortit als escocells 
i voreres són les que més es 
veuen però n’hi també a al-
tres espais públics. Des de la 
regidoria d’Obres i Serveis 
Municipals, encapçalada pel 
regidor Manuel Ocaña, han 
decidit començar demà di-
marts una campanya per eli-
minar aquestes males herbes. 
Una parella de la brigada de 

jardineria s’ocuparan d’aques-
ta tasca fins que acabin amb 
totes elles.
Així mateix, l’alcaldessa Noe-
mí Trucharte explica que s’ha 
requerit als propietaris dels 
solars del municipi que tam-
bé facin una neteja de l’espai 
per eliminar-ne la vegetació i 
evitar molèsties als veïns.
La neteja de la vegetació es-
pontània i altres tipus de resi-
dus, poden evitar o disminuir 
els perills i perjudicis als veïns 
que es puguin ocasionar per 
possibles incendis o per l’apari-
ció de rosegadors o d’altres.

Comencen els treballs 
per eliminar la vegetació 
espontània del municipi

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Associació de veïns del 
Barri de la Pau i la Llu-
na ha celebrat aquest 

cap de setmana una reeixi-
da festa de la primavera. La 
presidenta de l’associació, Jor-
gina Villoria, expressava avui 
a Ràdio Nova la satisfacció 
per la bona participació dels 
veïns que en comparació amb 
l’any passat, han respost molt 
millor a la festa en aquesta 
segona edició. “L’any passat 
va ser més aviat fluixeta, però 
aquest any ha anat molt bé” 
expressa Villoria, contenta del 
resultat.
A l’hora del dinar, malgrat el 
petit retard motivat pel vent, 
un centenar de persones van 
compartir i degustar la paella, 
amb el toc Diaz, marca del 
mestre. Després van gaudir 
de la sobretaula amb la músi-
ca en directe de Los Signos i 
la classe de zumba de Marc i 

Sandra. 
Una de les novetats del pro-
grama era la festa holi, tam-
bé anomenada festa dels co-
lors, una celebració hindú 
que dona la benvinguda a la 
primavera i que va fer passar 
una estona divertida a petits i 
grans, amb la batalla de pols 
holi. 

Villoria ha donat les gràcies 
als establiments patrocina-
dors, sense els quals no podri-
en haver fet possible la festa, 
ja sigui per les aportacions 
econòmiques, els descomptes 
o les col·laboracions en es-
pècies. Van poder, per exem-
ple, fer el sorteig d’un pernil, 
l’afortunada del qual va ser 

El Barri de la Pau i la Lluna rep la primavera 
amb una animada festa veïnal   

Leticia Arias. 
La presidenta de l’associa-
ció de veïns també ha agraït 
la col·laboració del grup Los 
Signos, que es van oferir a ac-
tuar novament al barri on ja se 
senten com a casa, i van posar 
bon ritme de pop-rock dels 
anys 60 i 70 a la tarda. Tam-
bé ha destacat la complicitat 

amb els professors de zumba 
de l’escola Pompeu Fabra, el 
Marc i la Sandra, que els van 
ajudar a fer esport de manera 
divertida.
Els membres de l’equip de 
govern van participar acti-
vament als actes festius i van 
acompanyar els veïns en la 
trobada, compartint el bon 
ambient.
Des de l’associació de veïns 
ja estan treballant en la pro-
pera cita social del barri que 
serà el mes de juliol, concre-
tament els dies 7, 8 i 9. Segons 
ha avançat Villoria ja poden 
confirmar que aquest any, 
amb el suport de la regidoria 
de Cultura, gaudiran de músi-
ca en viu, amb orquestra; que 
s’allargarà el recorregut del 
corre aigua que tant èxit va 
tenir l’any passat, i s’ampliarà 
l’espai dels firaires amb més 
atraccions per als grans, grà-
cies a la possibilitat de tallar 
un tros de carrer.
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ÒDENA / LA VEU 

A finals del mes de març 
Càritas Anoia Segarra 
ha rebut una donació 

de material escolar i roba in-
fantil dels directius de l’espai 
d’oci i natura Òdena Village.
La roba arribarà als infants de 
les famílies que són ateses per 
l’entitat, així com el material 
escolar el qual  també anirà 
destinat  als alumnes dels cur-
sos d’aprenentatge de la llen-
gua per a persones immigra-
des que duu a terme Càritas i 

als infants del casal Inama de 
Santa Margarida de Montbui 
amb qui Càritas parroquial de 
Montbui col·labora.
Aquesta donació s’ha fet a 
través de la gestió del projec-
te Empreses amb Cor. Aquest 
projecte  promou accions de 
Responsabilitat Social Em-
presarial (RSC) en les em-
preses compromeses en el 
desenvolupament del ben-
estar social i amb les que 
compartim els valors de la 
solidaritat, la justícia, el res-
pecte i la igualtat. 

Donació a Càritas 
d’Òdena Village

VILANOVA DEL  C. / LA VEU 

L’ajuntament i Vilanova 
Comerç han signat un 
nou conveni de col·la-

boració amb la finalitat de 
promocionar i fomentar les 
activitats d’interès econò-
mic i social del municipi. La 
rúbrica ha anat a càrrec de 
l’alcaldessa Noemí Trucharte 
i del president de Vilanova 

Comerç, Jordi Vilarrubias. 
El regidor de Promoció Eco-
nòmica Francisco Palacios 
també ha assistit a la signa-
tura i ha valorat molt posi-
tivament aquesta col·labora-
ció. Reconeix un esforç per 
part de l’entitat que en el seu 
segon any de rodatge ha aug-
mentat el nombre i el tipus 
d’activitats, incorporant, per 
exemple el tema de la forma-
ció. Palacios també ha des-

Ajuntament i Vilanova Comerç 
renoven el conveni per fomentar 
l’activitat econòmica i social

tacat l’esforç de l’ajuntament 
que ha augmentat en un 10% 
la subvenció a l’entitat. 
El president de Vilanova Co-
merç, Jordi Vilarrubias, tam-
bé s’ha mostrat satisfet de 
continuar tenint el suport i 
la confiança municipal. Des 
de l’entitat, diu Vilarrubias, 
continuem apostant per la 
dinamització del teixit co-
mercial local. 
Amb aquest nou conveni, 
Vilanova Comerç es com-
promet a realitzar diferents 
actes anuals com la Fira de 
Nadal o la Ruta de la tapa i 
participarà activament com 
a col·laborador en altres ac-
tes organitzats per Promoció 
Econòmica com el Vilas-
hopping o la Fira del Camí 
Ral. En el marc del mateix 
conveni es portaran a terme 
diferents campanyes de pro-
moció i dinamització del co-
merç local com la Fira de la 
Primavera, l’aparador al car-
rer o Vestim el Nadal i altres 
que puguin fer en col·labora-
ció amb altres entitats locals.  

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Uns 45 caminaires de 
la Colla Excursio-
nista de Vilanova del 

Camí, preparats novament 
amb les motxilles i amb mol-
tes ganes de sortir a fer una 
bona caminades, van sortir 
ben d’hora, el passat diu-
menge, per continuar desco-
brint la comarca. Primer van 
fer l’aproximació en cotxe 
fins a La Llacuna i des d’allà 
van iniciar l’excursió que els 
va permetre gaudir d’unes 
bones vistes en un esplèndid 
dia de primavera.
Aquesta vegada, els vocals 
els van portar a Puig Cas-
tellar, lloc on van poder 
admirar tot el que els en-
voltava. Segons explica la 
cronista Francesca Cullerés, 
“des de dalt del Puig Caste-
llar (944m) es fa ben evident 
la denominació del poble de 
La Llacuna. És ben clar que 
el vessant de tramuntana de 
la Serra d’Ancosa deixava 
anar les seves aigües a la lla-
cuna natural que hi havia, ja 
que és un pla ensorrat voltat 

d’aquesta serra i de les serres 
Alta a ponent, la de Fontfre-
gona al nord i la d’Orpinell a 
llevant. El turonet, als peus 
de l’antic castell de Vilade-
màger, havia estat un lloc na-
tural ben protegit per a fer-
hi un altre castell i un nucli 
habitat”.
Continuant amb la caminada 
també van passar per la font 
de les Canals, que en aquest 
dia era generosa en l’aigua 
pels caminants i van aprofi-
tar per esmorzar allà.
Segons explica Cullerés, “a 
pocs metres de la casa d’An-
cosa hi ha un pou molt antic, 
fet de pedra seca, cobert amb 
una cúpula; ha estat recupe-
rat i rehabilitat i és realment 
una joia de l’arquitectura po-
pular, de difícil datació”. Té 
3 metres de diàmetre i 9 de 
profunditat. No gaire lluny 
del pou, seguint pel camí 
principal i prenent després 
un ramal a la dreta, es troba el 
roure d’Ancosa, un roure mo-
numental declarat arbre mo-
numental per la Generalitat 
l’any 1990, de 20m d’alçada i 
4,37m de diàmetre. “Durant 

La Colla gaudeix d’un dia primaveral al Puig Castellar i el Roure d’Ancosa 

segles va ser un arbre ritual i, 
les nits de Sant Joan, les mares 
hi portaven els nadons que 
segons la tradició, després de 
pronunciar uns conjurs, els hi 
transmetia el seu vigor i els 
guaria de les malalties”. 
Des de la Colla han agra-
ït aquesta bonica sortida 
als vocals Josep Marimón i 
Joan Piernas.

La propera cita serà el dia 30 
d’abril. Comencen el Camí de 
Sant Jaume Català. Serà la 1a 
etapa que transcorre entre El 
Pertús a la comarca del Va-
llespí, fins a Biure a l’Alt Em-
pordà. Sortiran en autocar 
des de Vilanova del Camí a 
les 6h. Tornaran aproximada-
ment a les 20h. Tothom que 
ho desitgi pot demanar les se-

ves credencials en el moment 
de fer la inscripció. 
Cal recordar que les inscrip-
cions es fan tots els dilluns i 
dijous de la setmana de l’ex-
cursió, de 19 a 20:30 h, a la 
seu social. 
Els socis poden fer la reserva 
telefònicament o per correu 
electrònic a: cevcami@hot-
mail.com i 93 803 43 88. 
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Diumenge passat dia 9 
a la Pobla vàrem cele-
brar uns actes de tro-

bada d’antics col·laboradors 
de la Biblioteca Popular per 
recordar i celebrar el revulsiu 
que va representar la nostra 
activitat per la vida cultural de 
la Pobla.
Al migdia va tenir lloc la inau-
guració d’una Exposició de 
documents i fotografies que 
com a mostra resumeixen en 
onze plafons monogràfics les 
principals activitats que al 
llarg d’aquests anys s’han por-
tat a terme des de la Biblioteca 
Popular de la Pobla que com 
molt bé saben els poblatans a 
part de sala de lectura va de-
senvolupar moltes facetes cul-
turals.
Muntada en la Sala d’Expo-
sicions Municipals aquesta 
mostra es podrà visitar diària-
ment de 6 a  de la tarda els dies 

feiners i de 12 a 2 els diumen-
ges fins el dia de Sant Jordi.
Creiem que es tracta d’una 
documentació interessant 
amb aportació de documents 
curiosos com poden ser una 
«Infracción Reglamentària», 
el document de concessió de 
subvenció del Ministerio de 
Cultura per fer venir l’Orfeó 
Català a la Pobla; la factura 
de l’àrbitre del partit de futbol 
entre veterans del CF Pobla i 
del CF Barcelona amb motiu 
de l’homenatge del poble al 
Tonet carter promogut per la 
Biblioteca; el primers Butlle-
tins de comunicació que es 
passaven a la població impre-
sos amb ciclostil i encara en 
castellà;   còpia de full de can-
çons de Pere Tàpies amb les 
cançons censurades, etc.
Seguidament una cinquante-
na d’antics col·laboradors que 
en un moment o altre havíem 
tingut ocasió de trobar-nos i 
treballar junts en alguna acti-

Trobada dels antics col.laboradors de 
la Biblioteca Popular de la Pobla

vitat ens varem reunir al vol-
tant de la taula al Mas dels Vi-
vencs intercanviant vivències 
recordant aquells temps i on 
ens vàrem fer una fotografia 
de record.
Tal com es va dir en la presen-
tació de l’exposició, certament, 
quan l’alcalde sr. Sanllehí en la 
inauguració oficial de la Bi-
blioteca l’any 1969 va dir «...
això és cosa de jovent i  ja se 
sap que durarà quatre dies ...» 
ningú sospitava que les acti-
vitats promogudes des de la 
Biblioteca Popular durarien 
trenta-tres anys.  El més im-
portant és que tothom que en 
un moment o altre va passar 
per la Biblioteca en guarda un 
bon record i que a tots ens 
satisfà que les activitats tan 
importants com són Parada 
de Llibres per Sant Jordi i 
sobretot el Pessebre Vivent 
de la Pobla per Nadal hagin 
tingut continuïtat i estiguin 
vives en l’actualitat.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Societat Coral La Lira orga-
nitzarà, el diumenge 16 d’abril, 
la tradicional cantada de ca-
ramelles a la Pobla de Clara-
munt. L’activitat tindrà lloc 
durant tot el matí i els cantaires 
recorreran diferents barris del 
municipi. La proposta compta 
amb el suport de l’Ajuntament.
Sota la direcció de Joan Mas, 
un grup d’una trentena de 
cantaires, entre adults i nens i 
nenes, interpretaran diverses 
cançons. Les peces que canta-
ran seran: la sardana El cava-
ller enamorat, La Balanguera, 
Dins el mar la vela blanca  i El 

ball del rotlletó, que ballaran la 
quitxalla. Les cantades centrals 
es faran a la sortida de mis-
sa, cap a 3/4 d’1 del migdia, 

Tradicional cantada de caramelles a 
la Pobla de Claramunt

i després a la plaça de l’Ajun-
tament. A més d’interpretar 
les cançons, els cantaires re-
partiran clavells. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt ha instal-
lat una minideixalleria 

per als petits residus sòlids. El 

nou servei està ubicat a la plaça 
de l’Ajuntament i s’ofereix a tra-
vés de l’empresa Blipvert.
La minideixalleria té set bo-
ques en què els poblatans i les 
poblatanes poden dipositar 
diferents tipus de residus. S’hi 
poden llençar: CD/DVD, car-
tutxos d’impressora, aparells 
elèctrics i electrònics, piles i 
acumuladors i bombetes de 
baix consum i led. Amb aquest 
servei el Consistori poblatà fa 
una nova aposta per fomentar 
i facilitar el reciclatge entre els 
ciutadans i dona compliment 
als convenis als quals es va 
adherir de l’Oficina de Gestió 
de Residus d’Aparells Elèctrics 
(OFIRAEE) i de l’Oficina de 
Gestió de les Piles i els Acumu-
ladors Elèctrics (OFIPILES) .

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt instal·la 
una minideixalleria

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Gairebé una seixante-
na de nens i nenes 
participen al Casalet 

i al Juga a la Primavera, dues 
activitats que s’organitzen 
des de l’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt per les va-
cances escolars de Setmana 
Santa. Del 10 al 13 d’abril, la 
quitxalla participa en dife-
rents activitats, com tallers de 
manualitats, sortides o apren-
dre cançons i balls.
Al Casalet hi ha 15 nens i ne-
nes, des de P0 fins a P2, i es 
compta amb tres monitores. 
Les activitats es fan des de 
les 9 del matí fins a la 1 del 
migdia a la Llar d’Infants Mu-
nicipal Sol Solet i es disposa 
d’un servei d’acollida al matí 
i al migdia. Durant aquests 

dies, els més menuts ballen, 
canten, juguen i exploren el 
seu entorn.
Al Juga s’han inscrit 44 nens 
i nenes, d’entre 3 i 12 anys, i 
hi ha cinc monitors. Les jor-
nades es fan a l’escola Maria 
Borés, també de les 9 del matí 
a la 1 del migdia i es disposa 
de servei d’acollida al matí i al 
migdia. La quitxalla fa dife-
rents activitats, com manuali-
tats, sortides als parcs i equi-
paments locals, jocs al pati i 
aprendre cançons i danses.
El darrer dia del Casalet i del 
Juga, el dijous 13 d’abril, els 
infants faran una mona i se 
l’emportaran a casa per men-
jar-se-la. El Casalet s’organit-
za des de les regidories d’In-
fància i Joventut i d’Educació 
i el Juga des de la regidoria 
d’Infància i Joventut. 

Bona participació al Casalet 
i al Juga a la Primavera 
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Com cada any, just tor-
nant de les festes de 
Setmana Santa, arri-

ba un temps dedicat a la gent 
gran en general i a la dels 
Hostalets de Pierola en par-
ticular.
La Setmana de la Gent Gran 
d’enguany ve carregada d’es-
deveniments i activitats espe-
cials per tal que ningú tingui 
excusa de quedar-se a casa.
L’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola i l’Associació de 
la Gent Gran han organitzat 
un programa d’actes que co-
mença Dilluns de Pasqua, 17 
d’abril, amb la 50a Festa de la 
Vellesa i acabarà el diumenge 
23 d’abril, Diada de Sant Jor-
di, amb una antologia de la 
Sarsuela.
L’acte però més esperat i es-
pecial serà la inauguració del 
Centre d’Atenció a la Gent 
Gran dels Hostalets de Pie-
rola el dissabte, 22 d’abril. El 
nou espai especialitzat per 
a la Gent Gran, que reuneix 
tots els serveis adreçats a 
aquest col·lectiu, organitzarà 
una jornada de portes obertes 
perquè tothom pugui conèi-

xer el nou edifici i els seus 
serveis.
Els actes més destacats són:

Dilluns, 17 d’abril:
• 50a Festa de la Vellesa dels 
Hostalets de Pierola

Dimarts, 18 d’abril: 
• Representació de l’obra te-
atral intergeneracional “L’avi 
Tonet”
• Conferència: “Els set talents 
de la família”

Dimecres, 19 d’abril:
• Caminada de la Gent Gran 
compartida amb veïns de 
Martorell, Lliça de Munt i 

Sant Fruitós de Bàges.

Dijous, 20 d’abril:
• Cinema amb: “L’avi de 100 
anys que va escapar per la 
finestra”

Divendres, 21 d’abril: 
• Excursió de la Gent Gran al 
Castell de Castelldefels, el Pa-
lau de la Música i Vallirana.

Dissabte, 22 d’abril:
• Inauguració del Centre 
d’Atenció a la Gent Gran dels 
Hostalets de Pierola

Diumenge, 23 d’abril:
• Gran concert de Sarsuela

Tot preparat per una Setmana de la 
Gent Gran molt especial als Hostalets

LA TORRE DE C. / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament de 
la Torre de Claramunt 
va aprovar dimecres 29 

de març una modificació del 
pressupost per a aquest 2017 
per incorporar noves inver-
sions: la instal·lació d’una 
caldera de biomassa a l’escola 
Torrescasana (Vilanova d’Es-
poia), l’obra d’arranjament 
d’un mur a les Pinedes de 
l’Armengol i la urbanització 
del carrer de les Eres.
L’equip de govern ha apostat 
fort per la instal·lació de la 
caldera de biomassa, una in-
versió de caràcter sostenible 
que es va aprovar l’any passat 
i que es vol executar aquest 
estiu.
El finançament d’aquestes 
inversions es farà mitjançant 
la concertació de préstecs, 
amb contribucions especi-
als, i amb recursos propis de 
l’Ajuntament provinents del 
romanent de tresoreria que 
ha anat augmentant els últims 
anys; l’any 2010 era de prop 
de 200.000 euros i ara està si-
tuat vora els 700.000.
Menys despeses de manteni-
ment
L’Ajuntament de la Torre de 
Claramunt ha optat els últims 

anys per realitzar inversions 
que suposin una disminució 
en les despeses de manteni-
ment. Per això aquest exercici 
continuarà amb inversions en 
aquesta línia, com la renova-
ció de la xarxa d’enllumenat 
públic mitjançant el sistema 
de leds o l’adequació d’espais, 
d’equipaments públics i vehi-
cles per reduir-ne els costos 
de manteniment.
La prioritat del govern mu-
nicipal durant aquests anys 
ha estat la reducció dels im-
postos municipals i una dis-
minució i racionalització de 
la despesa de funcionament i 
manteniment dels serveis pú-
blics, amb la premissa de no 
disminuir els serveis prestats 
als ciutadans ni la seva quali-
tat i mantenir els ajuts en ma-
tèria social i les subvencions a 
les entitats del poble.
L’Ajuntament de la Torre de 
Claramunt es troba en una 
situació de bona salut eco-
nòmica, complint totes les 
ràtios fixades per l’estat i fent 
un esforç per reduir pro-
gressivament l’endeutament 
(amb una ràtio del 41,5% 
a desembre de 2016) i per 
complir els terminis legals 
de pagament a proveïdors.

La Torre modifica el 
pressupost per incloure 
tres noves inversions 

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na obre la convocatò-
ria per a l’atorgament 

de subvencions a les entitats 
culturals, educatives, espor-
tives, juvenils, solidàries, de 
participació ciutadana, medi-
ambientals, de promoció eco-
nòmica i d’atenció social de 
Vallbona d’Anoia que duen a 
terme una activitat d’interès 
general per al municipi.
Poden sol·licitar la subvenció 
associacions, clubs, col·lec-
tius o agrupacions amb seu 
social a Vallbona d’Anoia que 
estiguin inscrites al Registre 
Municipal d’Entitats del mu-
nicipi, o habitants del muni-
cipi de Vallbona d’Anoia com 
esportistes o artistes que  du-
guin a terme activitats premi-
ades o assoleixin objectius de 
mèrit.

Els ajuts econòmics aniran 
destinats a programes anuals 
que recullin el pla d’activi-
tats ordinàries i habituals, en 
què es pot incloure la com-
pra de materials o equipa-
ments necessaris per al seu 
desenvolupament; i progra-
mes d’activitats específiques 
o extraordinàries per a les 
quals es pot sol·licitar un ajut 
puntual. Aquestes activitats 
no han de tenir finalitat eco-
nòmica o lucrativa, o bé s’han 
de reinvertir en activitats cul-
turals i festives.
La finalitat d’aquestes subven-
cions són millorar la cohesió 
social i promoure el teixit as-
sociatiu de Vallbona, afavorir 
la cooperació entre el sector 
públic i el sector privat, do-
nar suport a entitats, grups o 
particulars que treballen en el 
camp cultural i festiu poten-
ciant serveis d’interès gene-

ral per a la col·lectivitat que 
continguin els atribuïts a la 
competència local, estimular 
i fomentar el moviment as-
sociatiu com a dinamitzador 
de l’activitat cultural i festiva, 
donant suport als grups de 
ciutadans i ciutadanes que 
fan una tasca cívico-cultural, 
promoure la creació de no-
ves formes de participació i 
d’incidència social en l’àmbit   
cultural i festiu, possibilitar el 
creixement cultural, quanti-
tatiu i qualitatiu, de Vallbona 
d’Anoia, i donar suport a les 
programacions estables amb 
tradició cultural i festiva del 
municipi.
El termini per a presentar les 
sol·licituds al Registre d’En-
trada de l’Ajuntament acaba 
el 22 de maig d’aquest any. 
Es poden trobar les bases i la 
respectiva documentació al 
web de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Vallbona obre la 
convocatòria de subvencions per a 
entitats per al 2017

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El passat dimecres, 5 d’abril, els Vigilants Municipals dels 
Hostalets de Pierola i els Mossos d’Esquadra van desarticular 
una trama delictiva de traficants de marihuana. La operació 
conjunta va fer caure una organització il·legal que cultivava i 
distribuïa marihuana.
A la finca s’hi van trobar un total de 650 plantes i han estat 
detingudes dues persones responsables dels fets.

Desarticulada una trama 
de traficants de marihuana
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La visita d’aquest mes d’abril 
de l’Oficina Mòbil de Consum 
serà el dimecres 19 d’abril.
Tothom qui tingui dubtes en 
qüestions relacionades en 
temes de consum pot fer la 
consulta, de manera gratuï-
ta, entre les 10:30 i les 11:30 
al bus que s’instal·la a la plaça 
Verdaguer.
Els tècnics de la Diputació re-
solen dubtes o reclamacions 
en temes de comerç, drets 
dels consumidors, compra o 
lloguer d’habitatge, serveis 
bancaris, vehicles, etiquetat-
ge i garanties de productes, 
serveis de post-venda, as-
segurances o viatges, entre 
d’altres qüestions.

Nova visita del 
Bus Consum a 
Capellades

Des de l’Ajuntament de Cape-
llades, conjuntament amb la 
Diputació de Barcelona, s’està 
treballant en l’elaboració d’un 
Pla de Responsabilitat Social 
de l’Ajuntament de Capella-
des. El projecte està dirigit 
per Josep Maria Canyelles, 
un dels impulsors d’aquest 
concepte a Catalunya. 
Durant uns mesos s’ha estat 
treballant en la diagnosi i ela-
boració del Pla. A la trobada 
d’aquesta setmana s’ha fet el 
retorn a l’equip de govern de 
l’informe de diagnosi de les 
cinc dimensions de la respon-
sabilitat social, bon govern, 
social, laboral, econòmica i 
medi ambiental 
En aquest sentit, el regidor 
d’Acció Social, Salvador Vi-
ves, valora molt positivament 
l’informe de diagnosi que ens 
han lliurat i que abans de dos 
mesos es realitzarà el tanca-
ment definitiu de les bones 
pràctiques més destacades  
que s’han identificat i les àre-
es de millora en matèria de 
Responsabilitat Social.

Lliurament a 
l’Ajuntament de 
la diagnosi de la 
Responsabilitat 
Social CAPELLADES / LA VEU 

A quests dies Capgros-
sos de Capellades 
continua amb els 

actes previstos per celebrar 
els 20 anys de l’entitat. L’abril 
ha començat amb l’autobús 
d’anada i tornada al monestir 
de Montserrat per beneir les 
seves 24 figures. A l’acte s’hi 
van sumar molts capelladins, 
entre ells el regidor de Cultu-
ra, Àngel Soteras, qui en re-
presentació del consistori, va 
felicitar l’entitat per la seva 
tasca continuada portant el 
nom de Capellades per tot 
arreu.
Just la setmana passada es va 
tornar a viure un altre capí-
tol de la celebració en aquest 

Capgrossos de Capellades continua celebrant els 20 anys

cas a l’escola Marquès de la 
Pobla. Els alumnes de cicle 
mitjà i superior han estat 
aquest trimestre elaborant 
cadascú un capgros, que es 
van presentar dins els actes 
de la setmana cultural del 

CAPELLADES / LA VEU 

L es alumnes Zulema 
Fernández, Aida Lur-
be i Sara Pérez de 1r 

de batxillerat A han guanyat 
el segon premi del concurs es-
tatal Young Business Talents. 
Divendres 31 de març les tres 
alumnes de l’institut Molí de la 
Vila acompanyades de Magda 
Navarro, professora d’econo-
mia i que les ha guiat en aquest 
projecte, van desplaçar-se a 
Madrid per participar en la fase 
final del concurs. D’un total de 
3000 equips que concursaven, 
només els 100 millors van pas-
sar a la final i les alumnes del 
nostre centre van aconseguir 
una merescuda segona posició. 

Moltes felicitats!
Young Business Talents és con-
curs estatal que consisteix en 
simular una empresa real. El 
programa va començar el mes 
de novembre i durant aquests 
mesos els alumnes han ges-
tionat una empresa creada 
per ells mateixos, han experi-
mentat en el món empresarial 
prenent les decisions que han 
cregut millors i han aconseguit 
obtenir beneficis virtuals. Tot 
això va lligat amb l’assignatura 
d’economia, i ajuda a entendre 
d’una manera molt pràctica 
i vivencial els continguts que 
s’hi treballen. En definitiva, 
una experiència molt positiva 
i engrescadora per als alumnes 
que hi concursen.

Tres alumnes de l’institut Molí de la Vila guanyen el 
2n premi del concurs estatal Young Business Talents

CAPELLADES / LA VEU 

Sant Jordi es celebrarà a 
Capellades durant tota 
la setmana vinent amb 

moltes propostes variades. 
“En la línia del darrer Mercat 
Figueter, hem buscat descon-
centrar les activitats, que n’hi 
hagués al llarg de tota la set-
mana i per a totes les edats. 
Des del dimarts previ fins a 
Sant Jordi cada dia hi haurà, 
com a mínim, una proposta, 
i no serà només literària, sinó 
que també hi haurà concerts, 

exposicions...” destaca Àngel 
Soteras, regidor de Cultura.
El dimarts 18 d’abril, a dos 
quarts de set, primer es pre-
sentarà el llibre sobre els 
capgrossos d’Igualada “Savis 
caparruts” de la mà del seu 
autor, Albert Rossell. Segui-
dament, hi haurà un conte de 
la mà de la Mònica Torra.
El dimecres es farà una nova 
Hora del Conte, en aquest cas 
dedicat directament a Sant 
Jordi, amb la Clara Gavaldà. 
Serà a les sis de la tarda, just 
una hora abans que el Club 

de Lectura, que en aquesta 
ocasió parlarà sobre el llibre 
de la Sílvia Soler, “L’estiu que 
comença”.
El dijous 20 d’abril es conti-
nuarà la programació especial 
de Sant Jordi a la Biblioteca 
El Safareig amb la presenta-
ció de dos llibres més, escrits 
pel capelladí Cèsar Ramper. 
“Phrases” i “Amalgama” són 
diverses reflexions poètiques, 
acompanyades amb aportaci-
ons visuals d’autors diferents. 
Serà a les set de la tarda.
El divendres 21 d’abril serà un 

dia ple de propostes. A par-
tir de les 9:30 començarà una 
matinal de contes per als nens 
i nenes més petits de les esco-
les capelladines. A la tarda, a 
les sis, taller de Sant Jordi, amb 
inscripció prèvia a la Bibliote-
ca. I al Saló Rosa de la Lliga, a 
dos quarts de vuit del vespre, 
presentació del llibre “La paret 
de les mentides i altres històri-
es”, de Franc Guinart.
De la resta d’actes que se ce-
lebraran durant dissabte i el 
dia de Sant Jordi us n’infor-
marem en la propera edició.

Primers actes per celebrar Sant Jordi

centre, a totes les famílies. 
Els capgrossos de Capellades 
van ser presents en aquest 
acte, donant suport a tots 
els nous caps. A tots aquests 
capgrossos caldrà sumar-hi 
els que s’estan preparant des 

dels cursos dels més petits 
i també els de l’escola Mare 
del Diví Pastor. Així, el 18 de 
juny es farà una cercavila per 
Capellades amb tots els cap-
grossos de totes les escoles i 
de les entitats.
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PIERA/ LA VEU 

Amb l’arribada del mes d’abril 
s’ultimen els preparatius per 
a la celebració de la Fira i les 
Festes del Sant Crist, un dels 
esdeveniments més partici-
patius i consolidats a la vila. 
Ja s’ha publicat el programa 
d’activitats d’aquest 2017, que 
es repartirà properament per 
les llars i els equipaments mu-
nicipals, i que inclou propos-
tes del 21 d’abril a l’1 de maig.
Les primeres activitats arriba-
ran el cap de setmana de Sant 
Jordi amb la XXVIII Fira del 
Sant Crist, una iniciativa que 
pretén potenciar el comerç 
local i, al mateix temps, do-
nar presència a iniciatives de 
fora que hi aportin un valor 
afegit. No hi faltarà la Fira 
Medieval, que aquest any es 
tornarà a instal·lar en un tram 
des de la plaça de la Creu fins 
al carrer de la Plaça, i acolli-
rà jocs, atraccions, actuaci-
ons en directe i gastronomia.
La diada del Sant Crist serà 
el dia 28 d’abril, amb la cele-
bració de la missa solemne i 
la renovació del vot del poble, 
ballades de sardanes, concerts 
i activitats infantils. El Castell 
de Jaume I i la Sala d’Exposici-
ons municipal també acolliran 
diverses exposicions durant 
els diferents dies de les festes.

S’ultimen els 
preparatius per a 
la Fira i Festes del 
Sant Crist

Homenatge a 
la II República 
Espanyola
PIERA/ LA VEU 

El proper divendres 14 d’abril 
se celebrarà un acte a la plaça 
Joan Orpí per commemorar 
el 86è aniversari de la pro-
clamació de la II República
La Plataforma per la Repúbli-
ca organitza el proper diven-
dres 14 d’abril un acte d’ho-
menatge coincidint amb el 
86è aniversari de la proclama-
ció de la II República. L’entitat 
convoca a tots els pierencs i 
pierenques a les 12 del mig-
dia a la plaça Joan Orpí per a 
retre homenatge a la bandera 
de la República, hissant-la 
i penjant-la a l’Ajuntament.
Durant la trobada es llegirà 
també un manifest en el qual 
es recordarà que la proclama-
ció de la II República Espa-
nyola va estat molt vinculada 
al municipalisme democràtic.

PIERA/ LA VEU 

L es colles participants 
es van aplegar en un 
sopar de germanor que 

es va celebrar dissabte al ves-
pre a la Nau de Cal Sanahuja.
El passat dissabte 8 d’abril 
Piera va acollir la XXII Tro-
bada Gegantera que va 
comptar amb la participa-
ció de les colles de Sant Fe-
liu Sasserra, Sant Cugat del 
Vallès, les Borges Blanques, 
Argelès sur Mer, Molins de 
Rei, Guinardó, Martorell i 
també amb el Grup de Ta-
bals Desterrats i els Eixerits 
Geganters de la Vila de Piera.
L’esdeveniment va començar 

Gegants i capgrossos omplen els carrers de Piera

a les 17 hores amb una plan-
tada al carrer Piereta on es 
van reunir totes les colles par-
ticipants abans d’iniciar una 
cercavila pel nucli de Piera. 
Molts pierencs i pierenques 
van acompanyar els gegants i 
capgrossos pels carrers de la 
vila fins a la plaça del Peix on 
es van oferir actuacions indi-
viduals i un ball final conjunt.
El primer tinent d’alcalde, 
Josep Llopart, el regidor de 
Cultura, Josep Maria Rosell, 
i el cap de colla dels Gegants 
de Piera, Albert Domin-
go, van lliurar unes plaques 
commemoratives a les diver-
ses colles per agrair la seva 
participació en la trobada. 

PIERA / LA VEU 

Diumenge 9 d’abril es 
va celebrar aques-
ta prova amb un 

recorregut de 37 quilòme-
tres i amb sortida i arriba-
da a la pista del Gall Mullat
Un total de 330 corredors van 
participar diumenge 9 d’abril 
en la 1a Cursa de BTT Penya 
la Buti que es va celebrar a 
Piera. Es tractava d’una pro-
va amb un recorregut força 
tècnic de 37 quilòmetres i 
un desnivell acumulat de 900 
metres, amb sortida i arriba-
da a la pista del Gall Mullat.
El pierenc Lluís Navarro, amb 
un temps d’1.43’57’’ va ser el 
guanyador en categoria mas-
culina, seguit per Baldome-
ro Gavilán (Mataró) i David 
Marbella (Barcelona). En ca-
tegoria femenina, Raquel Lis-

Èxit de la 1a Cursa de BTT Penya la Buti

bona (Vilassar de Mar) va ser 
la primera amb un temps de 
2.02’08’’, seguida per Malgo-
rzata Chrabaszcz (Terrassa) 
i Meritxell Obradors (Igua-

lada). Pel que fa a la catego-
ria de veterans, el pierenc 
Toni Onorato va pujar al més 
alt del podi, i en Pau Perea, 
també de Piera, va ser el més 

ràpid en categoria juvenil.
La cursa va estar organit-
zada per la Penya la Buti i 
l’Ajuntament, i va tenir el su-
port del Club Ciclista Piera.

PIERA / LA VEU 

El passat dissabte dia 1 d’abril 
Piera va acollir la 9a trobada de 
saxos que organitza anualment 
el Quartet Limnos. Un cente-
nar de saxofonistes d’escoles 
de música d’arreu de Catalu-
nya van participar en aquesta 
iniciativa que pretenia crear 
lligams entre alumnes de di-
verses edats però amb un ma-
teix instrument en comú: el 
saxo.
La trobada va permetre als 

participants gaudir de la mú-
sica i formar part d’un gran 
conjunt de saxos tenint sem-
pre en compte, això sí, el nivell 
de cadascú.
Durant tot el dia es van orga-
nitzar assajos i tallers i, com a 
cloenda, es va oferir un con-
cert al Teatre Foment de Piera 
amb la música rock com a fil 
conductor. 
La iniciativa va comptar amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, 
Piera Turisme, el forn Mora, 
CaixaBank i Piera Televisió.

Un centenar de músics 
en la 9a trobada de saxos
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CARME / LA VEU 

Des de fa 1 any a Igua-
lada, s’ha creat un 
grup de treball multi 

disciplinar, amb la finalitat 
d’aprofundir en el tema de 
la prevenció de fractures i 
caigudes des de l’Escola de 
Prevenció de Fractures i Cai-
gudes (EPFiC) de la Funda-
ció Sanitària Sant Josep en 
coordinació amb l’Hospital 
d’Igualada.
El passat dimarts, dins l’espai 
de dinamització de les perso-
nes grans de Carme, va tenir 
lloc la xerrada que du per 
títol “Prevenció secundària 
de la fractura de maluc” de 
la mà de la Mª Teresa Salga-
do, Fisioterapeuta i membre 
de l’esmentat grup de treball, 
responsable del servei de Fi-
sioteràpia de la Fundació Sa-
nitària Sant Josep. 
Al llarg de la ponència, es 
van comentar diferents as-
pectes, com per exemple, 
que la fractura de maluc, 
és la 5a causa de mort a ni-
vell mundial i sobretot que 
els aspectes que calen tenir 
en compte per la prevenció 
de fractures i caigudes són; 
treballar l’equilibri, la for-
ça,la potència i la resistència 

muscular de les extremitats 
inferiors,coordinació, pro-
piocepció,etc. Cal evitar el 
sedentarisme, estimulant ac-
cions socials com el tai chi, 
ball i marxa nòrdica . Afavo-
reix també la prevenció de 
re fractures, dur una dieta 
equilibrada, i prendre el sol, 
de manera que l’organisme 
absorbeixi la vitamina D.
En l’àmbit de la llar, anar 
amb compte amb possi-
bles objectes, catifes, ter-
res lliscants,etc. que poden 
fer perdre l’equilibri. Tenir 
en compte  el calçat, ja que 
aquest podria ser causant 
d’una caiguda, recomanant 
un calçat adequat a la for-
ma del nostre peu, agafat del 
darrera (no anar a retaló), 
amb un taló d’uns 1.5-2cm, 
evitant anar extremadament 
pla o amb talons inestables.
Es va parlar a més a més,de 
les funcions dels diferents 
sistemes del cos humà i qui-
na interacció és dona entre 
ells per tal de tenir un bon 
equilibri i prevenir les temu-
des caigudes i recaigudes. És 
important saber que quan 
es produeix una fractura, és 
més fàcil patir-ne una altra, 
si no es fa un bon treball pre-
ventiu.

Xerrada sobre “Prevenció 
secundària de la factura 
de maluc” a Carme

LA LLACUNA / LA VEU 

Els propers dies 15 i 16  
d’abril, Dissabte de 
Glòria i Diumenge de 

Pasqua, la centenària coral La 
Cuitora de La Llacuna, sota 
la direcció de la Maria Teresa 
Costa, ens oferirà la tradicio-
nal cantada de caramelles. 
Els cantaires, iniciaran el re-
corregut el dissabte a la tarda  

pels carrers,  places  i  ravals 
de La Llacuna, arribant així 
també als pobles del seu vol-
tant.
Es podrà escoltar i gaudir  
d’un divers repertori;  des de 
les tradicionals cançons de 
caramelles, passant per les 
conegudes havaneres, sense 
deixar de banda les clàssiques 
catalanes.  
Al diumenge de Pasqua al 

Cantada de Caramelles de la Coral la 
Cuitora de la Llacuna

matí, en acabar l’espera’t es-
morzar de germanor que, any 
rere any cantaires i col·labo-
radors gaudeixen,  repren-
dran el seu recorregut, tot 
entonant el repertori escollit 
fins arribar a la Plaça Major. 
Una vegada a la plaça al  vol-
tant de la una del migdia, amb 
els últims cants de  caramelles 
es conclourà la cantada.
Bona Pasqua!

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

El passat dissabte, dia 1 
d’abril, va tenir lloc el 
primer de tres tallers 

de marxa nòrdica que es faran 
a Sant Martí de Tous durant 
aquest mes d’abril. En el taller 
inicial, n’Isidre Tort i en Car-
los Redón, del Club Nordic 
Walking Catalunya Central, 
van fer una interessant intro-
ducció teòrica a aquest esport, 
explicat-ne la tècnica i els seus 
beneficis, així com una mica 
d’història; després d’un petit 
refrigeri per agafar forces, es 
van repartir els bastons i es va 
passar a la pràctica, tot expli-
cant la tècnica sobre el terreny. 
Tot seguit es va fer una prime-
ra ruta on ja es van practicar 

diversos passos.
El taller va ser molt ben rebut 
malgrat les previsions meteo-
rològiques, i més d’una vinte-

Inici dels tallers de marxa nòrdica a 
Sant Martí de Tous

na de persones en van poder 
gaudir. El proper dia 22 d’abril 
es farà el segon, on s’espera en-
cara més participació
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Coronació de la Verge 
de la Pietat, 1959

L a Plaça Castells va viure l’any 1959 la coronació canònica de 
la Verge de la Pietat, copatrona d’Igualada. La imatge es va 
traslladar en processó pels carrers de la ciutat fins a la plaça, on 
es va coronar a l’altar que s’hi va fer expressament. Milers de 

persones ho van presenciar, en una dia històric al final de la dècada dels 
cinquanta.
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. Autor 
desconegut. Fons Jaume Satorras i Llucià.  
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CALAF / LA VEU 

Aquest proper diumen-
ge, 16 d’abril, Calaf 
celebrarà una nova 

diada de Pasqua en la qual els 
cants i les danses de les cara-
melles seran els grans prota-
gonistes. Per primera vegada, 
l’organització de les Carame-
lles de Calaf recau en la nova 
Associació Cultural i Educa-
tiva Calamanda, constituïda 
recentment.
Ja fa dies que cantaires i dan-
saires preparen el repertori 
amb trobades setmanals. Diu-
menge, mostraran el resultat 
en un recorregut que comen-
çarà de bon matí, a les 9.00, 
al passeig de Santa Calamada. 
A partir d’allí recorreran dife-
rents punts del poble, inclosos 
el Barri Nou, on hi seran a les 
10.20 hores, i el barri de La 
Pineda, que hi arribaran pels 
volts de les 11.00 hores. 
En acabar la missa, a l’interior 

de l’església Sant Jaume, també 
faran una cantada i, seguida-
ment, sortiran a la plaça Gran 
on faran una ballada de les 
danses tradicionals. La clo-
enda tindrà lloc a la plaça de 
Barcelona ‘92 cap a les 13.15 
hores.

Més actes a la tarda
La celebració de Pasqua con-
tinuarà a la tarda amb una ba-

llada de sardanes, organitza-
da per l’Ajuntament de Calaf, 
amb la ‘Cobla Lo Castell’ que 
se celebrarà a la plaça Barce-
lona ‘92 a partir de les 17.30 
hores. En cas de pluja tindrien 
lloc a la Sala d’actes municipal.
Per més tard, el Casino de Ca-
laf ha programat un gran ball 
amb Stres Band que comença-
rà a les 19.30 hores a la Sala 
d’actes municipal.

La nova Associació Calamanda de Calaf 
organitza les seves primeres caramelles

MONTMANEU / LA VEU 

Una trentena de nens perta-
nyents al CAU de l’Agrupa-
ment Escolta Jaume Caresmar 
i Maria Antònia Salvà d’Igua-
lada, van fer dilluns i dimarts 
estada al municipi de Mont-
maneu. Durant aquests dos 
dies i dins de les nombroses 
activitats que van realitzar, 
van compartir una estona amb 
l’Alcalde  Angel Farré i es van 
interessar pels orígens i la ce-
lebració de la Festa de la Cal-
dera. També van fer preguntes 
al Sr. Alcalde de la Festa Major 
i altres assumptes relatius al 
municipi de Montmaneu.
El dimarts a les 14:00 hores, 
van reprendre el viatge cap 
a Igualada, cantant tots amb 

una rotllana l’hora dels adeus.
Des de l’Ajuntament agraïm 
aquest grup d’escoltes pel fet 
que hagin pensat en el muni-

Visita a Montmaneu dels escoltes 
igualadins

cipi de Montmaneu per a dur 
a terme aquesta acampada i 
destaquem el seu bon com-
portament, civisme i educació.

El proper diumenge de Pasqua 
es portaran a terme activitats a 
la tarda i al vespre nit a l’Obser-
vatori de Pujalt, activitats ober-
tes a tothom. 
La primera activitat serà de 17h 
a 19h de la tarda i consistirà en 
una observació solar a través de 
telescopi, visita meteorològica 
pels diferents aparells de mesu-

ra de l’Observatori, experiments 
de meteorologia i un recorregut 
virtual per l’Univers. 
La segona activitat serà de 
19:30h a 22h i consistirà en 
una visita meteorològica pels 
diferents aparells de mesura de 
l’Observatori, recorregut virtual 
per l’Univers i observació a tra-
vés de telescopi amb fotografia. 

En acabar, si les condicions ho 
permeten, es portarà a terme 
una fotografia de grup amb el 
fons d’estrelles.      
Cost de les dues sessions per se-
parat 5€ majors de 14 anys, 3€ 
entre 7 i 14 anys i gratuït els me-
nors de 7 anys. Per reservar cal 
trucar o enviar whatsapp al 620 
136 720 o al 636 505 197. 

La Setmana Santa des de l’Observatori de Pujalt

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Divendres passat, 7 
d’abril, l’agent forestal 
i hostaletenc Gabriel 

Lampreave va oferir una inte-
ressant xerrada a l’auditori de 
Cal Figueres sobre la reintro-
ducció de l’ós bru als Pirineus.
La xerrada estava acompanya-
da per dades i explicada d’una 
forma molt didàctica des 
d’una òptica d’algú que coneix 
de ben a prop aquest animal 
per la passió que el Gabriel 
Lampreave va declarar, també 
pels llops. I una de les coses 
que va remarcar en la presen-
tació va ser la gran feina que, 
més enllà de fer el seguiment 
dels óssos i treballar per in-
tentar una bona aclimatació 
de l’espècie, han de fer amb els 
ramaders que són qui al final 
es mostren més reticents en 
tot aquest procés.
La conferència, organitzada 
per l’Associació per la Cultura 
dels Hostalets de Pierola, va 
servir per conèixer a fons tot 
el s’està fent per intentar sal-

var l’espècie en aquesta zona, 
les dificultats burocràtiques i 
d’administració, l’ús mediàtic, 
les fragilitats, les alegries, l’aju-
da de les noves tecnologies i 
les petites victòries.
Aquesta era la primera acti-
vitat programada d’aquesta 
Setmana Santa que va conti-
nuar amb cinema dissabte i la 
Missa de Rams diumenge amb 
imatges que podeu consultar 
al compte de Flickr de l’Ajun-
tament. Coincidint amb les 
vacances escolars hi ha pro-
gramat cinema amb Trolls i El 
petit príncep, actes de tradició 
com misses o les caramelles, 
diumenge, i sardanes.
Paral·lelament, aquests dies 
es pot visitar amb entrada 
lliure, l’exposició «Els Hos-
talets de Pierola: Una fines-
tra al Miocè» amb visita co-
mentada (4€) a les 12 i a les 
17.30. L’horari d’obertura a 
les instal·lacions del CRIP 
és tots els matins de 10 a 14 
hores i les tardes (excepte els 
dies festius) de 17 a 19 hores.

Comença una Setmana 
Santa plena d’activitat 
als Hostalets de Pierola

Aquest és el títol de la xerrada que Marta Mató Hereu té 
programada a la Biblioteca de Piera el proper dimecres 
19 de març a les 19h. 
La nutricionista i coach de salud pierenca, creu en una 
tríada que anomena invencible: alimentació-movi-
ment-emocions, per a poder gaudir de salut plena. Ella 
ens explicarà què hem de tenir en compte a l’hora de vo-
ler cuidar-nos i presentarà el seu primer llibre Vive sano, 
vive feliz. Hoja de ruta hacia tu benestar, un resum de 
la seva filosofia de vida que inclou un pla detox de dues 
setmanes per a ressetejar el cos i la ment i començar a 
practicar un estil de vida saludable.

“Els millors consells per a un estil 
de vida saludable”, xerrada a la 
Biblioteca de Piera



COMARCA  |  31Dijous, 13 d’abril de 2017

Milers de persones visiten la segona EcoFira de Calaf

CALAF/ LA VEU 

C alaf ha celebrat aquest 
diumenge de rams, 
9 d’abril, la segona 

EcoFira amb un nou èxit de 
visitants que durant tot el 
dia van recórrer la seixante-
na d’estands dedicats a pro-
ductes i serveis ecològics. La 
jornada va començar de bon 
matí amb la recepció ofici-
al de les autoritats a l’edifici 
consistorial, entre les quals hi 
havia diferents alcaldes i re-
gidors de municipis de l’Alta 
Segarra. A més, es va comptar 
amb la presència del diputat 
de Comerç de la Diputació 
de Barcelona, Isaac Albert, 

que va proposar “compar-
tir el projecte de l’EcoFira al 
territori fent activitats que es 
puguin allargar en el temps” i 
es va comprometre a “acom-
panyar i donar-hi suport” des 
de la corporació provincial.
En acabat, la delegació po-
lítica va fer oficial l’obertura 
de la mostra amb una passe-
jada inaugural que va servir 
perquè poguessin visitar tota 
la mostra. Seguidament van 
assistir en algunes de les xer-
rades com la de Joan Teruel, 
gestor de recursos naturals, 
que va explicar què és una xi-
loteca. A més, en finalitzar la 
seva intervenció va lliurar la 
xiloteca de la Catalunya Cen-

tral a l’alcalde de Calaf, Jordi 
Badia. La delegació també va 
presenciar la conferència del 
tècnic de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Calaf, Marc 
Arenas, que va parlar de re-
ciclatge i del nou sistema de 
recollida que s’implantarà a 
l’Alta Segarra, el porta a porta.

Activitat comercial
El carrer Raval de Sant Jaume 
va ser, durant tot el dia, un 
bullici de gent que visitava 
la seixantena d’expositors de 
diferents sectors d’arreu de 
Catalunya. Els visitants van 
poder descobrir una gran di-
versitat de productes i serveis 
ecològics. Des de l’alimenta-

ció i la gastronomia, passant 
per les energies renovables, 
la bioconstrucció, l’aprofi-
tament forestal, la calefac-
ció ecològica i les bicicletes 
elèctriques, fins a temes de 
salut ambiental o assessora-
ment mediambiental i altres 
propostes vinculades a l’eco-
logia i el medi ambient. La 
proposta, organitzada per 
l’Ajuntament de Calaf amb 
el suport de la Generalitat i 
la Diputació de Barcelona, 
es va convertir en un apara-
dor i en el punt de trobada de 
persones i professionals que, 
des d’àmbits diversos, tre-
ballen per a la sostenibilitat 
ambiental, social i econòmi-

ca del país. La bona resposta 
de participants i visitants en 
aquesta segona edició conso-
liden aquesta aposta del con-
sistori per promoure aquest 
sector i sensibilitzar la ciuta-
dania sobre la necessitat de 
tenir cura del medi ambient.

Una aposta encertada
La gastronomia ecològica es 
va convertir en un dels grans 
atractius de l’EcoFira. Van 
ser molts visitants els qui van 
aprofitar per fer el mos en un 
dels dos espais Eco Gastronò-
mics ubicats en dos punts es-
tratègics de la fira, amb taules 
i cadires, s’hi podien degus-
tar diferents àpats ecològics.

VECIANA/ LA VEU 

El proper diumenge dia 16 
d’abril es celebrarà la festivi-
tat de Pasqua Florida i, com 
no podia ser de cap altra ma-
nera, el municipi de Veciana 
la viurà amb les tradicionals  
Caramelles. Les cançons tria-

Arriba la Pasqua i les Caramelles
a Veciana

des per aquest any han estat 
“Les Caramelles”, “Surt a sa 
finestra”, “Marieta cistellera”” 
i “Vals de Caramelles”. Pel que 
fa a les danses el grup dels pe-
tits oferiran els balls de “Se-
gona esquerrana”, “Marieta 
posa el peu aquí” i “Ball de 
Sant Corneli” i el grup dels 

Tot a punt per la Festa 
del Panellet de Calonge 
de Segarragrans el “Galop de pastorets”.

Seguint la línia iniciada fa 
quatre anys les cantades i ba-
llades es concentraran totes 
durant el diumenge al matí i, 
enguany, es faran a tres punts 
del municipi. El diumenge 
de Glòria començarà a les 11 
del matí amb la missa a l’es-
glésia de Sant Pere del Vim. 
L’acte, oficiat per mossèn 
Carles Riera, estarà acom-
panyat per les veus del grup 
de caramellaires. En sortir 
de l’ofici es cantarà i ballarà 
a la plaça de mossèn Esteve 
Prat del mateix nucli. A con-
tinuació el grup es desplaçarà 
cap al Casal dels Germans de 
la Salle i al nucli de Veciana 
on hi arribaran a ¾ d’una 
i 2/4 de dues de la tarda.

C.DE SEGARRA / LA VEU 

Com és tradició, el proper 
dilluns de Pasqua, 17 d’abril, 
se celebrarà la Festa del Pa-
nellet a Santa Fe de Calonge 
de Segarra. Els actes comen-
çaran a 2/4 de 10 del matí 
amb l’esmorzar “Tarifa Plana”, 
el qual consisteix en botifar-
ra, cansalada i arengades a la 
brasa, pa vi i aigua sense límit 
fins a esgotar existències, pel 
preu de 3 euros. La manera 
de cuinar-ho va a càrrec de 
cadascú. A les 10 del matí 
s’obrirà la fira i durant el matí 
reviurem la memòria del pas-
sat amb l’encesa d’un forn de 
guix, amb CAT Patrimoni. 

A les 12 del migdia hi hau-
rà tallers i un espectacle de 
circ per als menuts, a càrrec 
de Tot Circ. La celebració de 
l’Eucaristia serà a 2/4 de 12 
del matí a l’església de Santa 
Fe de Calonge, acompanya-
da de la coral de Sant Martí 
Sesgueioles. Seguidament 
tindrà lloc la benedicció i el 
repartiment del panellet, en-
guany amb la col·laboració 
de les cases Cal Beringuers i 
Cal Rovira. A l’1 del migdia 
l’Associació Cultural i Edu-
cativa Calamanda oferirà 
una cantada de caramelles. 
Hi haurà servei de bar des 
de les 9 h fins que s’aca-
bi la festa. Us hi esperem!
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L’Ajuntament de Calaf reprèn la Llei de Barris amb 
una reforma integral del carrer de Xuriguera
CALAF / LA VEU 

L a Junta de Govern Lo-
cal de l’Ajuntament de 
Calaf, celebrada aquest 

dilluns al vespre, ha aprovat el 
projecte de reurbanització del 
carrer de Xuriguera que s’exe-
cutarà en el marc de la Llei de 
Barris. És la primera actuació 
que es farà al Barri Antic de 
Calaf després de reprendre i 
dimensionar els projectes vin-
culats a la Llei de Barris de la 
Generalitat de Catalunya. La 
renovació es farà en un car-
rer que connecta amb l’en-
trada del poble per un portal 
medieval fins a la plaça Gran 
i l’antic Hospital, on actual-
ment s’hi ubica el Centre de 
Recursos per a l’Ocupació.
El projecte preveu la substitu-
ció de part del clavegueram i 
de la xarxa d’aigua potable així 
com la instal·lació d’un nou en-
llumenat. També es renovaran 
els serveis, com la telefonia i la 
xarxa de baixa tensió, i se soter-
raran els cables dels serveis que 
travessen el carrer d’una banda 
a l’altra. A més, es farà una ca-
nalització soterrada per a una 
futura xarxa de fibra òptica.
Un dels canvis més destacats 

serà l’eliminació de les voreres i 
la substitució de les llambordes 
per lloses de pedra. I és que l’ac-
tual paviment està mal conser-
vat i suposa un perill per als via-
nants i vehicles que hi circulen.
En total, un pressupost de 
300.000 euros (IVA inclòs) que 
inclou la redacció del projecte 
tècnic, la seva direcció tècnica, 
l’execució de les obres i la reno-
vació de la xarxa elèctrica de 
baixa tensió. Es preveu que les 

obres puguin començar, com a 
molt tard, a principis del pro-
per estiu. Segons el projecte, les 
obres tenen una durada pre-
vista d’entre dos i tres mesos.
A partir d’ara, el projecte haurà 
de superar el tràmit d’informa-
ció pública d’una durada de 30 
dies hàbils. Serà publicat al But-
lletí Oficial de la Província i du-
rant aquest temps tothom qui 
vulgui podrà presentar al·lega-
cions. Superat aquest tràmit, 

s’iniciarà la licitació de l’obra.
Aquest dilluns, la Junta de Go-
vern Local ha aprovat o ratificat 
diferents convenis amb entitats 
esportives i culturals del muni-
cipi com són Sardanistes de Ca-
laf, l’Associació ARCA i l’Esco-
la de Futbol Sala Alta Segarra.
A més, ha aprovat dos projec-
tes de l’àmbit de la comunica-
ció. Un nou portal web de les 
fires de Calaf i sobre posicio-
nament turístic del municipi. 

El Casino de Calaf destina l’1% del seu pressupost a 
la junta local de Catalunya contra el càncer (AECC)
CALAF/ LA VEU 

Una quarantena de per-
sones van participar, 
aquest passat diumen-

ge 2 d’abril, en l’Assemblea 
anual ordinària de socis en la 
qual es va aprovar un pressu-
post de 120.000 euros per a les 
activitats A més, els socis van 
decidir que un 1% d’aquest 
pressupost es destinaria a la 
Junta Local a Calaf de Catalu-
nya contra el càncer (AECC).
Per altra banda, durant l’as-
semblea, també es va aprovar 
un altre pressupost vinculat a 
inversió, d’un total de 250.000 
euros. Aquest fa referència a 
les inversions per executar les 
obres de remodelació i millora 
de la seu de l’entitat, ubicada a 
l’avinguda de la Pau. Per a re-
alitzar-les, El Casino de Calaf 
compta amb diferents subven-
cions de les administracions 
públiques, de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament 
de Calaf. A més, haurà de sol-
licitar un préstec hipotecari, 

d’un màxim de 150.000 euros, 
que els socis també van validar.
A banda de les xifres, durant la 
sessió d’aquest passat diumen-
ge també es va acordar iniciar 
els tràmits que han de servir 
per declarar El Casino de Calaf 
com a Associació com d’Interès 
Cultural. Això suposaria que 
l’entitat pogués rebre els ajuts 
i gaudir dels avantatges que les 
disposicions vigents reserven 
a les entitats d’interès cultural.

Exitós concert
Pel mateix dia de l’assemblea 
a la tarda, l’entitat havia pro-
gramat un atractiu concert 
amb el Cor Trinvant, el Trio 
Segarrenc i A grup vocal (ex 
Amarcord), coral finalista de 
la segona edició del programa 
de TV3 ‘Oh Happy Day’. Els 
tres conjunts, cada un amb un 
estil molt propi, van fer vibrar 
un públic que, amb gairebé 
200 persones, va omplir la Sala 

d’actes municipal de Calaf.
El proper acte, programat en 
el marc del Festival MEB, tin-
drà lloc el cap de setmana de 
Sant Jordi. Serà el divendres 21 
d’abril quan a les 20.00 hores 
hi haurà una presentació lite-
rària a càrrec de Betsabé Gar-
cia, autora de ‘Amb uns altres 
ulls. Biografia de Montserrat 
Roig’.  A l’acte hi participaran 
els alumnes de 1r de batxille-
rat humanístic amb el profes-
sor Josep Maria Solà, sota el 
títol ‘Escenaris de memòria’.
El mateix divendres, a les 22.30 
al Pub Skandol, tindrà lloc el 
concert ‘Roig’ dedicat també 
a l’escriptora Montserrat Roig. 
En l’acte, l’actriu i directora de 
teatre Mònica Lucchetti nar-
rarà passatges de la literatura 
de Montserrat Roig, la can-
tant Llúcia Vives interpreta-
rà cançons que li agradaven a 
l’escriptora (chanson francesa, 
Ovidi...), mentre que el músic 
i compositor, Carles Beltran, 
interpretarà textos de l’escrip-
tora musicats per ell mateix.

Presentació de
la millora de la 
travessera del 
nucli urbà de Calaf

CALAF / LA VEU 

El diputat d’Infraes-
tructures Viàries i 
Mobilitat, Jordi Fàbre-

ga, acompanyat per l’alcalde 
de Calaf, Jordi Badia, va pre-
sentar ahir als veïns de Calaf, 
l’Estudi de millora de segu-
retat de la carretera N-141b  
que travessa longitudinal-
ment el nucli urbà de la po-
blació i per la qual hi circulen 
prop de 2.000 vehicles diaris. 
El treball proposa donar una 
nova identitat a la carretera 
convertint-la en una via paci-
ficada, amb un passeig arbrat 
i amb una mobilitat segura i 
sostenible per als vianants.
Per les grans dimensions de 
l’àmbit d’estudi i per les carac-
terístiques pròpies de cada 
part de la travessera, l’Estudi 
s’ha dividit en diferents fases 
d’actuació i en sis trams per 
tal de facilitar la seva gestió 
i planificació en el temps.
Les principals actuacions 
passen per la pacificació 
del trànsit, mitjançant la re-
ducció de la secció actual 
de calçada i l’ampliació de 
voreres. Reduir la veloci-
tat màxima per millorar la 
seguretat de vehicles i vi-
anants, i fer-la compatible 
amb la circulació de ciclistes.
També es contempla la mi-
llora de l’entorn urbà, per-
metent la plantació d’arbrat 
que transformarà la via en 
un passeig atractiu i ombre-
jat a l’estiu, que afavoreixi les 
relacions i interaccions soci-
als i comercials
L’Estudi proposa també la 
millora i/o adequació de 
les xarxes bàsiques d’aigua, 
clavegueram, electricitat, 
telecomunicacions i enllu-
menat públic.



L’Igualada HC dóna la sorpresa a Voltregà 
i suma la segona victòria consecutiva

Els jugadors de l’IHC celebrant un dels seus gols, dissabte a Sant Hipòlit.

HOQUEI / LA VEU 

E ls arlequinats van gua-
nyar per 1-3 a la difícil 
pista del Voltregà, un 

equip de la part alta de la clas-
sificació. Dos gols de Sergi Pla 
abans dels sis minuts de partit, 
i un altre de Met Molas a falta 
de dos minuts per acabar-lo, 
van sentenciar un partit on 
l’Igualada va executar a la per-
fecció les ordres de la pissarra 
tècnica de Ferran López i van 
saber patir defensant el doblet 
de Sergi Pla fins que el tercer 
gol de Met Molas va certificar 
la victòria. 
El partit no va poder comen-
çar millor pels de l’Anoia. Tot 
i que el primer avís va ser per 
part dels locals amb un xut de 
‘Nacho’ Alabart, l’Igualada va 
fer gala de l’efectivitat que ha 
demostrat en els últims partits 
i en va tenir prou amb dues 
arribades perilloses a l’àrea 
defensada per Càndid Ballart 
per fer dos gols. El primer va 
arribar al minut 3, quan Sergi 
Pla, que ha tret relluir la seva 
faceta golejadora i ja acumu-
la 14 gols, va aprofitar el rebot 
d’un magnífic xut de cullera 
d’Emanuel García.
Només tres minuts després, el 
segon gol va tenir els mateixos 
protagonistes. L’argentí assis-
tia al de Vic, que no dubtava 
en aprofitar la passada i enviar 
la pilota al fons de la porteria. 
A partir de llavors, el partit es 
va adaptar a la idea que els te-
nien els tècnics de l’Igualada 
per aconseguir la victòria a 
l’Oliveres de la Riva.Els homes 
de Ferran López van defensar 
de manera magistral per de-
fensar el resultat que els per-
metria endur-se els tres punts.
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   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona  64 24 21 1 2 115 49
2. Reus Deportiu  53 24 16 5 3 111 66
3. Club Patí Vic 52 24 16 4 4 93 56
4. Coinasa Liceo 46 24 14 4 6 91 64
5. Voltregà 41 24 12 5 7 63 47
6. Moritz Vendrell 35 24 10 5 9 79 78
7. ICG  Lleida 29 24 8 5 11 68 81
8. Lloret 29 24 8 5 11 49 73
9. Enrile Alcoi 28 24 8 4 12 72 91
10. Noia Freixenet 28 24 8 4 12 67 72
11. Igualada 26 24 7 5 12 68 79
12. Citylift Girona 25 24 7 4 13 59 78
13. Caldes Laser 23 24 5 8 11 55 70
14. Vilafranca 23 24 6 5 13 59 83
15. Manlleu 20 24 4 8 12 58 82
16. Alcobendas 16 24 4 4 16 70 108

OK Lliga

 Lliga Europea  CERS  Descens

Jornada 24
Coinasa Liceo HC - Manlleu 3-5
Club Patí Vic - Lloret  3-5
Voltregà - Igualada Calaf Grup  1-3
Caldes Recam Laser - Citylift Girona  1-0
Reus Deportiu - Vilafranca  3-5
ICG Lleida - Reicomsa Alcobendas 7-3
Moritz Vendrell - Noia Freixenet  6-2
FC Barcelona Lassa - Enrile Alcoi 6-2 

Jornada 25 (22 i 23 d’abril)
Noia Freixenet-ICG Lleida
Citylift Girona-Reus Deportiu
Reicomsa Alcobendas-Voltregà
Vilafranca-Vic
Manlleu-Moritz Vendrell
Igualada Calaf-Caldes Laser
Lloret-FC Barcelona
Enrile Alcoi-Liceo

Amb el 0 a 2 eren els locals 
qui tenien possessions més 
llargues, però no sotmetien la 
porteria d’Elagi Deitg a un ex-
cessiu perill. L’Igualada va fer 
una de les seves millors defen-
ses en el que va de temporada 
i el seu rival no va trobar la 
tecla necessària per trencar-la. 
La primera part va acabar sen-
se cap acció destacada més 
gràcies a les bones tasques en 
defensa de tots els jugadors, 
que no van deixar que juga-
dors com Nacho Alabart o 
Gerard Teixidó fessin patir en 
excés l’Igualada.
La segona meitat va comen-
çar amb un penal en contra de 
l’Igualada que la parella arbi-
tral va assenyalar al minut 27. 
Gerard Teixidó no va perdo-
nar la pena màxima i va posar 
l’1-2 amb tota la segona part 
per disputar-se. Amb el gol del 
Voltregà, que només va poder 
superar a Elagi Deitg de pe-

nal, van començar els pitjors 
minuts de l’Igualada, els únics 
que va donar la sensació que 
els de Sant Hipòlit sotmetien 
l’àrea arlequinada, però els ho-
mes de Ferran López van tirar 
de “disciplina” i no van dei-
xar que la seva avantatge per 
la mínima es convertís en un 
empat.
La bona ratxa del Voltregà es 
va acabar amb un xut de Ser-
gi Pla al travesser al minut 35. 
El partit va començar a estar 

més igualat i al minut 42 el 
Voltregà cometia la desena 
falta. Però en aquesta ocasió, 
Emanuel Garcia no va poder 
transformar-la. Però tan sols 
un minut més tard, era l’Igua-
lada qui cometia la desena fal-
ta, però Gerard Teixidó tam-
poc va poder aprofitar-la i es 
va mantenir l’1 a 2.
Semblava que tot estava pre-
parat per sobreviure a l’altíssi-
ma pressió del Voltregà durant 
els últims minuts, que busca-

va desesperadament l’empat. 
Però a falta de 3 minuts del 
final, un ex del Voltregà, ara a 
l’Igualada, Met Molas, aprofi-
tava una bona jugada per batre 
a Cànid Ballart. Amb l’1 a 3, el 
jugador local Xavier Crespo 
veia la targeta blava, i donava 
una falta directa a l’Igualada. 
Una altra vegada va ser Càn-
did Ballart qui endevinava les 
intencions de Met Molas, que 
va llençar la falta directa.
Amb la victòria d’ahir a Vol-
tregà, l’Igualada suma 7 punts 
dels últims 9 possibles i ja té 26 
punts. Ferran López, el tècnic 
de l’Igualada afirma que “amb 
26 punts es descansa millor 
que amb 19, però jo només 
patiria si els meus jugadors 
no tinguessin il·lusió”. Com la 
setmana passada, l’entrenador 
de Sant Sadurní va tornar a 
definir el partit dels seus juga-
dors com a “disciplinat”. 
El pròxim compromís de 
l’Igualada no serà fins d’aquí 
15 dies, el proper 22 d’abril a 
Les Comes davant el Caldes. 
Queden sis jornades de l’OK 
Lliga que poden ser molt du-
res. 
CP Voltregà: Càni Ballart, 
Petxi Armengol, Ignacio Ala-
bart, Gerard Teixidó (1) i Eric 
Vargas – equip inicial– Xavier 
Crespo i Dani Rodríguez.
Igualada Hoquei Club: Ela-
gi Deitg, Sergi Pla (2), Roger 
Bars, Emanuel Garcia i Met 
Molas (1) – equip inicial– 
Francesc Bargalló, Tety Vi-
ves i Dani López. 

Arriba la segona edició 
del torneig Spirit of Hockey

L’Igualada Calaf Grup orga-
nitzarà per segon any conse-
cutiu el torneig de 24 hores 
consecutives d’hoquei patins, 
anomenat ‘Spirit of Hockey’. 
La competició es disputarà 
el divendres 16 de juny i el 
dissabte 17 de juny al Pavelló 
de Les Comes de manera in-
terrompuda, com ja es va fer 
durant la primera edició.
Els partits d’hoquei es juga-
ran en tres categories dife-
rents, segons edat. Els nas-

cuts entre el 2006 i el 2009 
formaran part de la categoria 
Mini i la categoria Maxi està 
pensada pels jugadors nas-
cuts entre el 2002 i el 2005. 
Els més grans jugaran a la 
categoria ultra, on s’hi poden 
inscriure els nascuts a partir 
de 2001. Els campions i sub-
campions de cada categoria 
rebran un premi, així com el 
màxim golejador i el millor 
porter. 
El format el torneig de ‘Spirit 

of Hockey’ és d’equips amb 
un porter i quatre jugadors, 
tot i que es permetrà arribar 
a un màxim de sis jugadors. 
Els integrants de més de 16 
anys jugaran la competició 
durant vint-i-quatre hores 
i els menors de 16, durant 
dotze. El preu de d’inscrip-
ció és de només 60 euros per 
equip, i es pot realitzar a les 
oficines del club. L’Spirit of 
Hockey espera acollir equips 
d’arreu del territori. 



Toni Bou i Àlex Canales 
guanyen al Trial de Sigüenza

34  |  ESPORTS Dijous, 13 d’abril de 2017

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A l’igual que l’any passat 
la sortida del trial de 
Sigüenza es feia des 

de la plaça de l’ajuntament 
d’aquest ciutat per després 
dirigir-se cap a les zones del 
cementiri, Oasis i La Lastra. A 
més del pilot oficial de Honda 
el pierenc Toni Bou, en aquest 
trial al ser puntuable per vari-
es categories també pel cam-
pionat estatal a l’aire lliure hi 
participaren pilots de Moto 
Club Igualada, Moto Club 
Montbui i Piera Scan.
Ja dos dies abans, el divendres 
el vespre Toni Bou juntament 
amb el pilot càntabre Jaime 
Busto tots dos pilots de Hon-

da representaren a l’estat espa-
nyol en el Trofeu de les Naci-
ons Indoor a la ciutat francesa 
de Pau, quedant primers.
A Sigüenza, Toni Bou va ser el 
vencedor per davant de Adam 
Raga-TRS- i Albert Cabes-
tany-Sherco. Al finalitzar la 
prova, Bou comentava: “M’ha 
tocat obrir les zones d’avui i, 
tot i tenir algunes complicaci-
ons, hem pogut tirar endavant 
aquesta cursa i això ha estat 
gràcies a la feina de tots. És 
una victòria molt important, 
perquè hem pogut acabar da-
vant, cosa que no era gens fà-
cil. El trial ha estat una mica 
més complicat que ahir, ja que 
al final, els organitzadors han 
modificat a més difícil les zo-

nes i m’ha agradat”.
Bones també les classificaci-
ons dels pilots dels tres clubs 
anoiencs que hi participaren 
a les diverses categories. Així 
Àlex Canales -Gas Gas- de 
Moto Club Igualada guanya-
va a la categoria Cadet, amb 
la quarta posició de Lluc Mi-
quel-Sherco- del Moto Club 
Montbui. 
A la categoria Junior, segon lloc 
de Gerard Trueba-Beta True-
ba, quart Carlos Brines-Mon-
tesa-, desè Pol Mediñà-Beta 
Trueba-, tots tres pilots del 
Piera Scan. A TR2, dotzè lloc 
de Sergio Ribau-Beta True-
ba- del Piera Scan i a TR4, sisè 
Joan Miquel-Sherco- del Moto 
Club Montbui. 

MOTOR / LA VEU

U n any més, els dies 28 
i 29 d’Abril el Cam-
pionat de Catalunya 

de Ral·lis i de Ral·lisprints 
d’Asfalt visitarà Igualada i la 
comarca de l’Anoia en la que 
representarà la 19a edició de 
la prova automobilística de 
referència pels aficionats ano-
iencs a l’esport del motor.
De la mà del Moto Club Igua-
lada, entitat organitzadora de 
la prova, l’edició d’enguany 
es presenta refrescada i amb 
novetats destacades respec-
te d’anteriors edicions. Amb 
nous patrocinadors i col·labo-
radors, els del MCI han pre-
parat un itinerari innovador 
i selectiu, que posarà a prova 
els pilots i equips participants 
i a la vegada permetrà als afi-
cionats i a tothom que s’acos-
ti a gaudir de l’esdeveniment 
una immillorable oportunitat 
per a poder veure de prop les 
evolucions dels millors pilots i 
vehicles de Catalunya.
El Ral·li Ciutat d’Igualada 
forma part del selecte grup 
de curses amb més història i 
tradició de Catalunya, essent 
any rere any una prova de re-
ferència en l’especialitat. Des-
prés d’uns anys sense dispu-
tar-se, l’any 2012 el Moto Club 
Igualada va agafar de nou les 
regnes de l’Organització, es-
sent reconegut en nombroses 
ocasions com una de les mi-
llors proves del país, evidència 
irrefutable del bon saber fer i 
la impecable organització de 
l’equip humà de la Comissió 
Organitzadora, actualment 
amb el President de l’Entitat 
Enric Ruiz al capdavant.
Ben afiançat al Calendari es-
portiu de Ral·lis de la Federa-
ció Catalana d’Automobilisme, 
el 19è Ral·li Ciutat d’Igualada 
representarà la primera prova 
puntuable pel Campionat de 
Catalunya de Ral·lis Absolut, 

així com la primera cita del 
Campionat de formació i pro-
moció Volant RACC – Trofeu 
Mobil1-Mavisa, que a mes 
aquesta temporada estrenarà 
en la prova Igualadina un nou 
vehicle per als joves pilots par-
ticipants.
L’itinerari que ha preparat en-
guany el Moto Club Igualada 
estarà format per 12 trams 
cronometrats (un més que en 
l’edició anterior), 6 dels quals 
seran diferents i que recor-
reran la comarca de l’Anoia, 
el Bages, la Conca e Barberà 
i l’Alt Camp sumant un total 
d’aproximadament uns 103 
kms de TC i uns 355 kms de 
recorregut . Amb el ParcTan-
cat i el Pòdium de Sortida si-
tuats a l’Avinguda Europa, en 
ple polígon d’Igualada, i amb 
el Parc d’Assistència situat a 
l’antiga Nacional II, entre les 
rotondes del “Canaletas” i 
la rotonda del “Vives Vidal”, 
Moto Club Igualada busca 
apropar al màxim el Ral·li a 
la ciutat i als seus habitants, 
cercant la millor complicitat i 
la gran implicació i acceptació 
popular que any rere any han 
mostrat els vilatans iguala-
dins.
Les Verificacions Tècniques 
i Administratives es duran a 
terme divendres dia 28 a la 
tarda al concessionari Toyota 
Igualada, patrocinador prin-
cipal de la prova, que veu en 
el Ral·li Ciutat d’Igualada el 
millor aparador i soci per pro-
mocionar la seva activitat co-
mercial. Les instal·lacions de 
Toyota Igualada romandran 
obertes durant tota la jornada 
del divendres i dissabte de la 
cursa ja que també acolliran la 
Base del Ral·li per a les labors 
organitzatives i de seguretat.
Així mateix, Origami, espai 
d’Oci i Gastronòmic del polí-
gon d’Igualada, també apor-
tarà el seu gra de sorra com a 
patrocinador de la prova.

A finals de mes, torna el 
Ral·li Ciutat d’Igualada

Dos podis per a l’Anoia 
Club Gimnàstic
GIM. ARTISTICA / LA VEU

E l passat cap de setma-
na es va realitzar al 
complex esportiu La 

Mar Bella, la tercera fase de 
gimnàstica artística femenina 
del Consell esportiu de Bar-
celona. 
L’Anoia CG va participar amb 
gimnastes de diferents cate-
gories i dos hi van pujar al 
pòdium. Dissabte van com-
petir les prebenjamines: Aura 
Cots, Clàudia Casas, Jana 
Busquets, Júlia Molina, Mari-
na Bertran, Mia Muñoz, Pau-
la Casado i Raquel Granados. 
Les benjamines: Berta Garcia, 
Clàudia Costa, Irina Cuadras 
i Isolda Múrcia. I les alevines: 
Araceli Sánchez, Clara Sevilla 
i Noa Alamo. Diumenge al 
matí va ser el torn de la ca-
tegoria cadet/juvenil amb la 

gimnasta Aina Sánchez. Totes 
les gimnastes de l’Anoia van 
demostrar l’evolució obtingu-
da, amb excel·lents exercicis! 
En la categoria de benjamines 
la Berta Garcia va quedar 
subcampiona a la classificació 
individual general, que és la 

suma de les notes als aparells 
de terra, salt, i barra d’equi-
libris. A la categoria cadet/
juvenil, l’Aina Sánchez també 
va quedar subcampiona en la 
classificació individual gene-
ral i es va classificar sisena a 
l’aparell d’asimètriques.



El CF Igualada se’n va de vacances amb 
una victòria que li dona tranquil·litat

Una escola de futbol del Perú va visitar les Comes.

El líder Martinenc 
s’imposa a les 
Comes a 
l’AV Igualada (0-3)

REDACCIÓ / LA VEU 

E l CF Igualada va derro-
tar la Rapitenca (1-0) 
i se’n va a l’aturada de 

Setmana Santa amb la tran-
quil·litat de començar a estar 
molt a prop de la salvació.
Els blaus sumen tres punts i es 
distancien fins als 6 punts del 
descens, a falta de 6 jornades 
per acabar la lliga.
Inici de partit amb moltes im-
precisions per part dels blaus 
que gràcies a les intervencions 
de Dani, van poder mantenir 
l’empat a 0 al marcador. 
El joc no tenia un clar domi-
nador, i tot i la insistència per 
jugar pel terra dels blaus, les 
constants faltes dels de Sant 
Carles de la Ràpita no perme-
tien que hi hagués un domini 
clar del duel. 
L’encert en la rematada era 
una assignatura pendent pels 
dos equips, alhora ambdós 
porter se sentien molt segurs. 
Amb aquesta dinàmica es va 
arribar al descans amb l’empat 
inicial.
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   PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet  61 19 4 5 68 31
2 U. Bellvitge 56 16 8 4 43 14
3 Espluguenc 54 17 3 8 49 39
4 Sant Joan D. 53 15 8 5 65 41
5 Sant Just At. 45 14 3 11 72 58
6 Junior  44 13 5 10 45 45
7 Marianao Poblet 40 12 4 12 36 36
8 Fontsanta 38 10 8 10 47 41
9 Vilafranca At. 38 11 5 12 36 43
10 Delta Prat 37 9 10 9 41 45
11 Montserrat 35 9 8 11 45 47
12 Gornal  35 9 8 11 45 58
13 Olímpic 34 8 10 10 47 49
14 San Mauro 32 9 5 14 41 52
15 Martorell 30 8 6 14 45 56
16 Dinamic Batlló 26 7 5 16 38 61
17 Moja  22 6 4 18 40 68
18 Cooperativa 18 2 12 14 39 58

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 28
Moja  1 - 2 Olímpic
Vilafranca At. 1 - 1 Can Vidalet 
Espluguenc 1 - 0 Delta Prat
Junior  1 - 0 Marianao Poblet
Sant Just At. 6 - 3 Fontsanta
Dinamic Batlló 1 - 2 Gornal 
U. Bellvitge 1 - 1 Martorell
Sant Joan D. 4 - 2 Montserrat
San Mauro  2 - 0 Cooperativa

Jornada 29 (23 d’abril)
Cooperativa-St. Joan Despí
Montserrat-U. Bellvitge
Fontsanta-Espluguenc
Marianao-Moja
Prat Delta-Vilafranca At.
Can Vidalet-Júnior
Martorell-D. Batlló
Gornal-St. Just At.
Olímpic-San Mauro

   PT. g e p gf gc
1 Begues 75 24 3 1 75 26
2 La Munia 60 19 3 6 68 39
3 Sitges 54 16 6 6 63 33
4 Joventut Rib. 54 15 9 4 61 34
5 Piera 49 15 4 9 60 39
6 Odena 45 12 9 7 45 38
7 Cubelles 39 11 6 11 50 38
8 Martinenca  39 11 6 11 51 52
9 Riudebitlles 37 11 4 13 44 55
10 Anoia 35 11 2 15 53 64
11 Hortonenc  33 9 6 13 58 59
12 Suburense B 33 8 9 11 45 55
13 Calaf 31 9 4 15 56 71
14 Carme 30 8 6 14 52 70
15 Sant Pere M. 28 8 4 16 43 59
16 Hostalets  27 7 6 15 40 62
17 Olivella  24 6 6 16 40 66
18 Sant Cugat S. 15 4 3 21 39 83

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 28
Òdena 1 - 2 Cubelles
Sitges 7 - 0 Riudebitlles
Sant Cugat S. 2 - 7 J. Ribetana
Begues 3 - 0 Olivella
Carme 1 - 0 Hostalets 
Martinenca  4 - 0 La Munia
Piera 0 - 2 Suburense B
Hortonenc  2 - 0 Sant Pere M.
Calaf 3 - 4 Anoia

   PT. g e p gf gc
1 Santboià 55 16 7 4 54 27
2 Balaguer 51 14 9 4 57 29
3 San Cristòbal 51 15 6 6 43 29
4 Reus B 50 14 8 4 51 34
5 Almacelles 46 13 7 6 57 30
6 Sant Ildefons 43 12 7 8 43 33
7 Lleida B 39 11 6 9 35 30
8 Vista Alegre 37 10 7 9 39 34
9 Viladecans 37 10 7 10 29 26
10 Rapitenca 37 10 7 9 33 32
11 Igualada 35 10 5 11 40 45
12 Vilanova Geltru 34 10 4 13 34 49
13 Alpicat 31 8 7 11 35 47
14 Vilaseca 29 8 5 13 32 45
15 Suburense 23 5 8 13 30 45
16 Rubí 17 3 8 15 25 48
17 Morell 2 0 2 24 8 62

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 28 
Reus B 2 - 1 Rubí
San Cristòbal 3 - 3 Balaguer
Lleida B 3 - 0 Suburense
Santboià 1 - 0 Sant Ildefons
Igualada 1 - 0 Rapitenca
Vilanova G. 2 - 1 Morell
Vilaseca 1 - 1 Viladecans
Almacelles 4 - 1 Alpicat
Descansa Vista Alegre 

Jornada 29 (23 d’abril)
Viladecans-San Cristóbal
Balaguer-Santboià
Vista Alegre-Vilanova G.
Morell-Almacelles
Alpicat-Lleida B
Suburense-Reus B
Rubí-Igualada
Rapitenca-Vilaseca
Descansa St. Ildefons

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 29 (23 d’abril)
St. Pere M.-Begues
Olivella-Sitges
Cubelles-Carme
Hostalets-Calaf
Anoia-Martinenca
Riudebitlles-St. Cugat S.
La Múnia-Hortonenc
Suburense B-Òdena
Joventut Rib.-Piera

Jornada 27 (23 d’abril)
San Mauro B-Ateneu Ig.
Rebrot-La Llacuna
Tous-Montserrat B
Vallbona-Fàtima
Capellades-Montbui
La Paz-Masquefa
Jorba-Cabrera
Pobla Cl.-Torre Cl.

   Pt. G E P Gf Gc
1 San Mauro B 70 23 1 2 89 24
2 La Pobla Cl. 61 19 4 3 100 26
3 Capellades  60 19 3 4 88 26
4 Tous  52 15 7 3 57 22
5 Ateneu Ig. 50 15 5 6 88 36
6 Fatima  47 15 2 8 55 41
7 Montserrat B 37 12 1 12 45 44
8 La Torre Cl. 35 10 5 11 51 46
9 Cabrera 29 8 5 13 57 79
10 Rebrot  29 8 5 13 61 77
11 Montbui 25 7 4 15 43 67
12 La Llacuna 25 5 10 11 41 69
13 Masquefa  22 6 4 16 41 101
14 La Paz  20 6 2 18 40 94
15 Jorba  14 3 5 18 42 98
16 Vallbona 9 2 3 20 26 74

Jornada 26
Ateneu Ig. 1 - 2 La Pobla Cl.
Montserrat B 0 - 2 Capellades 
Montbui  3 - 0 Vallbona
Cabrera  4 - 4 Rebrot
Fatima  0 - 1 San Mauro B
La Llacuna  4 - 1 La Paz 
La Torre Cl. 5 - 1 Jorba
Masquefa  0 - 1 Tous

quarts, prova un xut potent, 
que entra per tot l’escaire. Els 
de Dani Gimeno havien acon-
seguit el més complicat. 
No obstant, el duel no havia 
acabat, i tot i tenir el partit 
controlat, en una jugada sen-
se aparent perill, l’àrbitre xiu-
là penal a favor dels visitants. 
Minut 75 i la Rapitenca tenia 
l’opció d’igualar el partit. Però, 
davant hi havia Dani, que 
davant un gran xut, va acon-
seguir desviar la rematada a 
córner. Jugada decisiva que 
va enfonsar els visitants. Els 
igualadins van controlar bé el 
final de matx i van sumar tres 
punts més abans de l’aturada 
per Setmana Santa. 
D’aquí a dues setmanes, els 
blaus visitaran el camp del 
Rubí.
D’altra banda, una escola de 
futbol del Perú va ser dis-
sabte a les Comes tot jugant 
partits amistosos amb els 
equips del CF Igualada, en 
una jornada plena de germa-
nor i amistat.

FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT

Tarda de bon futbol a les co-
mes on els blaus rebien a un 
sòlid martinenc.  El futbol de 
un altre nivell oferit pels ber-
mellons va trencar una ratxa 
de cinc partits imbatuts dels 
blaus, oferint l’estratosfèrica 
xifra de 22 gols marcats.  Plan-
taren cara els de les comes 
amb joc endreçat i d’equip,  
anul·laren amb solvència les 
allaus de bon joc dels barcelo-
nins. Minut 35, jugada desgra-
ciada en la frontal blava, on el 
defensa finta, la pilota li queda 
enrere i el davanter aprofita 
per avançar al líder 0-1 i s’arri-
ba al descans amb l’avantatge 
mínim.
Segona meitat, intentaren em-
patar els blaus i tancaren al 
martinec a la seva àrea, ho in-
tentaren Xavi C., Costa, Sergi, 
Wilson, però els visitants van 
certificar per què del lideratge, 
en els minuts 52 i 70 amb els 
blaus abocats a l’atac, van ser 
sorpresos per ràpids contraa-
tacs amb molt d’ofici i van sor-
tir de Les Comes més líders, 
per que guanyadors, malgrat 
el resultat, ho mereixien tots 
dos per actitud i arguments.  
Com diria el clàssic, “ha gua-
nyat el futbol”.
Per l’equip blau van jugar, 
Diego, Farré, Pep, Manel C., 
Vicens, Canals, Pau, Quim, 
Solís, Xavier C., Sergi, Gámez, 
Ivan, Costa, Gustavo, Wilson, 
a la banqueta Xavi Moyes i 
Ramonet.
Aquesta setmana els blaus 
aprofitaran la Setmana Santa 
per carregar piles de nou i per 
la vigília de Sant Jordi visita-
ran a l’Horta.

A la represa, l’enfrontament 
va seguir sent molt travat, les 
jugades de perill apareixien en 
comptagotes. Semblava que 
el gol hauria de sortir d’una 

jugada aïllada. I així va ser, al 
minut 60, córner pels blaus, 
rebutgen els visitants, la recull 
Güell a la frontal, l’endarrereix 
per Eloi, que a zona de tres 

Foto: Joan Guasch.



Torna a Igualada el prestigiós torneig Spartakids 
d’hoquei en línia, amb 550 esportistes de quatre països
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Torneig d’Escacs 
al Casal Popular 
d’Igualada

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

L a segona edició del 
prestigiós Torneig In-
ternacional d’Hoquei 

Línia base Spartakids 2017 
per a joves de 8 a 18 anys tor-
na a Igualada. Les dues pistes 
del complex esportiu de Les 
Comes es posen al servei de 
l’esport de base i acullen 40 
equips, amb més de 550 juga-
dors de Bègica, Itàlia, Regne 
Unit i de la resta de l’estat es-
panyol els propers dies 13, 14, 
15 i 16 d’abril. 
El torneig creix incorporant 
una nova categoria, la U10. 
Els més menuts, l’aposta de 
futur d’aquest esport, no es 
volen perdre l’oportunitat de 
competir, i, alhora, gaudir de 
la gran experiència que supo-
sa reunir-se amb esportistes 
europeus que comparteixen 
l’afició per patins en línia, 
sticks i pucks, tot fent partí-
cips els pares i família de l’am-
bient que recorrerà la ciutat de 
l’esport. 

La competició s’iniciarà avui 
dijous 13 d’abril a les 10:00 
amb la presència a pista de 
tots els equips assistents. Una 
gran batucada posarà l’anima-
ció musical que acompanya 
tota inauguració d’un gran 
esdeveniment esportiu i que 
clouran els discursos de les 
autoritats i l’organització del 
torneig, oferint la hospitalitat 
del municipi als equips forans 
perquè s’hi trobin com a casa 
seva. 

Terra oficial de la FIRS
Les instal.lacions presentaran 
novament el terra oficial ho-
mologat per la FIRS, en aques-
ta ocasió a totes dues pistes. 
Aquesta inversió assegura la 
posada en escena del millor 
joc i espectacle que l’hoquei 
en línia pot mostrar, atès que 
en un terreny STILMAT els 
discs i els patins llisquen a 
semblança de com ho fan els 
germans grans de l’hoquei gel. 
Per segon any, la organització 

retransmetrà en directe, a tra-
vés de YouTube, els partits de 
semifinals i finals de dissab-
te tarda i diumenge matí. En 
temps real, navegants d’arreu 
del món, de països tan dis-
tants entre ells com França, 
Nova Zelanda o el Canadà, 
veuran com els equips lluiten 
per aconseguir la preuada vic-
tòria. 

Així mateix, un equip de re-
porters gràfics, i de la xarxa 
de televisions locals se’n faran 
ressò. 
Convé destacar que, el basti-
ment d’una xarxa de volunta-
riat, pares i mares de l’associ-
ació esportiva Hoquei Línia 
Igualada, per permetre que 
la competició es desenvolupi 

fluïdament, així com la col·la-
boració amb l’ONG Joguines 
Sense Fronteres, mostren de la 
mateixa manera la nostra ves-
sant solidària, contraposada a 
l’esportiva, donant ple sentit 
a l’estructura del campionat. 
El llançament de centenars de 
peluixos quan el puck entra a 
porteria per primera vegada a 
la final de diumenge pretén fer 
feliços tots els nens del món 
amb l’enviament massiu de jo-
guines i pilotes a països amb 
menys oportunitats de desen-
volupament que els nostres. 
“Una joguina, un somriure”. 
La Sparta Kids és una activitat 
que ha trobat forat a l’agenda 
de turisme esportiu igualadí. 
Pocs equips poden aportar els 
equipaments i prestacions que 
ofereix la ciutat i el seu entorn, 
ajudant a projectar la imatge 
a la candidatura d’Igualada, 
“Ciutat de l’Esport”.

PÀDEL / LA VEU 

L es diferents lligues fe-
derades i comarcals 
van arribant a les fa-

ses finals de classificació amb 
moltes opcions per 5 dels 8 
equips participants.
FCP 1ª Masculí. Derrota da-
vant l’Indoor Pàdel Bages per 
2-1. Josep Llorach/Isidre Ma-
rimon van ensopegar amb 
Damià Curtichs/Sergi Gómez 
per 5-7, 3-6, Roger Rosich/
Ramón Gabarró van empatar 
guanyant 7-6, 6-4 a Ricar Vi-
lanova/Gerard Masfret, però 
finalment Joan Albareda/Lluís 
Fernández no van poder de-
cantar caient 0-6, 2-6 amb Jor-
di Masfret/David Armengol.
PàdelCat 2a Masculí. Revés 
inesperat del segon equip a 

casa davant el CPR Fastdesign.
Joan Albareda/Lluís Fernán-
dez van caure 3-6, 4-6 amb 
Víctor Gómez/Dani Butjo-
sa, Jaume Dinaret/Pep Ferrer 
també van cedir 1-6, 2-6 amb 
César Muñoz/John Muñoz i 
finalment Àngel Solé/David 
Sanuy tampoc van poder fer 
res caient 5-7, 3-6, Mario Tre-
jo/Gastón D. Bussot.
Lliga Pàdel +45 Cambridge. 
En el partit que quedava pen-
dent del grup dels Vermells, 
els de Cambridge, van sumar 
la victòria a casa davant Infi-
nit per 2-1 que l’hi permet a 
l’equip Subaru classificar-se 
pels quarts de final. Jordi De 
Belza/J.J. Penedès no van tenir 
bon dia caient 1-6, 5-7 amb 
Oriol Vilardell/Àngel Tri-
viño, però els de Subaru van 
capgirar el marcador, primer 

amb Xavi Balp/Santi Aizcor-
be dominant 6-3, 6-4 a Joan 
Morros/Àngel Pérez i desprès 
Jaume Grané/David Jaume 
guanyant a Pepe Yebra/Abde-
lah Zaim per 6-0, 5-7, 11-2.
PàdelCat 2a Femení.
Nova derrota del 1er equip 
Femení de PàdelCat, aquest 
cop a fora per 3-0 contra el 
Slampadel. Alba Sanou/Elia 
Soriano tot i jugar un jugar 
un gran partit, van acabar ce-
dint davant Núria Martínez/
Encarna Luque per 3-6, 7-6, 
1-6, Rosa Sanuy/Xussi Muñoz 
també van caure 4-6, 3-6 amb 
Berta Queralt/Anna Puig i fi-
nalment Rosa Riba/Carla Gas-
só van perdre el seu matx da-
vant Marta Izquierdo/Carme 
Izquierdo 4-6, 1-6.
PàdelCat 3a Femení. Les noies 
Subaru de 3a segueixen ‘On 

fire’ aquest cop guanyant per 
la màxima 3-0 a casa en el der-
bi local enfront Infinit Verd.
Mireia Parramona/Eva José 
van dominar 6-2, 3-6, 6-2 a 
Anna Criado/Aida Hernán-
dez i Montse Santamaria/En-
carna Delgado van donar el 
segon punt 6-2, 6-1 amb Laia 
Cases/ma Carmen Méndez.
PàdelCat 4a Femení. 
Un nou puntet per les noies 
Subaru de 4ª categoria. Gem-
ma Fernàndez/Joanna Bisbal 
van cedir 2-6, 3-6 amb Marta 
Cerezo/Vanessa Monterubio, 
Mar Piqué/Irene Gil van su-
mar de forma molt brillant 
l’empat a 1 guanyant 6-2, 6-3 
a Meritxell Pallarès/Anna 
Garriga, però finalment Car-
me Planell/Jud Tarazaga van 
caure en dos sets davant R. 
Habas/Marcedes Pérez.

Moltes opcions per arribar a les fases finals dels 
equips de pàdel de l’Esquaix IGD

El Casal Popular d’Igualada 
organitza el 1r Torneig d’Es-
cacs, que tindrà lloc el mes de 
maig. La competició constarà 
de dues rondes, en què s’en-
frontaran tots contra tots. Les 
inscripcions s’han obert i els 
jugadors s’hi poden apuntar 
fins al 23 d’abril a la seu del 
Casal (Rambla de Sant Isidre, 
14). La convocatòria es diri-
geix als socis de l’entitat en 
general i als no socis que no 
tinguin llicència federativa.

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



Els Jocs Escolars s’aturen 
per Setmana Santa
JOCS ESCOLARS / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na hem tingut una 
jornada tranquil·la, 

les competicions anunciaven 
la parada de Setmana Santa. 
D’aquest dissabte destaquen 
la recuperació de partits pel 
que fa a les competicions 
d’associació i el Campionat 
Comarcal d’Atletisme Aleví. 
Després d’ajornar-se per plu-
ja, finalment aquest dissabte 
1 d’abril vam poder gaudir la 
competició. Durant el matí de 
dissabte es van anar celebrant 
les diferents proves del campi-
onat: les diferents distàncies i 
les proves de pilota, pes, salt 
de llargada i salt d’alçada.
Diumenge, l’avinguda Cata-
lunya rebia el 2n Cros Escolar 
Acadèmia Igualada. Com a  
última prova del campionat, es 
lliurava el Premi a la Regulari-
tat a tots aquells participants 
fidels que han participat a un 
mínim de 8 proves del campi-
onat. Aquí podeu consultar la 
llista dels esportistes destacats 
amb el Premi a la Regularitat.
Durant aquestes vacances de 
Setmana Santa, l’activitat al 
Consell Esportiu de l’Anoia 
es centrarà amb el CIaTE que 
començava dilluns. Al Com-
plex Esportiu de Les Comes 
s’imparteix una nova edició 
d’aquest Curs d’Iniciació a 
Tècnic Esportiu, un programa 
propi del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya que portarà a terme 
el Consell Esportiu de l’Anoia i 
que ajuda als alumnes a inici-
ar la seva carrera professional 
en el món de l’esport. A part, 
el CE Anoia compta amb una 
bossa de monitors on contí-
nuament proposa ofertes de 
feina relacionades amb el sec-
tor esportiu.
La setmana de tornada de 

  ASS N C A T V
1 ESCOLÀPIES 3-4 30 12.5 11,5 11 65 88
2 MOWGLI “4” 34 9 11 8 62 96
3 R. CAST. “B” 4 26 13 12,5 9 60,5 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” 18 14 8,5 11 51,5 86
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. CAST. “A” 3 17 10.5 9 1 37,5 64
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 14 9 1 4 124 86 33 112
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  12 3 1 8 65 113 19 84
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 CAPELLADES A 7 3 0 4 214 218 10 56
3 BÀSQUET RIBES 7 3 0 4 222 232 10 50
4 PERE VIVES 6 3 0 3 212 238 9 48
5 EMILI VALLÈS 6 2 0 4 158 150 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  16 3 0 13 310 532 19 124
9 ROQUETES 14 4 0 10 413 561 18 112
10 CAPELLADES 14 3 0 11 311 407 17 112

BÀSQUET cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS 16 15 1 0 170 86 47 124
2 MARISTES 16 12 2 2 154 102 42 124
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 16 7 0 9 121 135 30 126
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 9 5 1 3 35 30 16 68
3 MARISTES 9 4 1 4 26 24 13 68
4 PLA MORERES 8 3 1 4 16 31 10 58
5 INS BADIA M. “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 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 MEDIONA 11 8 0 3 448 417 19 84
2 SANT QUINTÍ 11 7 0 4 438 379 18 84
3 VILAFRANCA 11 6 0 5 479 434 17 82
4 SANT RAMON 11 4 0 7 410 457 15 86
5 VILANOVA  10 2 0 8 315 403 12 78

BÀSQUET cadet masculí

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” 29 8 7 8 52 86
3 MONALCO 3 3R 24 8.5 7,5 7 47 86
4 ESCOLÀPIES 3R B 24 6.5 8,5 4 43 80
5 D. MARTÍ 3-4 fc 18 7 6 5 37 88
6 AC.IGUALADA 23 5.5 1 3 32,5 88
7 ESCOLA PIA MX 14 9 8 1 32 88
 ESCOLAPIES 3-A 22 6 1 2 32 74
9 GARCIA LORCA 13 5 6,5 6 29,5 74

  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 EMILI VALLÈS 27 10.5 10 4 51,5 88
4 ATENEU 24 8.5 8,5 9 50 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-T 14 9 6,5 4 33,5 80
10 MONALCO 2 3-4 16 6.5 7 1 30,5 78
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” 29 8.5 8,5 8 54 80
3 ESCOLA PIA A fc 26 7.5 6,5 7 47 84
4 D.MARTÍ 4T 19 6 7,5 6 38,5 72
5 MONALCO 1 4T 18 8 7 5 38 90
 MESTRAL A 20 7 6 4 37 80
7 ESCOLAPIES 4T 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. CAST.“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. CAST. 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

vacances serà la última per 
presentar les obres al Con-
curs Cultural-esportiu, amb 
data límit el divendres 21 
d’abril. La propera jornada 
dels JEEA es celebrarà el dia 
22 d’abril. La tornada coin-
cidirà amb el Campionat 

Comarcal d’Escacs. La 1a 
jornada es disputarà l’Escola 
Castell d’Òdena i la 2a, pre-
vista per al dia 29 d’abril, en-
cara té la seu per determinar. 
Consulta tota la informació 
esportiva de la comarca visi-
tant www.ceanoia.cat.

  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 EMILI VALLÈS A 9 5 1 3 32 23 16 72
3 INS BADIA M. “A” 9 4 2 3 40 26 14 56
4 C.CLARAMUNT 8 3 0 5 19 40 9 50
5 MONALCO 8 2 1 5 21 37 7 64
6 AC.IGUALADA 9 2 0 7 26 44 6 72

FUTBOL SALA infantil-B
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  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 ALL STAR FC 7 3 0 4 20 21 9 46
4 TOUS FS 7 2 1 4 22 25 7 42

FUTBOL SALA juvenil B

  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



El CB Igualada derrota a casa el Palma de Mallorca 
(89-86) i segueix a la zona tranquil·la de la Lliga EBA
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L’Igualada ha estat molt fort a casa en les últimes setmanes. Foto: Joan Guasch.

BÀSQUET / LA VEU 

N ou partit dels iguala-
dins per buscar una 
nova victòria a casa 

abans del descans per Setma-
na Santa.
El primer quart, començava 
amb uns igualadins molt fi-
cats al partit, amb un alt en-
cert des de la línia de triple, 
que els permetia anotar-ne 
cinc en els primers moments 
del partit. Els jugadors de 
Palma no tenien opcions 
de fer cistelles fàcils, ja que 
els jugadors del Physic CB 
Igualada A tenien una gran 
intensitat defensiva que els 
permetia recuperar pilotes 
i augmentar distàncies en el 
marcador. El primer parcial 
era favorable als de casa, 27-
16.

Gran encert des 
de la línia de triples
El segon període, els juga-
dors blaus seguien amb un 
gran encert des de la línia de 
triple, seguint la línia de par-
tit, tot i així, els jugadors de 
Mallorca van enfortir la seva 
defensa, recuperant pilotes 
i podent córrer al contraa-
tac amb facilitat, per retallar 
distàncies als igualadins. El 
segon parcial va ser de 22-26, 
que col·locava un resultat a la 
mitja part de 49-42.

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Mollet 24 20 4 1934 1733 44 +3
2 Lleida 24 19 5 1914 1747 43 +4
3 Quart 24 17 7 1980 1764 41 -1
4 Barberà 24 15 9 1799 1773 39 -1
5 Palma AE 24 13 11 1824 1861 37 -1
6 Sant Adrià 24 12 12 2017 1942 36 +2
7 Igualada 24 12 12 1836 1775 36 +1
8 Valls 24 11 13 1735 1841 35 -2
9 Muro 24 10 14 1895 1903 34 -2
10 Castelldefels 24 10 14 1812 1830 34 +2
11 El Masnou 24 10 14 1670 1679 34 +1
12 Sitges 24 7 17 1679 1829 31 +1
13 Andorra B 24 6 18 1739 1937 30 -2
14 Cerdanyola 24 6 18 1722 1942 30 -5

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 24
Pardinyes Lleida-Barberà 90-57
Physic Igualada-Palma Air Europa 89-86
Cerdanyola Al Dia-Castelldefels 68-80
Valls Nutrion-Mollet 75-80
Muro Basket Academy-Sant Adrià 97-102
Vive El Masnou-Quart 94-85
Sitges-Morabanc Andorra B  62-61

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 7
Sese -L’Hospitalet 52-61 
Physic Igualada-Sagrada Família   58-54
Arenys Basquet-Ceeb Tordera 73-38
Granollers-Bencriada 46-56
Tarragona-Grup Barna  44-41

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 L’Hospitalet 15 12 3 0 990 813 27
2 Igualada 15 11 4 0 839 752 26
3 Tarragona 15 9 6 0 839 736 24
4 Bencriada 15 9 6 0 868 766 24
5 Arenys  15 9 6 0 963 864 24
6 Sese 15 8 7 0 841 846 23
7 Grup Barna 15 6 9 0 741 840 21
8 Granollers  15 4 11 0 807 901 19
9 Ceeb Tordera 15 4 11 0 773 971 19
10 Sag.Familia 15 3 12 0 780 952 18

Jornada 25
Sitges - Barberà
Morabanc Andorra B-Vive El Masnou
Quart-Muro Basket Academy
Sant Adrià-Valls Nutrion
Mollet-Cerdanyola
Castelldefels-Physic Igualada dia 22, 19h
Palma Air Europa-Pardinyes Lleida

Jornada 8
Ceeb Tordera-Physic Igualada dia 21,21.30
L’Hospitalet-Tarragona
Bencriada-Sese
Sagrada Familia -Granollers
Grup Barna-Arenys Basquet 

El tercer quart els jugadors 
de Jordi Martí, presentaven 
dificultats per poder atacar 
l’anella amb facilitat, i els era 
complicat trobar situacions 
de bàsquet ja que la defensa 
era cada vegada més agressi-
va, i els igualadins no podi-
en seguir jugant còmodes en 
atac. Els jugadors de PL: To-
màs, van aconseguir posar-se 
per davant en el marcador, 
tenint opcions a guanyar el 
partit. El tercer parcial va ser 

de 14-23, que feia un resultat 
total de 63-65.
L’últim període del partit va 
ser on els blaus van seguir 
lluitant fins al final per una 
nova victòria, que es va aca-
bar decidint en els últims 
moments de partit des de la 
línia de tir lliure. L’últim par-
cial del partit va ser favorable 
als blaus per 26-21.
Physic CB Igualada A: R. Riu 
(5), E. Burgès (-), M. Moliner 
(5), J. Torres (13), M. Benito 

(-), C. Fons (4), MA. Garcia 
(13), A. Gual (11), X. Creus 
(7), S. Laguarta (0), E. Tejero 
(25), P. Camí (6).
Palma Air Europa: J. Resta 
(7), C. Poyatos (21), D. Pérez 
(0), A. Garcia (15), Ll. Llom-
part (0), JB. Clar (6), J. Reda 
(12), R. Deus (6), G. Serra 
(8), J. Gonzalez (2), C. Busta-
mante (9).
Parcials: 27-16, 22-26 (49-42), 
14-23 (63-65), 26-21 (89-86).
Àrbitres: MA. Soto, J. Oliver

BALLET NACIONAL DE CUBA:  TEATRE TIVOLI

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 17 Juny 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 TIVOLI. Entrades a platea.

El Ballet Nacional de Cuba és una de les més prestigioses companyies del món del ballet que ocupa un lloc prominent en la cultura hispanoamericana 
contemporània. Ballet Nacional de Cuba, arriba amb "La Magia De La Danza" interpretant les peces més famoses de: GISELLE, LA BELLA DURMIENTE, 
CASCANUECES, COPPÉLIA, DON QUIJOTE, EL LAGO DE LOS CISNES, SINFONÍA DE GOTTSCHALK.

Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

Temporada 2016 - 2017

 Truca al:
93 803 75 56Reserva la teva butaca a: A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 



L’Anoia torna aquesta dies a acollir la 
Volcat, amb rècord de participants

Victòria de l’IVC sènior

CICLISME / LA VEU 

D es de demà diven-
dres i fins diumenge 
vinent, Igualada aco-

llirà la mítica prova per etapes 
en BTT VolCAT - Gran Premi 
Diputació de Barcelona, que 
transcorrerà en 180 quilòme-
tres i 4.600 metres de desnivell 
repartits en tres etapes per la 
comarca de l’Anoia. A la roda 
de premsa, que ha tingut lloc 
a l’Ajuntament d’Igualada hi 
han assistit l’alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, el vicepresi-
dent  del Consell Comarcal 
de l’Anoia, Santi Broch i el 
director de la VolCAT i gerent 
d’Ocisport, Albert Balcells.
En la seva intervenció, Marc 
Castells ha destacat que “Igua-
lada segueix apostant per 
competicions d’alt nivell com 
la VolCAT, que ens ajuden a 
exhibir el territori i a reforçar 
la candidatura Igualada, Ciu-
tat Europea de l’Esport 2019”. 
El propi Castells ha mostrat 
el dorsal que lluiran els cor-
redors de la VolCAT amb el 
logotip de la candidatura. Per 
la seva banda, Santi Broch 
ha explicat que “el Consell 
Comarcal de l’Anoia segueix 
reforçant el seu suport a una 
prova que ha agafat prestigi 
internacional i que és un gran 
aparador per donar a conèixer 
el territori”. Finalment, Al-

  ESPORTS  | 39Dijous, 13 d’abril de 2017

bert Balcells ha fet referència 
a la VolCAT com “una de les 
prova per etapes més antigues 
d’Europa”. Segons ha expli-
cat el propi Balcells, es tracta 
d’una prova que puntua pel 
rànquing mundial de la Unió 
Ciclista Internacional i la pre-
sència de participants de pri-
mer nivell prometen una gran 
difusió internacional. D’altra 
banda, també ha indicat que 
la participació ha assolit un 
rècord històric assolint els 
1.000 corredors. Finalment, 
la cobertura mediàtica també 
estarà a l’alçada d’una prova 
de categoria internacional. El 
canals Teledeporte i Esport3 
emetran un reportatge dels 
tres dies de la VolCAT després 
de la celebració de la prova. 
La cursa de BTT per etapes, 
que un any més compta amb 
la categoria internacional UCI 
S2, ha aconseguit també el 
rècord de països participants 
amb 20 nacionalitats dife-
rents. Això aporta a la prova 
un caràcter internacional i fa 
de Catalunya un aparador del 
ciclisme de muntanya a Es-
paña de cara a la resta de pa-
ïsos del món. 
Aquesta edició de la VolCAT 
serà unes de les més difícils 
per aconseguir pujar al podi 
degut a la presència de corre-
dors internacionals i nacionals 
de primer nivell, com ara l’ac-

tual campió del Món d’XCM, 
el portuguès Tiago Ferreira i 
l’actual campió de la prova, el 
colombià Leonardo Paéz, jun-
tament amb el campió d’Itàlia, 
Daniele Braidot, entre d’altres. 
Tots ells garanteixen un gran 
espectacle i una prova molt 
disputada durant els tres dies 
de competició.
El 14 d’abril començarà la 
VOLCAT, tres dies de moun-
tain bike per a tots els nivells. 
Ideal per a unes vacances que 
uneixen oci i esport, i l’opor-
tunitat de viure una prova de 
mountain bike per etapes amb 
recorreguts espectaculars i ex-
perimentar la sensació de ser 
finisher, una sensació que úni-
cament poden sentir aquells 
que han creuat la línia de 
meta animats per una nom-
brosa quantitat d’espectadors 
després de tres dies de gran 
esforç. Els que aconsegueixin 
superar el repte se’ls hi entre-
garà una samarreta finisher de 
Volcat. Per a tots aquells que 
no tinguin l’estat de forma de-
sitjat per diferents raons  tam-
bé existeix la possibilitat de 
participar a la Volcat en una o 
dues etapes.
Els horaris i tota la informa-
ció relacionada amb la famosa 
prova per etapes de moun-
tainbike amb seu a Igualada 
estan disponibles a la seva web 
oficial www.volcatbtt.com.

VOLEIBOL / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na el Jorba Sola Senior 
Masculí va guanyar a 

Vilafranca, per 0-3, amb un 
marcador de 19-25/20-25/36-
38. Els dos primers sets es 
van aconseguir amb solvència 
però el tercer semblava que els 
igualadins no volien acabar el 
“macht”, tot i aquest intermi-
nable set, al final els tee punts 
venen cap Igualada, mantenint 
amb solvència la primera po-
sició, cal destacar la presencia 
del juvenil Luwdig Mikyna 
Belza, que en la seva posició 
de central va firmar una gran 
actuació que va ajudar aconse-
guir la victòria, recordem que 
el pròxim partit serà el 22 a les 
16:00 al fortí.
L’Alain Afflelou Sènior Femení, 
va aconseguir la victòria al for-
tí davant el H.Bordils, per un 
3-2, un partit amb molt bons 
trams de joc de les igualadines 
que van anar sempre per da-
vant, però no acabaren de tro-
bar la manera de tancar el,par-
tit sobretot al quart set, forçant 
les gironines arribar al “tie” on 
la solidesa de les igualadines 
que van començar a remolc, 
va fer remuntar i emportar-se 
el partit per un 16-14, aconse-
guint així dos punts que encara 
donen opcions per entrar a les 
fases d’ascens, la setmana del 
22 es desplacen a Lleida a casa 
del Alpicat.
El Sènior Femení B va patir 
una derrota davant el Jau-
me Balmes, a les Comes, per 
1-3, partit on les jugadores de 
l’Igualada no van tenir conti-
nuïtat i falta de tensió defensi-

va en moments importants del 
partit.

Equips base
El Juvenil Masculí perd també 
a les Comes davant els Vikings 
del Prat, per 0-3, en un altre 
partit on l’ajustat de la convo-
catòria no permet a l’Igualada 
poder fer canvis i canvia dinà-
mica, tot i això aquest partit 
van jugar dos jugador del cadet 
que van mostrar una gran tèc-
nica i actitud en el partit, prò-
xim partit serà el 23 d’abril a ça 
Palma  de Cervelló .
Tots els altres equips han des-
cansat i reprendran l’activitat 
els dies 22/23.

L’XP2 debuta fora de casa
Els nostres jugadors i juga-
dores de l’XP2, inicialment 
equip de tecnificació, comen-
cen a assolir els coneixements 
i a demostrar-ho fora del Fortí. 
L’XP2 comença a ampliar les 
seves fronteres, fruit del seu 
bon treball i bon ambient. 
Dimecres, l’equip sènior feme-
ní Afisiona Vteam va obrir les 
portes del seu entrenament en 
el pavelló del Vinçó de la Tor-
re de Claramunt per jugar un 
amistós contra l’XP2 de l’IVC. 
El resultat va ser de 2-2 (pen-
dent de jugar un 5è set) amb 
un tanteig de 22-25/25-
22/25-21/20-25. Es van viure 
bones jugades, caigudes (amb 
lesió inclosa per part d’una de 
les jugadores a qui desitgem 
que es recuperi aviat), re-
mats i bons punts que sumat 
al molt bon ambient per part 
dels dos equips fa que sigui 
segur que es tornin a veure 
les cares al ben aviat. 

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

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



Igualada ha estat el centre de la 
gimnàstica estètica de grup d’Espanya
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Molt bé el CG San 
Roque a la segona fase 
catalana de nivell VII

ICG AULA / LA VEU 

E l passat cap de setmana 
Igualada ha estat la seu 
del XIII Campionat 

d’Espanya d’Estètica de Grup, 
organitzat per l’Igualada Club 
Gimnàstic Aula. El Campio-
nat es va iniciar el divendres 
dia 7 amb els entrenaments 
oficials, una jornada intensa 
amb molta il·lusió per part de 
tots els participants. Aquesta 
mateixa jornada es varen fer 
les pertinents acreditacions i 
supervisions per part dels jut-
ges. El dissabte va ser la pri-
mera jornada de competició 
amb un molt alt nivell per part 
de tots els equips participants. 
També es va fer la cerimònia 
d’inauguració que va comp-
tar amb la participació d’un 
gran nombre de gimnastes 
de l’Igualada Club Gimnàs-
tic Aula i va estar amenitzada 
per la Xaranga Lho Peta Street 
Band d’Igualada. 
El campionat va arribar al seu 
punt més alt en la jornada del 
diumenge amb la participació 
dels equips classificats, la ceri-
mònia de clausura i el lliura-
ment de premis. 
En els dos dies de competició 
el pavelló de les Comes va re-
gistrar una gran assistència de 
públic vingut de tota Espanya. 
Mes de 1800 persones varen 
poder gaudir d’aquest atractiu 
i espectacular esport amb una 

edició que ha tingut un molt 
alt nivell per part dels partici-
pants.
L’equip representant de l’Igua-
lada Club Gimnàstic Aul, 
entrenat per Maite Sánchez,  
ha estat en la categoria infan-
til 12-14,  format per, Marta 
Alonso, Mariel·la Espinalt, 
Dana Pijoan, Alina Gili, Car-
la Cervera, Lia Vidal, Violeta 
Aguilera, i Sheila García. Les 
igualadines varen tenir una 
molt bona intervenció, acon-
seguint el vuitè lloc de la seva 
categoria i destacant a 5ena 
millor nota d’execució.
La participació en el Cam-
pionat d’Espanya en aquesta 
edició ha estat de 57 equips 
representant a 33 clubs de 8 
comunitats. El que suposa un 
total de 558 participants entre 

gimnastes i entrenadores. En 
quan a les jutges han estat 14 
provinents de diferents comu-
nitats. Aquest Campionat es 
classificatori pel Campionat 
del mon que es farà els dies 25, 
26, 27 i 28 de maig a Hèlsinki 
(Finlàndia), a més del IFAGG 
Trophy, i el torneig internacio-
nal 10-12 i 12-14).
Els equips participants i els 
responsables de l’Associació 
Espanyola de Gimnastica Es-
tètica de grup així com de la 
Federació Internacional que 
varen assistir al Campionat 
varen felicitar al Club Igualadí 
per l’organització i bon funci-
onament.
L’Igualada Club Gimnàstic 
Aula vol agrair molt since-
rament a tots els que formen 
el Club (Junta directiva, cos 

tècnica, pares i gimnastes) per 
la seva implicació i dedicació. 
També menció especial a tots 
el patrocinadors i col·labora-
dors (Ajuntament d’Igualada, 
Secretaria General d’esports 
de la Generalitat de Catalu-
nya, Comercial Godó, Toyota 
Igualada, Munich, Caprabo, 
Refan, Carrefour, La Veu de 
l’Anoia, Haribo, Punto Blanco, 
Mac Donald’s, Lho Peta Stre-
et Band, Copisteria Rambles, 
Kinesis Salut, Roset Jardins, 
Silvia Giralt, Nitidus, Sistetyc, 
Camil instal·lacions, Desig 
Esdeveniments, Actual, Air 
compressors, Social Partners, 
Agència d’assegurances Ml 
Martínez, Gimma Disseny i 
TTFotos, a més de tot el perso-
nal tècnic i de mantenim de les 
instal·lacions de les Comes.).
 

Diumenge, a Sant Carles de la 
Ràpita, es celebrava la 2ª fase 
de Copa Catalana nivell base 
individual. Han participat 
un total de set gimnastes del 
Club, cadascuna en la seva 
categoria, en les quals aquest 
any hi ha un gran nombre de 
gimnastes participants d´ar-
reu de Catalunya i un nivell 
molt elevat.
En categoria aleví base amb 
aparell corda, Gisela Ramírez 
i Carlota Zamora, van realit-
zar un gran exercici a pista, 
i van aconseguir una bona 
classificació; Gisela aconseguí 
amb la suma de les dues fases 
passar a la final.
En categoria infantil base 
amb aparell de maces, Inma 
Cardozo, amb una gran ex-
pressivitat i execució del seu 
exercici; en cadet base amb 
aparell de cèrcol, Rut Vives, 
Sandra Domínguez i Paula 
Mensa van aconseguir realit-
zar molt bons  exercicis com-
petint amb seixanta gimnas-
tes amb un gran nivell.
En categoria juvenil base, It-
ziar Mensa amb aparell cinta, 
amb una gran execució, acon-
seguí una molt bona posició 
dins de la seva categoría amb 
un gran nombre de gimnas-
tes.
El Club està molt satisfet de la 
evolució dels exercicis de les 
gimnastes i del gran treball 
que estant realitzant aquesta 
temporada. Enhorabona al 
Cos tècnic i gimnastes!! 

Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com

Retir 40, 1r pis
Igualada

ADMINISTRATIU/VA 
COMPTABLE

Empresa distribuïdora
de material per

la construcció de
l’Anoia necessita  

ADMINISTRATIU/VA
COMPTABLE  

amb experiència
demostrada 
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LLIBRES / LA VEU 

En plena celebració de 
l’Any Josep Romeu i 
Figueras la Biblioteca 

Central d’Igualada acollirà la 
presentació del llibre Teatre 
medieval en escena. Repre-
sentacions de teatre medieval 
i renaixentista (1961-1969). 
L’acte, presentat per Maria 
Enrich, tindrà lloc el dijous 
20 d’abril, a les 7 de la tarda. 
El llibre recull les fotografies 
que va fer Pau Barceló i Faix 
d’aquestes representacions, 
que ja es van poder veure a 
l’exposició que va acollir la 
Biblioteca el mes de març 
passat. L’edició del volum 
ha anat a cura del catedràtic 

d’Història del Teatre Cata-
là de la Universitat Rovira i 
Virgili i amic de Josep Ro-
meu, Francesc Massip, i l’ha 
editat la Direcció General de 

El teatre medieval reviu en ple segle XXI
Un llibre recupera les fotos del cicle que va dirigir Josep Romeu a Barcelona

Cultura Popular, Associacio-
nisme i Acció Culturals.
El teatre ocupa un lloc de 
preferència en l’obra de Ro-
meu i Figueras. L’any 1957 

MÓN CASTELLER / LA VEU 

Aquest diumenge els 
Moixiganguers van 
actuar a la Diada de 

Primavera dels Castellers de 
Sant Cugat, on van demos-
trar un bon estat de forma 
per seguir encarant el 2017. 
Després de dos mesos d’as-
sajos intensos al nou local i 
d’haver fet la primera diada 
castellera d’enguany al costat 

dels Castellers de Vilafranca, 
un centenar llarg de camises 
morades van anar fins a Sant 
Cugat del Vallès amb l’objec-
tiu de dur-hi castells de la 
gamma alta de set. 
Els Moixiganguers van des-
carregar els seus castells sen-
se problemes. Van començar 
l’actuació amb la torre de set, 
el castell de més dificultat que 
duien a plaça però al qual li 
tenen una confiança absolu-

Els Moixiganguers descarreguen la 
primera torre de 7 de l’any

ta. I és que, aquesta va ser la 
35a torre de 7 descarregada 
de forma consecutiva des del 
2014 (sense intents ni tan sols 
intents desmuntats). En sego-
na ronda els morats van com-
pletar un tranquil 4de7 i per 
acabar van optar pel 5de7, el 
qual era el número 100 des-
carregat consecutivament 
sense caigudes, des de finals 
del 2008. La colla va acabar 
la seva actuació amb un pilar 
de 5. 
Els amfitrions, els Castellers 
de Sant Cugat, van descarre-
gar un 5de7, el 4de8 en sego-
na ronda i un 7de7. La tercera 
colla que actuava a la plaça de 
Sant Pere de Sant Cugat van 
ser els Castellers de Santpe-
dor, que van completar un 
4de6, el 3de6 aixecat per sota 
i un 3d6 per acabar. 

Propera parada: 22è aniver-
sari a Igualada 
D’aquí dues setmanes, per 
Sant Jordi, els Moixiganguers 
celebren el seu 22è aniversari; 
data que tenen ben marcada 
al calendari ja que actuaran a 
casa, a la Plaça Pius XII, sent 
una bona oportunitat per 
plantejar el primer castell de 
vuit pisos de la temporada. 
En aquesta ocasió, a part de 
la colla local, també actuaran 
els Castellers de Sant Cugat i 
els Castellers de Terrassa.

EXPOSICIONS / LA VEU 

El projecte té com ob-
jectiu la recuperació, 
conservació i accessi-

bilitat del patrimoni de les 
entitats esportives  per mitjà 
d’una acció coordinada entre 
els diferents agents esportius i 
arxivístics. 
La memòria de l’esport és el 
conjunt de fotografies, car-
tes, documents textuals, plà-
nols, etc. que es troben a les 
nostres cases, a les empreses, 
als clubs, a les associacions 
esportives i en els arxius for-
mant part de la història priva-
da i col·lectiva de Catalunya.
Més enllà de la documenta-
ció pròpia de les entitats es-
portives, el projecte pretén 
sensibilitzar a la societat de 
la importància de conservar 

i difondre la documentació 
vinculada a les activitats es-
portives. Per tant, són d’es-
pecial interès els documents 
conservats pels propis espor-
tistes, periodistes, metges, fo-
tògrafs, socis de clubs i qual-
sevol persona susceptible de 
tenir documentació vincula-
da al món de l’esport.
Aquesta recuperació ha d’es-
tar vinculada a una política 
d’accés i difusió i per aquest 
motiu el projecte té la mis-
sió de recuperar i difondre el 
patrimoni documental tant 
d’entitats i clubs esportius 
com de les persones vincula-
des al món de l’esport.
Per aixó, des de l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia, proposem 
aquesta exposició, de fotò-
grafs igualadins que han fo-
tografiat diferents esports.

Projecte “Fem esport...
Fem arxiu”, exposició a 
l’Arxiu Comarcal

va publicar en tres volums 
Teatre hagiogràfic, el 1962 
Teatre profà i els tres volums 
de Teatre català antic entre 
els anys 1995 i 1996. La seva 
passió per aquest tema el va 
portar a dirigir, entre 1961 
i 1969, nou cicles de teatre 
medieval i renaixentista pa-
trocinats per l’Ajuntament 
de Barcelona i representats, 
amb gran èxit de públic i crí-
tica, al Saló del Tinell. 
Precisament per tornar a 
reviure aquest teatre de fa 
segles el departament de 
Cultura de la Generalitat ha 
organitzat un Cicle de Teatre 
Medieval que passarà per di-
verses ciutats com Igualada, 
Cervera, Verges, Girona, la 

Seu d’Urgell, Berga, Esterri 
d’Àneu, la Selva del Camp, 
l’Abadia de Montserrat, Rubí 
i Barcelona.
A la pàgina web http://any-
josepromeu.cat hi ha tota la 
informació de l’Any Romeu, 
que se celebra coincidint 
amb el naixement del cente-
nari del poeta i estudiós.
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MÚSICA / JAUME SINGLA 

L a revista Catalunya 
Cristiana, qualificava a 
Mossèn Valentí Mise-

rachs com “el compositor de 
capçalera de l’Església Cata-
lana”. I no li falta raó car entre 
oratoris, cantates i peces més 
petites, el seu catàleg de com-
posicions fàcilment pot arri-
bar als mil títols. Ara mateix 
treballa en l’oratori, Diàleg 
patriarcal per a la diòcesi de 
Vic.
A Roma i pel que fa al seu 
sacerdoci, és el Camarlenc 
del Capítol de Santa Maria la 
Maggiore. Acaba de celebrar 
les seves noces d’or sacer-
dotals. L’hem anat a trobar 
a Sant Martí Sesgueioles, la 
seva vila nadiua per a conèi-
xer les seves opinions.

Quan va descobrir la seva 
vocació sacerdotal, s’ima-
ginava que tindria tanta 
transcendència en el camp 
de la música sacra i l’estruc-
tura vaticana?
De cap manera. Crec que des 
del moment del bateig ja te-
nia el germen de la vocació. 
Quan tenia onze anys i estu-
diava música, va venir en vi-
sita pastoral al meu poble el 
bisbe Ramon Masnou i em 
va convidar a anar al semi-
nari. “Si t’agrada la música, 
et garanteixo que al Seminari 
podràs aprendre tanta mú-
sica com vulguis”, em va dir. 
Recordo que el primer any al 
seminari ja em varen posar 
a tocar l’harmònium. Quan 
tenia temps lliure remenava 
papers a l’arxiu i vaig trobar 
unes partitures d’un compo-
sitor anomenat Licinio Refice 
que eren molt complicades 
de tocar. Aquest músic era el 
mestre de Capella de la Basí-
lica de Santa Maria Maggiore 
de Roma. Qui m’havia de dir 
que amb el temps jo acabaria 
en el mateix lloc que ell! Els 
camins del Senyor són impre-
visibles.

També va estudiar a Bilbao.
L’any 1961 em varen envi-
ar a estudiar al seminari de 
Bilbao per seguir-hi un curs 
de lletres grecollatines. L’any 
següent em varen enviar a la 
Universitat de Comillas però 
no m’hi vaig trobar bé. Així 
com a Bilbao als catalans ens 
respectaven, a Santander, si 

t’escoltaven parlar català, et 
miraven de reüll. Al cap d’un 
mes de ser-hi vaig tornar a 
Vic.

Com arriba a Roma?.
El vigatà Colomer Munmany 
donava una beca per estudi-
ar teologia a Roma i me la 
van aplicar. El segon any, tot 
i que la beca s’estroncà, com 
que em cuidava de la música 
del Col·legi espanyol, em vaig 
poder quedar a Roma. Acaba-
da la teologia, i ja ordenat sa-
cerdot, el bisbe em va deixar  
inscriure a l’Institut de Mú-
sica Sacra i vaig estudiar-hi 
durant tres anys. Quan era el 
moment de tornar a Vic, el 
meu mestre Armando Renzi, 
que era director de la Cape-
lla “Giulia” del Vaticà, em va 
convèncer que em quedés a 
Roma. Ja havia tocat algunes 
vegades a la Basílica de Sant 
Pere i havia composat diver-
ses peces. El bisbe s’hi va ave-
nir complagut. Al cap de poc 
d’establir-me a Roma amb la 
meva mare, vaig entrar d’or-
ganista a la Basílica de Sant 
Pere i de mestre de capella a 
Santa Maria  Maggiore. D’ai-
xò ja fa quaranta cinc anys.
 
S’ha dedicat a la música sa-
cra en raó del seu ministeri 
sacerdotal?
Sempre he estat una persona 
oberta a tots els vents; a més 
de la música sacra també he 
composat una òpera, sarda-
nes, música popular.... però 
no hi ha dubte que ser sacer-
dot t’empeny cap a la música 
sacra i religiosa.

Per edat ha conegut set pa-
pes. De quin d’ells s’ha sentit 
més proper?
A Pius XII, no el vaig conèi-
xer personalment. Tampoc a  
Joan XXIII; el seu estil pla-
ner i proper feia respirar ai-
res nous. Quan vaig arribar 
a Roma, acabaven de procla-
mar Pau VI, que vaig apreci-
ar molt. Encara tinc gravada 
la força i la dolçor de la seva 
mirada. Remirant els docu-
ments del Concili, m’adono 

que els sacerdots del meu 
temps som homes de Pau VI. 
A Joan Pau I el vaig saludar 
una vegada, però només va 
viure un mes. Amb qui més 
contacte he tingut ha estat 
Joan Pau II, amb qui vaig col-
laborar en diversos aspectes 
des de l’Institut de Música 
Sacra. Quan fa uns anys vaig 
anar a Cracòvia on era arque-
bisbe Monsenyor Estanislau, 
que va ser secretari de Joan 
Pau II, em va dir: “Santo Pa-
dre  La stimava molto”. Em va 
sorprendre que encara em re-
cordés i que el Papa li hagués 
parlat de mi. Amb Benet XVI 
hi vaig tenir molta relació... 
quan era cardenal. Teníem el 
projecte de fer un organisme 
autònom de música sacra i 
quan el varen elegir Papa vaig 
pensar que per fi el tindríem, 
però va aparcar el projecte i 
encara ara no existeix aquest 
organisme. Ara estic molt 
apartat de la Cúria i només 
em dedico a la Capella de 
Santa Maria  Maggiore, on 
tenim el projecte de tornar a 

recuperar el Capítol, després 
de cinc anys de pràctica sus-
pensió.

Què és Santa Maria Maggio-
re?
És una de les quatre basíli-
ques majors de Roma, que 
tenen categoria de Catedrals 
papals. La primera és Sant 
Joan de Letrà que des del 
temps de Constantí és la seu 
del Bisbe de Roma. La segona 
és Sant Pere del Vaticà, que 
és del Renaixement, i per a 
construir-la van enderrocar  
la basílica constantiniana. 
L’altra és Sant Pau Extramurs 
que queda a les afores de 
Roma. Santa Maria Maggiore 
és l’única que queda de l’èpo-

ca de Constantí. És una ba-
sílica paleocristiana i encara 
es poden veure els mosaics 
i les columnes del segle V. 
Té una acústica excepcional. 
Nosaltres hi cantem sense 
micròfons i se sent per tot el 
temple. És la més harmoniosa 
i la més petita de les quatre. 
Té un enteixinat de l’època 
de Roderic de Borgia que va 
ser arxipreste de Santa Maria 
abans de ser Papa amb el nom 
d’Alexandre VI. Està daurat, 
diuen, amb el primer or que 
va venir d’Amèrica.

Hi ha separació entre el Va-
ticà Estat i l’estructura de 
l’Església Catòlica?.
Hi ha tres nivells. El Vati-
cà com a Estat, que permet 
el reconeixement del Papa 
com a sobirà, i que li garan-
teix la independència res-
pecte dels estats. Després 
hi ha la Cúria romana que 
té cura de la organització 
de la Santa Seu. Després hi 
ha l’Església espiritual.

Mossèn Valentí Miserachs: “La Basílica de Santa Maria 
la Maggiore és la més harmoniosa de Roma”

Mossèn Valentí 
Miserachs és el 
compositor de 
capçalera de 

l’Església catalana

Santa Maria la 
Maggiore de Roma 

és una basílica 
paleocristiana que 

té una acústica 
excepcional
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La música ens acosta a Déu?
En hi pot acostar. És un ins-
trument molt potent, més 
que molts sermons. La música 
és un llenguatge inefable que 
arriba a l’ànima.

De quines obres està més 
content de la seva vasta pro-
ducció?  
Potser dels oratoris. Un pare 
estima tots els fills perquè han 
nascut en moments molt de-
terminats. Estimo molt la mú-
sica del Pessebre dels Prats de 
Rei i estimo molt l’oratori Be-
ata Virgo Maria. Qui no esti-
maria Mil Anys d’Igualada? O 
Pau i Fructuós de Tarragona? 
O Noces de Sang de Solsona...?

Els sacerdots cobreu drets 
d’autor?
De la música de culte no. De 
les obres que s’interpreten en 
concerts tampoc no m’arriba 
gran cosa, sobretot de la mú-
sica executada a Catalunya.  
Potser l’atribueixen a un altre 
compositor.

Segueix composant?
I tant! Tinc la sort que a Cata-
lunya, i també a Itàlia, em van 
fent encàrrecs de tota mena. 
Tinc ganes d’acabar l’oratori 
del Bisbat de Vic Diàleg pa-
triarcal, amb text a cura de 
Mossèn  Josep Ruaix, però em 

van arribant encàrrecs que em 
retarden.

I tocant?
Toco poc. He fet molts con-
certs d’orgue, però ara no tinc 
gaire ganes de continuar fent-
ne, més enllà dels que faig per 
a cercles d’amics, com, per 
exemple, cada any a Ulldemo-
lins.

Com es veu Catalunya de 
Roma estant?
Ara es comença a veure. Els 
catalans viatgen molt a Roma i 
els italians venen a Catalunya. 
Han descobert que hi ha una 
altra llengua, una altra forma 
de fer, i es va obrint camí.

Hi ha molta música perduda 
en arxius?
Moltíssima. No sóc musicò-
leg ni recercador d’arxius, 
però cada dia apareixen par-
titures desconegudes. A San-
ta Maria Maggiore mateix, hi 
ha a l’arxiu capitular, armaris 
plens de música inexplorada.

Quantes vegades ve a Cata-
lunya?
Moltíssimes. Tot el juliol el 
passo a Sant Martí, que té 
un clima sensacional. No he 
deixat mai de venir per Sant 
Valentí; en canvi les festes de 
Nadal i Pasqua, les he de pas-

sar sempre a Roma. Pel maig 
vinent he de donar una con-
ferència a Barcelona.

Com es defineix: com a sa-
cerdot, músic, organista...?
Tinc la sort que puc conjugar 
totes les meves vocacions en 
una activitat. Cadascú de no-
saltres es troba en una situa-
ció  pròpia i intransferible. Jo 
puc desenvolupar dues voca-
cions a través del sacerdoci i 
això és una sort immensa.

Tornem al principi, què li 
varen dir els seus pares quan 
els va anunciar que volia ser 
sacerdot?
No hi varen posar cap pega, 
al contrari. La mare, com que 
jo era el petit dels germans, 
tenia por que m’enyorés i no 
m’adaptés prou bé a l’austeri-
tat del seminari, i va intentar 
sense èxit de retardar la meva 
marxa. Fins i tot el bisbe Mas-
nou va escriure al Sr. Rector 
demanant-li que m’hi deixes-
sin anar.

Jeràrquicament de qui de-
pèn: de Roma o de Vic?
Jurídicament estic incardinat 
al Bisbat de Vic, però com 
a Canonge de Santa Maria 
Maggiore, per nomenament 
del Sant Pare, tinc l’obligació 
de residir a Roma.  

Mossèn Valentí Mirerachs és autor d’una llarga obra. Entre ella destaquen 
els seus oratoris, com el del “Pessebre dels Prats de Rei”, “Mil anys” d’Igua-
lada, “Beata Virgo Maria”, “Pau i Fructuós” de Tarragona, “Noces de sang” 
de Solsona i el que ara està component “Diàleg patriarcal” de Vic.

EXPOSICIONS / LA VEU 

Des d’aquesta setmana 
i fins després de la 
diada de Sant Jordi, 

Gràfiques Vilanova compta 
amb una exposició pròpia a 
la sala l’Empremta, on pre-
senta diferents productes de 
“La Marca”, l’empresa de Grà-
fiques Vilanova que agrupa 
tots aquells serveis de perso-
nalització de productes per a 
empreses o particulars.
En aquest cas, l’exposició de 
“La Marca” a l’Empremta es 
centra en la diada de Sant 
Jordi, presentant diferents 
models de samarreta amb 
estampats que representen la 

llegenda protagonitzada pel 
cavaller, el drac i la princesa. 
L’exposició es pot visitar al 
carrer Santa Maria, 12, i és vi-
sible des de l’exterior.
 
L’Empremta de Gràfiques 
Vilanova
La sala l’Empremta, inau-
gurada l’any 2013, pertany a 
l’empresa Gràfiques Vilanova 
encapçalada per Àngel Ace-
vedo, qui cedeix desinteressa-
dament l’espai a la ciutat per 
tal que s’hi puguin realitzar 
activitats i exposicions di-
vulgatives relacionades amb 
el món de les arts gràfiques i 
vinculades a la vida cultural i 
associativa de la ciutat.

Exposició a l’Empremta de 
productes personalitzats 
sobre la diada de Sant Jordi

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



44  |  CULTURA Dijous 13 d’abril de 2017

MÚSICA / LA VEU 

Dissabte al vespre va 
tenir lloc el concert 
de cor i orquestra 

amb música de Setmana San-
ta que, un any més, organitza-
va la Coral Mixta d’Igualada. 
L’obra escollida per a aquest 
any, el Rèquiem de Charles 
Gounod, va resultar una sor-
presa agradable per al públic 
perquè tot i ser poc coneguda, 
té moments de gran bellesa. 
El director, Alfred Cañame-
ro, va saber cohesionar el 
conjunt d’orquestra, cor i so-
listes i el resultat va ser una 
interpretació amb contrastos 
expressius que reflectien bé 
la diversitat d’actituds que 
reclama el text de l’obra. L’Or-
questra de Cambra Terrassa 
48 va sonar molt bé. El cor, 
format per 80 cantaires de la 
Coral Mixta d’Igualada i de 
la Coral Canigó de Vic, tenia 

un so força homogeni i estava 
molt atent a les indicacions 
del director. El quartet solista 
va fer una feina excel·lent, tot 
i que les seves intervencions 
eren breus. Com que el pro-
grama incloïa una obra per a 
soprano i orquestra de César 
Frank, la soprano Ulrike Ha-
ller va tenir més oportunitats 
de lluir-se i ho va fer. El nom-
brós públic va sortir molt sa-
tisfet del concert i, en general, 
el va trobar massa curt. 
Al concert hi va assistir a un 
grup de persones de l’associa-
ció igualadina “Dones de les 
tardes dels dimecres” convi-
dades en el marc del progra-
ma “Et portem al cor”. Aquest 
programa, inspirat pels valors 
que aporta la música en gene-
ral i la música coral en par-
ticular tant als que la practi-
quen com als que l’escolten, 
és un espai per mostrar com 
la unió de persones en el cant 

El Rèquiem de Gounod, una bella 
sorpresa molt agradable

pot crear una perfecta har-
monia, just el que el nostre 
temps necessita. La paraula 
“cor” és una paraula polisè-
mica, amb diferents signifi-
cats: el cor, allò que ens mou, 
ens impulsa, el centre del 
nostre amor per algú o algu-
na cosa; el cor, grup de per-
sones que canten; i el cor, es-
pai físic d’una església o d’un 
auditori. “Et portem al cor” 
comença així una trajectòria 
que vol portar principalment 
dues línies d’actuació: d’una 
banda, crear l’espai necessari 
–no només físic- als concerts 
per donar cabuda a certs col-
lectius; i de l’altra, utilitzar el 
marc que ofereixen els con-
certs per revertir econòmica-
ment una part dels beneficis 
en un determinat col·lectiu 
o organització social, amb el 
públic assistent col·laborant 
en la compra de les entrades 
per a aquests col·lectius.

Els passats dies 31 de març i i 5 i 6 d’abril, Escola Oficial d’idi-
omes d’Igualada va oferir tot un seguit d’activitats al seu alum-
nat en el marc de les jornades culturals anuals. Les activitats 
van incloure un taller de danses escoceses, tallers de diversa 
tipologia en anglès i alemany i un petit concert. L’EOI d’Igua-
lada agraeix als assistents la seva participació.”

Jornades culturals de l’EOI

POESIA / LA VEU 

Divendres passat dia 7, a la 
tarda, dintre del programa 
“Poesia al cafè: Poesia en veu 
alta!” que organitza la socie-
tat La Lliga de Capellades se 
celebrà una nova sessió que 
en aquesta ocasió es dedicà 
a la poesia de l’igualadí Lle-
onard del Rio Campmajó. La 
vetllada tingué per marc el 
Saló Rosa de l’entitat i fou co-
ordinada pel poeta badaloní 
Joan Seus. 
El mateix Del Rio va oferir 
un recital basat en una selec-
ció dels seus treballs, compi-
lats en els llibres «Estimada 
Coni» i «Estimats fills» que 
configuren la seva antologia 
poètica. A més a més els pre-
sentà un nou sonet dedicat a 
Capellades, com a record dels 

més de trenta anys de esti-
ueigs viscuts en la veïna loca-
litat anoienca. 
En la segona part, hi hagué 
l’habitual roda de poesies en 
el que hi van participar la ma-
joria dels espectadors.

Recital de Lleonard del Rio 
a la Lliga de Capellades

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

Copes dels 
millors vins i 

caves. 

Pinxos i vermuts.

Esmorzars, 
berenars, sopars...

Fes la teva 
reserva!!

(Estem al costat de 
Cal Font)
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MÚSICA / PEP TORT 

Divendres passat, 
l’Enric Verdaguer 
actuava al tercer 

concert d’aquesta tempora-
da de les Musiques de But-
xaca de l’Ateneu. Divendres, 
l’Enric Verdaguer complia 
finalment una promesa. Di-
vendres, l’Enric Verdaguer 
tancava el cercle.
El cercle es va comença a di-
buixar aquí mateix, a Iguala-
da, fa uns cinc anys, amb els 
primers vídeos pujats al You-
Tube, els primers èxits, amb 
la gran i ràpida repercussió 
mediàtica que el va col·locar 
de seguida en la categoria de 
promesa, amb el productor 
que s’hi fixa i que li ofereix 
un contracte, amb les prime-
res actuacions, radio, tele, 

concerts, col·laboracions..., 
amb Moonstruck, el primer 
disc, gira llarga, presentaci-
ons, concerts i més concerts i 
volta que volta fins aturar-se 
(de moment) i fer-ho bé, a 
casa, on tot va començar, a 
Igualada. I en vam ser testi-
monis, a les Músiques de But-
xaca.
I l’Enric va venir a tocar a 
casa en format acústic, amb 
la col·laboració riquíssima de 
dos amics, l’Alan Pribizchuk 
(baix i cors) i el Carles Guile-
ra (guitarra elèctrica i cors ), i 
el retrobament també d’altres 
dos amics, l’Ariadna Munta-
ner (una veu prodigiosa) que 
el va acompanyar en una de 
les cançons  i l’Àlex Almirall 
tocant el teclat en un parell 
més.
Tot plegat un concert rodó, 

“Aquesta nit, sóc l’home 
més feliç del món”

Músiques de Butxaca

íntim i intens, lluminós, en-
tre amics, de bon rotllo. Es 
notava que l’Enric estava a 
gust, rodejat de molts amics 
i coneguts, se’l veia, content, 
relaxat, feliç, xerrant i ri-
ent. Com si fos al menjador 
de casa, anava repassant les 
cançons del disc, lleugeres i 
clares, alegres, plenes de ma-
tisos, de girs, riques en tona-
litats, acolorides...
I no és només que és notés 
que n’era, de feliç, sinó que a 
mig concert ho va dir ober-
tament: “Aquesta nit, sóc 
l’home més feliç del món”, i 
ens ho va encomanar. Sense 
esforç va aconseguir que ens 
impliquéssim en el concert, 
D’acord que entre el públic 
del concert hi havia molts 
amics i seguidors, conven-
çuts abans de començar, 

però tot i això, no es fàcil 
que el públic de casa nostra 
s’impliqui quasi bé espontà-
niament amb l’artista. I l’En-
ric i les seves cançons ho van 
aconseguir pràcticament des 
del començament. I entre 
tots vàrem tenir (com deia 
abans) una nit de molt bon 
rotllo, d’alegria i va resultar 

un d’aquest concerts que, 
quan te n’adones veus que 
el cantant et diu: “aques-
ta és l’última cançó” i tu 
dius, ja està?, ja s’ha aca-
bat?, tant de pressa a pas-
sat l’estona?
Benvingut a casa Enric.
Torna més sovint, si us plau!

LLIBRES / LA VEU 

“Un florilegi amb versos 
que es desprenen de la 
pròpia sensualitat feme-

nina, de la pròpia corporeïtat 
que tapen, a vegades, esquer-
des i permeten deixar fluir 
el més íntim desig i sentit 
eròtic». Així descriu Susana 
Pérez Civit el seu primer po-
emari, Fragàncies, editat per 
Neopàtria i que es presenta-
rà el dimarts 25 d’abril, a les 
7 de la tarda, a la Biblioteca 
Central d’Igualada. La pre-
sentació combinarà versos i 
música i recitaran els poemes 
del llibre Montse Aloy, Albert 
Claramunt, Pau Civit, Fran-
cesc di Mattia Pérez, Imma 
Forment, Jaume Piquet i Ra-
fael Vergés, a més de la ma-

teixa autora. Tot plegat amb 
l’acompanyament a la guitar-
ra de Jana i l’actuació de Mar-
ta Forment.
Susana Pérez defineix el seu 
primer llibre com «un diàleg 

Erotisme i sensualitat es donen la mà a 
«Fragàncies», el primer poemari de Susana 
Pérez que es presentarà a la Biblioteca 

a l’amor, a l’erotisme, a la se-
ducció, al gest, al reconeixe-
ment, a la conversa i a la supe-
ració». Fragàncies es divideix 
en tres petits reculls poètics: 
A «Jardí eròtic» predominen 
els versos marcats per una 
sensualitat fina i delicada; a 
«Llum» l’autora s’endinsa en 
el camp de l’amor, el dolor i la 
superació, i finalment a «Llu-
via» combina i juga amb tots 
els elements anteriors.
Susana Pérez Civit va néixer a 
Igualada tot i que actualment 
viu a Calonge (Girona). És  
professora i educadora soci-
al i es defineix com una dona 
apassionada de la literatura, 
el teatre, la poesia, la filoso-
fia, la biopolítica, amant dels 
drets humans; i recentment 
de la neuropsicologia.

SARDANES / LA VEU 

Ballada de sardanes el dia 
del Sant Crist
El proper dimarts dia 18 
d’abril, festivitat del Sant 
Crist, tindrà lloc a la nostra 
ciutat al finalitzar la processó, 
aproximadament a les 19:30 
h., la tradicional ballada de 
sardanes que es fa cada any 
a la Pl. de l’Ajuntament; tin-
drem entre nosaltres la cobla 
Lluïsos de Taradell.

Ballada de sardanes per St. 
Jordi
Per St. Jordi, a part del tra-
dicional llibre i de la rosa, 
també podríem afegir-hi per 
completar al festa una balla-
da de sardanes, que és lo que 
farà l’Agrupació Sardanista 
d’Igualada al Passeig Verda-

guer, entre la Pl. de Catalunya 
i C. de St. Magí a les 19:00 
h.; aquest cop tindrem entre 
nosaltres els amics de la co-
bla Tàrrega; destaquem que 
en dita cobla, el trombonista, 
Manuel Duarte, és d’Igualada 
i membre de la nostra entitat. 
Les dues ballades es fan gràci-
es al conveni que tenim amb 
l’Ajuntament d’Igualada. Us 
esperem a tots i a totes a les 
dues ballades.

Altres
Diumenge, 16 d’abril, Pasqua
- Calaf, a la Pl. de Barcelona 
’92, a les 17:30 h.; cobla, Lo 
Castell.
Dilluns, 17 d’abril
- Capellades, a la Pl. de 
Verdaguer, a les 12:30 h.; 
cobla, Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona.

Properes ballades 
de sardanes a Igualada i 
comarca

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 0193 804 24 51 - 671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

Per publicitat a

publicitat@veuanoia.cat



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Rosich a l’aire lliure 2005/2006”, 
un univers de llum i color

D ies ençà, amb motiu de la celebració a La 
Tossa de la tradicional festa de la Candelera 
i de Sant Blai; com si de l’autèntic reclam 

d’aquest festeig de l’encesa de candeles que evoquen 
les petites llums del món que som la humanitat, l’ex-
posició “Rosich a l’aire lliure 2005/2006”, de l’artista 
Josep M. Rosich, sembla apuntar-se a convidar-nos a 
evocar aquest univers de llum i resplendors que ca-
dascú de nosaltres aportem al nostre dia a dia, a les 
nostres vides, des del nostre entorn. Llum, en defini-
tiva, plena de color i d’alegria que mentre ens trans-
porta a les lluminositats primaverals ens  rescata els 
valors més tradicionals i bucòlics des d’una sensible 
estima a la terra i al paisatge.
I són una bona successió d’obres inèdites -realitzades 
als anys 2005 i 2006, pels voltants de La Tossa i altres 

terres anoienques- les que es poden visionar fins al 
mes de maig, tots els diumenges. Totes elles, de la mà 
d’aquest certificat artista, ens participen d’unes colo-
ristes i brillants creacions de temàtica essencialment 
paisatgística; realitzades en diferents sessions en els 
puntuals indrets que les inspiren, sense voler ser cap 
rèplica fotogràfica del lloc. En aquest sentit, val a dir 
que es tracta de reproduccions que són una autenti-
ca interpretació personal de signe estètic i figuratiu, 
que escapen de qualsevol elaboració simplista, ateses 
les dificultats que comporta el fet de treballar a l’ai-
re lliure, en plena intempèrie i  experimentant –o, a 
voltes patint- les adversitats atmosfèriques i els ine-
vitables canvis de llum. Al capdavall, emperò, gràci-
es a una expressa perseverança, només un magnífic 
domini de la tècnica pictòrica i un decidit traç en 

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.

PINTURA DE NÚRIA 
RIBA
Mostra del treballs de l’artista igua-
ladina.
De l’1 al 30 d’abril al Casal Popu-
lar 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’exposici-

ons 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.

PINTURA
Rosa Montal.
Exposició de l’obra de la pintora 
odenenca.
Del 14 d’abril al 14 de maig a la Ga-
leria Nivell 46 (c. Sant Magí, 46)

EXPOSICIONS
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la pinzellada possibiliten aquests magnífics resultats, 
als quals -de fet- l’artista ja ens té més que acostu-
mats. 
Quant a l’esfera professional, a Josep M. Rosich cal 
reconèixer-li la seva dilatada trajectòria en tant que 
artista i mestre d’arts gràfiques;  capacitats que ha sa-
but conrear de manera simultània, tant a Igualada 
com a Barcelona. Efectivament, el disseny gràfic, la 
impressió, la il·lustració, la pintura i el dibuix han 
estat les competències a les que s’ha dedicat indistin-
tament en diferents etapes de la seva vida i segons el 
grau de motivació o les circumstàncies. Amb tot, al 
costat d’aquest prolífic vessant creatiu, encara impa-
rable, mereixen una especial menció els fructuosos 
anys d’exercici com a professor de l’Escola Municipal 
d’Art Arsenal, de Vilafranca del Penedès.  

Bosc de pollancres a Carme. Llum de matí sota el castell de Miralles.



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Kalaja o Porto Palermus...
 tal vegada una bella ciutadella de l’Adriàtic

Soprano “igualadina”

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Arquitectures i veïnatges

A uns escassos quilòmetres al sud d’Himare, just a la badia tancada de 
Porto Palerm, i sobre una mena d’illa que està connectada al con-
tinent per una estreta franja de terreny, aquesta fortificació -anome-
nada Kalaja i Porto Palermus- és un recinte molt ben conservat atesa 

la seva antiguitat (suposadament de l’època de l’ocupació veneciana d’Albània) 
i la seva, aleshores, inhòspita ubicació. Una expressa disposició davant del mar 
i una planta de cos triangular amb les torres de guàrdia circulars s’ajusten per-
fectament a aquell model predominant de les fortaleses que els venecians havi-
en construït al llarg de la seva expansió marítima. Tanmateix, els seus orígens 
i la seva posterior funcionalitat són força incerts o sinó misteriosos, àdhuc s’hi 
barregen episodis de presencia grega amb altres d’otomana. I, és precisament, 
a propòsit del domini i la presència otomana que aquesta edificació sembla ser 
atribuïda al sultà Ali Pacha Tepelena de Ionina, cap a mitjan segle XVII.

Emperò, del que sí que se’n té certesa és de la seva importància al segle passat, 
quan el castell va servir de fort d’operacions des de l’ocupació feixista durant la 
segona guerra mundial, així com de base submarina de l’exèrcit soviètic a partir 
dels anys cinquanta i al decurs del llarg domini comunista del país. En con-
seqüència, als nostres dies, l’interès per la història fa que guanyi una especial 
rellevància el túnel quilomètric, avui en desús, que travessa tot el turó sobre 
el qual s’assenta; i que havia servit d’estratègic resguard entre la caserna, les 
muralles i la zona de la badia sobre la que aquest complex s’emmiralla. Per les 
seves entranyes, uns massissos  murs aïllaven les dependències interiors tant de 
les inclemències del temps com de l’intrusisme de possibles adversaris, alhora 
que diferenciaven cada un dels espais separats per imponents portals i pilars. 

D’allà estant, a la part superior i al voltant de les torres de guàrdia, si es té en 
compte l’admirable bellesa de tot l’entorn embolcalla a aquesta ciutadella, des 
de terra fins al mar, se’t fa difícil d’imaginar aquest indret com a un baluard de-
fensiu o d’atac. Unes esplèndides perspectives et regalen sentides seqüencies de 
l’afer mariner dels veïns pobles de pescadors; a la vegada que, de terra endins, 
entre camps d’oliveres i de vinya, cap a les muntanyes et resultaran sorprenents 
–però captivadores- les imatges d’uns frondosos boscos de coníferes i de pins 
que amaguen nombrosos abrics quasi cavernícoles, origen de retruc d’uns ge-
nerosos sortidors d’aigües minerals. 

Dimecres  fou festa d’aniver-
sari per una figura inter-
nacional del cant. El dia 12 

d’abril de 1933, en el barri de Grà-
cia, de Barcelona, nasqué la famosa 
soprano, Montserrat Caballé. Con-
cretament, aquesta arribada a aquest 
món, fou en el número 20 del carrer 
Igualada.
Per aquest motiu la, en un temps, 
molt activa Associació d’Igualadins 
Forans cregué oportú que aquell nai-
xement havia de ser recordat públi-
cament. Conjuntament amb l’Ajunta-
ment de Barcelona, el dia 26 de maig 
del 2000, amb la presència del regi-

dor de Cultura d’aquell Consistori, 
Ferran Mascarell; l’alcalde d’Iguala-
da, Jordi Aymamí; la presidenta dels 
Igualadins Forans, Milos Gras; va 
tenir lloc una recepció a la seu del 
Districte, contemplant des del bal-
có, l’actuació de l’Esbart de l’Orfeó 
Gracienc i de l’Agrupació Folklòrica 
Igualadina, presentats per Joan Ar-
mengol. Després, es descobrí una 
placa a la façana de la casa on nasqué 
la Caballé que, emocionada, recordà 
que allí morí la seva àvia i que ella hi 
visqué fins el 1941. Alguns veïns, a 
qui saludà, li recordaren la seva esta-
da en el barceloní carrer Igualada.  
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Dimecres a 2/4 de 8 del vespre a la LLi-
breria Aqualata.

XERRADA
Piera 

“Els millors consells per a un estil de vida 
saludable”. Amb la nutricionista i coach 
d’alimentació Marta Mató qui creu en una 
tríada que anomena invencible: alimenta-
ció-moviment-emocions, per poder gau-
dir de salut plena.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca de Piera.

HORA DEL CONTE
Capellades 

Hora del conte de Sant Jordi amb Clara 
Gavaldà.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca el Safareig

CLUB DE LECTURA
Capellades 

Trobada del Club de lectura amb “L’estiu 
que comença” de Sílvia Soler.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca el Safareig

  DIJOUS 20  

CICLE GAUDÍ
Igualada 

Nova sessió del Cicle Gaudí amb la projec-
ció de”Espanya en dos trinxeres, la guerra 
civil en color” Dir.: Francesc Escribano i 
Lluís Carrizo
Dijous a les 10 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre de Josep Romeu i 
Figueras “Representacions de teatre me-
dieval i renaixentista (Barcelona, Sala 
del Tinell, 1961 – 1969). Amb motiu del 
centenari del naixement de Josep Romeu 
i Figueras.
Dijous a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 

Presentació dels llibres “Phrases” i “Amal-
gama” a càrrec de Cèsar Ramper
Dijous a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca el Safareig

  DIMARTS 18  

PROCESSÓ DEL SANT CRIST
Igualada 

Processó homenatge a Jesús Crucificat
Al final de la processó a la plaça Pius XII, 
l’agrupació Bitrac Dansa oferirà una esce-
nificació reduïda de la Moixiganga d’Igua-
lada i a continuació.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a Santa 
Maria i carrers del voltant.

BALLADA DE SARDANES
Igualada 

En acabar la processó, ballada de sardanes 
amb la cobla Lluïsos de Taradell.
Dimarts a 3/4 de 8 del vespre a la plaça de 
l’Ajuntament.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 

Presentació del llibre infantil “Savis capar-
ruts” d’Albert Rossell.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig

HORA DEL CONTE
Capellades 

Hora del conte sobre els capgrossos 
d’Igualada amb la contista Monica Torra i 
la il.lustradora Elisabet Serra.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
el Safareig

 DIMECRES 19  

BARRUFACINEMA
Igualada 

Projecció de la pel.lícula “Molly Moon i 
l’increïble llibre de l’hipnotisme” (Angla-
terra, 2015) Basada en l’obra homònima 
de Georgia Byng. .
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central d’Igualada.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

“L’escola del bosc. La meva escola”, de l’Es-
cola del Bosc i Keila Parcerisas. Amb la 
presència dels autors . L’escola del bosc és 
una col·lecció on els protagonistes presen-
ten diferents escenes del dia a dia a la seva 
escola,

  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 Pi-
etat.

CINECLUB
Igualada 

Sessió de cineclub amb la projecció del 
film “La llegada” Adaptació del relat curt 
“The Story of Your Life” de l’escriptor Ted 
Chiang.
Dijous a les 8 del vespre a l’Ateneu Cine-
ma.

MÚSICA
Igualada 

Concert a càrrec de Daniel Lumbreras. 
Pintor, dibuxant, músic... En Daniel, és 
una de les sorpreses musicals de la tempo-
rada a Barcelona
Dijous a 2/4 d’11 de la nit al bar musical 
Hot Blues

CINEMA INFANTIL
Els Hostalets de Pierola 

Projecció de la pel.lícula “El Petit Príncep”, 
una adaptació del conte d’Antoine Saint-
Exupery.
Dijous a les 6 de la tarda a l’auditori Cal 
Figueres.

 DIVENDRES 14  

SETMANA SANTA
Igualada 

Processó del Santo Entierro y Maria San-
tísima de los Dolores.
Acompanyats de la Banda de tambors i 
trompetes de la Confraria de Fàtima.
Divendres a les 9 del vespre a l’av. de la 
Pietat.

HOMENATGE A LA II REPÚBLICA
Piera 

Coincidint amb el 86è aniversari de la pro-
clamació de la II República, es fa un acte 
per rememorar aquesta data.

Divendres a les 12 del migdia a la plaça 
de Joan Orpí.

  DIUMENGE 16  

SETMANA SANTA
Igualada 

Processó de Nuestro Señor Resucitado.
Acompanyats de la Banda de tambors i 
trompetes de la Confraria de Fàtima.
Diumenge a les 12 del migdia a l’av. de la 
Pietat.

CARAMELLES
Piera 

Arriben les tradicionals Caramelles del 
diumenge de Pasqua, amb els cantaires de 
la Coral Xicoira.
Diumenge a partir de les 9 del matí pels 
carrers del municipi.

CARAMELLES
Masquefa 

Cantada de caramelles.
Diumenge a 1/4 de 12 del matí pels car-
rers Serralet, Crehueta, St. Pere, Major i 
Ajuntament.

CARAMELLES
Capellades 

Cantada de caramelles amb la Coral Xere-
mell.
Diumenge a partir de les 11 del mati pels 
carrers de la vila i a al cafeteria de la Lli-
ga a partir de la 1 del migdia.

CARAMELLES
St. Martí de Tous 

Els caramellaires de Tous surten al carrer 
per celebrar la Pasqua amb cançons.
Diumenge a partir de les 8 del matí pels 
carrers de la vila.

VISITA GUIADA
Veciana 

Visita al Centre d’Interpretació del Patri-
moni Religiós de la Comarca de l’Anoia 
Art Ecclesia, un recorregut pel romànic, el 
gòtic i el barroc anoienc,
Diumenge a partir de les 11 del matí a 
l’església de Santa Maria de Segur.
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PASSATEMPS

Sudokus
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1 3 2
1 5
8 3 9
3 6 5 7
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2 7 6 3

9 5 8
4 6

2 7 5

4 7 6 1 3 9 5 8 2
1 9 2 8 5 4 6 3 7
8 3 5 7 2 6 9 4 1
3 6 4 5 8 2 1 7 9
9 8 7 3 6 1 4 2 5
5 2 1 4 9 7 8 6 3
6 4 9 2 1 3 7 5 8
7 5 3 9 4 8 2 1 6
2 1 8 6 7 5 3 9 4

Dificultat: Mitjana

7 2 3
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3 2 9 7
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8 9 1 6

8 3 6

7 2 4 3 5 1 6 9 8
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5 8 1 7 3 4 2 6 9
9 7 2 8 1 6 4 5 3
4 3 6 2 9 5 8 7 1
2 6 3 9 4 7 1 8 5
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Dificultat: Baixa

4 1 6 9
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8 4 2 6
1 7 8
9 2 1 7

4 2 6
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6 5
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2 7 4 1 6 9 3 5 8
8 9 6 7 3 5 4 2 1
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1 3 7 4 2 6 9 8 5
9 6 2 3 5 8 1 4 7
5 4 8 9 1 7 2 3 6
7 5 3 6 9 4 8 1 2
6 2 1 5 8 3 7 9 4
4 8 9 2 7 1 5 6 3

Dificultat: Alta

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

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

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

HORITZONTALS: 
1. Neteja de l’embús de trànsit amb gotes o mocador / 2. Remenant sobres han sortit magistrats 
espartans. Si mira a l’horitzó veu un continent / 3. Obrellaunes. Es llanci als peus del cuiner de 
dolços. Palma per posar fi al rumor / 4. Els visitants que rep són una colla d’aturats. Cansalada 
que és quasi tot crosta. Intranet? / 5. El prostíbul de Torí?: no, encenser. El rector ni la coneix / 6. 
Dóna per darrere. Senyal que et deixa la vida però sobretot la ferida / 7. Dictadora a l’albanesa. 
Carretera tan dreta que podria dur al catre / 8. Estès sense cap ni peus. De la branca aplanada 
enrere, com faixada a la italiana / 9. Una se’n fa abrics, l’altra les urpes. Nivell per estrenar / 10. 
Freni el desordre del taurí. Tal com és no perdrà mai el cap / 11. Rep i no protesta. Barregi climes 
fins que barregi. Dins la masia / 12. Ens ha fet companyia uns quants dies d’aquest hivern. Confi-
ança entre el fiduciant i el fiduciari / 13. Notes reialitzades en vers. Convençut del vehicle torinès.

VERTICALS: 
1. Delectats amb delicioses habilitats. Gas contingut en una argolla / 2. Si no mou muuntanyes, 
en puja. Pel nadó és la manera de presentar-se en societat. Maten el porc / 3. Segons com posa 
peròs, un plat d’aquests. Condensat per síntesi / 4. Resulta més que còmica, degut a l’element que 
conté. Quina colla, com han deixat la paret… / 5. A l’interior de la bossa. Dels sistemes com ara 
les vies o els balls de parella. Un quart de vuit / 6. I un terç de nou. Cop de telèfon per denunci-
ar la moto. Crucigramistes Fent Enemics / 7. Deambulatori, allà on la passa gira sola. Abaixis, 
acotis / 8. Babariotes de part de l’Elisenda. LSD d’efectes similars al trifàsic / 9. Empresa incapaç 
d’expandir-se. Polit i lluent, el paviment, de baix a dalt. Va ser ell qui ho va dir / 10. Per entrar en 
aquests parcs calen arguments. No fica bé, però vostè, a la seva / 11. Símptomes d’inoperància. 
Dret que en cas de ser aplicat et deixa ajagut / 12. O produeix artísticament o és una beina vege-
tal. Socialment assegurat.

 

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:
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1 D E S C O N G E S T I O
2 E F O R S I L L E N C
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5 T U R I B U L A T E A
6 A D C I C A T R I U
7 T I R A N A R E C T A
8 S T E A D A I C S A F

9 A S T R A C A N N I
10 A T U R I A C E F A L
11 R M E S C L I A S I
12 G R I P F I D U C I A
13 O C T A V E S F I A T
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Super Scarlett
A Igualada •  Ghost in the shell

RAMON ROBERT / 

M asamune Shirow és el cre-
ador d’un manga molt po-
pular, Ghost in the Shell. 

Els productors nord-americans han 
sabut veure el potencial cinematogràfic 
d’aquestes publicacions japoneses, i ara 
ens arriba la primera pel.lícula del que 
segurament serà una nissaga de llarg 
recorregut. N’és protagonista destacada 
Scarlett Johansson. 
Amb una mica d’intriga fanta-cientí-
fica i abundants dosis d’acció digital i 
espectacularitat cyberpunk, la pel·lícu-
la situa la seva acció en un Japó futu-
rista i centra la trama en el personatge 
de la jove Motoko Kusanagi (Scarlett 
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Johansson), també coneguda com ‘the 
Major’ Mira Killian, la qual lidera un 
grup operatiu d’elit, Secció 9. Té per ob-
jectiu lluitar contra el cyberterrorisme i 
els crims tecnològics. Al comandament 
d’aquesta unitat d’operacions encober-
tes hi ha Aramaki (Takeshi Kitano), i 
destaca Batou (Pilou Asbaek), un ex 
militar considerat com un dels agents 
més salvatges del grup. Però, després 
d’una perillosa missió, el cos de Kusa-
nagi queda danyat, sent sotmesa a una 
operació quirúrgica per trasplantar el 
seu cervell en un cos robòtic. Aquest 
nou cos artificial li permetrà ser capaç 
de realitzar gestes sobrehumanes, es-
pecialment requerides per al seu pe-
rillós treball.

Agnus Dei
A Tous •  Las inocentes

RAMON ROBERT / 

A questa és una excel·lent pel·lí-
cula franco-polonesa, ambi-
entada a Polònia, a l’any 1945. 

Narra la història real d’unes monges 
poloneses embarassades, després de 
ser violades per les tropes russes des-
prés d’acabar la II Guerra Mundial. Un 
monestir prop de Varsòvia acull un 
fosc secret. Mathilde Beaulieu és una 
jove metge enviada per la Creu Roja 
per tal de garantir la repatriació dels 
presoners francesos ferits a la fronte-

ra entre Alemanya i Polònia. Però la 
sorpresa arriba quan descobreix que 
una gran part de les germanes del con-
vent estan embarassades per soldats de 
l’Exèrcit Roig. Encara que Mathilde és 
inexperta, haurà d’aprendre a tirar en-
davant aquesta inusual situació i ajudar 
a les germanes.
Realitzada amb subtilitat, austeritat i 
gran sentit narratiu per Anne Fontaine, 
Las inocentes (Agnus Dei) ens recorda 
les misèries i brutícies que sorgeixen a 
les guerres. La tragèdia continguda està 
basada en fets reals.

Memòria de la guerra civil
Cicle Gaudí •  Espanya en dues trinxeres

RICARD FUSTÉ / 

D ijous dia 20, a les vuit del 
vespre, a la sala de l’Ateneu 
Cinema, el Cineclub presenta, 

dintre del Cicle Gaudí, el llargmetratge 
documental Espanya en dues trinxeres, 
la Guerra Civil en color. S’hi explica la 
Guerra Civil espanyola, que entre el 
1936 i el 1939, va enfrontar els rebels 
feixistes amb el Govern legítim de la 
República, dividint el país i causant 
centenars de milers de morts i refugi-
ats, sagnant preludi i gairebé assaig de 
la II Guerra Mundial.
El film que presenta el Cineclub és una 
producció de Minoria Absoluta amb la 

participació de Veo Televisión i Disco-
very Max que, en la línia d’altres pro-
duccions centrades en les grans guer-
res del segle XX, recull material d’arxiu 
sobre la contesa, el restaura, digitalitza, 
acoloreix i l’ordena d’acord amb criteris 
cronològics i narratius. El tractament 
aconsegueix que les imatges terribles 
de la contesa semblin més reals i gai-
rebé actuals; una bona manera de re-
cordar-nos que aquells fets no són tan 
diferents de les guerres d’avui dia que 
contemplem amb certa indiferència 
com una cosa llunyana, fenòmens del 
Tercer Món, sinó que van passar a casa 
nostra i tampoc no fa tants anys



GOST IN THE SHELL  
Estats Units. Acció cyberpunk. De Ruper Sanders. Amb 
Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Michael Pitt. .  
En un Japó futurista, la jove Motoko Kusanagi és la líder 
d´un grup operatiu d’elit. Te per objectiu lluitar contra el 
ciberterrorisme i els crims tecnològics. Però, després d’un 
perillosa missió, el cos de Kusanagi queda danyat, sent sot-
mesa a una operació quirúrgica per trasplantar el seu cervell 
en un cos robòtic. Aquest nou cos artificial li permetrà ser 
capaç de realitzar gestes sobrehumanes.

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

POWER RANGERS
Estats Units. Acció i fantasia. De Dean Israelite. Amb Dacre 
Montgomery, Naomi Scott, Ludi Lin. 
La pel·lícula segueix a cinc joves predestinats a convertir-se 
en una cosa extraordinària quan descobreixen que el seu pe-
tit poblat, Angel Grove, com la resta del món, estan a la vora 
de l’aniquilació per una amenaça alienígena. Els nostres 
herois, els anomenats Power Rangers, descobreixen ràpida-
ment que són els únics que poden salvar el planeta. 

ESPANYA EN DUES TRINXERES
Espanya. Documental. De Francesc Escribano i Luis Car-
rizo.. 
La Guerra Civil es un dels esdeveniments històrics claus a la 
historia d´Espanya, una tragèdia que va marcar el país d´u-
na manera definitiva. Desprès de 80 anys del cop d´estat que 
va portar a Espanya a una cruel guerra entre els seus ciu-
tadans, han estat moltes les narracions, pel.lícules, series i 
documentals que han radiografiat aquest esdeveniment i les 
seves conseqüències. Aquest nou documental es en color.

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.

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

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) 

POWER RANGERS SABAN’S 
Dv i Dg: 11/00/16:00
Ds: 11:00/18:15
Dll: 18:10
Dm: 16:00
Dc i Dj: 18:00
LA BELLA Y LA BESTIA
Dv. Dg: 18:15
Ds i Dc.: 16:00
Dll: 11:00/16:00
Dm: 11:00/18:15
GHOST IN THE SHELL
Dv Dg Dll Dm Dc: 20:25
Ds: 22:30
Dj: 22:00
MAÑANA EMPIEZA TODO
Dv. Dg Dll Dm Dc: 22:20
Ds: 20:25
ESPANYA EN DUES TRINXERES (Cicle 
Gaudí)
Dj: 20:00

1/ FAST & FURIOUS 8
Dj: 17:00/19:45/22:20
Dv a Dll: 12:00/17:00/19:45/22:20
Dm Dc: 17:00/19:45/22:20

2/ EL BEBE JEFAZO (TP)
Dj a Dll: 17:15/19:20/21:30
Dm.:15:00/16:55/19:00
2/ EL BEBE JEFAZO (CAT) (TP)
Ds Dg Dll: 13:00
2/ EL BEBE JEFAZO 3D (TP) 
Ds Dg Dll: 15:00
2/ POWER RANGERS 
Dm i Dc.:17:25/19:55/22:30

3/ LOS PITUFOS (TP)  
Dj: 16:00/18:00
Dv i Dll 11:45/14:00/16:00/18:00
Ds a Dg: 
11:45/14:00/16:00/18:00/20:00
3/ GOST IN THE SHELL  
Dj Dv Dll: 20:00/22:10
Ds Dg : 22:10
Dm i Dc : 17:50/20:00/22:10

4/ FAST & FURIOUS 8
Dj a Dll: 15:45/18:30/21:15
Dm i Dc: 18:30/21:15
4/ LA BELLA Y LA BESTIA 3D
Dv a Dg: 12:45

5/ EL BEBE JEFAZO (TP)
Dj: 16:15/18:15/20:20/22:20
Dv a Dg: 12:15/14:15/16:15/18:15/20:
20/22:20
Dll: 12:15/14:15/16:15/18:15/20:20
Dm i Dc: 18:15/20:20
5/ EL BAR (16A)
Dll a Dc: 22:20

6/ LA BELLA Y LA BESTIA
Dj: 16:30/19:10/21:45
Dv a Dll: 13:45/16:25/19:10/21:45
Dm i Dc: 19:00/21:40

7/ ELS BARRUFETS (TP)
Dj: 15:50
Dv a Dll: 15:15
7/ LOS PITUFOS (TP) 
Dv Dg i Dll: 13:20
Ds: 13:20/17:30
7/ POWER RANGERS 
Dj: 17:45
Dv Dg Dll: 17:30
7/ MAÑANA EMPIEZA TODO 
Dj: 20:15/22:40
Dv a Dll: 20:15/22:35
Dm i Dc: 17:40/20:15/22:35

8/ LIFE
Dj: 16:20/18:30/20:40/22:40
Dv a Dll: 15:30/17:35/19:40/22:00
Dm i Dc: 18:30/20:40/22:50
8/ KONG. LA ISLA CALAVERA (7A)
Dv a Dll: 12:30

SALA AUDITORI
LA BELLA Y LA BESTIA
Dv: 18:15
Ds i Dg:16:15
Dm: 18:30
MESA 19
Dv: 20:45
Ds i Dg:18:40
Dll:21:00
Dm:16:30
KONG
Ds i Dg:20:40
Dll: 18:40

SALA PETITA
EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA
Dv: 18:30 
Ds i Dg: 16:30
Dll.: 20:45
Dm.: 18:45
50 SOMBRAS MAS OSCURAS
Dv: 20:30 / Ds: 18:30 / Dg: 20:45 / Dm: 
16:30
INCERTA GLORIA
Ds: 18:30 (en català)
Dg i Dll: 18:30 (en castellà)

EL VIAJANTE (7A)  
Dg i Dll: 18:00
LAS INOCENTES (7A)  
Dg i Dll: 19:40
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PROGRAMACIÓ  CANAL TARONJA  ANOIA

 DILLUNS

 DIMARTS

També pots veure 
programació a la carta a: 

canaltaronja.tv/anoia

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

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

 DIMECRES

 DIJOUS

 DIVENDRES

 DISSABTE

 DIUMENGE

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

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

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

10.00 - Info Taronja. 
10.45 - Repeticions.
16.00 - 1món.cat. Programa de la XAL 
18.00 - Repeticions.
20.00 - Info Taronja. 
20.45 - Targeta Taronja. 
21.30 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
22.00 - La Plaça. 
22.45 - Info Taronja. R
23.30 - El Termòmetre. /Anem per feina.
00.15 - Joves Talents. 
00.30 - En imatges. 
00.45 - Montbui Actiu. 

11.00 - Missa de Montserrat.
12.30 - Repeticions.
16.00 - 1món.cat. Programa de la XAL.
18.00 - Hoquei en joc. 
20.00 - Info Taronja. 
20.45 - Targeta Taronja. 
21.30 - El gust de l’Anoia. / La meva Anoia. 
22.00 - La Plaça. 
22.45 - Info Taronja. 
23.30 - El Termòmetre. / Anem per feina.
00.15 - Joves Talents. 
00.30 - En imatges. 
00.45 - Montbui Actiu. 

52 |  TELEVISIÓ I RÀDIO Dijous, 13 d’abril de 2017



Abril
14: Tiburci; Lambert; Domnina

15: Telm; Crescent; Basilissa; Anastàsia. 
16: Toribi de Lièbana; Engràcia; Benet-Josep Labre.

17: Elies, Pau i Isidor; Anicet; Robert.  
18: Eleuteri; Antia.

19: Festa de la Divina Misericòrdia; Lleó IX, papa
20: Sulpici; Agnès de Montepulciano; Oda. 

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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Jordi Riu Solé

Col·laborador professional en fisioteràpia del 
centre 4D Health

Els teus companys et trobarem molt a faltar.

SOLIDARITAT / LA VEU 

Davant l’inici de la 
campanya anual de la 
Renda, Càritas torna 

a proposar a tots els contri-
buents el mateix missatge que 
ve llançant en els últims anys: 
l’oportunitat de marcar de ma-
nera conjunta les dues caselles 
solidàries de l’Assignació Tri-
butària, la destinada a l’Es-
glésia catòlica i la d’Activitats 
d’Interès Social. Es tracta d’un 
gest senzill amb el qual, sense 
cap cost afegit, cada ciutadà 
pot duplicar la seva solidaritat 
amb les persones més vulne-
rables.
Sota el lema “Algunes persones 
no donen res. Altres només la 
meitat. MILLOR2”, Càritas ha 
editat diversos materials de 
difusió per recordar als decla-
rants la possibilitat que tenen 

de multiplicar per dos el seu 
compromís solidari a través 
de la Declaració de la Renda. 
I és que, en marcar les dues 
opcions de forma simultània, 
els ciutadans poden col·labo-
rar alhora amb un 0,7% de la 
seva base imposable a sostenir 
l’acció de l’Església i amb un 
altre 0,7% a donar suport als 
fins socials que desenvolupen 
Càritas i moltes altres orga-
nitzacions que reben fons de 
l’IRPF per finançar una part 
de la seva tasca solidària.
Molts contribuents desconei-
xen que tenen la possibilitat 
de marcar conjuntament les 
dues caselles solidàries en la 
Declaració de la Renda, una 
opció que en cap cas afecta el 
resultat de la declaració, tant 
si és a ingressar com a tornar.
En l’exercici de l’any passat, 
dels gairebé 19,5 milions de 

Càritas convida a duplicar la solidaritat en la Declaració de la 
Renda marcant les dues caselles de l’Assignació Tributària

declarants, 4.088.107 van 
marcar conjuntament les dues 
caselles, fet que va suposar 
un augment del 10 per cent 
amb relació a l’exercici ante-
rior. No obstant això, hi ha 
un gran nombre de contribu-
ents, concretament un 30% 
(5.890.000 de declarants l’any 
passat), que no marquen cap 
de les dues caselles solidàri-
es, de manera que l’import de 
l’assignació tributària de les 
seves declaracions passa a en-
grossir directament les arques 
de l’Estat.

Càritas rep fons d’ambdues 
caselles per als seus progra-
mes socials
Càritas, com a entitat del ter-
cer sector d’acció social, rep 
fons per als seus projectes 
socials aportats pels contri-
buents a través de la casella 

de “fins socials”. El 2016 la 
partida destinada a Càritas va 
ascendir a 27,6 milions d’eu-
ros, que es van destinar a 33 
programes socials repartits 
per tot el país i del qual es van 
beneficiar 424.814 persones 
en situació de dificultat social.
Alhora, com a Confederació 
oficial de les entitats d’acció 
caritativa i social de l’Esglé-
sia catòlica a Espanya, Càri-
tas rep també suport financer 
tant de la Conferència Episco-
pal Espanyola com de les 70 
diòcesis espanyoles, part del 
sosteniment de les quals pro-
cedeix de les aportacions pro-
cedents de la casella destinada 

a l’Església catòlica.
Gràcies a aquesta íntima col-
laboració, Càritas sosté bona 
part de la seva densa xarxa de 
centres i serveis que funcio-
nen a través de les parròquies 
i diòcesis de tota Espanya, on 
l’any passat va poder acompa-
nyar i acollir 1.975.000 perso-
nes.
Aquest suport de tota l’Esglé-
sia també és vital per impul-
sar les accions de lluita contra 
la pobresa que Càritas Espa-
nyola desenvolupa en  països 
tercers, de les quals es van be-
neficiar altres 2.080.000 per-
sones a l’Àfrica, Àsia i l’Amè-
rica Llatina.

ESGLÉSIA / LA VEU 

Francesc ha presidit 
aquest dissabte al ves-
pre, a la basílica roma-

na de Santa Maria la Major, 
la Vetlla de Pregària per pre-
parar la Jornada Mundial de 
la Joventut, aquest any amb 
celebracions diocesanes que 
coincideixen amb el Diumen-
ge de Rams.
Ha estat aquest el primer en-
contre del Papa amb els joves 
dins el camí de preparació 
per a la XV Assemblea Gene-
ral Ordinària del Sínode dels 
Bisbes, fixada per a l’octubre 
de l’any vinent amb el títol 
“Els joves, la fe i el discerni-
ment vocacional”. També és 
un pas en la ruta cap a la 34a 
Jornada Mundial de la Joven-
tut a escala internacional, que 
es farà el 2019 al Panamà.
La vetlla s’ha centrat en la 
reflexió sobre les figures del 
Deixeble estimat, triat com 

una icona evangèlica dins el 
document preparatori per al 
Sínode, i de la Mare de Déu, 
que inspira els temes de les 
properes tres jornades mun-
dials, abans de la cita al país 
centreamericà. Precisament 
aquests dies, el Pontifici Col-
legi Mater Ecclesiae de Roma 
acull un Fòrum internacional 
de joves, amb 300 partici-
pants, promogut pel Dicas-
teri per als Laics, la Família i 

Francesc obre amb els joves les portes 
de la Setmana Santa

la Vida i per la Secretaria del 
Sínode, amb el lema “De Cra-
còvia a Panamà, el Sínode en 
camí amb els joves”. El sots-
secretari del Sínode, Fabio 
Fabene, ha destacat aquest 
divendres que l’ambient per a 
demà és el de les grans oca-
sions, amb la perspectiva “del 
Sínode, que el Papa ha volgut 
dedicar als joves, perquè si-
guin protagonistes i veu amb 
la seva participació”.



              

·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 14: ESTEVE/
SECANELL
Dia 15: MISERACHS

Rambla Nova, 1
Dia 16: BAUSILI

Born, 23
Dia 17:  CASAS V

Soledat, 119
Dia 18: PILAR

Av. Mestre Montaner, 26
Dia 19: FÀTIMA

Av. Pietat, 25
Dia 20: PAGÈS

Pau Muntadas, 58

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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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



                 de JOAQUIM FERNÁNDEZ BAYÓN
  Metge forense jubilat de l’Hospital d’Igualada

Dijous, 13 d’abril de 2017

“El nostre sistema sanitari 
és punter i referència en 

moltes especialitats”
Des del 1988 he estat metge forense a Igualada. Sóc llicenciat en Medicina 
i Cirurgia per la UB. Entre d’altres, vaig ser metge resident de Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 
Barcelona. Fa dues setmanes que m’he jubilat.

Com es viu la jubilació després de tants anys dedi-
cant-se a la medicina?

La veritat és que encara no he tingut temps de viure 
plenament la jubilació. D’entrada em sembla que se-

ran unes vacances molt llargues, que em permetran fer tota una 
sèrie d’activitats que la dedicació a la feina no m’ho permetia. 
Han estat 43 anys de professió, que la veritat és que han passat 
molt de pressa. Com una revolada. He gaudit molt amb la meva 
feina, tot i que evidentment he tingut moments d’angoixa, però 
la majoria han sigut alegries. Em sento satisfet de tot el que he 
fet.

Creu que són justificables les retallades que s’estan produint 
a medicina?

Les retallades no són mai justificables quan afecten directament 
temes socials i evidentment encara ho són menys quan poden 
afectar a la salut de les persones.

Com es viuen ara, des de fora, les darreres crítiques a l’Hos-
pital d’Igualada?

La veritat és que tant dins com fora, el meu punt de vista és el 
mateix, el d’un professional de la medicina. Tot es pot fer millor 
però tothom es pot equivocar i els accidents existeixen.

Recentment s’ha anunciat una forta inversió a l’Hospital 
d’Igualada. Creu que això servirà per millorar el servei o hi 
ha problemes més profunds que necessiten uns altres tipus de 
canvis?

M’alegro molt que hi hagi una inversió important, ja que el que 

era el nou hospital d’Igualada, ara ja té deu anys i s’han d’anar 
renovant equipaments per deteriorament dels existents i per ac-
tualitzar-los amb noves tecnologies. La medicina actual reque-
reix una bona gestió, que al meu parer ha d’anar canalitzada a 
través dels professionals sanitaris, ja que són els que estan al dia 
de la tecnologia i de les necessitats de salut que demana la nostra 
ciutadania.

En quin país creu que ens hauríem d’emmirallar per millorar 
el nostre sistema sanitari?

Crec que no necessitem emmirallar-nos, al contrari. Podem ser 
nosaltres el mirall per a molts països. De fet som punters i refe-
rència en moltes especialitats.

Com valora l’intent de Donald Trump de liquidar l’”Obama 
care”, que assegura la millora en l’accés a la salut a 20 milions 
de pacients?

L”Obama Care” era un intent d’evitar que la gent no pogués ser 
atesa per qüestions econòmiques. Als EEUU, el sistema de segu-
retat social no és ni universal ni gratuït. Allà la gent té un sou i 
amb aquest sou ha d’assumir la seva assegurança. Tot això fa que 
la gent hagi de ser responsable d’assumir la cura de la seva salut. 
El problema és que si no treballes, no guanyes un sou i no pots 
tenir assegurança.  Per aquest motiu, Obama va dissenyar el seu 
sistema de cobertura sanitària, amb fons de l’estat per aquestes 
situacions. El que passa és que Trump representa el capitalisme 
radical.

Creu que l’actual sistema de salut pública tindrà vigència per molts anys 
o s’acabarà amb un sistema en què hi hagi semigratuïtat o pagament?

No sé com serà el futur, però crec que cada vegada més haurem 
de participar en el manteniment del sistema de salut i de pen-
sions, d’ambdós. Per altra banda, tots el treballadors participen 
amb la seva quota mensual, que els és retinguda del seu sou per a 
fer front a les despeses sanitàries i de jubilació futures. Jo he pen-
sat motes vegades que potser seria bo que el treballador pogués 
tenir llibertat per escollir la seva assegurança tant sanitària com 
complementària per la pensió.

Com valora la implementació de mesures que han estat molt 
impopulars com el copagament farmacèutic?

Sempre ha existit el copagament a nivell farmacèutic, encara que 
actualment inclou també els pensionistes. Crec que aporta una 
mica el concepte de consum responsable, és a dir, si has de pagar, 
només ho faràs si ho necessites. Quan era gratuït, jo havia vist 
autèntiques “farmàcies” domiciliàries a casa de molta gent, amb 
medicaments que caducaven i que es llençaven.

Quina és l’actual situació del sistema sanitari català?

Al meu parer el sistema sanitari català és molt bo com a 
tal. Per mitjans, professionals, instal·lacions... Està a un 
gran nivell, el que per a mi no està a l’alçada són els diri-
gents i gestors, ja que les seves prioritats no sempre coin-
cideixen amb les necessitats reals de la ciutadania. És un 
tema delicat i difícil d’abraçar amb una sola pregunta.                           

                                                   

                                                                 Otger Gabarró, @otgergabarro
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Audi RS6 Avant 5.0 V10 TFSI Quattro Tiptronic 580CV
PVP: 141.061€ - Oferta: 41.900€ 

Audi A4 2.0 TDI design Edition 150 CV  
PVP: 41.053€ - Oferta: 26.000€ 

Audi A3 Sedan 1.6 TDI CD Attraction 110CV
PVP: 30.706€ - Oferta: 19.600€

Audi A1 Sportback 1.6 TDI Attraction 116CV
PVP: 27.373€ - Oferta: 17.000€ 

Audi TT S 2.0 TFSI Coupé quattro S tronic 310CV
PVP: 66.212€  - Oferta: 44.200€ 

Audi A5 Coupe 2.0 TDI S tronic S line edition 190CV
PVP: 56.376€  - Oferta: 43.600€ 

21.000km

19.800km

Hi ha moguda a Podem/Podemos. Ja s’ha vist que el nou partit d’Ada Colau i companyia ha tingut reaccions molt diverses. Els “Comuns” integren, 
a priori, Podem, ICV, EUiA, Equo i el partit de l’alcaldessa, Barcelona en Comú, però no a tots els territoris del país la “idea” ha caigut bé. No fa 
gaire dies assistíem a la dimissió del fins ara cap de Podem a Vilanova del Camí -i un dels fundadors a l’Anoia- denunciant certes pràctiques de la 
“vella política” en aquest nou partit, que literalment engoleix Podem Catalunya. Es veu que alguns anoiencs ja s’estan postulant en els primers 
llocs de la fila, per quan toqui repartir. Ja se sap, als primers sempre els toca més ranxo que als últims de la cua. Diuen que la “moguda comuna” 
també tindrà conseqüències a Igualada, on la plataforma “Decidim” acabarà convertint-se en quelcom que no se sap ben bé què serà. Hi ha qui 
diu que potser seria millor tornar als bons temps, i que Iniciativa, ara que estem en Setmana Santa, ressuscités d’entre les cendres. Si en queden.


