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Bombers Piera
@bombersdePiera  

   
Surt 1a dotació del nostre parc en ajut a #Igua-
lada per incendi a una indústria abandonada.

L’EDITORIAL

Sant Jordi
La diada de Sant Jordi, patró de Catalunya, és una festa 
que amb els anys ha adquirit un to reivindicatiu de la 
cultura catalana. Per això molts balcons dels nostres 
pobles i ciutats s’engalanen amb la senyera, com passa 
en més dates assenyalades  a tot el país. Els elements 
centrals de la celebració són la cultura i l’amor –repre-
sentats amb el llibre i la rosa– i en molts llocs els car-
rers més cèntrics s’omplen 
de gom a gom amb para-
des de llibreters i floristes.
Per Sant Jordi és habitual 
de trobar llibres en totes 
les llengües que es parlen 
a Catalunya, però hi ha 
moltes parades especialit-
zades en el llibre en català, 
perquè és considerat un 
dia de promoció i defensa 
de la cultura i la llengua 
catalanes.
És inevitable, en els darrers anys, que la diada de Sant 
Jordi s’hagi vinculat, d’una manera o altra, amb el pro-
cés que viu el país, i que hauria de finalitzar amb un 
referèndum d’autodeterminació, o, si escau, amb la de-
claració unilateral d’independència. Per alguns no és 
bo barrejar política amb cultura, i per d’altres és sim-
plement una reacció natural. Sigui com sigui, també és 

cert que el moviment que ha viscut un ampli sector 
de la població catalana és quelcom més enllà de la 
política tal i com l’enteníem, i la diada per antono-
màsia de la nostra cultura -també un punt reivindi-
cativa-  es veu reflectida en el nombre creixent de 
títols relacionats amb el procés o, més directament, 
amb el camí cap a la independència. És el gènere 

procés, que ningú sap 
si ha vingut per que-
dar-se, però que està 
tenint un fort impacte 
entre un públic inte-
ressat en uns treballs 
que analitzen el mo-
ment polític des de 
totes les perspectives 
possibles: de la histò-
rica a la futurista, pas-
sant per l’analítica o la 
documental.

Sant Jordi, a Catalunya, sempre ha estat una festa 
estimada intrínsicament sociocultural, però ningú 
no amaga que té molt a veure amb el caràcter que 
defineix el nostre poble. En un any certament espe-
cial la diada agafa una rellevància especial. Vivim 
la festa, sortim al carrer, i fem-la més gran encara. 
Visca Sant Jordi!  

Sant Jordi sempre ha estat 
una festa intrínsicament 

sociocultural, però ningú no 
amaga que té molt a veure amb 

el caràcter que ens defineix.
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Meritxell*ll #DUI
@Meritxellxll 

Estaré alerta del que dius ara a TV1 @carles-
campuzano... Necessito saber que penseu i dieu 

allà els que votem aquí.

Volcat
@Volcatbtt 

 

La #VolCAT2017 ha sido una de las más 
bonitas y espectaculares de la historia, dejando 

imágenes impresionantes.

Marc Castells
@marccastells 

  

L’incivisme d’uns quants ens costen molts 
diners a tots. Vergonyós.

ROGER SOLER BOU
@rogersolerbou  

Les #caramelles de @visit_tous en un any 
MOOOOOOLT ESPECIAL!! #CreuSantJordi

Jom ||*||
@jom1408  

En un matí difícil, una rosa ocupava avui el lloc 
del Joan . @RadioIgualada #tertuliaJoanTorras. 

Gràcies.

Ignasi Vich
@ignasivich  

La #CreuDeSantJordi és un dels nostres 
símbols. Cal q el @govern en preservi el valor i 

n’eviti l’us institucional per 
respecte a guardonats

Àuria
@auria_grup  

Bones notícies #accessibilitat a #Igualada!
Polsadors semàfors zona hospital accessibles! 
Bona feina comissió accessibilitat @ajigualada

Dimarts de Diàlegs
@DimartsDialegs  

Al proper DdD ens preguntarem: “Per què 
Igualada no recicla?”. Dimarts 25-abril, 20h, 

Sala Socis Ateneu.

#latevaveu

Anoia Turisme
@Anoia_Turisme 

Bon dilluns de Pasqua!! Si sou dels que aneu a 
menjar la mona al camp, gaudiu de les vistes, 

paratges, racons, ... que ens ofereix l’Anoia.

David Bonvehí, coordinador d’or-
ganització de PDCAT, va dir en un 
sopar als militants a Manresa que 
“el partit buscarà un candidat auto-
nomista si el procés fracassa” i acusa 
ERC d’haver dut a terme una grava-
ció de les seves paraules. Finalment 
no portarà el tema a la fiscalia.

Xavier Sala-Martin, professor 
d’economia, va piular “I què si ERC 
ha gravat declaracions estúpides del 
PdeCat? Si no les haguéssiu fet, no 
hi hauria problema! Reconeixeu er-
ror i passeu pàgina!” 

Juan José Imbroda, president de 
Melilla i senador, que defensa l’es-
panyolitat de la seva ciutat, va dir 
“Quina murga això dels pirats inde-

pendentistes de Catalunya. Quin 
tip de viatjar cap enlloc. Insofri-
bles! Buf!”

Xavier Domènech, líder de la con-
fluència, “Si és un referèndum, hi 
estarem”, però demana que hi hagi 
un resultat efectiu i que obtingui 
reconeixement. “No perquè ho 
diem nosaltres, sinó perquè, si no 
és així, no és un referèndum.”

Ada Colau, alcaldessa de Barcelo-
na, apel·la a mantenir la unitat pel 
dret a decidir quan es constati la 
impossibilitat d’acordar la consulta 
amb l’Estat i ha afegit que, “supo-
sant que guanyés la independència 
en un hipotètic referèndum sobi-
ranista a Catalunya, no vol dir que 
es declari.”  I ha acabat dient “No 
he sigut mai nacionalista ni inde-
pendentista, perquè penso que en 
un món global com en el que vi-
vim les fronteres tendeixen a des-
aparèixer.”

Andoni Ortuzar, president del 
PNB, aposta per una relació bila-
teral entre Euskadi i Espanya, i ha 
preguntat “per què els bascos no 
poden obtenir la cosobirania, si 

Madrid l’ofereix ara a Gibraltar?” i 
ha expressat el seu desig “d’arribar a 
una Euskadi lliure.” 

Pepa Masó, periodista, ha eviden-
ciat els contrasentits del govern. 
D’una banda la visió de José Manuel 
García-Margallo, quan actuava com 
a ministre d’afers exteriors, i d’altra 
la posició de l’ambaixada america-
na. “Si Catalunya és una qüestió in-
terna, no s’entén que s’esforcin tant 
per torpedinar l’acció exterior”.

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat, ha volgut deixar clar 
que ell no pensa fer ni un pas enre-
re en la seva aposta pel referèndum 
“Ni autonomisme, ni peix al cove, ni 
tripartits. Milions de persones a Ca-
talunya ja ho han entès, i demanen 
el referèndum. I el tindran.”

La citació de Mariano Rajoy   com 
a testimoni en el judici del cas Gür-
tel ha agafat a contrapeu el PP qui 
critica la “intencionalitat política” 
de la citació i assegura que “no 
comparteix” la decisió dels jutges. 
Com que haurà de declarar com 
a testimoni Mariano Rajoy no po-
drà dir mentides.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



D es de la xarxa d’entitats d’Enlla-
çats per la Llengua creiem que 
la Diada de Sant Jordi és una 
data que enllaça tot el domini 

lingüístic en una celebració amb tradició 
pròpia i en què la literatura catalana és l’eix 
central.
La literatura catalana té el valor de ser un 
àmbit cultural en què no existeixen les 
fronteres administratives, en què cada au-
tor d’un llibre reflecteix la diversitat i ri-
quesa dels diferents parlars catalans. Els 
clàssics Ramon Llull, Joan Roís de Corella 
o Ramon Muntaner comparteixen aquest 
fil conductor amb els contemporanis Joan 
Lluís-Lluís, Antoni Coronzu, Francesc Se-
rés o Albert Villaró.
Partint des d’una ferma convicció quant 
a la unitat lingüística, la jornada de Sant 
Jordi hauria de reflectir aquests diferents 
accents d’una mateixa llengua, i potenciar 
l’intercanvi i interrelació entre escriptors, 
editors i llibreters dels territoris de parla 
catalana.
Des d’Enllaçats per la Llengua volem di-
fondre els valors de la literatura, que aju-
den a enaltir la llengua i cultura catalanes 
cap a la plena normalització dins d’un es-
pai comú d’uns deu milions de parlants po-
tencials.
Amb un tarannà obert amb altres espais 
literaris que en són pròxims, fomentem 
aquelles accions i activitats en què es mos-
tri aquesta voluntat de permeabilització 
cultural entre territoris afins i que contri-
bueixen a la promoció d’edicions d’obres 

en català, el nombre de les quals encara és 
molt desproporcionat respecte a les llen-
gües estatals.
Caminant cap a la normalització lingüís-

tica i cultural, apostem per una literatura 
catalana sense fronteres, simbolitzada pel 
nostre llaç que uneix uns territoris enlla-
çats per la llengua.  
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ENLLAÇATS PER LA LLENGUA Llengua normalitzada, 

literatura sense fronteres

#L’enquesta de la setmana

Li dones un valor religiós 
a la Setmana Santa?

 Sí 22%  No 78%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

INSTAL.LACIONS CARVAJAL

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

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

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

Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com 

Instal.laci—
i manteniment

de calderes
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DEFENSA JURIDICA I MERCANTIL - ASSEGURANCES

Av.  Gaudi 45, 08700 IGUALADA 

Tel  93 803 3612
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www. bernadas.net
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ELS LLIBRES I LES ROSES

Són els protagonistes de la Diada de Sant Jordi que enguany serà 
diumenge. Llibres i roses que es regalaran entre parelles, entre pa-
res i fills, entre amics... entre persones que s’estimen.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

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

AGRAÏMENT
Meritxell Puiggròs

El Divendres Sant vaig patir una caigu-
da a casa provocada per una lipotímia, 
per uns moments vaig estar inconsci-
ent, fins que al cap d’una estona no vaig 
tornar en mi. Passada una estona vam 
decidir a trucar a l’ambulància que rà-
pidament es van presentar els llocs dels 
fets on em van fer el reconeixement a 
l’Hospital.

Vull agrair a l’equip de professionals 
que em varen atendre aquell dia, tant el 
servei d’ambulància com el servei d’ur-
gències.

SOLIDARITAT
Cristina Casals

En moltes ocasions tenim prevenció 
per ajudar els indigents. Desconei-
xem els motius pels quals demanen 

al carrer, i jutgem, pensant que van a 
fer mal ús dels diners que els puguem 
donar. Una solució coneguda, és pre-
guntar-los què volen de menjar i com-
prar-lo al supermercat. Però la veritat 
és que em admiren les solucions que 
està posant el Papa Francisco per als 
indigents de Roma. Va començar per 
animar els “pizzers” de l’entorn del 
Vaticà, al fet que un dia els donessin 
de menjar a tots els sense sostre. Ara 
de forma fixa, i a través de la comu-

nitat de Sant Egido, tenen possibili-
tat de dutxes i barberia. I aquest mes 
d’abril, ha creat la bugaderia perquè 
així puguin rentar, assecar i planxar 
la seva pròpia roba. Cal recordar que 
a l’hivern per les baixes temperatures, 
van obrir una església i els seus locals 
adjunts donant-los alberg. Són idees 
que podem aplicar també aquí, sigui 
a través de l’Ajuntament, que seria el 
més encertat o d’altres organismes 
com Càritas i ONGs.
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MÒNICA MORROS, politòloga
@monicamorros

La morena Cifuentes

E l masclisme és una ide-
ologia i com a tal no té 
sexe. Tan masclista pot 
ser un home com una 

dona. Aquesta setmana n’hem 
tingut una evidència aclaparadora. 
La presidenta de la Comunitat de 

Madrid, en una entrevista a SModa, assegura que 
ella, com tantes dones, no ha estat mai discrimi-
nada. Fet si més no curiós, perquè referint-nos 
només a unes paraules que pronuncia a la mateixa 
entrevista una mica més avall, la presidenta expli-
ca que en una reunió a les dones se les jutja per 
com van vestides i als homes pel que diuen. 
Sra. Cifuentes, quan una peça de roba pesa més 
que les seves paraules això és discriminació.  
Cristina Cifuentes, després de titllar el feminisme 
com a moviment que en comptes d’anar a favor de 
les dones ha anat en contra dels homes, va afir-
mar també que “es fa la rossa” per treure’n més 
dels homes. 
Un missatge revelador per l’assoliment de l’èxit de 
totes les nenes i noies del país: Dones feu-vos les 
tontes!

Sra. Cifuentes si per ser dona rossa els homes 
pressuposen que és tonta, això és discriminació. 
Un dels altres lemes que la presidenta treu a la 
llum en la mateixa entrevista és un que diu: “Sín 
tacón no hay reunión”. Explica que és un comen-
tari que fa servir en el seu entorn. Ella mateixa 
critica al feminisme per uns suposats estereotips 
que fomenta però es deixa la part on els estereo-
tips masclistes mostren a una dona com pot o no 
pot anar a una reunió. 
Sra. Cifuentes, si és més important que en una re-
unió entrin els seus talons que vostè mateixa, això 
és discriminació. 
Aquesta entrevista és una evidència més que ens 
demostra que no només cal feminitzar els espais 
de decisió sinó també fer-los feministes. No no-
més s’han d’incorporar dones en les esferes a on 
tradicionalment se’ls ha negat la representació 
sinó també persones feministes que tossudament 
no es deixin emportar per un fals miratge d’igual-
tat i continuïn lluitant per una de la causes més 
legítimes del món, la igualtat entre dones i homes. 
Les aportacions del moviment feminista han estat 
essencials per fer avançar la societat cap a para-

digmes més democràtics i socialment més justos. 
Menysprear un moviment proactiu que ha vetllat 
per l’assoliment dels drets de totes les persones i 
no sols del 50% de la societat, com s’havia dut a 
terme fins al moment,  és clarament una mos-
tra d’una enorme ignorància. 
Seguint les paraules de la historiadora Gerda 
Lerner “La ignorància de la seva mateixa histò-
ria de lluites i de metes assolides ha estat una 
de les principals formes de mantenir a les do-
nes subordinades”.



La Diputació de Barcelona potencia el Servei Local 
de Teleassistència per arribar als 100.000 usuaris

El Servei Local de Teleassistència (SLT) de la Diputació de Barcelona amplia la seva cobertura amb 
més serveis, més dispositius i més unitats mòbils d’atenció a les emergències.  L’objectiu és passar dels 
73.000 usuaris actuals als 100.000 l’any 2020, atenent la creixent demanda dels municipis. 
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Més Unitats Mòbils per a un servei estratègic

L’ampliació del parc d’unitats mòbils del Servei és una de les prin-
cipals apostes d’aquesta nova etapa. L’objectiu és passar d’11 a 29 
vehicles, per atendre més ràpidament emergències, incidències 
tècniques o activitats programades 

Model RET i teleassistència avançada

Una de les novetats més immediates és la posada en marxa, a partir 
del mes d’abril, del model de Resposta Eficient en Teleassistèn-
cia (RET), que permet establir un nivell de suport personalitzat, 
que s’anirà modificant segons l’evolució de l’usuari, i que implica, 
també, l’assignació d’una tecnologia individualitzada i, per tant, el 
creixement dels dispositius de teleassistència avançada, que apor-
ten més seguretat. Entre aquests, es troben els detectors de foc o 
fum, de mobilitat o de caigudes, i els dispositius de teleassistència 
mòbil o de teleassistència adaptada a les persones amb discapaci-
tat auditiva o dificultats en la parla. L’objectiu és que el 2018 esti-
guin en funcionament 20.300 dispositius d’aquest tipus.

El Servei Local de Teleassistència en xifres
El Servei Local de la Teleassistència de la Diputació de Barcelona és un servei d’atenció domiciliària que garanteix la segu-
retat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones en situació de risc per factors d’edat, fragilitat, solitud o depen-
dència. Funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any i ha atès prop de 150.000 persones des del 2005. Actualment té 
prop de 73.000 usuaris. És un dels serveis socials amb més implantació territorial, amb una cobertura de prop del 30% de 
la població major de 80 anys i de més de 10% en els majors de 65 anys. L’any 2016, el Servei Local de Teleassistència de la 
Diputació de Barcelona ha gestionat un total de 3.593.575 trucades amb persones usuàries.

Prevenir per no haver de curar
 

La prevenció és un dels principals pilars del Servei Local de Teleas-
sistència, com ho demostra el fet que el Centre d’Atenció emet més 
trucades de les que rep. La teleassistència és, per tant, un servei 
proactiu que va més enllà de la resposta davant d’una emergèn-
cia, reforçat amb la col·laboració amb els Bombers de Catalunya, els 
Mossos d’Esquadra, el Servei d’Emergències Mèdiques, el Departa-
ment de Salut i el Servei de suport a les Polítiques de Consum. 

En aquesta etapa s’engeguen nous programes d’atenció especial, com 
és el de detecció del deteriorament cognitiu a través de compta-
dors d’aigua intel·ligents, per identificar canvis en els patrons del 
consum habitual, i es para especial atenció a la prevenció de la con-
ducta suïcida, partint de la formació dels tècnics.

 També es consolidaran programes preventius que ja estan en funci-
onament, com el protocol de detecció i actuació davant la sospita 
de maltractaments o el programa “Parlem de...” que inclou, cada 
mes, fer trucades des del Centre d’Atenció a persones amb criteris de 
risc sobre temes determinats, com poden ser la seguretat al carrer o 
la prevenció d’incendis a la llar. 

Fotografia: Manon Allard / iStockphoto / Getty Images

Fotografia: Josep Cano



Ha començat el 
compte enrere. Els 
propers cinc mesos 
canviaran la histò-

ria de Catalunya... per bé o per 
mal. Venen setmanes de lluita 
entre una sobirania -la catala-

na- i unes lleis -les de l’Estat Espanyol- per de-
cidir el futur del nostre país.
L’Estat no ens ho ha posat gaire fàcil fins ara, 
però és a partir d’aquest moment que la guerra 
legal, política i també bruta es manifestarà amb 
tota la intensitat, en contra del dret a decidir 
dels catalans.
Comparteixo les paraules del president de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, que l’Estat no 
vol inhabilitar a la presidenta del Parlament, 
a la Mesa, als diputats o als consellers, el que 
vol, l’estat és inhabilitar la voluntat del poble de 
Catalunya, per seguir mantenint una situació 
d’ofegament econòmic, institucional i lingüís-
tic.

Per tant venen setmanes en què els ciutadans 
ens haurem de posar dempeus per defensar les 
nostres institucions, perquè a Catalunya només 
la defensem els catalans. Deixant de banda l’ori-
gen ideològic dels membres de la Mesa del Par-
lament o l’adscripció política dels consellers: si 
en toquen un ens toquen a tots.
O quan posen multes de 240.000 o de 90.000 
euros a l’ANC i a Òmnium, és a tots nosaltres 
que ens la posen. Són multes i inhabilitacions 
per atemorir-nos. I com que no els ha funcionat 
fins ara, seguiran amb la seva escalada agressi-
va. Ho fan perquè no tenen cap argument per 
oposar a la nostra il·lusió -i el nostre dret- per 
crear un nou estat europeu democràtic i repu-
blicà.
El camí que ens espera els propers mesos, és 
ple de tensió política, mediàtica, institucional 
i judicial. Segons alguns fins i tot pot haver-hi 
violència física a càrrec dels intolerants que 
s’han apropiat dels cossos repressius de l’Estat 
-que no és únicament l’exercit o la policia, sinó 
també inspectors d’Hisenda, directors generals, 
caps de servei o fins i tot determinada premsa- i 
que ja a través dels seus òrgans i les xarxes, ja 
fa temps que demanen la suspensió de l’autono-
mia de Catalunya.
Sabem el que faran i també sabem el que hem 
de fer: resistir i posar-nos al costat dels nostres 
representants institucionals. Els hem demostrat 
que no tenim por i ara caldrà demostrar que no 
ens doblegaran ni amb multes, inhabilitacions 
ni amenaces. 
Seran cinc mesos de vertigen, però l’objectiu 
s’ho val: volem un país lliure. 

Sabem el que faran i també sabem el 
que hem de fer: resistir i posar-nos 
al costat dels nostres representants 

institucionals. Els hem demostrat que 
no tenim por i ara caldrà demostrar 

que no ens doblegaran ni amb multes, 
inhabilitacions ni amenaces.

JOSEP M. CARRERAS

Dies transcendentals Apunts de Setmana Santa

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

He passat la Setmana 
Santa en el poblet 
de la meva família 
de l’Empordà. He 

aprofitat, com quasi sempre, per 
conèixer una mica el territori. 
Aquests dies el moviment era 

força notable. Semblava que la gent tingués àn-
sia de deixar enrere l’hivern, sortir de la ciutat i 
respirar primavera. Enguany la mare Natura ho 
ha posat fàcil, amb uns dies de sol esplèndids que 
han permès omplir les platges (i els hotels, i els 
restaurants) amb gent desitjosa de prendre el pri-
mer bany i rebre les carícies del sol abans de tor-
rar-se a l’estiu amb 
les fortes calors.
Gairebé a tots els 
pobles hi havia 
actes religiosos 
al carrer. Però és 
fàcil constatar 
la pèrdua de pes 
del vessant religi-
ós d’aquests dies, 
possiblement els 
més densos de 
l’any. En realitat, 
els oficis litúrgics 
han passat a se-
gon terme, mentre 
els carrers s’om-
plenen de pro-
cessons, manaies, 
armats... Possiblement, la majoria de vegades se 
celebren més per un sentit de manteniment de 
les tradicions –que els catalans tenim molt arre-
lat– que no pas per una vivència  religiosa real. 
Durant uns dies es posa tota la carn a la graella, 
la gent es vesteix d’acord amb les confraries, es 
recorren els pobles amb imatges i “passos” que 
es treuen de les golfes, s’endrecen, es mostren i 
es desen altre cop fins l’any vinent. Potser si un 
dia es prohibissin aquestes manifestacions religi-

oses, inventaríem una altra cosa i en comptes de 
la Setmana Santa celebraríem l’Adveniment de la 
Primavera o una cosa semblant. 
Dono la raó al mossèn que deia no fa gaire que, 
estadísticament, Catalunya s’havia convertit en 
“terra de missió”. S’hi ha instaurat un laicisme de 
fet en la vida de moltes persones, malgrat que per 
convencionalisme social encara hi hagi actes de 
la vida personal i familiar que es fan sota el signe 
de la religió. Posava com exemple el fet que els 
matrimonis civils hagin ja superat els eclesiàstics 
i que cada cop siguin menys els infants que es 
porten a batejar. En canvi, continuen tenint “pa-
drins”, que teòricament haurien de ser els “pares 

de la fe”. I si en-
cara la majoria 
d’enterraments 
es fan amb una 
cerimònia reli-
giosa és perquè 
no hi ha un ri-
tual laic esta-
blert o perquè 
l’emotivitat del 
moment no és 
propícia per a 
gaires planteja-
ments i moltes 
famílies tiren 
pel dret. 
Els catalans te-
nim un calen-
dari ple de tra-

dicions. La majoria tenen arrels religioses, però 
han acabat convertint-se en festes folclòriques. 
Potser la religió és massa important per als cre-
ients per a reduir-la a una desfilada de gegants i 
nans i bèsties mitològiques –festes de Corpus– o 
bé, com per Setmana Santa, soldats romans i es-
cenes de la Passió. No vull que hagin de supri-
mir-se; només que no podem enganyar-nos i pre-
sentar com a mostra de religiositat allò que no és 
gaire cosa més que un espectacle. 
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Jornada de portes 
obertes al Palau 
de la Generalitat

Benvinguts 
a Palau

11.30 – 19.00 h  Portes Obertes al Palau de la Generalitat. 

Entrada pel carrer Sant Sever.

11.30 h Ballada de sardanes a la plaça de Sant Jaume. 
Colla sardanista Sant Jordi i cobla La Principal de la Bisbal.

Parada de roses d’entitats socials (recaptació íntegra 
per a iniciatives socials).

10.00 – 14.30 h Portes Obertes a la Biblioteca de Catalunya. 
Carrer de l’Hospital, 56.
 

Imatges de la Diada a: santjordi.gencat.cat
Celebrem #santjordi

PUBLICITAT  |  7Divendres, 21 d’abril de 2017



8  |  IGUALADA Divendres, 21 d’abril de 2017

Mor, als 63 anys d’edat, l’exregidor Joan Torras i Compte
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres, 14 
d’abril, va morir als 63 
anys d’edat i després 

d’una llarga lluita contra el 
càncer, Joan Torras i Comp-
te, actualment president del 
Consell Assessor del Bon Go-
vern de l’Ajuntament d’Iguala-
da i, durant l’anterior mandat, 
tercer tinent d’alcalde del go-
vern municipal. També havia 
estat president local d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, 
i vinculat durant molts anys a 
l’Ampa de l’Escola Mowgli.
Torras, empresari professio-
nalment vinculat al sector tèx-
til, va ser conseller del Consell 

A quests últims dies hem pogut veure en molts 
companys d’ERC els missatges de recolliment i 
dolor per la mort del Joan Torras. Només això ja 
demostra el què ha estat el Joan Torras per ERC 

a Igualada i a la comarca. 
No és possible acomiadar-nos del Joan sense fer un meres-
cut reconeixement a la seva trajectòria personal vinculada 

a la seva trajectòria política. 
La dedicació del Joan al servei dels altres és indiscutible. Ell feia política 
perquè creia en la política. I era republicà perquè creia en la cosa pública. 
En allò que construïm entre tots i per a tots i que hem de defensar i lluitar 
tots. 
Ell no veia la política com una cosa que uns fan i els altres acaten o ignoren, 
sinó que volia compartir els projectes. I així, va voler encapçalar i liderar 
amb aquesta convicció tres vegades la llista d’ERC a Igualada. 
Sabia que per fer bona política, el primer era ser-hi. Ell hi volia ser, li agra-
dava molt i això es notava. Hi posava el seu bon fer i els seus valors. Política 
sense valors, sense els valors republicans que tant defensava, per ell, no 
tenia sentit. 
Així, el Joan ha personificat els ideals d’ERC a la nostra ciutat. 
El llegat del Joan a Igualada també inclou el deure que ens ha deixat als 
militants d’ERC de fer realitat la Igualada per a tothom, la ciutat que ple-
gats sempre vam defensar i continuem defensant i per la que sempre va 
treballar. 
El Joan volia que la ciutat fos activa i emprenedora, a la vegada que sempre, 
i ho va poder demostrar com a tinent d’alcalde d’acció social, va creure en 
que era imprescindible una forta cohesió entre els veïns i veïnes, lluitant 
contra les desigualtats de tot tipus i les discriminacions per raó d’origen o 
condició social, abanderant la màxima de la igualtat d’oportunitats. 
Ell hi creia i amb aquestes conviccions va treballar per fer d’Igualada una 
ciutat millor. Tant des de l’oposició, com des del govern durant els dotze 
anys que va ser regidor i també els quatre anys al Consell Comarcal de 
l’Anoia. 
Aquests anys de servei públic li van aportar moltes coses positives, i ell se’n 
sentia orgullós. I nosaltres també ens hi sentim, d’haver compartit el com-
promís amb Igualada i amb el país, amb una bona persona, el Joan Torras. 
Conscients que la dedicació a la política el va fer feliç però també li va treu-
re temps d’altra felicitat amb feina, amics i sobretot la seva estimada famí-
lia. Volem mostrar el nostre condol més sincer a la Marta, el Marc i la Clara 
amb qui molts companys d’ERC també hem compartit molts moments. 
El destí va fer que ens deixessis el Dia de la República, que tant t’agradava 
celebrar i ens vas demanar que continuem amb la lluita per una República 
Catalana pròspera, lliure i justa. 
Així ho farem Joan, ho farem també per tu i gràcies a tu. Perquè hi eres 
mentre només ho podíem somniar. Continuarem fins a la victòria. 
Que la terra et sigui lleu, Joan. Visca Catalunya!
Els teus companys d’Esquerra Republicana de Catalunya.  

Un record pel company Joan Torras

ALBA VERGÉS
@albaverges

Joan Torras ha deixat una empremta, més important del que 
imaginem, en una llarga etapa de la política igualadina. No 
només pel seu treball per a la ciutat, moltes vegades, mol-
tes, sense que ningú se n’adonés. També per al seu partit, 

Esquerra, que va trobar en ell una oportunitat per obrir la porta a 
l’esperança i tancar anys de dificultats a Igualada. I és que era difícil 
enfadar-se amb el Joan. Sempre disposat al diàleg, a mediar entre 

les dificultats, amb una profunda ideologia d’esquerres i abocat sense remei conegut 
a dibuixar sempre un somriure, aquest igualadí de soca-rel acostumat al soroll de 
les tricotoses, a baixar la persiana, a guanyar-se les garrofes sense viure pendent dels 
calés dels altres ni de les prebendes de cap cognom, va arribar a la política gairebé 
per casualitat. 
Mai va deixar de ser com era i el què era, em diuen els seus amics, amb qui coincidia 
sovint i amb els qui passava agradables vacances, moltes vegades damunt la moto, 
potser deixant-se emportar per aquella llibertat que et donen les dues rodes, que tant 
li agradaven. Ens vam conèixer personalment els divendres al Caprabo, com tantes 
altres parelles que es troben tot omplint el carro del menjar de la setmana. Tot just 
arrencava el nou segle, i ens aturàvem als passadissos fent-la petar una bona estona, 
és clar, del que succeïa a la política local. Cada setmana hi havia tema, i esdevenia 
una font molt interessant per a futurs articles. Ja se li veia llavors una capacitat, quasi 
natural, de voler ajudar els altres, de voler posar-hi el seu granet de sorra. No van 
tardar a gaire a convèncer aquell home de pau i amb tantes, tantes ganes de xerrar. 
No t’avorries mai, amb el Joan.
Es va passar uns quants anys a l’oposició, no gaire amic polític del llavors alcalde 
Jordi Aymamí. Els seus enfrontaments als plenaris van ser èpics, i el seu discurs, 
planer, generava una confiança fàcil entre moltíssima gent. En Torras va ser el gran 
triomfador del debat de candidats de l’Ateneu Igualadí, quan, el 2007, va llençar per 
terra els “canvis” que anunciava a bombo i plateret la Generalitat per reduir el temps 
del “carrilet” d’Igualada a Barcelona amb més freqüència de combois, tot definint 
que allò no era res més que “col·locar més igualadins a la via”. Tenia tota la raó. I de 
passada ens va fer riure.
El 2011, en Joan Torras va arribar al govern amb Marc Castells. No crec que ningú 
no m’admeti que ha estat el millor regidor de Serveis Socials que ha tingut Igualada 
des de la recuperació de la democràcia. En una etapa prou difícil que tots coneixem, 
va saber activar i acompanyar multitud de projectes per ajudar els qui més ho neces-
sitaven. Una part del Banc de Queviures d’Igualada, que tanta bona feina ha fet en 
centenars de famílies a la ciutat, és gràcies a ell. I és just dir-ho ben alt. Però el Joan te-
nia un problema: era poc presumit en la política, i això acaba passant factura quan es 
tracta de recollir tot el sembrat... Quan va deixar-ho, vam coincidir alguns dies en les 
tertúlies de la ràdio, i ni llavors, i penseu que en tenia motius, se li va escapar mai una 
mala paraula. Ni una. N’hi havia prou amb els silencis, i amb aquells ullets de murri. 
Tenia el convenciment d’una Catalunya independent que només podrà veure des 
d’allí on descansa per sempre més. En Joan era un patriota, amic dels seus amics, 
i una bona persona. I, per molt que a vegades la distància del poder pot difuminar 
les imatges que tenim dels que es dediquen al servei públic, en Joan Torras era, és i 
serà sempre un dels nostres. Honest en la política, sincer amb els que l’envoltaven, i 
tossudament actiu amb la vida, fins l’últim moment. Bon viatge, Joan!  

Aquells divendres al Caprabo

JORDI PUIGGRÒS
www.jordipuiggros.com

Comarcal de l’Anoia (2007-
2010) i regidor de l’Ajunta-
ment per Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC) entre 
els anys 2003 i 2015. En la le-
gislatura 2011-2015, formant 
part del govern de coalició 
entre CiU i ERC, va ocupar 
la tercera tinença d’alcaldia, 
essent responsable de l’àrea 
d’Acció Social i Promoció Per-
sonal. 
Marc Castells, alcalde de la 
ciutat, lamenta “la pèrdua 
d’un polític que s’estimava 
Igualada i que sempre va viu-
re la política municipal amb 
passió; una persona generosa 
i molt propera als ciutadans 
que, en tot moment, a l’opo-

sició i al govern, va treballar 
per fer de la nostra una ciutat 
millor”. 
La seva pèrdua ha provocat 
durant els darrers dies mol-
tes mostres de condol a través 
de les xarxes socials de molts  
ciutadans anònims, i també, 
d’entitats amb les quals havia 
tingut relació. 
El PSC també va fer arribar a 
aquesta redacció un comuni-
cat de condol: “tota l’Agrupa-
ció i regidors del PSC estem 
al costat de la seva família, 
amics i companys del grup 
municipal d’ERC a l’Ajunta-
ment en aquest moment trist 
i dolorós.
Els Socialistes d’Igualada re-

cordarem, sempre, en Joan 
com un home de compromís 
amb Igualada i pels seus 12 
anys de servei públic a la ciutat”.

El comiat per en Joan Torras 
es va fer al Tanatori diumen-
ge al migdia. Descansi en pau.



La Veu de l’Anoia tin-
drà un estand a la plaça 

de Cal Font, on els 
nostres lectors podran 

participar en un sorteig 
d’entrades per al Cine-

ma de l’Ateneu
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Cal Font i la Rambla St. Isidre acolliran diumenge 
fins a 67 parades de llibreters, floristes i entitats
REDACCIÓ / LA VEU 

L a celebració de la Diada 
de Sant Jordi a Iguala-
da comptarà el proper 

diumenge, 23 d’abril, amb un 
total de seixanta-set parades a 
la via pública. D’aquestes, deu 
corresponen a floristeries, deu 
a llibreries i quaranta-set a di-
ferents mitjans de comunica-
ció, autors igualadins i entitats 
socials, culturals, juvenils o po-
lítiques de la ciutat, que també 
s’involucraran novament en la 
festivitat. 
Les floristeries i llibreries s’esta-
bliran, com és tradicional, a la 
Plaça de Cal Font, on enguany 
també hi haurà una carpa de-
dicada a autors igualadins. 
Les entitats, de la seva banda, 
es podran trobar a la Rambla 
de Sant Isidre, ja que el lateral 
d’aquesta plaça es troba actu-
alment inhabilitada per obres 
d’edificació. Enguany, en ser un 
diumenge, les escoles no han 
sol·licitat els habituals permi-
sos per vendre roses a les por-
tes de cada centre. 

A les 12:30h, la Coral Mixta 
d’Igualada, amb la Coral Juve-
nil Xalest, oferiran el Concert 
de Sant Jordi al Teatre Munici-
pal l’Ateneu, amb les entrades 
al preu de 8 euros, 7 euros si 
es compren anticipadament. 
Les sardanes es faran en aques-
ta ocasió al Passeig Verdaguer 
amb c/ Sant Magí, a les 19h, i 
aniran a càrrec de la Cobla de 
Tàrrega, coordinades com és 
habitual per l’Agrupació Sarda-
nista d’Igualada. 

Dissabte, activitats a 
la Biblioteca Central 
Diumenge, dia 23, la Bibliote-
ca Central romandrà tancada, 
però concentrarà les seves acti-
vitats al voltant de la lectura i la 

literatura el dia abans, dissabte 
22. Durant tot el matí s’exposa-
ran, en una parada al seu ves-
tíbul, les principals novetats 
literàries adquirides a l’abril pel 
que fa novel·la, narrativa juve-
nil i contes. A les 11:30h, se ce-
lebrarà el taller en família Fem 
punts de llibre, una proposta 
adreçada a famílies amb nens 
a partir de 5 anys, a càrrec de 
Daniel Rio i Judit Vizcaino. 
A més, amb la col·laboració de 
la publicació periòdica Narra-
nación, s’organitza un concurs 
per triar els millors Microcon-

tes dels seus usuaris, que es 
publicaran a la web de la Bi-
blioteca i al primer número de 
la revista, que s’editarà a finals 
del mes de maig. Finalment, 
fins el dia 29 d’abril, s’hi pot se-
guir visitant l’exposició Miguel 
Hernández: el poeta del poble, 
amb motiu del 75è aniversari 
de la seva mort. 
Ràdio Igualada es trasllada-
rà diumenge a la plaça de Cal 
Font, davant la Biblioteca Cen-
tral, per celebrar la diada. 
La programació especial co-
mençarà a les 10:30h, amb els 

Moixiganguers d’Igualada, que 
oferiran un programa dedicat 
a la Diada d’Aniversari de la 
colla, i, després, el programa 
especial de Sant Jordi, amb au-
tors locals, floristes, llibreters i 
la gent que passegi per la plaça. 
En el transcurs del programa es 
farà també en directe el sorteig 
d’una tauleta digital entre tots 
els participants al Joc del Co-
merç de La Mostra d’Igualada. 
A la tarda, de 16 a 18h, la mú-
sica serà protagonista amb Da-
vid Argente i David Farré, del 
programa Retard Partie On 
Air, i un programa conduït pel 
col·laborador Antoni Defebrer. 

Estand de La Veu de l’Anoia i  
veuanoia.cat
La Veu de l’Anoia i el nostre 
portal digital veuanoia.cat 
tindran, com cada any, un es-
tand just sota la xemeneia de 
la biblioteca de Cal Font. Els 
nostres lectors i suscriptors po-
dran participar en un sorteig 
d’entrades al Cinema de l’Ate-
neu omplint una butlleta en el 
mateix estand.

#aprencambxanascat

L’ESTIU 
ÉS TEU!

Les estades de la XANASCAT,
per aprendre i passar-s’ho bé

Idiomes / Esportives / Artístiques / Noves tecnologies / Natura

Fes la inscripció a:
xanascat.cat/estiuesteu



La CUP recorda que un 12% 
d’igualadins està en risc d’exclusió 
social i demana més ajuts
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Els cupaires demanen 
al govern de la ciutat 

que s’actualitzi l’Orde-
nança que regula les 

prestacions socials per 
tal de pujar els barems

Banc de Queviures d’Igualada.

ERC celebra el projecte 
de TICAnoia al Rec
REDACCIÓ / LA VEU 

E squerra Igualada con-
sidera “positiu” que TI-
CAnoia vulgui crear un 

nou clúster tecnològic al barri 
del Rec, que veuen aquesta 
unió com “un binomi potent 
i singular”. També “compar-
teixen” la necessitat de l’aposta 
pel sector TIC, “sent un àmbit 
de creixement evident que pot 
repercutir molt positivament 
a la nostra ciutat”. La propos-
ta de TICAnoia, pels republi-
cans, suposa també “començar 
a definir el barri del Rec”, de 
manera real i amb projectes 
tangibles, malgrat que dema-
nen al govern de la ciutat un 
“planejament urbanístic nou 
(l’actual data del 1986) per 
tal de facilitar i construir una 
idea definida de com i què ha 
de ser el Rec”. 
Precisament, afirmen els re-
publicans, que “TICAnoia es 
troba amb una dificultat evi-
dent, la necessitat de construir 
un nou edifici amb un cost 
molt elevat” i això “és, en part, 
perquè no tenim planejament 
urbanístic nou” i si hi hagués 
una idea, un projecte i un pla-
nejament definit seria pel bar-
ri del Rec i per Igualada “molt 

més fàcil trobar un edifici ac-
tual per acollir projectes com 
els de TICAnoia sense neces-
sitat d’haver de construir res. 
Els espais hi són, però amb la 
falta de planejament posat al 
dia, la mobilització i per tant 
la posada a mercat o a dispo-
sició d’ús de les construccions 
existents és molt difícil” i això 
provoca “perpetuar l’immobi-
lisme del barri”.
Resulta urgent, i ara es de-
mostra, un nou planejament 
que doni resposta a una idea 
de ciutat i que ens doti d’eines, 
per a una bona gestió urbanís-
tica que permeti el desenvolu-
pament del barri i la ciutat i la 
posada en ús de les edificaci-
ons existents.
Alhora lamenten el també 
“immobilisme” del govern 
“per fer un nou POUM”, fet 
que provoca que “bones ide-
es que es plantegen a la ciutat 
no puguin tenir la necessària 
i millor implantació”. Final-
ment, asseguren que “amb un 
nou POUM dotaríem d’eines 
la ciutat per a poder captar 
més i millors empreses, definir 
espais per apostes tecnològi-
ques i innovadores i crear un 
espai amable i agradable per 
atreure sectors punters”.

Incendi en una 
antiga adoberia

La foto de Joan Soler registra 
el moment en què els bom-
bers procedeixen a apagar un 
petit incendi que, dilluns a la 
tarda, es va iniciar per cau-

ses desconegudes a l’interior 
d’una adoberia abandonada 
del barri del Rec. Afortuna-
dament, no va haver-hi cap 
víctima.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l grup municipal de 
la CUP denuncia que 
durant l’any 2015 

l’Ajuntament només ha desti-
nat 50.000€ a prestacions so-
cials de caràcter econòmic, el 
0’1% dels pressupostos anual, 
una xifra que consideren “ex-
cessivament baixa” i que cre-
uen que es podria augmen-
tar. “Si atenem al volum total 
del pressupost anual (uns 50 
milions d’euros) o si la com-
parem amb el que el govern 
destina a constants esdeveni-
ments (com la recent VolCat, 
que ha costat més de 58.000€ 
als igualadins) pensem que 
és evident que es tracta d’una 
quantitat absolutament ridí-
cula per la gravetat de la situ-
ació a la que pretén fer front.”
El grup municipal extreu les 
seves conclusions a partir de 
l’informe de l’Observatori 
d’Inclusió Pla Local d’Inclu-
sió i Cohesió Social de l’any 
2014-2105 de l’Ajuntament 
d’Igualada i no de l’informe 
del 2016 degut a que aquest 
encara no és públic ni tampoc 
s’ha facilitat a l’oposició, tot i 
que ha estat demanat i havent 
complert el primer quadri-
mestre de l’any. Els cupaires 
denuncien que l’Ordenança 
reguladora de les prestacions 
socials de caràcter econòmic 
no s’actualitza des del 2011, 
quedant els barems molt 
per sota del que estableix la 
Llei 24/2015, la llei catalana 
que regula les prestacions 
per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la po-
bresa energètica, fent que a 
moltes famílies en situacions 
de necessitat els siguin dene-
gats els ajuts de caràcter eco-
nòmic.

4.924 persones ateses per 
Càritas i Serveis Socials
El citat informe deixa cons-
tància que entre els serveis de 
Càritas Anoia i els serveis so-
cials bàsics de l’Ajuntament, 

la suma d’igualadins atesos 
per necessitats bàsiques a 
Igualada al 2015 va ascendir 
a 4.924 persones, és a dir, el 
12’3% de la població (1.653 
persones, un 4’14%, ateses 
per Càritas Anoia i 3.271, 
un 8’2%, pels serveis socials 
de l’Ajuntament). D’aquestes 
més de tres mil persones ate-
ses per l’Ajuntament, 807 van 
rebre prestacions socials de 
caràcter econòmic, ascendint 
a un total de 50.137€ (9.000 
menys dels destinats l’any 
anterior), ajuts encaminats a 
atendre situacions de neces-
sitat social de persones que 
no disposen de recursos su-
ficients per a fer-hi front i no 
estan en condicions d’acon-
seguir-los o rebre’ls d’altres 
fonts.
Davant l’elevat atur a la ciutat 
i subratllant les conclusions 
que la Síndica de Greuges va 

donar a conèixer en el seu dar-
rer informe, segons la qual hi 
ha bones mesures per comba-
tre les necessitats alimentàries 
però manquen mesures per 
combatre la pobresa, el grup 
municipal de la CUP demana 
al govern igualadí que actua-
litzi l’Ordenança reguladora 
de les prestacions socials de 
caràcter econòmic per tal de 
pujar els barems per a presta-
cions socials de caràcter eco-
nòmic fins a assolir els barems 
de la Llei 24/2015. La CUP 
Igualada considera que ha-
ver destinat un pressupost de 
50.000€ a prestacions socials 
de caràcter econòmic en una 
situació d’emergència com la 
que vivim és una despesa molt 
minsa atenent al cost de mol-
tes de les actuacions que el go-
vern prioritza (com la citada 
VolCat, per posar un exemple, 
per la que l’Ajuntament ha pagat 
enguany 58.000€) i troba preo-
cupant que el consistori només 
hagi destinat 6.757€ al 2015 per 
ajudar a les famílies necessita-
des a fer front a les despeses de 
llum, aigua o gas, quan el darrer 
Nadal la pista de patinatge ha 
tingut un cost de 15.000€ no-
més en consum energètic.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
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Les obres del nou camp de globus 
a l’avinguda Catalunya entren en la seva recta final
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L’obertura del nou 
espai es preveu per al 
proper mes de juliol, 

coincidint amb 
l’European Balloon 

Festival, que celebrarà 
la 20a edició

Les obres del parc avancen a bon ritme, segons l’Ajuntament.

Activitats de St. Jordi de 
l’Hospitalitat de la Mare 
de Déu de Lourdes

REDACCIÓ / LA VEU 

L es obres d’adequació i 
millora del camp de vol 
de globus aerostàtics, a 

l’Avinguda Catalunya d’Igua-
lada, han superat aquest mes 
d’abril el seu equador. Des del 
passat hivern s’està treballant 
en la parcel·la que s’estén entre 
el c/ França i el c/ Itàlia, amb 
una superfície de 25.000 m2 i 
que, a banda d’acollir un cop 
l’any l’European Balloon Festi-
val, ha de convertir-se en esce-
nari d’esdeveniments de gran 
format a l’aire lliure. 
Aquesta millora ha estat, pre-
cisament, una reivindicació 
llargament defensada per l’or-

Paral·lelament, es duen a ter-
me també els treballs per a 
crear, al talús de l’extrem nord 
de la parcel·la, noves graderi-
es de gran format delimitades 
amb travesses de fusta i amb 
nova vegetació per a fer-hi 
ombra, accessibles i de gran 
capacitat, que podran acollir 
un miler d’espectadors i els 
permetran presenciar amb 
comoditat els espectacles que 
s’hi desenvoluparan. Poste-
riorment s’actuarà també en 
el seu extrem sud, al passeig 
arbrat que ha de permetre re-
córrer a peu tota l’extensió que 
uneix linealment l’Hospital 
d’Igualada i la zona de Can 
Busqué. 
L’actuació en aquest ter-
reny és la primera fase del 
projecte que vol convertir 
aquesta àrea de l’Avinguda 
Catalunya en un gran parc 
central a Igualada, que al-
hora serveixi de pulmó verd 
i d’espai per esdeveniments.  

ganització i els pilots de glo-
bus que cada any es concen-
tren a la capital de l’Anoia amb 
motiu del festival. 
L’obertura del nou espai es 
preveu per al proper mes de 
juliol, coincidint amb la cele-
bració de l’European Balloon 
Festival, que enguany arriba 
a la 20a edició. Ara mateix ja 
s’ha enllestit l’anivellament 
del terreny, l’escampament de 
noves terres fèrtils i la instal-
lació del reg i, en les properes 
setmanes, es procedirà a sem-
brar l’herba. 

HOSPITALITAT L. / LA VEU 

L ’Hospitalitat de Lour-
des de l’Anoia partici-
parà un any més de la 

Festa de Sant Jordi muntant 
una paredeta a la Rambla 
Sant Isidre d’Igualada de 9 
a 21 hores, lloc a on  s’aple-
guen la major part d’entitats 
igualadines. A la parada tin-
dran a la venta roses, entre 
d’altres, i en especial infor-
mació pel proper pelegri-
natge a Lourdes, del 17 al 21 
de Juny. “Enguany celebrem 
50 Pelegrinatges, i ho volem 
celebrar amb tu. Volem que 
aquest any, sigui un any de re-
trobaments. El que de moment 
podem dir, és que a part dels 
actes que es van duent a terme 
cada any, s’està preparant un 
pelegrinatge una mica dife-

rent, que la gent pugui recor-
dar, amb alguns actes festius 
tant el cap de setmana com el 
darrer dia de pelegrinatge. Per 
més informació ens trobareu a 
la parada de sant Jordi i tam-
bé podeu contactar a través de 
joves@hospitalitatanoia.org i 
visita la nostra web www.
hospitalitatanoia.org”.

Dissabte
22 d’abril

2017

Plaça de Cal Font

DE C RO
VOLEM ACOLLIR

Avui i aquí

MANS
A RITME

Marató de massatges a benefici
de les persones refugiades

de les 10 a les 20 h

TERAPEUTES EN ACCIÓ

Organitza: Col·labora: Amb el suport de: 



El Rec.0 d’estiu arribarà el 10 de maig amb 88 marques, 
festival gastronòmic i més de 20 concerts gratuïts
REDACCIÓ / LA VEU 

T orna el Rec.0 Experi-
mental Stores, l’ex-
periment de retail on 

les grans marques i els disse-
nyadors independents venen 
els seus estocs a les velles ado-
beries del barri del Rec. Seran 
88 les marques i dissenyadors 
de moda d’aquesta edició re-
partides en quatre grans zones 
del barri del Rec, en un circuit 
urbà i obert a tothom, on es 
combina el patrimoni indus-
trial de fa segles amb la crea-
tivitat dels espais i les marques 
de moda. 
Rec.015 aconsegueix atraure 
noves marques com Carhar-
tt, Sebago, Tiny Cottons o 
Castañer, ampliant una ofer-
ta inèdita. Grans marques 
internacionals segueixen 
apostant per aquest esdeve-
niment, com Levi’s, Adidas, 
Pepe Jeans, Mango, Camper, 
IKKS, Textura o Lacoste, amb 
espais de venda grans i sin-
gulars. Secret Market by Pri-
valia es reforça i per primera 

  IGUALADA  | 13Divendres, 21 d’abril de 2017

vegada comptarà amb un se-
gon local només per sabates 
i complements. Les marques 
amb èxit garantit al Rec tor-
nen amb noves fórmules i 
més creativitat: Indi&Cold, 
Sita Murt, Nice Things, Pun-
to Blanco, Kickers, Javier Si-
morra, Humanoid, Kaotiko 
Barcelona, Pretty Ballerinas, 
Mi&Co, Med winds, Geogra-
phical Norway, Mus&Bom-
bon, Dutch Delight, Visual 
Poetry Barcelona, Antonio 
Miro i s’afegeixen Satorisan 
o Castell de calçat. L’esport 
i la moda urbana segueixen 
presents al Rec fent les seves 
vendes especials d’estocs i, a 
més d’Adidas i la novetat de 
Carhartt, trobarem Fox Head, 
Grifone, Santa Cruz, Wesc o 
Buff. 
L’aposta pel disseny indepen-
dent continua creixent. Per 
primera vegada, la passarel·la 
080 i Rec.0 s’alien per crear 
gran espai dedicat a la moda 
emergent catalana: la pop up 
store 080 que acollirà nous 
dissenyadors i marques com 

Carlota Oms, Ssic and Paul, 
Les Chausseurs, Pau Esteve 
o Rita Row. En la moda in-
fantil destaca una nova in-
corporació: Tiny Cottons, la 
marca amb els looks més de 
tendència, que se sumarà a 
Bean’s Barcelona, yporqué, 
Micu, Mon Marcel, Little Lia 
by Beth, Tocotó Vintage, Piu 
et Nau entre d’altres. 
D’altra banda, l’espai més efí-
mer del Rec.0, el Rec Pop Up 
Day Estrella Damm, comptarà 
aquesta edició cada dia amb 
una marca diferent, amb mar-
ques com: Colmillo de Morsa, 
Woody’s Barcelona, Waterme-
lon, Mane-ko, Ottaki, Visio-
nario, Dona Kolors i Bless The 
Mess. En aquesta ocasió està 
dissenyat pels alumnes del 
Màster d’Arquitectura efímera 
de l’escola Elisava, una cons-
trucció molt singular creada 
a partir de les caixes  Estrella 
Damm.
Destacar que la moda local 
igualadina estarà representa-
da per les marques Sita Murt, 
Micu Micu, Ingrid Munt, Da-

vid Valls, Dutch Delight, Jordi 
Rafart, Punto Blanco, The Ga-
rage by Punto Blanco, Boxley, 
Buff i Messcalino.. També les 
marques gestionades per boti-
guers locals com Javier Simor-
ra o Pepe Jeans.
L’edició d’estiu del Rec.0 des-
taca també per la gran aposta 
per la gastronomia i la cul-
tura. El festival Rec Street 
Food augmenta la seva ofer-
ta: al circuit Rec.0 hi haurà 
dos patis Estrella Damm, una 
amb l’oferta dels pop up bars 
de cuiners locals i l’altra amb 
food trucks amb propostes de 
diferents cuines del món. Des-

taca l’espai de Bodegues Tor-
res, on s’oferiran cates de vins, 
i els espais de Las dos vacas de 
Danone i Cafès Novell amb 
degustacions. 
La cultura tindrà protagonis-
me, amb concerts i xerrades. 
En aquesta ocasió comptarem 
amb quatre escenaris, un d’ells 
el d’Estrella Dam. Hi hau-
rà més de 20 concerts, amb 
grups de música rock, pop i 
indie com: Cataplàusia, Nas-
ty Walkers, Shadow Sessions, 
Dabeat, Nuu,  o El hombre 
trankilo i músics més inti-
mistes, com Marina Herlop o 
Adriana Muntané. 



Un mural de dos artistes igualadins 
decorarà l’espai juvenil Cal Badia
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Els guanyadors amb la regidora de Joventut, Patrícia Illa.

Es publica el llibre 
El Penedès és Vegueria

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 23 de març va 
tenir lloc la delibera-
ció del jurat profes-

sional del concurs Joves per 
la Creativitat 2017, impulsat 
anualment pel departament 
de Joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada. 
Enguany la convocatòria s’ha 
centrat en l’àmbit dels graffitis 
i la pintura mural, vinculant-lo 
amb l’edifici de Cal Badia, per 
tal de començar a transformar 
aquest espai en un punt de 
trobada de referència per al 
jovent de la ciutat. 
El concurs es va obrir a tot 
l’àmbit geogràfic català, amb la 
voluntat de donar a conèixer 
el projecte, i s’han rebut nou 
propostes, quatre de les quals 
han estat creades per artistes 
locals. 

El jurat ha estat format per Pa-
trícia Illa com a regidora d’En-
senyament i Joventut, Laura 
Descàrrega de l’equipament 
juvenil La Kaserna, Xavier 
Mula com a il·lustrador i pro-
fessor de l’Escola d’Art Gaspar 
Camps, Hernan M. Gonzalez i 
Alba Prat com a representants 
del grup de joves de Cal Badia, 
Pau Duran com a president de 
l’Associació Juvenil La Coll@
nada, i Arcadi Poch, respon-
sable de cultura de la marca 
Montana Colors. 
En una primera fase del 
concurs, es van triar com a 
finalistes dues propostes i, 
d’aquestes, mitjançant vo-
tació popular a través de la 
pàgina de Facebook del de-
partament de Joventut, es va 
escollir la guanyadora, rebent 
en total 928 “M’agrada”. 

Roger Ribera i Manuel 
Orgaz, els guanyadors
Els guanyadors del concurs 
han estat Roger Ribera i Ma-
nuel Orgaz, dos joves iguala-
dins amb trajectòria dins del 
món del graffiti sota els noms 
de “Yena Grafiti” i “Lolo Ele-
mak”. Està previst que, durant 
la primera setmana de juny, 
els guanyadors puguin plas-
mar el seu disseny a la façana 
exterior de Cal Badia, comp-
tant amb el patrocini de Mon-
tana Colors i Pintures Planell. 
El procés participatiu de Cal 
Badia es tornarà a obrir aviat 
a tota la ciutat, convocant una 
assemblea per a continuar tre-
ballant i decidir els usos del 
nou espai per joves, ara que 
les obres de rehabilitació de 
l’edifici han finalitzat la seva 
primera fase i ja s’hi poden 
començar a fer activitats.

PVP / LA VEU 

Just ara fa dos anys, i 
coincidint amb seu desè 
aniversari, la Platafor-

ma per una Vegueria Pròpia 
vam editar el llibre El Pene-
dès era possible, un complet 
recorregut per la realitat de 
la Vegueria des del seus orí-
gens històrics fins a la seva 
projecció de futur. La part 
central de la publicació es-
tava dedicada a la història 
dels 10 anys de la reivindi-
cació de la Vegueria Penedès 
impulsada per la PVP; tan-
mateix en aquell moment 
la vegueria no era pas una 
realitat.
El llibre volia ser també una 
crida a arribar al final en el 
camí per aconseguir que el 
Penedès fos vegueria. I ara 
ja jo és! des del passat 8 de 
febrer. Ens ha semblat doncs 
pertinent editar un suple-
ment que conté bàsicament 
la història d’aquests dos dar-
rers anys, des del punt on 
acabava el llibre del 2015 fins 
al Ple del Parlament del 8 de 
febrer i l’acte de celebració 
de la vegueria del passat 23 
de febrer. Per això hem dei-
xat enrere l’ambigüitat del 
títol El Penedès era possible 
i aquest suplement es titula 
amb tota claredat El Penedès 
és vegueria. Des d’un punt 
de vista formal el suplement 

és un opuscle amb caràcter 
de sobrecoberta acoblable al 
llibre i amb una tripa de 16 
pàgines. El traurem al carrer 
per la diada de Sant Jordi i 
es vendrà al preu de 6€.
Si el llibre del 2015 volia aju-
dar a no defallir fins a obte-
nir el reconeixement de la 
vegueria, aquest vol ser tam-
bé un estímul a treballar per 
omplir-la de contingut  amb 
la màxima celeritat i la mà-
xima qualitat possibles. Que 
més enllà del “certificat” que 
en suposa el reconeixement  
legal, la vegueria esdevingui 
una realitat primer assimila-
da per la ciutadania i segon 
capaç de donar un nou aire 
al Penedès, un aire reno-
vador i estimulant d’acord 
amb el fet excepcional que 
és l’única vegueria creada de 
baix a dalt. I que això es noti 
en tots els àmbits de la vida 
col·lectiva penedesenca, des 
dels econòmic i polítics fins 
als socials i culturals.
La responsabilitat de fer-
ho viable recau lògicament 
en els polítics, tant els lo-
cals com els nacionals, però 
també en tots i cada un dels 
habitants d’aquest territori. 
Els membres de la Platafor-
ma estem debatent si aquest 
instrument és encara útil o 
ja ha quedat obsolet atès que 
l’objectiu principal pel qual 
va ser creada ja s’ha acom-
plert. En qualsevol cas, i si 
més no com a ciutadans pe-
nedesencs, les persones que 
hi hem estat fins ara segui-
rem actius perquè, com es 
diu la contraportada del su-
plement, ni nosaltres ni nin-
gú no podem deixar perdre 
de cap manera l’oportunitat 
de construir un Penedès que 
s’acosti al que tantes vegades 
hem somiat.

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

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

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

Advocats

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te la tregui sense reclamació judicial
Per més informació, truca’ns al: 

629 77 31 01



Igualada viu amb fidelitat una intensa Setmana Santa 
al barri de Fàtima i una participada festa del Sant Crist

Processó del Sant Crist i del barri de Fàtima. Fotos: Joan Guasch.

JOSEP ELIAS / LA VEU 

D imarts passat, va te-
nir lloc, a la basílica 
de Santa Maria, l’Ofi-

ci del 427è aniversari del suor 
de sang i aigua, del Sant Crist 
d’Igualada.
El presidí el bisbe de Vic, 
Mons. Romà Casanova, que 
fou acompanyat a l’altar per: 
Mn. Josep Massana, Arxipres-
te; Mn. Xavier Bisbal, rector 
de la Sagrada Família, i 25 
sacerdots, diaques, el P. Sánc-
hez, Guardià dels Caputxins i 
el P. Trilla, Rector de l’Escola 
Pia, juntament amb diaques, 
acòlits i escolans. El diaca Mn. 
Pere Roig, llegí l’Evangeli. La 
consagració va fer-se en dos 
calzes, dels sacerdots iguala-
dins, Mn. Josep M. Juncà i Mn. 
Josep Còdol, que en les seves 
vides lluitaren per l’extensió 
de la Fe i devoció al Sant Crist 
igualadí.
En els primers bancs les auto-
ritats, encapçalades per l’Alcal-
de, Marc Castells, la Diputada 
al Parlament.Maria Senserric-
h,Regidors,Priors i membres 
de la Fundació Sant Crist. El 
temple s’omplenà de devots i 
fidels igualadins que, una ve-
gada més, demostraren el seu 
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amor i estima a la venerada 
imatge.
Els cants anaren a cura de la 
Schola Cantorum, dirigida 
per Pol Pastor, acompanyada 
a l’orgue, per Josep Xaubet. La 
direcció del poble anà a cura de 
Florenci Oliva. Abans d’acabar, 
Isidre Prat interpretà el sonet 
de Mn. Jacint Verdeguer, “A 
Igualada en el Centenari del 
Sant Crist”, amb música de D. 
Mestre /J. Marcé. Priors i expri-
ors, van tenir cura de lectures, 
monicions, pregàries i acapta.
A l’hora de les ofrenes, els di-
aques les reberen de represen-
tants del Barri del Sant Crist,  
i de les comunitats religioses: 
Carmelites Vedrunes, Caput-
xins, Carmelites descalces i 
Germanes dels Ancians (Asil)
El cant dels Goigs del Sant 
Crist, posà el punt i final a la 
celebració, després de que el 
Prelat hagués impartit la Bene-
dicció Papal.
Es repartí un Punt de Llibre, 
amb una aquarel·la de Jordi 
Llucià Martí i un fragment po-
ètic de Josep Oriol Diví Coll, 
des de Jerusalem (1975)
Posteriorment, a la mateixa 
basílica, el Quartet Altimira, 
format per: Lluïs Peña, Joan 
Mestre (violins), David Andú-

jar (viola) i Mariona Tuset (vi-
oloncel)  donà un concert, amb 
la interpretació de QuartetOp. 
76 n2 “Les Quintes”, dividit 
en quatre temps, compost per 
Franz Joseph Haydn.

Després, a la tarda, va trans-
córrer la processó, força par-
ticipada, que enguany va te-
nir un petit canvi en el traçat, 
respecte l’entrada a la plaça de 
l’Ajuntament. Igualada també 

va viure unes intenses proces-
sons, des de dijous i fins diu-
menge Sant, al barri de Fàtima, 
amb molta presència de fidels, 
molts d’ells vinguts d’altres in-
drets de la geografia catalana.



La Primavera Gran se celebrarà 
aquest any de l’11 al 21 de maig
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La música tindrà un 
gran protagonisme en 
la setmana de la gent 
gran igualadina, amb 
un concert homenatge 

al mestre Santané, entre 
d’altres activitats

El president de l’Associació de la Gent Gran, Enric Senserrich, i la regidora Carme Riera.

Empreses de l’Anoia es 
formaran per ser punts 
d’atenció turística

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada celebrarà l’edi-
ció 2017 de la Primavera 
Gran entre els dies 11 i 21 

de maig, en una iniciativa que 
novament organitzen l’Ajunta-
ment d’Igualada i l’Associació 
de Gent Gran d’Igualada, amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona i el departament de 
Treball, Afers Socials i Famí-
lies de la Generalitat de Cata-
lunya. La Primavera Gran reu-
nirà una vintena de propostes 
lúdiques, festives, culturals i 
musicals adreçades a la gent 
gran de la ciutat. Aquest di-
mecres, 19 d’abril, n’han expo-
sat públicament els detalls la 
tinent d’alcalde d’Acció Social 
i Igualtat, Carme Riera, i el 
president de l’associació, Enric 
Senserrich. 
Dins la programació, enguany 
té un pes molt especial la mú-
sica. L’11 de maig, les activitats 
s’encetaran amb un concert 
homenatge al mestre Santané 
al Teatre Municipal l’Ateneu, 
el dia 12 es podran escoltar les 
harmòniques del Grup Néixer 
coincidint amb l’acte inaugu-
ral del Casal del Passeig i, el 
14 de maig, hi haurà un con-
cert amb un repertori variat 
a càrrec de la Banda de Mú-
sica d’Igualada, en aquest cas 
a l’Escola Pia. El 18 de maig, 
actuaran al Casal del Passeig 

la Coral Cors Units i el Grup 
de Gospel amb l’Escola de 
Dansa del Consell Comarcal 
i, finalment, el 20 de maig hi 
haurà un concert d’havaneres, 
al parc de la Xemeneia de Cal 
Pasqual, amb el grup Pesca-
dors de l’Escala. El dia 21 de 
maig, com a cloenda, tornarà 
l’esperada actuació playback 
titulada Llum i Color, a càrrec 
de l’Associació de Gent Gran 
d’Igualada i novament a l’Ate-
neu. 
En el capítol de les sortides, el 
13 de maig hi haurà una visita 
comentada a l’Adoberia Bella 
i a l’esdeveniment comercial 
Rec.015, el 16 de maig es farà 
una excursió pelegrinatge a 
Montserrat i, el dia 18, es pro-
posa una visita a Besalú i Rupit. 
Les propostes culturals seran 
un altre dels capítols destacats 
amb la tertúlia Els llibres que 
llegíem, el 18 de maig a la Bi-
blioteca Central; amb la repre-
sentació d’El malalt imaginari 
de Molière, a càrrec de l’Esplai 
de Moià el dia 17 al Casal del 

Passeig; i amb la xerrada Per 
què no parlem de sexualitat?, 
el mateix dia 17 a l’Espai Cívic 
Centre. 
Els àpats de celebració són 
també cites clàssiques de la 
Primavera Gran d’Igualada: el  
dia 17 tindrà lloc el Sopar de 
Celebració de les persones que 
fan 80 Anys, el dia 18 el Sopar 
de Celebració de les Noces 
d’Or Matrimonials i, el 19 de 
maig, el Dinar de la Primavera 
Gran. La programació la com-
pleten l’acte de celebració dels 
30 anys de la Residència Pare 
Vilaseca, que tindrà lloc el 17 
de maig, i la Missa a l’Església 
de la Soledat, el 19 de maig. 

Venda de localitats 
Per l’excursió a Besalú i Rupit, 
les persones d’Igualada de més 
de 60 anys i/o amb carnet de 
gent gran del Casal del Pas-
seig, poden comprar els seus 
tiquets a l’Espai Cívic Centre 
(c/ Trinitat 12) entre el 2 i el 10 
de maig, en l’horari d’obertura 
del centre. 
Per l’excursió a Montserrat, el 
dinar de la Primavera Gran, 
l’espectacle playback i l’ho-
menatge al mestre Santané, es 
poden adquirir també del 2 al 
10 de maig al Casal del Pas-
seig i, en el cas d’aquest darrer 
homenatge, també al Teatre 
Municipal l’Ateneu una hora 
abans del concert. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia va realitzar, 
el passat divendres 

7 d’abril a Can Alemany, la 
primera jornada formativa a 
les noves empreses de l’Ano-
ia perquè puguin esdevenir 
Punts d’Informació Turística.
Punts d’Informació Turística 
(PIT) és un programa impul-
sat per la Diputació de Bar-
celona, que pretén dotar a la 
demarcació de Barcelona del 
màxim nombre de punts acre-
ditats per donar informació 
turística de qualitat, que pu-
guin complementar als serveis 
d’informació, difusió i atenció 
turística oficials. 
El programa consta de 5 sessi-
ons de formació per a les em-

preses de nova incorporació, 
així com també per a les que 
renovin l’adhesió, comple-
mentades amb visites de co-
neixement al territori. 
Aquesta primera sessió, rea-
litzada a Can Alemany, va ser 
una introducció al projecte. 
Es va explicar els objectius, la 
missió, la implantació del pro-
grama, les avantatges de ser 
un punt PIT, entre altres. 
Aquest ja es el tercer any que 
l’ens comarcal realitza aquest 
programa. Actualment l’Ano-
ia compta amb una trentena 
de punts d’informació turís-
tics, són empreses procedents 
del sector de la restauració, 
l’allotjament, les activitats 
turístiques, l’administració, 
empreses de turisme actiu, 
patrimoni i museus. 

Punt d’informació turística (PIT) en un hotel del Bages.

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

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



Trobada d’exalumnes i portes obertes 
a l’Hospital de Dia Sant Jordi

El centre referent en la 
malaltia de l’Alzheimer 
farà demà una jornada 

de portes obertes 
i una trobada 

d’exalumnes aprofitant 
el 45è aniversari

Metges residents 
presenten els seus treballs 
de recerca a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte 22 
d’abril l’Hospital 
de dia Sant Jordi 

d’Igualada farà una jornada 
de portes obertes a partir de 
les 5 de la tarda i durà a terme 
diferents activitats relaciona-
des amb la diada de Sant Jor-
di. Els dos eixos centrals seran  
una trobada d’exalumnes de 
l’antiga escola Sant Jordi per 
commemorar el 45è aniver-
sari de la seva obertura, i l’es-
trena del conte “El tresor més 
gran del món” per part d’AFA-
DA (l’Associació de Familiars 
d’Alzheimer i altres demències 
de l’Anoia) i l’Hospital de dia 
Sant Jordi.
A les 5 de la tarda s’inaugu-
rarà l’exposició de fotos dels 
exalumnes de l’escola Sant 
Jordi, centre que va obrir les 
portes l’any 1972 i que va es-
tar actiu fins l’any 1994, mo-
tiu pel qual es convida a tots 
els ex-alumnes i persones 
vinculades amb l’escola a vi-
sitar-nos. Es commemorarà 
el 45è aniversari de l’escola tot 
gaudint i recordant els espais 
i les anècdotes en el mateix 
edifici.
Tot seguit es faran els parla-
ments, amb la presència de 
Fermí Capdevila, tercer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament 
d’Igualada i regidor d’Entorn 
Comunitari i Cooperació. 
A les 5.45 començarà l’esce-
nificació del conte preparat 
per l’AFADA i l’Hospital de 
Dia i que s’estrena aquell dia. 
El conte, que porta com a 
nom “El Tresor més gran del 
món”, és l’element central d’un 
projecte que té com objectiu 
la sensibilització dels esco-
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REDACCIÓ / LA VEU 

A hir dijous, 20 d’abril, 
estava prevista al 
Museu de la Pell 

d’Igualada la VI Jornada de 
Recerca de la Unitat Docent 
Catalunya Central de l’Insti-
tut Català de la Salut. Es pre-
veia la participació de més 
d’un centenar de professio-
nals de l’atenció primària de 
les comarques centrals, entre 
els quals hi ha 28 residents 
que presentaran els seus tre-
balls de recerca de final de 
residència de les especialitats 
de medicina, infermeria de 
família i llevadoria. 
Els treballs de recerca que 
es presentaven versen sobre 
temes d’interès per als pro-
fessionals sanitaris: des de la 
deshabituació tabàquica en 

lars de primària en relació als 
seus tractes amb les persones 
grans, i específicament amb 
les persones amb demència 
o deteriorament cognitiu. 
Després de l’estrena d’aques-
ta història teatralitzada està 
previst que la propera repre-
sentació sigui a l’escola Garcia 
Fossas el pròxim 22 de maig 

de 2017. Totes les escoles que 
ho vulguin poden sol·licitar a 
l’AFADA i a l’Hospital de Dia 
l’escenificació del conte en el 
seu centre educatiu.
A les 6 es farà un berenar d’es-
cola, amb pa i xocolata, i co-
mençaran els tallers. Pensant 
en els més petits s’oferiran di-
versos tallers relacionats amb 
la diada de Sant Jordi. 
Les activitats estan obertes a 
tothom ja que un dels objec-
tius de l’Hospital de Dia és ser 
permeable i obert a la comuni-
tat. El centre, obert l’any 2006, 
està ubicat al carrer Joaquima 
de Vedruna, 14 d’Igualada, a 
tocar del mercat de la Masuca, 
i està gestionat pel Consorci 
Sociosanitari d’Igualada.

fumadors fins als trastorns de 
depressió i ansietat o l’atenció 
a les urgències. També s’hi 
tractaran els estils de vida 
dels professionals sanitaris, 
la cura dels pacients pal·li-
atius oncològics, la incapa-
citat temporal en les patolo-
gies lumbars o altres temes 
relacionats amb l’obstetrícia 
i la ginecologia: els factors de 
risc en el part i la promoció 
de la lactància materna entre 
les parelles gestants. 
La Unitat Docent Multipro-
fessional d’Atenció Famili-
ar i Comunitària Catalunya 
Central forma un total de 
79 especialistes i, en aquesta 
formació, hi col·laboren més 
de 50 professionals de l’Ins-
titut Català de la Salut de les 
comarques del Bages, el Ber-
guedà, l’Anoia i Osona. 

Avui xerrada sobre 
nutrició al Casal Popular
REDACCIÓ / LA VEU 

A vui divendres, 21 
d’abril, es presentarà 
curs “VisualPlats, ali-

mentació humana i nutrició”, 
que es durà a terme molt avi-
at al mateix Casal (Rambla de 
Sant Isidre, 14). 
Aquesta xerrada és oberta a 
tothom i pretén engrescar els 
futurs participants a aquestes 
jornades, amb una explica-
ció detallada dels continguts 
que s’hi treballaran. El curs 
serà a càrrec de Joan Bor-
ràs, diplomat en educació 
alimentària i nutricional.
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ORIOL MARTÍNEZELISABET SEUBA

En general els 
exàmens són 
reptes positius.

Per l’estèril qüestionament de l’autogovern català i per la 
incapacitat de Madrid d’engegar les reformes necessàries 
que facilitin l’activitat empresarial, s’entén que cada cop 
més catalans busquin solucions fora ja del marc espanyol. 

O. MARTÍNEZE. SEUBA

Segur que sovint haureu sentit a parlar 
dels exàmens oficials d’anglès, oi? Sabeu 
quins són, què signifiquen i perquè ser-
veixen? Us en faré un resum. Existeix un 

acord a nivell europeu que se’n diu Common 
European Framework of Reference (CEFR) 
que és una manera d’etiquetar el nivell que té 
cada persona de l’anglès, de forma que vagis 
a on vagis d’Europa tothom sabrà quin nivell 
tens, i per tant és una eina molt útil, molt bona 
pels empresaris per escollir els candidats més 
preparats i per un mateix per poder trobar 
feina, sigui a on sigui.  Molta gent ha sentit a 
parlar dels Exàmens oficials de Cambridge, bé 
apart d’aquests, existeixen altres exàmens, com 
els de Trinity College o el TOEFL, que és un 
examen obligatori per anar a estudiar a qualse-
vol universitat americana. 
En general els exàmens són reptes positius. És 
com un corredor que li agrada participar en 
curses, si vol fer una bon marca és necessari 
seguir un entrenament específic enfocat a la 
preparació d’aquella cursa que un mateix s’ha 
posat com a fita, i s’ha d’entrenar seguint el pro-
grama preestablert, això motiva i ajuda, és una 
“deadline”, una data i una fita a aconseguir. Els 
exàmens són el mateix, una fita a aconseguir, 
un objectiu, i alhora  serveixen pel propi futur 
perquè tenir fites concretes a on arribar ajuda a 
estudiar amb ganes. El resultat no només que-
da plasmat en un paper o un currículum sinó 
que és una realitat, i això es el més important , 
el nivell que s’acaba aconseguint. 
Hi ha moltes persones que no necessiten 
aquests títols ni exàmens i volen estudiar an-
glès perquè els agrada, i saben lo important que 
és, i ho trobo molt bé, però sempre és bo tenir 
reptes i fites. Ara, amb el Pla Bolonya i plans 
d’estudis actuals és absolutament indispensable 
tenir el B2/First Certificate, que equival a un 
nivell upper.intermediate amb el qual es pot 
tenir una conversa fluïda en anglès. Si no tens 
aquest nivell, no pots acabar la teva carrera 
universitària, sigui la que sigui. És indispensa-
ble per obtenir la titulació de la teva universi-
tat.  A la nostra escola presentem als alumnes, 
i en les últimes edicions hem aconseguit el 
100% d’aprovats. Això es una gran satisfac-
ció, no només per ells mateixos i pels pares 
sinó també per nosaltres, a més d’una gran 
tranquil·litat pels alumnes perquè saben que 
amb un B2/FCE tindran més portes obertes 
pel seu futur professional.  

ELISABET SEUBA 
Directora de l’acadèmia d’anglès
New York Institute  @ElisabetSeuba  

ELS TíTOLS OFICIALS 
DELS NIVELLS D’ANGLÈS

ORIOL MARTÍNEZ ALÒS-MONER, Economista especialitzat en Creixement econòmic i Economia internacional.
 

EL RELATIU FRACÀS DE LA LLEI DE GARANTIA DE LA UNITAT DE MERCAT

U na anàlisi breu sobre la llei de garantia de la unitat de mercat ens aporta conclusions interessants per 
a entendre els problemes de fons en les relacions entre Catalunya i Madrid, raons que empenyen una 
part creixent de catalans cap a la independència. 

Aquesta llei estatal va ser llançada la tardor del 2013 a so de bombo i platerets pel Govern popular, perquè, segons 
argumentaven, calia facilitar l’activitat econòmica del mercat interior. Això, com ja va dir en Germà Bel, contradiu 
el fet que l’únic mercat intern vàlid és l’europeu, vigent formalment des del 1993. Tot i que es parlava d’eliminar les 
barreres per a les inversions i el comerç, la llei és de fet una ingerència en les comunitats històriques, especialment 
Catalunya: per exemple, facilita que una empresa radicada a Catalunya se salti les regulacions mediambientals 
catalanes només pel fet que la seva seu central es trobi en una comunitat més permissiva. 

Convé remarcar que la «necessitat» que l’Estat tingui la potestat de governar sobre les disset comunitats autòno-
mes permet preguntar-se sobre la raó de ser de tantes autonomies: si la seva tasca fos d’actuar com a meres gestores 
de l’Estat central, ja existeixen les diputacions, que permetrien estalviar-se les sofisticacions dels governs autonò-
mics. Als Estats Units, per exemple, ningú discuteix la important autonomia legislativa dels cinquanta estats, i això 
no ha impedit la configuració d’un mercat continental en el si del país. D’altra banda, el fet que Catalunya i el País 
Basc exerceixin majors graus d’autonomia que la resta de comunitats de l’Estat no es deu a capritxos polítics, sinó 
a la singularitat dels seus entorns socioeconòmics, a una història d’institucions pròpies que no existeixen a Múrcia, 
Castella - la Manxa, Galícia, etc. D’entrada, tenim la rellevància de la indústria a Catalunya (a més activitat indus-
trial, més necessitat de regular els seus efectes sobre la societat), que suposa gairebé un quart de tota la indústria de 
l’Estat, mentre que la segona comunitat, Andalusia, se situa en un llunyà 11,4 % i Madrid no supera el 7 %. Aquesta 
potestat legislativa és, de fet, la que dóna sentit a l’autonomia catalana, regulada per l’Estatut del 2006. Així va ser 
entès, pocs mesos després de l’aprovació de la llei, per tots els partits del Parlament —llevat del PP i Ciutadans— i 
per la Comissió de Garanties Estatutàries del Parlament, que va concloure que la llei envaïa les competències del 
Parlament en almenys quinze articles, vulnerant tant l’Estatut com la Constitució. 

És paradoxal que Madrid posi, de nou, el punt de mira precisament en la comunitat que és el motor econòmic 
de l’Estat i la que ha mostrat major solidesa per a recuperar els nivells de precrisi: avui Catalunya exporta el 26 
% del total estatal i s’ha convertit en el principal pol d’atracció d’inversió estrangera del sud d’Europa. No hauria 
d’estranyar, doncs, que l’Estat central sigui incapaç d’oferir un entorn regulatori i administratiu que realment fa-
ciliti l’activitat de les petites i mitjanes empreses i impulsi el creixement econòmic, més enllà de garantir un marc 
sempre favorable a les empreses de l’IBEX 35. 

Per tot plegat, per l’estèril qüestionament de l’autogovern català i per la incapacitat de Madrid d’engegar les 
reformes necessàries que facilitin l’activitat empresarial, s’entén que cada cop més catalans busquin soluci-
ons fora ja del marc espanyol.  

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
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L     p
Disseny de Producte

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

www.loop-disseny.com



Demà, jornada solidària 
amb les persones refugiades
REDACCIÓ / LA VEU 

T erapeutes en Acció, 
seguint la iniciativa 
d’Hidramar, i amb el 

suport d’Igualada Solidària i 
del departament de Coopera-
ció de l’Ajuntament d’Iguala-
da, organitza aquest dissabte, 
22 d’abril, una jornada lúdi-
ca, festiva, relaxant i diferent, 
oberta a tothom i amb l’ob-
jectiu de sensibilitzar la ciu-
tadania sobre una de les prin-
cipals crisis humanitàries del 
moment actual. Amb el lema 
“Mans a ritme de cor, avui i 
aquí volem acollir” la jorna-
da es dedicarà a les persones 
refugiades que han d’arribar a 
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Igualada. 
S’ha previst una marató de 
massatges de qualitat a la Pla-

ça de Cal Font, entre les 10 i 
les 20h, en què els millors te-
rapeutes posaran els seus ser-
veis de manera altruista a dis-
posició de tothom que vulgui 
gaudir d’una estona relaxant 
i, a canvi, fer una donació en 
benefici de les persones refu-
giades. 
També hi haurà un espai amb 
massatges per a nens fets per 
nens, de 11 a 13h i de 17 a 
19h. Aquesta activitat serà 
possible gràcies als infants 
que estan fent ioga com ac-
tivitat extraescolar a l’Escola 
Ramon Castelltort i a aquells 
que els dissabtes fan ioga en 
família a Hidramar.
 

Igualada porta demà dissabte 
el Ciri Votiu a Montserrat
REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte, 22 
d’abril, l’Ajuntament 
d’Igualada durà a 

terme la tradicional ofrena 
del Ciri Votiu de la ciutat a la 
Mare de Déu de Montserrat. 
Aquest costum, recuperat a 
la dècada dels anys ’90 del se-
gle passat, recorda que fa més 
de cinc-cents anys, el 1.515, 
volent evitar una epidèmia 
de pesta procedent de Barce-
lona, els Consellers de la vila 
van demanar protecció a la 
Mare de Déu oferint-li un ciri. 
Aquest any 2017, la comitiva 
comptarà amb la presència de 
la Coral Merlet, que celebra el 
20è aniversari, d’Apinas, que 
celebra els 50 anys, del Col·le-
gi Jesús-Maria, que en fa 75, i 
del Col·legi Maristes d’Iguala-

te, a les 11h, a la Basílica de 
Montserrat. Posteriorment, 
els igualadins assistents seran 
rebuts pel Pare Abat en audi-
ència especial.

da, que commemora els dos 
segles de la fundació de la 
congregació. 
L’acte tindrà lloc durant la 
missa conventual de dissab-

Feliç dia de Sant Jordi

93 803 58 05

Floristeria i Jardins
C/ ODENA 14,  08700 IGUALADA

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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JORBA / LA VEU 

E ndesa ha instal·lat re-
centment un sistema 
de telecomandament 

a un centre de transformació 
situat al carrer de la Sort de 
Jorba, a l’Anoia, que permet 
controlar-lo de forma remo-
ta. L’objectiu d’aquesta actua-
ció és incrementar la qualitat 
i continuïtat del subministra-
ment elèctric a cinc municipis 
de les comarques de l’Anoia i 
la Segarra.
En concret a l’Anoia se’n be-
neficia el nucli de Sant Genís, 
del municipi de Jorba; Clari-
ana, Porquerisses, Carbasí i 
el mateix Argençola, on per-
tanyen aquests últims nuclis; 
Santa Maria del Camí, de 
Veciana, i La Panadella, de 
Montmaneu; mentre que a 
la comarca veïna de la Segar-
ra se’n beneficien dos nuclis 
fronterers, Civit i Bellmunt, 
de Talavera. 
Els treballs han consistit a 

telecomandar un centre de 
transformació, és a dir, do-
tar-lo dels equips d’actuació 
remota i un sistema de comu-
nicacions que permet accio-
nar a distància els dispositius 
de maniobra del centre de 
transformació des del Centre 
de Control que la Companyia 
té a Barcelona. Aquesta ca-
racterística permet evitar la 
necessitat de desplaçar equips 
sobre el terreny en cas d’inci-
dències, ja siguin pròpies o 
derivades de l’acció d’agents 
externs. D’aquesta manera 
s’estalvia temps en la localit-

Endesa telecomanda un centre de transformació de 
Jorba per millorar el servei a cinc municipis de l’Anoia

Aquesta actuació 
forma part del pla de 
la Companyia per a 

la millora tecnològica 
de les infraestructures 

de la comarca amb 
l’objectiu adaptar-les 

al model de les 
xarxes intel·ligents

zació d’avaries i s’agilitza, en 
molt, la resolució i el temps 
d’interrupció del subminis-
trament elèctric.
Aquests treballs, que es rea-
litzen de manera periòdica i 
amb la voluntat de fer-los a 
totes les instal·lacions de la 
zona, formen part dels plans 

d’inversió de la Companyia a 
la comarca de l’Anoia. A més, 
són un pas més per dotar la 
infraestructura elèctrica de 
la comarca dels darrers aven-
ços tecnològics, amb l’objec-
tiu de donar una resposta 
adequada a les especificitats 
del territori i a les necessi-

tats del seu mercat. La refor-
ma apropa les instal·lacions 
d’Endesa a un model de ges-
tió més eficient de la xarxa 
mitjançant la automatització 
de les seves infraestructures, 
un aspecte bàsic de les ano-
menades xarxes intel·ligents 
o smart grids.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E ls Diables Cabrons de 
Vilanova del Camí tor-
naran a encendre les 

flames de la festa del III Dia 
del Cabró. Han programat di-
ferents actes per la nit del di-
vendres 21 d’abril i l’endemà 
dissabte. La gresca començarà 
la primera nit amb un espec-
tacle de foc i una projecció 
de curts de terror de la mà de 
+Qcine. 
La diada de dissabte acollirà, 
com en les edicions anteriors, 
la Fira del cabró, una trobada 
que pretén promoure la cultu-
ra del món dels diables i que 
acostarà a tothom qui vulgui 
l’activitat que desenvolupa 

aquest col·lectiu al nostre mu-
nicipi. 
Els visitants podran gaudir 
també d’altres activitats, al-
gunes pensades especialment 
per al públic infantil, amb la 
col·laboració d’Endinsa’t, i 
també altres de caire social, 
com un vermut popular, entre 
les 11 i les 14h. 
La tarda estarà marcada pel 
cercavila infantil de foc dels 
Petits Cabrons, que comen-
çarà a les sis de la tarda i que 
sortirà des de la plaça del 
Mercat per fer un recorregut 
fins a l’escola Joan Maragall.
Una hora més tard, serà el torn 
de la Tabalada a la qual els di-
ables vilanovins han convidat 
fins a mitja dotzena de colles, 

amb la qual cosa l’animació 
està garantida. 
Els actes continuaran a la nit, 
amb un “bingo diabòlic”, a les 
nou de la nit, i una hora més 
tard començarà l’espectacle de 
foc dels Cabrons de Vilanova 
que seguirà a les onze de la 
nit, amb la CabroFESTA amb 
Dj.  
Cal dir que des de l’entitat han 
posat en marxa una campa-
nya per buscar membres per 
al nou grup de percussió, per-
què volen créixer encara més. 
Totes les persones que vulguin 
viure des de dins la festa del 
foc i que vulguin participar-hi, 
només cal que enviïn un mis-
satge al seu correu electrònic: 
cabronsdevilanova@gmail.com

Torna la flama i la tremolor dels tambors amb 
el III Dia del Cabró a Vilanova del Camí 

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

 Dra. L’dia Ramos
 Otorinolaring˜loga

Visites concertades

LLETRADA SILVIA

lletradasilvia@gmail.com

Tel. 938034936

C/Castellfollit, 3   Igualada 

SÍLVIA  PIQUÉ

Tens clàusula TERRA 
a la teva hipoteca

 i encara no l’has reclamada?

No esperis: 
iuristriviumadvocats7@gmail.com

Tel. 656909454
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MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper dilluns a partir 
de les 8 del vespre tindrà lloc 
a la Sala d’Actes de l’Ajunta-
ment de Montbu la primera 
votació per escollir els fina-
listes dels 17ns Premis Bou, 
corresponents als anys 2015-
2016.

El jurat, format per membres 
de les entitats i associacions 
del municipi realitzarà aques-
ta votació, de la qual sortiran 
els quatre finalistes per cate-
goria.
Cal recordar que aquests 
Premis Bou es lliuraran 
el proper divendres 5 de 
maig, a Mont-Àgora.
 

Dilluns: primera votació 
per escollir els finalistes 
dels Premis Bou

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La diada de Sant Jordi 
tornarà a donar cita al 
comerç i les entitats vi-

lanovines a la plaça del Mer-
cat, aquest any coincidint amb 
un diumenge. Amb les  para-
detes de llibres, roses i altres 
articles de regal relacionats 
amb aquesta celebració, convi-
daran a la població vilanovina 
a viure una jornada literària i 
cultural. D’una banda, amb la 
visita a la Fira, que obrirà des 
de les 10 del matí i fins a les 7 
de la tarda, i de l’altra, amb al-
gunes activitats paral·leles or-
ganitzades des de la regidoria 
de Cultura i Vilanova Comerç
Al matí, pensant en el públic 
més petit, s’ha programat una 
actuació de titelles de la com-
panyia Micro Troupe, d’11 a 
12 del migdia. Tot seguit hi 
haurà una ballada de sardanes 
amb l’Associació Sardanista de 
Vilanova del Camí.
La quitxalla també podrà par-
ticipar en un concurs de di-
buixos de Sant Jordi organitzat 
per Endinsa’t i la regidoria de 
Cultura. Hi podran participar 
tots els infants, fins a 12 anys. 
A la plaça els facilitaran el ma-
terial i podran lliurar el seu di-
buix a la mateixa parada fins a 
dos quarts de dues del migdia.
La tarda també serà amenitza-
da per dues activitats a càrrec 
de Vilanova Comerç. La pri-
mera a les cinc, que consistirà 
en un contacontes i altres acti-
vitats infantils, i una hora més 

tarda, el berenar infantil amb 
xocolata i melindros.
En total, més d’una quinzena 
de comerços, entitats i partits 
polítics locals han confirmat 
la presència a la fira. Així, tin-
dran parada: +Kllibres, Asso-
ciació Cultural Camp del Rei, 
El Golafre, AMPA Joan Mara-
gall, Anfora’s, Tatanka, Endin-
sa’t, Artesania J. Pons, Brillos 
de Hadas, Daycris, el Racó de 
les flors, Sardanistes de Vila-
nova del Camí, Càritas –que 
canviarà llibres per menjar- i 
Vilanova Comerç, així com 
també l’equip de govern (PSC, 
VA, IPV-VV i DECIDE) i dos 
dels grups de l’oposició: V365 
i ERC.

El recital poètic de la UCE 

Anoia s’avança a Sant Jordi
I un any més, la UCE Anoia 
ha organitzat el recital poètic 
anual amb motiu de Sant Jor-
di. Enguany s’avança a dissab-
te, 22 d’abril. Començarà a les 
7 de la tarda, a la seu social de 
l’entitat, al carrer del Roser, 24 
de Vilanova del Camí.
Aquesta és una de les activitats 
culturals que des de la UCE 
Anoia programen amb més 
orgull donada la bona acolli-
da que, any rere any, té entre 
la població vilanovina. Al llarg 
d’una hora permet als assis-
tents compartir poesies d’au-
tors i procedència diversa que 
són recitats pels participants.
En acabat hi haurà una de-
gustació de productes ex-
tremenys.

Sant Jordi serà fidel a la cita 
vilanovina a la plaça del Mercat

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El passat 21 de desem-
bre de 2016, el Tribu-
nal de Justícia de la 

UE va dictaminar la retro-
activitat total de la devolució 
de les clàusules terra que es 
van aplicar sense cap trans-
parència. Segons dades de 
l’ADICAE, plataforma que 
representa a afectats per les 
clàusules sòl, a l’estat espa-
nyol hi ha més de 2.300.000 
hipoteques afectades per 
aquestes clàusules i s’estima 
que a Catalunya les xifres 
ronden els 400.000 afectats
L’Ajuntament de Vilanova 
del Camí amb el suport de 
la Diputació de Barcelona 
ha organitzat per a demà di-
jous, a les set de la tarda, a 
una xerrada informativa per 
explicar a la ciutadania com 
poden reclamar els imports 
pagats de més des de la data 
de constitució de la seva hi-
poteca. L’acte, dirigit per 
Andrés Naranjo, Tècnic de 
Consum d’ADICAE, es farà 
al Centre Cívic al barri La 
Pau, abordarà també les di-
ferents situacions en què es 
troben les persones afectades 
una vegada han presentat les 
seves reclamacions. Parlaran 
de les propostes que estan 
fent les entitats financeres, 

de quines estan retornant 
els imports indegudament 
cobrats i quines s’estan resis-
tint.
Des d’ADICAE han previst 
que aquesta sigui una xerra-
da molt didàctica i produc-
tiva. Començaran amb una 
explicació d’uns 45 minuts 
a la que seguirà un torn de 
preguntes del públic. Naran-
jo explica que està previst 
fer un incís de 5 o 10 minuts 
sobre les depeses financeres, 
quines es poden reclamar i 
quines no,  i també parlaran 
de l’IRPH, l’Índex de Refe-
rència de Préstecs Hipote-
caris que afecta més de mig 
milió d’hipoteques a tota 
Espanya i que també es pot 
reclamar. Les autoritats eu-
ropees van considerar que 
la configuració i el càlcul 
d’aquest índex eren suscep-
tibles de manipulació per 
part de les entitats i, per tant, 
també es consideren abusi-
ves. Hi ha hipotecats, explica 
el tècnic de consum d’ADI-
CAE, als quals se’ls han con-
gelat tipus inicialment varia-
bles després de la desaparició 
de referències com l’IRPH de 
caixes i el de la CECA.
Després de la xerrada, els ex-
perts oferiran assessorament 
personal a les persones afec-
tades que ho necessitin.

Experts d’ADICAE explicaran 
a Vilanova com reclamar 
l’import de les clàusules sòl

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Anoia Country va fer coin-
cidir la seva trobada del mes 
d’abril amb la celebració del 
seu desè aniversari. Va ser el 
passat dissabte 8 de abril, a la 
sala polivalent de Can Papas-
seit, on els fans del line dance 
amb música country, unes 150 

persones,  van ballar sense pa-
rar durant més de tres hores.
Perquè no fallessin les forces, 
l’AC va preparar una botifar-
rada que al costat del tradici-
onal pastís d’aniversari i altres 
sorpreses van acabar conver-
tint la vetllada en una gran 
festa.
Cal destacar l’assistència per 

sorpresa de bona part del nou 
consistori vilanoví encapçalat 
per l’alcaldessa, Noemí Truc-
harte, i la regidora de Cul-
tura, Imma González, que 
van fer entrega d’una placa 
commemorativa i van agrair 
a l’associació la feina feta i 
els va encoratjar a continuar 
per molts anys més

Trobada d’abril i celebració del desè 
aniversari d’Anoia Country

www.filnet.cat · info@filnet.cat  902 21 00 64
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Projectes dʼimplantació i comunicació
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Instalació de xarxes

Subministraments



22  |  COMARCA Divendres, 21 d’abril de 2017

ÒDENA / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Òdena 
ha editat el llibre “Òde-
na, al cor de Catalunya” 

una publicació on es presenta 
el municipi des d’una ves-
sant desconeguda i certament 
inèdita. Paraules i imatges es 
complementen a la perfecció 
en una bona simbiosi, sense 
destorbar-se. Per a la presen-
tació del llibre, l’Ajuntament 
ha organitzat un acte al saló 
de plens el pròxim dissabte 
22 a les vuit del vespre. En el 
decurs de l’acte es projectarà 
l’audiovisual “Òdena, terra de 
guix” i hi haurà un refrigeri 
per als assistents. L’acte està 
obert a tothom.
“Òdena, al cor de Catalu-
nya” és una mirada de reüll 
a l’Òdena més desconeguda 
però també a l’Òdena que tot-
hom pot identificar amb els 
seus principals signes d’iden-
titat. No tant sols es posa en 
valor el seu ric patrimoni i un 
entorn natural excepcional, 
sinó que els pobles, barris, ra-
vals i masos són els principals 
protagonistes.
El llibre ha estat escrit per 
l’odenenc Josep-Vicenç Mes-
tre i Casanova, autor de di-
verses publicacions i treballs 
d’Òdena així com d’estudis 
monogràfics, articles espe-
cialitzats i de divulgació de 

la comarca de l’Anoia. Les 
fotografies són del també 
fill d’Òdena Xavier Guisado 
Martínez, un jove fotògraf 
que ha deixat constància de 
la seva voluntat emprenedo-
ra en el món de la imatge i 
la fotografia i de l’igualadí, 
amb arrels familiars a Òde-
na, David Ribera i Cos, un 
fotògraf inquiet que ha creat 
un estil molt personal que ha 
estat reconegut per diversos 
premis.
L’autor presenta una Òdena 
actual i contemporània on 
l’emprenedoria i el treball i 

Òdena presenta el seu llibre “Òdena, al cor 
de Catalunya”

viure a pagès són realitats 
econòmiques compatibles i 
absolutament consolidades, 
un Òdena que manté estrets 
lligams amb el seu passat i la 
seva historia, però que tam-
bé ha obert nous horitzons 
mantenint la saviesa d’an-
tany amb tècniques actuals. 
Finalment també es presen-
ten i descriuen les principals 
fires i festes que al llarg de 
l’any fomenten el veïnatge i 
són la vitalitat del poble.
El llibre aglutina la sensibili-
tat artística de les fotografi-
es amb uns texts divulgatius 

que permeten, com relata 
Mestre, “aquella consciència 
recuperada que et converteix 
en ciutadà del món després 
de ser pobletà del lloc d’on 
vens”- com explica el prolo-
guista del llibre, el periodista 
Xavier Ribera.
De ben segur que aquesta 
publicació convidarà als 
propis odenencs i als lec-
tors en general a apropar-se 
als espais que es descriuen 
i a fer una visita pausada 
de retrobament i en molts 
casos, de descoberta del 
municipi d’Òdena.

El llibre ha estat 
escrit per l’odenenc 
Josep-Vicenç Mestre 

i Casanova, amb 
fotografies de Xavier 

Guisado i David Ribera

El pròxim dissabte 22 d’abril les 
llars d’infants d’Òdena obriran 
les seves portes per a les famí-
lies que vulguin conèixer els 
dos espais, les seves instal·la-
cions i els seus projectes edu-
catius. Per a l’ocasió, les edu-
cadores han preparat diverses 
activitats de racons per a ex-
plicar de manera més pràctica 
la metodologia del centre. Per 
segon any consecutiu, l’Ajun-
tament d’Òdena mantindrà 
obertes les dues llars d’infants 
al municipi: l’Avió de Paper 
(Pla d’Òdena) i Els Vailets (nu-
cli antic).
Ambdós centres són de titu-
laritat municipal i gestionats 
per la Cooperativa Encís i 
estan subvencionats pel De-
partament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. 
En aquest curs s’han ofertat 3 
grups a la llar d’infants Els Vai-
lets i 2 grups a la llar l’Avió de 
Paper. L’equip docent està for-
mat per nou educadores: cinc 
a la llar Els Vailets i quatre a 
la llar l’Avió de Paper d’atenció 
directa amb els infants menors 
de tres anys.
Les llars aposten per una pe-
dagogia de la quotidianitat 
que ajudi als infants a resoldre 
conflictes, aprendre a gestio-
nar el temps i les emocions i 
aprendre a compartir i coope-
rar. La filosofia de les llars és 
acompanyar i ajudar els infants 
a trobar-se amb ells mateixos, a 
saber què volen, a saber triar i 
a tenir eines per enfrontar-se i 
resoldre amb èxit els reptes que 
els plantegi la vida.
Les preinscripcions, que es fa-
ran entre els dies 3 i 12 de maig, 
ambdòs inclosos, poden fer-se 
trucant i demanant cita prèvia al 
telèfon 93 805 20 03 (Els Vailets) 
i 937 44 67 32 (L’Avió de Paper).

Portes obertes 
de les dues llars 
d’infants d’Òdena

Mercat la Masuca 85-88
08700 Igualada
T. 938 037 604 

 carnsduran@gmail.com

Som 
productors



COMARCA  |  23Divendres, 21 d’abril de 2017

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
viurà la festivitat de 
Sant Jordi amb diver-

ses activitats, organitzades 
des del teixit associatiu local 
i des de l’Ajuntament. Les 
propostes es concentraran el 
diumenge 23 d’abril i el di-
mecres 26 es farà una sessió 
de l’Hora del Conte a la bi-
blioteca municipal.
El diumenge, a la plaça de 
l’Ajuntament, a partir de les 
9 del matí i durant tot el dia, 
hi haurà una parada de ven-
da de llibres i roses. L’activi-
tat l’organitzarà l’Associació 
Cultural Barrufet Roig. En 
aquest mateix espai, de les 

10 del matí a la 1 del mig-
dia, l’Associació per a l’Oci 
de la Gent Gran posarà una 
parada per vendre llibres de 
segona mà. Aquesta mateixa 
entitat, a 2/4 d’1 del migdia, 
organitzarà una ballada de 
sardanes. A l’Espai Munici-
pal de la Gent Gran, de les 
10 del matí a les 12 del mig-
dia, es podrà veure un recull 
fotogràfic de les activitats de 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran organitzades entre 
els anys 2016 i 2017. El dime-
cres, a 2/4 de 6 de la tarda a la 
Biblioteca Municipal mossèn 
Cinto Verdaguer, es farà una 
sessió de l’Hora del Conte 
amb el títol “Contes de cap 
per avall”, a càrrec de Clara 

Llibres, roses, fotografies i contes per Sant Jordi a 
la Pobla de Claramunt

Gavaldà. Aquesta proposta 
s’organitzarà des de la regi-
doria de Cultura de l’Ajunta-
ment.  A l’escola Maria Bo-
rés, el divendres 21 d’abril al 
matí, els alumnes assistiran 
a la representació d’una obra 
en anglès a càrrec de la com-
panyia Jumping Ducks: per 
als cicle mitjà i superior serà 
“The Beauty and the Beast” i 
per als de cicle inicial i edu-
cació infantil, Pinocchio. A 
la tarda, al pati del col·legi, hi 
haurà una parada amb els tre-
balls dels alumnes realitzats 
amb fang i relacionats amb 
la diada. Cada alumne rebrà 
un llibre de regal, que aniran 
treballant durant els mesos 
que queden de curs. El dijous 

20 d’abril a la tarda, es farà 
una sessió de conta contes. 
A més de totes aquestes acti-
vitats, l’escola està decorada 
amb personatges de relats. Al 
llarg d’aquesta setmana, a la 
Llar d’Infants Municipal Sol 
Solet, els nens i nenes estan 
fent murals relacionats amb 

la diada i fan un drac i una 
rosa que s’enduran a casa. Les 
educadores explicaran a la 
quitxalla la llegenda de Sant 
Jordi amb titelles i es compra-
ran llibres nous per al centre. 
Aquestes activitats s’orga-
nitzaran des de la regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Els carrers i places de la Pobla 
de Claramunt es van omplir, el 
diumenge 16 d’abril al llarg del 
matí i migdia, dels cants del 
grup de caramelles de la Soci-
etat Coral la Lira. Una trente-
na de cantaires, entre adults i 
nens i nenes, van interpretar 
diverses cançons, sota la di-
recció de Joan Mas.
Les peces que van cantar van 
ser: la sardana El cavaller ena-
morat, La Balanguera, Dins el 
mar la vela blanca  i El ball del 
rotlletó, que van ballar la quit-
xalla. Les cantades centrals 
es van fer cap al migdia, a la 
sortida de missa i a la plaça de 
l’Ajuntament. A més de cantar, 
els cantaires van repartir cla-
vells entre el públic. 

Els cants del grup de caramellaires 
omplen els carrers i places de la Pobla

MONTBUI / LA VEU 

Òmnium Anoia pre-
sentarà, dilluns 24 
d’abril, una exposi-

ció sobre les lluites veïnals 
del barri de Sant Maure de 
Santa Margarida de Montbui. 
La mostra porta per títol La 
gent del barri dempeus, re-
cull la història de l’associació 
de veïns La Convivència i es 
podrà veure fins el diumenge 
30 d’abril al Mont-Àgora de 
Santa Margarida de Montbui. 
L’activitat s’emmarca en el 
projecte Lluites compartides, 
amb el que Òmnium Cultural 
vol fer un reconeixement a 
totes les lluites que han con-
tribuït a construir el nostre 
país. Lluites compartides pre-
tén ser un espai per compar-
tir les lluites, i fer visible i rei-
vindicar la feina de milers de 
persones anònimes que han 
treballat pel bé col·lectiu i 
han contribuït a construir un 
barri, un poble, una ciutat, un 
país i un món millor.

En el cas de l’Anoia, l’entitat 
ha escollit la lluita pels drets 
bàsics que va impulsar l’AA-
VV la Convivència del barri 
de Sant Maure durant, bàsica-
ment, els anys 70. L’exposició 
recollirà totes les lluites per 
aconseguir la llar d’infants 
i escoles, per l’accés a l’aigua, 
per tenir un ambulatori i per 
urbanitzar entre barrancs… 
i ho farà amb una exposició 
itinerant que es podrà visitar 
al Mont-Àgora, a la Viníco-
la, a l’Ateneu del casc antic, 
a l’Institut i, finalment, a la 
parròquia de Sant Maure. La 
inauguració de l’exposició serà 
dilluns 24 d’abril a les 19.30h 
al Mont-Àgora de Montbui. 

Inauguració de l’exposició 
de les lluites compartides 
de l’AAVV La Convivència 
de Sant Maure de Montbui

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
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Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com
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S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

A la Plaça de Fàtima, de Sant 
Martí de Tous, durant tot 
el matí  de la diada de Sant 
Jordi, tindrà lloc, com és ha-
bitual, la venda de roses i de 
llibres. A les 12 del migdia 
s’oferirà  el “Recital de Po-
emes Teresa Tort” , amb la 
participació de diferents rap-

sodes, petits i grans, incloent 
la recitació, en diferents idi-
omes, del Poema: “La Poesia” 
d’Antònia Vicens, escollit pel 
Dia Internacional de la Po-
esia-2017. 
Organitza i col·labora: 
Grup de Teatre “La Claca”, 
Associació “Amics de Tous” 
i el M.I. Ajuntament de Sant 
Martí de Tous.

Tous celebra sant Jordi 
amb llibres, roses i poesia

S. MARTÍ DE TOUS / LA VEU 

L’associació “Amics de 
Tous” amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament 

de Sant Martí de Tous, or-
ganitza el Concert del grup 
IL·LÚRIA, format per Mar-
tí Senserrich, Ricard Cots i 
Steen Knudsen, els quals es 
van conèixer a l’Escolania de 
Montserrat. D’aquesta amis-
tat, el setembre de 2014, en va 
néixer IL·LÚRIA, un projecte 
musical format per bateria, 
guitarra i teclats, respectiva-
ment, al qual se li va sumar un 
saxo, Pau Senserrich. L’educa-
ció musical a l’escolania els 
ha format per tenir recursos 
i compondre en variació d’es-

til. Els seus darrers treballs 
són ‘Benvinguts’, ‘El teu amic’ 
o ‘La crueltat de l’oblit’, aques-
ta darrera reconeguda amb el 
Premi Sibelius-La Casa dels 
Pianos, com a millor compo-
sició presentada al 34ens Pre-
mis Lacetània de la Catalunya 
Central. 
Des de la nostra associació 
els encoratgem a seguir en-
davant, ja que tal com diu el 
seu nom artístic, que en llen-
guatge “inuit” vol dir Iceberg, 
ara son com la punta d’aquest 
iceberg però tenen , encara, 
molta cosa per dir-nos. 
El concert, serà el dissabte, 22 
d’abril de 2017, a les 19 h. al 
Casal de Tous (Cinema). Preu 
de l’entrada 3 euros.

Il.lúria en concert 
a Sant Martí de Tous

LA LLACUNA / LA VEU 

Els Geganters i Grallers 
de La Llacuna varen vi-
atjar fins a la població 

belga de Châtelet per partici-
par de la tradicional cavalcada 
en motiu d’una festa molt arre-
lada a la localitat que es celebra 
des del 1861 impulsada per 
Olivier Gilles, una personalitat 
molt lligada al Châtelet d’aque-
lla època.
Els actes centrals de la festa van 
transcórrer durant els dies 7, 8 
i 9 d’abril de 2017. 
Divendres 7 d’abril per la tarda 
va tenir lloc l’inici de la festa 
a on, l’associació Les Gilles de 
Châtelet, fan la seva primera 
actuació tot vestint-se amb pi-
jama, amb una espelma a la ma 
i amb esclops de fusta. Aquesta 
vestimenta significa el fet de 
llevar-se i començar amb for-
ces el cap de setmana tant in-
tens i amb tantes activitats.

Dissabte 8 d’abril, els Geganters 
i Grallers de La Llacuna, varen 
ser rebuts per l’Alcalde de Châ-
telet i regidors a on va tenir lloc 
una sèrie de ball de gegants del 
Gegant Pierre Paulus de Châ-
telet i els gegants Andreu i Ma-
ria de La Llacuna a ritme d’una 
orquestra local i dels Grallers i 
Timbalers de La Llacuna res-
pectivament. Posteriorment hi 
van haver els parlament i in-
tercanvi de records seguit d’un 
petit aperitiu.
Diumenge 9 d’abril era el gran 
dia amb la organització dels 
actes centrals de la festivitat. 
Les activitats van començar 
a les 03:00h, moment que es 
concentren Les Gilles de Cha-
telet que es composen per Les 
Gilles i el que representen els 
camperols amb una vestimenta 
amb l’interior de palla. La tra-
dició diu que es beu champany 
i ostres fins a les 05:30h que co-
mença una desfilada pels car-

rers de Châtelet. Al voltant de 
les 08:30h van arribar les Gilles 
i els camperols, des de 3 punts 
diferents de la localitat, fins a 
un punt central tot realitzant 
una coreografia tradicional.
A les 15:00h va donar inici a 
la tradicional Cavalcada de 
Châtelet la qual va durar apro-
ximadament quatre hores. En 
aquesta gran cercavila hi va 
participar un grup de gaites i 
balladors escocesos, diversos 
grups de batucades, un grup 
de danses brasilenyes, diversos 
grups de carnaval, les Gilles de 
Châtelet, el gegant Pierre Pau-
lus de Châtelet, gegants de Les-
sines Magritte i els Geganters i 
grallers de La Llacuna. 
Per finalitzar, al voltant de les 
21:30h, Les Gilles i els cam-
perols, a ritme d’orquestra, es 
dirigeixen a una de les places a 
on està situat el que representa 
un Gille de palla que es cremat 
davant de la multitud. 

Els gegants de la Llacuna a Châletet

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. 
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CAPELLADES / LA VEU 

Des del dimarts 18 
d’abril fins al mateix 
diumenge de Sant 

Jordi Capellades celebrarà 
aquesta festa amb moltes ac-
tivitats previstes, que acaba-
ran amb la Cobla Sant Jordi 
Ciutat de Barcelona tocant el 
mateix diumenge 23 d’abril, a 
dos quarts d’una del migdia a 
la plaça Verdaguer. “En la lí-
nia del darrer Mercat Figueter, 
hem buscat desconcentrar les 
activitats, que n’hi hagués al 
llarg de tota la setmana 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 lite-
rària, sinó que també hi haurà 
concerts, exposicions...” des-
taca Àngel Soteras, regidor de 
Cultura.
El divendres 21 d’abril serà 
un dia ple de propostes. A les 
9:30,  matinal de contes per als 
nens i nenes més petits de les 
escoles capelladines. A les sis, 
taller de Sant Jordi, amb ins-
cripció prèvia a la Biblioteca. I 
al Saló Rosa de la Lliga, a dos 
quarts de vuit del vespre, pre-
sentació del llibre La paret de 
les mentides i altres històries, 
de Franc Guinart.
El dia 22 d’abril tota l’acció es 
traslladarà a la plaça de Cata-
lunya, engalanada expressa-
ment per acollir totes les para-
des de roses i llibres de deu a 
dues de la tarda. A la mateixa 
hora començaran les activitats 
de la Biblioteca amb espais de 
lectura i activitats per als in-
fants. A dos quarts de dotze, 
contes amb la Marta Rico, de 
la Taula de Dones. A les dotze, 
manualitats diverses proposa-
des amb El Taller. Per als més 
grans, presentació del llibre 
Muso Kunda, la casa de les 

dones amb l’escriptora Gem-
ma Freixas a dos quarts d’una 
del migdia. Seguidament, a la 
una, començarà la signatura 
de llibres, amb els escriptors 
Gemma Freixas i Franc Gui-
nart. Abans d’acabar la jor-
nada, encara es podrà gaudir 
d’un Concert-vermut.
La darrera proposta de Sant 
Jordi serà el mateix diumenge 
23 abril, a la plaça de Verda-
guer, amb un concert i ballada 
de sardanes amb la Cobla Sant 
Jordi Ciutat de Barcelona, a 
partir de dos quarts d’una del 
migdia. 
Segons Àngel Soteras, “la 
Cobla Sant Jordi Ciutat de 
Barcelona, pel seu reconegut 
prestigi, és segurament la cire-
reta del pastís, però no l’única. 
També volem destacar la par-
ticipació d’autors consolidats 
vinculats a Capellades com la 
Gemma Freixas o la presència 
d’escriptors menys coneguts 
fora, com el Franc Guinart o 
el Cèsar Ramper.”
Finalment, també cal destacar 
el concurs d’aparadors de Sant 
Jordi que han organitzat des 
de Capellades Comerç, per 
escollir a través de les xarxes 
l’aparador més ben engalanat.

Roses contra l’oblit nova-
ment a Capellades
Coincidint amb la Diada de 
Sant Jordi enguany s’ha deci-
dit repetir la iniciativa Roses 
contra l’oblit, que l’any passat 
va tenir molt bona acollida.
Aquesta proposta consisteix 
en visitar a persones grans de-
pendents i porta’ls-hi una rosa 
i un pastisset de Sant Jordi. 
A cada domicili s’hi desplaça 
un regidor, acompanyat de 
voluntaris de l’Institut que es-
tan fent l’assignatura de Servei 
Comunitari.
Roses contra l’oblit es va co-
mençar l’any passat a proposta 
de la regidoria d’Acció Social, 
que va voler tenir present a les 
persones que no poden viure 
de manera activa la festa de 
Sant Jordi. Va tenir bona aco-
llida tant per part de la gent 
gran com pels voluntaris que 
van tenir molt bona predispo-
sició. Així ho valora el regidor 
d’Acció Social, Salvador Vi-
ves, “es combinen de manera 
intensa l’emoció o agraïment 
de les persones que per raons 
d’edat o mobilitat estan temps 
en solitud, amb la il·lusió i 
força dels joves voluntaris”. 
L’acció es durà a terme aquest 
divendres 21 d’abril a la tarda. 

Capellades celebra intensament Sant Jordi

CAPELLADES / LA VEU 

El proper dimarts 25 d’abril 
es farà a Capellades una xer-
rada  i una demostració per 
explicar com funciona un 
desfibril·lador, a càrrec de 
Jordi Ventura, de Cardiosos.
Capellades és un espai Car-
dioprotegit, amb desfibril·la-
dors instal·lats a Cal Ponet, 
el Pavelló Poliesportiu, el 
Camp Municipal d’Esports, 
el Teatre de La Lliga i un al-
tre desfibril·lador mòbil que 
està al cotxe de la Policia Lo-
cal. L’objectiu és que es la vila 
estigui coberta amb aquests 
aparells de reanimació per 
donar assistència en cas de 
necessitat. 
A banda de la instal·lació en 
diferents espais, el programa 
també contempla que es faci 
formació, per exemple amb la 
xerrada demostració del pro-
per dimarts, a dos quarts de 

set de la tarda, a la sala d’actes 
de la Biblioteca El Safareig.
Des de l’Ajuntament de Ca-
pellades s’està estudiant la 
possibilitat de millorar el 
servei, instal·lant més punts 
de cobertura.

Vols saber com funciona 
un desfibril·lador?

CAPELLADES / LA VEU 

El proper dimarts 25 d’abril 
es farà dues jornades de por-
tes obertes a la llar d’infants 
Vailets, de 9:30 a 11:30 per a 
totes les persones que vulguin 
veure com funciona el centre 
en el seu dia a dia habitual.
Cal recordar que des del di-
marts 2 de maig fins al di-
vendres 12 de maig es podrà 
fer les inscripcions per al 
proper curs a la llar d’infants 
vailets. La documentació que 
cal fer arribar és la fotocòpia 

del DNI del pare i la mare 
(amb full d’empadronament 
si el domicili no està actua-
litzat), la fotocòpia del llibre 
de família i la fotocòpia de la 
targeta sanitària.
Tots aquests papers es poden 
portar a la mateixa escola, de 
dilluns a divendres de 9:30 
a 12:30 i de l15:15 a 16:30, 
o bé a l’Oficina Municipal 
d’Escolarització (OME), a 
l’Ajuntament, de dilluns a di-
vendres de 12:30 a 14 hores i 
el dissabte 6 de maig de 10 a 
13 hores.

Portes obertes a la llar 
d’infants Vailets

ES NECESSITA:
Persona per dpt. Administratiu/Comptable
 Amb experiència
 Amb anglès
 Es valoraran altres idiomes
curriculums a:

info@mimaxlighting.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

En Jordi i la Isabel 
celebren 25 anys de casats. 

Una �ta més que treballada i merescuda.
La família, els amics i companys de la redacció els 
desitgem que gaudeixin com cal d'aquest dia i de 

tots els que queden per venir, amb la mateixa passió 
i il·lusió amb la que ho han fet sempre. 

De tot cor, felicitats. Us estimem!  

El proper 23 d'abril, 
a casa de la família 

Puiggròs - Pola, 
estan de celebració.
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Aquest dissabte, 22 
d’abril, s’inaugurarà el 
nou Centre d’Atenció 

a la Gent Gran, la proposta 
pionera dels Hostalets de Pi-
erola en polítiques sobre les 
persones de més edat.
L’esperat equipament signi-
fica un pas endavant més en 
l’atenció a la gent gran que de-
senvolupa el consistori hosta-
letenc.
El Centre d’Atenció a la Gent 
Gran forma part d’una sèrie 
de recursos orientats a donar 
resposta a la voluntat majori-
tària dels avis i àvies del mu-
nicipi: Viure a casa mentre 
els sigui possible i, al mateix 
temps, rebre una gran diver-
sitat de serveis i activitats du-
rant el dia adaptats a les seves 
necessitats, preferències, inte-
ressos i gustos. El nou equipa-
ment serà un espai especialit-
zat en donar suport a la gent 
gran que necessiti organitza-
ció, supervisió i assistència.
L’edifici serà la nova seu de 
l’Oficina d’Atenció a la Gent 

Gran, permetrà desenvolupar 
el programa de Salut Integral i 
acollirà activitats com els cur-
sos, tallers, xerrades, gimnàs-
tica, fisioteràpia, etc.
El Centre té una mica més de 
300 m2 de superfície constru-
ïda i conté un vestíbul i recep-
ció, una sala polivalent, una 
sala de fisioteràpia, diversos 
despatxos i un jardí exterior 
per gaudir del bon temps. 
L’edifici està dissenyat amb to-
tes les mesures d’accessibilitat 
i funcionalitat pensades per a 

tothom.
El programa de la inaugura-
ció serà el següent:
- 12.00: Inauguració oficial i 
parlaments institucionals
- 12.30: Portes obertes al Cen-
tre d’Atenció
- 13.00: Aperitiu popular
- 17.00: Sessió de música i 
moviment a càrrec de Laura 
López i Isidre Vallès (pista del 
parc de Cal Ponsa)
- De 17.00 a 19.00: Punt 
informatiu per a persones 
interessades.

En marxa el nou Centre d’Atenció a la 
Gent Gran dels Hostalets de Pierola

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Coincidint amb el di-
lluns de Pasqua i a les 
acaballes de Setmana 

Santa, aquest 17 d’abril va co-
mençar la Setmana de la Gent 
Gran amb un dels principals 
actes, la 50a Festa de la Velle-
sa.
Amb el dinar d’homenatge als 
hostaletencs de 70 anys o més 
que va comptar amb prop de 
200 comensals que van assistir 
a la sala del teatre del Casal, es 
va donar el tret de sortida a la 
Setmana de la Gent Gran dels 
Hostalets de Pierola.
Rebuts per l’alcalde dels Hos-
talets de Pierola, Daniel Ven-
drell, els avis i àvies convi-
dades van rebre un obsequi 
que, enguany, consistia en un 
àlbum de fotos artesanal. En 
la trobada d’aquest any, l’avi 
assistent de més edat va ser 
Fernando Alcón de 97 anys.
La regidora de Gent Gran, 
Marta Casas, va adreçar unes 
paraules als assistents on va 
fer referència a la 50a edició 
d’una trobada que va comen-
çar el 1948 (amb algunes pau-

ses) en un homenatge als avis 
de 80 anys o més gràcies a un 
patronat format per les perso-
nes més influents del munici-
pi (alcalde, mossèn, mestre...). 
En aquella primera ocasió la 
venda d’un quadre i una obra 
de teatre van servir per recap-
tar fons per poder celebrar 
una festa que va comptar amb 
23 avis.
Després de dinar va tenir lloc 
el xou d’humor de l’humorista 
Mayte Carreras que amb els 
seus acudits, anècdotes a l’es-
til ‘Teresina’ sobre situacions 
quotidianes va fer passar una 
molt bona estona a tots els 
assistents. També va agradar 
molt els diferents balls de la 
Polinèsia amb el grup Tahon-
ga que van demostrar un gran 
talent amb les danses tradici-
onals i misterioses de Tahití, 
Hawaii o l’illa de Pasqua.
La Setmana de la Gent Gran 
continua fins diumenge amb 
teatre, xerrada, caminada, ex-
cursió a Castelldefels, Palau de 
la Música Catalana i Vallirana, 
òpera, sarsuela o la inaugura-
ció del Centre de la Gent Gran 
entre altres propostes.

La Festa de la Vellesa 
dels Hostalets de Pierola 
arriba a la 50a edició.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L’espectacle Antologia de la 
Sarsuela, s’esdevindrà el pro-
per diumenge, 23 d’abril de 
2017, a les 18 hores, a càrrec 
de la Companyia de Sarsue-
la Ciutat Comtal, l’Orques-
tra Aula Lírica de Grano-
llers, Cor de Sarsuela i Ballet 
Isa Moren, sota la direcció 

d’Anibal Gil.
Aquest espectacle està or-
ganitzat conjuntament pels 
amics de la Música i l’Ajun-
tament dels Hostalets de 
Pierola com a cloenda de la 
setmana de la Gent Gran, per 
la qual cosa, l’Ajuntament 
convida a totes les perso-
nes grans censades al poble 
i queden reservades part de 

“Antologia de la sarsuela” al teatre del 
Casal Català

les localitats de platea que 
seran numerades.  L’entrada 
té un preu de 15 euros.
S’interpretaran fragments de 
sarsueles tan conegudes com 
Doña Francisquita, La viuda 
alegre, La rosa de azafran, 
Cançó d’amor i de guerra, La 
Tabernera del Puerto, La Ver-
bena de la Paloma, Marina, o 
Los Gavilanes, entre d’altres.

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes

c/Comarca 62,   tel .  93 131 35 58
IGUALADA abacicles@gmail .com

PROMOCIÓ PRIMAVERA
 

GT VERB
doble 

suspensió 
I-Drive

 sistema
100€
en 12 

quotes
sense

interessos
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

Aquest passat diumen-
ge de Setmana Santa 
una trentena de can-

taires de totes les edats, des de 
5 fins a 75 anys, van sortir a 
Vilanova d’Espoia per celebrar 
una de les festes més populars 
catalanes, les caramelles. 
Enguany s’ha arribat a la 62e 
edició de les Caramelles de  
Vilanova d’Espoia. Dirigits 
per Núria Subirana, els cara-
mellaires van recórrer, durant 
tot el diumenge al matí, les ca-
ses i masies del poble per can-
tar, ballar i mantenir aquesta 
tradició. 
El punt de trobada va ser a 
les 9h del matí al Centre Re-
creatiu Cultural de Vilanova 
d’Espoia, on, després d’un bon 
esmorzar i els darrers  assajos, 
van iniciar el recorregut; Can 
Muntades, La Serra i nucli 
d’Espoia per finalment, des-
prés de la missa,  acabar a la 
plaça de l’església i oferir  tot 

el repertori. 
Al llarg del recorregut, els ca-
ramellaires porten dues bar-
res, una amb un cistell i l’altre 
amb una nina catalana amb 
un ramet que ofereixen a cada 
casa en record de l’estada i que 
per part de l’espectador es re-
gracia amb una paga.

Vilanova d’Espoia viu les tradicionals 
Caramelles

El mateix diumenge, en aca-
bar, els caramellaires més pe-
tits va rebre per part del Cen-
tre Recreatiu una mona i per 
celebrar-ho tot plegats, l’ende-
mà, Dilluns de pasqua, tota la 
colla i familiars es van trobar 
per compartir una arrossada 
popular i la mona.

LA TORRE DE C. / LA VEU 

L ’Ajuntament de la Tor-
re de Claramunt ha 
posat en marxa un 

radar pedagògic en el Camí 
de la Torre Baixa. L’objectiu 
d’aquesta nova instal·lació no 
és sancionador, si no és per-
què que els conductors del 
trànsit rodat prenguin cons-
ciència que es tracta d’una 
zona que no es pot superar 
els 40 km/hora i  informar de 
la velocitat a la qual circulen.
La instal·lació d’aquest ra-
dar respon a la demanda de 
diversos veïns de la zona a 
l’Ajuntament, per regular l’ex-
cés de velocitat d’alguns ve-
hicles en aquest tram. Així, 
l’Ajuntament, a més d’aquesta 
acció reforçarà la presència 
dels Agents Municipals en les 
zones urbanes de major tran-
sit amb la finalitat d’informar 
i fer complir la normativa 
d’estacionament i de conduc-
ció viària. 
Les dades de velocitat que 
s’obtinguin serviran al Cos 
d’Agents Municipals i al de-

partament de Mobilitat i Via 
Pública de l’Ajuntament per a 
valorar la necessitat d’instal-
lar, llavors sí,  el radar sanci-
onador, entre altres possibles 
mesures arquitectòniques per 
reduir la velocitat del carrer. 
La campanya informativa i 
de conscienciació del radar 
pedagògic tindrà una durada 
d’un mes.

Radar pedagògic en el 
Camí de la Torre Baixa

LA TORRE DE C. / LA VEU 

L ’Ajuntament de La 
Torre de Claramunt 
ha obert el procedi-

ment per a atorgar permi-
sos  per a 12 parades per al 
mercat de venda no seden-
tària al mercat setmanal dels 
diumenges. El mercat set-
manal de la Torre de Clara-
munt és un punt de trobada 
dels veïns i veïnes del mu-
nicipi i pobles dels voltants, 
se celebra de nou del matí a 
dues del migdia tots els diu-
menges de mes.  Les para-
des solen ubicar-se al carrer 
Castell i carrer Torre Baixa, a 
peu del Castell, on els veïns i 
veïnes gaudeixen de l’entorn 
i passen un agradable matí 
comprant en família.  
Les tipologies de parades 
que s’accepten són de ven-
da d’aliments, de productes 
tèxtils i utensilis de la llar i 
de productes d’artesania. El 
contracte que s’ofereix és de 

15 anys prorrogables amb 
una quota de 35€ per trimes-
tre. Les persones interessa-
des a obtenir una plaça tenen 
temps fins el 10 de maig per 
a presentar la documentació. 
Per a més informació poden 
consultar-se les bases a la 
web del consistori. 
L’objectiu de la celebració 
d’aquest mercat és, com ex-
plica l’alcalde del municipi, 
Jaume Riba, “dinamitzar el 
nostre municipi i generar 
activitat econòmica als lo-
cals comercials de La Torre 
de Claramunt”. En aquest 
sentit, i per sumar sinergies, 
els comerços del nucli antic 
se sumen al mercat i obren 
els diumenges per aprofitar 
el flux de visitants. D’altra 
banda, l’Ajuntament preveu 
organitzar activitats paral·le-
les per a promocionar l’espai 
i que el mercat es consolidi 
com a punt de trobada de ve-
ïns i veïnes on van a passar 
els diumenges en família.

La Torre ofereix 12 places 
per a parades per al 
mercat dels diumenges
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“Podrem complir amb tot el programa electoral, els diners no 
seran un impediment, perque no devem ni un euro”
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Jordi Madrid, al seu despatx de l’alcaldia. Foto: Jordi Puiggròs.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

És a punt de complir-se 
el segon any de man-
dat de l’actual govern 

que comparteixen ERC, que 
va guanyar les darreres elec-
cions municipals, amb cinc 
regidors, i el PDeCAT, que en 
compta amb quatre. Abans del 
proper relleu a l’alcaldia en 
favor de Josep Llopart, l’alcal-
de Jordi Madrid ha conversat 
amb La Veu sobre la situació 
municipal i els projectes en 
marxa. 
 

P. Ja compta amb prou ex-
periència a l’alcaldia, des de 
l’any 2009 va assumir el càr-
rec en funció, llavors, d’un 
pacte amb el PSC. En aquesta 
ocasió, segueix l’acord amb el 
PDeCAT (antiga CiU), amb 
qui ja governava a l’anterior 
mandat. El balanç deu ser fa-
vorable...
R. Estem contents. Ens n’ado-
nem que el projecte que vam 
presentar quan ens vam pre-
sentar a les eleccions el po-
drem tirar endavant, malgrat 
les intervencions que hi ha per 
part de l’Estat a l’Ajuntament. 
La sintonia que hi ha entre els 
dos grups que formem el go-
vern és òptima. I també pen-
so que d’això se’n beneficia la 
població. Farem tot el que vam 
prometre que faríem.

P. Més d’un alcalde voldria 
una situació econòmica a 
l’Ajuntament com la que té 
Piera.
És una situació envejable, sí. 
L’endeutament és zero, no de-
vem ni un euro. És més, tenim 

estalvis, gràcies a l’esforç que 
han fet tots els vilatans. El nos-
tre deure és ara revertir aquest 
esforç en nous i millors equi-
paments al poble, i més serveis 
a les persones.

P. Recentment heu aprovat el 
pressupost municipal. L’opo-
sició comparteix aquesta re-
flexió que feia vostè?
R. L’oposició demana més, i 
s’entén que ho faci. El pressu-
post que hem presentat és for-
ça auster, encara, perquè estem 
dins d’un pla econòmic finan-
cer i això ens obliga a no poder 
agafar romanent, estalvis. Per 
això només hi ha dues inver-
sions, la reordenació urbanís-

tica a l’entorn del CAP, que és 
la primera fase d’una via verda 
que ha d’anar fins a Ca n’Agui-
lera, i la via verda cap a Hos-
talets. Hi ha projectes que han 
quedat aparcats, com la zona 
esportiva o la plaça de la Creu. 
Aquest any hem de complir 
amb uns paràmetres que ens 
marca l’Estat.

P. I com pot ser que un mu-
nicipi que no deu ni un euro, 
estigui sota l’amenaça i con-
trol d’un pla financer de l’Es-
tat?
R. Les regles de la despesa 
i de l’equilibri pressuposta-
ri, que marca la nova llei. Si 
gastes més que l’any anterior, 

el següent no pots fer segons 
quines despeses. I si gastes més 
del que ingresses, també. No-
saltres vam gastar el 2015 més 
que el 2014, perquè el 2014 es 
va gastar molt poc... Aquesta 

norma ens castiga molt. És per 
a tothom, deguis o no deguis. 
Això demostra la poca cintura 
del govern de l’Estat, perquè 
aquesta regla de la despesa, per 
a consistoris que no estan en-
deutats com el nostre, no hau-
ria d’existir. S’entén que es fes 
perquè hi havia ajuntaments 
que es van endeutar moltís-
sim, per damunt de les seves 
possibilitats, però no és el cas 
de Piera... Al final, resulta que 
els ajuntaments que ho han fet 
bé, acaben castigats, i els altres 
van fent. És injust.

P. Això atura inversions 
importants, però també les 
petites?

Entrevista a l’alcalde de Piera, Jordi Madrid (ERC)

Noves instal·lacions 
esportives, vies verdes 
dins del municipi, un 
heliport al nou CAP, 

clavegueram i reasfal-
tat en carrers d’alguns 

barris del nucli, projec-
tes pendents per aquest 

mandat municipal

és

és RENDA
2016

piera@gestoriagaltes.com



“Estem batallant 
juntament amb 
Masquefa, Sant 
Esteve Sesrovires 

i els municipis 
veïns pr a que ens 

desdoblin la B-224. 
Soc moderadament 

optimista. Una primera 
fase seria el tram 

Martorell-Sant Esteve”
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R. Sí, és clar. Mira, a Piera hi 
ha carrers de barris en molt 
mal estat, que necessiten un 
reasfaltament, alguns encara 
sense clavegueram. No ho 
podem fer, almenys aquest 
any. No té cap sentit, això. 
Però hi ha més coses que vo-
lem fer, perquè les instal·laci-
ons esportives necessiten una 
millora, o volem fer també un 
heliport en condicions, ara 
que tenim el nou CAP. Espe-
rem poder fer-ho tot, gràcies 
a que no estem endeutats. 
Aquesta és la idea. No tenim 
excusa per no fer-ho.

P. No ho fareu tot sis mesos 
abans de les eleccions?
R. No, no. L’experiència ens 
porta a que el darrer mig any 
intentem no fer res. La inten-
ció és avançar-ho tot, ja ho 
retarda prou l’administració 
central.

P. Quins són els projectes 
prioritaris, fins al final del 
mandat?
R. Unes noves instal·lacions 
esportives, amb un nou camp 
de futbol de gespa artifici-
al, i un nou pavelló, tot ple-
gat davant del què hi ha ara. 
També volem comunicar tots 
els barris i les poblacions ve-
ïnes amb vies verdes, aquest 
és un projecte molt bonic, i 
que té molta acceptació, per-
què ara està molt de moda 
córrer, caminar o anar amb 
bici. A més posa en valor el 
nostre patrimoni natural. Es 
tractaria de connectar Can 
Aguilera, Bosc de l’Àliga, 
Hostalets i Can Martí. Tam-
bé volem arreglar la plaça de 
la Creu, que la tenim al mig 
del poble i passa una mica 
desapercebuda. Seria neces-
sari un heliport al CAP, de fet 
l’helicòpter ve força vegades i 
aniria molt bé, a més situaria 
Piera com a centre de l’Anoia 
Sud. També caldria posar cla-
vegueram a El Portell i a Can 
Mussarro, i reasfaltar molts 
carrers del municipi. Tenim 
un pla per a poder fer aques-
tes inversions i els diners no 

han de ser un impediment.

P. La bona salut de l’Ajunta-
ment es reflecteix també en 
la de les famílies de Piera?
R. Llastimosament no té res 
a veure. Que l’Ajuntament 
estigui bé es deu a molts fac-
tors, per exemple el volum de 
nòmines, que és baix respec-
te a d’altres. Piera és un poble 
castigat per l’atur en una co-
marca que ja ho està passant 
prou malament en desocupa-
ció. Intentem combatre-ho 
fent cursos, i també anant a 
buscar empreses, però el pro-
blema que tenim és que no hi 
ha bona comunicació. És el 
primer que ens diuen. Hi ha 
20 minuts de temps fins a una 
carretera de doble sentit. 

P. La solució és el desdobla-
ment de la carretera fins a 
Martorell, però ja porteu 
molt temps en això. Ets op-
timista?
R. Estem batallant juntament 
amb Masquefa, Sant Esteve 
Sesrovires i els municipis ve-
ïns per a que ens desdoblin la 
B-224. Hi guanyaríem molt. 
Sóc moderadament opti-
mista, hem proposat que es 
faci per fases, perquè amb el 
temps he acabat veient que si 
les coses es fan a poc a poc, 
és més fàcil que te les donin. 
Una primera fase seria el 
tram Martorell-Sant Esteve, 
on hi ha molta concentració 
d’empreses. Ja s’ha fet alguna 
rotonda pensant en això. La 
segona fase seria Sant Este-
ve-Masquefa, i la darrera fins 
a Piera. En aquest projecte 
anem tots a una, hi ha un 
consens absolut i molt bona 
sintonia. Estic molt content, 
en això.

P. Podria ser l’embrió d’una 
futura mancomunitat, a l’es-
til de la que hi ha a la Conca 
d’Òdena?
R. El que fem junts, ens bene-
ficia a tots. I som més forts.

P. Piera és una població 
molt diversa, també d’orí-
gens diversos. I les eleccions 
municipals les va guanyar 
ERC. Com s’entén, això, en 
ple procés sobiranista?
R. Doncs no ho entenc, des 

d’aquest punt de vista. El que 
m’inclino a pensar és que la 
gent sap valorar la capacitat 
de gestió i serietat que tenim 
la gent d’Esquerra a Piera... 
Jo al poble no vaig a tot ar-
reu amb l’estelada, no soc de 
barretines i de faixes, sinó 
que primer hi poso que els 
carrers estiguin nets, i que els 
serveis funcionin. Això no 
vol dir que jo deixi de banda 
que vull una Catalunya inde-
pendent. Es dona per supo-
sat. 

P. Però a l’hora del referèn-
dum, l’alcalde de Piera po-
sarà facilitats?
R. Totes. Ja ho hem dit al ple 
municipal, això, ja ho sap tot-
hom. Afortunadament, sem-
pre hi ha hagut un respecte 
per a totes les forces políti-
ques. L’alcalde de Piera estarà 
al servei del què digui el Par-
lament de Catalunya.

P. Ja tenim Vegueria Pene-
dès. A Piera us hi sentiu més 
còmodes?
R. El nostre territori ja és 
Penedès, ja es veu pel nostre 
paisatge. No ho sé, en aquest 
tema tinc idees molt confo-
ses, però penso que anirà bé, 
anem a sumar, i la idea de 
tres capitals està molt encer-
tada. Però no tinc prou docu-
mentació, certament. 

Acabar el Centre d’Assistència Primària de Piera ha estat un dels cavalls de batalla dels darrers anys.

RESTAURANT

ARCS
de Piera

Ctra. Capellades
 a Martorell s/n

08784 Piera

arcsdepiera@hotmail.es
www.arcsdepiera.com

93 778 89 59

Fabricación de tubos de cartón

C/ Newton, nº 1 Apartado Correos 30
  Tel. 93 779 47 70 

08784 PIERA - BARCELONA              
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PIERA / LA VEU 

El mes d’abril és sinò-
nim de festa i de sortir 
al carrer a Piera, ja que 

s’hi celebren la Fira i les Festes 
del Sant Crist, un dels esdeve-
niments més participatius de 
la vila.
Un dels objectius de la fira és 
també donar presència a les 
iniciatives de fora de Piera que 
també hi participen i que hi 
aporten valor afegit. Durant 
el cap de setmana s’ofereix un 
ampli programa d’activitats, 
en què conviuen els expositors 
amb les activitats ciutadanes, 
musicals, infantils i esportives. 
El castell de Jaume i, la Sala 
municipal d’exposicions i l’es-
tudi Pere Bosch Morera també 
acullen diverses exposicions 
durant la fira i també les festes.
Un dels actes més importants 
ja instaurats durant la passada 
edició serà la fira medieval, que 
enguany es tornarà a instal·lar 
des de la plaça de la creu fins 
al carrer de la plaça i acollirà 
jocs, atraccions, actuacions en 
directe i gastronomia.

DIVENDRES 21
- a les 18 h, al Teatre Foment 
de Piera
Lliurament dels V Jocs Flo-
rals
- a les 23 h, a la plaça del Peix
Tradicional encesa de la font 
del peix
- a les 23.30 h, a la plaça del 
Peix
Concerts amb Chop Suey 
(versions system of a down) i 
Dj Baena

DISSABTE 22
- de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, 
al carrer de la Guinovarda

II jornades 4x4 vila de Piera
- a les 11 h, al carrer Piereta
Inauguració de la XXVII Fira 
del Sant crist de Piera a càrrec 
de Josep Lluís Salvadó Teresa, 
secretari d’Hisenda de govern 
de la Generalitat
- d’11 a 14 h, a les carpes del 
carrer Piereta
Taller de Sant Jordi, amb Ve-
rónica Cano
- d’11 a 14 h, al carrer de la Pla-
ça
Inflables i ludoteca
- de les 12 h fins a la mitjanit, al 
carrer sant Cristòfol
Creació del gintònic més gran 
del món (1.000 litres)
- a les 12 h, a l’escenari de la 
zona infantil
Tato’s show amb ninots, a càr-
rec d’espectacles Fanne
- de 12 a 13 h, a l’escenari 11 de 
setembre
Classe de bachata per parelles
- a les 12.30 h, a la plaça del 
Peix
Concert vermut amb The 
Curlies.
- a les 13 h, a la plaça de la Creu
Espectacle de combats medi-
evals
- a les 17 h, pels carrers de la 
fira
Actuació de la colla de tam-
bors dels Diables de Piera
- de 17 a 20 h, a la placeta de les 
Abadesses
Firaesplai: un tast de lleure 
inclusiu
- de 17 a 20 h, a les carpes de la 
zona infantil
Taller infantil per fer un punt 
de llibre a càrrec de Cristina 
Moreno
- de 17 a 20 h, al carrer de la 
plaça
Inflables i ludoteca
- de 17 a 21 h, a l’estand de l’Au-

la Municipal de Música
Activitats musicals
- a les 18 h, des de la pl. del Peix 
i c. Piereta
XVI trobada nacional de fal-
cons
-a les 18 h, a la plaça de la Creu
Espectacle de combats medi-
evals
- a les 18 h, a l’escenari de la 
zona infantil
Espectacle musical amb Kids 
Party Show
- de 18 a 19 h, a l’escenari del 
carrer 11 de setembre
Actuació de la piscina de Pi-
era amb exhibicions de dansa, 
hip hop, zumba i burlesque
- a les 18.30 h, a l’escenari de la 
pl. del Peix
Danses orientals, polinèsies, 
àrabs i actuació de bollywood
- de 19 a 20 h, a l’escenari 11 de 
setembre
Exhibicions de muay thai (arts 
marcials), a càrrec del mestre 
Òscar Simón
- a les 23 h, a la plaça del Peix
Concerts amb Alricokoco 

(mestissatge) i Funktumaka 
(funky disco)

DIUMENGE 23
- de 9 a 17 h, al parc Gall Mullat
Exposició de cotxes americans 
«mustangs»
- de 9 a 17 h, al parc Gall Mullat
X Piera motor festival
- de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, al 
carrer de la Guinovarda
segones jornades 4x4 vila de 
Piera
- de 10 a 14 h, al costat residèn-
cia Meritxell
17a trobada d’intercanvi de 
sobres de sucre
- de 10 a 17.30 h, a la nau de cal 
Sanahuja
Concentració i exposició de 
vehicles Seat
- d’11 a 14 h, al carrer de la Plaça
Inflables i ludoteca
- d’11 a 14 h, a les carpes de la 
zona infantil
Taller de maquillatge infantil
- d’11 a 14 h, a l’estand de l’Aula 
Municipal de Música
Activitats musicals

- a les 12 h, al carrer sant Cris-
tòfol
Actuació de tai txi
- a les 12 h, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament
Lliurament dels premis 
TREC. Acte de lliurament de la 
10a edició dels premis trec, amb 
l’actuació d’alumnes i professors 
de l’aula municipal de música
- a les 12 h, a la plaça de la creu
Espectacle de combats medi-
evals
- a les 12 h, a l’escenari de la 
zona infantil
Música i animació en viu! amb 
les Pallasses Pallusses
- de 12 a 14 h, al Teatre Foment 
de Piera
Tallers de tai txi i qi gong
- a les 15 h, a la plaça del Peix
Dinar popular
- a les 17 h, a la plaça del Peix
Kinto popular
- de 17 a 20 h, a l’estand de l’Aula 
Municipal de Música
Activitats musicals
- de 17 a 20 h, a les carpes de la 
zona infantil
Taller de test de colors o estoig 
moneder
- de 17 a 20 h, al carrer de la 
Plaça
Inflables i ludoteca
- a les 18 h, a la plaça de la Creu
Espectacle de combats medi-
evals
- a les 18 h, a l’escenari de la 
zona infantil
Actuació de màgia amb Cris-
tina Ferrer
- de 18 a 19 h, a l’escenari de l’11 
de setembre
Exhibició de ball (street dance, 
bachata, balls de saló i salsa)
- a les 19.30 h, a l’entrada del Te-
atre Foment
Lliurament de premis del 42è 
concurs de dibuix.

Arriba la Fira del 
Sant Crist de Piera

Av. Ctra. Igualada, 6 local 1
Tel. 93 778 96 53

08784 PIERA
piera@alexjulien.es

www.alexjulien.es

Rambla Sant Isidre, 16 3a planta
Tel. 93 804 14 17
08700 IGUALADA

igualada@alexjulien.es
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Piera
Alfil.be Piera

www.alfil.be

Tel.: 93 776 20 20
Mòbil 618 520 836

piera@alfil.be
C/Piereta, 52-54

08784 Piera
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PIERA / LA VEU 

El passat diumenge de 
Pasqua, i com ja és tra·
dició a Piera, la Coral 

Xicoira va sortir amb el trac·
tor i va recórrer els carrers de 
la vila per fer arribar a tots 
els pierencs i pierenques els 
seus cants de benvinguda a la 
primavera. El bon temps va 
acompanyar en aquesta can·
tada de caramelles a la qual es 
van sumar també infants que 
no són membres de l’entitat 
però que van voler participar 

d’aquesta tradició. La ruta, 
durant la qual van repartir 
clavells, els va portar també 
per les residències d’avis i els 
cafès i bars del poble.
La Coral va participar en la 
missa que es va celebrar a 
les 11 h a l’església de San·
ta Maria, i en la qual també 
es va comptar amb la Coral 
Tríola, que es va afegir a la 
celebració de la Pasqua. Fi·
nalment, els infants van fer 
una visita a les instal·lacions 
de Ràdio Piera on van cantar 
quatre cançons en directe.

Les caramelles recorren 
els carrers de Piera

PIERA / LA VEU 

El passat dimecres dia 
5 d’abril es van reunir, 
per primer cop, l’Ajun·

tament i les entitats de la vila 
per reflexionar al voltant del 
projecte Educaentorn. Es trac·
ta d’un recurs que ofereix la 
Diputació de Barcelona i que 
pretén recollir l’oferta educati·
va de la vila d’una forma parti·
cipativa i implicant les diverses 
àrees del consistori, les entitats 
i la ciutadania en general. 
A Piera ja fa temps que es recull 
aquesta informació i es treballa 
en el Pla Educatiu d’Entorn. 
Ara, s’ha volgut fer un pas més 

i comptar amb les entitats i col·
lectius locals per reflexionar 
sobre què s’entén per recurs 
educatiu i què ofereix Piera, en 
aquest sentit, tenint en compte 
la capacitat educativa de la vila 
i el seu entorn. 
Les trobades sobre el projecte 
Educaentorn compten amb un 
assessor extern que s’encarre·
ga de dinamitzar les sessions 
i de fer·ne un seguiment. Les 
conclusions d’aquest treball 
conjunt podran ser consultats 
per la ciutadania a través d’un 
aplicatiu que ofereix la Diputa·
ció de Barcelona i que permet 
la recollida i la gestió de l’oferta 
educativa local.

Primera trobada del 
projecte Educaentorn

El passat divendres dia 7 d’abril, 
l’Aula Municipal de Música 
va oferir una sessió al Centre 
d’Atenció Primària per mostrar 
l’oferta d’activitats destinades 
a nadons i a les seves famílies. 
La proposta, anomenada Mú·
sica per a nadons, pretén donar 
eines i recursos als pares i mares 
que els ajudin a enfortir els lli·
gams emocionals amb els seus 
fills a través de la música.
Actualment l’Aula de Música 
compta amb dos grups en actiu: 
els dilluns a les 18.30 h està des·
tinat als nens a partir d’1 any; 
els dimarts a les 17.30 h s’ofereix 
l’activitat per a nens a partir dels 
2 anys.
La voluntat del centre és obrir 
també nous grups: un per a na·
dons que es faria els divendres 
de 16 a 16.45 h i un per a emba·
rassades que seria també els di·
vendres de 16.45 a 17.30 h. Les 
persones interessades cal que 
s’adrecin a Ca la Mestra qualse·
vol tarda de 17 a 21 h.

Activitats 
musicals per 
gaudir en família

PIERA / LA VEU 

L’Equip d’Atenció Primà·
ria Piera ja té en marxa 
una nova edició del curs 

Aula Oberta
de Postpart per a pares i mares. 
Es tracta d’un espai de trobada 
on els progenitors poden inter·
canviar experiències, reforçar 
vincles de relació amb els seus 
nadons mitjançant el massatge 
infantil i, a la vegada, resoldre 
dubtes sobre la criança.
L’Aula Oberta, que està impar·
tida per una llevadora i una in·
fermera de pediatria, és
també un espai de suport i 
d’expressió de sentiments en 
relació amb la maternitat i la
criança per a pares i mares, que 
alhora adquireixen coneixe·
ments i habilitats en les
cures del nadó.
Al llarg de les deu sessions que 
es porten a terme es tracten di·
verses temàtiques, com
són la lactància, els mètodes 
anticonceptius després del 
part, l’alimentació comple·

mentària i el maneig de les 
malalties habituals en la infàn·
cia, entre d’altres. En
cada sessió s’ha reservat un es·
pai per al massatge infantil.
La valoració i l’acollida dels 
assistents en relació amb 
l’Aula Oberta de Postpart és 
molt positiva.

Nova edició de l’Aula
Oberta de Postpart

MATRINOX, S.L.
Pol. Ind. AL-45/2 - C7 Copérnico, 16      08784 Piera (Barcelona)

Tel. 93 776 17 52 Fax 93 776 16 42    e-mail: matrinox@matrinox.com
www.matrinox.com

· MATRIUS PROGRESSIVES 

· UTILLATGES 

· MECANITZATS 

· MANTENIMENT

Ctra. Capellades a Martorell, KM.8700 
08784 PIERA • Tel. 93 778 90 98 - Fax. 93 776 24 43    
 info@susecosa.es • www.susecosa.es

 A SUSECOSA descobriràs tot en interiors,  exteriors, per decorar el teu bany, cuina, façanes o terrasses, 
en estil rústic o contemporani, amb materials de primera qualitat perquè el teu habitatge tingui l’aspec-
te que tu desitges i que nosaltres t’ajudarem a fer realitat. Deixa que la teva imaginació sigui la protago-
nista. També els oferim servei de contenidors per a recollida de runes, grues i maquinària de lloguer. 
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Malgrat les bai-
xes temperatures 
de primera hora 

d’aquest diumenge de Pasqua, 
els caramellaires de Calaf no 
s’han arronsat i han comen-
çat puntuals el recorregut 
per tots els racons del poble. 
Per primera vegada, l’orga-
nització de les Caramelles 
de Calaf requeia en la nova 
Associació Cultural i Educa-
tiva Calamanda, constituïda 
recentment. El grup de cara-
mellaires està format per un 
nombrós cor i quatre grups 
de dansaires, repartits segons 
l’edat. Enguany, com a nove-
tat, s’ha pogut gaudir amb un 

fantàstic grup d’adults.
Els caramellaires han recor-
regut carrers i places de Calaf 
per compartir els cants i les 
danses típiques d’aquestes da-
tes. A les 9.00 hores s’ha do-
nat el tret de sortida des del 
passeig Santa Calamanda. A 
partir d’aquí han fet arribar la 
música fins a una desena de 
llocs del poble, inclosos punts 
allunyats del centre com són 
el Barri Nou i La Pineda.
En acabar la missa, a l’inte-
rior de l’església de Sant Jau-
me, el grup de caramelles ha 
ofert tot el seu repertori que 
enguany constava de tres pe-
ces. ‘La Maria de les Trenes’, 
‘Bicicletes’ de Blaumut, i una 
adaptació de la cançó ‘Vine 

Un centenar de caramellaires porten 
la música i les danses per tots els 
racons de Calaf

a la festa’ dels Pets, que han 
transformat amb l’himne de 
les Caramelles de Calaf 2017.
En sortir de l’església, els ca-
ramellaires han fet una nova 
actuació a la plaça Gran. I ja 
amb una agradable tempera-
tura, les darreres cantades i 
ballades han tingut lloc, pas-
sades les 13.00 hores, a la cèn-
trica plaça de Barcelona ’92.
La celebració de Pasqua ha 
continuat aquesta tarda amb 
una ballada de sardanes, or-
ganitzada per l’Ajuntament 
de Calaf, amb la ‘Cobla Lo 
Castell’ que també ha tingut 
lloc a la plaça Barcelona ‘92. 
Finalment s’ha tancat amb el 
ball organitzat pel Casino de 
Calaf amb Stres Band.

TEATRE / LA VEU 

El passat 17 d’abril, dilluns de 
Pasqua, Calonge de Segarra 
va celebrar, com és tradició, la 
Festa del Panellet. Per comen-
çar la jornada amb forces es 
va fer l’esmorzar “Tarifa pla-
na”, cuinat al gust de cadascú 
i per només 3 euros, consis-
tent en botifarra, cansalada i 
arengades a la brasa, pa, vi i 
aigua, fins a esgotar existèn-
cies. La Festa del Panellet va 
comptar amb la participació 
de diversos estands de pro-
ductes artesans i serveis de 
la zona. No hi van faltar els 
tallers de circ per als més me-
nuts, a càrrec de la compa-
nyia Tot Circ. Com a novetat 
d’enguany, CAT Patrimoni va 

fer una demostració de l’en-
cesa d’un forn de guix. 
Els actes religiosos van co-
mençar a 2/4 de 12 del matí 
amb la tradicional celebració 
de l’Eucaristia a l’església de 
Santa Fe de Calonge, acom-
panyada per la coral de Sant 
Martí Sesgueioles. Al finalit-
zar es van beneir i repartir els 
panets, enguany per part de 
les cases Cal Beringuers i Cal 
Rovira. 
Tot seguit, la plaça es va om-
plir de gom a gom per veure 
la cantada de caramelles que 
va oferir l’Associació Cultural 
i Educativa Calamanda.
La Festa del Panellet va gau-
dir d’una excel·lent partici-
pació i el bon temps que hi 
va acompanyar.

Calonge de Segarra 
celebra amb èxit la Festa 
del Panellet

ALTA ANOIA / LA VEU 

E squerra Unida i Alter-
nativa de l’Alta Anoia 
ha participat de l’ofrena 

floral realitzada al fossar del 
cementiri de Manresa el matí 
d’aquest divendres. Un grup 
de militants de Calaf i Copons 
s’han desplaçat fins a la capital 
del Bages per a retre homenat-
ge tots aquells i aquelles que 
van lluitar per la República i la 
democràcia. L’acte, organitzat 
per l’agrupació intercomarcal 
del Bages i l’Alta Anoia d’Es-
querra Unida, celebrava el 86è 
aniversari de la proclamació de 
la Segona República i ha retut 
un especial homenatge als que 
varen dedicar la seva joventut 
a defensar la República en una 
guerra en front del feixisme, 

per defensar els drets socials i 
els interessos de les classes tre-
balladores i populars. 
L’acte ha comptat amb un par-
lament del coordinador inter-
comarcal Bages-Alta Anoia 
d’EUiA, Ricard Sánchez, en el 
que ha afirmat que “cal recupe-
rar la memòria històrica per a 
fer justícia amb totes aquelles 
persones que van lluitar per la 
República” i posar el “republi-
canisme en el centre del debat 
ciutadà per situar la política, 
les institucions i l’economia al 
servei de les persones, a través 
d’una República Catalana i una 
Tercera República dels pobles 
d’Espanya”. L’homenatge ha 
culminat amb unes paraules 
de l’historiador Giovanni Ga-
banizza, que ha posat en valor 
la tasca de la Segona República 

per a millorar les condicions 
de vida de les classes populars 
i el paper de les organitzacions 
obreres i d’esquerres en la seva 
defensa.
En el fossar militar del cemen-
tiri de Manresa es troben les 
restes de soldats de diferents 

generacions, però destaquen 
els combatents republicans 
morts en l’Hospital de Sang de 
la ciutat. Segons l’estudi de l’As-
sociació Memòria i Història de 
Manresa, uns 400 soldats re-
publicans van morir en aquest 
hospital els darrers mesos de la 

Esquerra Unida de l’Alta Anoia participa de l’ofrena republicana 

guerra civil, dels quals 296 van 
ser enterrats al fossar militar. 
D’entre aquests, es té constàn-
cia d’un jove de Copons, un de 
Piera i un d’Argençola morts a 
l’Hospital de Sang entre el juny 
i el desembre de 1938 i que van 
ser enterrats al fossar.  
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E l ple municipal de 
l’Ajuntament de Calaf 
ha aprovat, durant la 

sessió celebrada aquest di-
lluns al vespre, l’aprovació 
inicial per fer una modifica-
ció puntual del Pla d’Ordena-
ció Urbanístic del Municipi 
(POUM). Aquest canvi vol 
corregir una disfunció amb 
la qual es troben 18 habitat-
ges del Barri Nou. Els tres 
regidors del Grup d’Indepen-
dents per Calaf (GIC), junta-
ment amb els cinc de l’equip 
de govern, van votar a favor 
d’aquest canvi mentre que el 
grup de Convergència i Unió 
(CiU) hi va votar en contra.
Segons va explicar la regidora 
d’Urbanisme, Teresa Torrijos, 
l’actual POUM només permet 
que al Barri Nou hi hagi ca-
ses unifamiliars, però en can-
vi n’hi ha de plurifamiliars. 
Això comporta que la majo-
ria d’habitatges plurifamili-
ars no disposin de la correcta 
divisió horitzontal dels seus 
edificis. Per això, la regidora 
apuntava que la proposta ha 
de permetre “unificar la zona 
perquè tingui ben regulats els 
habitatges”.
El portaveu de CiU, Joan Ca-
ballol, va argumentar la po-
sició contrària del seu grup 
manifestant que no conside-
raven “acreditat l’interès pú-
blic” per fer aquest canvi. A 
més, consideren que no “su-
posa una millora general per 
al barri més enllà dels inte-
ressos particulars”. En canvi, 
segons el portaveu del GIC, 
Josep Casulleras, aquest canvi 

puntual del POUM té “interès 
públic general” i no creu que 
hi hagi darrera “una gran es-
peculació urbanística i menys 
en la situació actual del mu-
nicipi”.

Encallat el projecte de la re-
collida porta a porta
En aquesta mateixa sessió 
de dilluns, l’equip de govern 
proposava al ple la delegació 
de la competència de la pres-
tació del servei de recollida 
d’escombraries a la Manco-
munitat de l’Alta Segarra. Es 
tractava d’un nou pas per fer 
realitat a Calaf la recollida 
porta a porta que s’implan-
tarà enguany com a nou sis-
tema per fer la recollida se-
lectiva de residus. L’abstenció 
dels dos grup de l’oposició no 
va permetre tirar endavant 
aquest punt, que s’haurà de 
presentar de nou al ple, ja que 
la normativa requereix que 
s’aprovi per majoria absoluta.

A més de delegar el servei 
pròpiament dit, el canvi pro-
posat suposa transferir a la 
Mancomunitat de l’Alta Se-
garra mitjans personals i 
materials que actualment té 
l’Ajuntament de Calaf. Els 
dos grups de l’oposició van 
demanar més detalls sobre 
el que suposaran les modi-
ficacions, tant a nivell eco-
nòmic, com d’instal·lacions i 
personal. CiU es va abstenir 
assegurant, per part de Joan 
Caballol, que hi votaran a 
favor quan tinguin “tota la 
informació que demanem 
perquè volem que el servei 
surti bé perquè és una apos-
ta arriscada i no volem que 
els vilatans de Calaf pateixin 
coses que s’han imprevist”.
El portaveu del GIC, Josep 
Casulleras, que també va 
demanar més concreció, va 
afegir que troben a faltar 
“una campanya d’informació 
i participació ciutadana que 

Calaf aprova una modificació puntual del 
POUM per regular una disfunció de 18 
habitatges del Barri Nou

sigui vinculant. No se sap què 
opina el municipi sobre això, 
si ho vol o no ho vol provar”. 
Consideracions a les quals 
l’alcalde, Jordi Badia, va re-
batre dient que la campanya 
informativa “l’hem arrancat 
aquest diumenge a l’EcoFira” 
i que “serà participativa” ja 
que tindran en compte l’opi-
nió dels ciutadans.

Laureà Figuerola, fill il·lus-
tre
Durant la sessió del ple ordi-
nari d’aquest abril es va do-
nar compte del decret d’al-
caldia que serveix per iniciar 
el tràmit administratiu per 
poder nomenar Laureà Fi-
guerola com a Fill Il·lustre 
de Calaf. A partir d’ara se se-
guirà tota la tramitació per-
què en una nova sessió del 
ple, i d’acord amb el Regla-
ment d’Honors i Distincions 
del consistori, es pugui fer 
oficial aquesta distinció.

Balanç positiu de l’ocupació 
turística els dies de Setmana 
Santa a l’Alta Anoia. De mit-
jana, els allotjaments han ron-
dat el 85% d’ocupació tot i que 
de Divendres Sant a Dilluns 
de Pasqua, més d’una vintena 
de cases rurals han penjat el 
cartell de complet.
Un any més, el perfil del turista 
que s’ha allotjat a l’Alta Anoia 
ha estat familiar i sobretot ha 
vingut de l’àrea metropolitana 
de Barcelona, tot i que ha aug-
mentat el turista provinent de 
fora de Catalunya.
S’ha interessat, sobretot, per 
fer visites de mig dia de dura-
da com ara conèixer la Torre 
de la Manresana de Els Prats 
de Rei, el Mercat de Calaf, el 
Castell de Boixadors a Sant 
Pere Sallavinera, el Gorg de 
Nafre de Copons, el Memorial 
de l’Exèrcit Popular de Pujalt, 
el Parc Eòlic de Rubió o bé 
el romànic de Castellfollit de 
Riubregós, entre d’altres.
En els darrers tres anys el 
nombre de reserves als allotja-
ments del territori per Setma-
na Santa ha anat en augment. 
Els visitants i turistes valoren 
especialment la bona acollida 
rebuda i els recursos naturals 
i patrimonials que ofereix el 
territori, a més de la seva res-
tauració basada en productes 
de proximitat.

Ocupació turística 
dels dies de 
Setmana Santa a 
l’Alta Anoia

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



Bona actuació dels equips del CAI a la prèvia del 
campionat de Catalunya de relleus
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L’IHC es jugarà la permanència en les darreres jornades.

ATLETISME / LA VEU 

D issabte passat 8 
d’abril, es van dur a 
terme a les pistes del 

Prat de Llobregat, les proves 
corresponents a la Fase clas-
sificatòria  del Campionat de 
Catalunya de Relleus de la ca-
teg. Benjamí  masc. i fem.
Hi participaren 4 equips del 
CAI Petromiralles/Dental 
Igualada, amb una destacada 
actuació global, classificant-se 
els 2 equips A per a la final del 

Luís Luque, seleccionat 
per al Mundial 
i l’Europeu d’Agility

Els dies 8 i 9 d’abril es va ce-
lebrar a Madrid la quarta i 
última selectiva d’agility per 
a seleccionar els membres de 
l’equip espanyol al mundial de 
la FCI que es durà a terme a 
Liberec a la República Txeca 
i al campionat d’Europa que 
es farà a Itàlia. La competició 
va estar jutjada per els jutges 
estrangers de renom mundial 
Alexander Beitl i Tomás Tráj i 
el madrileny Tomás Pérez.
El Luis Luque ha estat selec-
cionat amb el seu gos canitx 
Melendi obtenint la millor 
puntuació per a presentar-se al 
mundial, campionat en el qual 
només hi ha tres places de cada 
categoria. Al estar el primer 
passa directament a formar 
part de l’equip que es forma-
rà per al campionat d’Europa 
d’agility.
Luis Luque porta molt bona 
temporada amb el seu gos 
Melendi, que tot i ser un dels 
més veterans, a punt de fer nou 
anys, segueix sent un dels mi-
llors gossos en la seva categoria 
a España.  El Melendi des que 
competeix ha aconseguit clas-
sificar-se a tots els mundials, 
aquest serà el seu sisè any con-
secutiu i ha obtingut força bons 
resultats. A Sud-Àfrica al 2013 
va ser el campió de la màniga 
del jumping, al 2014 van ser 
subcampions per equips a Lu-
xemburg, aquest any ha quedat 
el sisè del món a Saragossa i ara 
tornarà a lluitar per el pòdium 
a la República Txeca. 
Luis Luque també es va selec-
cionar per al Mundial WAO 
2017 amb el Melendi i la Dela, 
la seva Malinois, el mundi-
al WAO a diferència del de la 
FCI es una competició on s’hi 
presenten els millors gossos de 
l’agiliti de cada país sense tenir 
en compte si tenen pedigree o 
no. 
El Luis Luque dirigeix l’Escola 
Canina Rivalcan a la qual per-
tany el Club d’Agiliti Rivalcan 
federat a la RSCE i en aquest 
moment tenen un equip que 
competeix nacional i interna-
cionalment. A l’escola també es 
pot optar per fer agility per oci 
i un dels seus forts són les edu-
cacions canines i la rehabilita-
ció de gossos amb problemes 
greus de conducta. Sense dub-
te, el fet que Luque sigui ensi-
nistrador amb una experiència 
de vint-i-cinc anys fa que mar-
qui la diferència alhora de fer 
aquest esport que l’ha portat a 
nivells internacionals i a estar 
entre els deu millors del món.

proper dissabte, 22 d’Abril, a 
les pistes de Mataró,  que es 
disputara  conjuntament amb 
les finals de les categ. Aleví, 
Infantil i Cadet.
Assoliren la classificació per 
a la final les Benjamins fem. 
A de 4 x 60 m., 8enes. glo-
bals amb 40”7, amb Ingrid 
Díaz-Guerra - Carla Pomés 
- Laia Cerro i  Martina Llo-
rach.  L’equip “B” va assolir un 
registre de 42”0,  amb Gisela  
Baños - Berta Claramunt - 
Ona Planas i Aytana Ramos. 

Pel que fa als masculins, es 
classificaren per a la final 
l’equip A de 4 x 60 m., 12ens. 
globals amb 40”4, amb Yous-
sef Ayyad - Aleix Sánchez 

- Pau Sala i Xavier Nogales.    
L’equip B va assolir un regis-
tre de 42”7, amb  Alex Piernas 
-Ignasi Altarriba - Alex Gui-
llén i Pol  Fernández. 

ESPORTS / JORDI PUIGGRÒS

D esprés de l’aturada 
de la Setmana San-
ta, es reprenen les 

competicions d’equip d’esport 
federat, que arriben ja a la 
seva recta final. Diferents són 
les opcions per als primers 
representants de l’esport de la 
comarca. 
En hoquei, l’Igualada HC s’ho 
jugarà tot a una carta en les sis 
jornades que queden per aca-
bar l’OK Lliga. De moment, 
els igualadins són fora de la 
zona de descens, però a no-
més a tres punts del perill. Cal 
de totes totes guanyar demà 
dissabte a casa el Caldes, que a 
més és un rival directe. 
En bàsquet, el CB Igualada 
s’ha garantit la permanència 
una temporada més a la difícil 
Lliga EBA. El club igualadí pot 
estar d’enhorabona, doncs és a 
la part alta de la classificació. 
L’entitat ha donat a conèixer 
aquesta setmana que Raul Ca-
ballero serà, a partir del mes 
de maig, el nou director es-
portiu del club.

   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 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 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

   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 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

   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 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.

 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 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

   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 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

Després de l’aturada de Setmana Santa, es reprenen 
les competicions en la recta final de la temporada

En futbol el CF Igualada ha 
fet una revifada important 
en les darreres jornades, fins 
a situar-se lluny de la zona 
de descens a la 1a Catalana. 
Queden sis jornades per aca-
bar, i ara mateix el descens és 
a 12 punts de distància, però 
no hi ha res segur perquè es 
poden produir descensos no 
compensats al final de la tem-
porada. Tot i això, el CFI, que 
juga aquest cap de setmana al 
camp del penúltim Rubí, és en 
el bon camí.
Pel que fa a d’altres equips de 
la comarca, el Montserrat i el 

San Mauro no tenen res ga-
rantit a la 2a Catalana, a cinc 
i dos punts, respectivament de 
la zona de descens a Tercera. 
En aquesta categoria, Hosta-
lets, Carme i Calaf semblen 
sentenciats a patir fins al final 
per evitar el descens, sense op-
cions per a la part alta per cap 
altre equip anoienc.
A Quarta Catalana, el San 
Mauro B sembla decidit a gua-
nyar la lliga i l’ascens directe. 
La Pobla i Capellades, rivals 
municipals, es jugaran el se-
gon lloc que donarà dret a ju-
gar la promoció.



El CAI va guanyar la primera jornada del grup A del 
campionat de Catalunya de Clubs
ATLETISME / LA VEU 

E ls atletes dels equips 
absoluts  masculí i fe-
mení del C.A. Igualada 

Petromiralles aconseguiren el 
primer lloc del seu grup  en la 
primera jornada de lliga del 
Campionat de Catalunya  de 
clubs, disputada a les pistes de 
Les Basses de Lleida.
Al Campionat de Catalunya, 
que es distribueix en 5 grups, 
hi participen 33 equips que 
competeixen en diferents pis-
tes de Catalunya, encara que 
en realitat la competició es 
de tots contra tots, ja que els 
clubs assoleixen la puntuació 
final de la jornada en virtut de 
les marques assolides pels seus 
atletes.
En la competició del grup A 
que es va disputar diumenge 
a Lleida, el CAI es va imposar 
amb 25.835 punts a l’Avinent 
Manresa 2ns amb 25.415, al 
Lleida U.A., 3ers amb 23.503, 
al C.A. Tarragona, 4ts. amb 
17.579, a l’Esportiu Penedès, 
5è amb 15.295,  i al Dinami-k 
de Vilanova i la Geltrú, 6è amb 
11.295 punts. La U.A. Montsià 
amb 10.876 p. i el C.A. Terres 
de l’Ebre amb 9.307, partici-
pen al Critèrium Català.
El CAI Petromiralles va asso-
lir, a més, la millor puntuació 
per Taula Internacional de 
tots els grups del Campionat, 
per davant del F.C. Barcelona 
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- 25.566 punts - de l’Avinent 
Manresa - 25.415 punts - , del 
Cornellà Atl. - 25.304 punts - 
i de l’A.A. Catalunya - 25.300 
punts -, entre els 33 clubs par-
ticipants. Una bona posició 
inicial, de cara a poder assolir 
la classificació entre els vuit 
equips que tindran accés a 
disputar la final A del Campi-
onat. 
La 2a Jornada es durà a terme  
a les pistes d’Amposta, el dis-
sabte 22 d’Abril a la tarda.
Entre la brillant actuació glo-
bal dels i les atletes anoiencs, 
cal destacar els doblets assolits  
per Iván Zarco i Abdessamad 
Oukhelfen en els 5.000 m.ll., 
per Jordi Y. Matsuoka i  Aleix 
Marín en salt de llargada i per 
Santi Ramos i Eduard Fàbre-
gas en salt d’alçada.  
També va sobresortir el nou 
Rècord d’Igualada en salt de 
perxa fem. assolit per Cora 
Salas, amb 3,50 m.,  així com 
els primers llocs de Naima Ait 
Alibou en 800 m.ll., d’Adrià 
Bertran en javelina, i de Josep 
Martí en 5.000 m. marxa, en-
tre altres destacades classifica-
cions i registres.
Les posicions i marques dels 
atletes igualadins  foren les se-
güents:
Masculins:
200 m.ll.
5 Darío Sirerol -23”45  
9 Pol Sanz- 24”16 
400 m.t.

4 Jordi Castarlenas 59”49 
9 Albert Agut- 1’04”59      
800 m.ll.
5 Abd. Hamid -2’02”08  
6 Jose D. Morales 2’02”09 
5.000 m.ll.
1 Iván Zarco - 15’46”89 
2 Abd. Oukhelfen -15’55”53 
5.000 m. marxa  
1 Josep Martí - 25’56”94   
3 Héctor Hidalgo 27’03”39
Salt d’Alçada  
1 Santi Ramos - 2,00 m. 
2 Eduard Fàbregas - 2,00 m.
Salt de Llargada
1 Jordi Y.Matsuoka - 6,80 m.
2 Aleix Marín - 6,68 m. 
Pes  
4 Josep A. Camats -11,56 m.
5 Josep M. Lagunas-11,13 m.
Javelina

1 Adrià Bertran- 50,89 m.  
8 Juan Sánchez G.- 32,15 m.
4 x 400 m. masculí
4t lloc equip del CAI amb Pol 
Sanz - Abdelhakim Hamid 
-Jose D. Morales
 i Rafael Hompanera  - 3’37”66 
Femenines:
200 m.ll.
2 Anna Asensi -26”28 
5 Gemma Ortega -27”80
400 m.t. 
8 María Abadal - 1’13”07
9 Jana Roca - 1’13”26
800 m.ll.   
1 Naima Ait Alibou - 2’21”07
3 Mar Belenguer -2’23”92
5.000 m.ll.   
2 Marina Suria - 19’20”72
8 Paquita Pérez-20’28”27
5.000 m. marxa 

4 Silvia González - 27’37”53
6 Laura Giménez - 29’31”46
Salt de Perxa 
3 Cora Salas - 3,50 m. 
Rècord d’Igualada 
11  Carla Elías - 2,20 m.
Triple Salt
4 Natàlia Hurtado- 10,93 m.
7 Silvia Hohnhaussen 10,26 m.
Martell
8 Júlia Carmona - 29,66 m.
9 Núria Rey - 26,11 m.
Disc 
2 Cristina Fernández- 32,88 m.
10 Marta Garrido -20,65 m.
4 x 400 m. femení
4t. lloc equip del CAI amb 
Berta Castells - Carlota Cerón  
- Olivia Bellaubí 
i Mar Belenguer  -4’18”81

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

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

 Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com



Ja es coneixen els trams cronometrats 
del 19è Ral·li Ciutat d’Igualada
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Enguany la sortida i arribada serà davant el concessionari igualadí de Toyota. Foto Josep Maria Vidal

El nedador pierenc 
màster Ernest 
Parcerises, campió a 
Vilafranca

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

P atrocinat pel conces-
sionari igualadí de 
la prestigiosa mar-

ca  Toyota del Grup Garatge 
Montserrat, es disputarà el 
dissabte de la setmana vinent 
organitzat per Moto Club 
Igualada, la dinovena edició 
del Ral·li Ciutat d’Igualada, 
serà puntuable pel Campionat 
de Catalunya absolut, Copa 
Catalana de Ral·lis d’asfalt 
amb coeficient màxim,  Volant 
RACC, Trofeu de Catalunya 
de Ral.lipsrints d’asfalt i per la 
Copa Catalana de Regularitat 
Sport i Super Sport.
Sens dubte les proves especi-
als, és un dels factors que més 
caracteritzen a cadascun dels 
ral·lis que es disputen al llarg 
de la temporada. 
Així per aquesta edició MCI 
ha plantejat la disputa de sis 
trams cronometrats a disputar 
dues vegades cadascun d’ells, 

Ernest Parcerises, nedador de 
la categoria màster del Club 
Natació Piera nascut al 1934, 
va obtenir unes excel·lents 
marques al XVII Trofeu “Vi-
nyes Verdes” celebrat el passat 
25 de març a Vilafranca del 
Penedès, on va participar en 
les sèries de la categoria màs-
ters de 80 a 84 anys, amb un 
total de 236 nedadors de 41 
clubs, 167 en les sèries mascu-
lines i 69 en les femenines.
Un any més ha dominat en les 
proves de 50m braça (55:02), 
100m braça (02:11:05) i 200m 
braça (05:00:91), ja que en to-
tes ha obtingut el millor temps 
registrat pels jutges de la Fede-
ració. Aquests resultats només 
demostren el gran estat de 
forma que li permetrà afron-
tar amb positivisme i opcions 
a tornar a fer podi en els prò-
xims campionats.
Tal i com es comptabilitza en 
el medaller de Catalunya i Es-
panya 1990-2016,  l’Ernest fi-
gura al capdamunt de la llista 
amb 173 medalles, de les qual 
114 han estat d’or, 43 d’argent i 
16 de bronze. 
El camí traçat per la junta i 
l’entrenador continua donant 
els seus fruits. Estan essent 
moltes les alegries i bons mo-
ments de molts nedadors tant 
a nivell individual com en 
l’equip. No perdeu l’oportuni-
tat de conèixer-los més a fons 
i d’informar-vos sobre el Club 
a l’estand que tindran a la Fira 
del Sant Crist d’enguany, els 
dies 22 i 23 d’abril.

amb un total doncs de dotze 
proves especials, sent un dels 
ral·lis catalans amb més trams, 
la qual cosa dona fe del bon 
treball del club igualadí ano-
ienc.
Orpí, Punta Blava i Savallà es 
disputaran un parell de cops el 

llarg del matí i Rubió, Òdena i 
Castellfollit un parell de vega-
des a la tarda. El més llarg de 
tots ells serà el de Savallà amb 
més de 13 kms i el més curt el 
d’Òdena amb més de 4 kms.
Pel que fa a participants, el 
tancament d’inscripcions serà 

La UECAnoia, a la 8a Copa Catalana 
de Km. Vertical a Ogassa
MUNTANYA / LA VEU

D issabte 25 de maig, 
donava inici a la 8ª 
copa catalana de km 

vertical on es disputava la pri-
mera proba a Ogassa al Ripo-
llès.
Malgrat la nevada, finalment 
la cursa es va disputar fen la 
així mes divertida i èpica.
Desprès de repassar el seu re-
corregut escurçant-lo en 2,4 
km amb uns +650 de desnivell 
amb un total de 102 partici-
pants dels 150 inscrits inicial-

demà dissabte i s’espera una 
bona participació tant pel que 
fa a quantitat com a qualitat. 
La Veu a la propera edició 
publicarà una edició especial 
amb tota la informació d’ho-
raris així com dels principals 
favorits a la victòria final.

ment. 
Als integrants per part de 
la Uec Anoia van ser, tor-
nat a competir poc a poc en 
Pere Marsé amb un temps de 
00:36:52 quedant 10 veterà 
i 54 posició absoluta, David 
Patiño 00:37:05 entrant 24 sè-
nior 55 absolut, David Nuñez 
00:39:42 amb una posició 
60abs fent així 14 veterà, Mar-
ta segura va parar crono en 
00:39:47 fent una 4ta posició 
general entrant 2ª senior. Xavi 
Patiño es va haver de retirar 
per fortes molèsties al isquio.

Tota una aventura per l’equip, 
molta sort a la pròxima verti-
cal. Felicitar a la organització 

ja que contra tot pronòstic 
van saber realitzar la cursa 
acabant amb un 10.

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

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

618 19 42 01
www.eucaria.com

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

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

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

El Restaurant



Inici del circuit català de triatlons

Èlia Ibarra.

El Consell Esportiu 
de l’Anoia presenta les 
estades d’estiu

TRIATLÓ / LA VEU 

E l passat diumenge 9 
d’abril, es va celebrar el 
VI Fastriatlon  al canal 

olímpic de Castelldefels, prova 
que donava el tret de sortida a 
la lliga de clubs i circuit català 
de triatlons de carretera. En 
un matí primaveral, gairebé 
300 duatletes es van reunir 
per a prendre la sortida i  re-
córrer les distancies de 750m 
natació + 20 km ciclisme + 5 
km córrer. Mencionar la bona 
actuació dels tres components 
que van formar l’equip mascu-
lí en aquesta prova inicial de 
la temporada, que van aconse-
guir una 13a classificació  glo-
bal per equips.
En la secció femenina des-
taquem la Clara Ruiz que va 
obtenir una 21 posició global 
i una 2a posició general en el 
seu grup d’edat.
Els guanyadors absoluts de la 
prova foren Rodrigo Torres 
Hernan (Rockets) i  Gemma 
Diaz Ruiz ( Prat Triatló 1994).
Els resultats dels triatletes de 
l’equip igualadí van ser:
43 - Samuel Delgado
71 - Carlos Cervera
126 - Josep Maria Planell 
També destacar el debut ja en 
un triatló de veritat de Jan Bis-
bal en modalitat Super sprint, 

  ESPORTS  | 39Divendres, 21 d’abril de 2017

Amb l’aturada per vacances 
dels Jocs Esportius Escolars de 
l’Anoia, el Consell Esportiu de 
l’Anoia obra les inscripcions 
de les propostes esportives per 
aquest estiu. Aquest any, el ju-
liol s’omple amb dues estades 
que centren les seves activitats 
al voltant de l’esport:
Kanya Pirenaika. Del 3 al 9 de 
juliol repeteix la Kanya Pire-
naica. Durant una setmana els 
nens i nenes nascuts entre el 
2000 i el 2008 estan convocats 
a passar una setmana practi-
cant esport i activitats d’aven-
tura.
Sport Summer. Del 17 al 23 
de juliol s’estrena una nova 
activitat d’estiu on es combi-
na la pràctica esportiva amb 
l’anglès. Tots els nens i nenes 
nascuts entre el 2000 i el 2008 
estan convidats a passar una 
setmana lúdicoesportiva a 
Camprodon.
Les dues estades compten amb 
la coordinació i monitoratge 
de personal especialitzat en 
cada matèria i la garantia del 
Consell Esportiu de l’Anoia.
Els JEEA tornaran de vacan-
ces amb la jornada de les com-
peticions d’associació, el Cam-
pionat Comarcal d’Escacs i, 
diumenge, la 4a Jornada de 
Patinatge Artístic Escolar. Pel 
dimarts 25 hi ha programada 
una formació d’Esports Alter-
natius dins el programa For-
mació Multiesportiva.

Deltrebre, prova que consistia 
en disciplines  Sprint i Olím-
pica, deixant per l’endemà la 
Short i Half. 
Per part del CAI Triatló Petro-
miralles es va tenir represen-
tació a la prova Olímpica per 
part de Joan Prieto, obtenint 
una posició 100 de la general i 
32 de la seva categoria amb un 
temps total de 02:21.03.
Els guanyadors de la prova 
van ser Pep de La Mora Cos-
tas CN Vic ETB 01:51:55, 2n 
Alberto Barrio Cagigal Inde-
pendent 01:52:50 i 3er Ricard 
Costa Puigpelat CT Eix de Na-
vàs 01:53:09.  

Bon debut de Èlia Ibarra a la 
copa d’Europa a Quarteira
El passat diumenge 2 de abril 
a Quarteira; Portugal,es va 
disputar la ETU Triathlon Ju-
nior European Cup.
Per part del CAI Triatló, des-
tacar el gran debut de la jove 
triatleta Èlia Ibarra en aquests 
esdeveniments de la Copa 
d’Europa, la qual que acon-
seguia una magnífica 33a po-
sició general.  Imposant-se 
davant les seves companyes 
d’expedició i sent la primera 
representant catalana a creuar 
la línia de meta i 3a espanyola.
 

recuperant posicions a mida 
que anava passant la cursa. Fi-
nalment, va obtenir una gran 
9a posició en una categoria 
molt renyida on els temps són 
molt ajustats.
Triatló Olímpic Deltebre
El passat dissabte 8 d’Abril a la 
localitat de Deltebre,  Tarrago-
na es va cel·lebrar el Tricircuit 

Resultats del CE les Moreres
PÀDEL / LA VEU 

E s van jugar partits de 
la V Lliga de Pàdel +45 
aquí al club Calfont les 

Moreres contra Pàdel Indoor 
Team.
La primera parella del club la 
formaven Toni Esteve i Jaume 
Mallart, que jugaren contra 

Artur Gatlau i Pedro Gon-
zález. Va ser un partit molt 
igualat, ja que els resultats dels 
sets foren 6-3 i 6-2, essent els 
guanyadors en ambdós casos 
els nostres jugadors!
La segona parella del club Cal-
font les Moreres, Pau Palmés 
i Jordi Muntané, van lluitar 
contra Jordi Santaeulàlia i 

Lluís Gómez. Els resultats van 
ser molt similars als de la pa-
rella anterior, 6-2 en el primer 
set i 6-3 en el segon. Tot i l’es-
forç que va posar la parella de 
l’equip visitant, va ser el club 
Calfont les Moreres qui s’em-
portà la victòria.
La tercera parella local, for-
mada per Jaume Muntané 

i Xavier Valls, varen jugar 
contra Juan Antonio Olivera 
i Fran Balsalobre del club Pà-
del Indoor Team. Els resultats 
dels sets foren 6-3 i 6-2 conse-
cutivament, essent els nostres 
jugadors els campions!
El resultat de l’eliminatòria 
va ser 3-0 a favor del club 
Calfont les Moreres.

A   U   T   O   M   O   C   I   Ó
   Automòbils nous, seminous i d’ocasió
   Servei tècnic de reparacions multimarca
   Pintura i planxisteria

Av. Països Catalans, 30 · IGUALADA · T. 93 803 36 50 · comercial@rosichmotors.com · www.rosichmotors.com
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TEATRE / LA VEU 

Aquest dissabte, 22 
d’abril, vigília de Sant 
Jordi, el Teatre Mu-

nicipal l’Ateneu d’Igualada 
acull un espectacle que parla 
de la vulnerabilitat. Els ingre-
dients de Pluja són un piano 
de mitja cua, una grada i un 
públic molt reduït envoltant 
l’escena, molt a prop de l’acció 
per oferir un espectacle cara a 
cara. La música la posa Clara 
Peya, i el teatre visual i el gest, 
Guillem Albà, tot plegat en un 
viatge divertit i poètic.
Se’n faran tres funcions, a les 
18h, a les 19:30h i a les 21h. 
Les entrades es poden com-
prar de dimarts a divendres de 
19 a 21h i dissabte d’11 a 14h 
al Punt d’Informació Cultu-
ral i Turística (c/ Garcia Fos-
sas, 2). També des d’una hora 
abans a la taquilla del teatre i 
al web www.ticketea.com. Les 
entrades tenen un preu de 15 
euros amb descomptes per a 
diversos col·lectius.

Un espectacle íntim i pro-
per Pluja neix de l’amistat que 

uneix a Clara Peya i Guillem 
Albà, que han creat un es-
pectacle que parla de la vul-
nerabilitat, de sentir-se petit. 
Unint la música de la pianista 
i compositora Clara Peya i les 
diferents disciplines de Gui-
llem Albà, com les titelles, el 
gest o el teatre visual, l’espec-
tador fa un viatge sensible i 
sincer, de la poètica a l’hu-
mor. En un espai petit i amb 
un aforament reduït. Amb 
petites accions, petites notes 
musicals, com petites gotes de 
pluja. Amb un piano de mit-
ja cua, una grada i un públic 
envoltant l’escena, molt a prop 
de l’acció. Atents als petits de-
talls. I la imaginació dels dos 
artistes jugant davant seu, cara 
a cara. Sense lloc als artificis, 
als trucs, a les falses llàgrimes. 
La Clara i en Guillem, sincers, 
honestos, despullats. Tocant, 
ballant, mirant-se, cantant. 
Un espectacle íntim i proper. 
Junts fan un viatge divertit i 
poètic a la recerca d’un refu-
gi contra la vulnerabilitat, on 
sentir-se petit fa menys por. 
En aquesta aventura els han 
ajudat, entre altres, el drama-

turg Marc Angelet, el director 
del gest i titelles Andreu Mar-
tínez i la coreògrafa Ariadna 
Peya. L’Estaquirot Teatre i Al-
fred Casas han fet els titelles 
i l’atrezzo. El vestuari és de 
Nené Fernández, la il·lumina-
ció d’Ignasi Solé i Oriol Ibáñez 
i la imatge de Javier Mariscal. 
Blai Rodríguez és el productor 
i mànager d’aquest espectacle.

Dos talents en constant evo-
lució 
Guillem Albà ha estudiat di-
verses tècniques i estils tea-
trals. En la comèdia i el clown, 
estils on se sent més còmode, 
ha tingut mestres com Carlo 
Colombaioni, Eric de Bont, 
Cristophe Marchand, Leo 
Bassi o Jango Edwards. Ha 
treballat a ràdio i televisió i, 
en el món del teatre, ha format 
part de diverses companyies i 
projectes. L’any 2006 va fun-
dar la seva pròpia companyia 
amb la qual ha estrenat tres 
espectacles de creació Sketc-
hofrenia, Flirt i Trau, guanyant 
diferents premis com el Premi 
del Públic a la Fira de Tàrrega, 
el Premi del Públic de la Mos-
tra de Santa Eugènia o el de 
la Mostra d’Igualada. L’últim 
espectacle de creació és Ma-
rabunta. Guillem Albà & The 
All In Orchestra, amb sis mú-
sics en directe. També dirigeix 
espectacles de teatre, dansa o 
circ i ha treballat en la direcció 
escènica de grups de música 
com Love of Lesbian o Txa-
rango. Al llarg de la seva car-
rera professional ha actuat per 
Espanya, França, Romania, 
Portugal, Holanda, Suècia, les 
Illes Açores o la Xina. 
Clara Peya, de la seva ban-
da, és pianista i compositora. 
Considerada una de les crea-
dores més originals i úniques 
que han aparegut en els dar-
rers temps en l’escena musical 
del país. Graduada en piano 
clàssic a l’ESMUC, ha cursat 
estudis superiors de jazz i Mo-
dern al Taller de Músics. Ha 
estudiat durant més de dotze 
anys amb el professor Leonid 
Sintsev, amb qui va seguir la 
seva formació al Conservatori 
Rimsky Korsakov de Sant Pe-
tersburg, a Rússia. En l’àmbit 
de la música moderna i el jazz, 
els seus professors han estat 
Joan Monné, Joan Díaz, Roger 

Clara Peya i Guillem Albà porten l’espectacle “Pluja” 
dissabte al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada

Mas, Txema Riera o Marco 
Mezquida. Ja ha presentat sis 
discs i és cofundadora de la 
companyia de teatre-dansa i 
música en directe l’Era de les 
Impuxibles. 
Compositora de diverses mú-
siques per a espectacles de 
teatre i dansa com Jane Eyre 
(2017), Garbuix del Circ d’Hi-
vern de Nou Barris (2015), 
Mares i Filles de David Pin-
tó (2015), 4Carmen d’Òpera 
de Butxaca, Rudo de Manolo 
Alcántara (TA 2014), Clow-
nic del Tricicle (2013) o Best 
of you de La Intrusa Danza 

(2013), amb qui ha fet gira 
per Sud-Amèrica. També ha 
fet la música del documental 
Enfemme. A Igualada encara 
es recorda l’excel·lent concert 
esPiral, dedicat a la seva tieta, 
la pianista igualadina Josefi-
na Rigolfas. Actualment està 
presentant el seu setè disc 
Oceanes (2017) i treballant en 
tres muntatges teatrals: Pluja 
de la Cia. Guillem Albà, El 
llibre de les bèsties de Marc 
Rosich i Limbo de Les impu-
xibles, espectacles d’èxit que 
s’ha pogut veure a la darrera 
Mostra d’Igualada.

EXPOSICIONS / LA VEU 

La Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada rep, entre el 
21 d’abril i el 7 de maig, una mostra de l’art digital de Dani 
Ramos, guanyador del Premi Ciutat d’Igualada de Disseny 
Jaume Graells l’any 2016. S’hi podran veure imatges de 
personatges famosos i de ficció, realitzats amb Photoshop 
i tauleta digital Wacom, de personatges catalans històrics 
i populars i, a banda, entorns retocats digitalment amb el 
recurs conegut com matte painting. La inauguració de l’ex-
posició, organitzada pel departament de Promoció Cultu-
ral de l’Ajuntament i CEINA, tindrà lloc el divendres, 21 
d’abril, a les 19:30h.

Del 21 d’abril al 7 de 
maig, l’art digital de 
Dani Ramos a La Sala 
Municipal d’Exposicions

La proposta neix de l’amistat que uneix aquests dos talents, que han sabut crear un espectacle que parla de la vulnerabilitat,
 de sentir-se petit
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MÚSICA / LA VEU 

E l festival de música 
estival Anòlia cele-
brarà el proper mes 

de juliol la seva 29a edició i, 
tal i com ha avançat aquest 
dimecres, 19 d’abril, el regi-
dor de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament, Pere Camps, ho 
farà amb novetats destacades. 
Passarà a celebrar-se íntegra-
ment al pati del Museu de la 
Pell i tots els seus concerts 
seran gratuïts, combinant 
alguns dels artistes més des-
tacats del panorama musical 
del moment i grups emer-
gents d’àmbit comarcal.
Segons Camps “aquesta nova 
edició de l’Anòlia vol recupe-
rar l’esperit inicial de concerts 
oberts a tothom en espais pú-
blics i simbòlics de la ciutat”. 
Per això, després de diverses 
edicions que han combinat 
els concerts gratuïts al pati 
de la Igualadina Cotonera i 
els concerts de pagament als 
jardins del Cercle Mercantil, 
el festival recupera la utilitza-
ció d’un únic espai públic i la 
gratuïtat de totes les actuaci-
ons, durant la setmana del 18 
al 22 de juliol.

Gairebé tres dècades de fes-
tival
El festival Anòlia va néixer 
al setembre de 1989, amb el 
lema “Jazz de nit”, com un 
moviment cultural i artístic, 
com una expressió ciutadana 

que volia aplegar totes aque-
lles manifestacions de l’art i i 
de la cultura, de dins i de fora 
de la comarca. Per això, preci-
sament, el nom d’Anòlia, que 
recorda el nom de la comarca 
i té una vocació de donar pro-
tagonisme i veu a les formaci-
ons musicals d’Igualada i co-
marca. La primera edició de 
va anar de dilluns a divendres 
del mes de setembre de 1989. 
Al 1990 el festival passa al 
mes de juliol amb el subtítol 
de “Set en viu”. Al 1991, es va 
fer coincidir amb els dies de 
la Festa Major, durant el mes 
d’agost i, a partir del 1992, el 
festival s’ha mantingut sem-
pre al mes de juliol amb una 
durada d’entre una i dues set-
manes de concerts, creixent 
fins arribar a les 29 edicions 
que l’han consolidat com una 
de les cites més importants 

de l’agenda cultural estiuen-
ca d’Igualada i les comarques 
interiors.

Programació variada i de 
qualitat
Al voltant de la segona quin-
zena de juliol a Igualada es 
donen anualment cita els ar-
tistes més destacats de l’es-
cena musical del moment i 
d’altres d’emergents per des-
cobrir. Un cartell que con-
solida l’Anòlia com un dels 

L’Anòlia se celebrarà del 18 al 22 de juliol 
en un únic espai, el pati del Museu de la 
Pell, amb tots els concerts gratuïts

festivals de referència a la 
Catalunya Central i del país i 
que, des de l’any 2012, comp-
ta amb el patrocini d’Estrella 
Damm i la direcció artísti-
ca d’Enderrock. Actualment 
s’està enllestint el programa 
de grups actuants en aquesta 
edició, que es presentarà en 
les properes setmanes.
Els trets distintius de l’Anò-
lia, que s’han convertit en la 
seva essència i que han es-
devingut el valor afegit al 
component musical i artístic 
són els d’oferir espectacles en 
directe amb propostes mar-
cades per la professionalitat i 
qualitat de l’oferta musical, la 
diversitat en la programació, 
esdevenir un aparador per a 
artistes emergents i nous ta-
lents i, a banda, el foment dels 
artistes locals i la diversitat i 
heterogeneïtat de públics.

L’Ajuntament vol recuperar l’esperit inicial del festival musical, amb concerts oberts a tothom 
en espais públics i simbòlics de la ciutat

L’Anòlia és un dels 
festivals de referència 
de la Catalunya Cen-
tral i del país, i des del 

2012 compta la direcció 
artística d’Enderrock

Dos concerts i una 
Jam de ball al Hot 
Blues

MÚSICA / LA VEU 

Avui divendres al Hot Blues 
es podrà gaudir de l’espectacle 
Groovin’ High! un espectacle 
ple de clàssics del jazz, del pop, 
i fins i tot temes originals del 
grup inclosos en el que està a 
punt de ser el seu primer disc. 
El concert va a càrrec d’Eva 
Verde, una de les promeses 
més joves del jazz modern a 
Barcelona, que arriba a Iguala-
da acompanyada per dos mú-
sics de gran prestigi amb una 
experiència dilatada: el Publio 
Delgado a la guitarra i el Gui-
llermo Prats al contrabaix. El 
concert començarà a2/4 d’11 
de la nit i l’entrada té un preu 
de 5 euros.
Per altra banda, demà dissab-
te a 2/4 de 12 de la nit es po-
drà escoltar la música de Don 
Vito Rock Band, un trio cata-
lano-argentí que toquen rock 
a preu fet amb riffs demoli-
dors però sense grans floritu-
res que presentaran el seu nou 
disc Puro Capricho. el concert 
és organitzat per l’Associació 
Rock City i l’entrada té un 
preu de 5 euros.
I el proper dijous es podrà ba-
llar amb la millor música de 
swing amb la Jam Swing Dan-
ce que començarà a les 9 del 
vespre. Entrada gratuïta.



42  |  CULTURA Divendres, 21 d’abril de 2017

DANSA / MARIONA CAMELIA 

E l dimarts 11 d’abril 
vaig seure al cinema de 
l’Ateneu sentint que es-

tava a Covent Garden a punt 
de veure, en directe Jewels in-
terpretada per la ROH. Lon-
dres s’havia traslladat a Igua-
lada per unes hores.
Sempre tinc un cert “runrum” 
quan vaig al teatre. Sóc balla-
rina de professió i sobretot de 
vocació, sóc crítica i l’únic que 
desitjo quan estic asseguda a 
platea és que l’espectacle no 
em deixi indiferent.
Els que ja hem vist molts te-
atres sabem que hi ha noms 
que són garantia absoluta de 
qualitat. El repertori escollit, 
però, és més subjectiu.
Comença la funció. Els llums 
de sala s’apaguen, l’orques-
tra afina les primeres notes al 
ritme que s’aixeca el teló que 
dóna pas a les tres parts que 
composen l’espectacle. El liris-
me primaveral de les marag-
des, la sensualitat dels robins 
i la sensibilitat dels diamants. 

Tres pedres precioses que van 
servir d’inspiració a Balanc-
hine al veure unes joies en un 
aparador mentre passejava per 
una avinguda de Nova York.
Verd, vermell i blanc…
Fauré, Stravinsky i Tchaiko-
vsky….
França, Estats Units i Rússia…
Tres relacions per cada joia. 
Tres caràcters diferents per a 
cadascuna sota un mateix llen-
guatge.

Formes que es fan i es desfan, 
dibuixos efímers en constant 
transformació, moviments 
musicals i moviments que cre-
en una música paral·lela, balla-
rins amb un domini absolut de 
la tècnica, un vestuari perfec-
tament dissenyat per definir 
lliurement els cossos dels in-
tèrprets, una il.luminació ben 
estudiada i una escenografia 
majestuosa que reforçava les 
coreografies discretament.

Tot estava al seu punt just. Tot 
estava en equilibri.
Però, per mi, va ser un anar 
despertant massa a poc a poc 
fins arribar a l’emoció. Em van 
faltar més moments màgics 
com els de l’última part. Més 
diamants en les maragdes i els 
robins. Més ballarins com la 
solista vestida de blanc que, 
a part de la bellesa dels seus 
braços volàtils, traspassava la 
felicitat de les ànimes de qui 

“Jewels”, la joia de Balanchine
l’estàvem gaudint. Potser 
perquè no sóc una especial 
admiradora de George Ba-
lanchine, tot i reconèixer 
l’emprempta i transformació 
que ha deixat en el món de 
la dansa o potser perquè em 
costa la dansa abstracta... 
Em va faltar sentir la pell de 
gallina des del primer ins-
tant, sentir aquella “enveja 
sana” de voler estar sobre 
l’escenari.
Tot i així, malgrat la distàn-
cia de la pantalla i, siguem 
realistes, dels kilòmetres fí-
sics que ens separen de la 
capital anglesa, va valdre la 
pena estar present i agraeixo 
profundament la iniciativa 
del cinema d’oferir-nos la 
possibilitat de veure ballar, 
un cop més, una de les mi-
llors companyies de dansa 
del món ja que a Igualada 
tenim una sola oportunitat 
a l’any de veure dansa de 
Companyia en viu al teatre 
de l’Ateneu.
A veure què ens presenten 
per la pròxima cita…

EXPOSICIONS / LA VEU 

E l programa d’activitats 
de la campanya Projecte 
Refugi, que porta a ter-

me el col·lectiu de disseny=i-
gualada dins la seva nova línia 
solidària Gràfica Activa, co-
mença el dia 22 d’abril, a les 12 
del migdia a la Bastida.
Un matinal festiu que comp-
tarà amb la presència de 
Victòria Alcaraz, coneguda 
artísticament com a pallas-
sa Vikisuà, que compartirà la 
seva experiència com a coope-
rant de Pallassos sense Fronte-
res, en el camp de refugiats de 
Macedònia.
Acompanyada de la pallas-
sa Eli, amenitzaran l’espera 
al concert del grup Càlido 
Home, un duet barcelonès 
format per Anna Andreu i 
Eduard Pagès, que juntament, 
despleguen una fusió de folk 
intens i emocional.
Paral·lelament, durant tot el 
matí, tindran lloc diverses 
activitats artístiques en viu, 
com per exemple, un mural 
col·lectiu on tots els artistes i 
dissenyadors que ho desitgin 

podran participar-hi i el pú-
blic assistent podrà retallar els 
tros que més li agradi i em-
portar-se’l a casa a canvi de un 
petit donatiu. O, també, una 
subhasta d’obres d’artistes que 
crearan in situ durant el trans-
curs de l’esdeveniment.
Durant tota la jornada, es po-
dran adquirir el llibre-catàleg 
de l’exposició i les postals al 
punt de venda habilitat a la 
Bastida, així com tothom que 
hagi aportat una donació a 
través del portal online de Co-
opfunding, també podrà re-
collir-ne l’exemplar. Totes les 
donacions aniran destinades a 
l’entitat Creu Roja Anoia, per 
la seva labor d’ajuda a les per-
sones refugiades que arribin a 
l’Anoia.
disseny=igualada també estarà 
present durant la diada de Sant 
Jordi, amb una paradeta amb 
el llibre publicat per en motiu 
d’aquesta campanya, oferint 
una bona opció de llibre soli-
dari i creatiu, per regalar.
D’altra banda, l’exposició 
complerta es podrà veure a 
partir del 28 d’abril fins al 16 
de maig al Portal del Llevador 

d’Igualada, també s’hi podrà 
adquirir el llibre catàleg, d’edi-
ció limitada i numerada i amb 
coberta serigrafiada manual-
ment.

Disseny per la solidaritat
Des de disseny=igualada rei-
vindiquem la capacitat, la 
presència i la importància del 
nostre ofici per col·laborar 
amb les accions humanitàries
iniciades arreu del territori. 
Com a professionals del sec-
tor gràfic tenim la capacitat de 

pensar i il·lustrar les injustíci-
es, en un exercici de conscièn-
cia, comunicació i narració a 
través de les imatges.
Projecte Refugi és el primer 
projecte de nova línia de dis-
seny=igualada, anomenada 
Gràfica Activa que neix amb 
la voluntat de generar activi-
tats amb fins solidaris.

Programa:
Dissabte 22 d’abril, a la Bastida
- 12:00h Presentació del Pro-
jecte Refugi, a càrrec de Nil 

Morist, Jaume Enrich i Xavi 
Mula
12:15h Xerrada amb Victòria 
Alcaraz, de Pallassos Sense 
Fronteres
- 13:00h Actuació de les pallas-
ses Vikisuà i Eli
- 13:15h Concert de Càlido 
Home
- 14:00h Subhasta del mural 
col·lectiu
Divendres, 28 d’abril, al Portal 
del Llevador d’Igualada
- 19:30h Inauguració de l’ex-
posició col·lectiva.

disseny=igualada presenta l’exposició de les
obres del Projecte Refugi en una jornada festiva
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Demà dissabte es podrà gau-
dir a la sala Paper de Música 
d’un concert de música clàssi-
ca, de divertiment i folklòrica 
romanesa a càrrec de Valeriu 
Cascaval, amb el cimbalon, i 
Drapac Igor, al piano.
Interpretaran obres de Barch, 
Joaquin Rodrigo, Sarasate, 
Monti, Dinicu, entre d’altres. 
El concert, com és habitual, 
començarà a les 7 de la tarda.

Concert de música 
romanesa a la sala 
Paper de Música

MÚSICA / LA VEU 

Com cada any, per Sant Jordi 
la Coral Mixta d’Igualada or-
ganitza el seu concert perquè 
a més de roses i llibres, també 
hi hagi música en aquesta di-
ada. Aquesta vegada la Mix-
ta tornarà a compartir l’acte 
amb la Coral Juvenil Xalest. 
Aprofitant que aquest any 
la festa cau en diumenge, es 

canviarà una mica el format 
del concert: es farà a l’Ateneu 
al migdia i acabarà amb un 
petit vermut.  La Mixta oferi-
rà un programa variat amb 
obres d’autors com Britten, 
Fauré o Vila i la coral Xalest 
cantarà diverses cançons tra-
dicionals catalanes harmo-
nitzades per autors com Vila, 

Concert de Sant Jordi amb la Coral Mixta

Oltra o Carles Prat. 
Ja ho sabeu, abans o després 
de sortir a passejar per les 
parades de Sant Jordi, podeu 
anar a sentir bona música al 
teatre Municipal l’Ateneu a 
les 12:30. Les entrades es po-
den adquirir anticipadament 
al Punt d’Informació Cultural 
a 7 euros i el mateix dia del 

LLIBRES / LA VEU 

Hamlet, Coriolà, El Rei Lear, 
Ricard II, Nit de Reis, Conte 
d’Hivern, El mercader de Ve-
nècia, El somni d’una nit d´es-
tiu, Ricard III, Venus i Ado-
nis... Shakespeare. Versions 
a peu d’obra és un llibre que 
recull deu obres de Shakespe-
are. La presentació del llibre 
comptarà amb la presència 
del traductor, Joan Sallent, 
l’editor, Bernat Puigbaell, i 
amb lectura de fragments 
per part de Xènia Castell-
tort i Joan Valentí. L’acte de 
presentació del llibre serà 
dijous 27 d’abril a les 19.30h 
al Teatre de l’Aurora d’Igua-
lada. Us hi esperem!

Shakespeare. Versions a peu 
d’obra 
El llibre és un recull de deu 
obres de Shakespeare tradu-
ïdes per Joan Sallent, la ma-
joria estrenades però en bona 
part també inèdites. Són tex-
tos que han passat pel sedàs 
de la representació i que, ha-
vent superat la immediatesa 
de l’oralitat, ara ens arriben 
a punt per ser llegides, en un 
català viu i entenedor, natural 
i alhora ple de virtuosisme.

Presentació del 
llibre “Shakespeare. 
Versions a peu 
d’obra”

DANSA / LA VEU 

Glòria Ros, actual coor-
dinadora pedagògica 
de l’Escola de Dansa 

del Consell Comarcal de l’Ano-
ia, ha estat escollida per formar 
part de la nova producció de la 
companyia de dansa Liz Roche 
Company.
Liz Roche Company és una 
companyia de dansa contem-
porània amb seu a Dublín, que 
durant els seus 15 anys de tra-
jectòria s’ha posicionat com a 
líder en el desenvolupament de 
la dansa contemporània a Ir-
landa. La peça en la qual Glòria 
Ros participa com a ballarina, 
es titula “Totems” i s’estrenarà 
el mes de juliol amb motiu de 
la reobertura de la National Ga-
llery of Ireland. La mateixa obra 
es presentarà en el Dublin Dan-
ce Festival’s First Looks.
Fa deu anys que Glòria Ros tre-
balla com a ballarina per a com-
panyies i coreògrafs de prestigi i 
actuant arreu del món. Actual-
ment, també crea les seves prò-
pies obres en col·laboració amb 
altres artistes. El fet que seguei-
xi en actiu sobre els escenaris 

aporta a l’Escola una mirada 
actual i nous coneixements ar-
tístics sobre aquesta professió.
El mes de maig es duran a ter-
me a Dublín els assajos per a 

Glòria Ros, coordinadora pedagògica de 
l’Escola de Dansa del Consell Comarcal 
formarà part de la Liz Roche Company

aquesta nova creació. Durant 
aquest període el professorat 
de l’Escola, altament qualificat, 
continuarà amb la seva labor 
educativa amb normalitat.

POESIA / LA VEU 

En l’assemblea general de 
la Companyia Literària de 
la Ginesta d’Or, celebra-
da el proppassat 5 d’abril a 
Perpinyà (França), el poeta 
igualadí Lleonard del Rio i 
Campmajó ha estat nome-
nat per unanimitat «Mestre 
en Gai Saber» de l’Acadèmia 
dels Jocs Florals del Rosselló. 
L’any 2012 Del Rio ja va ser 
distingit amb «Gênet d’Or» 
del Rosselló i la medalla de la 
Ciutat de Perpinyà.
Aquesta honor avala el tí-
tol aconseguit l’any passat 
a Almoster (Camp de Ta-
ragona) en guanyar en uns 
mateixos Jocs Florals: la 
Flor Natural, l’Englantina 
d’Or i la Viola d’Or.

Lleonard del Rio 
«Mestre en Gai 
Saber» del Rosselló
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TEATRE / LA VEU 

A quest divendres a les 
21h torna a La Casa 
del teatre Nu l’Ernest 

Villegas amb Un obús al cor. 
Després del seu pas amb l’obra 
Tothom ho sap, en què junta-
ment amb els seus companys 
interpretava diferents cançons 
i poemes de Leonard Choen, 
ara li toca el torn a les parau-
les de Wajdi Mouawad, l’autor, 
entre moltes altres obres, de la 
meravellosa Incendis. 
En els darrers anys, diferents 
obres d’aquest autor s’han 
pogut veure al nostre país, 
convertint-se en un dels dra-
maturgs més importants dels 
darrers anys. Ara, i gràcies a 
la potent interpretació de l’Er-
nest Villegas, tenim l’oportu-
nitat de poder gaudir d’un text 
d’aquest extraordinari autor a 
La Casa del Teatre Nu de Sant 
Martí de Tous.
Un obús al cor arrenca quan el 
protagonista de la història rep 
una trucada informant-lo que 
la seva mare s’està morint. Da-
vant d’aquesta notícia, el per-
sonatge agafa l’abric i surt al 
carrer per anar a l’hospital. Al 
carrer hi ha una tempesta de 
neu, i el públic acompanyarà 
el noi, no només en el seu vi-

atge cap a veure la mare, sinó 
també al passat, als seu pre-
sent més immediat i també al 
futur incert que li espera.
Un obús al cor és, en paraules 
dels seus protagonistes, una 
bomba explosiva que replan-
teja de nou, com en altres 
obres del mateix autor, els 
vincles amb els pares, la veri-
tat de la vida i l’avidesa de la 
mort. Una producció incenti-
vada per Ernest Villegas, que 
juntament amb Oriol Broggi i 
Ferran Utzet, aixequen aquest 
monòleg intens i despullat 
on la paraula de Mouawad 
té la força que ja vam des-
cobrir a Incendis i Cels. Un 
text d’un altíssim voltatge 
que recull l’univers narratiu 
de Mouawad, escenes i per-
sonatges que s’entrecreuen i 
que procedeixen de tots els 
textos escrits.

“Un obús al cor”, avui a la 
Casa del Teatre Nu

Sortida al Midi francès 
de l’AUGA

Per als propers dies 2,3 i 4 de 
maig AUGA prepara un vi-
atge per visitar els monestirs 
i les abadies del migdia de 
França.
El viatge proposa conèixer 
Fontfreda, la Grassa, Narbo-
na, Avinyó, Senanca, Valma-
nya i Cuixà on es coneixeran 
els monjos que actualment hi 

ha i els que hi foren, cister-
cencs i benedictins.
També la visita permetrà 
conèixer els grans mones-
tirs medievals sota el guiatge 
d’Antoni Dalmau.
Qualsevol que estigui interes-
sat en participar d’aquest vi-
atge es pot dirigir a Over Fer 
Frans per fer la seva reserva.

DIBUIX / LA VEU 

El passat dissabte 8 
d’abril, a la Bibliote-
ca Central d’Igualada, 

tingué lloc el lliurament de 
premis del  XIIè concurs de 
dibuix infantil sota el lema 
“Surt a veure els Tres Tombs”, 
organitzat per l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada.
Els nens i nenes premiats d’en-
guany, varen ser els següents: 
Lina Makrani Pérez (P3-Es-
cola Ramon Castelltort); 
Ivan Monton (P4-Escolàpies 
Igualada); Leo Morera Par-
do (P5-Escola Dolors Martí); 
Adrià Contreras (1r-Acadè-
mia Igualada); Nayeli Aguilar 
(2n-Escola Ramon Castell-
tort); Àlex Membrive Caro 
(3r-Escola Emili Vallès); Ber-
ta Rica Botarda (4rt-Escola 
Emili Vallès); Martina Oliva 
Cuerva (5è-Col·legi Maris-

tes); Maria Elna Güell Jorba 
(6è-Col·legi Maristes). I segui-
dament quatre premiats en la 
categoria “d’especials”: Arnau 
Sanahuja Farnós (Especial a 
“l’originalitat”-3r- Escola de 
l’Ateneu Igualadí); Neo Poch 
Díaz (Especial a “la perspecti-
va”- 3r- Mestral); Jordi Mun-
tané González (Especial a “la 
tècnica”- 1r-Mowgli); Alba 
Torné Rodríguez (Especial al 
“collage”-6è-Col·legi Monal-
co).
Abans d’un petit refrigeri per 
a tots els assistents, els premi-
ats recolliren el seu obsequi, 
gentilesa d’ “Alfil Office i Pro-
ducts”, que un any més ha fet 
possible l’acte i el concurs en 
general.  A més de les obres 
premiades, l’exposició mostra 
més d’un centenar de dibuixos 
tots ells relacionats amb la fes-
ta dels Tres Tombs i que pro-
venen de totes les escoles de 

Entrega de premis del XIIè concurs de 
dibuix “Surt a veure els Tres Tombs”

la ciutat i d’infants entre 3 i 12 
anys. Fins el 27 d’abril, tothom 
qui ho desitgi podrà visitar 
l’exposició dins de l’horari de 
la Biblioteca.
Des de l’entitat, volem agrair 
també a la Biblioteca el seu 
servei i l’espai  cedit per a l’ex-
posició dels dibuixos, i  també 
la participació de totes les es-
coles i de tots els nens i nenes 
que en formen part. Sense ells, 
el concurs no seria possible.
Recordar que, l’acte que se-
gueix per ordre en el calen-
dari i organitzat també per 
l’Antic Gremi de Traginers, 
serà el proper dissabte 22 
d’abril a les 7 de la tarda i a la 
seu de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada (Plaça de la Creu, 
18, baixos): inauguració de 
l’exposició i entrega de premis 
del XXXVIIè Concurs de Fo-
tografia “Típics Tres Tombs 
2017”.

LLENGUA / LA VEU 

Demà dissabte 22 
d’abril tindrà lloc 
la cinquena edició 

del Dictat en Català a Igua-
lada, organitzat per l’APLEC 
(Associació Promotora de la 
Llengua Catalana). L’activi-
tat està oberta a tothom  i és 
gratuïta. Com en les anteriors 
edicions, s’estableixen dues 
categories: adults (a partir de 
16 anys) i joves (de 12 a 16 
anys). Hi haurà premis pels 
tres primers guanyadors de 

cada categoria. En la d’adults, 
una estada d’un cap de setma-
na per a dues persones en un 
indret de Catalunya, un lot de 
llibres i una subscripció du-
rant un any a la revista Llen-
gua Nacional. En la de joves, 
un val per a tres persones per 
escalar a l’Ingravita, un lot de 
llibres i un joc de taula.
El V Dictat en Català es farà 
a l’Espai Cívic Centre (C/Tri-
nitat, 12) a les 10 h (categoria 
adults)  i a les 11h (categoria 
joves). Els resultats es faran 
públics el mateix dissabte a 

les 13h a l’Espai Cívic Cen-
tre i acte seguit, es repartiran 
els premis. Es comptarà amb 
l’assistència del regidor de 
Promoció Cultural i Comerç, 
Pere Camps.
Hi ha temps avui divendres 
per inscriure’s en la catego-
ria d’adults emplenant el for-
mulari que es troba a  http://
aplecaplec.blogspot.com.es/. 
Es poden consultar les bases 
a la pàgina web de l’APLEC 
http://www.aplec-igualada.
cat, a l’apartat Notícies.

Demà, V Dictat en català a Igualada
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PLANELL
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adora i fotògrafa

Un bell relat paisatgístic i figuratiu de Rosa Montal 
engalana la Galeria NIVELL – 46

U na acreditada artista, la 
igualadina Rosa Mon-
tal i Riba, amb un llarg 

i atresorat recorregut d’exposi-
cions i presentacions públiques 
de les seves creacions, ha vestit 
d’art, de colors i d’unes sensibles 
impressions  paisatgístiques les 
parets i alguns estants de la cap-
tivadora sala de la Galeria NI-
VELL – 46. Això és, en aquesta 
ocasió, et trobes davant d’unes 
realitzacions d’una riquíssima 
propietat visual, que palesen una 
incansable i laboriosa activitat 
artística. 
Tot una successió d’obres, doncs, 
apunta a ser una viva represen-
tació dels nostres paratges més 
propers i d’altres figuracions 
especialment imaginàries; aple-
gades això sí d’acord amb un 
exprés relat temàtic majorità-
riament paisatgístic, del que se 
n’obtenen algunes minucioses i 
elaborades composicions florals 
i alguns primeríssims plànols ar-
boris. La majoria d’aquestes pintures, precisament a 
hores d’ara, semblen evocar tota la bellesa de l’esclat 
primaveral, en base a unes composicions d’un acusat 
cromatisme i d’unes encertades pinzellades que no 
esquiven una inicial precisió dibuixística. Una pin-
tura entusiasta i d’un expert tecnicisme, suportada 
per una elevada sensibilitat expressiva, et participa 
d’una obra alegre, però serena i colorista, a la qual 
no li cal embellir la realitat atès que aquesta realitat 
capturada o en l’imaginari de l’artista ja és prou be-
lla de per sí. No t’estranya, al capdavall, d’endevinar 

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 pa-
per.
Del 13 de març al 28 d’abril al Punt 

de lectors de la Biblioteca Central.

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

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

ART, TERRES I FOC
Obres en ceràmica de cinc artistes: 
Xavier Aballí, Josep M. Baltà, Josep 
Moscardó, Fèlix Plantalech i  August 
Rosell.
Del 23 de març al 14 de maig a Artè-
ria, espai d’art i tallers.

UDI, UN VIATGE PLE 
D’EMOCIONS
Activitat interdisciplinària on es 
combina la música i l’art adreçada 
als nens i nenes de 2n de primària.
Del 3 al 28 d’abril a la sala d’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 Bi-
blioteca 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)

L’ART DIGITAL... 
UN PUNT I A PART 
EN L’EVOLUCIÓ DE 
LES TÈCNIQUES 
ARTÍSTIQUES
Dani Ramos.
Primer Premi Ciutat d’Igualada 
d’Art Digital Jaume Graells 2016.
Del 21 d’abril al 7 de maig a la Sala 
Municipal d’exposicions

XXXVIIÈ CONCURS DE 
FOTOGRAFIA“TÍPICS 
TRES TOMBS 2017”
Fotografies dels Tres Tombs.
Del 22 d’abril al 6 de maig a la 
sala d’exposicions Ramon Godó de 
l’Agrupació Fotogràfica

EXPOSICIONS

en cada pintura aquella 
atmosfera tranquil·la i 
airosa que -com si d’una 
fotografia es tractés- es 
proposa descriure una 
visió pura, real i sense  
artificis de tot allò que 

persegueix i encisa l’ànima creativa de la Rosa.
Des d’un perfil personal i professional, la Rosa 
se’t descobreix com a una artista d’una singular 
trajectòria. A partir d’unes primeres ensenyances 
–a l’Escola privada- en què els coneixements que 
s’impartien, i especialment els referits a les noies, 
eren les manualitats i els relacionats amb la llar, la 
Rosa es va iniciar en el dibuix i la pintura tot se-
guint quaderns o làmines de diferents artistes i, de 
vegades, també copiades del natural. Altres tasques 
eren unes laborioses puntes de coixí, la frivolité 
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(treball de malla que es feia amb la filoja), així com 
fer ganxet o mitja i, excepcionalment, l’art del piro-
gravat sobre fusta o cuir. En conseqüència, a més 
de gaudir del coneixement d’aquestes tècniques, 
ben aviat va  despertar la seva passió envers el món 
de la pintura; una activitat per la qual no li era ad-
versa una bona traça. Emperò el seu delit per les 
arts pictòriques va quedar relegat a un segon plànol 
a propòsit d’un requerit pas per l’Acadèmia Cots, 
on uns oportuns estudis de comerç i comptabili-
tat van convertir-la en una eficient administrativa 
i comptable. Després, l’infantament i criança dels 
seus fills, i participar de la projecció de l’empresa 
familiar –una  impremta- van deixar a la reserva 
el seu inquiet gaudi de pintar. Tot i així, pocs anys 
havien de passar per a què aquesta pintora tan com-
promesa arribés a conquerir el mestratge i el nivell 
artístic de què és i ha estat mereixedora. 



Primer aplec de la sardana

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

E l primer Aplec de la Sarda-
na, igualadí, va celebrar-se 
al paratge de La Sala (Jorba), 

el dia 13 d’abril de 1925. Una fo-
tografia d’aquella primera trobada 
sardanista, fou feta per Josep Cas-
telltort Ferrer. És la que publiquem 
(Estereocòpia 60 x 130 AFMI). En 
ella s’hi veu l’esplanada al costat de 
l’ermita i la Creu.
Aquesta creu és un monument que 
recorda l’Aplec Catòlic, que va tenir 
lloc en aquell indret. Fou una idea 
del Dr. Joan Lladó Ollé. Va projec-
tar-la l’escultor, Vicenç Vilarrubias, 
i la realitzà un artesà anomenat, 
Serra. El cost total de l’obra fou 1109 
pessetes, quantitat considerable, en 

aquell temps. Fou pagada mitjançà 
una subscripció popular, que va fer 
la Fulla Dominical, amb el suport 
del periòdic “Somatént”. Va inaugu-
rar-se amb una gran Festa-Romiat-
ge, el 22 d’octubre de 1911.
Quant la guerra de 1936, aquesta 
creu fou enderrocada. En els pri-
mers anys 40, fou reposada per 
l’Acció Catòlica, que -tot i el desfa-
vorable ambient dictatorial de l’èpo-
ca- tornà a organitzar, en aquella 
ermita, l’Aplec de la Sardana. Per a 
no sentar un dret de permanència, 
cada cinc anys, l’Aplec se celebrava 
a la finca de Can Macià. Des de fa 
uns anys, ara, té lloc a Igualada. 
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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

El Monestir d’Ardenica, 
gran exponent del persistent misticisme albanès

Arquitectures i veïnatges

Aïllat en ple cor de la natura albanesa, just al turó més elevat que 
espia les planures de Myzeqe; el magnífic Monestir d’Ardenica, 
construït al segle XIII -per a celebrar la victòria de l’emperador 
bizantí Andronik II contra la ciutat de Berat i els angevins que 

ocupaven la regió- apunta a ser una barreja de cultura, història i fervent reli-
giositat. Aquest monestir va ser edificat damunt les ruïnes d’un antic temple 
pagà que havia estat aixecat per a honrar la deessa Artemisa; això i tot, no va 
trigar a ser-hi venerada Maria Hyjlindi, en tant que deessa de la fertilitat de 
la terra.
Considerat sempre com a un autèntic referent per a la comunitat ortodoxa 
d’Albània, ja que també va ser aquí on l’heroi nacional, Skanderbeg, va cele-
brar-hi  el seu matrimoni al 1451; després d’haver estat tancat i abandonat al 
llarg de tot el període comunista; recentment, des de la dècada dels noranta, 
ha reprès la seva activitat un cop restaurat del tot i essent declarat per la nova 
república un “monument de la cultura”, protegit per l’Estat. En aquest sentit, 
s’han conservat amb encert els elements que més el caracteritzaven: l’estètica 
de l’arquitectura bizantina i ortodoxa, amb el seu interior revestit de fusta i la 
seva coberta de discreta inclinació.
Deixant de banda incorporacions més recents com el seu esvelt campanar, 
una mirada atenta, més enllà dels superbs frescos i les belles icones del seu 
interior, et transporta per un superior exemple de la importància secular de 
l’església ortodoxa d’Albània, dedicada al naixement de Santa Maria; una es-
piritualitat que comparteix sense conflicte les altres religions imperants: l’ 
islam i el catolicisme. En el seu exterior, les perspectives que pots arribar a 
fer-te teves sobre tota la regió que l’envolta són summament espectaculars.
En mig d’un embolcall paisatgístic tan summament admirable i malgrat el 
seu  quasi ocult emplaçament, aquest monestir és considerat en definitiva un 
lloc molt especial, erigit com a un inequívoc lloc sagrat. Allà estant, i des del 
mateix punt d’accés, l’acompanyament d’un guarda et serveix per a descobrir 
pas a pas la història de tot el complex. Les icones i el retaule frontal dedicat 
a Santa Maria van ser embellits pel més famós dels artistes albanesos, Kons-
tandin Shpataraku de Voskopoja. El retaule frontal de fusta resulta ser una 
de les icones més ben conservades de tot el país; mentre que, en un lateral 
de l’església, un discret púlpit mostra una certa pompositat amb unes belles 
fulles d’or incrustades dins l’estructura d’una polida i treballada fusta.
Després d’haver visitat el sagrat recinte, un passeig per la seva captivadora 
porxada et convida a interpretar les diferents inscripcions d’alguns relleus de 
pedra de les parets exteriors del monestir; i de no gaire distància entre el jardí 
i les galeries potser podràs percebre el semblant d’algun dels cinc monjos que 
habiten Ardenica, l’únic monestir habitat d’Albània..  

Ardenica Interior.

Ardenica Planta Monestir



XERRADA-TALLER
Piera 

‘LEl joc com a eina educativa” Quins són 
els mecanismes de joc dels nostres in-
fants?. 
Dilluns a les 5 de la tarda a l’escola Les 
Flandes.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
La Torre de Claramunt 

Presentació del llibre “Escoles a la fronte-
ra” de M Carme Junyent. 
Dilluns a les 5 de la tarda a la Biblioteca 
de l’escola.

  DIMARTS 25  

LA TERTÚLIA DEL MES
Igualada 

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

RUSQUICONTES
Piera 

Sessió de l’hora del conte en petit format 
a càrrec de la companyia la Mama i la Pa-
drina basat en el conte homònim il·lustrat 
pel grup d’artistes francès Chats Pelés “A 
pencar”.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca.

 DIMECRES 26  

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
Igualada 

Club per practicar la lectura en la nostra 
llengua i conèixer l’obra d’autors catalans. 
En aquesta ocasió “Fora de lloc”, de Marta 
Cardona .
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central d’Igualada.

  DIJOUS 27  

TALLER
Igualada 

 eBiblio, el préstec de llibres electrònics. 
Les biblioteques de Catalunya ofereixen 
el servei de préstec de llibres electrònics
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central..

TALLER
Igualada 

 eBiblio, el préstec de llibres electrònics. 
Les biblioteques de Catalunya ofereixen 
el servei de préstec de llibres electrònics
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central..

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit el 
mateix llibre per comentar-lo. En aques-
ta ocasió “Historia del amor”, de Nicole 
Krauss
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

CASTELLERS
Igualada 

Actuació catellera. Moixiganguers d’Igua-
lada, Castellers de Sant Cugat i Castellers 
de Terrassa.
XXII Aniversari dels Moixiganguers 
d’Igualadas.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
de Pius XII.

MÚSICA
Igualada 

Concert de Sant Jordi. Com que aquest 
any Sant Jordi cau en diumenge, la Coral 
Mixta d’Igualada i la Coral Juvenil Xalest 
converteixen el concert de Sant Jordi en un 
concert de migdia, seguit de vermut..
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

BALLADA DE SARDANES
Igualada 

 Ballada de sardanes Amb la cobla de Tàr-
rega.
Diumenge a les 7 de la tarda al passeig 
Verdaguer.

MÚSICA
Calaf 

VII Calaf canta Sant jordi.. Concert íntim 
dedicat a la trajectòria de la professora ca-
lafina Teresa Escolà.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

Antologia de la sarsuela. A càrrec de la 
Companyia de Sarsuela Ciutat Comtal, 
l’Orquestra Aula Lírica de Granollers, Cor 
de Sarsuela i Ballet Isa Moren, sota la di-
recció d’Anibal Gil. 
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre del 
Casal Català.

MÚSICA i SARDANES
Capellades 

Concert i ballada de sardanes amb la Co-
bla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia a la plaça 
Verdaguer.

DILLUNS 24  

CLUB DE LECTURA CHICK-LIT
Igualada 

La Biblioteca inicia un nou club de lectura 
d’aquest gènere literari molt popular. Co-
mentaran el llibre “En los zapatos de Va-
leria”, d’Elísabet Benavent.
Dilluns a 2/4 de 4 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

CONFERÈNCIA
Igualada 

Jordi Camins – Montserrat, un univers al 
cor de Catalunya
Les imatges ens portaran a alguns dels seus 
mil racons encara misteriosos. Organitza 
AUGA.
Dilluns a 2/4 de 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CONFERÈNCIA
Igualada 

‘L’educació dels nostres fills i la carta Natal’ 
Conferència gratuïta a càrrec d’Enriqueta 
Saez, astròloga associada a ANYDA. 
Dilluns a les 6 de la tarda a la sala LAB 
de l’Ateneu.

DIVENDRES 21  

ÒPERA
Igualada 

“L’isola disabitata”, de Haydn. Òpera en 
dos actes composta per Franz Joseph 
Haydn sobre un llibret italià que el cèlebre 
castrat Farinelli encarregà a Pietro Metas-
tasio. 
Divendres a les 9 del vespre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

CLUB DE LITERATURA TERRITORI 
FANTÀSTIC

Igualada 
Club crossover per a persones majors de 
14 anys, interessades en la literatura fan-
tàstica i la ciència ficció. En aquest ocasió 
“La prova de ferro”, de Holly Black  
Divendres a les  7  de la tarda a la Biblio-
teca Central.

XERRADA
Masquefa 

“Dalí, geni i figura”. A càrrec de Maite Gar-
cía Bordería, historiadora i guia oficial de 
turisme de Catalunya.  
Divendres a les  6 de la tarda a la Bibli-
oteca.

ÒPERA
Els Hostalets de Pierola 

The Metropolitan Opera presenta “Le Tu-
randot” de Puccini.  
Divendres a 1/4 de 9 del vespre a l’audito-
ri cal Figueres.

CONTACONTES
Els Hostalets de Pierola 

Presentació del conte “En Pau i la clau del 
saber” i contacontes a càrrec de les seves 
autores Imma Flo i Sandra Esteve.  
Divendres a les 6 de la tarda al jardins del 
CRIP.

CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui 

Trobada de lectors que han llegit el llibre 
“Esperadme en el cielo” de Maruja Torres.  
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda a l’Ate-
neu del Nucli Antic.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 

Presentació del llibre “La paret de les men-
tides i altres històries” de Franc Guinart.  
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Saló 
Rosa de la Lliga.

DISSABTE 22 

PRESENTACIÓ
Igualada 

Gràfica activa - Projecte Refugi. Presenta-
ció de la crida al talent gràfic en solidaritat 
amb els refugiats. Exposició, venda i re-
collida de les obres, actuacions musicals, 
xerrades,etc.
Dissabte durant tot el dia a laBastida.

TALLER EN FAMÍLIA
Igualada 

“Fem punts de llibre”. A càrrec de Daniel 
Rio i Judit Vizcaíno.Veniu a crear diferents 
punts de llibre per regalar per Sant Jordi..
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central.

CARAMELLES
Igualada 

Caramelles Verdumaires. Com és tradició, 

la coral infantil “Els Verdums” surt al car-
rer per celebrar les caramelles.
Dissabte a la tarda per diversos carrers de 
la ciutat.

CARAMELLES
Igualada 

Cantada de caramelles Un any més, surten 
a cantar pels carrers de la ciutat per cele-
brar la Pasqua i l’arribada de la primavera..
Dissabte a partir de les 4 de la tarda per 
diversos carrers de la ciutat.

TEATRE
Igualada 

“Pluja” amb Guillem Albà i Clara Peya
No hi ha res més màgic que sentir l’alè de 
l’artista, crear una intimitat que només 
el teatre pot oferir. Un espectacle “cara a 
cara”, sense artificis.
Dissabte a les 6 a 2/4 de 8 de la tarda i a 
les 9 del vespre al Teatre Municipal l’Ate-
neu.

LLENGUA
Igualada 

la cinquena edició del Dictat en Català a 
Igualada, organitzat per l’APLEC (Associ-
ació Promotora de la Llengua Catalana)..
Dissabte a partir de les 10 del matí a l’Es-
pai Cívic Centre.

TEATRE
Piera 

“A voz ahogada”, un homenatge a Miguel 
Hernández. Escrita per Ivan Campillo i 
interpretada per Jordi Martí, Ramon Gol-
dino, Raül Tortosa, Mireia Clemente i Ivan 
Campillo..
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre al Teatre 
Foment.

L’HORA DEL CONTE
Sta. Margarida de Montbui 

Sessió de l’hora del conte amb “El príncep 
drac” amb la narradora Anna Garcia.
Dissabte a les 12 del migdia al Biblioteca 
Mont-Àgora.

FESTIVAL DE POESIA
Vilanova del Camí 

Recital de poesia on participaren 12 rap-
sodes. Organitza Union Extremeña Anoia.
Dissabte a les 7 de la tarda a la seu de la 
Union Extremeña Anoia.

MÚSICA
Capellades 

Concert de cimbalom i piano, a càrrec de 
Valeriu Cascaval i Drapac Igor, pianista 
acompanyant.
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música d’Igualada.

MÚSICA
Sant Martí de Tous 

Concert del grup IL·LÚRIA, format per 
Martí Senserrich, Ricard Cots i Steen 
Knudsen, els quals es van conèixer a l’Es-
colania de Montserrat.
Dissabte a les 7 de la tarda al Casal de 
Tous.

  DIUMENGE 23  

SANT JORDI
Igualada 

Parades de llibres i roses.
Diumenge tot el dia a la plaça de Cal Font.
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El déu de les coses petites
El racó del Cineclub •  Paterson

RICARD FUSTÉ / 

D ijous dia 27, a la sala de 
l’Ateneu Cinema, el Cine-
club presenta la producció 

nord-americana del 2016 Paterson, di-
rigida per Jim Jarmusch, a les vuit del 
vespre en versió doblada i a les deu en 
versió original.
Jim Jarmusch és un dels més il·lustres 
i insubornables directors independents 
nord-americans i dels pocs que conti-
nuen en actiu. Ha adaptat al seu univers 

personalíssim alguns gèneres cinema-
togràfics: el western a Dead Man (1995) 
o el thriller a Ghost Dog (1999). També 
ha realitzat comèdies corals sobre per-
sonatges peculiars (Mistery Train, 1989; 
Noche en la Tierra, 1991), que procuren 
viure fidels als seus principis en uni-
versos que de vegades els resulten es-
tranys, reals però igualment singulars, 
ja es tracti de la ciutat de Memphis o 
de Helsinki, o de Detroit, on vivien els 
vampirs del seu títol anterior (presentat 
al Cineclub, com bona part de la seva 

filmografia), Sólo los amantes sobrevi-
ven (2013). Aquestes ciutats són tan 
protagonistas com els seus personatges 
i també és el cas de Paterson (Nova Jer-
sey), on viu un xicot que també es diu 
Paterson i que és el protagonista de Pa-
terson, bon coneixedor d’aquest indret 
perquè hi condueix un autobús durant 
tot el dia. 
Paterson és un artista, un poeta, però 
està content amb la seva feina, que el 
posa en contacte amb la bellesa de les 
coses petites. Ell i la seva xicota troben 

poesia en la seva realitat quotidiana, 
senzilla i meravellosa tanmateix. Jar-
musch sap transmetre aquesta capaci-
tat i encomanar-la a l’espectador, amb 
l’ajuda d’un actor, Adam Driver, a qui es 
farà difícil separar d’aquest personatge, 
tot i que també el reconeixem com el 
nou dolent d’StarWars (una prova evi-
dent de la seva ductilitat).
Absolutament recomanable, un dels 
millors títols del director de Bajo el peso 
de la ley (1986) o Flores rotas (2005); 
també les vam veure al Cineclub).
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Tocades del bolet
Tous i Igualada •  Locas de alegría
RAMON ROBERT / 

G uionista i realitzador, Paolo 
Virzi (Livorno, 1964) és un 
dels puntals del cinema italià 

contemporani. Va sorprendre amb la 
seva primera pel.lícula, La vella vita 
(1994) i ha destacat amb algunes de 
les següents, cas de la deliciosa La pri-
ma cosa bella, un dels seus pocs títols 
seus que s’ha estrenat entre nosaltres. 
Ara ens arriba la que segueix sent la 
seva darrera pel.lícula, La pazza gioia 
(2016), que es pot veure a les sales es-
panyoles amb el títol de Locas de ale-
gría. 
En to de comèdia dramàtica, Locas de 
alegría centra el seu argument en dues 
dones encara joves. Beatrice (Valeria 
Bruni Tedeschi) és una comtessa xer-

raire i milionària que està convençuda 
de trobar-se entre els cercles íntims 
dels líders polítics mundials. Per altra 
banda, Donatella (Micaella Ramaz-
zotti) és una jove tatuada, vulnerable 
i introvertida, embolicada en el seu 
propi misteri. Totes dues són pacients 
de Villabiondi, una delirant institució 
psiquiàtrica. 
Amb aquestes dues desequilibrades i 
encantadores protagonistes femenines, 
Paolo Virzi confecciona una pel.lícula 
agradable, vitalista, imaginativa comè-
dia dramàtica sobre la bipolaritat i la 
demència. I és que Beatrice i Donatella 
estan ben tocades del bolet. Pel.lícula 
guanyadora de cinc premis David di 
Donatello: inclosos els de millor pel-
lícula, director i actriu, concretament 
Valeria Bruni Tedeschi.

· PIERA 
C/Piereta, 44 

  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA 
C/de la Virtut, local 12  

  Tel. 93 805 13 46
   

·VILANOVA DEL CAMÍ
C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA 
C/Major, 10

Tel. 93 772 59 77  

  CENTRE VISIÓ GRUPPromoció vàlida del 01 Gener al 30 d’Abril de 2017. 2X1 GRADUAT: Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació. (graduacions compreses en els rangs de la marca Vistasoft, tant per monofocals com per progressius) i sempre es cobrarà la de major import. 
1es ulleres: Muntures de qualsevol marca, amb lents amb tractament antirreflexant obligatori. 2nes Ulleres sense cost: Models seleccionats de les marques: Mango, Pepe Jeans, Javier Larrainzar, Antonio Banderas, Pull & Bear, David Delfin, Custo Barcelona, Amichi,
amb lents Vistasoft amb tractament antirreflexant inclòs. Promoció no acumulable a altres ofertes  
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EL BEBE JEFAZO 
Estats Units. Animació. De Tom McGrath.  
L’arribada d’un germanet trastoca completament la idíl·lica 
vida del petit Tim, fins llavors fill únic de 7 anys i la joia 
dels seus pares. El seu nou germà és un peculiar nadó, que 
vesteix corbata i porta maletí. Tim comença a sospitar d’ell, 
fins que descobreix que pot parlar.

LIFE
Estats Units. Ciència ficció. De Daniel Espinosa. Amb Jake 
Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynold.
Sis membres de la tripulació de l’Estació Espacial Interna-
cional estan a punt d’aconseguir un dels descobriments més 
importants en la història humana: la primera evidència de 
vida extraterrestre a Mart. A mesura que l’equip comença a 
investigar i els seus mètodes tenen conseqüències inespera-
des, la forma vivent demostrarà ser més intel·ligent del que 
qualsevol esperava..

PATERSON
Estats Units. Comèdia dramàtica. De Jim Jarmusch. Amb 
Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward. 
Història sobre un aparentment ordinari conductor d’auto-
bús, anomenat Paterson. Aquest, que viu a New Jersey, es 
també una mena de poeta, al qui li agraden les coses sen-
zilles i petites.

REDENCION
Estats Units. Dramàtica. D´Antoine Fuqua. Amb Jake Gy-
llenhaal, Forest Whitaker, Rachel McAdams. 
Tot i haver gaudit de glòria i de premis en el seu passat, un 
campió de boxa ha caigut en desgràcia. No obstant això, no 
es rendeix i pren la decisió de millorar la seva imatge pel bé 
de la seva dona i la seva filla

LOCAS DE ALEGRIA
Itàlia. Comèdia dramàtica. De Paolo Virzì. Amb Valeria 
Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Anna Galiena. 
Beatrice és una comtessa xerraire i milionària que està 
convençuda de trobar-se entre els cercles íntims dels líders 
polítics mundials. Per altre banda, Donatella és una jove ta-
tuada, vulnerable i introvertida, embolicada en el seu propi 
misteri. Totes dues són pacients de Villabiondi, una delirant 
institució psiquiàtrica. 

  

LOS PITUFOS
Estats Units. Animació. De Kelly Asburyr. 
. Barrufeta i els seus germans practiquen senderisme pel 
desconegut Bosc Encantat tractant de trobar un llegendari 
poble per als Barrufets. Ho han de fer abans que el seu né-
mesis, el malvat mag Gargamel, ho faci. Durant el camí, al-
guns dels misteris dels Barrufets comencen a sortir a la llum

GHOST 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

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) 

LOCAS DE ALEGRIA 
Dv Ds: 18:00
Dg: 20:15
Dll: 19:30
Dm: 18:00/22:20 (VOSE)
Dc: 16:10
Dj: 18:00

LIFE
Dv Ds: 20:15/22:15
Dg: 18:00/22:15
Dll: 17:00/22:00
Dm: 20:15 (VOSE)
Dc: 20:00/22:00

LOS PITUFOS: LA ALDEA ESCONDIDA
Ds i Dg: 11:00(en català)/16:10
Dc: 18:20

PATERSON (CINECLUB)
Dj: 20:00 (versió doblada)
Dj: 22:00 (VOSE)

1/ FAST &FURIOUS 8 (18A)
Dv Dll a Dj: 17:00/19:45/22:30
Ds i Dg: 12:00/17:00/19:45/22:30

2/ GHOST IN THE SHELL (12A) 
Dv Dll a Dj: 18:1020:35
Dg: 21:30
2/ EL BAR (TP) 
Dv Dll a Dj: 20:50
2/ BEBE JEFAZO (en català) 
Ds i Dg: 13:00
2/ BEBE JEFAZO 3D (TP) 
Ds i Dg: 15:10
2/ BEBE JEFAZO (TP) 
Ds: 17:15/19:20/21:30
Dg: 17:15/19:20

3/ JOHN WICK (18A)  
Dv Dll a Dj: 17:30/20:00/22:25
Ds i Dg: 
11:50/15:00/17:30/20:00/22:35

4/ FAST & FURIOUS 8 (18A)
Dv Dll a Dj: 18:30/21:15
Ds: 13:00/15:45/18:30/21:15
Dg: 13:00/15:45/18:30/21:15

5/ BEBE JEFAZO (TP)
Dv Dll a Dj: 18:15/20:20
Ds: 12:15/14:15/16:15/18:15/20:20
/22:20
Dg: 12:15/14:15/16:15/18:15/20:20
5/ POWER RANGERS (16A)
Dv a Dj: 22:20

6/ LA BELLA Y LA BESTIA (TP)
Dv Dll a Dj: 18:45/21:25
Ds i Dg: 12:30/16:05/18:45/21:25

7/ LA BELLA Y LA BESTIA (TP)
Dv a Dj: 17:40
7/ MAÑANA EMPIEZA TODO (7A)
Dv. a Dj: 20:10/22:40
7/ KONG LA ISLA CALAVERA(7A)
Ds i Dg: 12:45
7/ ELS BARRUFETS (7A)
Ds i Dg: 15:30

8/ LOS PITUFOS (TP)
Dv : 18:00
Ds i Dg: 11:45/14:00/16:00/18:00
8/ LIFE (VIDA) (12A)
Dv a Dg : 20:30/22:45
Dll a Dj : 18:00/20:30/22:45

SALA AUDITORI

EL BEBE JEFAZO
Dv: 18:30
Ds i Dg:16/30/18:30
GHOST IN THE SHELL
Dv a Dg: 20:30

SALA PETITA

GHOST IN THE SHELL
Ds: 16:15
REDENTION
Dv: 18:15
Ds: 21:00
Dll: 16:15/18:45
MOONLIGHT
Dv: 20:45
Ds: 18:45
Dg: 21:00

OH! QUINA JOIA (TP)  
Dg: 18:00
DESPUES DE LA TORMENTA (TP)  
Dg: 19:35
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PROGRAMACIÓ  CANAL TARONJA  ANOIA

 DILLUNS

 DIMARTS

També pots veure 
programació a la carta a: 

canaltaronja.tv/anoia

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

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

 DIMECRES

 DIJOUS

 DIVENDRES

 DISSABTE

 DIUMENGE

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

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

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

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

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

RÀDIO IGUALADA surt al carrer!

El 23 d’abril, programació especial des de la Plaça de Cal Font

El 23 d’abril, programació especial des de la Plaça de Cal Font. Hi seran tots els protagonistes.



PASSATEMPS

Sudokus
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4
7 8 9

1 6 5 8 7 3
7 1
5 6

3 4
1 2 3 4 9 5 7

7 3 8
7

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

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

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

Facilitats de pagament : 
des de 1 €/dia 

finançament a 1 any al 0% interès
 

Estalvieu un 30 %
en el consum de gas

Instal·lacions i manteniment de gas
C/Grècia, 4 Nau 3, “Les Comes”08700 - Igualada

info@insmagas.com  Tel. 93 805 32 29

RENOVEU LA CALDERA I ESTALVIEU

HORITZONTALS: 
1. Decalatge entre el que et mereixes i el que et donen o entre la gana i la porció / 2. Ànima 
peninsular dins de cada liberal. Instada a reduir l’empresa / 3. De les cinc en punt. Fàbrica de 
gametes. Al cor de la MArlène / 4. Cop de mà amb bona intenció. Deixin caure la nau a l’altra 
banda del port / 5. Típica valenciana del Comtat, muda i ferrenya. Xampany indecís / 6. Indicis 
d’igualtat. Són al sial com a la cama els camàlics. Del punt a les cinc / 7. Comprenent que no hi 
ha cap intenció. Prou viu per estar preparat / 8. LA noia de Prada. Esbroncareu l’àrbitre amb les 
seves mateixes armes / 9. Oxoàcid hidratat pel mètode més ortodox. Espina de turbot / 10. Fa de 
mal oliar, és un compost acil. Planta de jardí a cals espies / 11. En Llull abandonat pels dos-cents. 
Deixi de fer servir el tractament familiar de Susana. Aules a distància / 12. Matxo xutant sense 
pilota. Segons com apostis rebràs sal de Cardona / 13. Armes de seducció d’estris vells. Part del 
braç amb empenta pròpia.

VERTICALS: 
1. Branca de la física que no hi ha manera que s’estigui quieta. Moment àlgid del xava de l’Eugènia 
/ 2. Per sota va bé. Típic esportista allà a Nova Orleans. Ell és qualsevol / 3. El més protegit de 
Calafell. Caricaturesc, però caricaturesc, dic / 4. Membre afegit a favor de la teoria. En Serrat fa 
anys i panys que l’enterra, pobra dona / 5. A l’alçada del carrer Ferran. Residències amb contracte 
etern. Un no a mitges / 6. Les altres mitges. Que prehistòric, és de l’any d’en Sebastià! Put de mala 
manera / 7. No es refereix al pedal ans al pedió, que és cristall. Decadents edictes del tsar / 8. Bosc 
prop de l’entrada de Comarruga. No és intolerable ans intolerat / 9. Cua de serp. Estavellada no, 
estellada. Indicis d’abstencionisme / 10. Empleat de Sant Miquel. Tan insòlitament rucs que fan 
incomprensible el curs / 11. Mails mal escrits sobre la religió dels àrabs. Tan transcendent que 
no l’afecten els acudits / 12. Vocalitzen follament. Connexió in extremis al món de la respiració, 
via canonades. 

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Joan Torras i Compte
Tots els que formem la Fundació Escola Mowgli i la Fundació Pere Puig Quintana, expres-

sen el seu condol i s'uneixen al dolor de la seva família.

 abril de 2017

Paquita Martí Bou

Les teves estimades netes; Cristina i Conrad, Marioles, Filín i Marc, Maria 
Rosa i Pep, Glòria i Alex; Gumersindo Godó i Maria Rosa Piqué, Besnéts: 

Conrad, Albert, Joan, Anna, Alex, Manel, Gerard, Pepe i Sindo.
Us agraïm les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc 

ahir dijous dia 20 d’abril a la parròquia de la Soledat.

Vídua d’Ulpiano González

Igualada, abril de 2017

Morí cristianament el passat dimecres dia 19 d’abril a l’edat de 101 anys

A.C.S

EN RECORD DE
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ESGLÉSIA / LA VEU 

El dimarts dia 11 d’abril, 
tingué lloc a l’Església 
del Roser un extraordi-

nari concert a càrrec del grup 
Altimira, quartet de corda for-
mat per Luis Peña i Joan Mes-
tre als violins, David Andújar a 
la viola i Mariona Tuset al vio-

loncel. El concert, sota el títol 
“Música des del Dolor”, oferí 
diferents peces dels  composi-
tors Dimitri Xostakóvic i Sa-
muel Barber.
El públic assistent, pogué gau-
dir d’una interpretació magis-
tral per part del quartet, així 
com d’unes explicacions prèvi-
es a cada peça, a càrrec de Da-
vid Andújar, que situaven en 

Concert “Música des del dolor” a 
càrrec del Quartet Altimira

les motivacions i circumstànci-
es que portaren a l’autor en la 
creació de cada moviment de 
les peces. Sens dubte, un gran 
concert que agradà al nom-
brós públic assistent, en un 
marc com l’església del Roser, 
que una vegada més demostrà 
tenir unes grans condicions 
acústiques per a aquest tipus 
de concert.

El proper dissabte, 22 d’abril 
a les cinc de la tarda, ens re-
unirem a la Capella Familiar 
Mare de Déu de la Candela de 
l’Església Parroquial de la Sa-
grada Família, on comentarem 
el tema: VIII “L’EVANGELIT-
ZACIÓ DEL MÓN A TRAVÉS 
DE L’AMISTAT”, del temari del 

present curs: “PARTICIPACIÓ 
DE LA GENT GRAN EN LA 
VIDA PARROQUIAL”. Ani-
marà la reunió, la senyora, Ma-
ria Rosa Godó i Ball.
Vida creixent és un moviment 
de gent gran i jubilats. Si et 
decideixes a venir hi trobaràs 
bons amics.

Reunió de Vida Creixent

ESGLÉSIA / LA VEU 

C om no podia ser 
d’una altra mane-
ra, el papa Francesc 

ha dedicat la catequesi de 
l’Audiència General a la Pas-
qua: “Crist Ressuscitat és la 
nostra esperança” ha estat el 
tema escollit, amb el qual ha 
animat a veure Crist Ressus-
citat enfront els fracassos de 
la vida i ha assenyalat que el 
cristianisme és alegria, sor-
presa i vida.
El cristianisme “no és tant la 
nostra recerca cap a Déu, sinó 
la recerca de Déu a nosaltres”. 
“Jesús ens ha pres, ens ha 
agafat, ens ha conquistat per 
no deixar-nos més. El cristi-
anisme és gràcia, és sorpresa, 
i per aquest motiu requereix 
un cor capaç de sorprendre”.
“Aquí hi ha felicitat, alegria i 
vida, on tots pensaven que hi 
hagués només tristesa, der-
rota i tenebres”, va afirmar. 
“Déu fa créixer les seves flors 
més belles enmig de les pe-
dres més àrides”, ha afegit.
El papa Francesc va dir a con-
tinuació: “Si mirant la nostra 
vida ens adonem que hem 
tingut molts fracassos... en 
el matí de Pasqua podem fer 
com aquestes persones de les 
quals parla l’Evangeli: anar 
al sepulcre de Jesús, veure la 
gran pedra que ha estat re-
moguda i pensar que Déu 
està realitzant per a mi, per a 
tots nosaltres, un futur ines-
perat”.
El Pontífex per a la seva ca-
tequesi es va basar en la pri-
mera carta de Sant Pau als 
Corintis, en què parla de la 
resurrecció. “Parlant als seus 
cristians, Pau parteix d’una 
dada incontestable: que no és 
el resultat de la reflexió d’un 
home savi, sinó un fet, un 

simple fet que ha esdevingut 
en la vida d’algunes persones”.
“El cristianisme neix d’aquí. 
No és una ideologia, no és un 
sistema filosòfic, sinó un camí 
de fe que parteix d’un esdeve-
niment, testimoniat pels pri-
mers apòstols de Jesús”.
“La fe neix de la resurrecció”, 
i “acceptar que Crist ha mort, 
va morir crucificat, no és un 
acte de fe”. No obstant això, 
“creure que ha ressuscitat sí 
que ho és”.
“La nostra fe neix el matí de 
Pasqua”, i Sant Pau “fa un pe-
tit resum de tots els relats i 
de totes les persones que van 
tenir contacte amb el Ressus-
citat”.
L’últim precisament és ell, 
“com el menys digne de tots” 
i utilitza l’expressió “com un 
avortament”. El Pontífex ha 
recordat que s’autodenomina 
així “perquè la seva història 
personal és dramàtica: ell era 
un perseguidor de l’Església, 
orgullós de les pròpies con-
viccions; se sentia un home 
poderós, amb una idea molt 
clara del que era la vida amb 
els seus deures”. Però “un dia 
passa el que era absolutament 
impredictible: la trobada amb 
Jesucrist Ressuscitat, en el 
camí de Damasc”.
“Ser cristians significa no 
partir de la mort, sinó de 
l’amor de Déu per nosaltres, 
que ha vençut el nostre ene-
mic acèrrim. Déu és més gran 
que res, i amb només una 
espelma encesa n’hi ha prou 
per vèncer la més fosca de 
les nits”. El papa Francesc ha 
explicat llavors que això “és el 
nucli central de la fe”. “Si en 
efecte tot hagués acabat amb 
la mort, en Ell tindríem un 
exemple de dedicació supre-
ma, però això no podria ge-
nerar la nostra fe”.

El cristianisme és vida i alegria 
perquè Crist ha ressuscitat, diu 
el papa Francesc



Abril
21: Anselm; Silví; Conrad de Parzham.

22: Caius o Gai; Soter; Agapit I, papa; Senorina. 
23: Jordi; Gerard o Grau,; Adalbert.

24: Fidel de Sigmaringen; Pere Ermengol; Gregori d’Elvira.  
25: Marc; Anià; Calixta.

26: Isidor; Mare de Déu del Bon Consell; Clet; Marcel.lí,  
27: Mare de Déu de Montserrat; Toribi de Mogrovejo; Zita

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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Joan Torras i Compte

EXREGIDOR I MILITANT D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

 
La secció local d'ERC Igualada fa arribar el seu condol a la seva dona Marta i tota la família.

 
"Continuarem la teva lluita per una República Catalana pròspera, lliure i justa"

JOAN TORRAS I COMPTE
Conseller del Consell Comarcal de l’Anoia 2007 - 2010

El President, consellers i personal volen expressar el més sentit 
condol a la seva família, amics i companys d'ERC.

Igualada, abril de 2017

Joan Torras i Compte
Regidor de l’Ajuntament d’Igualada

(2003-2015)
President del Consell Assessor del Bon Govern

(2016-2017)

L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal
expressen el seu dol

El que fou exregi-
dor de l’Ajunta-
ment d’Igualada, 

Joan Torras, ha retornat a 
la casa del Pare, tot i que 
no havia arribat, encara, a 
l’edat de la jubilació.
Ha mort un home bo, ho-
nest, entranyable, amb vo-
cació política, d’esquerra i 
republicà, però una perso-
na vocacionalment al ser-
vei del poble. Ell que havia 
estat candidat a l’Alcaldia, 
va saber unir-se als gua-
nyadors de les eleccions; i 
emprendre la tasca de go-
vern conjuntament. 
Fou tot un encert nome-
nar-lo responsable de 
l’Àrea d’afers socials, do-
nat que es lliurà a la la-
bor amb entusiasme i de-
dicació; atenia a la gent 
econòmicament dèbil, als 
majors d’edat, en les seves 
necessitats i ajuts, de ma-
nera amable i amb esperit 
de cooperació i de compli-
ment del  seu deure.
Al complir els meus 80 
anys, vaig assistir al sopar 
que la Coorporació Muni-
cipal ofereix a les persones 

que aquell any arriben a 
aquesta etapa. Recordo que 
ell, passà taula per taula, i 
saludà i dialogà amb ca-
dascun dels que complíem 
anys. Al celebrar les Noces 
d’Or, en altre sopar que 
promociona l’Ajuntament, 
va tocar-me de compartir 
estovalles amb ell. 
Recordo, amb quin interès 
expressava els seus projec-
tes i inquietuds sobre les 
persones de la tercera edat. 
Ho recordaran també els 
altres matrimonis que ens 
asseiérem junts. 
Per cert, que el Joan ara 
s’haurà reunit amb la que 
fou igualadina de soca-rel, 
la Rosa Moncunill, que 
pocs mesos després que 
sopéssim a la mateixa tau-
la, ens deixà eternament.
El tragí d’aquests dies pas-
quals, va fer que no sa-
bés del seu enterrament. 
Llàstima! Guardo, però, 
la fotografia d’aquell ves-
pre. Suplirà, si més no, el 
recordatori del funeral, al 
qual no vaig poder assistir.
Reposi en pau!

Josep Elias Farré

En la mort de 
Joan Torras



              

·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 21: LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 22: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 23: ESTEVE/JUVÉ
Av. Països Catalans, 101

Dia 24:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 25: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 26: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 27: SECANELL
Òdena, 84

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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Dr. Josep Ramon Claramunt Vives
Otorrinolaringòleg - N. Col. 30697

 

En cas de l’otitis més avançada, quan el conducte auditiu extern està 
totalment tancat per la pròpia inflamació i si aquesta està estesa a les 
parts toves preauriculars o parotídies, amb adenopaties associades, cal-
drà fer ús de medicació oral. Antibiòtics orals i antiinflamatoris no este-
roides o a vegades fins hi tot esteroides (corticoides).

Casos molt més greus, excepcionals, de les anomenades otitis externes 
malignes, típiques del pacient diabètic i inmunodeprimit, necessitarien 
de tractament endovenós amb ingrés hospitalari.

CONSELLS PER EVITAR LES OTITIS A L’ESTIU:
- Procurar no estar massa estona sota l’aigua.
- Fer servir taps o barrets d’aigua, si s’és propens.
- No banyar-se en aigües potencialment contaminades.
- No fer servir bastonets ni altres objectes per netejar o rascar l’oïda.
- Es poden utilitzar gotes d’alcohol boricat a saturació (es prepara a les 
farmàcies), per ajudar a evaporar l’aigua residual del CAE, i alhora fer 
prevenció antisèptica.
- Les persones propenses a fer taps de cerumen haurien de fer-se re-
visar i si cal netejar el CAE abans de les vacances d’estiu. El cerumen 
afavoreix la retenció d’aigua i la possibilitat de patir una otitis externa.
- No aplicar productes que puguin canviar el pH del CAE i reduir el seus 
mecanismes de defensa.
- En cas de molèsties o símptomes acudir a la consulta d’otorrinolarin-
gologia per fer un diagnòstic precís i poder iniciar el més aviat possible 
el tractament oportú.

Av. Barcelona 168-170 Baixos 
08700 Igualada. Tel. 93 804 74 64
www.institutclaramunt.com

• Atenció integral i personalitzada
• Reconeguda experiència mèdica i quirúrgica

• Concert amb les principals companyies asseguradores

LES OTITIS I L’ESTIU

S’acosta l’estiu i com tots els anys, en aquesta època, augmen-
ta la incidència de les infeccions del Conducte Auditiu Extern 
(CAE), les OTITIS EXTERNES.
La humitat acumulada a les oïdes pels banys, així com la su-

doració provocada per la calor, són els principals factors causants de la 
otitis externa difusa, també coneguda com l’otitis del nadador.
Acostuma a haver-hi una predisposició a patir-les, influint els factors 
anatòmics, entre d’altres. CAE molt estret, com sol ser el cas dels nens, 
afavoreix la retenció d’aigua i propicia la infecció.

CLASSIFICACIÓ
1. Segons la seva localització:    
1.1. Otitis externa circumscrita:  el furóncol afecta normalment la 
part anteroinferior del terç extern del CAE. L’origen és sovint la infec-
ció d’un fol·licle pilós del conducte, provocada per la irritació local per 
rascat. El bacteri que l’ocasiona és gairebé sempre  l’ Staphylococcus 
aureus.

 
       Imatge 1: Furóncol

1.2. Otitis externa difusa:   afecta la totalitat del CAE. És la típica de 
l’estiu pels banys diaris. En aquestes també és habitual trobar un altre 
agent patogen com és la Pseudomona aeruginosa.

              
Imatge 2: otitis externa difusa Imatge 3: otitis externa difusa amb oclusió total CAE

2. Segons l’agent etiològic que les provoca:  
 2.1. Bacterianes (les més freqüents)
           2.2. Víriques
        2.3. Fúngiques (per fongs)

SÍMPTOMES DE L’OTITIS EXTERNA DIFUSA:
- Dolor (Otalgia): pot ser d’intensitat variable, segons la fase en què ens tro-
bem. Pot intensificar-se al mastegar, al moure l’orella o pressionar-la.
- Supuració (Otorrea): sensació d’humitat al CAE. Inicialment és líquida i es va 
tornant més densa i purulenta, amb mala olor.
- Picor: és sovint el símptoma amb el qual s’inicia l’otitis. És més intens i per-
sistent en cas de les otitis fúngiques.
- Sensació de taponament (hipoacúsia): produïda per la inflamació difusa del 
CAE que fa de tap.

TRACTAMENT: 
El tractament de l’otitis externa difusa requereix com a primera mesura una 
neteja i aspiració de totes les secrecions, preferentment amb microscopi. 
Evitar el factors que la predisposen i que poden perpetuar el quadre clínic, 
com ara el bany a piscines, l’ús de bastonets, etc.

El tractament específic variarà també segons l’etapa evolutiva de 
l’otitis. Si ens trobem en una etapa inicial inflamatòria lleu, pot ser 
suficient la instil·lació de gotes òtiques que continguin antibiòtic i 
antiinflamatoris esteroides.
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   Dr. Claramunt: exploració micro-otoscòpica



                 de IGNASI FARRÉ /  Llibreter

Divendres, 21 d’abril de 2017

“Tot públic té el seu llibre. 
Hi ha llibres per a tothom”

Soc nascut a Esterri d’Àneu, però actualment em sento igualadí.  
Aquest agost farà 28 anys que vaig obrir la llibreria Aqualata al carrer 
de Sant Josep. Abans de viure a Igualada era funcionari, treballava a 
la Generalitat, però la feina no m’agradava. La meva il·lusió era poder 
obrir una llibreria i quan va sorgir l’oportunitat, no vaig dubtar. 

Què et va portar a obrir una llibreria?

Jo treballava de funcionari a la Generalitat però no 
m’agradava la feina. I com que sempre havia volgut  
tenir una llibreria, amb l’ajuda econòmica del meu 

pare vaig poder engegar el projecte de la meva vida. Evident-
ment de la feina de funcionari trobo a faltar una sèrie d’avantat-
ges: l’horari, la seguretat, les vacances... però no em penedeixo 
gens de l’aposta que vaig fer en el seu moment.

És complicat tenir una llibreria, actualment?

Penso que és complicat perquè tot és més complicat. La llibreria 
té uns hàndicaps i uns avantatges. Tenim la sort que hi ha el 
preu fix, amb la qual cosa no entrem en la guerra de preus d’al-
tres sectors però el que sí que és veritat és que la gent llegeix 
cada cop menys, malgrat la bona tasca que s’està fent des de les 
escoles i des de les famílies. Actualment les xarxes socials i les 
sèries estan omplint uns espais que abans la gent dedicava a la 
lectura. Llegir requereix un esforç i unes ganes de posar-s’hi i la 
gent potser opta per entreteniments que són més fàcils i que els 
omplen igualment.

Els igualadins comprem llibres? De quin tipus?

Bàsicament novel·la i el que sí que fa uns quants anys que es 
manté força bé és la literatura infantil i juvenil. Hi ha molts pa-
res conscienciats que s’ha de llegir i venen a la llibreria amb els 
seus fills perquè els nens vegin l’oferta i triïn. El que no sé és 
la quantitat de llibres que es llegeixen perquè, per exemple, per 
Sant Jordi, es compren molts llibres però hi ha un percentatge 
elevat que no es llegeix i això ho veiem pels pocs exemplars que 

es venen a canviar. Molts dels llibres que es regalen es queden als 
prestatges sense llegir.

Quin tipus de client és el més habitual a la llibreria?

Hi ha des dels nois joves que són seguidors de còmics, de sèries 
de llibres juvenils, de fenòmens literaris. Hi ha pares que diuen 
“és que només llegeix això!”, però aquests nois i noies que avui 
només llegeixen això evolucionaran i potser demà tindran un 
llibre entre les mans. No hi ha un perfil tipus de client sinó més 
aviat penso que, amb la gran varietat de llibres que hi ha, cada 
llibre té el seu públic. 

A part de les novel·les d’èxit, la gent opta per altres estils com 
l’assaig, la poesia...?

Hi ha un públic més minoritari que opta per altres estils que no 
són la novel·la, tot i que ara la poesia s’ha recuperat perquè hi ha 
gent jove que va començar autoeditant-se i s’han fet un públic. 
Per altra banda hi ha un fenomen que particularment penso que 
no és massa bo i que són els youtubers: un youtuber té èxit i 
immediatament té una oferta d’una editorial perquè escrigui un 
llibre i si no en sap, li escriuen. És el que ha passat amb molts 
dels autors mediàtics també. Les editorials el que volen és èxit i 
moltes vendes.

Però aquests tipus de llibres són aquells que es compren i des-
prés s’obliden.

Sí però també se n’obliden molts d’altres. Els llibres que llegim 
també depenen de l’estat d’ànim en el moment  en què ho fem o 
de l’època de la nostra vida. Penso que és molt important apren-

dre  a rellegir els llibres que ja tenim perquè a vegades ens ge-
neren noves sensacions que abans no ens havien produït. Però 
com que hi ha un allau tan gran de novetats, sempre pensem en 
comprar de nou i no en tornar a llegir allò que ja tenim.

El llibre digital i el llibre en paper poden arribar a conviure?

De fet conviuen. Jo crec que el llibre en paper no morirà, altra 
cosa és si es vendrà pel canal tradicional de llibreria o es vendrà 
per internet. El llibre digital té els seus avantatges i en un futur 
pot complementar-se amb noves sensacions per al lector. Penso 
que el digital evolucionarà, serà més ric i aportarà més coses.

Diumenge és Sant Jordi, el dia del llibre. Com es presenta?

Tant per al nostre ram com per al ram de les flors no és un dia 
massa bo en caure en diumenge, però com que no hi podem fer 
res només esperem que no plogui. Penso que es treballarà més 
durant la setmana per la gent que comprarà el llibre per avançat 
i que la Diada serà més tranquil·la que quan és en un dia feiner. 
Això té l’avantatge que nosaltres podrem atendre millor el client.

Quin tipus de llibres sol comprar la gent per Sant Jordi?

Hi ha un percentatge important de llibre infantil i juvenil i des-
prés el que mana per sobre de tot és la novel·la. De novel·la pen-
so que es vendrà molt Patria, en castellà; en català un dels més 
venuts serà el recull de contes de Jaume Cabré i després vindran 
els autors que ja tenen nom: Xavier Bosch, Pilar Rahola... Els 
nens són molt fidels a les col·leccions que ja coneixen. I els joves 
buscaran llibres amb temes basats en l’amor o en històries de 
distòpia. Tot públic té el seu llibre. Hi ha llibres per a tothom.

Cristina Roma

Que Igualada i bona part de l’Anoia hagin marxat de la Catalunya Central està començant a portar problemes. I no precisament als anoiencs. Per 
exemple, en la qüestió universitària. La Universitat de Vic i la Fundació Universitària Bages van anunciar el 2013 que es fusionaven per crear la 
“Universitat de la Catalunya Central”, no cal dir-ho, privada, amb una trentena de titulacions. Sense l’Anoia, a qui mai es va tenir en compte, és clar. 
A Manresa van córrer per muntar en dos dies una mala còpia del 4D Health, doncs feia perillar de debò la seva escola d’infermeria en benefici d’Igua-
lada. No els va servir de res. A Igualada el campus universitari va a tota màquina, i en pocs dies tindrem un anunci molt important que l’acabarà 
de situar en el mapa universitari de primera divisió. I públic! L’Anoia li servia a Manresa per “fer bulto” i res més... És una veritable llàstima que 
alguns “il·lustres bultos” d’aquí els vagin últimament rient les gràcies... tot sopant gratis un dia a la setmana en un conegut restaurant de la ciutat.

Promocions especials a la 
marca Kin


