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Vista virtual del nou campus universitari des del pàrquing de Cal Carner.
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Coral Gatzara
@coralgatzara 

Moltes gràcies a tots els que heu fet possible 
aquest cap de setmana tant gatzarenc! Ens ho 

hem passat genial!! #jogatzara

L’EDITORIAL

Pas de gegant

Excel·lent notícia la que aquesta setmana 
ha proporcionat l’entesa a tres bandes 
entre Generalitat, Ajuntament d’Igua-
lada i Universitat de Lleida (UdL). Al 
mateix temps que el consistori igualadí, 
sense cap vot en contra, donava llum 

verda a una permuta que possibilitarà la creació del 
Campus Universitari de 
la Salut a l’antic hospital 
comarcal, amb la cons-
trucció d’una residència 
d’estudiants, la UdL con-
firmava en el seu Consell 
Rector un ambiciós pla 
d’expansió que té en Igua-
lada el seu eix central. Tot 
plegat convertirà, ara sí, 
a la capital de l’Anoia en 
un referent universitari 
de primer ordre, en ple 
centre de Catalunya i amb una oferta pública d’estu-
dis superiors, de grau, màsters i postgrau, de caràcter 
públic. 
Es tracta, sens dubte, d’un pas de gegant d’Igualada 
com a ciutat, amb una iniciativa que l’ajuda definiti-
vament a situar-la en el mapa del país. La mesura no 
només fa créixer la ciutat com a comunitat que fa una 

aposta clara per la cultura del coneixement i la do-
cència superior, sinó també com a referent geogràfic 
per a futurs estudiants, i, finalment, com a inel·ludi-
ble font d’ingressos en mercats com el lloguer d’habi-
tatges, el comerç o l’hostaleria. Una oportunitat d’or 
que caldrà saber aprofitar. 
Al mateix temps, la creació d’un campus universitari 

específic en l’àmbit de 
la salut dibuixa una 
singularitat específi-
ca en una formació 
acadèmica d’altíssima 
demanda, en la que 
l’existència d’una ins-
tal·lació com el 4D 
Health ha estat deter-
minant. A més, l’apor-
tació de més estudis 
d’àmbit sanitari aju-
darà amb escreix a la 

futura catalogació com a “Universitari” de l’Hospital 
d’Igualada, quelcom que ha de venir acompanyat de 
més inversió econòmica de l’administració. 
Es tracta, doncs, d’una notícia molt positiva per a 
Igualada i comarca, acompanyada, com no podia ser 
d’una altra manera, d’un consens contundent dels 
àmbits polítics, socials i econòmics de l’Anoia. 

Tot plegat convertirà, ara sí, a la 
capital de l’Anoia en un referent 
universitari de primer ordre, en 

ple centre de Catalunya i amb 
una oferta pública d’estudis 
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Georgina Guixà ||*||
@GeoGuixa  

He sentit a la tele fa un moment algú que deia 
“tinc que tindre”. Vaig a saltar per la finestra 

#ElCatalàCorrecte #NoÉsTanDifícil!

Club Futbol Igualada
@CFIgualada_  

Aquesta tarda, les jugadores del Cadet/Juvenil 
Sònia Perlaza i Mariona García han assistit a un 

entrenament de la selecció catalana sots-16!

Joan Pinyol
@joanpinyolcolom

  
 #Més324 Professions amb futur assegurat? 

Funcionari/ària de presons! Marca Espanya!

|\/|ireia
@suellenieta 

Tot el que som capaços d’imaginar, som 
capaços d’aconseguir-ho. PER MOLTS ANYS 
COLLA!! #2d8f (primer castell de 8 de l’any)

Natàlia Mas Guix
@nataliamasguix  

No només refermem el compromís total amb 
fer el referèndum sinó en continuar treballant 

per fer-lo efectiu en cas de SI #somhi!

David Valls Mestres
@dvallss  

Ahir, 24 d’abril, va fer un any de l’assemblea (a 
l’#EspaiPelsSomnis) que portaria al renaixe-

ment del @SEPCIgualada

C.F. Pobla
@cfpobla  

Felicitacions al San Mauro B pel seu èxit 
d’aquesta temporada, campió de grup a falta de 

tres jornades.Enhorabona!!!

Anoia Rugby Club
@anoiarugby 

Ja pensant amb la temporada que ve... 
Passa’t al rugbi!

#latevaveu

CUP Igualada
@cup_igualada 

Avui al @DimartsDialegs debat interessant 
per veure com millorar l’índexs de reciclatge 

d’Igualada, que amb 25%, està 
a la cua de Catalunya

Esperanza Aguirre, expresidenta 
de la Comunitat de Madrid, des-
prés de declarar sobre el cas Gürtel 
va dir plorant, “si Ignacio González 
és culpable dels delictes de què pre-
sumptament se l’acusa, per a mi, 
que he posat la meva confiança en 
ell durant tantíssims anys, és un pal 
verdaderament molt, molt, molt re-
llevant. I si no ho és, estic commo-
cionada pel calvari que està passant 
i el que li queda per passar, perquè 
la justícia és molt lenta” i va afegir 
“Mai ningú m’ha pogut acusar de 
fer res incorrecte...” 

Francisco Marhuenda director 
de ‘La Razón’ va ser gravat quan li 
comentava a Edmundo Rodríguez, 
conseller delegat de l’empresa i ex 

president d’una filial del Canal 
Isabel II a sud Amèrica, parlant de 
Cristina Cifuentes, presidenta de 
la Comunitat de Madrid,  “Li hem 
dit que eres un soldat nostre, que 
eres intocable per nosaltres i que, 
a les males, tenia molt a perdre” i 
en altres converses “Ja ens hem in-
ventat una cosa donar-li una llet 
i que prengui nota” i  parlant de, 
Marisa González, jefa de Gabinet 
de la presidenta madrilenya “M’ha 
trucat la puta de Marisa per la llet 
que li hem donat. Li ha fet molt 
mal. Vol saber si és una campanya. 
Evidentment li he dit que no, no 
cal reconèixer-ho, no és ‘tonta’. Li 
he dit: ‘home, si feu les coses ma-
lament, doncs nosaltres...’ I demà 
li donem un altre viatge a la Cifu.”

Mauricio Casals, president del di-
ari, li deia “Cifuentes ha de veure 
que no és només ‘la Razón, sinó 
que també hi ha Antena 3, Onda 
Cero i la Sexta.” 

José Manuel Maza, fiscal general 
del Estado, en plena explosió del 
cas que afecta al PP de Madrid, va 
ordenar a  Manuel Moix, fiscal en 
cap d’Anticorrupció, que “rellevés 

als fiscals que investiguen el cas de 
las comissiones del 3%.”

Antonio Hernando, portaveu del 
PSOE al Congrés, havia dit el dia 
anterior “és inadmissible que el go-
vern i de les seves diferents instànci-
es s’hagi intentat obstaculitzar, obs-
truir o sabotejar una investigació 
sobre la corrupció que afecta a un 
expresident de la Comunitat de Ma-
drid, però que forma part de la cor-
rupció sistèmica que afecta el PP.”

Marius Serra, escriptor, ha dit “Te-
nim l’oli calent i els ous trencats: 
fem la truita.”

Pedro Sánchez, candidat a la secre-
taria general del PSOE ha dit “Ca-
talunya es una nació, i Espanya una 
nació de nacions.”

La primera volta electoral a Fran-
ça ha obert un nou escenari. Em-
manuel Macron i Marine Le Pen 
competiran per l’Elisi el 7 de maig 
vinent. Per primer cop en dèca-
des, cap candidat socialista o de la 
dreta moderada serà present en la 
segona volta.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



S ’apropa l’1 de maig, dia de la classe 
treballadora, dia en que la Intersin-
dical-CSC  Penedès, Anoia, Garraf 
creiem necessari sortir al carrer per 

tal de defensar els nostres drets i exercir-los.
Com a sindicat independentista i de classe 
optem per considerar l’1 de maig un dia tan 
important com pot ser l’11 de setembre i com 
deia un històric lluitador ,precisament per-
què denunciem la realitat actual, no ens està 
permès diferenciar aquests fets dient que un 
és el dia de la pàtria i un altre el dels treba-
lladors. No. La nostra lluita és única, com és 
única l’opressió que pateix el poble. El nostre 
objectiu és la llibertat i el desenvolupament 
dels catalans i catalanes, del poble treballador.
El poble treballador hauria de participar en 
construir una república però no una repúbli-
ca sobre la base establerta a qualsevol preu  
sinó una república  hauria de ser aquella on la 
seva menció fos en tot moment com un raig 
de llum per als oprimits de tots els països, que 
mantingués en tot moment la promesa de lli-
bertat i riquesa com a recompensa pels esfor-
ços en el seu nom.
I-CSC com a sindicat de classe i independen-
tista no podem obviar que estem en procés 
d’emancipació nacional i que aquesta cons-
trucció ha d’obrir, necessariament, un procés 
participatiu, un escenari d’esperança per la 
classe obrera catalana. Un escenari constitu-
ent de la nova república, on fixem les bases 
sobre les quals es sustentarà la nova Repúbli-
ca on la classe treballadora podem i tenim el 

deure de participar-hi per 
garantir que sigui social 
i una porta oberta per a 
conquerir un treball digne 
i una vida digne per a tot-
hom. 
Aquestes conquestes soci-
als, aquest canvi profund 
que necessitem per avançar 
democràtica i socialment 
només seran  possibles 
si som capaços d’apode-
rar-nos, participar-hi acti-
vament i d’estar organitzats. 
Aquest és un dels reptes 
que tenim al davant les 
classes populars catalanes 
i només serà possible en la 
mesura que siguem capa-
ços de fer-ho nosaltres, ara, 
és a les nostres mans.                            
L’objectiu de la classe tre-
balladora catalana és trans-
formar les nostres relacions 
socials de producció, fent-les fraternals i so-
lidàries; i les nostres relacions amb els mit-
jans de producció apropiant-nos-els i col·lo-
cant-los al nostre servei; decidir què volem 
produir i com volem distribuir-los; poder 
pensar i relacionar-nos en la nostra llengua 
i crear la nostra pròpia cultura; en definitiva 
ser homes lliures en un país lliure. Això cons-
titueix una revolució social contra tota opres-
sió i aquesta es el nostre pensament i el volem 

fer visible al carrer,als llocs de treball i a on 
calgui.
La Intersindical-CSC crida al poble treballa-
dor català a manifestar-se , a perdre la por i 
a treballar conjuntament amb qui defensi 
aquests objectius l’emancipació de la classe i 
del poble. Per fer ho palès aquest 1 de maig 
ens adherim als actes i a la manifestació del 
bloc Anticapitalista a Igualada i també parti-
cipem a Vilafranca i a Vilanova de la Geltrú 
dels diferents actes previstos.   
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INTERSINDICAL-CSC, Territorial Vegueria 
Penedès

1 de Maig 2017. 
Referèndum, 

Independència, Treball

#L’enquesta de la setmana

Prefereixes que Sant Jordi sigui sempre
en festiu?

 Sí 38%  Tant em fa 31% No 31%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Més de 40 anys desenvolupant i 
realitzant els seus projectes i il·lusions

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

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

estilllar@yahoo.es

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

63
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AJUNTAMENT D’IGUALADA I UNIVERSITAT DE LLEIDA

Els dos orgsnismes han arribat a un acord històric que possibilitarà 
que Igualada tingui un campus universitari que possibilitarà noves 
titulacions. Enhorabona!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

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

AGRAÏMENT
Família de Joan Torras

És difícil afrontar moments com aquest, 
però hem tingut la sort de trobar-nos 
envoltats de l’amor i el suport de la fa-
mília, els amics i de totes les persones 
que estimaven i apreciaven el Joan.
Volem donar gràcies a tothom per 
compartir el nostre dolor, però especi-
alment a l’equip mèdic, infermeria i res-
ta de personal de l’Hospital d’Igualada 
que tan bé  ens han tractat; i encara més 
especialment a l’equip del PADES que 
durant aquestes últimes setmanes ens 
han ajudat i sostingut en cos i ànima.
La nostra més profunda gratitud.

CINEMA A L’ANOIA
Albert Fernández Soteras

Penso que sempre s’ha de ser agraït. I és 
just reconèixer la tasca que fan pel cine-
ma des de fa molts anys a Tous, després 
a Sta. Margarida de Montbui i ara a 
Igualada i a més durant tota la setmana. 
Jo sóc dels que pensa que el millor lloc 
per veure pel·lícules és a la butaca d’una 
sala de cinema. Una sala fosca com un 
petit oasi pels amants de l’anomenat 
setè art. Per a molts una dosi vitamíni-
ca d’entreteniment de diferents gèneres 
i ja sigui ficció, documental o animació; 
clàssics i estrenes; una programació per 
totes les edats; en versió original o do-
blada; sessions dobles, en sessió mati-
nal, a la tarda o a la nit. 
Darrerament magnífics títols com La 
La Land, La Tortuga roja, Manchester 
frente al mar, El otro lado de la esperan-
za o Paterson en són un bon exemple.
Moltes gràcies Casal de Tous, 
Mont-Àgora i Ateneu Igualadí i el 
Cineclub Ateneu. Que en puguem gau-
dir molts anys.

SOBRE ELS FULLS DE 
RECLAMACIÓ A RECI-
CLATGES SABATÉ
Rosa M. Casals

Voldria expressar la meva opinió refe-
rent a la carta publicada per la Veu de 
l’Anoia el dia 13 d’abril, en que un se-
nyor és queixa de que una empresa de la 
comarca, Reciclatges Sabaté, no dispo-
sava dels fulls de reclamacions. No s’ha 
preguntat, el Sr. Manel, que quan li van 
dir que no sabien el que eren els fulls de 
reclamacions, volien haver volgut dir, 
que era un document que no disposa-
ven de manera immediata, sent aquest 
un document no gaire habitual per què 
mai no l’havien tingut que utilitzar, per 
no rebre cap queixa. És una empresa 
que té un alt moviment de camions que 
entren i surten contínuament,  i a més 
d’atendre als senyors particulars que 
porten quatre ferros per vendre’ls. El 
fet de que el Sr. Manel manifestés que 
va ser mal atès per part d’un treballa-
dor, no podem generalitzar-ho a nivell 
global de tota l’organització, per què 
t’estaries equivocant, el comportament 
puntual i concret d’un treballador,  que 
segur motivat per un moment de ner-
vis i estrès del propi treball no l’hagi 
permès controlar la seva manera de 
contestar,  i que segur, que no ho havia 
volgut fer. Tots som humans, i ens po-
dem equivocar, crec que no és mereixen 
que surtis publicada en el diari, per què 
el que es tenia que haver fet primer, és 
intentar parlar-ne amb el treballador 
per què es disculpés, o directament re-
alitzar la comunicació davant del seu 
superior posant-ho de manifest, en el 
que hauria estat molt bé atès, i si escau, 
rebre les disculpes oportunes.

HOMENATGE A TOTES 
LES FAMÍLIES AFECTA-
DES PEL CÀNCER
Lluí Urpí

Sincerament penso que hem de fer al-
guna cosa entre tots, cadascú des del 
seu àmbit, i des de les seves possibilitats 
per eradicar o almenys minimitzant 
aquest greu problema de salut pública 
i social que és el càncer, ja que afecta o 
afectarà per estadística, quasi totes les 
famílies del nostre país. Aquesta vegada 
ens ha tocat a nosaltres, la meva germa-
na Maria Trini Urpí Balcells de 64 anys 
ens ha deixat després de 16 mesos de 
lluita ferma i serena contra un càncer de 
pàncrees, el més letal. “Maria Trini ens 
has deixat massa aviat i és que la vida 
és així d’injusta”. De tota manera, pensa 
que això igual no s’acaba aquí..., i el teu 
cor, el teu caràcter, en definitiva la teva 
essència, formaran part per sempre més 
de les nostres vides, a nivell familiar i 
de la dels teus amics i amigues que t’es-

timaven molt. Segur que et recordaran 
menjant algun plat de caragols a la llau-
na, plat típic de Ponent. Ah! i pel que fa 
a la cuina tu has heretat part de l’art de 
la mama, la Trini de Cal Farran de Sant 
Guim de Freixenet. I així, el teu pastís 
de formatge… i la salsa dels calçots, 
difícil  d’igualar pels cuiners d’estrelles 
Michelin, ja formen part del nostre 
imaginari. I també, la teva vessant ar-
tística amb els teus quadres, mocadors 
, davantals, aquí la inspiració et venia 
segur del papa, el  Lluís de Cal Pinet de 
Montpalau. Segur que ell t’espera just al 
costat d’una estrella roent, no sé si l’ha 
fet amb les seves eines, per donar-te un 
fort petó. Tu has començat un nou viat-
ge i tenies una rialla idèntica a la meva 
(cosa genètica suposo), i de moment 
podrem continuar gaudint d’aquesta a 
través meu. Només et vull dir, i us vull 
dir a tots/es els que esteu llegint aquest 
escrit, que des d’ara començo una cam-
panya amb fermesa i humilitat contra 
aquesta plaga que massa sovint colpeja 
tothom i ens provoca un dolor immens. 
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MANCA DE VISIBILITAT A LA ROTONDA

Aquesta és la rotonda de Sant Jaume Sesoliveres per poder accedir a l’autovia A2. 
Com es pot veure les plantes han crescut massa i impedeixen la correcta visibilitat 
des del vehicle amb el conseqüent perill.
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U na de les millors 
coses que m’ha do-
nat el periodisme, 
és que he pogut 

conèixer persones excepcionals 
que, amb una altra professió, 
no hauria tingut ocasió de trac-

tar tan a fons. Un d’aquests personatges excep-
cionals és en Pere Tapias, tot i que quan hi vaig 
parlar per primera vegada, jo encara no ho era 
de periodista.
Va ser quan la meva filla tenia deu o dotze anys i 
la vaig portar a un recital d’en Pere Tapias, que a 
ella l’entusiasmava. Abans del concert ens vàrem 
ficar per darrere l’escenari quan feien les proves 
de so. Tenint a la vora al cantant li vaig dir a la 
Laia si el volia saludar. “Que el coneixes?” em va 
preguntar. I jo, atrevit de mena i per quedar bé 
amb la meva filla, li vaig dir que sí.

En Pere Tapias ens va atendre amb la seva afabi-
litat de sempre -aleshores no li coneixia aquesta 
faceta- i com que als infants mai els pots dir una 
mentida perquè acabes patint, la Laia li va pre-
guntar al cantautor: “És veritat que ets amic del 
meu pare?” I en Pere Tapias, sense immutar-se, 
va dir: “És clar que som amics. El teu pare és 
un paio molt ferm”. Aquest caràcter afable i bo-
nàs del cantant de Vilanova i la Geltrú he tingut 
ocasió de tornar-lo a gaudir cada vegada que 
ens hem tornat a veure, ara ja sí, en una relació 
professional i periodística.
Vàrem coincidir fent de jurats en els concursos 
culinaris de l’Alta Anoia on en Pere no solament 
va tastar el mig centenar de receptes a concurs, 
sinó que fins i tot s’entretenia a comentar el plat 
a les padrines que l’havien fet, interessant-se 
per l’origen de la recepta i fins al darrer dels 
ingredients. També vàrem coincidir en campa-
nyes de promoció del peix blau de Vilanova i la 
Geltrú, la cuina del Xató i el vi novell, la cuina 
de les galeres, o en recerca de receptes tradici-
onals de l’Anoia: ”Sisplau Jaume, que no siguin 
de bacallà que ja en tinc moltes”. També va col-
laborar en els col·leccionables de gastronomia 
anoienca que vàrem fer a La Veu.
La darrera vegada que el vaig veure, va ser pre-
cisament al restaurant La Fitorra -el de la seva 
dona- a Vilanova on vàrem tenir una llarga 
conversa sobre cuina, escrits de La Veu -ens 
llegia- i plans de futur. En Pere Tapias va ser 
sempre un home autèntic, un artista tot terreny. 
Gens endiosat per la fama i sempre disposat a 
col·laborar en qualsevol projecte, per humil i 
senzill que fos. 
Que tinguis bona mar en la teva travessia. Aquí, 
arran de terra, ja et trobem a faltar. 

Espanya ens repeteix que si els 
catalans independentistes volem 

que es faci un referèndum per poder 
decidir si ens separem d’Espanya 
o ens hi quedem, ho tenim la mar 

de fàcil: només ens cal modificar la 
Constitución Española.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Pere Tapias Fem volar la imaginació
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A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

P arteixo d’unes dades ma-
temàtiques ben senzilles. 
Els catalans independen-
tistes, és a dir, el 48 per 

cent dels votants a les últimes elec-
cions, són bastants més que els ca-
talans que no són independentistes 

que, per més que diguin el contrari, a les mateixes 
eleccions només van obtenir el 39 per cent dels vots. 
Els catalans independentistes són, per tant, un 23 
per cent més que els catalans unionistes. Vull pen-
sar que aquestes xifres ningú les posarà en dubte ja 
que aquí no hi ha ideologia ni opinió política, aquí 
només hi ha dades i matemàtica aplicada. A més a 
més, i això sí que ja podria ser una valoració políti-
ca, cal no oblidar que van ser les eleccions catalanes 
amb més participació de la història i, per tant, les 
més representatives de la voluntat dels catalans.
Espanya ens repeteix dia sí i dia també que si els 
catalans independentistes volem que es faci un re-
ferèndum per poder decidir si ens separem d’Es-
panya o ens hi quedem, ho tenim la mar de fàcil: 
només ens cal modificar la Constitución Española. 
Sembla mentida que una sortida tan fàcil no se’ns 
hagués acudit abans. Doncs apa, posem seriosa-
ment sobre la taula aquesta possibilitat, però abans 
estudiem una mica quines opcions reals tenim de 
poder modificar la Constitución 
Española, més que res per no 
perdre temps en feines inútils.
Imaginem-nos que els set mili-
ons i mig de catalans fossin tots 
majors d’edat i, per tant, que els 
set milions i mig de catalans 
tinguessin tots dret a vot. Ima-
ginem-nos també, per imaginar 
que no quedi, que els set milions 
i mig de catalans fossin tots in-
dependentistes. Imaginem-nos, 
finalment, que els set milions 
i mig de catalans -tots majors 
d’edat i independentistes- anes-
sin tots a votar. Resulta evident 

que això ni es dóna ara ni es donarà mai, però fem 
l’esforç mental d’imaginar-nos-ho.
Doncs bé, fins i tot en aquestes circumstàncies 
impossibles, resulta que els catalans només repre-
senten el setze per cent de la població espanyola, i 
cal recordar que per modificar la Constitución Es-
pañola és necessari tenir l’aprovació dels dos terços 
dels votants com a mínim. Per tant, queda demos-
trat que el camí per poder resoldre el problema se-
gur que no és aquest. Se n’ha de buscar un altre, i 
diria que tots sabem quin és: anar a votar al marge 
del que digui la Constitución Española i de quina 
sigui la voluntat dels espanyols. Els tribunals espa-
nyols inhabilitarien els votants catalans? Podria ser 
que ho intentessin, però si guanyés el “sí” la inhabi-
litació ja no tindria efectes pràctics. 



Acord històric que 
possibilitarà noves 

titulacions, la marxa 
de la UPC i la creació 

d’una residència 
d’estudiants al costat 

de l’antic Hospital

Vistes virtuals -des del carrer St. Carles- del futur nou campus al costat del vell Hospital.

La Universitat de Lleida acorda amb l’Ajuntament 
i la Generalitat assumir com a propi el campus d’Igualada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a Generalitat, l’Ajunta-
ment i la Universitat de 
Lleida (UdL) han acor-

dat que aquesta tingui a Iguala-
da un campus universitari sota 
la seva tutela, un acord històric 
que possibilitarà noves titula-
cions universitàries a la ciutat 
en molt poc temps. L’acord s’ha 
pres després que l’any passat la 
Universitat Politècnica de Ca-
talunya (UPC) decidís desvin-
cular-se d’Igualada, on ha estat 
present durant dècades amb 
estudis d’enginyeria, que ara 
passaran a ser responsabilitat 
de la UdL.
L’acord es va acabar de tancar 
fa algunes setmanes, i ja es va 
anunciar dilluns en el Consell 
Rector de la universitat lleida-
tana, que confia plenament en 
Igualada per als seus plans d’ex-
pansió. De fet, això inclourà la 
creació d’un segon campus a 
Igualada, a l’illa de l’antic Hos-
pital (veure pàgina següent), 
on s’ubicaran tots els estudis de 
l’àmbit de la salut, i també una 
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residència d’estudiants, que 
ocuparà de tot el sector paral.
lel al carrer Cardenal Vives.
L’alcalde d’Igualada Marc Cas-
tells ha explicat a La Veu que 
“l’aliança amb la UdL ha entrat 
ja en la fase final per poder ti-
rar endavant el projecte, que 
inclourà més titulacions de 
grau però també de màsters, 
postgraus i cursos de formació 
continuada”. Pel curs 2018-19 
ja és previst també l’inici d’un 
nou Grau universitari en En-
ginyeria Informàtica. L’alcalde 
celebra que es tracti “d’un gran 
acord en favor de la universitat 
publica, i amb la singularitat 
de tenir dos campus, en el cas 
del de l’Hospital comptar amb 
el 4D Health ha estat la clau de 

volta”. 
Per a Castells “Igualada passarà 
a ser un referent universitari en 
l’àmbit de la salut, de primer ni-
vell, amb tots els equipaments 
necessaris”. L’Ajuntament i la 
UdL porten quasi tres anys 
treballant intensament per tro-
bar sinergies que beneficien els 
interessos expansius d’aques-
ta universitat, on hi estudien 
molts anoiencs, i els d’Igua-
lada. “És un win win, hi gua-
nyem els igualadins convertint 
la ciutat en un pol universitari 
important, quelcom impensa-
ble fa uns anys, quan la Teneria 

s’estava morint i se li ha fet un 
gran impuls. Hi guanya la UdL, 
és clar, però també la Genera-
litat, perquè és una aposta de 
país, amb el model que defen-

sem de ciutats mitjanes amb 
serveis potents”. El projecte ha 
comptat amb un ampli consens 
polític i dels agents socioconò-
mics del nostre territori.

ETS MONITOR O MONITORA 
EN UNA ENTITAT D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE?

T’estan esperant 5 premis per fer créixer el teu projecte!
3 premis a nous projectes (4.000€ + acompanyament metodològic)
1 premi a una experiència (4.000€)
1 premi a la trajectòria (4.000€)

Consulta les bases a www.fundaciocarulla.cat

Participa-hi!

2017

XIII PREMIS
D’EDUCACIÓ
EN EL LLEURE

Amb la col·laboració de:



Tot l’espai de l’antic Hospital Comarcal acollirà 
els estudis d’àmbit de la salut del campus universitari
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L’Ajuntament lliura a la 
Fundació de l’Hospital 
el terreny municipal de 
“Cal Salinas”, a canvi 
de tota la propietat de 

l’antic Hospital

Tota l’àrea de l’antic Hospital Comarcal serà destinada a la docència universitària.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

T ot l’espai de l’antic 
Hospital Comarcal es 
destinarà a la docèn-

cia, situant d’aquesta manera 
Igualada en el principal refe-
rent d’estudis de l’àmbit de la 
salut entre Barcelona i Lleida. 
L’acord amb la Universitat de 
Lleida (UdL), explicat a la pà-
gina anterior, ja preveia aquest 
extrem, que es va fer públic di-
marts al ple municipal gairebé 
per sorpresa, doncs no era ni a 
l’ordre del dia. 
La Fundació de l’Hospital, 
responsable dels terrenys, va 
donar el vist-i-plau el mateix 
dilluns a l’operació, motiu pel 
qual va passar directament 
al ple municipal per a la seva 
aprovació, que no va comptar 
amb cap vot contrari. 
L’operació no és altra que un 
canvi -permuta- entre la Fun-
dació i l’Ajuntament, de ma-

nera que el  consistori “dona” 
a l’organisme que gestiona el 
patrimoni de l’antic Hospital 
Comarcal el terreny municipal 
de “Cal Salinas” -a l’avinguda 
Gaudí- i a canvi la Fundació 
fa el mateix amb els terrenys 
de l’Hospital, de manera que 
l’Ajuntament tindrà en propi-
etat tota la “pastilla” urbanís-
tica entre el passeig Verdaguer 
i el carrer Sant Carles. L’opera-
ció és ara pendent que l’aprovi 
la comissió d’urbanisme de la 
Generalitat.
La UdL té intenció d’instal-
lar més estudis de l’àmbit de 
la salut a Igualada, a partir 

del 2020, a més dels d’Infer-
meria, Fisioteràpia i Nutrició, 
que ja existeixen actualment. 

Tot plegat també influirà en 
l’activació del projecte per 
convertir l’Hospital d’Igua-

lada en Universitari, la qual 
cosa revertirà en una major 
inversió pública.

El 4D Health acull una simulació per a metges residents de tot el país 
i 29 cirurgians d’arreu del món aprenen laparoscòpia a l’Hospital

A quest dimarts dia 25 
d’abril el centre d’in-
novació per a la salut 

4D Health ha acollit la jornada 
d’avaluació de competències 
en la formació dels residents 
de Cirurgia Ortopèdica i Trau-
matologia de diversos hospitals 
d’arreu de Catalunya, organit-
zada per la SCCOT.
L’objectiu principal d’aques-
ta jornada és la formació en 
competències no tècniques 
d’aquests professionals, com 
són el lideratge, el treball en 
equip, el coneixement de la 
situació, la presa de decisions 
i la comunicació tant amb el 
pacient com amb l’equip de 
treball. Tot i així, no es deixen 
de banda les competències tèc-
niques, sobretot presents en els 
continguts del curs relacionats 
amb les activitats de prevenció, 
valoració clínica, diagnòstic, 
tractament quirúrgic i no qui-
rúrgic i seguiment del pacient 
fins a la seva recuperació.
La jornada ha començat a les 
8:30h del matí amb una in-
troducció a la Simulació i ha 
acabat a les 16:30h, amb les 
conclusions i la valoració de la 
jornada. 
En total, s’han dut a terme vuit 
simulacions que han servit per 
avaluar un total de vuit metges 
residents i han involucrat set 

actors i vuit professionals sa-
nitaris en actiu per interpretar 
les diferents casuístiques de 
la simulació. Per dur a terme 
les simulacions s’han habilitat 
diferents escenaris com ara 
l’àrea d’Hospitalització, amb el 
Control d’Infermeria, les habi-
tacions i el passadís de planta; 
l’àrea d’Urgències, amb el Box 
de triatge, el Box 2, el Box de 
crítics i el passadís d’urgèn-
cies; l’àrea Quirúrgica, amb 
la Transfer, la Unitat de Re-
cuperació Post anestèsica i el 
Quiròfan; i l’ àrea de Consultes 
externes, amb la Sala d’espera, 
la recepció i la consulta.
El curs ha estat coordinat pel 
Dr. Xavier Pelfort López, del 
Consorci Sanitari de l’ Anoia, 
el  Dr. Joan Miquel Noguera, 

també del Consorci Sanitari 
de l’Anoia, el Dr. Raúl Torres 
Claramunt del Parc de Salut 
Mar de Barcelona i l’equip de 
professionals del centre 4D 
Health.
 
ESADE també s’interessa pel 
centre 4D Health
El divendres dia 21 d’abril el 
4D Health va rebre la visita 
d’ESADE Alumni, la institució 
internacional d’antics alumnes 
d’ESADE que fomenta la crea-
ció de xarxes, el desenvolupa-
ment professional i l’actualit-
zació de coneixements. 
En aquesta visita, els membres 
del Club Salut i Farma d’ESA-
DE Alumni van poder conèi-
xer el centre d’innovació per 
la salut, les seves instal·lacions, 

el seu funcionament i les seves 
aplicacions tant en l’àmbit for-
matiu, com en l’empresarial o 
el de recerca.
Així mateix, es va dur a terme 
la conferència-col·loqui “Afa-
vorim la innovació tecnològi-
ca en la formació en ciències 
de la salut?” a càrrec del Dr. 
Ferran Cordón, director del 
Centre d’Habilitats Clíniques 
i Simulació de la Facultat de 
Medicina de la Universitat de 
Girona i moderada per Marta 
Pedrerol, d’ESADE Alumni.
L’Hospital simulat 4D Heal-
th es troba situat a l’edifici de 
l’antic hospital d’Igualada i té 
per objectiu augmentar la se-
guretat dels pacients i reduir 
els errors en salut a través de 
la formació i entrenament dels 

Control de simulació al 4D Health.

professionals en un escenari 
gairebé real. 

29 cirurgians aprenen lapa-
roscòpia a Igualada
D’altra banda, el dia 7 d’Abril, 
l’Hospital d’Igualada va ésser 
la seu d’una sessió de treball 
amb 29 cirurgians convidats 
pels laboratoris B. Braun. Ve-
nien d’Aràbia Saudita, Algèria, 
Marroc, Moçambic, Kènia, 
Ghana, Tunísia, Eslovènia, 
Malta, Macedònia i Alema-
nya per veure transmissions 
en directe d’intervencions 
quirúrgiques d’hèrnia abdo-
minal i d’eventració per lapa-
roscòpia, tècnica en la qual el 
Servei de Cirurgia de l’Hospi-
tal d’Igualada és pioner i cen-
tre de referència. 

Sessió amb cirurgians a l’Hospital.
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Sentit minut de silenci per a
Joan Torras en el ple municipal
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Ple municipal de dimarts.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l ple municipal d’abril, 
que es va fer el passat 
dimarts, va transcórrer 

plàcidament, sense gaire de-
bat. Un dels moments més es-
pecials va ser el record a l’exre-
gidor Joan Torras i Compte, 
que ens va deixar fa uns dies 
víctima d’una llarga malaltia. 
Tots els regidors van protago-
nitzar, juntament amb el pú-
blic, un sentit minut de silenci 
en el seu record. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l ple municipal va 
aprovar dimarts la 
modificació de  l’orde-

nança fiscal reguladora de les 
taxes associades a les activitats 
culturals, educatives, socials i 
de lleure, gràcies als vots del 
govern del PDeCAT, el PSC i 
el PP, i en contra d’ERC, CUP 
i Decidim.
Dario Castañé, portaveu de 
la confluència d’esquerres, ha 
reivindicat la necessitat d’una 
fiscalitat progressiva, fent 
esment a la tarifació social, 
pedra de toc de la proposta 
presentada conjuntament pels 
tres grups de l’oposició.
Castañé s’ha referit a la re-
cent aprovació de l’amplia-
ció de l’abast de la tarifació 
social aplicada a Sant Cugat 
del Vallès, on és alcaldessa la 
presidenta de la Diputació i 
membre del PDeCAT, Mercè 
Conesa, afirmant que “la tari-
fació social s’amplia i arribarà 
fins al 70% a les escoles bressol 
municipals de Sant Cugat: el 
nou sistema de tarifació social 

Rebutjada una proposta de la CUP 
per combatre l’exclusió per pobresa
REDACCIÓ / LA VEU 

L a CUP va presentar 
dimarts una moció al 
ple de l’Ajuntament per 

combatre el risc d’exclusió per 
pobresa, que va ser rebutjada 
amb els onze vots en contra 
del govern del PDeCAT. 
Els cupaires demanaven al 
govern de l’Ajuntament que 
els barems de l’ordenança que 
regula els ajuts econòmics 
puntuals per a fer front als pa-
gaments de lloguer, aigua, gas, 
llum i medicaments s’igualin 
als de la Llei 24/2015.
El grup municipal de la CUP 
recordava al ple de l’Ajunta-
ment la denuncia feta per la 
Síndica de greuges al ple al 
maig de 2016 sobre la neces-
sitat de posar atenció en les 
persones en risc d’exclusió 
alertant de la gran quantitat de 
casos que d’aquesta naturalesa 
s’atén i demanen al govern de 
l’Ajuntament mitjançant una 
moció “que iguali els barems 
de l’ordenança als de la Llei 
24/2015 per tal de millorar la 
capacitat del consistori a fer 
front a la pobresa igualadina 
ja que aquests són més alts”.

Actualitzar l’ordenança 
i millorar la transparència 
El grup municipal de la CUP 
afirma que “els barems mar-

cats per l’Ordenança regulado-
ra de les prestacions socials de 
caràcter econòmic de l’Ajunta-
ment d’Igualada són molt bai-
xos i això fa que persones que 
viuen en una situació econò-
mica límit no tinguin accés als 
ajuts. L’ ordenança, que mar-
ca uns barems que es troben 
per sota del que estableix la 
Llei 24/2015 contra la pobresa 
energètica, regula l’accés a 
ajuts econòmics puntuals per 
poder pagar el lloguer, farmà-
cia, escolarització i subminis-
traments energètics. Aquests 
últims, a Igualada ja es regu-
len amb els barems que marca 
la Llei 24/2015, però l’accés a 
la resta d’ajuts esmentats enca-
ra depèn dels barems de l’or-
denança. Els cupaires entenen 
que “hi ha manca de coherèn-
cia en el fet que existeixin dos 
nivells de barems diferents 
per a necessitats de la matei-
xa naturalesa” i demanen que 
l’ordenança reguladora muni-
cipal s’actualitzi igualant els 
barems establerts per la llei 
24/2015 per a tots els supòsits 
que regula, és a dir, també per 
al lloguer, farmàcia i escolarit-
zació, entre altres, d’aquesta 
manera més famílies tindrien 
accés a aquests ajuts.
Per altra banda, el grup muni-
cipal de la CUP demana “ac-
tualitzar i modificar el redac-

tat de l’actual ordenança, de 
manera que mostri de forma 
clara el càlcul que determina 
l’accés o la denegació, ja que 
el redactat actual fa impossi-
ble entendre-ho”. Igualment, 
consideren imprescindible fer 
públics els criteris que deter-
minen l’accés a ajuts alimen-
taris del Banc de Queviures i 
sol·liciten al govern de l’Ajun-
tament “registrar les dades de 
les persones que s’adrecen al 
Departament de serveis soci-
als bàsics a demanar ajuts però 
no se’ls obre expedient perquè 
no reuneixen els requisits 
d’accés ja que aquestes dades 
servirien per prendre el pols 
a l’estat econòmic de les llars 
igualadines”.

Oposició a favor 
i govern en contra
ERC, PSC, Decidim i la CUP 
van votar favorablement 
l’aprovació de la moció, excep-
te el PP que es va abstenir. El 
govern del PDeCAT va votar 
en contra argumentant que 
totes les millores que demana 
la CUP ja s’estan implemen-
tant, però per la regidora Eva 
Pedraza “la veritat però, és 
que únicament s’han ampliat 
els límits d’accés per ajuts de 
despesa energètica ja que ho 
marca la llei 24/2015 i la resta 
s’han deixat igual”. 

Decidim, CUP i ERC 
critiquen el model fiscal 
del govern igualadí

iguala els criteris de bonifica-
ció amb la resta d’ajuts socials 
de l’Ajuntament”.
En un breu debat sobre el preu 
de les quotes d’Igualada i Sant 
Cugat, l’alcalde Castells ha ar-
gumentat que la quota igua-
ladina és molt baixa respecte 
a la santcugatenca, afirmació 
que Castañé ha replicat dient 
que els 123€ a Igualada són 
per a tothom, sense excepció, i 
en canvi, la quota a Sant Cugat 
pot arribar a ser només de 70€ 
per a les famílies que menys 
ingressos tenen.
Per a l’assemblea ciutadana, 
en paraules del seu portaveu, 
cal canviar el model actual per 
un realment progressiu, ja que 
l’actual no garanteix l’accés 
universal als serveis i estableix 
un sistema de bonificacions 
ineficient.
També han fet èmfasi en la ne-
cessitat d’equiparar el format i 
estructura de les ordenances 
fiscals, doncs “la disparitat di-
ficulta la seva interpretació i 
va contra la transparència que 
s’espera de l’Ajuntament”.

Dilluns passat, la presidenta 
del Parlament de Catalunya, 
Carme Forcadell, va rebre una 
delegació de la Junta Directiva 
del Fòrum de Síndics i Síndi-
ques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya, encap-
çalada pel seu president Joan 
Barrera i vicepresident Lluís 

La Síndica d’Igualada, 
rebuda al Parlament

Martínez, així com les vocals 
Mercè Balasch, Milagros Ca-
lleja, Dolors Vallejo i la síndica 
d’Igualada, Rosa M. Sánchez. 
Aquesta audiència va resultar 
molt amena i la Sindicatura 
de Greuges d’Igualada agraeix 
molt sincerament la bona aco-
llida que se’ls va dispensar. 
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Aerosport celebrarà 25 anys 
recuperant el festival aeri

L’organització espe-
ra registrar fins a 400 

moviments d’aeronaus 
durant tot el cap de set-
mana del 6 i 7 de maig, 
la qual cosa esdevindria 

tot un rècord

Dimarts es va presentar l’Aerosport, amb Alex Balcells, Joan Domenech i Àngels Chacón. Foto: JP

REDACCIÓ / LA VEU 

A erosport, la única 
fira dedicada a l’ae-
ronàutica esportiva 

i lleugera de l’Estat espanyol 
arribarà els dies 6 i 7 de maig 
a la seva 25a edició. Organit-
zada per Fira Igualada des 
de l’any 1993, Aerosport està 
plenament consolidada com 
el punt de trobada entre pro-
fessionals i aficionats a l’aero-
nàutica i com la fira de refe-
rència del sector on es poen 
trobar les novetats més repre-
sentatives d’aquest món.
Per celebrar aquesta efemè-
ride, Fira Igualada ha fet un 
esforç per recuperar el festi-
val aeri que s’havia deixat de 
celebrar anys enrere. El festi-
val que tindrà lloc el diumen-
ge 7 de maig de 12 a 14 ho-
res comptarà amb més d’una 
vintena de participants que 
faran diverses exhibicions i 
demostracions i vols acrobà-
tics. Al cel d’Igualada i d’Òde-
na i especialment sobre l’ae-
ròdrom Igualada-Òdena es 
podrà veure volar la patrulla 
italiana Blue Circe que amb 
els seus quatre avions faran 
diverses acrobàcies, en aquest 
mateix sentit, el festival aeri 
també comptarà amb el cam-
pió Europeu i d’Espanya ab-
solut d’acrobàcia, el navarrès 
Cástor Fantoba i amb el tam-
bé pilot d’acrobàcia, l’igualadí 
Àlex Balcells.
A més dels pilots d’acrobàcia, 
el festival també comptarà 
amb trikes que faran exhibi-
cions amb fum, biplans que 
reprodueixen aparells antics, 
autogirs, un veler, yaks 52, 
paracaigudistes, velers, un 
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helicòpter i drons que també 
faran exhibicions. El festival 
compta amb la direcció tècni-
ca de Rafa Galdón, controla-
dor aeri. Galdón que fa anys 
que col·labora desinteressa-
dament amb el certamen i 
que professionalment es de-
dica a aquest món, és també 
el controlador aeri de l’Aeros-
port.

Més de 200 avions
Al llarg de l’Aerosport es pre-
veu que hi assisteixin més de 
200 aparells de Catalunya, 
l’Estat espanyol i algun d’al-
tres països d’Europa. Enguany 
s’aconsella que els pilots que 
hi vulguin assistir formalitzin 
la seva inscripció prèviament 
a través de la pàgina web del 
certamen: www.firaigualada.
org/aerosport/inscripcions. 
Formalitzant la inscripció, els 
pilots rebran tiquets per a ells 
i els acompanyants per a un 
dinar amb la resta de pilots 
participants. També s’obse-
quiarà a l’aeroclub amb més 
participants i al model d’avió 
amb més membres assistents 
a l’Aerosport.

Més expositors
D’altra banda, la zona d’expo-
sició de l’Aerosport comptarà 
amb més d’un 20% d’exposi-

tors i marques confirmades 
respecte a l’edició de l’any 
passat. Els expositors prove-
nen de Catalunya, Espanya, 
França i Andorra. Hi ha pre-
vistos més d’una seixantena 
d’expositors i marques del 
món del vol a motor, ultra-
lleugers, vol a vela, moto-
velers, acrobàcia, paramo-
tor, helicòpters, construcció 
amateurs, complements i ac-
cessoris aeronàutics, escoles 
de pilots, aeroclubs, mercat 
d’ocasió, simuladors i drons. 
La zona fira d’expositors esta-
rà oberta dissabte de 10 a 19 
hores i diumenge de 10 a 15 
hores i està a oberta tant a pú-
blic general com professional.

Activitats per 
a tots els públics
L’Aerosport està pensant per 
passar el dia en família. És 
per això que la fira té prevista 
una zona d’aparcament gra-
tuït a l’entrada de l’aeròdrom, 
una zona de restaurant que 
ofereixen entrepans i també 
la possibilitat de dinar, i du-
rant tot el dia hi haurà movi-
ment aeri amb enlairaments 
i aterratges, així com la zona 
d’expositors oberta amb si-
muladors de vol, entre d’al-
tres. A més, els visitants que 
ho desitgin poden fer batejos 
de vol amb algunes de les em-
preses expositores. Dissabte, 
a més, també hi haurà un ta-
ller infantil gratuït perquè els 
més menuts puguin fer avi-
ons i conferències tècniques. 
Durant tot el cap de setmana 
també es podrà visitar una 
exposició fotogràfica que re-
cull la història dels 25 anys de 
l’Aerosport en imatges.



L’Ajuntament va destinar el 2016 un total de 
580.000€ a ajuts socials i suport a famílies
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Banc de Queviures d’Igualada.

Millora dels polsadors 
semafòrics davant de 
l’Hospital

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
va destinar durant l’any 
2016 prop de 580.000 

euros en ajuts socials i serveis 
de suport a les famílies de la 
ciutat, bàsicament a través di-
ferents línies i projectes dels 
seus departaments d’Acció 
Social i Ensenyament. Segons 
la tinent d’alcalde d’Acció So-
cial i Igualtat, Carme Riera, 
“és una prioritat absoluta pel 
govern municipal fer costat 
a aquells ciutadans i famílies 
que necessiten el suport de la 
seva institució més propera”. 
Riera considera que “des dels 
serveis socials municipals i 
des dels departaments que 
més estretament copsen la 
realitat de les persones, s’està 
fent un gran esforç i una gran 
feina d’acompanyament i de 
suport; ara fa uns anys l’Ajun-
tament va impulsar el Pac-
te Social per Igualada, en el 
moment més crític de la crisi 
econòmica i avui, creant nous 
ajuts i serveis adaptats a la rea-
litat, seguim al costat dels ciu-
tadans més vulnerables, amb 
l’objectiu que ningú quedi al 
marge per raons econòmiques 
ni de cap altra mena”. 
L’àmbit de l’habitatge va ser el 
que va rebre una major quan-
titat de recursos. Es van conce-
dir 143.000 euros en subvenci-
ons per pagar l’IBI a persones 
majors de 65 anys, pensionis-
tes i famílies monoparentals i 

pràcticament 17.000 euros a 
ajudar a combatre la pobresa 
energètica amb ajuts per a pa-
gar aigua, gas, llum i per a can-
cel·lar deutes de subministra-
ments bàsics. A aquestes xifres 
cal afegir-hi més de 10.000 eu-
ros en prestacions socials per 
famílies en greus dificultats 
socioeconòmiques que con-
templa l’ordenança municipal 
reguladora de les prestacions 
socials de caràcter econòmic i, 
a banda, una aportació de més 
de 21.000 euros al Banc d’Ar-
ticles Reutilitzables i Material 
Infantil. En total, doncs, els re-
cursos destinats a aquest camp 
van superar els 191.000 euros. 
L’apartat de l’escolarització és 
un altre dels que va suposar 
una major dedicació, al vol-
tant d’uns 158.000 euros. Aquí 
cal contemplar més de 94.000 
euros en beques per a l’adqui-
sició de material escolar i lli-
bres de text i per al programa 
reutilització dels mateixos que 
s’aplica en diferents centres de 
la ciutat, més de 45.000 euros 
en beques menjador per llars 
d’infants, infantil i primària, 
i més de 8.000 euros en ajuts 
per l’escolarització en escoles 
bressol. Tots aquests ajuts del 
departament d’Ensenyament 
es van completar amb gaire-
bé 10.000 euros més en ajuts 
d’Acció Social per activitats 
extraescolars i menjadors. 
Pel que fa a la mobilitat, es van 
destinar prop de 139.000 eu-
ros a ajuts directes a la ciuta-

dania: una quantitat superior 
als 135.000 euros per a sub-
vencionar títols de transport 
públic per persones majors de 
65 anys o per aquelles que te-
nen algun grau de discapacitat 
acreditada –carnets blau i ta-
ronja– i uns 3.000 euros més 
a aquells casos contemplats en 
l’ordenança d’ajuts socials. 
En l’apartat de l’alimentació 
i la salut, l’Ajuntament va in-
vertir més de 90.000 euros en 
ajuts i serveis per les famílies. 
Es va fer una aportació direc-
ta de més de 55.000 euros al 
Banc de Queviures d’Igualada 
i es van destinar més de 35.000 
euros a diferents capítols com 
el projecte Mengem Plegats, 
el servei d’àpats a domicili, el 
servei del centre obert d’es-
tiu i els casos contemplats en 
l’ordenança municipal d’ajuts 
socials que inclouen, per 

exemple, articles de farmàcia, 
ortodòncia i òptica. 
Carme Riera argumenta, fi-
nalment, que “a banda de les 
ajudes estrictament econò-
miques, aquest Ajuntament, 
de la mà de diferents entitats 
locals, duu a terme nombro-
ses iniciatives comunitàries 
de suport a les persones, que 
contribueixen a millorar el 
seu dia a dia i a afavorir la 
cohesió ciutadana”. Apunta, a 
banda, que “hi ha una apos-
ta creixent, ferma i decidida 
per incrementar els recursos 
de l’atenció domiciliària i per 
tenir la millor cura de les per-
sones amb dependència i dels 
seus cuidadors” i afegeix que 
“els serveis socials de l’Ajunta-
ment d’Igualada són, per so-
bre de tot, sensibles i adequats 
a la realitat, accessibles a tot-
hom i universals”. 

L’Ajuntament està procedint, 
aquest mes d’abril, a la millo-
ra del polsadors dels semàfors 
davant l’Hospital de la ciutat, 
a l’Avinguda Catalunya. Fins 
ara, els botons per posar en 
fase verda els semàfors dels 
vianants estaven ubicats al 
mateix aparell i, en trobar-se 
aquests en zones enjardina-
des, resultaven de difícil accés 
per a moltes persones. 
Ara, aquests polsadors s’estan 
ressituant en pilones a la vore-
ra, de manera que siguin molt 
més accessibles, especialment 
per les persones grans o aque-
lles amb mobilitat reduïda. 
Aquesta és una de les inicia-
tives sorgides recentment del 
Consell Municipal d’Accessi-
bilitat d’Igualada.

Un concurs creatiu sobre Europa premia 
nou treballs de joves igualadins Anoia Turisme ha estat del 21 

al 23 d’abril, al Saló del Turis-
me B-TRAVEL per promocio-
nar i fer visible el potencial de 
la comarca i els atractius dels 
seus municipis. 
Com en edicions anteriors, 
l’Anoia es trobava en un es-
tand de la Diputació de Barce-
lona i de l’Agència Catalana de 
Turisme, on sota la marca de 
Barcelona es trobaven repre-
sentades les diferents comar-
ques en espais diferenciats.
Així, Anoia Turisme va do-
nar a conèixer als milers de 
visitants els encants de tota la 
comarca, la seva oferta d’allot-
jament i restauració, les ac-
tivitats, les diferents propos-
tes i esdeveniments turístics 
que s’hi celebren. El saló 
B-Travel és un dels punts de 
trobada més importants del 
sector turístic a la ciutat de 
Barcelona i Catalunya.

L’Anoia es promociona 
al B-TRAVEL

REDACCIÓ / LA VEU 

C arla Benet, Carla Bis-
bal, Marcel Díaz, Cè-
lia Martín, Marina 

Miguel, Jordi Pelfort, Martí 
Rossell i Montserrat Rosell 
són els participants igualadins 
que han resultat premiats al 
concurs per a joves L’Europa 
que volem ser. És una de les ac-
tivitats del projecte Europe in 
the Future - Multifaceted and 
United en què participa l’Ajun-
tament de la ciutat i que ha 
comptat finalment amb la par-
ticipació de més d’un centenar 
de nois i noies de Catalunya, 
Itàlia, Portugal i Bulgària. 
El concurs, organitzat jun-
tament amb els consistoris 
d’Aksakovo (Bulgària), Se-

túbal (Portugal) i Nughe-
du Santa Vittoria (Itàlia), va 
comptar amb 115 participants 
dels diferents municipis, que 
van presentar un total de 119 
obres, expressant com s’ima-
ginen l’Europa del futur, clas-
sificades en diferents disci-
plines artístiques i creatives. 
Una representació d’Iguala-
da, encapçalada pel regidor 
de Promoció Cultural i Co-
merç, 
Pere Camps, va participar a 
principis d’aquest mes abril a 
la conferència internacional 
Europe, we want to be, al mu-
nicipi d’Aksakovo. En el de-
curs d’aquesta trobada, un ju-
rat format per membres de les 
quatre ciutats va seleccionar 
els guanyadors del concurs. 

També es van presentar els 
resultats de l’enquesta Com 
t’imagines el futur de la UE?, 
consensuant futures vies de 
cooperació entre les ciutats 
integrants del projecte. 
Un cop feta la valoració del 
jurat, 8 dels 44 participants 
aportats per Igualada han re-
sultat premiats en diferents 
categories. Els premis són vi-
atges a Itàlia, Portugal i Bul-

gària, tauletes tàctils i lots 
de productes de les diferents 
ciutats. Els anoiencs desta-
quen especialment en poesia, 
on s’han endut tres primers 
premis.   
La darrera trobada de les ciu-
tats participants en el projecte  
tindrà lloc a Igualada del 17 
al 19 de maig, i entre d’altres 
activitats s’hi farà l’entrega de 
premis de l’esmentat concurs. 



Presenten la guia territorial de l’Anoia per actuar 
contra els maltractaments a la gent gran

Avui divendres, xerrada 
a l’Ateneu sobre l’abús 
de la clàusula sòl

REDACCIÓ / LA VEU 

L a directora general de 
Famílies, Roser Galí, 
juntament amb el vi-

cepresident tercer i delegat de 
l’àrea de Serveis Personals del 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia, Xavier Perez, ha presentat 
aquest divendres la  Guia ter-
ritorial de l’Anoia per a l’actua-
ció contra els maltractaments 
a les persones grans. En la pre-
sentació, també hi han inter-
vingut la regidora d’Acció So-
cial i Igualtat de l’Ajuntament 
d’Igualada, Carme Riera, la 
directora del Programa d’En-
velliment Actiu i Autonomia 
Personal de la Diputació de 
Barcelona, Pilar Martínez,la 
responsable del Departament 
de gent gran de la Fundació 
Bancària “la Caixa”, Cristina 
Segura i la tècnica i responsa-
ble de l’ Equip d’Atenció a la 
Vellesa de l’Anoia, Carla Ca-
sas.
En l’elaboració de la Guia de 
l’Anoia hi ha col·laborat el 
Consell Comarcal, el Departa-
ment de Treball, Afers Socials 
i Famílies, a través de la Direc-
ció General de Famílies, així 
com la Diputació de Barcelo-
na i l’Obra Social “la Caixa”.  
El document és la culminació 
del treball endegat el 2009 
amb la creació de la Comissió 
de Maltractaments de les Per-
sones Grans de l’Anoia i l’ela-
boració d’un primer protocol 
d’actuació l’any 2011. Segons 
ha explicat la directora gene-
ral de Famílies, la presentació 
d’aquesta guia “suposa un nou 
salt endavant i contribueix a la 
realització d’un treball coordi-
nat per a l’abordatge dels mal-
tractaments vers les persones 
grans”.

Mapa de recursos i indica-
dors dels maltractaments
La guia actualitza el mapa de 
recursos de la comarca i in-
clou tipologies i indicadors 
dels maltractaments. També 
recull informació sobre els 
diferents àmbits on es pot ma-
nifestar la violència contra les 
persones grans, així com els 
protocols d’actuació contra els 
maltractaments, indicacions 
sobre els factors de risc, eines 
de prevenció i actuacions de 
difusió i sensibilització con-
tra el maltractament a la gent 
gran.
El vicepresident del Consell 
Comarcal de l’Anoia ha decla-
rat que “Des de l’ens comarcal, 
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el Departament de Benestar 
Social i Atenció a la Ciutada-
nia el 2007, és a dir, fa 10 anys, 
ja va apostar per tractar de 
forma específica al conjunt de 
persones grans de la comarca. 
Des de llavors la implicació en 
abordar el fenomen del mal-
tractament ha estat de dife-
rents maneres. Es va crear la 
Comissió de prevenció i detec-
ció de situacions de maltrac-
tament a les persones grans a 
l’Anoia, es participa al Grup 
de treball contra els maltrac-
taments a les persones grans 
que Diputació de Barcelona li-
dera, es va crear el Consell de 
la Gent Gran de l’Anoia, entre 
altres, i que avui continuem la 
nostra feina amb aquesta guia 
fruit d’un treball interdepar-
tamental i interinstitucionals, 
és a dir, que diferents depar-
taments de diferents entitats i 
administracions han treballat 

conjuntament per abordar el 
fenomen dels maltractaments 
a les persones grans.” 
Durant la seva intervenció, 
Roser Galí ha explicat que 
l’any 2012 el Govern de la Ge-
neralitat va endegar un Proto-
col Marc per a un abordatge 
coordinat de les situacions de 
maltractaments a les persones 
grans. “La posada en marxa 
d’aquest Protocol Marc fa ne-
cessària l’actualització dels do-
cuments realitzats al territori i 
simbolitza un punt de partida 
que calia concretar territori-
alment activant els recursos 
en xarxa per establir circuits 
propis i donar resposta a les 
necessitats detectades”, ha ex-
posat la directora general de 
Famílies durant la presentació.
El seguiment d’aquesta Guia 
es realitzarà a través del lide-
ratge que el Consell Comar-
cal de l’Anoia juntament amb 

l’Ajuntament d’Igualada rea-
litzarà per tal de poder dur a 
terme les accions pertinents al 
desenvolupament d’aquest do-
cument al territori.
En la mateixa línia, abans de 
l’estiu es presentarà un altre 
nou model territorial d’inter-
venció pel bon tracte de les 
persones grans al Maresme, al 
mateix temps que es seguirà 
treballant a través de les co-
missions territorials de segui-
ment per avançar en l’eradi-
cació del maltractament a les 
persones grans. 
En aquest sentit, la directora 
general de Famílies també ha 
dit que “a través de les actua-
cions del Pla Integral de Pre-
venció i Acompanyament a 
la Gent Gran estem realitzant 
un mapeig de tota la interven-
ció que es realitzen al territori 
contra aquesta xacra social, fet 
que ens permetrà establir un 
pla més acurat i potenciar l’ac-
tual Protocol marc contra el 
maltractament a les persones 
grans”.
Per la seva banda, la respon-
sable del Departament de gent 
gran de la Fundació Bancària 
“la Caixa”, Cristina Segura, ha 
assenyalat que “tractar amb 
respecte i dignitat a les per-
sones grans és reconèixer en 
aquest bon tracte els valors 
d’una societat més justa, i una 
responsabilitat i un compro-
mís de tots”. 

Avui divendres dia 28 d’Abril, 
a la Sala Lab de l’Ateneu Igua-
ladí, a les 7, tindrà lloc un ta-
ller informatiu sobre l’abús de 
la clàusula sòl de les hipote-
ques en els darrers anys.
L’Associació Stop Clàusula 
Sòl, amb la col·laboració de 
Decidim Igualada, vindran a 
explicar com mirar les nos-
tres escriptures hipotecàries, i 
quins són els passos a seguir si 
estem afectats per l’abús de les 
diferents entitats financeres.

El Mercat de la Masuca 
celebra 40 anys
Aquest dissabte 29 d’abril és la 
data escollida per celebrar els 
40 anys del Mercat de la Ma-
suca. La festa d’aniversari està 
organitzada per l’Associació de 
Botiguers de la Masuca i comp-
tarà amb espectacles, activitats 
pels més petits i el sorteig d’una 
desena de premis per a totes les 
persones que s’acostin al mer-
cat. La festa es farà durant tot el 
matí de dissabte amb diversos 
espectacles per tot el Mercat, 
un taller de cares pintades per 
nens i el sorteig de vals de com-
pra a la Masuca. Des d’aquesta 
setmana, els botiguers associ-
ats a l’entitat recullen els tiquets 
de participació per sortejar, 
dissabte, 10 vals de descompte 
per valor de 20€ cadascun. Les 
urnes per dipositar el tiquet de 
participació ja es poden trobar 
a les parades.

EDICTE
Per a coneixement general es fa saber que en data 10 
d’abril de 2017, el regidor de Qualitat Urbana  ha aprovat  
inicialment  la MEMÒRIA VALORADA PEL REAJUSTA-
MENT GEOMÈTRIC DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE 
L’INTERIOR DE L’ESPAI DE LA PLAÇA CASTELLS, redactat 
per l’arquitecte de l’Ajuntament d’Igualada, Carles Crespo 
i Veigas,  amb la col·laboració d’Estudi d’Enginyeria Vall, 
SLP.

El projecte esmentat se sotmet informació pública per un 
termini de 30 dies, a comptar de l’endemà de la publica-
ció de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes que els interessats puguin examinar 
l’expedient al Departament de Qualitat Urbana de 
l’Ajuntament d’Igualada (Plaça de Sant Miquel núm. 12 de 
dilluns a divendres, de les 8:00 a les 15:00 hores) i fer les 
al·legacions que estimin oportunes.

Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició 
pública el projecte d’obres ordinàries  i l’estudi  bàsic de 
seguretat i salut, es consideraran definitivament aprovats 
sense necessitat de nou acord.

Igualada, 19 d’abril de 2017
El Regidor de Qualitat Urbana                    
Jordi Pont Gassó

Aprovació inicial d’un expedient de modificació 
puntual de les normes subsidiàries de planejament 

urbanístic

Amb  el present es fa públic que l’Ajuntament, 
mitjançant acord de ple de data 29/03/2017, ha 
aprovat inicialment l’expedient de modificació 
puntual de les normes subsidiàries de planeja-
ment urbanístic “reordenació de les zones verdes 
del nucli del Xaró” ,  obrint un termini d’exposició 
al públic del mateix de 30 dies naturals des del de 
la publicació del corresponent anunci al DOGC  
per tal que els interessats  el puguin consultar i, si 
s’escau, presentar les seves al·legacions, reclama-
cions i/o suggeriments en deguda forma.

L’expedient es pot consultar al portal web munici-
pal www.latorredeclaramunt.cat  així com a la 
secretaria de l’Ajuntament en horari d’oficina.

La Torre de Claramunt, 3 d’abril de 2017.
Lluis Colau Asensio.
Secretari

Ajuntament de La Torre de Clarmunt Anoia

ANUNCI



Cal Font i la rambla St. Isidre, plenes 
de gom a gom per Sant Jordi
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REDACCIÓ / LA VEU 

L a Plaça de Cal Font i 
la Rambla Sant Isidre 
van ser diumenge, 23 

d’abril, l’epicentre de la cele-
bració de la diada de Sant Jor-
di a Igualada. En total s’hi van 
instal·lar 67 parades de floris-
tes, llibreters i entitats locals, 
omplint de cultura i tradició el 
centre de la ciutat. L’afluència 
de públic durant tot el dia va 
ser molt notable als dos espais 
en què es concentra l’activitat 
festiva. 
La Veu de l’Anoia també va 
instaL·lar un estand a la plaça 
de Cal Font, amb la presència 
d’escriptors anoiencs que van 
fer signatures dels llibres que 
presentaven per la diada del 
llibre i la rosa.
 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Iguala-
da, com és costum, va 
felicitar per la diada 

de Sant Jordi la gent gran i 
els treballadors dels centres 
i pisos tutelats del Consor-
ci Sociosanitari d’Igualada 
(CSSI). Divendres, l’alcalde, 
Marc Castells, va visitar el 
Centre de Dia Montserrat, 
el Centre de Dia Sant Jordi i 
la Residència Pare Vilaseca i, 
diumenge, va visitar els habi-
tatges Viu B i Viu B2. 

Felicitació municipal a la 
gent gran per Sant Jordi

Acompanyat de la tinent d’al-
calde d’Acció Social i Igual-
tat, Carme Riera, Castells 
va mantenir una trobada 
amb els avis i àvies d’aquests 
equipaments, els va lliurar la 
tradicional rosa i va agrair 
també la tasca diària dels 
professionals que tenen dià-
riament cura del seu benes-
tar. Al complex Viu B, a més, 
un grup coral format per les 
persones que hi resideixen 
va interpretar dues cançons, 
assajades especialment per a 
celebrar Sant Jordi.

Igualada, seu de la jornada de recerca 
i docència de l’ICS Catalunya Central
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls metges de família, les 
llevadores i infermeres 
de la Unitat Docent de 

la Gerència 
Territorial de la Catalunya 
Central de l’ICS que han aca-
bat el seu període de formació 
com a residents han presentat 
aquest dijous els seus projec-
tes de recerca. L’acte, que ha 
tingut lloc al Museu de la Pell 
d’Igualada, ha comptat amb 
l’assistència de més d’un cen-
tenar de persones de les diver-
ses comarques. 
En l’acte inaugural, presidit 
per Teresa Campanera, di-
rectora del Servei Sanitari a 
l’Anoia del Servei Català de la 
Salut i Carme Riera, directora 
del Servei d’Atenció Primària 
Anoia, s’ha posat de manifest 
la importància de la recerca 
en el marc de les polítiques de 

REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés de 15 mesos 
d’execució, el darrer 
31 de març, va fina-

litzar l’edició 2015 - 2016 del 
Projecte Joves per l’Ocupació 
al Consell Comarcal.
En aquesta darrera edició 
s’han dut a terme dos cursos: 
Monitor/a Esport i Apropa’t 
al Món del Motor. Totes dues 
formacions han finalitzat amb 
molt bona participació dels 
alumnes i implicació de les 
empreses per a la realització 
de les pràctiques. Hi han par-
ticipat 20 i 10 joves respecti-
vament. L’acte de cloenda va 
comptar amb la presència del 
Conseller de Promoció Eco-
nòmica i Ocupació, Jordi Ba-

dia.
El projecte afavoreix un desen-
volupament dels joves tant a 
nivell personal, com professi-
onal i en l’àmbit formatiu. Per-
met, gràcies a la formació pro-
fessionalitzadora adquirida, la 
formació per a l’obtenció del 
Ges (Graduat en Educació Se-
cundària) mitjançant la IOC i 
el seguiment tutoritzat durant 
tot el projecte, un acompanya-
ment personalitzat que busca  
que les persones joves que hi 
participen, puguin aconseguir 
la inserció laboral i/o el retorn 
al sistema educatiu. 
Aquest projecte està subvenci-
onat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, el Ministeri d’Ocu-
pació i Seguretat Social i el 
Fons Social Europeu.

30 joves, en un projecte 
ocupacional del Consell

salut de Catalunya, així com 
també el paper i l’alt nivell 
formatiu de les noves gene-
racions de professionals de la 
salut. 
En total han estat 28 els resi-
dents que han donat a conèi-
xer el continguts dels treballs 
de recerca amb temàtiques 
molt diverses, des de l’afec-
tació del tabaquisme en la 
immigració fins a l’alt nivell 

resolutiu de l’atenció de les 
urgències a l’atenció primària, 
passant per l’anàlisi de les pa-
tologies lumbars, cures pal·li-
atives, etc. 
Del treballs de recerca presen-
tats, 7 són de medicina de fa-
mília i dos a llevadoria. Abans 
de la cloenda, s’han presentat 
cinc experiències de professi-
onals en formació en centres 
d’Espanya i també del Perú.
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Prop de 300 igualadins a l’ofrena 
del ciri votiu a Montserrat
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Alumnes participants en el vídeo premiat per l’ONCE.

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament d’Iguala-
da ha encapçalat aquest 
dissabte, 22 d’abril, la 

tradicional ofrena del Ciri 
Votiu de la ciutat a la Mare de 
Déu de Montserrat. Aquest 
costum, que es va recuperar 
a la dècada dels anys ’90 del 
segle passat, recorda que el 
1.515, per evitar una epidè-
mia de pesta que arribava de 
Barcelona, els consellers de la 
vila van demanar protecció a 
la Mare de Déu fent aquesta 
ofrena. En aquesta ocasió hi 
han assistit prop de tres-cen-
tes persones que han omplert 
cinc autocars. 
L’alcalde, Marc Castells, ha en-
cès novament el ciri durant la 
missa conventual i ha llegit un 
breu escrit recordant l’origen 
de la tradició i l’històric vincle 

de la capital de l’Anoia amb 
Montserrat. Aquest any hi han 
participat la Coral Merlet, que 
celebra el 20è aniversari, l’Es-
cola Àuria, que celebra els 50 
anys, el Col·legi Jesús-Maria, 
que en fa 75, i el Col·legi Ma-
ristes d’Igualada, que com-
memora els dos segles de la 
fundació de la congregació. 

Posteriorment, els assistents 
han estat rebuts en audiència 
especial pel Pare Abat, Josep 
Maria Solé, i li han lliurat 
diferents obsequis comme-
moratius. L’Ajuntament li 
ha donat, a més, nous exem-
plars de la Miscellanea Ac-
qualatensia, destinats a la 
biblioteca del monestir.

El cuiner David Andrés, premiat per 
RTVE a Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU 

E l divendres dia 21 
d’abril el xef David An-
drés va ser guardonat 

amb un dels Premis Continu-
arà de Cultura 2017 que ator-
ga RTVE Catalunya, un reco-
neixement a professionals que 
han destacat en els seus àmbits 
durant aquest any. L’entrega ha 
estat a l’Hotel Casa Fuster de 
Barcelona on s’han reunit cen-
tenars de persones de l’àmbit 
cultural.
El xef igualadí David Andrés 
ha rebut aquest guardó “per 
la feina, valentia i actitud per 
emprendre gaudint amb el 
que fa”. Quan ha recollit el 
premi, Andrés ha volgut do-
nar les gràcies per aquest re-
coneixement a la feina d’un 
cuiner, i considera “un honor i 
un plaer” recollir aquest guar-
dó pel treball dels dos equips 
dels que forma part: el Somi-
atruites d’Igualada i l’Àbac de 
Barcelona.
L’acte, conduit per la perio-

dista de TVE Montse Elias, 
ha reconegut un total de 12 
personalitats i institucions 
de l’àmbit de la cultura, tan a 
nivell nacional com internaci-
onal. L’actor Richard Gere ha 
estat un dels guardonats per la 
seva contribució extraordinà-
ria a la cinematografia mun-
dial, amb títols tan coneguts 
com “American Gigolo”, “Ofi-
cial y Caballero” i “Pretty Wo-
man”. L’actor nord-americà ha 
dit que és una meravella estar 

en una ciutat tan bonica com 
Barcelona i sobretot en la festa 
del llibre i la rosa, la festa més 
maca  de l’any.
Entre els premiats hi ha tam-
bé la cantant Andrea Motis; 
la pel·lícula ‘Estiu 1993’, amb 
la seva directora Carla Simón; 
l’escriptora Dolores Redondo; 
el director de l’obra ‘La treva’, 
Julio Manrique; el Gran Teatre 
del Liceu, o Los Manolos, cre-
adors de la banda sonora de 
Barcelona ’92, entre d’altres.

El  col.legi Maristes, 
guardonat en el concurs 
escolar de l’ONCE

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls col·legi Maristes 
d’Igualada, juntament 
amb Dominiques de 

l’Ensenyament (Barcelona) i 
l’Escola Sant Jordi (Vilano-
va i la Geltrú) han estat se-
leccionats com a guanyadors 
provincials de Barcelona i 
autonòmics de Catalunya en 
la 33ena edició del Concurs 
Escolar de l’ONCE i la seva 
Fundació que, en aquesta oca-
sió, ha convidat els docents i 
estudiants a treballar i refle-
xionar junts sobre el bullying. 
Es la primera vegada en les 33 
edicions d’aquest concurs que 
els guanyadors provincials de 
Barcelona han estat també 
escollits pel jurat com a gua-
nyadors autonómics de Cata-
lunya.
Enguany, al Concurs Escolar 
de l’ONCE han participat a 
Catalunya 18.510 alumnes de 
222 centres educatius, sota la 
coordinació de 396 professio-
nals de l’educació.
Sota el lema “Som diferents, 
no indiferents. Activistes con-
tra l’assetjament”, el concurs 
ha ofert eines per detectar, 
sensibilitzar i actuar contra les 
situacions d’assetjament que 
es puguin produir a l’escola. 
D’aquesta manera, els escolars 

s’han convertit per si mateixos 
en agents de canvi per actuar 
contra el bullying, amb tota la 
força del grup-aula.
Segons dades del Ministeri 
d’Educació, aquest fenomen 
arriba al 4% de l’alumnat i els 
experts afirmen que prop d’un 
10% dels afectats són menors 
amb discapacitat. El concur-
sescolar de l’ONCE i la seva 
Fundació és un programa de 
sensibilització educativa que 
pretén treballar a l’aula de ma-
nera activa el canvi d’actituds 
i l’actuació dels alumnes per 
mantenir una convivència res-
pectuosa.
El treball premiat per l’esco-
la igualadina correspon als 
alumnes de tercer curs d’ESO.
El col.legi passarà ara a la se-
güent fase, l’estatal, la resolu-
ció es coneixerà a mitjans de 
maig. Els guanyadors absoluts 
d’aquesta edició en la qual han 
participat 167.265 escolars, 
gaudiran durant un cap de 
setmana a Madrid del Cam-
pus ‘Som diferents, no indife-
rents’, en què viuran moments 
plens d’activitats i experièn-
cies innovadores, amb visites 
culturals i tallers.
Cada grup o aula ha pujat a la 
pàgina web del concurs (www.
concursoescolaronce.es) el 
seu treball.  

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

 Dra. L’dia Ramos
 Otorinolaring˜loga

Visites concertades

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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Els microcellers tenen set d’innovació
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Neix Cuinara, la nova 
marca de menjar 
saludable d’Àuria

REDACCIÓ / LA VEU 

E l món de la vinya i el vi 
ha viscut unes evoluci-
ons notables en els úl-

tims anys. Noves generacions 
estan agafant el relleu d’antics 
cellers, els hereus de 30-35 
anys estan redescobrint el ter-
ròs i volen treure-n’hi tot el 
suc, l’enoturisme ha irromput 
amb força entre un segment 
de clientela amb possibilitats 
econòmiques... Tot plegat, un 
canvi de paradigma essencial 
de cara a entendre el vi català 
del demà.
En aquest context, cada cop 
són més els cellers petits i mit-
jans que decideixen evoluci-
onar per diferenciar-se dels 
gegants del sector amb els que 
conviuen -i competeixen- a 
diari. 
Microcellers com els que s’han 
aplegat aquest cap de setmana 
al Microví d’Avinyonet, que 
decideixen fer un pas més en-
llà del concepte “sempre ho 
hem fet així” i aposten amb 
decisió per projectes d’eco-
nomia circular i d’eficiència 
energètica en tots els proces-
sos d’elaboració del producte, 
que estan concebent edificis 
innovadors per reduir la pet-
jada de CO2, que s’han deci-
dit a innovar tant en la relació 
amb l’entorn com, alhora, en 
la forma de comunicar-ho tot 
plegat a la societat. 
Segons una prospecció del 
sector elaborada per Grup 
Carles, són multitud els cellers 
en creixement que tenen 
aquestes inquietuds, que són 
conscients que el vi pateix de 
forma directa la realitat climà-
tica actual i que estan decidits 
a contribuir a corregir la situ-
ació. Però, tot i aquesta volun-
tat, també són molts els cellers 
que es topen amb grans difi-
cultats a l’hora de fer realitat 
aquests somnis. El dia a dia de 
la vinya ja és prou complicat 
com per dedicar més recursos 
humans a aquesta nova àrea.
El retorn dels néts 
El propi alcalde d’Avinyonet 
del Penedès, Oriol de la Cruz, 
explica que en les tres edicions 
del Microví han constatat que 

“els néts dels avis que van dei-
xar la vinya per anar a treballar 
a la fàbrica, ara han estudiat 
enologia i tornen. I estan recu-
perant cellers, i estan fent vins 
de molta qualitat. Però també 
s’adonen que s’han de posar 
al dia pel que fa a les homo-
logacions, que no són fàcils, 
tant sigui a nivell arquitectò-
nic a l’hora d’habilitar antics 
cellers com davant de Sani-
tat. I si no troben un suport, 
els és molt complicat créixer”. 
De la Cruz, a més, apunta que 
molts d’aquests nous vins “són 
productes molt estructurats, 
destinats a competir a primera 
divisió mundial”. I tenir al dia 
tots els tràmits per exportar el 
producte tampoc no és senzill.
Conscients d’aquesta realitat, 
Grup Carles va decidir apos-
tar fermament pel Microví, 
apadrinant el Tast de Sumolls 
que tindrà lloc aquest diven-
dres, 28 d’abril, al Monestir 
Romànic de Sant Sebastià dels 
Gorgs, en què hi participaran 
fins a 22 cellers. El sumoll és 
una varietat autòctona del 
Penedès, molt complexa de 
dominar, i que la consultoria 
creu que és bàsic que tingui 
un suport adequat per po-
der-se mostrar amb tot el seu 
esplendor.

Un acompanyament a mida
Amb aquest esperit, Grup 
Carles ha preparat un servei 
integral d’acompanyament per 
a tots aquests cellers en creixe-

ment, Enofutur, en què tant els 
garanteix la clàssica tramita-
ció de les subvencions -euro-
pees, estatals i catalanes- i les 
gestions administratives (re-
gistre sanitari i embotellador, 
ISO, Punt Verd, declaració de 
residus i envasos, registre em-
botellador, secció d’impostos 
especials de l’Agència Tribu-
tària...) com els aporta soluci-
ons de cara al nou paradigma 
vitivinícola que ve: els acon-
sella com millorar la petjada 
ecològica de les seves vinyes, 
els ajuda a tramitar les ecoe-
tiquetes, els ofereix solucions 
arquitectòniques a mida per 
garantir la sostenibilitat viti-
vinícola, els posiciona com a 
destí ecològic... 
Grup Carles atresora una àm-
plia experiència en el món de 
la vinya, havent realitzat pro-
jectes relacionats amb l’eco-
nomia circular, l’enginyeria i 
l’emprenedoria per a cellers 
tant diversos com Can Feixes, 
Caves Bohigas o Entrebosc, 
entre d’altres. “Tenim un am-
pli ‘know how’ en la matèria, 
que hem cregut que calia po-
sar a l’abast del conjunt del 
sector per afrontar el futur 
amb les millors eines de com-
petitivitat econòmica i ecolò-
gica possibles, mantenint un 
conjunt de valors ambientals 
i socials, i actuant de forma 
respectuosa i responsable 
amb el territori”, resumeix el 
director general de Grup Car-
les, Xavier Carles.

REDACCIÓ / LA VEU 

C uinara és una marca 
de menjar saludable 
que neix a l’empara 

d’Àuria Grup, el conjunt d’en-
titats d’economia social més 
important de la comarca de 
l’Anoia, i es prepara a l’àrea de 
cuinats del centre especial de 
treball Àuria Cooperativa.
Cuinara presenta una gamma 
de productes sense additius, 
linials i refrigerats que conte-
nen les proporcions necessà-
ries d’ingredients - nets, pelats 
i rossejats - per cuinar cremes 
de verdures per a dues o tres 
racions.
El primer llançament dels pro-
ductes de Cuinara, el passat 
mes de novembre,  va comptar 
amb tres propostes culinàries:  
crema de verdures, crema de 
pastanaga i crema de carbassa, 
coincidint amb els productes 
de temporada.  Ara ha ampliat 
la gamma amb noves receptes: 
la crema de bròcoli, la crema 
de vichysoisse i  crema de car-
bassó.

Menjar  saludable
Els productes de Cuinara es 
venen  en envasats sense con-
servants, amb l’objectiu que 
el consumidor només l’hagi 
de bullir, triturar i servir. Tres 
simples passos per posar a 
l’abast de tothom un producte 
bo i sa, amb les proporcions 
justes perquè cuinar verdura 
pugui fer-se en un tres i no-
res, sense haver-se de preocu-
par per les mides o la compra a 
l’engròs de tots els ingredients.

Àuria, motor de l’economia 
social de l’Anoia
Cuinara aspira a produir entre 
15.000 i 20.000 unitats cada 
mes de bosses de verdures.  
Tot el procés es desenvolupa 
a les instal·lacions de la coo-
perativa Àuria, el centre es-
pecial de treball d’Àuria Grup 
(Igualada), fet que intensifica 
el compromís de generar crei-
xement econòmic en el marc 
de l’economia social.La divisió 
de gastronomia és, juntament 
amb la de cosmètica i perfu-
meria, una de les àrees que 
més futur econòmic preveu 
Àuria grup, per això ha apos-
tat fort per aquesta nova línia 
pròpia.

Incorporar el caràcter start-
up dins la cooperativa
Àuria Grup va decidir incor-
porar la iniciativa d’innovació 
social i emprenedoria amb la 
incorporació de les impulsores 
de Cuinara: la nutricionista i 
tecnòloga d’aliments, Gisela 
Palacio, i la biotecnòloga, Mi-
reia Castañer.  L’aliança amb 
les fundadores de Cuinara 
(star-up nascuda el 2014) ha 
permès optimitzar les instal-
lacions de cuina professional 
de la desapareguda  cooperati-
va Gustauria i crear nous llocs 
de treball. D’aquesta manera, 
Àuria Grup compleix la seva 
missió social de treballar amb 
projectes empresarials inno-
vadors i el compromís de ge-
nerar nous llocs de treball per 
a persones amb discapacitats, 
risc d’exclusió social o situaci-
ons greu de vulnerabilitat.

Col·labora:Col·labora:

FEM QUE LES JOGUINES PORTIN SOMRIURES ALS INFANTS

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

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

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



Dilluns, trobada de tartanes 
al barri de Sant Agustí
REDACCIÓ / LA VEU 

L a VI Trobada de Tarta-
nes de Catalunya, tin-
drà lloc a Igualada, al 

Barri Sant Agustí-Plaça Cas-
tells, c/Sant Agustí, c/Alba, 
c/Sant Simplici i c/Pare Tous 
i Soler, el dilluns 1 de maig 
durant tot el matí i serà orga-
nitzada per La Trobada està 
organitzada per l’Associació 
de Veïns i Comerciants del 
Carrer de Sant Agustí i l’Asso-
ciació Amics dels Cavalls de 
l’Anoia, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada.
Programa
- De 10:00 14:00h, concentra-
ció de tartanes arribades d’ar-
reu, que seran exposades al 
Barri de Sant Agustí.
- De 11:00 a 14:00h, V Rally 
fotogràfic passejant entre tar-
tanes. Inscripció gratuïta.
Tres fotografies amb el tema 
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de la Tartana, en l’espai de la V 
Trobada de la Tartana de Ca-
talunya.
1r. Premi: Panera + Diploma
2n. Premi: Panera + Diploma
3r. Tres premis especials d’Els 
Amics dels cavalls de l´Anoia 
+ Diploma per celebrar els 25 
anys.
 - De12:00 a 14:00h, Juguem 

i pintem entre tartanes. Acti-
vitat infantil i familiar per fer 
amb nens de 0 a 14 anys. A 
més a més, podreu degustar 
un any més dels Cafè Saula.
El Museu del Traginer, farà 
una promoció d’un 2x1, dues 
entrades d’adult al preu d’una 
durant la trobada de tartanes. 
Entrada gratuïta per als nens.

Funerària Anoia, empresa 
solidària amb Creu Roja
REDACCIÓ / CREU ROJA ANOIA

P er tal de desenvolupar 
la seva tasca huma-
nitària, la Creu Roja 

necessita cercar aliances amb 
diferents actors socials i un 
d‘ells és l’empresa.
La Creu Roja ofereix al teixit 
empresarial diferents mane-
res de col·laboració, ja sigui 
a través de l’aportació econò-
mica puntual o periòdica, la 
recaptació de fons vinculats 
a una situació d’Emergència, 
la cessió d’espais, la donació 
de productes o material i la 
col·laboració en els progra-

Visita de la vicepresidenta 
europea de Jove Cambra
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte 22 
d’Abril Céline Bléher 
vicepresidenta europea 

de la Jove Cambra internaci-
onal va visitar la JCI d’Igua-
lada, on va ser acompanyada 
per la presidenta nacional la 
igualadina Xènia Castelltort 
i Rebuda per el president de 
la JCI Igualada David Raya, 
Past-presidenta Esther Saba-
te i  vicepresident de la JCI 
Igualada Albert Albareda, 
Posteriorment va ser rebuda 
per la 1a tinent d’alcalde Àn-
gels Chacón, en la que se li va 
obsequiar amb un llibre de la 

mes d’ocupació oferint places 
de pràctiques. El ventall de 
Responsabilitat Social Em-
presarial és molt ampli, i si 
l’empresa es vol comprometre 
amb l’acció que duu a terme 
Creu Roja, treballarem ple-
gats perquè això sigui possi-
ble i aquesta relació esdevin-
gui profitosa per ambdues 
parts.

Per tercer any 
consecutiu
En aquesta línia, i per tercer 
any consecutiu, l’empresa 
“Funerària Anoia, SL” ha 
fet una aportació econòmi-

ca adreçada als programes 
relacionats amb la infància 
que duu a terme Creu Roja a 
l’Anoia.
Gràcies al suport de sòcies, 
socis i empreses, així com de 
les voluntàries i voluntaris, 
l’entitat segueix treballant per 
aconseguir que totes les per-
sones tinguin una vida digna. 
Si voleu rebre més informació 
sobre els projectes que Creu 
Roja està duent a terme a la 
comarca i les possibilitats de 
col·laborar-hi activament, no 
dubteu a contactar a través 
del correu anoia@creuroja.
org o el telèfon 938030789.

ciutat d’Igualada.
La Vicepresidenta Europea va 
estar a Catalunya del 20 al 23 
d’abril en la que va acompa-
nyar a la presidenta nacional 
per totes les joves cambres de 
Catalunya, per conèixer de 
més aprop els seus projectes i 
donar suport i poder motivar 
als presidents de cada OLM 
i als seus membres per tal de 
continuar amb la tasca que es 
realitza.
Per aquesta Visita Internacio-
nal El concessionari Peugeot 
Sarauto va proporcionar un 
vehicle com a partner per tal 
de que es poguessin fer les vi-
sites per tot el territori Català. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’AMPA de l’Escola Pia 
organitza pel proper 
dijous 4 de maig una 

conferència sobre el “bullying”, 
amb el nom “Bullying – Tole-
rància ZERO!”, sobre l’assetja-
ment escolar. Tema molt im-
portant i de gran interès per a 
pares i mares.

La conferència estarà conduï-
da per Anna Serra, educadora 
social, facilitadora i formadora 
de l’Associació SEER, entitat 
especialitzada en la prevenció, 
detecció i atenció de l’assetja-
ment escolar, i en la formació 
i gestió de l’Educació Emoci-
onal. La xerrada es farà a les 
19.30 hores a la sala d’actes de 
l’escola. Acte obert a tothom.

Dijous, conferència sobre 
el bullying a l’Escola Pia

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com
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COMPETINT DES DE LA INEFICIÈNCIA ENERGÈTICA

JAUME DOMÈNECHPERE MIRET

La decisió del BCE és tècnica, atenent 
al fet que totes les agències de qualifi-
cació de crèdit consideren que actual-
ment els bons de la Generalitat de Ca-
talunya són d’alt rendiment i no tenen 
la qualificació de grau d’inversió.

Una Catalunya que mira al futur amb voluntat de 
definir nous horitzons de llibertat i benestar no 
pot reproduir els mateixos errors.

J. DOMENECHP. MIRET

JAUME DOMÈNECH, Llicenciat en Economia per la UB, Master en Instruments i Mercats Financers per la UOC, CFA® Charterholder i European Financial Advisor (EFA).

PERE MIRET, economista expert en macroeconomia, la política monetària i els mercats financers.

FA POLÍTICA EL BANC CENTRAL EUROPEU?

E l químic és el principal sector exportador de l’economia catalana i 
genera el 42,6% del volum de negoci del sector a tot l’Estat. Només 
l’agrupament industrial químic del Port de Tarragona suposa al vol-
tant de 36.000 llocs de treball entre directes i indirectes i aproximada-

ment el 60% del trànsit de port està relacionat amb el sector. És doncs normal 
que quan Covestro, fabricant d’MDI per a aïllants tèrmics o materials visco-
elàstics, decideix tancar la planta de la Canonja i acomiadar entre 150 i 200 
treballadors, o quan el grup químic Solvay, fabricant de clor i dicloroetà per a la 
producció de PVC, planteja reduir la producció a la planta de Martorell, comen-
cin a saltar les alarmes.
Els processos de transformació de la indústria química requereixen un gran ús 
de l’energia elèctrica i el seu preu afecta tant els seus comptes de resultats com les 
seves decisions empresarials. Covestro addueix l’elevada despesa energètica per 
mostrar uns costos de producció que no considera competitius i Solvay, obliga-
da a realitzar grans inversions per adequar-se a la nova normativa europea en 
la producció de clor, es planteja, vistos els elevats costos de l’energia, reduir la 
producció i invertir en un altre lloc.
L’Estat espanyol té un dels preus de l’energia més alts d’Europa i mentre la in-
dústria alemanya paga a 0,081 euros el kilowatt hora, l’espanyola l’acaba pagant 
al voltant de 0,112, un 50% més!. L’explicació d’aquesta important diferència 
rau en gran part en el fet que mentre altres països han mirat d’establir un model 
energètic eficient que persegueixi l’assoliment d’uns preus òptims, l’Estat s’ha 
centrat en solucionar el problema econòmic del “dèficit tarifari”, la diferència 

Al començament del mes d’abril passat va aparèixer un article al blog 
financer d’Hamburg Finanzmarktwelt titulat “El BCE fa política 
contra la independència de Catalunya: els bons sense accés al Quan-
titative Easing!” (traducció de l’alemany). Aquest article es va publi-

car poc després que es conegués que el Banc Central Europeu havia exclòs els 
bons de la Generalitat de Catalunya del seu programa d’injecció de liquiditat.
L’articulista se sorprenia que el BCE no pogués comprar els bons de la Gene-
ralitat de Catalunya quan podia fer-ho amb els de comunitats autònomes com 
Andalusia que considerava que té una economia molt més feble. Al mateix 
temps, reconeixia que Catalunya és, amb diferència, la regió espanyola amb 
l’economia més forta. Així, atribuïa la decisió del BCE d’excloure els bons ca-
talans a una política contra la independència de Catalunya, i afirmava que el 
BCE no era la primera vegada que feia política, en contra del seu estatut d’in-
dependència.
Té raó l’articulista? Penso que no. Més aviat la decisió del BCE és tècnica, ate-
nent al fet que totes les agències de qualificació de crèdit consideren que actu-
alment els bons de la Generalitat de Catalunya són d’alt rendiment i no tenen 
la qualificació de grau d’inversió. Llavors, ens podríem preguntar el perquè 
d’aquest fet. L’actual qualificació creditícia dels bons de la Generalitat es basa 
en el supòsit del manteniment de l’statu quo, és a dir, continuació de l’ofec de 
les finances de la Generalitat per part de l’Estat espanyol.

D’altra banda, qui sí que fa política contra la independència de Catalunya és el 
Govern espanyol. Això ha motivat que algunes veus hagin suposat pressions 
per part de l’executiu espanyol sobre les agències de qualificació creditícia 
durant l’actual procés independentista a fi d’abaixar la qualificació creditícia 
dels bons públics catalans.
No hi ha cap evidència d’això, però, en qualsevol cas, quina seria la qualifica-
ció creditícia de Catalunya en el cas d’independència? Doncs la situació seria 
molt diferent de l’actual pel fet que la Generalitat de Catalunya podria dis-
posar de la totalitat dels impostos dels catalans i desapareixeria així el dèficit 
fiscal del 8 % del Producte Interior Brut (PIB) de mitjana anual amb l’Estat 
espanyol. A més, en poder-se gastar aquest import en territori català s’im-
pulsaria l’activitat econòmica i l’ocupació. I també augmentaria el potencial 
de creixement amb una política econòmica pròpia. D’aquesta manera el PIB 
s’elevaria espectacularment, el dèficit públic es transformaria en superàvit i el 
deute públic podria disminuir progressivament en relació amb el PIB.
Així, un estudi solvent dels economistes J. Elias i J. M. Mateu presentat fa 
un any situava la qualificació creditícia de Catalunya clarament en la banda 
mitjana del grau d’inversió. Això és coherent amb el fet que les agències de 
qualificació creditícia reconeixen que si Catalunya no formés part d’Espanya 
la posició econòmica de l’Estat espanyol s’afebliria, i en conseqüència, també 
la qualificació creditícia del Regne d’Espanya.  

entre el que les empreses elèctriques ingressen per l’energia venuda i el que els 
costa produir-la.
Històricament els costos de producció s’han vist afectats per decisions no només 
d’índole econòmica sinó també administrativa, reguladora i d’interès polític, des de 
decisions concertades entre l’administració i les empreses elèctriques sobre estima-
cions futures dels increments del consum, fins als canvis sobtats en la política sobre 
les energies renovables. L’any 2002, per mirar de frenar la inflació, el govern de 
l’Estat aprova el Reial Decret que impedeix augmentar la tarifa per sobre de l’IPC, 
una pràctica que els successius governs espanyols van consolidant fins arribar a 
generar els 30.000 milions d’euros de dèficit que ara paguen ciutadans i empreses 
amb continus augments en el rebut de l’electricitat.
Cal afegir que l’Estat espanyol és l’únic membre de la UE que no ha adoptat la di-
rectiva europea de bonificació de l’energia als agrupaments d’empreses d’un mateix 
sector industrial, castigant especialment aquelles indústries que depenen d’un gran 
consum d’electricitat. És important fer notar el doble efecte de tot plegat en els tre-
balladors d’aquests sectors, que com a consumidors pateixen uns elevats preus de 
l’energia i com a empleats viuen de primera mà les dificultats de les seves empreses.
Una Catalunya que mira al futur amb voluntat de definir nous horitzons de lli-
bertat i benestar no pot reproduir els mateixos errors. Cal que defineixi un model 
energètic transparent i eficient, que eviti els jocs d’interessos creuats entre l’admi-
nistració i les empreses del sector, assolint uns preus de l’energia equiparables als 
de la resta d’Europa en benefici de les seves famílies i de la competitivitat de les 
seves empreses.  

Més informació: 
Marta Valls: mvalls@pimec.org

Tel: 93 875 22 40

ORGANITZA AMB LA COL·LABORACIO DE

Sistema d'incentius per a la disminució de la sinistralitat laboral

Xerrada informativa: 
BONUS DE PREVENCIÓ
GRATUÏTA
divendres, 5 maig
09:45 a 11:30



EN GENERAL… POQUES 
SORPRESES ENS ESPEREN

D esprés de les importants modificacions experimen-
tades en l’exercici 2015, en el qual va entrar en 
vigor la darrera reforma fiscal, ens toca ara esco-
metre la declaració del 2016 sense canvis norma-

tius rellevants.

La gran majoria de contribuents ja disposa d’unes expec-
tatives concretes sobre el resultat de la seva declaració, 
normalment determinat per la previsió efectuada durant 
el propi exercici amb els pre-càlculs de declaració simula-
da i les decisions adoptades als darrers mesos o dies de 
l’any, com és ara l’aportació extraordinària als plans de 
pensions, l’avançament d’hipoteques, la planificació de 
les compensacions de plusvàlues i minusvàlues de guanys 
patrimonials i d’altres.

Conseqüència també de la darrera reforma fiscal, 
l’exercici 2016 serà també el primer en què les societats 
civils amb activitat mercantil passen a tributar per l’Impost 
sobre Societats en comptes de fer-ho per l’I.R.P.F. amb el 
mecanisme d’atribució de les rendes als seus socis, meca-
nisme que sols persisteix per a les entitats com les comu-
nitats de béns sense activitat mercantil o les preexistents 
abans de la reforma fiscal.

També l’exercici 2016 serà diferent per a bona part dels 
emprenedors autònoms acostumats a tributar pel sistema 
de mòduls i que en l’exercici 2016 serà el primer en el 
qual tributaran per estimació directa, degut a l’expulsió 
del règim de mòduls, ja sigui per la quantia del seu vo-
lum de facturació o per la pròpia activitat desenvolupa-
da. Recordem que de les activitats a mòduls que fins al 
31/12/2015 estaven sotmeses a retenció en la seva fac-
turació, sols n’han sobreviscut l’activitat de transport de 
mercaderies per carretera (epígraf 722), les agràries i les 
ramaderes.

Es pot destacar, tanmateix, la incidència que pot tenir per 
als contribuents afectats per la clàusula sòl en les seves 
hipoteques. Encara que en la gran majoria dels afectats 

serà en l’actual exercici 2017 on  hauran obtingut la de-
volució dels imports pagats indegudament, en alguns ca-
sos ja s’han obtingut en els exercicis anteriors. En aquest 
sentit, haurem de tenir present el tractament fiscal definit 
pel Reial Decret-Llei 1/2017, en què s’estableix el proce-
diment a seguir per regularitzar fiscalment les devolucions 
obtingudes, ja siguin pactades amb l’entitat financera o 
mitjançant sentència judicial. En algunes situacions, no 
caldrà fer declaracions complementàries, sinó que s’haurà 
de restituir la deducció per l’adquisició de l’habitatge 
habitual que s’havia obtingut en els exercicis no prescrits. 
En altres, com és el cas que la hipoteca hagués finançat 
un immoble destinat a lloguer, sí que caldrà presentar 
declaracions complementàries modificant les despeses de-
duïdes en cadascun dels exercicis no prescrits. En cap cas 
tributaran els interessos de demora que s’hagin percebut 
per part de les entitats financeres com a conseqüència del 
pagament indegut.

Per part de l’Agència Tributària, cal destacar l’eliminació 
definitiva del clàssic programa PADRE, que ja l’any ante-
rior sols va poder ser utilitzat pels contribuents amb acti-
vitat econòmica. Enguany, la declaració s’ha de portar a 
terme mitjançant el sistema RENDA-WEB, que permetrà no 
sols la confecció de la declaració des de l’ordinador, la 
tauleta o el mòbil, sinó també la possibilitat de practicar 
rectificacions dintre del termini hàbil establert.

Per part dels professionals que ens dediquem a 
l’assessorament fiscal, hem de recomanar una vegada 
més, que es revisin les dades que Hisenda ens facilita, 
ja que en el moment en què confirmem la declaració, 
assumim plenament la responsabilitat amb totes les con-
seqüències, fet que pot comportar incórrer en errors que 
ens poden perjudicar i també haver d’afrontar expedients 
sancionadors.

Finalment, volem remarcar la conveniència d’una ges-
tió professional continuada per tal de permetre assolir 
l’optimització fiscal amb els recursos legals que permet la 
normativa. Temes com l’aplicació correcta de les compen-
sacions fiscals derivades de declaracions d’anys anteriors, 
com és ara disminucions patrimonials, plans de pensions, 
bases negatives i d’altres, han de permetre disminuir  la cà-
rrega fiscal de manera totalment ajustada amb la legalitat.

JAUME CARLES  – Economista – Gestor Administratiu – Assessor Fiscal
@grup_carles
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L a campanya de la Ren-
da 2016 va començar 
el dimecres 5 d’abril. 

Des d’aquesta data es pot 
sol·licitar l’esborrany amb el 
programa Renda web i pre-
sentar-lo fins a les 0:00 hores 

del 30 de juny de 2017, últim 
dia per presentar online les 
declaracions de Renda 2016 
i Patrimoni 2016.
Per demanar cita prèvia a 
l’Agència Tributària (AEAT) 
caldrà esperar fins al 4 de 

Calendari de la declaració 
de la Renda 2016 - 2017: dates claus

La gran novetat de la campanya de la renda 2016 és la desaparició del tradicional progra-
ma PADRE i la seva substitució per l’eina Renda web. Aquesta plataforma online facilita 
la confecció i la presentació de les declaracions. No cal descarregar-la, com passava amb 
el programa PADRE, permet accedir a les dades fiscals per corregir o incorporar dades i 
permet operar en diferents dispositius. Com a novetat aquest any, els contribuents podran 
modificar les dades fiscals de l’esborrany en cas d’errors o omissions i fins i tot corregir 
declaracions ja presentades.
Una altra de les novetats és la tributació de la devolució de les clàusules sòl, després de la 
sentència de desembre de l’any passat per la qual la justícia europea ha obligat la banca a 
tornar tot el cobrat per aquestes clàusules. El termini per presentar la declaració comença 
aquest dimecres, 5 d’abril, i s’estén fins al pròxim 30 de juny, ambdós inclosos. Els contri-
buents tenen gairebé tres mesos per posar-se al corrent 

Declaració de la Renda: 
novetats

maig, gairebé un mes des-
prés. En aquest data comen-
ça el termini per a sol·licitar 
en línia o per telèfon una cita 
que permeti rebre atenció 
presencial per a les declara-
cions i la modificació de l’es-

borrany, tot i que les prime-
res cites no seran fins al dia 
11. (Telèfons de cita prèvia 
901 223 344/91 553 00 71).

Novetats de la campanya de 
Renda 2016
La principal novetat d’aquest 
any és que serà la primera 
vegada en 29 anys que no es 
pugui comptar amb l’assis-
tència del programa PADRE. 
L’AEAT ha apostat defini-
tivament pel servei Renda 
web, que ja va estar operatiu 
a la campanya de l’any pas-
sat. Aquest servei, que uneix 
la senzillesa de l’esborrany 
i les múltiples opcions del 
programa PADRE, farà pos-
sible que qualsevol persona 
pugui accedir directament a 
la web (mitjançant número 
de referència, Cl @ veu PIN, 
certificat electrònic o DNIe) 
i completar qualsevol dada 
de la seva declaració de la 

renda.
A diferència del programa 
PADRE, ja no serà necessa-
ri descarregar un programa 
i instal·lar-lo dispositiu, sinó 
que n’hi haurà prou amb ini-
ciar sessió a la pàgina web de 
l’Agència Tributària.

Calendari de la Renda 2016: 
dates clau
Com tots els anys, en la de-
claració de la renda hi ha di-
verses dates clau des d’aquest 
5 d’abril fins al 30 de juny 
(últim dia per presentar-la). 
Aquí les detallem totes:
• 5 d’abril: Inici dels serveis 
telemàtics d’esborrany (con-
firmació / modificació) i de-
claracions de la Renda i Pa-
trimoni 2016. Fins al 30 de 
juny.
• 4 de maig: Inici servei de 
Cita Prèvia per Internet i per 
telèfon. Fins al 29 de juny. 
Les primeres cites físiques 
no seran fins al 11 de maig.
• 11 de maig: Inici de l’aten-
ció presencial (confecció / 
modificació i presentació es-
borranys / declaracions) en 
oficines. Fins al 30 de juny 
(la petició de cita prèvia, no-
més fins al 29 de juny).
• 26 de juny: Últim dia per 
presentar declaracions amb 
domiciliació bancària.
• 29 de juny: Últim dia per 
sol·licitar cita prèvia per In-
ternet i per via telefònica.
• 30 de juny: Últim dia per 
presentar la declaració de la 
renda (fins a les 24:00).
• 6 de novembre: Últim dia 
per fer el pagament del segon 
termini de la quota de l’im-
post sobre la renda 2016.

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

INICI CAMPANYA DE RENDA 2016

és

és RENDA
2016

piera@gestoriagaltes.com
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Si ja ha fet la declaració 
de la renda i li ha sortit 
a retornar, és possible 

que vulgui consultar en quin 
estat es troba la seva devolu-
ció de la Renda 2016.
Per consultar l’estat de tra-
mitació de la seva devolució, 
ha d’entrar al web de l’Agèn-
cia Tributària i aquí pun-
xar en requadre de “Renda 
2016”. Aquí, es pot accedir a 
l’opció “Consulta devolució”. 

IDENTIFICACIÓ
Per realitzar aquesta consul-
ta, s’ha d’identificar d’una 
d’aquestes tres maneres:
-Amb certificat digital o 
DNI electrònic.
-Amb Cl @ veu PIN (si està 
registrat en el sistema Cl @ 
veu PIN, pot obtenir un nou 
PIN vàlid per poder realit-
zar aquesta consulta des de 
l’opció “Obtenció de Clau 
PIN”).
-Amb el seu NIF, primer 
cognom i amb la referència 
de l’esborrany / declaració 
de l’exercici 2016 i que cons-
ta de 6 caràcters.

POSSIBLES ESTATS
Segons la situació la que 
es troba el seu expedient, a 
l’apartat “Estat de Trami-
tació” poden aparèixer di-
ferents missatges: “La seva 
declaració s’està tramitant”, 
“La seva declaració s’està 
comprovant”, “La seva decla-
ració ha estat tramitada pels 
òrgans de Gestió Tributària, 
estimant-se conforme la de-
volució sol·licitada per vostè 
“, etcètera.
Quan l’Agència Tributària 
realitza les comprovacions 
corresponents i la declaració 
sigui correcta, apareixerà el 
missatge indicant quan serà 
emesa la devolució.
Hisenda recomana accedir 
a l’expedient per a la seva 
comprovació, ja que el siste-
ma anomenat “Verifica” per-
met agilitzar les devolucions 
pendents, assegura.

VERIFICA
L’Agència Tributària va po-
sar en marxa fa quatre anys 
un procediment de compro-
vació ràpida de declaracions 
d’IRPF amb resultat a retor-
nar.
Als contribuents que com-
pleixin els requisits del sis-
tema els apareixerà un mis-
satge en pantalla en què se’ls 
informarà de la possibilitat 
d’agilitar la comprovació i 
posterior devolució. Cal ac-
cedir amb certificat, Cl @ 
veu PIN o amb la referència 

Renda 2016: Com saber en quin estat 
es troba la devolució

de l’esborrany / declaració 
o les dades fiscals de l’any 
2016, però si el contribu-
ent vol continuar i accedir 
a “VERIFICA (Autocorrec-
ció de declaracions).”, Haurà 
d’estar donat d’alta en el sis-
tema Cl @ veu PIN o dispo-
sar de certificat electrònic.
“Un cop dins de” Verifica “, 
es mostrarà una pantalla en 
la qual l’Agència Tributària 
informa al contribuent de 
l’existència d’incidències en 
la seva declaració i d’una 
possible minoració de la 

seva devolució”, assegura 
l’Agència Tributària. Aquest 
procediment es pot inter-
rompre, però si es conclou, 
apareixerà una notificació 
amb la proposta de la liqui-
dació (que el descompte).

TERMINIS PER PRESEN-
TAR L’ESBORRANY ‘A RE-
TORNAR’
Els terminis per presentar 
l’esborrany ‘a tornar’ són 
del 5 d’abril a 30 de juny de 
2017, per internet, telèfon, 
oficines de l’Agència Tribu-

tària (sense atenció presen-
cial), caixers automàtics, 
etcètera (banca no presenci-
al) i oficines de entitats col-
laboradores (bancs, caixes, 
cooperatives de crèdit).
L’11 de maig a 30 de juny de 
2017, per les següents vies: 
oficines de l’Agència Tri-
butària (atenció presencial 
amb cita) i oficines habilita-
des per les comunitats autò-
nomes o per entitats locals 
que col·laboren amb l’Agèn-
cia Tributària en la campa-
nya de Renda.

Cobrar ajuts de la  PAC té obligacions �scals

Evita requeriments i inspeccions d’Hisenda

Podeu demanar hora al 

93 805 40 78 
o a igualada@agroxarxa.com

C/Prat de la Riba, 18, Baixos 
08700 Igualada

Estigues sempre informat

www.agroxarxa.com
i segueix-nos a:

Con�a’ns la teva renda, i estigues tranquil.
Som els especialistes.

DECLARACIÓ DE LA RENDA 2016
No declarar-los correctament posa en risc cobrar-los l’any següent

UNIÓ DE PAGESOS

agroxarxa
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El sistema Renda web, subs-
titueix a l’esborrany i el Pare 
i permet fer la declaració des 
de qualsevol ordinador, mò-
bil o tauleta.
Un cop desaparegut el pro-
grama Pare, el sistema de 
Renda web permet des d’avui 
mateix realitzar la declaració 
amb tota mena de dispositius 
mòbils a tots els contribuents, 
inclosos els que declaren ren-
diments d’activitats econòmi-
ques, bàsicament autònoms). 
Aquest any s’implantarà de-
finitivament com l’eina prin-
cipal per declarar ingressos i 
despeses al fisc cada any.
El sistema Renda web que es 
generalitza ja per a tots els 
declarants, qualsevol que si-
gui la naturalesa de les seves 
rendes (del treball, capital 
o activitats econòmiques) i 
substitueix al Programa Pare 
i l’esborrany de l’IRPF, ja que 
es tracta d’una barreja de tots 
dos .

PER A TOTS ELS CONTRI-
BUENTS
Al sistema Renda web s’acce-
dirà des de la seu electrònica 
de l’Agència Tributària i, en la 
pràctica és una proposta de 
declaració com era l’esbor-
rany, però més senzill i am-
pliat a tots els contribuents, 
explica l’Agència Tributària.
El seu principal avantatge és 

que el contribuent ja no tin-
drà problemes de descàrrega 
informàtica de la informació 
de l’esborrany -que fins ara 
només recollia unes determi-
nades rendes- o del programa 
Pare.

ACCÉS: DNIE, CLAU I 
NOMBRE DE REFERÈN-
CIA
Per accedir-hi, hi haurà 
d’identificar-se de la mane-
ra habitual -DNI electrònic, 
clau i nombre de referència-. 
Un cop dins, s’informarà de 
la possible existència de dife-
rències entre les dades de l’úl-
tima declaració i la situació 
actual i es validen les dades 
identificatives.

NOMÉS EL NECESSARI
El contribuent només tindrà 
les caselles amb informació 
rellevant per a la seva decla-
ració o aquelles que pot o ha 
d’afegir, però no totes les ca-
selles en blanc que eren con-
fuses i dificultaven fer la de-
claració.

EN QUALSEVOL MOMENT
El sistema permet iniciar el 
procediment en un i finalit-
zar-lo en un altre, i comptar 
amb informació que pot ser 
actualitzada sobre la marxa 
per l’AEAT en el cas que sigui 
necessari.

VALIDACIÓ
De manera similar que en en 
programa Pare, el contribu-

ent veurà una sèrie de dades 
que s’assimilen a les dades 
generals amb què l’Agència 
Tributària fa la proposta i que 
inclouran els corresponents 
als trams o impostos autonò-
mics de la informació es té 
coneixement.

ALERTES
L’AEAT li pot demanar dades 
necessàries per fer la decla-
ració, com ara els relatius a 
transmissions patrimonials o 
arrendaments, que es podran 
incorporar o no en la decla-
ració, com ara les despeses de 
gestió en compra de lletres 
del tresor o de les subvenci-
ons nacionals o autonòmi-
ques, entre d’altres.

ASSEGURAR ABANS 

Així funciona Renta Web, una barreja 
entre l’esborrany i el Padre

La recaptació obtinguda amb 
els ingressos de l’IRPF recap-
tat es reparteix entre l’Estat, 
les comunitats autònomes i els 
ajuntaments. Aquestes admi-
nistracions destinen els diners 
a les diferents polítiques de 
despesa. L’Agència Tributària 
ofereix a l’esborrany de la de-
claració de la renda la destina-
ció d’aquests recursos.
La part fonamental de la recap-
tació va a parar a les pensions 
i altres prestacions socials, que 
es queda amb un 39%. El se-
gueix sanitat (14%) i educació 
i assumptes econòmics (10%). 
A més, els interessos del deute 
que arrossega Espanya supo-
sen un 7%, és a dir, 0,70 euros 
de cada deu recaptats.

Les pensions i altres prestaci-
ons socials -entre les que hi ha 
la prestació per desocupació- 
es queden un any més amb la 
major part del pastís. Gairebé 
quatre de cada deu euros ani-
ran a parar a aquest concepte. 
No hi ha una altra partida per 
tal pes. De fet, el segueix la 
sanitat pública, que es queda 
amb un 14% del total del que 
s’ha obtingut amb les retenci-
ons de l’IRPF i la liquidació de 
l’impost sobre la renda (IRPF).
Els següents conceptes que 
més diners del que es recap-
ta es queden són educació 
i assumptes econòmics. A 
aquestes partides es destina 
un de cada deu euros respec-
tivament. Dins dels assumptes 

On va a parar la recaptació obtinguda?
econòmics estan les despeses 
destinades a infraestructures, 
agricultura, energia i empre-
nedors, entre d’altres. Així, 
les quatre principals partides 
(pensions, sanitat, educació i 
interessos del deute) suposen 
el 73% del total del recaptat. És 
a dir, una mica més de set de 
cada deu euros.
Aquestes despeses són bas-
tants eficients. Són intensius 
en personal productiu com 
metges, infermeres, professors 
o pagaran prestacions socials 
(pensions i atur) reconegudes 
en la llei.
La resta de la recaptació es 
dirigeix   a serveis públics ge-
nerals (8%), com ara despeses 
d’institucions, ajuda al desen-
volupament i organitzacions 
internacionals, entre d’altres. 
La sisena major partida està 
destinada a interessos. És a 
dir, 0,70 euros de cada deu es 
destinen al pagament dels in-
teressos del deute que paga 
Espanya.
Les partides que resten són 
ordre públic i seguretat (5%), 
defensa (2%), política de cul-
tura, esport i altres (2%), medi 
ambient (2%), i habitatge i 
serveis sanitaris (1%), se-
gons la intervenció general 
de l’Administració de l’Estat. 
El que no s’inclou en aquest 
repartiment, segons assenya-
la Hisenda, són les “ajudes a 
institucions financeres” del 
concepte assumptes econòmics.

D’ACABAR
Renda web no permet mo-
dificar les declaracions de 
la renda un cop tramitades, 
en aquest cas caldria fer una 
complementària o un escrit 
de rectificació.

ANAR AL BANC
Un cop finalitzat el procés, 
només cal anar al banc amb 
el document d’ingrés i devo-
lució i un número de referèn-
cia, sense les molèsties que 
comportava traslladar-se 
amb tot el plec de dades que 
es portava abans.
Hisenda seguirà manant al 
domicili del contribuent 
la proposta de liquidació 
en paper, no així en el cas 
dels parcials que han de ser 
completats.

Assessorament laboral, fiscal, mercantil i comptable

Major, 80 - 08786 CAPELLADES -Tel. 93 801 02 09 - Fax 93 801 36 60
E-mail: anoiadeserveis@anoiadeserveis.com

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

Av.  Gaudi, 45  -  08700 IGUALADA 

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

bernadas@bernadas.net

Av. andorra, 8 Baixos
08700 IGUALADA
T. 93 803 06 58 / 670 85 42 22
gabinetsegura@yahoo.com

Ja pots demanar hora trucant
 o per correu electrònic
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l govern de Vilanova 
del Camí té la voluntat 
de recuperar la gestió 

del servei d’enllumenat públic 
i semafòric, assolint un estalvi 
econòmic de 67.966,02 € anu-
als, que es destinaran a serveis 
socials, cultura i educació. 
Amb aquesta finalitat s’ha 
constituït una Comissió d’es-
tudi que s’ha encarregat d’ela-
borar la memòria justificativa 
de municipalització del servei 
així com el seu reglament. 
Aquesta Comissió, que s’ha 
constituït formalment aquest 
dilluns 24 d’abril, està presi-
dida pel regidor d’Urbanisme 
i Medi Ambient, Juan Manuel 
Cividanes i diferents tècnics 
municipals. 

D’acord amb la documentació 
que s’inclou en l’expedient ad-
ministratiu, no es posa en risc 
la sostenibilitat financera del 
conjunt de la Hisenda munici-
pal, ni s’incorre en un supòsit 
d’execució simultània del ma-
teix servei públic amb una al-
tra administració pública. 
Els acords presos per la Co-
missió d’estudi en relació a la 
municipalització del servei de 
l’enllumenat públic s’hauran 
d’aprovar per ple. La recupe-
ració de la gestió del servei 
serà efectiva a partir que es 
comuniqui oficialment l’acord 
de ple a l’empresa que està 
prestant el servei actualment 
amb una adjudicació pror-
rogada des de l’any 2005 i un 
cost anual superior a 135.000 
euros. 

El govern vilanoví municipalitza la gestió 
del servei d’enllumenat públic i semafòric

Les Corporacions Locals te-
nen plena potestat per cons-
tituir, organitzar, modificar i 
suprimir els serveis de la seva 
competència, tant de l’ordre 

personal com en l’econòmic 
o en qualsevol altres aspectes, 
de conformitat a la Llei de Rè-
gim Local, reglaments i altres 
disposicions d’aplicació.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

V ilanova del Camí va 
viure una participada 
festa de Sant Jordi. El 

fet que la diada del llibre i la 
rosa s’escaigués en diumen-
ge no va restar-li públic i el 
veïnat va sortir a la plaça per 
compartir la festa
La regidora d’Educació, Fes-
tes i Joventut, Eva Vadillo, ha 
destacat aquesta concurrència 
ciutadana que va participar 
activament en els actes que 
s’havien programat, “es van 
superar totes les expectatives 
i durant tot el matí, la plaça 
va lluir plena”. La regidora ha 
destacat dues activitats especi-
alment participades: l’especta-
cle de titelles de la companyia 
Micro Troupe “L’altre Sant 
Jordi” i el concurs de dibuixos 
que va batre un rècord de par-
ticipació amb 64 participants.
L’elecció dels dibuixos guanya-
dors, com assegura el Jurat, no 
va ser fàcil, perquè hi havia 
molts i bons dibuixos. 

L’alcaldessa Noemí Trucharte 
i les regidores de Festes i Cul-
tura, Eva Vadillo i Inma Gon-
zález, respectivament, van ser 
les encarregades de lliurar els 
premis.
La regidoria de Festes en va 
atorgar sis en total; dos per 
cada categoria. En categoria 
de fins a 5 anys, el premi va 

ser per a Ona Forn de 4 anys 
i Leo Carrasco de 5 anys, que 
es van endur el darrer conte de 
Màrius Serra, “La llegenda de 
Sant Jordi”.
Rocío Sánchez i Anna Calvac-
he, de 7 i 6 anys, respectiva-
ment, van guanyar el premi de 
la categoria de 6 a 9 anys i es 
van endur una de les històries 

d’Agus i els monstres de Jaume 
Copons, “Sant Jordi de les Ga-
làxies”
I en la categoria de 9 a 12 anys, 
les guanyadores van ser Leyre 
Hernández, de 9 anys, i Nora 
Bravo, d’11, que van ser obse-
quiades amb un llibre d’aven-
tures “Fincreïble diari” de la 
saga Gerónimo Stilton.
Enguany la mostra de Sant 
Jordi va aplegar a la plaça del 
Mercat una quinzena de para-
des entre entitats, comerços i 
partits polítics locals. L’Asso-
ciació Sardanista de Vilanova 
del Camí va participar activa-
ment a la festa fent una bona 
rotllana i convidant tothom a 
ballar “la dansa més bella de 
totes les danses que es fan i es 
desfan”
La regidora Eva Vadillo, ha 
volgut agrair a tots ells la seva 
participació i la implicació en 
aquesta festa que “va transcór-
rer en un ambient molt agra-
dable i un temps excel·lent per 
gaudir la diada en família”.

Sant Jordi fa lluir la plaça del Mercat coincidint en 
una diada de diumenge

L’Associació de Pensionistes i 
Jubilats ha convocat per aquest 
dissabte 29 d’abril, a les cinc de 
la tarda, una Assemblea Ex-
traordinària de socis. Durant 
aquesta assemblea està previst 
que el govern vilanoví exposi els 
detalls de la tercera fase de re-
modelació del Casal de la Gent 
Gran que queda pendent.
L’objectiu, segons expressa la 
regidora de la Gent Gran, Síl-
via Cáceres, que participarà a 
l’acte amb el regidor d’Urbanis-
me, Juan Manuel Cividanes, és 
“explicar el projecte i intentar 
incorporar, en la mesura del 
possible, les demandes de la 
gent gran”. 
Durant l’assemblea, també està 
previst que la Junta informi als 
seus socis sobre la propera cele-
bració de la Setmana de la Gen 
Gran. 
L’acte acabarà amb un torn 
obert de preguntes.

El govern 
presentarà al 
col·lectiu de la gent 
gran la 3a fase de 
les obres del Casal

L’ajuntament de Vilanova del 
Camí ha convocat dues places 
d’ocupació pública, una d’ auxi-
liar administrativa per portar a 
terme les tasques de caixer/a a 
la piscina municipal, i una altra  
de peó d’Instal·lacions Esporti-
ves, amb règim laboral, mitjan-
çant contracte temporal, i pel 
procediment de concurs.
El termini de presentació de sol-
licituds ha començat avui i es 
clourà el 10 de maig. Les bases 
d’aquesta convocatòria estan a 
disposició dels interessats al re-
gistre i al web de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí. Podeu 
presentar les vostres sol·licituds 
al Registre General de l’Ajunta-
ment o a l’Oficina d’Atenció que 
trobareu al Mercat Municipal. 
L’horari d’aquesta oficina és de 
dilluns a divendres de 8 a 14 h 
i dimecres i divendres també de 
17 a 19.30 h.

L’ajuntament 
convoca dues places 
d’ocupació pública

Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es

626082108

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

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

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

Advocats Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

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

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01
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MONTBUI / LA VEU 

L a primera setmana de 
maig és sinònim de 
Fira a Montbui, i en·

guany per partida doble amb 
la celebració del 20è aniversa·
ri de l’agermanament amb els 
municipis andalusos d’Iznájar 
(Còrdova) i Alcaudete (Jaén). 
La celebració de l’agermana·
ment serà un dels plats forts 
d’aquesta Fira. El dissabte 6 
de maig, a partir de les 12 
del migdia, la sala de plens 
de l’Ajuntament acollirà una 
recepció commemorativa 
d’autoritats i veïns d’ambdós 
municipis. Serà l’acte protocol·
lari estel·lar d’uns dies de ger·
manor i on també hi haurà un 
important intercanvi cultural, 
amb la presència a Montbui 
del Grup de Teatre d’Alcau·
dete “Santa Inquisición” i del 
grup de ball flamenc “La Ale·
gría” de Iznájar.

250 persones van veure a 
Mont-Àgora la representació 
“El Paso” d’Iznájar
Com a aperitiu d’aquestes 
activitats d’agermanament, 

aquest passat dijous a la tarda 
va tenir lloc a la Sala Auditori 
de Mont·Àgora la projecció 
d’un àudiovisual sobre la re·
presentació teatral “El Paso”, 
que es realitza a Iznájar durant 
la Setmana Santa. “El Paso” és 
una representació vivent de 
la passió i mort de Jesucrist 
que realitzen anualment els 
veïns d’Iznájar. Més de 250 
persones, moltes de les quals 
nascudes a Iznájar o amb as·
cendència en aquest municipi 
cordovès, van presenciar una 
projecció que va acostar els 
ciutadans de Montbui a una 
de les representacions dramà·
tiques més destacades de la 
Setmana Santa andalusa.   

Ja hi ha finalistes dels Premis 
Bou, que es lliuraran el di-
vendres 5 de maig
Però la Fira d’enguany tindrà 
altres plats forts. D’una banda, 
el divendres 5 de maig es lliu·
raran els Premis Bou corres·
ponents als anys 2015 i 2016. 
Aquest passat dilluns es va re·
alitzar la primera votació del 
jurat, de la qual van sortir·ne 
els quatre finalistes per cate·

goria.
Així, opten al Premi Bou a 
la categoria individual Joan 
Compte (per la seva tasca amb 
l’Associació de la Gent Gran), 
Loli Márquez (organitzadora 
d’activitats i membre de la Co·
missió de Festes Nucli Urbà), 
Arcadi Manchón (organitza·
dor de l’Obert Internacional 
de Tennis) i Amèlia Raposo 
(mestra amb gran trajectòria 
reivindicativa i de lluita per 
l’escola pública al municipi). 
Pel que fa la categoria de mi·
llor activitat els finalstes són 
la Cursa i Caminada Popular 
contra el càncer, que organit·
za l’AECC Montbui. També el 
Cross Garcia Lorca organitzat 
per l’AMPA i la mateixa es·
cola. És finalista també l’acti·
vitat lectiva “Tallers d’estudi 
assistit”, en la qual alumnes de 
l’Institut Montbui ajuden vo·
luntàriament a d’altres infants 
de les escoles a millorar el seu 
rendiment acadèmic. També 
és finalista el grup de Facebo·
ok “Tu no eres de Montbui si 
no...” per la seva activitat dià·
ria de difusió de fets i per ser 
un canal de comunicació àm·

pliament utilitzat al municipi.
Pel que fa a la categoria de mi·
llor entitat, els finalistes són: 
l’Associació de la Gent Gran 
de Montbui, per la seva tasca 
dinamitzadora amb els avis 
i àvies del municipi. També 
l’entitat “Artesanas de Cora·
zón”, que realitza un treball 
fonamental en l’àmbit social, 
des del voluntariat. També 
és finalista la Unió d’Establi·
ments de Montbui, entitat 
que aplega el petit comerç i 
els serveis professionals del 
municipi, i que enguany cele·
bra el seu 25è aniversari. I és 
finalsta també l’Associació de 
Veïns La Margarida, l’entitat 
que canalitza majoritàriament 
les reivindicacions dels veïns 
del Nucli Antic i que també té 
una tasca fonamental en l’or·
ganització de totes les activi·
tats festives en el nucli històric 
montbuienc.
I pel que fa a la categoria Co·
marcal els quatre finalistes són 
la Cofradia Setmana Santa de 
Fàtima (per l’organització de 
les tradicionals processons de 
Setmana Santa d’aquest bar·
ri igualadí). Opta al guardó 

l’entitat Dones amb Empenta 
per la seva tasca en favor dels 
drets de les dones a la comarca 
de l’Anoia. També és finalista 
el Col·lectiu Eixarcolant, una 
entitat que promou la recu·
peració dels usos tradicionals 
de la vegetació per transfor·
mar el model agroalimentari. 
I també té opcions l’Associa·
ció Cultural Camp del Rei de 
Vilanova del Camí, per la seva 
tasca de foment de la cultura 
a diferents nivells i especial·
ment en reconeixement a la 
seva trajectòria en la difusió 
de la festa de Carnestoltes a la 
comarca.
El jurat d’aquests Premis Bou, 
format per membres de les en·
titats i associacions de Mont·
bui, es reunirà el proper dime·
cres dia 3 de maig a partir de 
les 8 del vespre per decidir els 
guanyadors de les respectives 
categories. El lliurament de 
premis es durà a terme el pro·
per divendres 5 de maig, en 
una gala amenitzada pel grup 
“Sons Exquisits”, format per 
Albert Gàmez (piano i veu), 
Edmon Bosch (violoncel) i 
Sara Martínez (ball).     

Montbui ja té a punt la Fira de la Multicultura

MONTBUI / LA VEU 

M ontbui va celebrar 
diumenge Sant 
Jordi, el dia de la 

Rosa i el Llibre. Paradetes pel 
Boulevard, a Mont·Àgora i a 
diferents espais del municipi 
van rebre la visita de nombro·
sos compradors. Es van poder 
trobar roses amb preus diver·
sos (tres euros les més bara·
tes i fins a 9·10 euros segons 
forma, naturalesa i disseny les 
més cares). Cal destacar que 
diferents autors de casa nostra 
van passar per Mont·Àgora 
per signar llibres entre els seus 
lectors, com ara Carlos Vico, 
amb “Superviviente” i Edu·
ard Creus, amb “Llàgrimes de 
Tardor”.

Veredicte del 8è Concurs Li-
terari « Castell de La Tossa »
També divendres passat es 
va dur a terme a la Biblioteca 
Mont·Àgora l’acte de lliura·
ment de premis del 8è Con·
curs Literari «Castell de La 
Tossa ». El guanyador d’aques·
ta edició va ser el documenta·
lista Guifré Miquel i Fageda, 
amb el seu relat “Sonata patè·
tica”. El segon premi va ser per 

a l’autor capelladí Joan Pinyol 
Colom, amb “A prova de foc” 
i el tercer guardó va ser per a 
la vilanovina Carmen Elvira 
Villagra amb “Mentre em re·
cordis, viuré”. A la categoría 
juvenil el primer premi va 
quedar desert, mentre que el 
segon va ser per a “Dentro de 
la cafetería”, d’Emma López 
Bocache. 
Cal remarcar que el jurat 
d’aquesta edició va estar for·
mat per Montserrat Carri·
condo (regidora de Cultura 
de l’Ajuntament de Montbui), 
Núria Rossell (directora de la 
Biblioteca Mont·Àgora), Car·
les Maria Balsells (president 
de la Fundació La Tossa) i per 
Isabel Guerrero (cap del De·
partament de Promoció Eco·
nòmca de l’Ajuntament).

Mònica Torra va portar con-
tes de Sant Jordi a la Biblio-
teca Mont-Àgora
Dissabte passat va tenir lloc a 
la Biblioteca Mont·Àgora una 
sessió especial de l’”Hora del 
Conte”. La narradora Mònica 
Torra va explicar històries de 
Sant Jordi, davant una trente·
na d’assistents, en la seva ma·
joria infants de Montbui.

Aquest divendres es presenta 
a la Biblioteca Mont-Àgo-
ra el llibre “Mig adormits” 
d’Oriol Solà Prat i Elisabet 
Serra
Aquest divendres a partir de 
les set de la tarda tindrà lloc 
a la Biblioteca Mont·Àgora 
la presentació del llbre “Mig 
adormits”, d’Oriol Solà Prat i 
Elisabet Serra. Els autors faran 
balanç del que han donat de sí 
aquests dotze mesos de xerra·
des i d’entrevistes, i compar·
tiran amb els presents les vi·
vències i anècdotes d’aquesta 
experiència que va començar 
ara fa un any amb la presenta·
ció oficial del conte. 
L’acte començarà a les 7 de la 
tarda i comptarà amb la pre·
sència de l’autor, de la il·lustra·
dora i del dissenyador i prota·
gonista del conte. Solà, Serra i 
Makuri Redolad exposaran als 
assistents diverses anècdotes 
que s’han produït durant les 
xerrades, esdeveniments es·
portius (i extraesportius) que 
s’han succeït també durant 
aquests mesos, etcètera. Du·
rant la sessió també es projec·
tarà el reportatge que el pro·
grama “Capacitats” d’Esport3 
va emetre a principis de febrer.

Montbui va celebrar una gran festa de Sant Jordi
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

Des de fa anys, el pri-
mer dia de maig, el 
Castell de Claramunt 

acull l’Aplec del Castell o de la 
Santa Creu. Durant tot el matí, 
des de la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament s’organitzen 
diverses activitats lúdiques i re-
ligioses que tenen com a marc 
incomparable la fortalesa.
Els actes començaran a par-
tir de les 9 del matí amb un 
esmorzar popular. A les 11 es 
farà la benedicció del terme i 
s’oficiarà una missa a la capella 
de Santa Margarida. A 3/4 de 
12 es farà una enlairada de 300 
globus blancs a favor de la Pau. 

Aquesta activitat serà el quinzè 
any que es porta a terme. Se-
guidament, hi haurà una ba-
llada de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Manresa.
A més de totes aquestes pro-
postes, a la Sala Gran, es po-
drà veure una exposició de 
pintura de la francesa Isabelle 
Reboug-Lebeau amb el títol 
“D’eux à moi - Partage (s) auto-
biographique (s)”, que es podrà 
visitar en horari d’obertura de 
la fortalesa. Al llarg del matí, hi 
haurà animació medieval amb 
el grup Sac Espectacles i tir 
amb arc, a càrrec de la compa-
nyia Ad·Domini·Latere.
Com a novetat d’aquesta fes-
tivitat, des de l’Agrupació Fo-

togràfica local s’organitza un 
concurs a Instagram. Qui hi 
vulgui participar podrà penjar 
una instantània de la festa amb 
el hashtag #apleccastellpo-
bla17. Les bases del certamen 
es poden consultar a Insta-
gram afolapobladeclaramunt 
o a Facebook a AF La Pobla de 
Claramunt. 
El guanyador tindrà com a 
obsequi un dinar per a dues 
persones, un dissabte o un 
diumenge, al bar-restaurant El 
Cau de l’Ais. Hi haurà dos ac-
cèssits per al segon i el tercer 
premi i es lliurarà un diplo-
ma als guanyadors. Aquesta 
activitat compta amb el su-
port de l’Ajuntament.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Per al proper dilluns 1 
de maig a la Pobla de 
Claramunt s’ha orga-

nitzat la 9ª Pujada al Castell 
per la banda de Ponent. Acti-
vitat lúdico-cultural d’iniciati-
va privada, voluntària i oberta 
a tothom i per a la qual no cal 
inscripció. Es tracta de resse-
guir a peu el que hauria estat 
el primitiu itinerari d’accés al 
Castell quin vell traçat va ser 
bandejat a les primeries del 
segle XX en obrir-se un nou 
pas pel coster de llevant que 
escurçava la distància des del 
centre de la vila al cim de la 
muntanya. Que restés en l’oblit 
era qüestió de temps, que es 
redescobrís raó de curiositat 
i neguit d’aquelles persones 
que ens cultiven a tots cercant 

gratant i interpretant el nostre 
passat.
La Pujada al Castell es fa coin-
cidir amb la celebració local 
de l’Aplec de la Santa Creu i 
la benedicció aquell matí de 
l’antic domini dels Claramunt: 
la Pobla, la Torre, Carme, Ca-
pellades, Castellolí, Montbui, 
Òdena i Vilanova i per exten-
sió de tota la comarca. L’en-
trada al Castell aquell jorn és 
lliure.
El recorregut passa pel nucli 
antic de la Pobla vers la vall 
de Garrigues d’ont arribant a 
l’enrunat mas d’en Dach -can 
Valls- s’enfilarà per un corriol 
carener, tal i com s’havia fet 
durant cents d’anys. Allà dalt 
podrem observar no només la 
majestuosa planta de l’edifici 
des de l’angle menys conegut, 
sinó la plenitud del paisatge 

primaveral des d’aquell privi-
legiat mirador que n’és la serra 
de la Guàrdia. El punt de tro-
bada és la plaça de l’estació de 
FGC de la Pobla i l’arrencada a 
peu està prevista a tres quarts 
de 10 del matí. La durada es-
timada del passeig és d’una 
hora i mitja. L’editorial juve-
nil Cavall Fort es fa present 
obsequiant la canalla amb un 
exemplar de les revistes Cavall 
Fort i el Tatano. La Pujada al 
castell per ponent, rep el su-
port d’hostalers, flequers, bars 
i restauradors de la Pobla que 
posen els seus establiments i 
serveis a disposició dels seus 
clients, estadants i visitants 
temporals.  
Per a major informació, reser-
ves o qualsevol consulta tru-
queu al telèfon: 68 27 343 68 
(Manel).      

El Castell de la Pobla de Claramunt es 
prepara per viure l’Aplec de l’1 de maig

IX Pujada al Castell per ponent
LA POBLA DE C. / LA VEU 

La plaça de l’Ajuntament 
de la Pobla de Clara-
munt va ser l’escenari 

de les activitats que es van 
organitzar, el diumenge 23 
d’abril, amb motiu de la Dia-
da de Sant Jordi. Hi va haver 
parades de llibres, de roses i, 
al migdia, una ballada de sar-
danes.
La plaça estava ambientada 
per a l’ocasió, amb unes se-
nyeres decorades amb unes 
roses. Al matí i durant bona 
part de la tarda, l’Associació 
Cultural Barrufet Roig va 
posar una parada de llibres 
i una de roses. De flors en 
van vendre 350 i de llibres, 
una cinquantena. Es podi-
en trobar alguns dels títols 
més venuts aquest Sant Jordi, 

com Nosaltres dos, de Xavier 
Bosch; Rosa de Cendra, de 
Pilar Rahola, o El monarca 
de las sombras, de Javier Cer-
cas. Entre els llibres que es 
van vendre més n’hi va haver 
de temàtica local, com Car-
tografia Històrica de l’Anoia 
dels poblatans Marta Bartrolí 
i Isidre Surroca, i contes tra-
dicionals.
A més d’aquestes parades, al 
matí, l’Associació per a l’Oci 
de la Gent Gran va col·locar 
una parada de llibres de se-
gona mà. Aquesta mateixa 
entitat local va organitzar, 
cap a 2/4 d’1 del migdia, una 
ballada de sardanes i també 
va muntar una exposició de 
fotografies de les activitats 
organitzades entre el 2016 i el 
2017, al Teatre Jardí i a l’Espai 
Municipal de la Gent Gran.

La plaça de l’Ajuntament de 
la Pobla s’omple de llibres i 
roses per Sant Jordi

JORNADA COMPLETA
ES REQUEREIX:

EDAT DE 22 A 40 ANYS

ES VALORARÀ EXPERIÈNCIA
EN EL SECTOR DEL METALL 

INTERESSATS ENVIAR CURRÍCULUM AMB FOTO A

facturacion@mdicor.com

ES NECESSITA
OPERARI DE TALLER

Restaurant de prestigi 
de la comarca de 

l’Anoia 
especialitzat en grans 

esdeveniments i 
celebracions 
necessita un 

2n de CUINA 
amb experiència

info@talentiagestio.com

2n de CUINA

JORNADA COMPLETA
ES REQUEREIX:

EDAT DE 22 A 45 ANYS
CONEIXEMENTS D’INFORMÀTICA

ES VALORARÀ IDIOMES
INCORPORACIÓ IMMEDIATA   

INTERESSATS ENVIAR CURRÍCULUM AMB FOTO A

facturacion@mdicor.com

ES NECESSITA
AUXILIAR ADMINISTRATIU
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ÒDENA / LA VEU 

C om és tradicional pel 
pont de maig arribar 
la Festa Major del 

municipi d’Òdena, concreta-
ment la programació oficial 
d’actes comença el dijous 27 
d’abril i acaba el 5 de maig. 
La setmana següent serà el 
torn de les Festes del Roser 
de L’Espelt que tindran lloc 
el divendres 12, dissabte 13 i 
diumenge 14.
El programa arrenca amb 
una activitat nova a càrrec 
dels alumnes de 5è de l’Esco-
la Castell que en el marc del 
projecte de creació coope-
ratives organitzaran una fira 
mercat a la plaça Mestre Vila 

Vell a les quatre de la tarda fins 
a les set. El mateix dia, a les 5 
de la tarda, els alumnes de cicle 
superior del partit que ha gua-
nyat les eleccions que organit-
zen a l’escola farà el toc de cam-
panes que donaran el tret de 
sortida a la Festa Major. També 
s’inauguraran una exposició de 
dibuixos dels alumnes de l’es-
cola al pavelló municipal i una 
altra exposició i xerrada sobre 
l’evolució de la fotografia i les 
càmeres.
La festa continuarà dissabte 
amb una batukada a càrrec del 
Konkatrons a dos quarts de sis 
de la tarda amb sortida de la 
plaça Major. A dos quarts de 
set espectacles de màgia al Tea-
tre Unió Agrícola i a les vuit del 

vespre s’inaugurarà la galeria 
odenenca, una activitat que es 
va recuperar l’any passat i que 
consisteix en exposar obres ar-
tístiques de persones del mu-
nicipi. A dos quarts de deu al 
Teatre hi haurà espectacle amb 
el grup Vella Amistat.
Dissabte començarà amb els 
campionats esportius de pe-
tanca, futbol i bàsquet. A la 
tarda hi haurà inflables, al 
parc de la Font. El dia acabarà 
amb un concert al Teatre Unió 
Agrícola, a dos quarts de deu 
del vespre amb els artistes de la 
comarca Diego Paqué, Quico 
Tretze, Peter Coates, Roberto 
Lucha i Sánchez Molina. Diu-
menge arriba un dels plats forts 
amb el 68è Gran Premi Ciclista 

d’Òdena durant tot el matí amb 
el lliurament de premis a l’arri-
bada cap a dos quarts de dues 
del migdia. Abans, a un quart 
d’una hi haurà la missa de Sant 
Per màrtir co-patró del muni-
cipi. A un quart de sis futbol 
sala, a les set de la tarda ball 
amb l’orquestra Belle Epoque al 
teatre Centre Unió Agrícola i a 
les onze disco mòbil dins d’un 
iglú inflable a la pista de l’Esco-
la Castell d’Òdena.
Dilluns començarà el dia amb 
una batukada a dos quarts de 
dotze i a les dotze tindrà lloc al 
Parc de la Font el tradicional 
Concurs de Colles Sardanistes 
que enguany celebra la 46 edi-
ció. A les cinc de la tarda, hi 
haurà la recollida de bandera 

Òdena viu la seva Festa Major aquest cap de setmana

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
va presentar el passat 
dissabte el llibre que 

ha editat i que porta per títol 
Òdena, al cor de Catalunya, 
una publicació que vol ser una 
carta de presentació del po-
ble amb informació i imatges 
inèdites. L’acte de presentació 
va acollir més de dues-centes 
persones de totes les edats i de 
tots els nuclis del municipi in-
teressades per conèixer l’obra.
L’acte de presentació va anar 
a càrrec de l’alcalde Francis-
co Guisado, l’autor del llibre, 
Josep Vicenç Mestre i el fotò-
graf, David Ribera. També va 
comptar amb la presència de 
la diputada Maria Senserrich, 
així com d’altres autoritats de 
municipis veïns i represen-
tants del Consell Comarcal.
En el decurs de l’acte es va 
projectar l’audiovisual Òdena, 
terra de guix amb unes imat-
ges inèdites fetes a racons i 
persones del poble. També es 
va presentar un petit reportat-
ge amb la intervenció de veïns 
i veïnes, empresaris, membres 
d’entitats, comerciants i perso-
nes significatives del municipi 
que tenen un paper en el llibre.
Per la seva part, l’alcalde Fran-
cisco Guisado va mostrar la 

seva satisfacció per la germa-
nor que accions com aquesta 
produeixen en el municipi i va 
posar en valor el fet de dispo-
sar d’una carta de presentació 
del poble d’aquestes caracte-
rístiques i aquesta qualitat. 
L’autor odenenc Josep Vicenç 
Mestre, en la seva presentació 
va manifestar que “ser de po-
ble no és un segell amb el qual 
és neix, ni una visió romàntica 
i bucòlica del món, ni tan sols 
una qualitat adquirida auto-
màticament pel simple fet de 
viure-hi. Cal tenir la voluntat 
de ser-ne i cal contribuir a fer 
poble diàriament. Ser de poble 
és una forma de viure i con-
viure. I la recompensa és im-
mensa i molt gratificant”. Per 
la seva part, el fotògraf David 

Ribera va explicar la seva par-
ticipació “he intentat mimar la 
llum d’Òdena amb el objectius, 
jugant amb tota llibertat amb 
la boira i la foscor i així donar 
una visió d’Òdena personal 
i molt íntima.” La diputada 
Maria Senserrich va felicitar 
al municipi per disposar d’un 
llibre monogràfic i, en aquest 
sentit i en to d’humor, va ma-
nifestar la seva “enveja sana”.
Òdena, al cor de Catalunya és 
una mirada de reüll a l’Òdena 
més desconeguda però tam-
bé a l’Òdena que tothom pot 
identificar amb els seus princi-
pals signes d’identitat. No tan 
sols es posa en valor el seu ric 
patrimoni i un entorn natural 
excepcional, sinó que els po-
bles, barris, ravals i masos són 

els principals protagonistes.
El llibre ha estat escrit per 
l’odenenc Josep-Vicenç Mestre 
i Casanova, autor de diverses 
publicacions i treballs d’Òde-
na així com d’estudis mono-
gràfics, articles especialitzats 
i de divulgació de la comarca 
de l’Anoia. Les fotografies són 
del també fill d’Òdena Xavier 
Guisado Martínez, un jove fo-
tògraf que ha deixat constàn-
cia de la seva voluntat empre-
nedora en el món de la imatge 
i la fotografia i de l’igualadí, 
amb arrels familiars a Òdena, 
David Ribera i Cos, un fotò-
graf inquiet que ha creat un 
estil molt personal que ha estat 
reconegut per diversos premis.
L’autor presenta una Òdena ac-
tual i contemporània on l’em-

prenedoria i el treball i viure 
a pagès són realitats econòmi-
ques compatibles i absoluta-
ment consolidades, un Òdena 
que manté estrets lligams amb 
el seu passat i la seva historia, 
però que també ha obert nous 
horitzons mantenint la savi-
esa d’antany amb tècniques 
actuals. Finalment també es 
presenten i descriuen les prin-
cipals fires i festes que al llarg 
de l’any fomenten el veïnatge i 
són la vitalitat del poble.
De ben segur que aquesta pu-
blicació convidarà als propis 
odenencs i als lectors en gene-
ral 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.

del ball de crespelles i des-
prés cercavila. A les sis co-
mençarà el ball de crespelles 
al Parc de la Font. Enguany 
la proclamació de pubillatge 
no es farà l’1 de maig com 
era tradicional sinó que serà 
el 3 de juny.
Finalment, el divendres 5 a 
l’ajuntament, a les vuit del 
vespre i amb motiu del cen-
tenari del naixement del Dr. 
Josep Romeu Figueras tindrà 
lloc la presentació del llibre 
“Representacions de teatre 
medieval i renaixentista” i 
la inauguració de l’exposició 
que fa un breu recorregut 
per la seva vida i obra.
Pot consultar-se tot el progra-
ma a la web de l’Ajuntament.

Òdena edita un llibre sobre el seu municipi
El poble s’aboca 

en l’acte de presentació 
i omple l’Ajuntament 

de gom a gom
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Imma Palet : “Orpí té un gran potencial medi ambiental i 
el volem potenciar a nivell turístic”
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ORPÍ / OTGER GABARRÓ 

I mma Palet és l’alcaldes-
sa d’Orpí. Està  a punt 
d’arribar a la meitat de 

la seva segona legislatura 
al capdavant del consisto-
ri municipal. Enguany Orpí 
viurà la segona edició d’una 
fira, la de les bresques, que 
busca consolidar-se al pano-
rama anoienc i potenciar 
un sector que busca créixer.

Com es presenta la 2a edició 
de la Fira de les Bresques?
Tot i ser la 2a edició enca-
ra no es pot dir que sigui la 
consolidació efectiva de la 
fira però avancem molt en 
aquesta direcció i amb pro-
grama amb moltes activitats 

que us convidem a conèixer i 
a participar-hi.  Hi trobarem 
les activitats més lúdiques 
i festives de L’Aplec i les ac-
tivitats més comercials i de 
divulgació mediambientals 
i de protecció de nostre en-
torn natural, el bé més im-
portant que tenim a Orpí.

Amb la celebració de la 
fira es pretén crear un es-
deveniment per ajuntar 
productors i clients i així 
potenciar aquest sector?
L’objectiu de la fira, en la 
seva essència, és la divul-
gació i conscienciació de la 
importància en la protecció 
de les abelles i la transcen-
dència que tenen en el nos-
tre entorn, al mateix temps 

que s’ofereix la possibilitat 
de comprar tot de productes 
locals relacionats amb la mel.

A punt d’arribar a la mei-
tat de la legislatura, quines 
són les principals mesu-
res o actuacions que s’han 
dut a terme al municipi?
Des de l’Ajuntament, en anys 
de dificultats econòmiques 
com els que hem estat passant, 
el primer que hem prioritzat 
ha estat garantir els serveis 
bàsics per tots el ciutadans.
Una de les tasques en què 
estem treballant, i en qual 
Orpí té un gran potencial, 
que és el nostre medi na-
tural, és la seva protecció i 
potenciació a nivell turístic.

I quines són les actu-
acions que s’hi preve-
uen fer d’ara endavant? 
Tenim ja aprovat el projec-
te d’Urbanització del nucli 
de Santa Càndia, fruït d’un 
llarg treball d’acord entre 
els Veïns afectats i a finals 
d’anys ha de ser una reali-
tat la millora d’aquest nucli 
històric del nostre municipi, 
dotant el nucli dels serveis 
mínims que es requereixen 
per ser un nucli habitable. 
És el nucli on hi realitzem 
la Fira de les Bresques i que 
us convidem a conèixer.

És difícil la gestió d’un po-
ble petit com Orpí, atès 
que com a conseqüència, 
disposa de pocs recursos?
La veritat és que si. Disposes 
de molt pocs mitjans tècnics, 
humans i econòmics i s’ha de 
fer una bona gestió per poder 
garantir els serveis bàsics als 
ciutadans. La feina que han 
de fer els regidors en un po-
ble petit és molt gran, i pot-
ser la gent no ho valora prou.

Un poble petit com Orpí 
com veu la implemen-
tació de les vegueries?
Afectes pràctics, com ha po-
ble petit, per fer gestions amb 
l’administració, si Igualada té 
la capitalitat potser ens estal-
viaríem desplaçaments, sinó 
esperem que sigui una ad-
ministració el més pròxima 

possible i descentralitzada.

Com es viu el procés inde-
pendentista des d’Orpí?
Amb esperança que arribarà 
a bon port, i que la gent podrà 
decidir el futur com a País.

Com a alcaldessa d’ERC, 
quina opinió en té so-
bre la persecució polí-
tica d’alguns dels diri-
gents independentistes?
Es molt lamentable ,que 
s’utilitzi la justícia per re-
soldre un tema polític.

Estem entrant en la fase 
determinant del pro-
cés o encara queda 
més camí per recórrer?
Esperem que aquesta, ja 
sigui la fase determinant 
del procés i puguem deci-
dir com País si volem ser 
lliure i sinó ho haurem de 
fer de manera unilateral, 
no hi haurà altre una ma-
nera possible de fer-ho.

L’objectiu de la 
Fira de les Bresques 

és la divulgació i 
conscienciació de la 
importància de la 

protecció de les abelles i 
la transcendència 

que tenen en el
 nostre entorn



Josep Pons : “la desaparició de les abelles pot provocar una 
pèrdua progressiva de biodiversitat” 

Josep Pons, director de la Fira de les Bresques.

ORPÍ/ OTGER GABARRÓ

E l Josep Pons és el di-
rector de la Fira de les 
Bresques. Entusiasta 

de la natura, ens explica la im-
portància de les abelles i com 
podem fer-ho per consumir 
mel produïda a la comarca.

Què podran trobar els visi-
tants en aquesta segona edi-
ció de la fira?
En primer lloc, una ubicació 
encara més treballada. Si ja 
era magnífica en la primera 
edició, aquest any la supe-
ra. Ho seguirem fent en un 
camp de farratge però per 
accedir als expositors s’hau-
ran de fer uns transectes en-
voltats de civada i roselles i 
esperem que d’abelles, papa-
llones i borinots, per entrar 
en el món dels pol·linitzadors.
Per a fer possible aquesta ubi-
cació ha calgut la implicació 
dels propietaris i de molts 
col·laboradors, als que els hi 
ho agraïm molt. Referent al 
contingut de la fira, trobaran 
més expositors, més tallers i 
més regals. A part, els orga-
nitzadors ja tenim l’experi-
ència de l’any passat i això 
farà que la fira sigui més cò-
moda, amb més atencions 
i més i millor aparcament.

Aquest any pot ser la consoli-
dació de la fira?
Crec que no, encara queda 
molt per a fer. No només els 
dies que es prepara  la fira, 
s’ha de treballar tot l’any, im-
plicant ciutadania, apicultors, 
propietaris i administracions, 
i aquest és el repte de la fira. 
No es poden fer fires sense 
deixar petjada al municipi i a 
la seva gent. Si el poble d’Or-
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pí s’impregna de la conscièn-
cia de fira, la valorarà, llui-
tarà per la seva continuïtat i 
la consolidació vindrà sola.

En quina situació es troba 
l’apicultura a la comarca de 
l’Anoia?
No som especials a l’Ano-
ia, l’apicultor en general és 
lluny del lloc que li perto-
ca. Hi ha molt pocs apicul-
tors a dedicació exclusiva, i 
aquesta situació li ve donada 
per la mentalitat dels pro-
pis beneficiaris de les abelles, 
els propietaris de les terres.
Uns, no gaires, volen la feina que 
fan, però no volen les abelles.
Altres, els que són més, vo-
len la feina, volen les abe-
lles i volen molta mel.
Jo crec que al final, vista la si-
tuació en regressió de les abe-
lles, els propietaris d’arbres 
fruiters hauran de pagar per 
tenir ruscos, ja que a molts 
llocs del món ja es fa això.
Potser serà la manera que 
els apicultors es guanyin la 
vida fent allò que els agrada.

Com es pot saber si la mel 
que consumim és de qualitat?
Saben d’on prové, cercar els 
establiments on els proveï-
dors siguin de la comarca, o 
als mercats de productes de 
proximitat, també a les fires 
de la comarca i concretament  
a dues, la Fira de les Bresques 
a Orpí  i Fira Verd a Carme, 
a ambdues hi han apicultors 
de la comarca i comarques ve-
ïnes amb una mel excel·lent.

On es pot comprar la mel de 
la comarca?
Per descomptat a les fires, 
i afortunadament a moltes 
botigues. Pel que fa a establi-

ments grans,  concretament 
la cadena de supermercats 
Caprabo, ara de moment  té 
productes de la comarca i 
concretament mel de l’Anoia. 

Com es troba el mer-
cat apicultor català?
La producció mundial de mel 
és de l’ordre d’1,4 milions de 
tones, el 60% de les quals es 
concentra en 7 països: Argen-
tina, Xina, Mèxic, Turquia, 
Índia, Canadà i Estats Units. 
Els quatre primers exporten 
i els altres és per a consum 
propi. A casa nostre podem 
arribar a les 3.000 tones. 

Per què són tant importants 
les abelles?
Ja fa temps que es parla que, 
segons diuen, “una malaltia 
desconeguda fa desaparèixer 
les abelles de la mel”, “les abe-
lles de la mel moren a cente-
nars de milers”, o “si les abelles 
desapareixen qui pol·linitzarà 
les flors dels arbres fruiters?”
Doncs l’abella de la mel “Apis 
melífera” ho passa molt ma-
lament. Les colònies salvat-
ges han desaparegut i als 
ruscs domèstics moren a mi-
lers, per causes no resoltes.
En alguns casos, pocs, es pot 
reconèixer l’àcar Varroa, el 
paràsit responsable de la des-
trucció, però en una part molt 
considerable els símptomes 
són diferents, en què es pro-
dueix un col·lapse de la colò-
nia, que respon a un despobla-
ment massiu. Això s’anomena 
el Síndrome de Despoblament 
dels Ruscos, i és un proble-
ma que consisteix en la des-
aparició sobtada de colònies 
d’abella de la mel malgrat que 

aquests ruscos comptaven amb 
reserves d’aliment suficients.
En altres i en un àmbit zo-
nal, l’augment dels monocul-
tius agraris, la progressiva 
urbanització del territori i 
els efectes de l’escalfament 
global en les floracions, re-
dueixen l’oferta de pol·len.
Però, és un fet important 
que l’Imidacloprid un ne-
onicotinoide, l’insecticida 
més venut al món, del grup 
dels neonicotinoides. Va 
ser comercialitzat per pri-
mer cop el 1991 per Bayer.
En analítiques s’han trobat 
dosis potencialment letals 
per les abelles fins i tot  en el 
nèctar i el pol·len. La desori-
entació  que provoca aquest 
plaguicida és  al darrere de 
la pèrdua d’abelles de camp.

I aquí és on entrem nosaltres, 
què hi podem fer ?
A nivell individual,  quan ens 
conviden els amics a sopar i/o 
a dinar , hem de portar una 
planta i/o flors, hem d’incor-
porar, com es fa a bona part 
d’Europa, les flors i/o plantes 
a la nostre vida quotidiana, 
i si en tenim , hem de con-
vertir els nostres balcons, les 
nostres terrasses i jardins en 
oasis de flors mel·líferes. A 
la fira en trobareu moltes, a 
la web de l’Ajuntament pro-
perament les trobareu totes.
A nivell col·lectiu, hem de 
poder influir en l’espai verd 
públic, hem de fer saber que 
volem flors mel·líferes a les 
jardineres, als parterres,  als 
carrers, a les places i bal-
cons de les institucions , que 
en els actes públics les flors 
formin part del protocol.

I també important, totes 
aquestes plantes humils que 
hi ha a la vora dels camins, 
carreteres, mitjanes, etc, que 
no es desbrossin quan hi ha-
gin flors, ja es farà quan siguin 
seques i siguin un perill pels 
incendis. Hem de poder can-
viar la percepció d’allò que 
està net per allò que està viu.

Com hem de cuidar un jardí 
per afavorir les abelles?
Hem d’aprendre abans de res 
que no hi ha males herbes, 
totes tenen una funció, i allò 
de dir bestioles, tampoc. Hem 
de saber que són fauna útil. Si 
no, qui es menjarà el pugó?
Com ajudar-les? Plantant 
flors senzilles de diferents va-
rietats, oferint diferent men-
jar, com nosaltres, també ens 
agrada variar de menjar, no?
Hem de buscar floracions des 
de la primavera fins  la tardor. 
També podem deixar espai 
per la flora espontània com la 
rucula, borratja, gerani citro-
nela, estepa blanca, estepa bor-
rera, botja peluda, dent de lleó, 
sàlvia, mentes, alfàbregues, 
orengues, tarongina, sajolida, 
heura, vinya verge, alissum, 
Bulbs de primavera, tuli-
pes, jacints, dàlies, azalees, 
alliums, dragonàries, i a la 
resta de temporada, espígols, 
romanís, gessamins. També 
col·locant hotels d’insectes 
per què les abelles salvatges 
i borinots tinguin un habi-
tacle on allotjar-se els mesos 
d’hivern, la seva forma de 
caseta amb elements buits a 
dins i tindrem un insectici-
da ecològic, on s’hi allotjaran 
marietes i crisopes que aca-
baran amb els atacs de pugó.
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Pa amb Oli i Xocolata!Pa amb Oli i Xocolata!
L’ús del mòbil a l’aula
La presència del mòbil ja està 
arrelant a l’escola
PÀG. 2 | OPINIÓ

Convivència a l’escola
El bon clima convivencial 
millora l’escola
PÀG. 2 | OPINIÓ

Les escoles han celebrat Sant Jordi
Jocs Florals, tallers,  xerrades, 
dracs i roses

Patrocina el
concurs de dibuix
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dèmics molt ben elaborats sobre la conveniència 
o no de prohibir el mòbil a les aules, analitzant en 
quines circumstàncies cal permetre’l o privar-lo, la 
qual cosa demostra que el tema ja està madur per al 
debat i la recerca.
Confesso que el que més m’ha sorprès és una notícia 
procedent de Nova York, sobre com el nou alcalde 
Bill de Blasio es va afanyar el gener passat a dir que 

anul·lava la normativa que prohibia 
portar mòbil a l’escola. Sembla que va 
haver de cedir a la pressió dels pares, 
que se sentien més segurs si podien 
trucar als fills en diversos moments 
del dia i saber si estaven bé. La prohi-
bició establerta per l’anterior alcalde 
es va fer adduint situacions de còpia 
en els exàmens, robatoris o concen-
tracions per a actes de violència. Em 
conseqüència, els petits negocis que 
guardaven el mòbil a la porta de l’es-
cola per un dòlar el dia ja s’han aca-
bat.
En efecte, el mòbil amb accés a Inter-
net ha arrelat, ja no hi podem renun-
ciar. La temptació de prohibir-lo a 
l’aula ja ha quedat enrere. El repte ara 
és aconseguir un bon aprofitament 
d’aquesta eina, que té infinites possi-

bilitats per al desenvolupament humà i l’educació.
Recordo situacions en classes amb joves adults en 
què quan se m’acut posar algun exemple i no recor-
do ben bé les dades… abans d’acabar d’explicar-lo, ja 
tinc algun estudiant que ho consulta a Internet i que 
em dóna les dades exactes. No es tracta ja solament 
de regular l’ús del mòbil, sinó d’adaptar-lo a la mane-
ra d’educar, en aquesta nova realitat.
El futur ja és aquí..

F a cosa d’un any em van explicar un acudit: 
un senyor deia que la seva dona no s’atrevia 
a viatjar en metro. Quan la gent, estranya-
da, preguntava per què, responia que, com 

que no sabia utilitzar les xarxes socials, s’avergonyia 
d’estar al vagó sense fer res, mentre tothom al voltant 
seu estava tan ocupat amb el mòbil.
No sé si avui dia aquest acudit produiria el mateix 
efecte, o si més no, si seria versem-
blant. Sembla que ja hi estem acostu-
mats. Als vagons del metro, asseguts 
en una cafeteria, en àpats familiars, 
travessant el carrer, a la cua del banc 
o passant el control d’un aeroport… el 
fet és que el mòbil s’ha fet omnipre-
sent. I sembla que és així a tot arreu.
En efecte, segons l’estudi Digital,So-
cial and Mobile in 2015 publicat per 
l’agència We are Social, a finals de l’any 
2014 es va creuar el llindar del 50% de 
població mundial usuària de mòbil. A 
més a més s’espera que els aparells mò-
bils empenyin l’accés a Internet (que el 
gener del 2015 era del 42%) a més del 
50% de la població mundial en algun 
moment de la segona meitat del 2016.
Així, doncs, les recerques més exhaus-
tives ens confirmen el que intuïtiva-
ment ja anàvem veient. Som en plena explosió de la 
mobilitat digital i de la interconnectivitat. Segons la 
progressió amb què van les coses, probablement en 
pocs anys més, el nombre de persones amb mòbil i 
amb accés mòbil a Internet ja cobrirà la gran majoria 
d’habitants del planeta.
Un dels problemes quotidians als quals ens enfron-
tem els educadors és la dependència del mòbil per 
part dels alumnes a l’aula i en hora de classe. Moltes 

vegades tenim la temptació de prohibir-ne l’ús a l’au-
la, però un cert sentit de la prudència ens fa ajornar 
aquesta decisió. Recordo alguns titulars de diaris 
sobre professors acomiadats per prohibir el mòbil a 
classe. Vaig voler fer una petita recerca al web sobre 
el mòbil a l’aula i vaig trobar diversos casos de mes-
tres que van aixecar la polèmica, uns acomiadats, 
uns altres que van haver de demanar perdó o fins 

van ser agredits, i fins i tot podem accedir a vídeos 
en què es veu com el docent perd els nervis, arra-
bassa el mòbil a un alumne abstret i el destrossa a 
terra, per després continuar les seves explicacions de 
classe. Sembla que el fet d’enregistrar el que passa a 
la classe per després pujar-ho a Internet també es va 
estenent i es poden veure penjades a la xarxa tota 
mena de situacions dins l’aula.
Per descomptat, també es poden trobar articles aca-

RAMON SANTACANA 
Professor de ciències econòmiques i empresarials

Ja hi estem acostumats... L’ús del mòbil a les aules i a tot arreu

ÀNGELS GUIRADO PÉREZ I FRANCESC NOTÓ BRULLAS  
Revista Fòrum

Reptes actuals i futurs de l’educació: La convivència en els centres educatius

d’exercir el seu lideratge i han de facilitar entorns, 
disposar d’espais i temps, han d’adequar les estruc-
tures que fan possible la millora en l’àmbit de l’aula 
i han de donar suport i estimular el treball dels do-
cents. També han d’impulsar la formació del profes-
sorat, de l’alumnat i de la mateixa organització, fet 
que implica també construir coneixement compartit 
aprofitant experiències que vivim totes i tots per tal 
de donar les millors respostes possibles, tenint en 
compte els nostres interessos i els de les altres per-
sones.
En aquest sentit, els equips directius dirigeixen la 
seva acció a redissenyar els contextos de treball i les 
relacions professionals des de la perspectiva de líders 
pedagògics de l’escola.
Si tenim clar que volem incidir en aquestes realitats 
i que l’equip directiu ha de liderar aquest procés, és 
el moment de plantejar-nos què cal fer, com fer-ho i 
qui ho ha de fer.
Per passar a l’acció, és necessari disposar d’un grup 
dinamitzador format per membres dels diferents 
sectors de la comunitat educativa, incloent-hi l’equip 
directiu, perquè la convivència és cosa de tothom. La 
motivació i el reconeixement de la comunitat poden 
facilitar molt la tasca d’aquest grup.

U na de les preocupacions i ocupacions 
dels equips directius en els centres edu-
catius és procurar i mantenir un bon 
clima de convivència, entesa com una 

finalitat en ella mateixa i com a mitjà per facilitar els 
aprenentatges. La tasca d’ocupar-se d’allò que passa 
al centre i d’allò que passa més enllà de les seves pa-
rets, però té repercussions en la vida del centre, és 
força difícil. Ara tot plegat es complica ja que amb les 
xarxes socials el conflicte s’amplifica, hi intervenen 
molts més actors que comenten, responen, apor-
ten… de manera que els conflictes es multipliquen 
exponencialment.
La comunicació a través de les xarxes socials és molt 
més coneguda i utilitzada pels adolescents i joves 
que per uns altres sectors de la comunitat educati-
va. Les noies i els nois tenen moltes més destreses 
i coneixements del seu funcionament, les fan servir 
molt més que la majoria de persones adultes que els 
acompanyem. De fet, alguns de nosaltres som força 
ignorants respecte d’aquestes realitats virtuals.
Podem dir que hi ha un cert analfabetisme tecnolò-
gic de molts dels adults que treballem amb infants i 
adolescents.
Ens toca donar resposta a aquestes realitats, hem de 

viure i conviure aquest moment històric junts: uns 
infants i joves usuaris de les tecnologies i uns adults 
potser menys destres en aquests aspectes, però que 
els volem acompanyar. Per això, malgrat les difi-
cultats, de cap manera no podem ni volem que el 
desconeixement d’aquesta realitat tecnològica ens 
incapaciti per a la nostra tasca educadora. És com 
quan volem conduir un cotxe: no ens cal conèixer 
com funciona, però sí que ens cal saber com fer-lo 
funcionar d’una manera que sigui segura tant per a 
nosaltres com per als altres.
Podem ajudar l’alumnat, tant el professorat com els 
mateixos companys, a fer servir les eines digitals 
d’una manera que els sigui útil per circular pels en-
torns digitals de manera segura i profitosa. La com-
petència que cal treballar va més enllà de la part ins-
trumental; no és la competència digital pura i dura, 
sinó la social.
D’altra banda, i seguint la metàfora de la conducció, 
sabem que l’alumnat ha d’aprendre a circular pels 
carrers d’una manera segura i autònoma, valorant 
els riscos, coneixent les normes i fent les coses amb 
seny. D’aquesta mateixa manera ha de navegar pels 
entorns digitals.
A la vista d’aquests reptes, els equips directius han 
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Taller familiar a Infantil
La tarda del dijous, dia 20, les 
aules d’Infantil bullien de gent. 
Mares, pares, algunes àvies i 
avis i tot l’alumnat juntament 
amb les mestres van realit-
zar diversos tallers preparant 
dracs, roses i guarniments per 
celebrar la festa de Sant Jordi 
ja propera. Es van preparar sis 
espais diferents i l’alumnat de 
P3, P4 i P5 podia triar un dels 
tallers per fer la manualitat 
que més li agradés. En acabar, 
va quedar encara una estona 
per gaudir d’una tarda assole-
llada al pati d’Infantil.

35a edició del Certamen lite-
rari de Primària
Ja abans de marxar de vacan-
ces de Pasqua vam deixar es-
crits els rodolins (els de 1r) 
i les poesies (de 2n a 6è) per 
participar en el certamen lite-
rari que anualment celebrem 
a l’escola. Aquest curs el tema 
ha estat lliure, d’aquesta ma-
nera els infants han pogut es-
criure tot expressant els seus 
somnis i desitjos, també els 
seus neguits. Tots els rodolins 

i poesies queden exposats du-
rant tota la setmana al porxo 
de l’escola perquè tothom en 
pugui gaudir. 
En una primera sessió cele-
brada dins l’horari escolar di-
vendres passat es van donar a 
conèixer els tres finalistes de 
cada classe. Cadascú va po-
der llegir la seva composició 
i va rebre el reconeixement de 
tots els seus companys. Cada 
classe va rebre uns llibres per 

Activitats a l’entorn de Sant Jordi a les Escolàpies

ampliar la biblioteca d’aula, 
obsequi de l’AMPA.
Finalment, diumenge passat, 
diada de Sant Jordi, vam ce-
lebrar la 35a edició del Cer-
tamen. En una primera part 
l’alumnat de 1r va oferir al 
públic assistent un recull de 
cançons de primavera, segui-
dament es van atorgar el 1r, 2n 
i 3r premi de cada classe, es-
sent obsequiats amb una flor i 
un bolígraf o un llibre respec-

tivament.
Dibuixa el teu drac en família
Per segon any consecutiu hem 
proposat aquesta iniciativa a 
les famílies que novament ha 
tingut una acollida especta-
cular. L’àmplia participació 
i la creativitat mostrada han 
fet que l’espai d’exposició hagi 
quedat petit i l’hem hagut 
d’ampliar aprofitant la por-
teria principal.

Llegenda de Sant Jordi: 
alumnat de 5è
Un any més tot l’alumnat de 
5è ens ha fet gaudir amb la re-
presentació de la Llegenda de 
Sant Jordi, dirigits pel mestre 
Emili, que cada curs afegeix i 
modifica “detalls” que sempre 
sorprenen al públic. En total 
fan quatre funcions a la Sala 
d’Actes de l’escola, una per 
l’alumnat Infantil i una per les 
seves famílies.

A l’escola estem celebrant la 
setmana de les lletres! Mi-
quel Martí Pol va escriure 
amb molt d’encert “Per l’abril, 
si cada gota en val mil, cada 
rosa en val deu mil i cada lli-
bre cent mil”. Així que, per fo-
mentar aquest esperit de Sant 
Jordi, els alumnes de primà-
ria i secundària han rebut la 
visita de diferents autors de 
llibres. Entre altres hem tin-

gut la xerrada de l’actriu i pa-
llassa Pepa Plana, o de l’actor 
Ernesto Collado.
A la vegada s’han repartit els 
premis de narrativa a ESO i 
Batxillerat. Per acabar i se-
guint amb la poesia de Martí 
Pol “amb pluja, roses i llibres 
celebrem la festa gran, que 
ningú en quedi fora, ni els 
d’ara ni els qui vindran”.
 

Sant Jordi i setmana de 
les lletres a l’Acadèmia

El dimecres dia 29 de març 
de 2017 vam rebre la visita 
a  l’Escola Àuria de l’hono-
rable consellera d’ensenya-
ment de la Generalitat de 
Catalunya Meritxell Ruiz i 
Isern. Aquesta s’emmarca 
dins dels actes de celebració 
del 50 aniversari d’APINAS.
La consellera va ser rebuda 
pel president d’APINAS, el 
senyor Enric Fillat i Fillat, 
pel  gerent de l’entitat,  la 
direcció i l’equip directiu de 
l’escola Àuria.
 En aquesta visita també la 
van acompanyar el Sr. Marc 
Castells, alcalde d’Igualada, 
la Sra. Maria Senserrich, 
diputada al Parlament de 
Catalunya, la Sra. Patricia 
Illa, regidora d’Ensenya-
ment i Joventut de l’Ajunta-
ment d’Igualada, el Sr. An-
toni Massegú, director dels 
Serveis Territorials d’En-
senyament de la Catalunya 
Central, entre altres respon-
sables de l’àmbit de l’ense-
nyament de Catalunya. 
Es va mantenir una reunió 

Visita de la Consellera d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya 
a l’Escola Àuria

on es van intercanviar opi-
nions sobre el model d’edu-
cació de Catalunya, i espe-
cialment els aspectes que 
afecten a l’escola d’educació 
especial i als seus alumnes. 
Van sorgir temes d’especial 
interès, com el projecte de 
CEEPSIR (Centres d’Edu-
cació Especial Proveïdors 
de Serveis i Recursos) que 
l’Escola Àuria ja esta realit-
zant i la creació i posada en 
funcionament de l’AIS (Aula 
Integral de Suport), que 
compte amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada 
amb la cessió d’uns espais 
a APINAS per fer possible 
aquest projecte. 
Seguidament és va realitzar 
un visita per l’escola, on els 
alumnes i professionals van 
poder explicar el treball que 
estaven realitzant. En una 
de les aules els alumnes es-
taven cantant, en una altre 
estaven a punt d’esmorzar i 
la consellera els hi va ajudar 
a triar la fruita, i en la dar-
rera aula que vam visitar els 

alumnes estaven estudiant 
els planetes buscant infor-
mació per internet amb la 
pantalla digital interactiva. 
En una d’elles els alumnes 
van donar un petit record a 
la consellera.
Seguidament la visita va 
continuar a la secció de  TVA 
(Transició a la Vida Adulta) 
on vam poder observar com 
en tres grups feien diferents 
tasques; un grup preparava 
petites peces d’automòbil, 
uns altres estaven passant 
comptes dels esmorzars que 
preparen diàriament als 
professionals de l’escola i el 
darrer grup elaborava sa-
bons naturals. 
Des d’APINAS volem agrair 
a la Sra. Meritxell Ruiz i 
Isern la visita a la nostre 
escola i per l’interès que ha 
prestat en tot moment en-
vers a tots nosaltres, per la 
interacció que ha hagut amb 
els alumnes i per escoltar 
les nostres inquietuds en el 
mon de l’educació especial. 



4  |  Pa amb Oli i Xocolata! Divendres, 28 d’abril de 2017

A l’Escola Ateneu Igualadí 
hem viscut una gran diada de 
St. Jordi. Al matí els alumnes 
de Cicle Superior han explicat 
contes als seus companys més 
petits i a la tarda les Gavines 
han representat la llegenda, les 
Puputs han ballat una sardana 
i per acabar la jornada, dels 
més petits als més grans, en 
grups formats per alumnes de 
totes les edats, hem gaudit de 
la proposta «Mou-te pels con-
tes» organitzada per l’AMPA.
Hem deixat que a la nostra es-
cola ens envaïssin els contes i 
ens diferents racons convertits 
en llibres vivents, alumnes, 
mestres i familiars hem pogut 
passejar-hi gaudint de les ide-
es que s’hi presentaven.
Al pati hem pogut seure da-
munt d’un gran llit i escoltar 
com ens explicaven “Contes 
per anar a dormir… o no” 
amb un missatge que no ens 
deixava indiferents; hem po-
gut fer una “Visita al museu” 
que ens mostrava la història 
que s’amagava darrere de les 
obres d’art; hem pogut arri-
bar fins al “Conte pintat”, on 
els espectadors llegíem la lle-
genda de Sant Jordi mentre 
un pare ens acompanyava di-
buixant-la; o passar per l’espai 
“Hello, Hallo” per reviure el 
contes en català i en alemany.

Ja dins de l’Escola, hem fet 
una passejada per llibres il-
lustrats fins arribar a “L’illa 
del tresor”; a l’espai “Contes 
de paper”, hem fet papiroflèxia 
escoltant com un rei intentava 
trobar la seva corona perdu-
da; també ens hem preguntat 
com es pot encendre un drac 
apagat recollint les il·lustraci-
ons de “L’estenedor”, i hem fet 
un punt de llibre ben original 
a les “Endívies enamorades’’ .
Pujant les escales senties un 
so, el d’“El trombó daurat’’; 
molt a prop podies seure ben 
tranquil en la foscor sota una 
petita carpa on s’explicava “El 
monstre de colors” tot il·lu-
minant l’espai amb el color de 

l’emoció corresponent; i se-
guint amb les emocions, ens 
trobàvem un científic, amb la 
seva guitarra i un manyà, fent 
un estudi profund d’aquestes, 
a la “Sonata d’emocions”; i ja 
per acabar el viatge podíem 
anar de “França al Japó”, amb 
la representació del conte “Le 
petit chaperon rouge” amb 
titelles i amb la projecció del 
conte tradicional japonès 
“Urashimataro”, en què el pro-
tagonista viu una aventura 
meravellosa al fons del mar.
Gràcies a l’AMPA i a l’entusi-
asme dels nostres nens hem 
viscut moments inoblidables.
Gràcies pares i mares per una 
proposta tan bonica.

Festa de Sant Jordi a l’Escola Ateneu 
Igualadí

Aquest dissabte 22 d’abril 
l’Escola Àuria, dins de la ce-
lebració dels seus 50 anys, ha 
format part de la tradicional 
ofrena del Ciri Votiu de la 
ciutat d’Igualada a la Mare de 
Déu de Montserrat encapçala-
da per l’Ajuntament d’Iguala-
da. Aquesta tradició recorda 
que l’any 1.515 els consellers 
de la vila d’Igualada van de-
manar protecció a la Mare de 
Déu fent aquesta ofrena per 
evitar una epidèmia de pesta 
que arribava des de Barcelona. 

Desprès de la missa conven-
tual, on l’alcalde d’Igualada ha 
encès el ciri, els representants 
d’APINAS han estat rebuts pel 
Pare Abat, Josep Maria Solé, 
i un dels nostres alumnes de 
l’Escola Àuria ha estat l’encar-
regat de lliurar-li un obsequi 
commemoratiu a aquest acte. 
Un grup de professionals de 
l’escola també han participat 
en aquesta tradicional ofre-
na arribant al Monestir de 
Montserrat caminant des de 
Can Maçana. 

Apinas participa en 
l’ofrena del ciri votiu 
a la Mare de Déu de 
Montserrat

El passat 25 de febrer va tenir 
lloc la segona fase del concurs 
interescolar d’anglès de Cata-
lunya. Una fase territorial, on 
els alumnes seleccionats en la 
fase local que s’havia fet dins 
els mateixos centres, van haver 
de fer una prova juntament 
amb la resta de representants 
escollits pels centres educatius 
de tot Catalunya, agrupats per 
províncies.
Recordem que cada centre no-
més podia presentar un alum-
ne de cada nivell. Per tant, el 
nivell de tots els participants 
era sens dubte molt, molt bo. 
És per això que estem especi-
alment satisfets després de sa-
ber que dos dels quatre alum-
nes del nostre centre que es 
van presentar a les proves han 
passat a la final, l’Elena Balici ( 

2n ESO ) i el Raül De la Torre 
(2n batxillerat ). Només es po-
dien classificar sis alumnes de 
cada nivell, dels 173 alumnes 
participants a 2n d´ESO, dels 
73 que van participar a 2n de 
batxillerat. Ara hauran de rea-
litzar la darrera prova amb el 
guanyadors de cada territori.

Dos alumnes participants de l’INS 
Joan Mercader classificats per a la 
prova final del FONIX

Agraïm també la participació 
de la Laura Solé ( 3r ESO) i del 
Marc Eguiburu (4t ESO) que, 
tot i no haver estat classificats, 
han fet un molt bon paper 
com a representants del nostre 
centre.
Enhorabona a tots i molta sort 
per al Raül i l’Elena a la final!

La jornada aplega tots els es-
tudiants de 1r de batxillerat de 
l’Escola Pia de Catalunya amb 
els objectius de refermar el sen-
timent de pertinença a l’escola i 
de crear un espai de convivèn-
cia, diàleg i debat filosòfics per 
tal de  desenvolupar  actituds 
ètiques i compromeses a partir 
de la reflexió i l’actitud crítica.
En aquesta ocasió, sota el 
lema  Jo, robot?, es proposa 
parlar dels reptes ètics i antro-
pològics  davant dels avenços 
en les anomenades tecnolo-
gies emergents:  nanotecnolo-
gia,  biotecnologia, tecnologies 
de la informació, ciència cog-
nitiva, robòtica i  intel·ligèn-
cia artificial.
Amb paraules dels mateixos 
alumnes:
Un projecte ple de reflexions fi-
losòfiques que, concretament, 
tractaran sobre el posthuma-
nisme; és a dir, sobre la possibi-
litat de superar les limitacions 
intel·lectuals i físiques mitjan-
çant el control tecnològic. Tots 
junts podrem dialogar, con-
trastar els nostres pensaments 

i compartir les nostres predic-
cions de futur. Un tema actual, 
un tema del qual tothom n’és 
conscient, sobre el qual filosò-
ficament tant és reflexiona i es 
pregunta: on quedarà el límit 
entre l’ésser humà i la tecnolo-
gia?
Aquesta trobada compleix amb 
l’objectiu de conèixer nous 
alumnes i,  juntament amb ells, 
poder veure diversos punts de 
vista i compartir-los per poder 
reflexionar de manera filosòfi-
ca.
Així que, avui, totes les Escoles 
Pies es preparen per filosofar 
com mai, sobre un tema que 
ens afecta a tothom.
Aquesta quarta edició es cele-
brarà simultàniament a l’Esco-
la Pia de Sitges, de Sabadell i a 
casa nostra. Com a seu i esco-
la acollidora, ens visitaran els 
alumnes de l’Escola Pia de Cal-
des, Terrassa, Mataró, Sant An-
toni i Sarrià. Els nostres alum-
nes estan preparant la jornada 
per tal de ser uns bons amfitri-
ons i que la jornada respongui 
als seus objectius.

4a edició de Fem Àgora 
a l’Escola Pia
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El dia 28 de març, els nens i 
nenes de 4t de Primària vàrem 
anar a la finca rústica de Can 
Mercaderet, al costat del nucli 
de La Mallola, a Santa Mar-
garida de Montbui.  Allà vam 
observar els organismes que 
podem trobar en un bosc de 

Els nens dels Maristes  
estudien els ecosistemes 
a Can Mercaderet

ribera. També com interactuen 
entre ells: fongs, insectes, inver-
tebrats, rèptils...
Dins d’un ecosistema tots els 
organismes  són importants, els 
productors, consumidors i des-
componedors; hem après que 
tots tenen la seva funció! 

El dissabte 1 d’abril, els alum-
nes de 4t d’ESO iniciaven el 
tan esperat viatge de final de 
curs a París-Eurodisney.
A París van poder visitar llocs 
d’interès turístic , admirar jo-
ies  artístiques com la Giocon-
da, passejar pel pintoresc bar-
ri de Montmartre i deixar-se 
encisar per la impressionant  
Torre Eiffel.  A Eurodisney,  
van entrar en un món  ple 
d’emocions, de màgia i d’il.
lusió tot gaudint d’espectacles 
i  d’atraccions.  
 Han estat  uns fantàstics dies 
culturals i lúdics, en els quals 
la bona convivència i el saber 
estar i compartir van ser  una 
constant . Un viatge inoblida-
ble. 
 “Au revoir”, París!

Viatge de final de curs de 4t d’ESO del 
Monalco a París-Eurodisney

El passat divendres 31 de 
març vam celebrar la festa 
dels 10 anys de l’edifici de l’Es-
cola Les Passeres. Al matí vam 
fer una foto a la pista amb tots 
els nens i nenes de l’escola for-
mant un número 10.
A la tarda els alumnes de cicle 
mitjà i superior van organit-
zar diverses activitats i jocs 
per als més petits de l’escola. 
Aquestes activitats eren: pin-
tar la paret de ciment amb 
guixos, jugar al twister, de-
corar un pastís amb gomets, 
pintar cares, fer collarets amb 
pasta, entre altres.
En acabat, vam exposar els 

pastissos que havien fet les fa-
mílies, vam bufar les espelmes 

Festa dels 10 anys de l’escola Les 
Passeres de Castellolí

i vam berenar tots junts.
Ens ho vam passar molt bé!

El dissabte 1 d’abril es va ce-
lebrar la VI Jornada d’Inclu-
sió Digital -organitzada pel 
Departament d’Ensenyament, 
Consorci d’Educació de Bar-
celona i mSchools-, jornada 
que curs rere curs aplega  xer-
rades i experiències al voltant 
de la tecnologia i l’aprenentat-
ge universal i accesible per a 
tothom. La conferència inau-
gural va anar a càrrec del se-
nyor Lluís Font, President del 

Consell Escolar de Catalunya, 
amb una presentació i reflexió 
centrada en el disseny uni-
versal de l’aprenenatge i com 
aquest ofereix oportunitats 
per a tothom.  
Sota les premises d’inclusió 
digital i de pràctiques fona-
mentades  es va presentar 
45  experiències d’arreu de 
Catalunya, dues de les quals 
van anar a càrrec de l’institut 
Badia i Margarit d’Igualada : 

Càlcul mental: de les cartes al 
ThatQuiz i La web del centre 
amb els alumnes com a pro-
tagonistes, totes dues presen-
tades conjuntament per Jordi 
Payró i Judit Serra. 
Ambdues experiències feien 
èmfasi en la combinació del 
paper i la tecnologia i en el 
rol actiu i de protagonistes 
que els alumnes tenen en el 
seu  aprenentatge.  

Dues pràctiques fonamentades de 
l’Ins. Badia i Margarit  a la VI Jornada 
d’Inclusió Digital, a Barcelona 

El passat 24 de març es van cele-
brar al Museu de la Pell d’Igua-
lada els quarts de final del XIII 
Certamen Nacional Infantil i 
Juvenil de Lectura en Veu Alta. 
El Certamen està organitzat 
conjuntament per la Fundació 
Enciclopèdia Catalana i el De-
partament d’Ensenyament amb 
la intenció de fomentar la lec-
tura, el plaer de llegir i l’interès 
pels llibres. 
Els quarts de finals d’Igualada 
van ser organitzats pel Centre 
de Recursos Pedagògics (CRP) 
de l’Anoia i, per tercer any, 
l’alumnat de 1r i 2n de Batxille-
rat d’Arts escèniques , música i 
dansa de l’Institut Joan Merca-
der va encarregar-se de la pre-
sentació i l’animació. Els tres 
presentadors (Aina Palà, Blan-
ca Sandoval i Elián Martínez) 
van presentar l’acte amb moltes 
taules, amb la formalitat neces-
sària, seguint un guió molt ben 
pautat, i atorgant al Certamen 
la formalitat i la solemnitat que 
calien. Igualment, al final de 
cada categoria, mentre el jurat 
havia de deliberar, els alumnes 
del Joan Mercader van encar-
regar-se d’intercalar cançons, 
dansa o petites representaci-
ons: una coreografia de dansa 

contemporània; tres temes amb 
versions en directe del grup The 
Curlies (format per alumnes del 
Joan Mercader); un fragment 
de l’obra Romeu i Julieta, amb 
l’acompanyament musical de 
The Curlies; i, per acabar, ani-
mació amb el tema Músic de 
carrer de Txarango, amb xan-
ques i mims. 
Hi van participar quinze cen-
tres de primària i secundària. 
Pel que fa als participants de 
l’Institut Joan Mercader, es van 
classificar per a les semifinals 
en totes les categories de secun-
dària amb els següents alumnes 
com a participants: com a titu-
lar en la categoria de Timoners 
(Aula d’Acollida), Diego Ar-
mando de Luca Gómez; en la 
categoria de Corsaris (alumnes 
de primer cicle d’ESO), Laura 
Tolosa, i, finalment, en la ca-
tegoria de Tropa de Corsaris 
(alumnes de segon cicle d’ESO), 
Judit Robusté, David Malparti-
da i Marina Freixas. També cal 
fer una menció especial als su-
plents de cada categoria pel seu 
suport i la seva participació en 
l’activitat: Noor Mazaan Awzan, 
Luna Sutil, Elena Bravo, Merit-
xell Comellas i Júlia Sánchez.

Gran èxit en la participació 
dels alumnes del Joan 
Mercader al Certamen de 
lectura en veu alta 
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Aquests dies infantil ha estat 
de Festa Major!!!!! 
Tot coneixent Igualada ens 
hem aturat en una de les acti-
vitats més sonores, brillants i 
espectaculars, la Festa Major, 
que ens arriba a l’estiu, amb la 
calor, amb la brillantor del sol 
i les ganes de gaudir dels car-
rers i gent de la nostra ciutat.
Per celebrar una festa així cal 
la col·laboració de moltíssi-
mes persones que desinteres-
sadament preparen i assagen 
diferents mostres de la tradi-
ció i el folklore igualadí.
Vam començar amb la visita 
a la casa de la festa on vam 
poder mirar i tocar de prop 
la imatgeria de la ciutat, hem 
escoltat i imitat les danses que 
realitzen aquets gegants, dracs 
i víbries, descobrint petits se-
crets de la seva historia. 
El 24 d’agost i durant tota 
aquella setmana igualada 
mostra les danses: cercolets, 
pastors, bastoners, cavallets, 
l’àguila;  el foc de: dracs, di-
ables, …i com no, els moixi-
ganguers d’igualada aixecant 
impressionants torres huma-
nes fetes amb esforç, valentia 
i cohesió, perquè un castell 
només es pot fer amb la col·la-

boració de molts i de tots, fins 
i tot del públic.
Amb tanta gresca els nens i 
nenes també han esdevingut 
protagonistes de la festa, i han 
realitzat un treball de creati-
vitat, cooperació, coordinació 
responsabilitat i esforç per 
muntar la nostra Cercavila. 
S’han organitzat en colles i 
han dissenyat espectaculars 
caps grossos, cada colla ha 
construït el seu i li ha buscat el 
nom més adient !!!!
En aquesta ocasió, també un 
24 però no d’agost, sinó de 
març, al pati de l’escola amb 

Infantil de l’Acadèmia ha estat de Festa 
Major

tots els pares , mestres i alum-
nes d’infantil, amb la col·labo-
ració de les gralles i timbals 
d’amics han passejat els di-
vertits caps grossos: l’Estrella 
esponja, el Policia bum-bum, 
la marieta  Ladybug,La Gira-
fa Paquita, La Lileta, L’Elsa, 
el Rei de la pizza d’or, el Di-
moni, l’Avi Guillem, el Viejo 
Popins, el Pirata, el Nas Gros, 
el Patufet de l’Espelt, el diable 
Guaguabi cua-cua, el Cavaller 
guapo, la Reina contenta i el 
Cuc de l’infern.
I tots junts cantem : ALEGRIA 
…ÉS FESTA MAJOR!!!!!!”

Dissabte 25 de març de 2017, 
es van celebrar els 400 anys de 
l’Orde de l’Escola Pia i els 250 
de la canonització de Calas-
sanç.
La celebració va tenir lloc a La 
Seu d’Urgell perquè Calassanç 
hi va treballar abans d’anar a 
Roma, i perquè volem donar 
continuïtat a una bella tradi-
ció: que des de sempre, quan 
a Catalunya s’ha celebrat una 

efemèride de Calassanç, s’ha 
fet un acte a La Seu.
La gran nevada va fer que mol-
tes de les 200 persones apun-
tades a l’actes no poguéssin 
arribar, tot i així la celebració 
es va realitzar amb normalitat 
i va ser molt emotiva.
El provincial, Eduar Pini 
va dona la benvinguda als as-
sistents de l’acte.

Celebració dels 400 anys 
de l’Ordre de l’Escola 
Pia d’Igualada

A Montclar  vam celebrar la 
JORNADA DE LA 1a CO-
MUNIÓ amb les mares i les 
alumnes de 3r de Primària.
Vam tenir diferents sessions i 
activitats enfocades a preparar 
aquest esdeveniment que con-
siderem tan important per les 
nenes. 
Una activitat molt bonica va 
ser l’Oferiment a la Mare de 
Déu del Montclar de les mares 
a les seves filles. Les nenes li 
van oferir una flor que havien 

fet elles mateixes a la classe.
Abans de dinar vam disfrutar 
d’uns jocs molt divertits que 
les monitores ens havien pre-
parat amb molta il.lusió.
Va ser una diada molt agrada-
ble per a tothom, ens vam sen-
tir molt ben acompanyades, 
vam aprendre les unes de les 
altres, vam gaudir d’un temps 
excel.lent i les veritables pro-
tagonistes, les nenes de 3r en 
tindran molt bon record.
FINS EL PROPER CURS!

Jornada de la 1a Comunió 
amb les mares i alumnes 
de 3r de Primària

Els alumnes de l’aula de Fúcsia 
de l’Escola Àuria volen viatjar 
pel sistema solar i sentir les 
sensacions que això provoca. 
Per començar la nostra expe-
dició pel sistema solar, primer 
de tot tenim unes tasques a fer 
per crear el millor ambient pel 
viatge, engeguem la pissarra 
digital, tapem les finestres per 
enfosquir l’espai i cerquem el 
vídeo “El mejor documental 
del universo de la historia” de 
National Geographic que ens 
mostra unes imatges al·luci-
nants del sistema solar.
Un cop comença l’aventura 
preparem tot el material que 
necessitem per aquest viatge 
de sensacions: bossa de gel 
per aconseguir la sensació de 
fred, ventilador per sentir l’ai-
re fresc als nostres clatells que 
ens impulsa a volar i un asse-
cador de cabells que quan ens 
acostem a un riu de lava ens fa 
esborronar-nos de calor.
Ara ja ens podem cordar els 
cinturons i gaudir de les imat-
ges i el so, i sobretot, rela-
xar-nos i sentir.

A partir de les imatges dels 
planetes, meteorits i estrelles i 
gràcies a la música relaxant de 
l’Enya comencem a volar. Ens 
transportem per l’espai.
La immensitat de l’univers ens 
atrapa, al voltant nostre hi han 
estrelles, planetes i meteorits. 
Imatges i sensacions   tant di-
ferents com el fred , la calor , 
el vent i la foscor ens embol-
callen.
Sentim l’escalfor de Mercuri 
i Venus que són els planetes 

Els alumnes de l’aula de fúcsia de 
l’Escola Àuria viatgen al Sistema Solar

més propers   i la rugositat de 
la seva superfície plena de crà-
ters de volcans. Veiem la ter-
ra que és l’únic planeta que té 
vida i aigua per tot arreu i una 
quantitat d’ecosistemes sor-
prenents. A   l’arribar a Mart 
i Júpiter podem sentir el vent 
als nostres clatells i a Saturn, 
que el coneixem pel seu anell. 
Ara toca abrigar-nos, per-
què ens allunyem del sol i 
fa un fred que pela sobretot  
a Urà i Neptú. 
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El passat cap de setmana 
unes quantes famílies ens 
van ajudar a donar un nou 
aspecte a l’entrada de la llar, 

Les famílies i el Molinet!

gràcies a la seva ajuda i col.
laboració ara l’entrada trans-
met un caliu més acollidor i 
familiar.”

Visita al Parc de les Olors de 
Ca Vilanova, Món St. Benet i 
Catalunya en Miniatura

Cicle inicial
Els alumnes de 1r i 2n de pri-
mària vam visitar el Parc de 
les Olors de Ca Vilanova al Alt 
Penedés, on vam poder gaudir 
de les diferents plantes aromà-
tiques i remalleres. Per finalit-
zar vam gaudir d’un passeig 
per un camí terapeutic. 

Cicle mitjà
Aquest divendres hem anat a 
Món St. Benet, un antic mo-

nasteri on hem après com 
era la vida fa molt, molt de 
temps. Ens han parlat de reis, 
nobles, monjos, .. Hem après 
molt d’história. Desprès hem 
fet un taller de cuina amb ex-
periments. Hem après com 
fer mató, a fer oli de xocolata 
i també hem fet esferificacions 
de suc de prèssec. Finalment, 
ens ho hem menjat tot. Esta-
va boniíiisim. Per acabar hem 
dinat a un bosc que hi havia 
al costat i hem jugat un partit 
tots plegats.  

Cicle superior

El passat divendres dia 17, els 
alumnes de cicle superior de 
primària van anar a Catalu-
nya en Miniatura. Vam sortir 
de l’escola i ens vam adreçar 
cap a Torroelles de Llobregat. 
Quan vam arribar vam esmor-
zar i, tot seguit, vam poder fer 
un taller de maquetisme so-
bre l’obra de Gaudí. Després 
ens vam dividir en tres grups 
i vam poder veure les maque-
tes dels principals monuments 
i punts d’interés del país. Per 
acabar, vam fer una volta amb 
el tren del recinte i vam dinar 
tots plegats. 

Mestral, Sortida cultural 
del 2n trimestre

Els alumnes d’ESO de l’insti-
tut Molí de la Vila que cursen 
l’optativa de francès han estat 
durant una setmana a Lons le 
Saunier, municipi situat a la 
regió francesa de la Borgonya, 
a prop de Lyon i al sud-est de 
la capital francesa. Recordem 
que els alumnes francesos ja 
van visitar Capellades durant 
el mes de gener, i ara ha tocat 
als nostres estudiants viatjar a 
França per conviure una set-
mana amb les famílies dels 
seus companys.
Durant la sortida han pogut 
fer excursions per conèixer 

l’entorn proper a la zona i han 
visitat els monuments i edifi-
cis més emblemàtics. Els pro-
fessors acompanyants valoren 

Intercanvi amb França al Molí de la 
Vila de Capellades

molt positivament aquests 
tipus d’activitats, ja que millo-
ren les competències socials i 
comunicatives dels alumnes.

Vuit alumnes de l’institut Joan 
Mercader s’han classificat per 
a la segona fase del concurs 
FEM MATEMÀTIQUES. Es 
tracta d’una activitat organit-
zada anualment per la FEEM-
CAT (Federació d’Entitats per 
a l’Ensenyament de les Mate-
màtiques a Catalunya) amb el 
suport del Departament d’En-
senyament, i està dirigida a 
tots els alumnes de sisè de Pri-
mària i de primer i de segon 
d’ESO dels centres escolars del 
nostre país. En el cas de l’Insti-
tut Joan Mercader, els alumnes 
classificats són quatre de pri-
mer d’ESO, i quatre de segon. 
La primera fase consistia en 
l’elaboració d’un informe amb 
la resolució de tres proble-
mes d’elevada complexitat. 
En l’informe calia especificar 
clarament les estratègies, ex-
perimentacions, reflexions, 

càlculs, verificacions... que 
s’havien dut a terme durant 
el procés d’elaboració. Degut 
a la riquesa competencial del 
concurs, els tres primers clas-
sificats del nivell segon d’ESO 
quedaran seleccionats per re-
presentar Catalunya a la Olim-
píada Estatal d’alumnes de 
segon d’ESO organitzada per 
la FESPM (Federació espanyo-
la de professors de Matemàti-
ques).
La participació per a aquest 
concurs és per nivells (sisè 
de Primària, primer d’ESO o 
segon d’ESO). El grup de pri-
mer d’ESO de l’Institut Joan 
Mercader està format per les 
alumnes Ona Barrón, Ariad-
na Corominas, Maria Lladó i 
Judit Navarro; mentre que el 
grup de Segon d’ESO el com-
posen Elena Balici, Aina Car-
rique, Marc Colomer i Ainhoa 

Espinosa. 
El proper dia 1 d’abril els nos-
tres alumnes disputaran la se-
gona fase del concurs amb els 
altres 17 centres classificats 
de cada nivell a l’Institut FX 

Lluch i Rafecas de Vilanova i 
la Geltrú, seu dels associats a la 
ABEAM (Associació de Barce-
lona per a l’estudi de l’aprenen-
tatge de les Matemàtiques). 
D’aquesta segona fase sortiran 

els alumnes que participaran a 
la fase final per a tota Catalu-
nya que es desenvoluparà el 13 
de maig.
Els desitgem molta sort i que 
en gaudeixin al màxim!

Vuit alumnes de l’institut Joan Mercader classificats per a la 
segona fase del concurs Fem Matemàtiques

El passat dimarts i dimecres, 
els alumnes de 1er i de 2n 
d’ESO de l’Acadèmia Igualada 
van realitzar la sortida trimes-
tral al “Centre de tractament 
de residus urbans del Mares-
me” situat a la localitat de Ma-
taró.
Amb la finalitat d’educar als 
alumnes en re-utilització i 
reciclatge, els alumnes es van 

posar els cascs de treball per 
realitzar una visita monitora-
da per tot el centre de tracta-
ment residus.
Després de fer un recorregut 
per tot el procés del tracta-
ment, vídeos en 4D i xerrades 
amb els tècnics, els alumnes 
són molt més conscients a 
l’hora de generar i tractar els 
residus a casa.

Visita al Centre de tractament 
de residus urbans del Maresme
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MASQUEFA / LA VEU 

L ’operació policial anti-
terrorista que realitza-
da dimart pels Mossos 

d’Esquadra, en la qual han par-
ticipat membres de la Policia 
Federal de Bèlgica i de la Policía 
Nacional, ha comportat la de-
tenció de 9 persones, així com 
l’entrada i escorcoll a 12 immo-
bles a diverses localitats catala-
nes: Barcelona (7), L’Hospitalet 
de Llobregat (1), Santa Coloma 
de Gramenet (1), Ripollet (1), 
Cornellà de Llobregat (1) i Mas-
quefa (1).
Els nou arrestats, tots homes 
d’entre 30 i 40 anys, un de na-
cionalitat espanyola i la resta de 
nacionalitat marroquina, han 
estat detinguts per integració 
en organització terrorista i per 
altres delictes relacionats amb el 
crim organitzat. La gran majo-
ria tenen antecedents policials 

per delinqüència comuna i acti-
vitats de crim organitzat.
La investigació, que es va inici-
ar fa vuit mesos, destaca per la 
seva complexitat, la pluralitat 
de delictes investigats, el nom-
bre de persones implicades i els 
centenars de milers de dades 
que els analistes policials han 
hagut de tractar durant els dar-
rers mesos. Els esforços dels in-
vestigadors han permès establir 
les relacions d’alguns dels inves-
tigats amb persones detingudes 
a Bèlgica per la seva participa-
ció en els atemptats terroristes 
realitzats a l’aeroport de Zaven-
tem i a una estació del metro del 
centre de Brussel·les al 2016.

Escorcoll en un immoble 
a Masquefa en l’operació 
antiterrorista gihadista

Els detinguts estan 
relacionats amb els 
atemptats al metro i 

l’aeroport de Brussel·les 
de l’any passat 

MIRALLES / LA VEU 

L ’Associació de Propieta-
ris Forestals Serres Mi-
ralles-Orpinell convoca 

als propietaris forestals dels 
municipis de Bellprat, Orpí, 
Sant Martí de Tous, Santa 
Maria de Miralles, Santa Mar-
garida de Montbui, Vilanova 
del Camí, Carme, La Pobla de 
Claramunt i La Torre de Clara-
munt, a la presentació del Pla 
Conjunt de Gestió i Millora 
Forestal i per a la prevenció 
d’incendis a Santa Maria de 
Miralles, dissabte 29 d’abril a 
les 10 h
La redacció d’aquest Pla ha es-
tat promoguda per l’Associació 
de Propietaris Forestals Serres 
Miralles-Orpinell, amb el su-
port del Centre de la Propietat 
Forestal (Generalitat de Cata-
lunya) i els Ajuntaments dels 
municipis planificats.

El Pla Tècnic de Gestió i Mi-
llora Forestal conjunt (PTGM-
Fc) és una eina de planificació 
forestal territorial que cerca 
ordenar i donar resposta, des 
de la planificació, als objectius 
de gestió comuns que es po-
den plantejar en el marc d’una 
Associació de propietaris fo-
restals i en un marc territorial 
coherent i continu. També és 
una eina que facilita l’entrada 
a la planificació forestal de les 
propietats privades que, per 
dimensió, possibilitats produc-
tives o tipologia de propietat, 
més difícilment s’animarien a 
fer una planificació individual 
i una gestió de les forests.
En cas de no poder assistir o si 
desitjeu informació personalit-
zada us podeu dirigir al correu 
de l’Associació pla.conjunt@
miralles-orpinell.org i/o con-
sultar el web www.miralles-or-
pinell.org.

Presentació del Pla de 
Gestió i Millora Forestal

HOSTALETS DE P / LA VEU 

Les Associacions de Defensa 
Forestal (ADF) de la comarca 
de l’Anoia programen la seva 
trobada anual als Hostalets de 
Pierola per aquest dissabte, 29 
d’abril.
Les ADF de l’Anoia es troben 
anualment per fer la seva as-
semblea general de la Federa-
ció. Una trobada on es plante-
gen els temes més importants 
de les associacions i es deci-
deixen les línies estratègiques 
a desenvolupar al llarg de 

l’any.
Aquest 2017, la trobada també 
tindrà un caràcter més lúdic i 
formatiu. D’aquesta manera, 
després de l’assemblea hi hau-
rà una xerrada a càrrec dels 
agents rurals i, posteriorment, 
un esmorzar popular amb es-
pectacle de talla d’escultures 
amb motoserra. Aquests dos 
darrers esdeveniments seran 
oberts a tothom.
El programa previst és el se-
güent:
- 9.00: Assemblea general de 
la Federació. Auditori de Cal 

Figueres.
- 9.45: Xerrada a càrrec dels 
agents forestals “Tasques d’in-
vestigació dels agents rurals 
durant els incendis“. Auditori 
de Cal Figueres. Acte obert a 
tothom.
- 10.45: Esmorzar popular i 
espectacle de talla d’escultu-
res amb motoserra. Plaça del 
Dr. Eladi Conde. Acte obert 
a tothom. Es poden adquirir 
els tiquets a 5€ al supermercat 
Suma fins al 27 d’abril. Els be-
neficis es destinaran a l’ADF 
dels Hostalets de Pierola.

Trobada de les ADF de l’Anoia als 
Hostalets de Pierola

LA TORRE DE C. / LA VEU 

A quest passat cap de 
setmana, la gent gran 
del municipi de La 

Torre de Claramunt ha gau-
dit de diferents activitats or-
ganitzades per l’Ajuntament 
per celebrar el tradicional 
homenatge a la gent gran.
Els actes van començar di-
jous 20 d’abril amb una ex-
cursió a la colònia Vidal de 
Puig-Reig en la que hi van 
participar prop d’una noran-
tena de veïns/nes que a més 
de la descoberta cultural van 
gaudir d’un esmorzar i dinar 
a l’hotel Urbisol de Calders 
seguit de ball amenitzat pel 
duet Axis. 
Divendres 21 d’abril, va tenir 
lloc, a càrrec de la farma-
cèutica del poble, Gemma 
Cordomí, una xerrada sobre 
salut a la tercera edat. I a la 
tarda es va realitzar una ses-
sió de bingo i berenar que va 
ser seguit per un centenar de 
persones. Entre els premis hi 
havia pernils i vi. 
Dissabte, 22 d’abril, al pave-
lló d’esports, es va celebrar 
l’acte central de la festa, el di-
nar de la festa de la gent gran 
que  va estar amenitzat amb 

la cantant i humorista Mayte 
Carreras. Durant l’acte es va 
fer, com és tradicional, el  re-
coneixement als avis de més 
edat del municipi;  Rafael 
Garcia Lara, Enriqueta Mun-
tades Pascual i Juan Pardos 
Rizos, a qui se’ls va fer lliu-
rament d’una placa comme-
morativa. També es va fer el 
lliurament d’una placa a Sa-
cramento Arias Expósito que 
es troba a la residència de 
Capellades. A tots ells, l’al-
calde, Jaume Riba i la regi-
dora de cultura i festes, Ana 

Madrid, els van agrair la seva 
aportació i dedicació al nos-
tre poble. Va ser un acte molt 
lluït en el que hi van partici-
par 270 persones. 
I per finalitzar els actes i 
cloure els quatre dies dedi-
cats a homenatjar a la gent 
gran, diumenge 23, es va po-
der gaudir d’una tarda de ball 
a càrrec del duet Exquitx.
L’ajuntament es mostra molt 
satisfets per l’alta participa-
ció a totes les activitats i per 
la bona acceptació de tots els 
actes programats.

La Torre de Claramunt homenatja la 
seva gent gran

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS

MERCANTIL

L     p
Disseny de Producte

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

Tens clàusula TERRA 
a la teva hipoteca

 i encara no l’has reclamada?

No esperis: 
iuristriviumadvocats7@gmail.com

Tel. 656909454
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CAPELLADES / LA VEU 

El concert de diumenge 
al matí amb la Cobla 
Sant Jordi va servir per 

posar el punt i final a una set-
mana plena d’activitats varia-
des per a tots els gustos.
Ja dimarts es va presentar amb 
bona acollida de públic “Savis 
caparruts” sobre els capgros-
sos d’Igualada, amb l’autor 
Albert Rossell i la contista 
Mònica Torra que va explicar 
dos contes diferents. Dime-
cres la sala d’actes de la Bibli-
oteca es va omplir amb l’Hora 
del Conte de la Clara Gavaldà, 
que va donar protagonisme a 
Sant Jordi. El dijous, el públic 
més adult va escoltar la pre-
sentació de “Phrases” i “Amal-
gama”, de la mà del seu autor 
Cèsar Ramper.
El divendres va ser un dia de 
molta activitat. Al matí es va 
fer quatre sessions de contes 
per als alumnes de P2 a P5 de 
les tres escoles de la vila. A la 
tarda, es va fer primer un ta-
ller de punts de llibre i després 
es va omplir de gom a gom el 
Saló Rosa tot acollint la pre-
sentació de “La paret de les 
mentides i altres històries” de 
Franc Guinart.
Dissabte la plaça Catalunya 
va centralitzar les propostes. 
S’hi va concentrar l’activitat 
comercial, amb els llibres, les 
roses i els pastissos, però tam-
bé la cultural amb la presència 
de diverses entitats i de dife-
rents presentacions i tallers. 
La Biblioteca al carrer va pro-
posar tallers, un conte amb la 
Marta Rico i un photocall per 
convertir-se en protagonis-
ta de Sant Jordi. També Lales 
Monteagudo va fer la presen-
tació del llibre “Muso Kunda, 

la casa de les dones” amb la 
seva autora, Gemma Freixas, 
i la participació del regidor de 
Cultura, Àngel Soteras. Segui-
dament es va fer una signatura 
de llibres amb la mateixa auto-
ra i amb Franc Guinart. Abans 
de marxar també es va poder 
fer titelles amb El Taller i gau-
dir del concert-vermut del 
Grup Sugestion Trio.
La Cobla Sant Jordi Ciutat de 
Barcelona va fer un concert 
a Capellades el mateix dia de 
Sant Jordi a la plaça Verda-
guer. Tal i com destaca el re-
gidor de Cultura, Àngel So-
teras, “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.”
Encara dins el marc de Sant 
Jordi cal parlar d’una nova 
edició de “Roses contra l’oblit”. 
Aquesta iniciativa va portar 
una rosa i un pastís de Sant 
Jordi a persones amb mobi-
litat reduïda o soledat. Els 
encarregats de fer-les arribar 
van ser un grup de 25 volun-
taris de l’institut Molí de la 
Vila, acompanyats dels set re-
gidors de l’equip de govern. 
Tal i com explica el regidor 
d’Acció Social, Salvador Vi-
ves “aquest any hem portat 
18 roses. Ha tornat a ser una 
experiència molt maca, atan-
sant part de la festa a les per-
sones que per elles soles no 
hi poden anar. Els joves han 
participat molt activament i 
amb molta sensibilitat”.

La Cobla Sant Jordi posa el 
punt i final a una setmana 
de propostes de Sant Jordi

CAPELLADES / LA VEU 

Just abans de Sant Jordi es va 
treure amb una grua el sorti-
dor de la Bassa per arregla’l. 
Tal i com explica el regidor 
d’Urbanisme, Sergi Pérez, 
“aquest tipus de bombes quan 
estan molt temps parades es 
fan malbé i s’han d’arreglar. 
Com que aquesta està sub-
mergida dins la Bassa, és més 

difícil la reparació. Ha calgut 
que vingui una grua, per po-
der-la treure i portar-la al ta-
ller mecànic”.
Un cop la bomba funcioni 
correctament s’haurà de tor-
nar-la a instal·lar amb l’ajuda 
d’una grua. Si el nivell de 
l’aigua es manté de manera 
suficient, el sortidor estarà a 
punt per engegar-lo amb to-
tal normalitat.

S’ha tret el sortidor de la 
Bassa per poder-lo arreglar

Els meteoròlegs Dani Ramí-
rez i Roger Solé ens explicaran 
quin és el clima de Capellades, 
quines peculiaritats té, com 
s’elaboren els pronòstics del 
temps o com es mesura la con-
taminació atmosfèrica.
Aquesta xerrada, oberta a tot-
hom, es farà aquest divendres 
28 d’abril a dos quarts de vuit 
del vespre al Saló Rosa de La 
Lliga de Capellades.
Dani Ramírez és meteoròleg 
de la Corporació Catalana de 
Mitjans Àudiovisuals (TV3/
Catalunya Ràdio) i col·labora-
dor de l’Espai Terra.
El capelladí Roger Solé és me-
teoròleg i comunicador, gradu-
at en geografia. Endinsant-se a 
les ciències de la informació.

Xerrada per parlar 
del temps



DIVENDRES 28
- A les 8 i a les 9 h, a la cape-
lla del Sant Crist
Missa
- A les 10 h, a la capella del 
Sant Crist
Ofrena floral
- A les 11 h, a l’església San-
ta Maria de Piera
Missa solemne i renovació 
del vot de poble
Celebració dels 50 anys 
de la missa del Sant Crist, 
composta pel mestre Josep 
Mata Balart i cantada pel 
cor Parroquial
- D’11 a 14 h i de 16.30 a 
19.30 h, al parc del Gall 
Mullat
Activitats infantils
- A les 13 h, a la plaça del 
Peix
Ballada de sardanes. Amb 
la cobla orquestra La Mara-
vella 
- A les 18.30 h, al Teatre Fo-
ment de Piera
Concert, amb La Marave-
lla
- A les 21.15 h, al Teatre Fo-
ment de Piera
Ball, amb l’Orquestra La 
Maravella
- Durant tot el dia, diversos 
carrers
II Concurs de guarniment 
de balcons i finestrals
Tema: L’Infern i el món dels 
diables
Amb la participació dels 

veïns dels carrers del re-
corregut del correfoc (Mn. 
Jaume Guixà, Sant Bonifa-
ci, pl. de la Creu, Dr. Carles, 
Jaume Fons, de la Plaça, pl. 
Joan Orpí, pl. de Catalunya, 
Sant Sebastià i pl. del Sant 
Crist 

DISSABTE 29
- De 17 a 20 h, a la Nau del 
Sanahuja
XVIII Trobada de puntai-
res de Piera
- A les 18 h, al Cafè de la 
Vila
Lliurament de premis del 
II Concurs de balcons i 
finestrals
- A les 19 h, al Teatre Fo-
ment de Piera
Tribut a Lina Morgan
Preu entrada: 3 €
Recaptació a benefici de 
Dispiera
- A les 22 h, des de l’escola 
Les Flandes
Correfoc, amb recorregut 
fins a la plaça de la Sardana
- A les 24 h, al Gall Mullat
Concert 40 Principales / 
Cadena Ser
Festa tota la nit amb dos 
concerts: Route M-80 i 
Tour 40
Amb els DJ’s més destacats 
dels 40 Principals, mar-
xandatge, 40 metres qua-
drats de Mappings 3D i 
molt més...

Cap de setmana de Festes 
del Sant Crist a Piera
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PIERA / LA VEU 

E nguany la XVI Trobada 
Nacional de Falcons de 
Catalunya es va cele-

brar a Piera, organitzada per la 
colla amfitriona els Falcons de 
Piera, coincidint amb la Fira i 
Festes de Sant Crist de Piera. 
Els Falcons de Capellades i els 
de Vallbona d’Anoia van ser-hi 
presents.
Tot va començar a les 17h. de 
la tarda on les onze colles fal-
coneres anaven arribant i con-
centrant-se al Parc del Gall 
Mullat per iniciar la cercavila 
a les 18h. Pel centre del poble, 
es van organitzar dos trams per 
agilitzar la densa cercavila per 
la gran quantitat de visitants. 
La primera figura dels Falcons 
de Capellades va ser una Pira 
de 7 infantil, durant el recor-
regut van executar diversos 
pilars de 2, fent les correspo-
nents aturades com el Pastís 
figura creada l’any 2016, i el 
Vol de 4 amb dos Vols de 3. Els 
Falcons de Vallbona, entre pa-
rades de la Fira del Sant Crist 
i gent amb ganes de festa, van 
muntar una serra de 4 puntes, 
una escala caminada coronada 
i una torre amb 2 pilars.
El final de cercavila va ser al 
Parc del Gall Mullat, on van 
actuar totes les colles falcone-
res de dos en dos a l’escenari 

per anar alternant les seves fi-
gures
Falcons de Capellades va exe-
cutar l’Escala de 7 i la segona 
Pira de 10 de la temporada. 
Els de Vallbona van compartir 
escenari amb els de Vilanova 
d’Espoia, colles veïnes i molt 
properes, i van aixecar una tri-

Els Falcons de Capellades i els de 
Vallbona d’Anoia, a la Trobada de 
Falcons de Catalunya

Falcons de Capellades / 

Falcons de Vallbona / 
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pira i un avet.
Per acabar l’actuació van fer la 
figura conjunta, el Mon dels 
Falcons, on tots els Falcons 
van fer la seva Escala rodejant 
tot el Parc.
Per finalitzar la Trobada,  la 
colla amfitriona va organitzar 
un sopar de germanor.

HOSTALETS DE P / LA VEU 

Es tracta d’una història 
que parla d’uns joves 
protagonistes interes-

sats en la paleontologia i que 
viuen una aventura mentre 
descobreixen l’entorn dels 
Hostalets de Pierola uns mili-
ons d’anys enrere…
El públic que va assistir als 
jardins del CRIP, majoritària-
ment nens i nenes i les seves 
famílies, van poder escoltar 
bona part de la història a tra-
vés de les seves autores que, 
amb paraules i dibuixos fets al 
moment, van posar la llavor 
per tal que tothom tingués in-
terès en endur-se un exemplar 
d’aquest treball.
La iniciativa, sorgida de 
l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola i el CRIP, és un re-

coneixement a la història del 
municipi a través d’un gran 
conte creat i dissenyat seves 
autores, Imma Flo i Sandra 
Esteve.
Després de la presentació es 
va servir xocolatada per als 

“En Pau i la clau del saber”... 
un conte de i per tots 

assistents i es va habilitar un 
espai per signar els llibres que 
es venien allà mateix. Si es-
teu interessats en adquirir un 
exemplar el podeu demanar a 
recepció de l’Ajuntament o a 
les instal·lacions del CRIP.
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PIERA / LA VEU 

La Fira del Sant Crist ha 
tornat a ser un èxit, tant 
pel nombre de parades 

instal·lades com per la gran 
afluència de visitants que, 
acompanyats del bon temps, 
han decidit apropar-se a Piera 
i gaudir de les activitats pro-
gramades.
La inauguració es va celebrar 
dissabte al matí i va comptar 
amb la presència del secretari 
d’Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya, Josep Lluís Salvadó, 
i la diputada de la Generalitat, 
Alba Vergés. L’acte va comp-
tar amb les actuacions dels 
Falcons de Piera, la Marching 
Band de l’Aula de Música, i 
l’acompanyament del Pubillat-
ge de Piera. Posteriorment, la 
comitiva va visitar els estands i 
les parades de les entitats i as-
sociacions de la vila.
Dos dies amb un ampli ventall 
d’activitats programades
Aquest va ser només el tret de 
sortida a dos dies plens d’ac-
tivitats programades que van 

atraure a un gran nombre de 
visitants, convertint la fira en 
tot un referent a la comarca. El 
Mercat Medieval va ser tot un 
èxit i va incloure espectacles i 
actuacions tematitzades a l’es-
cenari de la plaça de la Creu. 
No van faltar tampoc inflables 
i tallers gratuïts a les zones in-
fantils instal·lades al carrer Pie-
reta, al mateix mercat i al carrer 
de la Plaça. També es van ini-
ciar les segones jornades 4x4 i 
colles d’arreu de Catalunya van 
participar en la Trobada Naci-
onal de Falcons. Al migdia, es 

va oferir un concert-vermut, 
actuacions de bollywood i dan-
ses orientals i concerts de nit a 
l’escenari de la plaça del Peix. 
Al carrer Onze de Setembre 
també es va comptar amb un 
escenari en el qual es van oferir 
durant tota la jornada actuaci-
ons actuacions de muay thai, 
bachata, dansa, hip hop, zum-
ba i burlesque.
Diumenge també van ser 
moltes les propostes que van 
comptar, novament, amb una 
gran participació per part de 
la ciutadania i de visitants vin-

PIERA / LA VEU 

El passat divendres dia 
21 d’abril es va celebrar 
el lliurament de premis 

de la cinquena edició dels Jocs 
Florals i Literaris que s’organit-
za anualment en el marc del Pla 
Educatiu d’Entorn de Piera. Es 
tracta d’un certamen literari en 
el qual han participat alumnes 
de cicle superior de primària i 
de cicle inicial de secundària 
de les escoles Les Flandes, He-
rois del Bruc, l’EA Apiària, l’es-
cola Creixà i l’INS Guinovarda.
Al Teatre Foment de Piera es 
van reunir finalistes, familiars i 
representants dels centres edu-
catius de la vila per conèixer 
el veredicte del jurat que, un 
cop més, no ho va tenir fàcil 
per raó del nombre de treballs 
presentats i la seva qualitat. Els 
guanyadors i les guanyadores 
de les modalitats de poesia i 
prosa van pujar a l’escenari a 
recollir el premi i van llegir les 
seves creacions literàries da-
vant el públic assistent. 
L’alcalde de Piera, Jordi Ma-
drid, i el regidor d’Ensenya-
ment i Formació, Josep Maria 
Rosell, van coincidir en felici-
tar els alumnes pel seu treball 
i també al personal docent per 

la important tasca que duen a 
terme diàriament als centres 
educatius.

Reconeixement als millors 
treballs de recerca
Diumenge 23 d’abril, la sala 
de plens de l’Ajuntament va 
acollir el lliurament dels Pre-
mis TREC als millors treballs 
de recerca, uns guardons que 
pretenen reconèixer l’esforç i 
l’excel·lència dels joves i dels 
centres educatius a l’hora de 
formar persones lliures. En 
aquesta desena edició del cer-
tamen s’han presentat un total 
de 14 treballs, onze dels quals 
optaven al millor premi en la 
categoria general i tres en la ca-
tegoria local.
L’acte va comptar amb les in-
tervencions del coordinador 
de batxillerat de l’INS Guino-
varda, Joan Ordi, la directora 
del centre, Isabel Solé, el regi-
dor d’Ensenyament, Josep M. 
Rosell, i l’alcalde, Jordi Madrid, 
que va clausurar l’acte, que va 
comptar també amb la parti-
cipació de membres de l’Aula 
Municipal de Música.
Podeu conèixer el veredicte del 
jurat en els V Jocs Florals i els 
Premis TREC consultant els 
documents adjunts.

Lliurament dels Premis 
TREC i dels V Jocs Florals

Piera viu un cap de setmana de fira

guts d’arreu: el Piera Motor 
Festival i l’exposició de cotxes 
Mustangs, la trobada de col-
leccionistes de sobres de sucre 
i la paella i el kinto popular 
organitzat pels Diables de Pi-
era, van ser només algunes 
de les activitats organitzades. 
Tampoc van faltar l’exposició 
de vehicles Seat, a la Nau de 
Cal Sanahuja, i tallers de tai 
txi, així com el lliurament de 
premis del concurs de dibuix 
de l’Agrupació Sardanista de 
Piera. Al carrer Sant Cristòfol 
es van programar diverses ac-

tuacions i es va batre el rècord 
de l’elaboració del gintònic més 
gran del món (1.000 litres).
Exposicions encara obertes al 
públic
Durant tot el cap de setmana 
es van poder visitar les expo-
sicions dels dibuixos de Pere 
Bosch i Jordi López, dels tapis-
sos d’alt lli de la Magda Farrés i 
la mostra d’artesania i pintures 
a l’oli que es va exposar al Cas-
tell de Piera. Les exposicions 
encara restaran obertes al pú-
blic durant els dies de les Fes-
tes del Sant Crist.
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ARGENÇOLA / LA VEU 

A vui divendres 28 
d’abril està prevista 
l’emissió del docu-

mental De quan anàvem a peu 
– Memòria i futur d’Argençola’ 
al Canal 33. El documental 
forma part del Projecte Ar-
gençola Memòria, engegat 
fa uns anys per l’Ajuntament 
d’Argençola i El Trill, Associ-
ació cultural del terme.
El vídeo és la continuació de la 
feina que al voltant de la con-
servació de la memòria d’Ar-
gençola estant duent a terme 
conjuntament el consistori i 
El Trill. Una feina que ja s’ha 
traduït en un primer audiovi-
sual que es va presentar fa dos 
anys, una exposició de foto-
grafies cedides pels veïns i la 
recollida, selecció i cataloga-
ció de tot aquest material. 
L’objectiu final és conservar 
per a la nostra generació i per 
a les que vindran després, la 
memòria dels nostres pares i 
avis, dels qui van viure a Ar-
gençola abans que nosaltres, 
de com eren i de com vivien. 

Les persones, les famílies i els 
pobles som allò que recordem 
i en gran mesura ens relaci-
onem els uns amb els altres 
a partir d’aquests records i 
vivències comunes. Per això 
cada record és important.
Com a element innovador i de 
connexió amb les generacions 
més joves s’hi ha incorporat, 
en el paper d’entrevistadores, 
a tres noies del poble: Vitoria 
Ferrer van Ginkel, Xènia Solà 
Boladeras i Arlet Solà Bolade-
ras. 
En les entrevistes es recull el 
testimoni de diverses perso-
nes que viuen o han viscut al 
terme municipal. Argençola 

Emissió del documental ‘De quan 
anàvem a peu – Memòria i futur 
d’Argençola’ al Canal 33

té un terme format per vuit 
nuclis de població: Argençola, 
Clariana, Carbasí, Contrast, 
Plans de Ferran, Porquerisses, 
Santa Maria del Camí i Roca-
mora i dos despoblats Alba-
rells i La Goda i té una exten-
sió de 47 km2. Un altre dels 
objectius del projecte és el de 
fomentar la creació de vincles 
entre els veïns dels diversos 
nuclis, implicant-los en pro-
jectes d’abast municipal.
El documental té guió i direc-
ció de Ton Lleonart i Clara 
Vila, realització de Bernat En-
rich i Dan Ortínez, producció 
de Mariona Miquel i grafisme 
de Bernat Enrich.

ARGENÇOLA / LA VEU 

E l dissabte 29 d’abril 
a les 7 de la tarda es 
farà a la Sala d’Actes 

de l’Ajuntament d’Argençola, 
la presentació de la novel·la 
Essències criminals de M. 
Àngels Solé.
M. Àngels Solé (Igualada 
1963) és llicenciada en cièn-
cies biològiques (botànica), i 
ha alternat la seva professió 
com a docent amb les seves 
dues passions, els llibres i les 
plantes. Actualment viu a Ar-
gençola amb la seva família. 
L’entorn rural d’aquest muni-
cipi i un somni recurrent han 
inspirat Essències Criminals.
A Essències Criminals, un 
agent de l’FBI, Stephen Lau-
sach, amb una addicció no 
volguda, és obligat a viatjar 
al centre de Catalunya per 
sotmetre’s a un tractament de 
rehabilitació. En el procés, ell 
i la seva terapeuta, Sam Ivern, 
especialista entre d’altres en 
l’ús d’olis essencials, es veuran 
implicats, conjuntament amb 
els Mossos d’Esquadra, en la 
resolució d’una colla d’assas-

sinats al voltant de la Sagrada 
Família.
La seva és una novel·la ne-
gra, gènere que des de fa uns 
anys ha començat a ser va-
lorat en la seva mesura i ha 
ocupar el lloc que li pertoca 
pels nombrosos lectors que el 
segueixen. Actualment hi ha 
certàmens literaris de relleu a 
casa nostra com BCN Negra, 
Tiana Negra o els més recents 
El Segre de Negre a Lleida o 
El Vi fa Sang a L’Espluga de 
Francolí que han ajudat a fer 
conèixer les obres dels autors 
de fora i a fer d’altaveu dels 
escriptors negres catalans.

Presentació de la novel·la 
‘Essències criminals’ de 
M. Àngels Solé

COPONS / LA VEU 

Després d’editar el de 
la Llacuna, Copons, 
ha estat el segon mu-

nicipi a tenir el plànol del 
nucli del municipi, en el que, 
en format dibuix, es desta-
quen els carrers, places i edi-
ficis més emblemàtics. Amb 
aquestes noves publicacions 
es pretén que el visitant, una 
vegada a lloc pugui situar-se, 
moure’s i identificar els ele-
ments i els principals atrac-

tius turístics de la zona.
El plànol de Copons, segueix 
les mateixes característic que 
el primer;  té un format A3, 
i en una cara inclou els mo-
numents, el patrimoni i els 
espais més destacats i de l’al-
tra la descripció de tots ells. 
La mateixa edició inclou tres 
idiomes; català, castellà i an-
glès i de moment es pot tro-
bar a l’Ajuntament de Copons 
i es pot descarregar de la web 

Copons, la nova entrega de “Nuclis 
amb encant” 

d’anoiaturisme.cat .
L’edició d’aquesta publicació 
ha estat possible gràcies al 
treball conjunt per l’elabora-
ció de continguts de l’Ajunta-
ment de Copons i el Consell 
Comarcal de l’Anoia i la col-
laboració de la Diputació de 
Barcelona. 
Anoia Turisme ja està treba-
llant en l’edició d’un nou plà-
nol, concretament el de Sant 
Martí de Tous. 

Anoia Turisme, ha 
acabat el plànol del 
segon municipi de la 
publicació / col·lecció  
“nuclis amb encant”, 

una iniciativa per 
posar en valor els nuclis 

antics dels diferents 
municipis de l’Anoia 

i  promocionar 
la comarca.

MONTMANEU / LA VEU 

El proper dissabte 29 
d’abril, a les 18h a La 
Sala de Montmaneu, se 
celebrarà l’acte “El pa-
per de l’agricultura en 
el nou país”, amb la pre-
sència de la diputada al 
Parlament de Catalunya 
per Lleida, Montserrat 
Fornells, membre a més 
de la Comissió parla-
mentaria d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació. 
L’acte, organitzat per Es-
querra Anoia es trobar 
en el marc de la campanya La República que farem, i a més de 
parlar del paper de l’agricultura en l’actualitat, també es deba-
trà sobre el seu futur en el nou país, un debat que comptarà, a 
banda de la diputada lleidatana, amb la presència de la diputa-
da anoienca Alba Vergés. 
L’acte està obert a tothom qui hi vulgui assistir i en acabat hi 
haurà un petit refrigeri.  

La diputada Montse Fornells 
explicarà a Montmaneu “El 
paper de l’agricultura en el 
nou país”
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CALAF / LA VEU 

C alaf ha viscut uns dies 
intensos per celebrar 
la Diada de Sant Jordi 

amb propostes programades 
pel consistori i diferents entitats 
que han tingut molt bona par-
ticipació.  
Divendres, 21 d’abril a la tarda, 
va tenir lloc una vetllada dedi-
cada a Montserrat Roig amb 
la presentació del llibre “Amb 
uns altres ulls. La biografia de 
Montserrat Roig”, amb la pre-
sència de la seva autora, Betsa-
bé Garcia. L’acte, organitzat pel 
Casino de Calaf, va comptar 
amb la participació d’un grup 
d’alumnes de batxillerat de 
l’Institut Alexandre de Riquer 
i del professor i escriptor Josep 
Maria Solà. Més tard els calafins 
van poder gaudir del concert 
‘Roig’, en el qual l’actriu i direc-
tora de teatre Mònica Lucchetti 
narra passatges de la literatura 
de Montserrat Roig, la cantant 
Llúcia Vives interpreta cançons 
que li agradaven a l’escriptora 
i el músic i compositor Carles 
Beltran interpreta textos de l’es-
criptora musicats per ell mateix.
L’activitat es va traslladar dis-
sabte al bell mig de la plaça dels 
Arbres. Durant tot el matí, els 
més petits van poder partici-
par en els diferents tallers de 
màscares, masses i maquillatge 
organitzats pels Diables de l’Alta 
Segarra. Molt a prop es va ce-
lebrar ‘Concurs de montaditos’ 
organitzat pel Grup Anifalac, 
que va guanyar la calafina M. 
Antònia Mas.
En paral·lel, a la mateixa plaça, 
es va celebrar la sisena edició 
del Dictat Català de Calaf on, 
petits i grans, van tenir l’oportu-
nitat de demostrar els seus co-
neixements de llengua catalana. 

Judit Morera va guanyar en la 
categoria infantil i Laura Lloret 
en la juvenil. Joel Reñé i Omar 
Salcedo, tot i que per la seva 
joventut pertanyerien a la cate-
goria juvenil, van ser el primer 
i el segon classificats del dictat 
d’adults.

Segona edició dels Jocs Florals
El diumenge, Diada de Sant Jor-
di, es va celebrar l’acte de lliura-
ment de premis dels Jocs Florals 
2017 que va tenir lloc a la Sala 
d’actes municipal de Calaf. En 
aquesta segona convocatòria 
s’hi van presentat 71 obres en 
les diferents categories i subca-
tegories que es convocaven.
Enguany, amb la col·laboració 
del dos centres educatius del 
municipis, es van fer algunes 
modificacions en les categories 
infantil i juvenil per tal de pro-
moure’n la participació. Així, es 
van fer fins a sis subcategories 
de Flor Natural que correspo-
nen als cicles escolars d’inicial, 
mitjà i superior. Abans de pre-
sentar les obres, l’escola es va 
encarregar de fer-ne una pri-
mera selecció.
També es van dividir les catego-
ries per als alumnes de secun-
dària, amb una subcategoria per 
1r i 2n d’ESO; una altra per 3r i 
4t i una darrera per Batxillerat. 
Com en la primera edició, s’han 
mantingut les dues categories 
d’adults, una per a la disciplina 
de poesia i l’altra per a prosa.
Laura Torradas i Elna Fonoll 
van ser les guanyadores de la ca-
tegoria Flor Natural, subcatego-
ria cicle inicial, en la qual el ju-
rat també va decidir atorgar un 
accèssit per al treball d’Arnau 
Tarruella i Wiam Saou. En la ca-
tegoria Flor Natural, subcatego-
ria cicle mitjà, Jorgina Badia va 
ser la premiada i, com en l’altre 

premi, també es va atorgar un 
accèssit per a Jan Comaposa-
da. El darrer guardó vinculat a 
l’educació primària va ser per a 
Joana Garcia que va guanyar la 
categoria de Flor natural, subca-
tegoria cicle superior.
En les obres vinculades a l’edu-
cació secundària i batxillerat, 
els vencedors van ser Adrià 
Reñé per a la subcategoria de 1r 
i 2n d’ESO i Laia Camats per a 
de batxillerat. La subcategoria 
de 3r i 4t d’ESO va quedar de-
serta.
Els darrers premis que es van 
lliurar corresponien a la catego-
ria de Viola d’Or, en disciplina 
de poesia, que va recaure en 
Àngel Fabregat, i l’Englantina 
d’Or, en la disciplina de prosa, 
que va guanyar la calafina M. 
Lluïsa Salazar.
El jurat dels Jocs Florals de Ca-
laf 2017 estava format per Pi-
lar Duocastella, infermera de 
professió i escriptora; Vanessa 
Grau, llicenciada en Filologia 
romànica i catalana; i Meritxell 
Social, llicenciada en Comuni-
cació audiovisual i especialista, 
periodista i especialista en co-
municació digital.

Música per cloure la celebra-
ció
El ja tradicional concert “Calaf 
canta Sant Jordi”, organitzat per 
la Coral Ressons, va servir per 
cloure els actes de celebració de 
Sant Jordi. Enguany va ser un 
concert molt especial ja que va 
servir per retre homenatge a la 
trajectòria de la professora de 
música calafina, Teresa Escolà. 
La proposta va comptar amb la 
participació de la pròpia coral, 
la coral Tríade de Terrassa i 
la col·laboració especial de 
músics, solistes i corals pro-
vinents de la seva escola.

Poesia i música, grans protagonistes 
de la Diada de Sant Jordi calafina

CALAF / LA VEU 

Aquest dilluns han co-
mençat les obres per 
fer diferents canvis a 

l’avinguda de la Pau de Calaf 
que han de permetre millorar 
la mobilitat i la seguretat de 
vehicles i vianants.  A mitjan 
de la propera setmana es farà 
efectiva la prohibició d’aparcar 
a la banda esquerra en sentit 
ascendent, així que només es 
permetrà aparcar en la banda 
dreta.
El canvi vol resoldre el prin-
cipal problema detectat en 
aquesta avinguda que és la difi-
cultat de pas quan dos vehicles 
es troben circulant en sentit 
contrari. A més, per tal d’in-
crementar la seguretat de les 
persones que es mouen a peu, 
s’incorporaran tres passos ele-
vats de vianants.
Aquests i altres canvis viaris 
al municipi, que l’Ajuntament 

de Calaf ha consensuat amb 
els veïns, estan avalats pels in-
formes dels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Calaf i s’han 
avaluat a partir de l’Informe 
de Mobilitat que la Diputació 
de Barcelona va fer l’any 2005, 
i que l’actual govern municipal 
ha recuperat.

Els treballs d’adequació
Durant aquesta setmana s’estan 
fent les obres per tal de poder 
elevar els passos de vianants 
que coincideixen amb uns 
treballs de canalització de la 
companyia del gas. Per aquest 
motiu es no es pot aparcar al 
seu voltant. La previsió és que 
el proper dimarts, 2 de maig, 
es talli el trànsit a tota l’avingu-
da de la Pau per fer els treballs 
d’asfaltat i pintura.
L’endemà, quan s’obri de nou, 
ja es faran efectius els canvis, 
deixant aparcar només en una 
banda de l’avinguda.

Obres per millorar la 
mobilitat de vehicles i 
vianants a l’av. de la Pau

CALAF / LA VEU 

C om cada primer de 
maig, els calafins i ca-
lafines tenen el proper 

dilluns una cita a l’ermita de 
Sant Sebastià. Una bona oca-
sió per retrobar-se i gaudir de 
la natura en el turó més em-
blemàtic del municipi.
Aquells que ho vulguin poden 
participar de la processó que 
sortirà a les 11.00 hores des 
de la plaça Gran, i que porta-
rà els participants fins al peu 
de l’ermita. Paral·lelament, a 

la mateixa hora, començarà 
‘La gran parada’ un taller de 
circ, dirigit als més menuts, 
que anirà a càrrec de Tot Circ. 
Com a novetat, enguany tam-
bé es faran sardanes abans de 
la missa, a les 11.15 hores, amb 
la Cobla Riella d’Agramunt. 
A les 12.00 hores tindrà lloc 
la missa solemne a l’ermita 
de Sant Sebastià, i després, a 
l’esplanada, la segona part de 
la ballada de sardanes. 
En cas de pluja, les sarda-
nes es faran a la Sala d’ac-
tes municipal. 

Dilluns, Aplec al turó de 
Sant Sebastià



L’Igualada HC s’allunya de la zona de descens 

L’IHC està vivint un moment dolç. Foto arxiu Joan Guasch.

HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada viu un dels 
moments més dolços 
de la temporada i con-

tra el Club Hoquei Caldes ho 
va certificar amb una nova 
victòria. Els homes de Ferran 
López encadenen així tres vic-
tòries seguides i recullen 10 
punts dels últims 12 possibles. 
Els arlequinats van fer un gran 
feina en defensa i van saber 
transformar les ocasions de les 
que van disposar, anant sempre 
per davant al marcador i sense 
donar gaires opcions de que el 
Caldes s’endugués punts de Les 
Comes. 
Poc es podia preveure durant 
la primera part que el partit 
acabaria amb un total de sis 
gols. Durant el primer temps 
es van veure dos equips molt 
metòdics, que havien fet un 
gran treball estudiant el rival. 
Era un partit molt defensiu, 
on cap dels dos conjunts ge-
nerava perill real. Igualadins i 
calderins van optar per no ar-
riscar i mantenir possessions 
llargues de pilota, fins que el 
partit es trenqués i poguessin 
aprofitar una oportunitat.
Però enmig d’un partit on la 
defensa era tant important, 
l’Igualada va tenir un minut de 
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   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona 67 25 22 1 2 120 50
2. Reus Deportiu 56 25 17 5 3 114 67
3. Club Patí Vic 55 25 17 4 4 99 58
4. Coinasa Liceo  46 24 14 4 6 91 64
5. Voltregà 44 25 13 5 7 68 50
6. Moritz Vendrell 38 25 11 5 9 81 78
7. Noia Freixenet 31 25 9 4 12 73 74
8. Igualada Calaf 29 25 8 5 12 73 80
9. ICG Lleida 29 25 8 5 12 70 87
10. Lloret 29 25 8 5 12 50 78
11. Enrile Alcoi 28 24 8 4 12 72 91
12. Citylift Girona 25 25 7 4 14 60 81
13. Caldes Laser 23 25 5 8 12 56 75
14. Vilafranca 23 25 6 5 14 61 89
15. Manlleu 20 25 4 8 13 58 84
16. Alcobendas 16 25 4 4 17 73 113

OK Lliga

 Lliga Europea  CERS  Descens

Jornada 25
Reicomsa Alcobendas - Voltregà 3-5
Noia Freixenet - ICG Lleida 6-2
Citylift Girona CH - Reus Deportiu 1-3
Vilafranca Capital del Vi - Vic 2-6
Manlleu - CE Moritz Vendrell 0-2
Igualada Calaf Grup - Caldes  5-1
Lloret - FC Barcelona Lassa  1-5
Enrile PAS Alcoi - Coinasa Liceo dia 13

Jornada 26
Club Pati Vic-Reus Deportiu
FC Barcelona Lassa-Vilafranca
Liceo-Lloret Vila Esportiva
Vendrell-Enrile Pas Alcoi
Icg Software Lleida-Manlleu
Voltregà-Noia Freixenet
Làser Caldes-Reicomsa Alcobendas
Igualada Calaf-Citylift Girona

brillantor ofensiva que va mar-
car la resta del partit. Al minut 
17, Francesc Bargalló tirava de 
classe i veterania per transfor-
mar una falta a la frontal de 
l’àrea, a l’esquerra el punt de la 
falta directa. El de Sant Sadurní 
va superar a Cesc Campor amb 
un xut directe que va entrar 
per l’escaire, l’únic forat que 
hi havia a la porteria. I només 
43 segons més tard, Tety Vives 
marcava el segon amb un xut 
creuat, després d’un magnífic 
contraatac. Un minut elèctric 
en una primera part marcada 
per l’ordre defensiu. 
La segona part va començar de 
manera immillorable. Al pri-
mer minut de joc, Roger Bars 
feia el tercer amb una magní-

fica vaselina després d’una pas-
sada de Sergi Pla. En un partit 
on es prioritzaven les defenses, 
l’Igualada havia tret petroli de 
les seves oportunitat i tenia 
una còmoda renda de tres gols 
quan va arribar el pitjor tram 
del partit. Al minut 30 el Cal-
des va reduir distàncies mitjan-
çant Xavi Rovira. Els jugadors 
de l’Igualada van protestar l’ac-
ció i van reclamar alçària, però 
el gol va pujar al marcador.
A la jugada següent, Roger 
Bars va rebre una falta desco-
munal que el va deixar estès a 
terra, queixant-se d’un cop a 
les espatlles. El Pavelló de Les 
Comes va reclamar la targeta 
blava i els jugadors de l’Igua-
lada van intentar parlar amb 

la parella arbitral, però l’acció 
va acabar sense falta del Club 
Hoquei Caldes. Roger Bars es 
va haver de retirar de la pista, 
molt adolorit. En el post partit, 
Ferran López va assegurar que 
“el Roger està bé, ha estat un 
cop. No ha tornat a jugar per 
prevenció, però la setmana que 
ve entrenarà amb normalitat”.
Aquestes dues accions van 
donar ales al Caldes, que per 
primer cop des de que havia 
començat el partit va creure en 
un joc més ofensiu i somiava 
en endur-se alguna cosa de Les 
Comes. Van ser uns  minuts 
molt difícils per l’Igualada, on 
el Caldes va pressionar molt 
intensament i amb més ritme. 
L’Igualada, que semblava que el 
gol en contra l’havia col·lapsat 
una mica, va patir amb el joc 
del Caldes i li costava circular 
la bola, però va fer un esforç 
majúscul que li va permetre 
mantenir el 3 a 1 fins que a falta 
de deu minuts del final, va tor-
nar a dominar el partit. 
Als minut 34 i 38 hi van haver 
dues faltes directes, per acu-
mulació de deu faltes. Primer 
el Caldes i després l’Igualada 
no van aprofitar l’ocasió. Però 
Emanuel García, que no havia 
pogut transformar la falta, no 
va renunciar a aportar el seu 

gol a la victòria i al minut 40 va 
aprofitar una passada esplèn-
dida de Bargalló per rematar 
a plaer el 4 a 1. Una altra ve-
gada amb tres gols de renda, 
l’Igualada va tornar a dominar 
el partit, amb bones passades, 
jugant més la pilota i marcant 
el ritme. El Caldes pressionava, 
però els arlequinats es van so-
breposar.
A falta de tres minuts del fi-
nal, Sergi Pla va aparèixer i 
va fer una fantàstica vaselina 
per posar el 5 a 1 definitiu i 
merescut. Amb aquesta nova 
victòria, l’Igualada encadena la 
millor ratxa de la temporada i 
es col·loca vuitè amb 29 punts, 
deixant el descens a sis punts. 
Ferran López va admetre que 
“el Caldes ho ha posat molt di-
fícil, però ens hem sabut adap-
tar al joc per guanyar”. El tècnic 
arlequinat va matissar la bona 
feina defensiva dels seus juga-
dors i va dir que “quan la clas-
sificació té aquests números, el 
primer que has de fer és treba-
llar i ordenar-te, i ho vam fer”.
El pròxim compromís de 
l’Igualada torna a ser a Les Co-
mes, el proper dissabte dia 29 a 
les 18:30 davant el Girona.
Igualada HC: Elagi Deitg, Ro-
ger Bars (1), Met Molas, Sergi 
Pla (1) i Emanuel Garcia (1) 
- equip inicial - Francesc Bar-
galló (1), Tety Vives (1). Dani 
López, Jordi Méndez, Manuel 
del Valle.
Caldes: Campor, Galbas, 
Mulera, Rovira (1) i Acsensi, 
-equip inicial- Urbano, A. Ac-
sensi i Blanquer. 

El CAI, classificat per a la final A 
del Campionat de Catalunya d’atletisme
ATLETISME / LA VEU 

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

Petromiralles aconseguiren  el 
4t. lloc global, confirmant la 
seva classificació per a la  Final 
“A”, a la 2a  jornada del Cam-
pionat de Catalunya de clubs, 
que es va dur a terme dissabte 
a les pistes d’Amposta. El vent 
va bufar amb gran intensitat, 
influint particularment en les 
proves de velocitat i tanques 
disputades amb vent contrari, 
i en les de salts, amb vent fa-
vorable. També en la resta de 
proves va influir clarament en 
els registres assolits.
En la puntuació global de les 
2 Jornades, el CAI Petromi-
ralles, amb 50.042 punts, està 
situat en un magnífic 4t. lloc 
entre els 33 clubs participants, 
per darrera de l’A.A. Catalunya 
(53.515 p.), del Cornella Atl. 
(52.212 p.) i de l’ISS-L’Hospi-
talet (51.919 p.), i per davant 
de l’Avinent Manresa (50.005 

p.), i del F.C. Barcelona, 6è 
amb 49.840 p., entre altres. La 
Jornada final, amb la partici-
pació dels 8 millors equips del 
Campionat, es durà a terme el 
proper 7 de maig, diumenge 
tarda,  en pistes pendents de 
confirmar.
En la 2a Jornada del grup A de 
dissabte a les pistes d’Ampos-
ta el CAI Petromiralles, amb 
algunes baixes en la seva for-
mació, va ser 2n. amb 24.560 
punts, darrera de l’Avinent 
Manresa, guanyadors amb 
24.999 punts, i per davant del 
Lleida UA., 3ers. amb 24.365 
punts, del  C.A. Tarragona, 4ts. 
amb 18.989 punts, de l’Espor-
tiu Penedès, 5ens. amb 13.378 
punts, i del  Dinami-k de Vi-
lanova i la Geltrú, 6ens. amb 
11.313 punts. La U.A. Mont-
sià va sumar 10.271 punts, i el 
C.A. Terres de l’Ebre  8.689, al 
Critèrium Català de Clubs.
De l’actuació dels i les atletes 
igualadins, cal destacar les vic-
tòries de  Santi Ramos en 110 
m. tanques, amb 15”36 i de 

Darío Sirerol en el triple salt, 
amb 14,46 m. , i els 2ns llocs 
d’Iván Zarco en 3.000 m. obs-
tacles, amb 10’07”04, de Gui-
llem Carner en 400 m.ll. amb 
52”65, d’Albert Nogueras en 
1.500 m.ll. amb 4’07”07, se-
guit d’Abdessamad Oukhelfen, 
3r amb 4’09”44 en masculins.  
També 3ers foren Adrià Ber-
tran en Disc, amb 35,57 m., 
i Josep Mª Lagunas en Mar-
tell, amb 36,76 m. i l’equip de 
relleus  de 4 x 100 m. amb 
Aleix Marín - Aitor Caldito 
- Oriol Castells i Victor Pi-
farré,  amb  44”22.

En femenines van  sobresor-
tir  Cora Salas, guanyadora en 
Llargada, amb 6,05 m., Paula 
Blasco 1a en 1.500 m.ll., amb 
4’53”35, i  també  els segons  
llocs de Marta Garrido en Ja-
velina, amb 34,72 m.,  d’Anna 
Asensi en 100 m.ll. amb 13”24, 
de Dasha Malevich en alçada, 
amb 1,58 m. i  de l’equip de re-
lleus fem.   de 4 x 100 m.  amb 
Gemma Ortega - Anna Asensi 
- Judit Bascompte i Cora Salas 
amb  50”09. Foren 3eres Ma-
rina Suria en 3.000 m. Obsta-
cles amb 12’27”54, i Cristina 
Fernández en Pes, amb 9,79 m.



48  |  ESPORTS Divendres, 28 d’abril de 2017

El CBI guanya a Castelldefels (70-75) 
en una sensacional recta final de l’EBA
BÀSQUET / LA VEU 

E l CBI a falta d’una jor-
nada pel final assegura 
7a posició i té moltes 

opcions d’aconseguir definiti-
vament la 5a segons els resul-
tats de la darrera jornada. Es 
quedaria així a una posició de 
la millor classificació de la his-
tòria del club (4t lloc, a la tem-
porada 95-96) sota la direc-
ció del mateix Jordi Martí. El 
primer quart, marcat pel bon 
ritme de joc dels igualadins, 
que aconseguien trobar bàs-
quets fàcils després de la bona 
defensa de l’equip local, que 
es precipitava en les decisions 
ofensives. D’aquesta manera, 
els jugadors visitants aprofita-
ven per posar-se per davant en 
el marcador, en l’inici del que 
més tard, seria un partit difícil 
per ells. El primer quart va ser 
de 18-25.
El segon període, va venir do-
nat pel bon atac dels locals, 
que aconseguien retallar dis-
tàncies amb els jugadors de 
l’Anoia, i posar-se de nou per 
davant, causant problemes en 
l’equip portat per Jordi Martí. 
Poc a poc, van anar salvant 

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Mollet 25 21 4 2038 1804 46 +4
2 Lleida 25 20 5 1993 1819 45 +5
3 Quart 25 17 8 2062 1854 42 -2
4 Barberà 25 15 10 1867 1850 40 -2
5 Igualada 25 13 12 1911 1845 38 +2
6 Sant Adrià 25 13 12 2105 2023 38 +3
7 Palma AE 25 13 12 1896 1940 38 -2
8 Muro  25 11 14 1985 1985 36 +1
9 Valls Nutrion 25 11 14 1816 1929 36 -3
10 Castelldefels 25 10 15 1882 1905 35 -1
11 El Masnou 25 10 15 1725 1744 35 -1
12 Sitges 25 8 17 1756 1897 33 +2
13 Andorra B 25 7 18 1804 1992 32 +1
14 Cerdanyola 25 6 19 1793 2046 31 -6

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 25
Sitges-Barberà Team Values 77-68
Morabanc Andorra B-El Masnou 65-55
Quart-Muro Basket Academy 82-90
Sant Adrià-Valls Nutrion 88-81
Mollet-Cerdanyola Al Dia  104-71
Castelldefels-Physic Igualada 70-75
Palma Air Europa-Pardinyes Lleida 72-79

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 8
Ceeb Tordera-Physic Igualada 53-57
L’Hospitalet-Tarragona 53-38 
Bencriada-Sese 70-73 
Sagrada Familia-Granollers  68-70 
Grup Barna-Arenys 28-75

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 L’Hospitalet 16 13 3  1043 851 29
2 Igualada 16 12 4  896 805 28
3 Arenys 16 10 6  1038 892 26
4 Tarragona 16 9 7  877 789 25
5 Sese 16 9 7  914 916 25
6 Bencriada 16 9 7  938 839 25
7 Grup Barna 16 6 10  769 915 22
8 Granollers 16 5 11  877 969 21
9 Tordera 16 4 12  826 1028 20
10 Sag. Família 16 3 13  848 1022 19

Jornada 26
Barberà-Palma Air Europa
Pardinyes Lleida-Castelldefels
Physic Igualada-Mollet  dia 29, 19h
Cerdanyola-Sant Adrià
Valls Nutrion-Quart
Muro-Morabanc Andorra B
Vive El Masnou-Sitges

Jornada 9
L’Hospitalet-Arenys Basque
Bencriada-Physic Igualada dia 30, 19.15h
Sagrada Familia Claror-Tarragona
Grup Barna-Sese 
Ceeb Tordera-Granollers 

els parcials, fins a arribar a un 
parcial de 24-14, per posar un 
resultat a la mitja part de 42-
39.
El tercer quart, va ser el més 
igualat del partit, amb dos 
equips que lluitaven per en-
dur-se el matx. Van aconse-
guir poder portar el partit als 
millors atacs i defenses de l’en-
contre, fent un parcial de 15-
15, que feia un total de 57-54.
L’últim període del partit, va 
ser favorable al conjunt igua-
ladí, que amb la feina realitza-
da durant tot el partit, va anar 
trobant ocasions per poder 
treballar i finalment endur-se 
l’últim parcial, amb un resul-
tat de 15-21.
BBA Castelldefels: D. Haro (-), 
P. Martinez (-), A. Sese (11), 
M. Pages (-), J. Torres (14), A. 
Olmedo (12), A. Vazquez (0), 
J. Boronat (17), M. Bertomeu 
(0), S. Sole (9), A. Carrasco (7.
Physic CB Igualada A: R. Riu 
(2), E. Burgès (-), M. Moliner 
(0), J. Torres (15), M. Benito 
(9), C. Fons (5), MA. Garcia 
(8), A. Gual (10), X. Creus (2), 
S. Laguarta (0), E. Tejero (22), 
P. Camí (2).
Parcials: 18-25, 24-14 (42-39), 

15-15 (57-54), 13-21 (70-75).
Àrbitres: J. Marin, A. Lucas
El proper partit, serà l’últim 
partit de la temporada, a la 
pista local del Physic CB Igua-
lada A i contra el CB Mollet, el 
proper dissabte a les 19h.

Salvació automàtica 
del CBI femení
Important victòria de les no-
ies de Pep Piqueras en la seva 
visita a Tordera (53-57). Amb 
aquest resultat, l’equip aconse-
gueix la salvació matemàtica 
en la temporada del seu debut 
a Copa Catalunya. 
El partit començava amb les 
locals a bon nivell i les noies 

de l’Anoia desencertades, sen-
se ritme i comenten errors de-
fensius. Això va donar a les de 
Tordera les primeres avantat-
ges en el marcador. (13-7 final 
del primer quart).
Mateix guió en l’inici del se-
gon període on les locals van 
tenir la màxima avantatge del 
partit (17-7). Després d’un 
temps mort de les Igualadines, 
el partit va donar un gir, les de 
l’Anoia van pujar línies i in-
tensitat defensiva aconseguit 
dificultar el joc del Tordera i 
dominant per complert el par-
tit. Amb un parcial de 4-20, es 
va arribar al descans amb un 
esperançador 21-27.

A la represa, les noies de Pep 
Piqueras van seguir amb el 
bon nivell de joc i dominant el 
partit. Només l’encert en el tir 
en moments clau van perme-
tre al Tordera no desengan-
xar-se del partit. (43-35 minut 
30). En els últims minuts del 
partit, la intensitat defensiva 
de les locals, va mantenir el 
marcador igualat. En aquests 
instants, l’encert en el tir de 
la igualadina Judit Lamolla 
(11 punts en l’últim període) 
combinat amb un bon treball 
defensiu de l’equip, van per-
metre a les de l’Anoia empor-
tar-se la victòria.
A falta de 2 jornades pel fi-
nal de la lliga, l’equip jugarà 
el proper partit diumenge 30 
abril a les 19:15h a Banyoles 
amb l’objectiu de seguir tenint 
opcions de tancar la segona 
fase com a primeres de grup.
CBI: Amatlle (8), Lamolla 
(17), Carner (8), Carrasco (4), 
Jané (12) -cinc inicial – Frei-
xes (2), Sellares (0), Armengol 
(6), Teixidó (0)
Parcials: 13-7, 8-20, 14-16, 18-
14.

ATLETISME / LA VEU 

D issabte passat, es van 
dur a terme a les 
pistes de Mataró, les 

proves corresponents a la Jor-
nada Final  del Campionat de 
Catalunya de Relleus de les ca-
tegories Benjamí, Aleví,  Infan-
til i Cadet masc. i fem.
Hi participaren un total de 14 
equips del CAI Petromiralles/
Dental Igualada. 
Van sobresortir les actuacions 
de les Infantils, Sots Campio-
nes de Catalunya en 4 x 80 m. 
amb l’equip format per Laia Bo-
net - Edit Guzmán - Francina 
Massagué i Núria Moix, amb 

Les infantils del CAI, sotscampiones de Catalunya
43”16.  Les Infantils fem. de 4 
x 200 m. eren igualment sots 
Campiones amb l’equip format 
per Edit Guzmán - Francina 
Massagué -  Núria Moix i Mar 
Planas, amb 1’53”71.
Els Cadets de 4 x 100 m., eren 
4ts. amb l’equip format per Ge-
rard Farré - Eduard Guzmán 
- Pol Roca i Franc Samaniego, 
amb 46”98. Els Cadets de 4 x 
300 m. eren 5ens. amb l’equip 
format per Aitor Caldito - Ge-
rard Farré - Pol Roca i Franc 
Samaniego, amb 2’41”66.
Les Alevines de 4 x 60 m., eren 
6enes. amb l’equip format per 
Mar Buchaca - Alba Cerro - 
Jana Planell i Martina Zunino, 

amb 35”95. Les Alevines de 3 x 
600 m. eren 7enes. amb l’equip 
format per Aya Boulbayem - 
Carlota Mollà i Mar Buchaca, 
amb  6’07”29.   Els Alevins de 3 
x 600 m. eren 6ens. amb l’equip 
format per Oriol Alonso - Olau 
Riera i Joel Roca,  amb 5’46”52.
Els Benjamins de 4 x 60 m. 
eren 6ens. amb l’equip format 
per Youssef Ayyad - Xavier 
Nogales - Aleix Sánchez i Pau 
Sala, amb 40”41.  Les Benja-
mines de 4 x 60 m., eren 7enes. 
amb Laia Cerro - Ingrid Dí-
az-Guerra - Martina Llorach i 
Carla Pomés, amb  42”02.
Les Cadets de 4 x 100 m., eren 
7enes. amb l’equip format per 

Anna Cos - Jordina Gassó - 
Silvia Hohnhaussen i Isabe-
la Lago, amb 52”78. També 
7enes. eren les Cadets de 4 x 
300 m. amb Berta López - Laia 
Planas - Marcel·la Solé i Júlia 
Solé, amb 3’03”27.
Els Infantils de 4 x 80 m., eren 
7ens. amb Nil Cabello - Nico-
lau Gassó - Elias Montoro i Joel 
Sendra, amb 42”49. Els matei-
xos atletes eren 7ens. en els 4 x 
200 m., amb 1’51”23.
Els Alevins de 4 x 60 m. eren 
5ens. de la 1a s/f. amb Marc 
Aguila - Joel Roca - Marc Sen-
dra i Quim Vila, amb 36”95, el 
que no els donava l’accés a la 
final corresponent.

Dos bronzes del CERRR en el Campionat d’Espanya
Del 14 al 16 d’abril va tenir 
lloc a Canencia i Miraflores 
de la Sierra (Madrid), el Cam-
pionat d’Espanya de Curses 
d’Orientació. Van ser sis els 
igualadins que van participar 
al Campionat, amb el Club 
Orientació Catalunya.
Divendres al matí, començava 
el Campionat d’Espanya amb 

la prova de mitja distància. 
Sorprenent 4t lloc de Dídac 
San José a la categoria H20, a 
menys d’un minut del tercer 
classificat.
A la prova dels relleus clàs-
sics. Per primera vegada, un 
dels equips catalans, estava 
format en la seva totalitat per 
membres de l’escola esporti-

va. I és que l’equip format per 
l’Arnau Requena, Dídac San 
José i David Riba, va estar 
a punt de donar la sorpresa 
quedant en 4t lloc en la cate-
goria júnior a només 5 segons 
dels tercers classificats.
En la mateixa categoria, 
Quim Solé va aconseguir un 
5è lloc.

A la prova esprint, Roger Solé 
va aconseguir el bronze en la 
categoria H21A. 
D’aquesta prova, també cal 
destacar el retorn a la compe-
tició de Quim Vich.
A la prova dels relleus mixtes 
Quim Solé, va aconseguir el 
tercer lloc darrere les comu-
nitats de Madrid i Andalusia.



El CF Igualada, en el camí de la tranquil·litat amb 
una important victòria a Rubí (1-2)

Derrota per la 
mínima del CFI 
femení a Mallorca

FUTBOL / PERE SANTANO

V ictòria a domicili del 
Rubí per situar-se a la 
desena posició i po-

sar terra per mig.
Els blaus sabien que era un 
dia per endur-se els tres 
punts cap a Les Comes i se-
guir amb la bona dinàmica de 
l’equip. El partit ha començat 
de la millor manera. Control 
de pilota dels igualadins, que 
s’anaven convertint en suc-
cessives ocasions de gol. Tant 
és així, que al minut 11, Peña, 
ha rematat amb el cap a la 
xarxa, després d’una gran ju-
gada col·lectiva.
Els de Dani Gimeno, estaven 
en una situació molt còmode. 
No obstant, no es podien re-
fiar. Els locals no s’han rendit 
i, al minut 21, han aconseguit 
igualar el matx a partir d’un 
contracop.
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   PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet  64 20 4 5 72 31
2 U. Bellvitge 59 17 8 4 48 16
3 Espluguenc 54 17 3 9 50 41
4 Sant Joan D. 53 15 8 6 66 43
5 Sant Just At. 45 14 3 12 73 61
6 Junior  44 13 5 11 45 49
7 Fontsanta 41 11 8 10 49 42
8 Marianao P. 41 12 5 12 37 37
9 Delta Prat  40 10 10 9 42 45
10 Vilafranca At. 38 11 5 13 36 44
11 Gornal 38 10 8 11 48 59
12 Olímpic  37 9 10 10 48 49
13 Montserrat 35 9 8 12 47 52
14 Martorell 33 9 6 14 48 57
15 San Mauro  32 9 5 15 41 53
16 Dinamic Batlló 26 7 5 17 39 64
17 Moja  23 6 5 18 41 69
18 Cooperativa 21 3 12 14 41 59

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 29 
Fontsanta 2 - 1 Espluguenc 
Cooperativa 2 - 1 Sant Joan D.
Montserrat 2 - 5 U. Bellvitge 
Delta Prat  1 - 0 Vilafranca At.
Can Vidalet 4 - 0 Junior
Marianao P. 1 - 1 Moja 
Gornal 3 - 1 Sant Just At.
Olímpic  1 - 0 San Mauro 
Martorell 3 - 1 Dinamic Batlló

Jornada 30
Vilafranca At.-Fontsanta
Moja-Can Vidalet
Espluguenc-Gornal
Júnior-Prat Delta
D. Batlló-Montserrat
At. Sant Just-Martorell
U. Bellvitge-St. Joan D.
Olímpic-Cooperativa
San Mauro-Marianao Poblet

   PT. g e p gf gc
1 Begues 78 25 3 1 79 27
2 La Munia 61 19 4 6 69 40
3 Joventut Rib. 57 16 9 4 65 36
4 Sitges 54 16 6 7 64 35
5 Piera 49 15 4 10 62 43
6 Òdena 46 12 10 7 45 38
7 Cubelles 42 12 6 11 53 40
8 Martinenca 42 12 6 11 55 54
9 Riudebitlles 40 12 4 13 48 58
10 Anoia 35 11 2 16 55 68
11 Hortonenc 34 9 7 13 59 60
12 Suburense B 34 8 10 11 45 55
13 Calaf 31 9 4 16 56 73
14 Carme 30 8 6 15 54 73
15 Hostalets 30 8 6 15 42 62
16 Sant Pere M. 28 8 4 17 44 63
17 Olivella  27 7 6 16 42 67
18 Sant Cugat S. 15 4 3 22 42 87

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 29 
Sant Pere M. 1 - 4 Begues
Olivella  2 - 1 Sitges
Cubelles 3 - 2 Carme
Hostalets  2 - 0 Calaf
Riudebitlles 4 - 3 Sant Cugat S.
Anoia 2 - 4 Martinenca
La Munia 1 - 1 Hortonenc 
Suburense B 0 - 0 Odena
Joventut Rib. 4 - 2 Piera

   PT. g e p gf gc
1 Santboià 58 17 7 4 56 27
2 Reus B 53 15 8 4 52 34
3 San Cristòbal 52 15 7 6 44 30
4 Balaguer 51 14 9 5 57 31
5 Almacelles 49 14 7 6 59 30
6 Sant Ildefons 43 12 7 8 43 33
7 Lleida B 42 12 6 9 38 31
8 Vista Alegre 40 11 7 9 41 35
9 Viladecans 38 10 8 10 30 27
10 Rapitenca 38 10 8 9 34 33
11 Igualada 38 11 5 11 42 46
12 Alpicat 31 8 7 12 36 50
13 Vilanova G. 31 9 4 15 33 53
14 Vilaseca 30 8 6 13 33 46
15 Suburense 23 5 8 14 30 46
16 Rubí 17 3 8 16 26 50
17 Morell 5 1 2 24 10 62

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 29 
Alpicat 1 - 3 Lleida B
Morell 0 - 2 Efac Almacelles
Vista Alegre 2 - 1 Vilanova Geltru
Rapitenca 1 - 1 Vilaseca
Rubí 1 - 2 Igualada
Balaguer 0 - 2 Santboià
Viladecans 1 - 1 San Cristòbal
Suburense 0 - 1 Reus B
Descansa Sant Ildefons

Jornada 30
Almacelles-Vista Alegre
Santboià-San Cristóbal
Rapitenca-Viladecans
Lleida B-Morell
Vilanova G.-St. Ildefons
Reus B-Alpicat
Igualada-Suburense
Vilaseca-Rubí
Descansa Balaguer

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 30
Òdena-Joventut Rib.
Sitges-St. Pere M.
St. Cugat Ses.-Olivella
Hostalets Pierola-Anoia
Hortonenc-Martinenca
Begues-La Múnia
Carme-Suburense B
Calaf-Cubelles
Piera-Riudebitlles

Jornada 28
Ateneu Ig.-Fàtima
Montserrat B-La Paz
Montbui-Tous
Torre Cl.-San Mauro B
Capellades-Vallbona
Cabrera-Pobla Cl.
La Llacuna-Jorba
Masquefa-Rebrot

   Pt. G E P Gf Gc
1 San Mauro B 73 24 1 2 91 24
2 La Pobla Cl. 64 20 4 3 104 27
3 Capellades  63 20 3 4 95 28
4 Tous  53 15 8 3 58 23
5 Ateneu Ig. 50 15 5 7 88 38
6 Fatima  48 15 3 8 58 44
7 Montserrat B 41 13 2 12 50 47
8 La Torre Cl. 35 10 5 12 52 50
9 Cabrera 32 9 6 12 57 78
10 Rebrot  29 8 5 13 61 77
11 La Llacuna 25 5 10 11 41 69
12 Montbui 25 7 4 16 45 74
13 La Paz  23 7 2 18 47 96
14 Masquefa 22 6 4 17 43 108
15 Jorba  14 3 5 18 42 98
16 Vallbona 10 2 4 20 29 77

Jornada 27
San Mauro B 2 - 0 Ateneu Ig.
Rebrot 0-2 s/a La Llacuna 
Tous 1 - 1 Montserrat B
Vallbona 3 - 3 Fatima
Capellades 7 - 2 Montbui
La Paz  7 - 2 Masquefa
Jorba  1 - 5 Cabrera 
La Pobla Cl. 4 - 1 La Torre Cl.

Tot i així, els visitants no han 
canviat el plantejament i han 
seguit assetjant la porteria lo-
cal, sense sentir-se còmodes 
del tot, i arribant al descans 
amb l’empat a un.
A la represa, després d’un 
triple canvi on han entrat 
Abdel, Eloi i Güell, els iguala-

dins han controlat molt més 
el partit i, al minut 46, Abdel 
ha aconseguit avançar de nou 
als blaus. Amb l’avantatge al 
marcador, els visitants han 
controlat molt més el joc, ge-
nerant ocasions de gol molt 
clares. No s’han convertit, 
però l’equip no patia. D’aques-

ta manera, l’equip ha guanyat 
els tres punts i segueix amb la 
gran ratxa, en què ha aconse-
guit 19 punts dels últims 24 
punts jugats. La diumenge 
vinent, elsb igualadins reben 
el Suburense, equip de la zona 
baixa, una altra ocasió per in-
crementar l’avantatge.

Derrota per la mínima de 
l’Igualada en el seu desplaça-
ment a Palma de Mallorca que 
obliga a sumar els tres punts en 
la darrera jornada a casa per 
assolir l’objectiu de la cinque-
na posició. L’encontre es decidí 
amb un solitari gol de la local 
Patri a manca de vuit minuts 
pel final. El primer temps fou 
de clar domini de l’equip di-
rigit per Jordi Torres. Tot i la 
dificultat que entranya el camp 
del Collerense – tan per les 
mides del terreny de joc com 
per la superfície-, les iguala-
dines portaren el pes del partit 
i trobaren espais per banda per 
crear constants situacions de 
perill a l’àrea balear. La manca 
d’encert però fou un hàndicap 
que al final esdevingué decisiu.
A la segona part les forces 
s’igualaren i el Collerense pujà 
la línia de pressió i s’acostà amb 
més insistència a la porteria vi-
sitant, sobretot en nombroses 
situacions d’estratègia a pilota 
parada. Amb tot però l’Igua-
lada tornà a disposar de bones 
ocasions per com a mínim en-
dur-se l’empat, i fins i tot veié 
com se li anul.lava un gol en un 
fora de joc inexistent.
Aquest diumenge a les 12 fi-
nalitza la lliga amb la visita de 
l’Estartit a les Comes. Aquest 
partit no el jugarà la portera 
Noelia Garcia que disputarà 
fins a final de setembre la lliga a 
Suècia després d’incorporar-se 
aquesta mateixa setmana al 
conjunt de l’AFC Luleä.
Igualada: Noélia Garcia, Es-
ther Soler, Aina Vall, Marta 
Cubí, Elena Alert , Miriam Soli-
as, Laura Ribas (Jéssica Pablos, 
60’), Jana Marimon (Marta Ale-
gre, 66’), Judit Pablos, Mariona 
Marsal i Núria Miquel.
Gol: 1-0 Patri (82’)

MOTOR / LA VEU 

Estem de ple en la setma-
na del XIX Ral·li Ciutat 
d’Igualada i el Moto Club 

Igualada ja té tot l’equip llest i 
preparat per posar en marxa 
aquesta edició, que segueix la 
línia ascendent dels últims anys. 
Amb més d’una vuitantena 
d’inscripcions rebudes, la llista 
promet ser de les més atracti-
ves del calendari, puntuant pel 
Campionat de Catalunya de 
Ral·lis, la Copa de Catalunya 
de Ral·lis d’Asfalt, la Copa de 

Catalunya de Ral·lisprints d’As-
falt, comptant enguany també 
amb la copa de promoció Vo-
lant RACC Trofeu Mavisa, a 
més de les Copes de Regulari-
tat Sport i Super Sport.
El dimecres 26 es publicava 
a la web del MCI www.mo-
toclubigualada.com la llista 
d’inscrits oficial. L’activitat co-
mença al Concessionari Toyo-
ta de l’Avinguda Europa el di-
vendres 28 a les 16:00 amb les 
verificacions administratives i 
a les 16:15 amb les verificaci-
ons tècniques, que duraran fins 

les 20:00 i les 20:15 respectiva-
ment. A les 22:00 Es publicarà 
la llista d’autoritzats a prendre 
la sortida al Taulell Oficial.
El dissabte 29 Es farà el Brie-
fing al Parc Tancat, a les 8:30. 
A les 9:01 sortirà el primer ve-
hicle participant del Podi de 
l’Avinguda Europa, en direcció 
el primer tram, Orpí, de 6,450 
Km que es disputarà a les 9:45 
i a les 12:45. D’allà es va a parar 
a Punta Blava, un tram innova-
dor de 10,920 Km, previst a les 
10:12 i a les 13:12, i per finalit-
zar la secció matinal, el tram 

de Savallà, de 13,200 Km, en 
marxa a les 10:47 i a les 13:47. 
Els participants duran a terme 
un reagrupament seguit d’un 
temps d’assistència. El recinte 
Espai d’Oci Origami acollirà a 
les 17:30 la celebració del podi 
i l’entrega de trofeus de Ral·lis-
print.
A les 17:09, el primer partici-
pant prendrà la sortida a Rubió 
(8,890 Km), tram que es repe-
tirà a les 19:22. Tot seguit, la 
població d’Òdena donarà sor-
tida al tram homònim de 4,230 
Km, a les 17:34 i a les 19:47. 

L’últim tram del ral·li, Castell-
follit, de 7,600 Km té hora a les 
17:46 i a les 19:59. Els vehicles 
que finalitzin tots els trams 
encara hauran de tornar a la 
Ciutat d’Igualada, on, un cop 
arribats al parc tancat, comple-
taran la prova. A les 22:30 es 
publicaran els resultats oficials 
i la cerimònia de podi i entre-
ga de trofeus de Campionat de 
Catalunya i Copes de Regula-
ritat també tindrà lloc a l’Espai 
d’Oci Origami a les 23:00, hora 
en que també s’obrirà el parc 
tancat.

El Ral·li Ciutat d’Igualada arriba a la XIX edició



L’IVC cau a casa amb el Castellar (2-3)
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Juvenil.

Capellades acollirà 
dilluns la jornada de 
futbol femení de l‘Anoia

VOLEIBOL / LA VEU 

E l passat dissabte el Jorba 
Solà Sènior Masculí de 
l’Igualada Vòlei Club va 

rebre el pavelló de les Comes 
al FS Castellar Candelsa. El 
partit va acabar amb un mar-
cador de 2 sets a 3 (19-25/25-
15/25-21/18-25/12-15) favo-
rable als visitants. El partit va 
ser molt disputat per part dels 
dos equips, tot hi que els locals 
no van poder desenvolupar el 
seu joc, no van jugar amb tran-
quil·litat i van cometre moltes 
errades, els del Vallès va aprofi-
tar-ho per guanyar el partit.
El pròxim partit els de l’Anoia 
es desplaçaran a la pista del CV 
Tiana, que és cuer de la classi-
ficació.
Pel que fa al Alain Afflelou 
Sènior Femení A el seu partit 
amb el Alpicat va ser aplaçat 
pel 4 de maig, aixo si aquest 29 
a les 20:00 al forte s’enfrontaran 
al Asfe Sant Fruitós.
L’Alain Afflelou Sènior Femení 
B per a cas del Víkings del Prat 
per un 3-1, sempre amb dispo-
sició de disputar els sets però 
sense concloure amb eficàcia, 
sols en el tercer van reaccionar, 
però en el quart i definitiu van 
tornar a patir de les errades 
habitual, la setmana que ve dis-
sabte al Fortí reben el Colegio 
Aleman a les 16:00 h.
També partit perdut pel Alain 
Afflelou Sènior Femení C, a 
casa del Blanes per un 3-1, par-

tit amb moltes errades, que van 
arrossegar a un joc anàrquic , 
tot que van guanyar un set no 
van estar en disposició de llui-
tar per arribar al cinquè set, 
la setmana que també al Fortí 
rebran al Jaume Balmes a les 
18.00 h.
Els Xp van guanyar per la via 
rapida  al equip de l’Armella 
del Vallés per un 3-0, continu-
ant aixi imbatuts una setmana 
mes, la setmana que ve el 30 
s’enfronten a les 14:00h al Fortí 
al CV Sant Boi.

Equips base
El Juvenil Masculí va visita a 
La palma De Cervelló el dia de 
Sant Jordi ii van estar a punt de 
aconseguir la victorià, donat 
que sols anaven sis jugador i 
dos fora de la seva posició ha-
bitual, al final van disposar de 
varies boles de partit i la preci-
pitació i el excés de confiança 
no van saber tancar el partit, 

que va perdre per 3-2, sols fe-
licitar als jugadors per el gran 
esforç que van fer, la setmana 
que ve es desplacen a Girona.
-El Juvenil Femení va visita 
el Opticalia Vilanova on van 
patir la derrota per un 3-0 , la 
setmana Santa i un gran nom-
bre de baixes no van permetre 
realitzar cap canvi, han passat 
factura al equip igualadí que 
fins a finals del tercer set no 
han posat l’actitud necessària 
per poder lluitar el partit, el 
diumenge 30 a les 10:00 hores 
s’enfrontaran amb el Opticalia 
Blau.
El Cadet Femení va guanyar 
al Opticalia per un 1-3 on les 
jugadores de Laia Pujol, van 
mostrar mes ritme i concentra-
ció, van resoldre amb força sol-
vència el partit, on com sempre 
va estat ple de jugades de molta 
emoció, també el diumenge 30 
a les 12:00h s’enfrontaran amb 
el Opticalia Blau.

FUTBOL / LA VEU 

E l proper 1 de Maig es 
durà a terme la cinque-
na edició de la Jornada 

del futbol Femení, un dia de-
dicat a aquelles noies que volen 
iniciar-se en aquest esport, i 
també per les noies que juguen 
a futbol i que volen millorar 
certs aspectes i passar un dia/
matí diferent. 
Aquesta jornada s’emmarca 
dins de les diverses accions que 
està duent a terme l’actual jun-
ta Directiva de la FCF des de 
fa cinc anys per a la promoció i 
desenvolupament del futbol fe-
mení a Catalunya entre les no-
ies d’edat compreses entre els 6 
i els 14 anys. 
La iniciativa sempre a tingut 
molt bona rebuda, i és que més 
de 3.000 jugadores han partici-
pat en les quatre edicions ante-

Miquel Prat i Laura Díaz, a la Baja 
Almanzora del campionat espanyol
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A vui comença per ter-
res andaluses la Baja 
Almanzora puntua-

ble pel Campionat d’espanya 
de Ral.lis Tot Terreny amb la 
participació del pilot de Moto 
Club Igualada Miquel Prat, que 
estrena copilot concretamen-
te és la Laura Díaz de Cube-
lles amb molta experiencia en 
aquesta especialitat de ral.lis 
tot terreny, doncs la temporada 
2015 va ser campiona d’Espa-
nya femenina d’aquesta dura 
especialitat de l’automobilisme.
Els trams cronometrats estan 
localitzats per les províncies de 
Almeria i Granada. Concreta-
ment el podi de la cerimònia 
de sortida serà aquesta tarda a 
la població granadina de Baza 
i demà dissabte l’arribada serà 
a la població almerienca de 

riors. Aquestes dades complei-
xen amb l’objectiu de promoure 
i fer créixer el futbol femení al 
nostre país i permet apropar-lo 
cada vegada a més noies, ja si-
guin practicants d’aquest esport 
o no. 
Aquesta jornada es celebra a les 
14 Delegacions que té la FCF 
arreu del territori Català. 
L’objectiu es ampliar les fitxes de 
futbol femení, som amb mol-
ta diferència la Federació amb 
més fitxes de tot l’estat. 
Capellades, amb un equip de 
Segona Divisió Femení, com 
també el President és l’entrena-
dor d’un equip de Segona Divi-
sió Femení Nacional a l’Anoia, 
l’equip de més categoria de tota 
la comarca i amb bons resul-
tats, serà la seu de la jornada. Es 
comptarà amb la presència d’al-
guna jugadora que participa a la 
Selecció Catalana o Espanyola.  

Calfont les Moreres 
derrota el Ripollet (4-1)
TENNIS / LA VEU 

E l club Calfont les Mo-
reres va jugar contra el 
CT Ripollet.

Jaume Bernades, del club Cal-
font les Moreres, va guanyar 
6-3/6-4 a Carlos Moreno, el 
seu adversari.
David Sabaté, del club Calfont 
les Moreres, jugà contra Álex 
Moreno, i fou un partit entre-
tingut. El primer set el guanyà 
el jugador del CT Ripollet 6-7, 
el segon se’l va emportar el 
nostre jugador amb un 6/3 i 
el de desempat, també va anar 
a favor del club montbuienc 
amb un 7/6.
Per altra banda, el nostre ju-
gador Carlos Fábregas va ju-
gar contra Alberto Fernández 
del CT Ripollet. El primer set 
va anar a favor de Fernández 
amb un 3-6. El segon set el va 
guanyar el nostre jugador amb 

Serón. Hi competiran amb el 
Buggi Yamaha XYZ 1000R 
que en el primer ral.li puntu-
able d’aquesta temporada, el 
Ral.li Pirineus es va classificar 
en sisena posició i primer de la 

Yamaha EVO Cup europea. En 
aquell ral·li Prat anava copilo-
tat pel gironí Gabi Moiset que 
per aquest ral·li no hi pot par-
ticipar doncs està treballant a 
l’igual que l’igualadí Pep Re-
quena dins l’ organigrama de 
l’empresa SIT, el ral·li Argen-
tina del WRC que també co-
mença avui divendres.
Miquel i Laura el passat dis-
sabte van fer de cotxe “0”, el 
que surt pocs minuts abans 
del primer participant en el 
Ral.li Calaf puntuable per la 
challenge Focuxtrem. El tram 
a disputar era el de Hostalnou 
d’asfalt i en el que hi participa-
ren dos equips de Moto Club 
Igualada, Miquel Pons i Marc 
Que que es classificaren en el 
cinquè lloc i Joan Cañiz i An-
toni Olivella classificats en el 
13è lloc, tots dos equips amb 
Ford Focus 1.6.

Laura Díaz la nova copilot 
de Miquel Prat.

un 7-6 i el de desempat tam-
bé, 6-4.Jordi Fàbrega, va deba-
tir-se contra David Gutiérrez, 
de l’equip contrari. El nostre 
jugador no va aconseguir la 
victòria aquesta vegada.
En la categoria de dobles, ju-
garen Marc Buil i Quim Se-
canell del club Calfont les 
Moreres contra Marc Moreno 
i Guillermo Ruiz del CT Ripo-
llet. Els nostres jugadors van 
guanyar els dos sets 6-4/6-4.
El resultat de l’eliminatòria 
va ser 4-1 a favor del club 
Calfont les Moreres. 



Partit de tràmit de l’Handbol Igualada en la penúltima jornada
HANDBOL / LA VEU 

P enúltim partit de la 
temporada de lliga 
en el que l’Igualada ja 

no es jugava res a la pista del 
Salicrú, perquè te assegurada 
la permanència a la catego-
ria i tampoc podia aspirar ja 
a jugar les fases d’ascens. El 
Palautordera sí que necessi-
tava guanyar com fos, ja que 
li anava poder jugar les fases 
d’ascens .
L’Igualada però no anava 
amb els braços baixats, volia 
guanyar si mes no per orgull 
i perquè juguen per guanyar 
sempre. Però el problema que 
te l’equip aquestes últimes 3 
jornades és encara persistent, 
tenen 4 jugadors lesionats i 4 
mes que per diversos motius 
no poden jugar.
Tot i això els 8 jugadors (de 
14 que han de jugar) han 
lluitat molt i els primers 20 
minuts han estat al nivell del 
Palautordera,( al minut 20 
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el resultat era d’empat, 8 a 
8) però a partir de les hores 
l’esgotament s’ha començat a 
veure en les files dels Iguala-
dins, sense poder fer canvis 
pràcticament, els del Palau-
tordera, que si que tenien els 
14 jugadors a la banqueta, 
s’han aprofitat i al minut 30 el 
resultat era de 14 a 11.
En reprendre el partit a la 
segona part l’ Igualada que 
havia pogut descansar els 

deu minuts reglamentaris ha 
començat amb més força i al 
minut 10 d’aquesta segona 
part han assolit acostar-se al 
marcador , 17 a 16.
Només 1 gol de diferència. 
Resultat que s’ha mantingut 
fins al minut 15 en el que un 
altre jugador de l’Igualada, en 
David Diaz, s’ha lesionat en 
una jugada fortuïta havent-se 
de retirar per no poder se-
guir a la pista. A partir d’ací 

l’Igualada ha hagut de fer 
canvis de posicions que han 
agreujat més la falta de juga-
dors en els extrems, de pivots 
i de laterals. Als minuts finals 
el Palautordera ha demostrat 
la seva superioritat numèrica 
i s’ha anat avançant a poc a 
poc en el marcador acabant el 
partit amb el 32 a 27 definitiu.
Pròxim partit, el últim de la 
temporada de lliga, a Iguala-
da el 29 d’Abril contra el líder 
el A.E. Aula de Barcelona.
Es preveu que l’Igualada per 
aquesta data ja tingui recupe-
rats a uns quants jugadors i el 
partit sigui dels que fan afició.
Entrenats per Pol Cantero 
Carbonell, han jugat a la por-
teria : Eric Plaza (13 aturades)
Jugadors de pista: Oscar Visa 
(3), Jordi Vilarrubias (1), Es-
teban Lezama (4), Sergi Gar-
cia (8), David Diaz (3) Jordi 
Grado (8) i Roger Calzada.

Equips base
St. Miquel-CHI juvenil mas-

culí (19-33)
Jugaren Nil Subirana, Xavi 
Oliva, Iker Sabuquillo, Ge-
rard Carrasco, Ivan Ruiz, Ar-
nau Capitán, Nico Orozco, 
Pep bové amb Ivan Salazar a 
la portería. Entrenador Joan 
Alcoberro. 
Finques Argent CHI cadet 
masculí-St Joan D. A (30-42)
Dirigits per Joan Alcoberro, 
van jugar: Joel Solanelles, Biel 
Morales, Marc Espinagosa, 
Arnau Torner, Marc Mun-
tané, Biel Hornas, Agustín 
Vázquez, Fernando Almen-
dro, David Malpartida, Marc 
Andreu i Pol Calvet
CHI infantil masculí-St. Es-
teve P. (19-22)
St. Llorenç St. Feliu-CHI 
(31-33)
Jugaren Sergi, Alex, Noel, Pol 
, Dani , Igor, Edgar,Dimas , 
Joan, Raúl, Isaac, Marc , Gui-
llem , Hugo anima’n Entre-
nats per: Roger,Nil i Carles 
Staff tècnic: Dani i Dani Paju-
elo Daniel Leon.

GIMNÀSTICA / LA VEU 

D iumenge, el C.G San 
Roque amb la col.
laboració de l´Ajun-

tament de Vilanova del Camí, 
va organitzar la I fase ccee de 
gimnàstica rítmica. Un total 
de 260 gimnastes d’arreu de 
Catalunya es trobaven al pave-
lló de Can Titó per a disputar 
la seva I fase federada en cate-
goria individual o conjunt.
Per part del Club San Ro-
que, en categoria individual, 
van competir Carlota Canela 
(prebenjamí iniciació), la qual 
estrenava el seu ball i era la 
seva primera competició, va 
dur a terme el seu exercici amb 
una gran expressivitat. Lia Es-
cribano i Martina Quintana 
(benjamí iniciació), totes dues 
van aconseguir una gran exe-
cució a pista competint amb 
un gran nombre de gimnas-
tes a la seva categoria. Irune 
Munuera (open infantil amb 
pilota) va estrenar el seu ball 
en competició federada amb 

Primera fase CCEE de gimnàstica rítmica a Vilanova del Camí
molta força i per últim Gisela 
Fontalba (open junior) va rea-
litzar un gran exercici aconse-
guint així la primera posició al 
podi en la seva categoria.
En modalitat de conjunt, re-
presentaven al Club en cate-
goria benjamí mans lliures: 
Lia Escribano, Dayanna More-
jon, Clara Perez, Julia Barroso 
i Martina Quintana. Es van 
plantar a pista amb una gran 
simpatia i execució, que les 
va atorgar la segona posició al 
podi.
En les entregues de medalles 
es va comptar amb la presèn-
cia de l’alcaldessa Noemí Truc-
harte i regidors del govern 
municipal.

El CG Aula, a Pals
Dissabte, es va celebrar a Pals 
la segona fase de Copa Cata-
lana nivell V, on en categoria 
benjamí va participar l’Igua-
lada CG Aula amb Gina Cas-
telltort tornava a ser primera i 
Marc Salvador quart . En cate-
goria sènior pilota, Maria Ibós 

va ser tercera i Ruth Reymundi 
19a. 
Diumenge va ser el torn per a a 
les competicions de CCEE, on 
varies gimnastes individuals i 
conjunts van obrir temporada. 
Es va aplegar un gran nombre 
de gimnastes, participats a la 
primera fase de la zona nord 
de Catalunya. En categoria 
benjamí la participant va ser 
Laia Sànchez que aconseguia 
ser 4a classificada. En cate-
goria aleví quatre van ser les 
representants Gemma Rodrí-
guez, Gara Luna, Gianna Riba 
i Nerea Lara encara a manca 
de resultats. En categoria In-
fantil iniciació i promoció Ali-
na Gili, Berta Enrique, Clàudia 
Cabrera, Anna Planella i Carla 
Cervera que es proclamà ter-
cera, i en categoria aleví open 
Mila Pijoan.
En modalitat de conjunts, en 
categoria benjamí el format 
per, Lia Montferri, Anna Ca-
sado, Carla Hueva, Paula Sa-
llent i Yvette Bernal van ser 
les encarregades de defensar 

al club i l’altre conjunt aleví 
format per Carla Vidal, Alba 
Monell, Ariadna Lladó,  Berta 
Piqué i Marta Elías van pro-
clamar-se primeres.

Dijous la igualadina Míriam 
Alomar, representarà a l’Igua-
lada Club Gimnàstic Aula, al 
campionat d’Espanya que es 
celebra a Guadalajara.
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Encetem la recta final 
dels Jocs Escolars de l’Anoia
JOCS ESCOLARS / LA VEU 

D issabte engegava la 
recta final dels Jocs 
Esportius Escolars 

de l’Anoia, després de l’atu-
rada de Setmana Santa. Els 
Campionats de Poliesportiu ja 
es preparen per l’acte de clo-
enda, el 6 de maig en categoria 
Benjamí i els Alevins el dia 13 
de maig.
També dissabte es va celebrar 
la 1a jornada del Campionat 
Comarcal d’Escacs. L’Escola 
Castell d’Òdena va acollir els 
participants d’aquesta primera 
jornada. Podeu consultar tota 
la informació del campionat a 
la pàgina web del Consell Es-
portiu de l’Anoia.
Diumenge, al CEM La Bonai-
gua de Sant Just Desvern, va 
tenir lloc la 4a i última jor-
nada del Campionat de Pa-
tinatge Artístic Escolar. Els 
participants benjamins del CP 
Hostalets van representar la 
comarca de l’Anoia en aquest 
última jornada. Podeu consul-
tar tota la informació i resul-
tats clicant aquí.
4a. Jornada Comarcal Patinat-
ge Artístic - Benjamí B
5. Carla Matoses Guardiola 
CP Hostalets 35,40
6. Aitana Iglesias Calvet 
CP Hostalets 35,80
4a. Jornada Comarcal Patinat-
ge Artístic - Benjamí C
1. Mar Bordes Hernández 
CP Hostalets 37,90
12. Laia Calpe Jabalera 
CP Hostalets 34,10
21. Laia Valle Pellitero 
CP Hostalets 30,90
Aquest cap de setmana l’agen-
da del Consell Esportiu de 
l’Anoia proposa activitats per 
a tots els gustos. A part de la 
jornada de JEEA, els equips 
que participen al Campionat 
de Poliesportiu Prebenjamí es 
mediran a l’estadi atlètic a la 

  ASS N C A T V
1 ESCOLÀPIES 3-4 33 12.5 11,5 11 68 96
2 MOWGLI “4” 37 9 11 8 65 104
3 R. CASTEL. “B” 4 26 13 12,5 9 60,5 88
4 JESÚS-MARIA 18 13.5 13 14 58,5 96
5 MONALCO 25 10 9,5 13 57,5 104
6 MOWGLI “3” 21 14 8,5 11 54,5 94
7 GARCIA LORCA 25 8.5 14 6 53,5 96
 MARISTES 23 8 10,5 12 53,5 86
9 EMILI VALLÈS 24 12 10 7 53 94
10 D. MARTÍ T. 23 11.5 12 4 50,5 96
11 ATENEU 21 9.5 13,5 5 49 96
12 R. CASTEL. “A” 3 25 10.5 9 1 45,5 88
13 MONTCLAR 18 11 1 2 32 96
14 D.MARTÍ VERD 13 7.5 8 3 31,5 88

POLIS benjamí femení

POLIS benjamí masculí 3r

POLIS benjamí masculí 3r-4art

POLIS benjamí masculí 4art

POLIS aleví masculí

POLIS aleví femení

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 1 16 13 2 1 155 87 44 128
2 EEM FONT-RUBÍ 16 11 2 3 151 105 40 128
3 MARISTES MX 14 9 1 4 124 86 33 112
4 S.E.C.C. - SALA  14 7 2 5 121 103 30 112
5 ESCOLÀPIES M 15 6 2 7 123 117 29 120
6 MONALCO 2  15 5 0 10 105 135 25 120
7 ESCOLÀPIES  13 5 0 8 98 110 23 102
8 LA GRANADA  13 3 1 9 70 124 20 92
9 LA RÀPITA  12 0 0 12 49 129 12 88

BÀSQUET aleví  

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EEM FONT-RUBÍ 6 5 0 1 176 144 11 40
2 CAPELLADES A 8 3 0 5 236 242 11 64
3 BÀSQUET RIBES 8 3 0 5 244 258 11 56
4 PERE VIVES 7 4 0 3 238 260 11 56
5 EMILI VALLÈS 7 3 0 4 182 172 10 56

BÀSQUET infantil-A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 18 15 0 3 775 476 33 144
2 MARISTES 17 14 0 3 699 438 31 128
3 E.ANOIA B 18 12 0 6 564 438 30 124
4 PERE VIVES 16 13 0 3 576 447 29 120
5 CB LLORENÇ 17 7 0 10 424 498 24 132
6 CASAL CATALÀ 16 7 0 9 407 409 23 128
7 CB ROQUETES 17 5 0 12 508 692 22 136
8 E.ANOIA A 17 5 0 12 436 633 22 128
9 VILANOVA 17 3 0 14 334 583 20 132
10 CAPELLADES 15 3 0 12 339 448 18 120

BÀSQUET cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS 17 16 1 0 182 90 50 132
2 MARISTES 17 13 2 2 165 107 45 132
3 G.LORCA B 17 11 2 4 157 115 41 136
4 ESCOLÀPIES 17 9 2 6 149 123 37 132
5 FS VILANOVA  17 9 1 7 142 130 36 120
6 AC. IGUALADA 17 6 4 7 138 134 33 134
7 J. MARAGALL 17 7 0 10 127 145 31 134
8 MONALCO 17 4 3 10 113 159 28 134
9 G. LORCA A 17 1 2 14 101 171 21 136
10 PIERA 17 0 1 16 86 186 18 122

FUTBOL SALA aleví

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS B 9 6 1 2 45 25 19 72
2 ESCOLA PIA  9 5 1 3 35 30 16 68
3 MARISTES 9 4 1 4 26 24 13 68
4 PERE VIVES 9 3 1 5 29 29 10 72
5 LA MORERES 9 3 1 5 16 36 10 66
6 INS BADIA  “B” 9 3 1 5 27 34 10 62

FUTBOL SALA infantil-A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA A 6 6 0 0 31 9 18 
2 MARISTES A 5 2 0 3 16 18 6 
3 MONALCO 1 5 0 0 5 5 25 0 

FUTBOL SALA cadet-A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  5 4 1 0 22 9 13 
2 MONTAGUT 4 1 1 2 12 18 4 
3 MARISTES 5 1 0 4 7 14 3 

FUTBOL SALA juvenil-A

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 SANT QUINTÍ 11 8 0 3 463 354 19 84
2 MEDIONA 11 7 0 4 423 442 18 84
3 VILAFRANCA 11 6 0 5 479 434 17 82
4 SANT RAMON 11 4 0 7 410 457 15 86
5 VILANOVA  10 2 0 8 315 403 12 78

BÀSQUET cadet masculí
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Trobada d’Atletisme. Seguint 
en dissabte, el Campionat 
Comarcal d’Escacs celebra la 
2a jornada i final, clica per a 

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

  ASS N C A T V
1 MESTRAL B 32 7.5 9 9 57,5 96
2 MOWGLI “3” 32 8 7 8 55 90
3 MONALCO 3 3R 27 8.5 7,5 7 50 94
4 ESCOLÀPIES 3R B 24 6.5 8,5 4 43 80
5 D. MARTÍ 3-4 fc 21 7 6 5 39 92
6 AC.IGUALADA 25 5.5 1 3 34,5 96
7 ESCOLA PIA MX 15 9 8 1 33 96
8 GARCIA LORCA 14 5 6,5 6 31,5 82
9 ESCOLAPIES 3-A 22 6 1 2 31 82

  ASS N C A T V
1 J.MARAGALL A 35 8 11 11 65 96
2 RAMON CAST. 28 11 10,5 10 59,5 88
3 EMILI VALLÈS 30 10.5 10 4 54,5 96
4 ATENEU 27 8.5 8,5 9 53 88
5 CASTELL ÒDENA 24 7.5 9,5 9 50 88
6 JESÚS-MARIA fc 26 9.5 7,5 6 49 96
7 MARISTES B 22 7 8 7 44 88
8 G. FOSSAS 3-4 18 9 6,5 4 37,5 96
9 C.ÒDENA MX 17 7.5 9 2 35,5 92
10 MONALCO 2 3-4 17 6.5 7 1 31,5 86
11 J. MARAGALL B 12 6 1 5 24 92

  ASS N C A T V
1 GARCIA F. 4T 33 9 9 9 60 96
2 MOWGLI “4” 30 8.5 8,5 8 55 88
3 ESCOLA PIA A fc 27 7.5 6,5 7 48 92
4 DOLORS M. 4T 23 6 7,5 6 42,5 88
5 MESTRAL A 23 7 6 4 40 92
6 ESCOLAPIES 4T 23 5.5 8 2 38,5 94
7 MONALCO 1 4T 18 8 7 5 38 90
8 MARISTES A 27 6.5 1 1 35,5 96
9 MARTA MATA 12 0 0 4 16 94

  ASS N C A T V
1 MOWGLI “6” 30 11 10,5 10 61,5 82
2 R. CASTELL. “B” 30 10.5 10 11 61,5 96
3 CASTELL ÒDENA 28 8 8 9 53 78
4 GARCIA FOSSAS 24 9.5 11 7,5 52 96
5 MDP IGUALADA 28 7 8,5 6 49,5 102
6 ATENEU 22 10 7,5 7,5 47 88
7 MESTRAL 22 7.5 9,5 4 43 96
8 R. CASTELL.A 22 8.5 7 3 40,5 96
9 MOWGLI “5” 18 9 6,5 5 38,5 86
10 EMILI VALLÈS 20 6 9 0 35 82

  ASS N C A T V
1 RAMON CAST. 30 7 9 9 55 96
2 MONTCLAR A 27 9 7 5 48 78
 MOWGLI 27 7.5 5.5 8 48 88
4 JESÚS-MARIA 23 8 6,5 6 43,5 88
 EMILI VALLÈS A 23 5 8,5 7 43,5 82
6 CASTELL ÒDENA 21 6.5 7,5 4 39 88
7 EMILI VALLÈS B 20 5.5 8 2 35,5 92
8 ATENEU 18 6 6 3 33 88
9 MONTCLAR B 10 8.5 1 1 20,5 68

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 8 6 0 2 226 135 14 60
2 J.MERCADER  6 5 0 1 111 63 11 48
3 MARISTES 8 3 0 5 144 180 11 64
4 CAPELLADES B 7 3 0 4 138 165 10 56
5 EEM MEDIONA 7 1 0 6 66 142 8 56

BÀSQUET infantil-B

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MESTRAL 9 7 2 0 56 24 23 68
2 EMILI VALLÈS A 9 5 1 3 32 23 16 72
3 INS BADIA “A” 9 4 2 3 40 26 14 56
4 C.CLARAMUNT 8 3 0 5 19 40 9 50
5 MONALCO 8 2 1 5 21 37 7 64
6 AC.IGUALADA 9 2 0 7 26 44 6 72

FUTBOL SALA infantil-B

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  B 8 6 1 1 36 12 19 60
2 MARISTES B 8 5 0 3 23 14 15 64
3 J.MERCADER 8 3 1 4 24 26 10 64
4 MONALCO 2 8 1 0 7 10 41 3 64

FUTBOL SALA cadet-B

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 J.MERCADER 8 5 0 3 22 23 15 56
2 MESTRAL 8 4 1 3 33 30 13 60
3 TOUS FS 8 3 1 4 30 29 10 50
4 ALL STAR FC 8 3 0 5 26 29 9 54

FUTBOL SALA juvenil-B

més informació. Sortint de la 
comarca, el CEEB organitza la 
competició de Natació Sincro-
nitzada a la piscina Sant Jordi.

Diumenge, el Parc del Xipreret 
d’Igualada, celebrarà una any 
més la Fase Local del Campi-
onat Cruyff Court Campions 
6vs6. Equips formats per nens 
i nenes de 6è de primària es 
disputaran l’accés a la Final 
Catalana del campionat Cruy-
ff Courts Campions 6vs6.
Consulta tota la informació 
esportiva de la comarca visi-
tant www.ceanoia.cat.



Penúltima jornada del Club de Bitlles Igualada

Empat èpic de l’AVI 
amb l’Horta (1-1)

FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT

E xtraordinari partit el 
disputat al munici-
pal d’Horta, on la fe i 

el treball van ser obsequiats 
amb un ambient primaveral, 
una esportivitat fora de dub-
te i emoció que va fer vibrar 
la grada, blava, per cert. Vi-
sita dels igualadins a un dels 
equips més regulars i capda-
vanters de la competició, que 
compta amb un dels millors 
jugadors de la categoria de 
veterans, Raúl Caballero, un 
autèntic corcó per les defen-
ses.  Encetat el matx els lo-
cals van ser els clars domina-
dors de la primera meitat i els 
blaus, sacrificats com sempre, 
no van deixar escletxa per on 
passessin els hortonencs. A la 
pressió local respongueren els 
blaus amb tímids contracops 
que no acabaren de fructificar 
per poc, al minut 30 un ràpid 
contraatac local fa plantar el 
davanter a l’àrea blava i Diego 
en la sortida a la ratlla de la 
frontal, fa caure al davanter i 
l’àrbitre xiula penal. El mateix 
davanter executa la pena mà-
xima i avança als barcelonins 
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en el marcador 1-0.  A les aca-
balles del primer temps gran 
jugada dels igualadins a l’àrea 
local, fan caure a Enric, penal, 
el llançament surt per damunt 
del travesser.
En la segona meitat els hor-
tonencs van sortir disposats 
a liquidar el matx i van po-
sar setge al marc defensat per 
Diego, que va ser un mur in-
franquejable per els constats 
atacs locals i ajudat per l’enor-
me treball dels jugadors blaus 
que no van perdre la fe en cap 
moment. Fruit de l’enorme 
treball i despesa física, al mi-
nut 90, Pau treu una falta en 
camp propi, pentina Canals, la 
recull Costa i de xut creuat fa 
que els blaus marxin d’Horta 
amb el merescut empat, fruit 
del treball incansable dels ju-
gadors al llarg dels noranta 
minuts.
Pel conjunt igualadí van ju-
gar, Diego, Xavi C., Manel 
C., Farré, Ivan,Solís, Canals, 
Pau, Rober B., Costa, Enric, 
Quim, Tort, a la banqueta 
Ramonet.  La propera jorna-
da els blaus rebran al Bada-
lona a les Comes.

PÀDEL / LA VEU

N ova ensopegada del 
1r equip Subaru de 
PàdelCat masculí a 

casa 0-3 davant el Pàdel Mas 
Ram Badalona. 
David Sabaté/Jaume Dinaret 
van cedir 3-6, 4-6 amb José 
Feloaga/J.L. Segovia, David 
Sanuy/Agustí Homs van cau-
re per un doble 6-1 amb Joan 
Riera/Xavi Marot i finalment 
Marc Bausili/Quim Gasqué 
també van cedir 1-6, 4-6 amb 
Oscar Nert/Rubèn Apresa.
Victoria per 2-1 a casa da-
vant el Pàdel Center Pene-
dès. Aquest resultat permet 
a l’equip Subaru estar en les 
posicions capdavanteres de la 
classificació. 
Marc Rabell/Quim Gasqué 
van sumar guanyant 6-4, 5-7, 
6-4, Marc Bausili/Josep Bu-
ron també van donar el punt 
remuntant un 4-6 per acabar 
amb un doble 6-2 i finalment 
Juanjo De Miguel/Josep Mª 
Méndez van cedir en dos sets.
Ni Oxford ni Cambridge de 
la Lliga +45 tindran opcions a 
guanyar el títol al caure elimi-
nats tots dos, Oxford davant el 
CNI 2-1 i Cambridge enfront 
Les Moreres per 3-0.

Els dos equips hauran de jugar 
pel 5-8è lloc. Davant el CNI, 
Isidre Marimon/Lluís Fernán-
dez van caure en dos sets 
davant Oriol Vilardell/Paco 
Fernández, David Sanuy/Pep 
Ferrer van sumar el punt 
guanyant Pepe Yebra/Siscu 
Garcia en dos sets però en 
el decisiu Jordi Homs/Àngel 
Solé van caure en dos sets 
davant Quim Aguilar/Abde-
lah Zaim.
En front les Moreres Cambri-
dge no va tenir cap opció ca-
ient els 3 equips en dos sets, 
Jordi De Belza/J.J. Penedès 
amb Lluís Piqué/Toni Vall-
daura, Xavi Balp/Jordi Ferrer 

Sort diversa dels equips 
de pàdel de l’Esquaix Igualada

amb Gabriel Vidal/Manel Vi-
larrubies i finalment Jaume 
Grané/David Jaume enfront 
Jaume Mallart/Xavi Valls.
Les noies Subaru de nou van 
aconseguir un nou puntet per 
les tot i perdre 1-2 davant Live 
x padel de Abrera.
Gran Victòria de Mar Piqué/
Irene Gil per 6-2, 7-5 davant 
Rosa Soro/Joanna Díaz, Mò-
nica Ferrer/Antònia Camacho 
van ensopegar caient 2-6, 1-6 
amb Estela Tijeras/Imma 
Alonso i finalment en el de-
cisiu Carme Planell/Gemma 
Fernández van caure en dos 
sets davant Verónica Navas/
Ester Tejero.

El passat 23 d’abril els equips  
A i B del Club Bitlles Igualada 
van disputar la 13a jornada de 
lliga a Les Comes. L’equip A va 
jugar contra Lloreta Kin amb 
els resultats de 350-376 i 387-
38. L’equip B, contra L’Eral 
337-343 1r partit i 351-330 
2on partit.  La jugadora Mila 
Prieto va aconseguir 90 punts, 
el màxim en aquest esport.



Nacho Fajardo, sotscampió 
de Catalunya S17 d’esquaix
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ESQUAIX / LA VEU 

L ’anoienc Nacho Fajar-
do, que ha estat selecci-
onat per la “roja”, queda 

sotscampió de Catalunya S17 
amb el Nil Aguilera 6è a S13 i 
la Montse Fajardo 7a a S13. El 
passat 22 d’abril, el Club Nata-
ció Sant Andreu va acollir el 
Campionat de Catalunya sots 
13 i sots 17 mixt, amb la pre-
sència de tres anoiencs.
Els favorits al títol, P. Georgi-
ev i Pablo Dolz es van impo-
sar, tot i tenir dues finals molt 
disputades. A la categoria sots 
13 el jugador del Club Ciudad 
Diagonal, Philip Georgiev, es 
va imposar a la final a Hugo 
Lafuente del Squash Malgrat 
en un partit força igualat, de-
cidint-se al cinquè joc, amb 
parcials de 11/8 11/7 4/11 9/11 
i 11/7. El tercer lloc va ser pel 
jugador de l’Esportiu Roca-
fort, Joan Serna, al derrotar al 
jove Marc Altarriba (Malibú) 
per 3 jocs a 0.

A la categoria sots 17, el 
montbuienc Nacho Fajardo 
va fer final amb el jugador del 
C.N.Sant Andreu, Pablo Dolz. 
El nostre representat va tenir 
un 2-0 a favor però finalment 
Pablo Dolz, que entrena rtam-
bé a Igualada va remuntar 
guanyant per 3 jocs a 2, 8/11 
6/11 11/8 12/10 i 11/7. El ter-
cer lloc va ser pel Pol Rami 
(Nick Spa&Sport de Barcelo-
na) per davant de Noel Hita, 
júnior que també entrena els 

dimarts al club igualadí.
Cal destacar la bona actuació 
a la categoria sots 13 de Nil 
Aguilera, 6è a S13 i de Montse 
Fajardo que va ser setena tam-
bé a S13.
El jove montbuienc ha estat 
seleccionat per jugar els euro-
peus de Praga amb el combi-
nat espanyol el proper mes de 
maig. Nacho de 13 anys, for-
marà equip amb un murcià i 
una catalana a la categoria de 
menors de 15 anys.

TENNIS / CT POBLA 

C om ja vam anunciar, 
a la Pobla el tennis es 
mou, i és que al Club 

Tennis La Pobla de Clara-
munt, amb l’arribada del bon 
temps, torna a tenir una acti-
vitat força destacable.
Per començar, remarcar que 
finalment l’equip absolut que 
competia a la Lliga catalana de 
la Federació Catalana de Ten-
nis ha aconseguit l’ascens de 
categoria. S’ha aconseguit cer-
tificar l’ascens aquest darrer 
cap de setmana en una elimi-
natòria vibrant a domicili del 
C.T Torribera. Tot i haver-se 
jugat partits molt ajustats, 
els poblatans finalment van 
aconseguir imposar-se per 
1-4. Només ens queda felici-
tar els nostres jugadors per la 
seva constància i esforç: Marc 
Casado, Antoni Duarte, Dani 
Ruiz, Arnau Poch, Antoni 
Jiménez, Carles Casals, David 
Martí, Ernest Poch, Manuel 
Ruiz i Albert Escolar. 
Felicitar també als equips +40 
i +50 per la seva dedicació du-
rant tota la temporada. Han 
dut el nom del C.T Pobla a 
molts clubs de la nostra ter-
ra. Tots aquests jugadors re-
presenten el nostre club amb 
constància i sacrifici, demos-
trant els valors que el C.T Po-
bla porta més de 30 anys pro-
movent, formant jugadors de 
tennis, però sobretot, formant 
persones.
Però quan acaba una competi-
ció, en comencen de noves! La 
primera que volem remarcar, 
el torneig social individual 
que realitzem al nostre club 
anualment ja s’ha iniciat, i 
proximament iniciarem el tor-
neig de dobles. Més de 40 ju-
gadors disputaran els pròxims 
mesos el torneig social per de-

Activa’t amb el CT Pobla!

La igualadina Elisenda Font, 
a l’Europeu de patinatge artístic
PATINATGE / LA VEU 

L a igualadina Elisen-
da Font participa en 
la modalitat de Xous 

Grans que es celebra el 28 i 29 
d’abril a Vendéspace (Moui-
lleron-Le-Captif, França). El 
Masnou, amb l’Elisenda Font 
com a patinadora, es presenta 
amb la coreografia ”La dicta-
dura del cos”. Una coreogra-
fia que, amb un estil propi i 
un patí quasi perfecte, els hi 
dóna opcions a una bona clas-

sificació. Ja en el Campionat 
d’Espanya celebrat a Lleida 
va quedar tercer. Cal destacar 
que aquest esport pot semblar 

minoritari, però no ho és tant, 
ja que la Federació Catala-
na ha tramitat enguany unes 
11.000 llicències d’artístic.  

cidir qui és el millor jugador  i 
la millor parella del club. Cada 
tarda, a les pistes del C.T Po-
bla, hi podreu trobar partits 
de tennis de tots els nivells per 
a gaudir del tennis local.
També ens satisfà anunciar 
que des del club s’ha iniciat 
dues noves aventures, repre-
nent l’organització de tor-
neigs  comarcals de tennis. En 
aquest cas ens hem aventurat 
en l’organització d’un torneig 
de dobles femení, i un altre 
torneig juvenil masculí i feme-
ní per a les categories aleví, in-
fantil, cadet i júnior .  Aquests 
torneigs es desenvoluparan els 
pròxims dos mesos, i esperem 
aconseguir un bona participa-
ció de jugadores/es de tota la 
comarca. 
Pel que fa al torneig femení, 
des del C.T Pobla estem con-
vençuts que hem de donar un 
nou impuls a aquesta catego-
ria, impulsant-la i motivant a 
les jugadores amb nous reptes.
Per a obtindré més informa-
ció, podeu adreçar-vos a la 
nostra web : www.ctpobla.cat .
Per altra banda, el club se-
gueix en la seva política de 
renovació, i un dels aspectes 
més importants és la moder-
nització pel que fa a les reser-
ves de pistes. Tot i que ja està 
instal·lat el sistema, estarà en-
cara dues setmanes de prova, 
per a principis de maig passar 
a estar 100% operatiu. Aquest 
sistema ha de facilitar que els 
nostres socis puguin fer reser-
ves de pistes quan i des d’on 
vulguin. Ja que a més es dis-
posarà d’un aplicació android 
per a fer ús del sistema des del 
telèfon mòbil. 
Avancem amb els temps, ens 
adaptem, ens renovem, però 
sobretot, seguim gaudint del 
tennis i la vessant social del 
nostre club com el primer dia.

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

LYNX 6
ENDURO

A partir 
100€ Mes

en 20
quotes
sense

interessos

sistema  SPLIT PIVOT (Pedaleig independent)

· btt
· ciutat
· carretera
· e-bikes
· urbanes

PROMOCIÓ LYNX 6 ENDURO
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MÚSICA / LA VEU 

Aquest diumenge 30 
d’abril, la música 
torna a ser la prota-

gonista de la Programació 
Gener-Maig del Teatre de 
l’Aurora amb el Cicle Joven-
tuts Musicals d’Igualada, que 
presenta una original propos-
ta: Celloboe, un duet format 
per Marta Vara (oboè) i l’igua-
ladí Edmon Bosch (violoncel), 
una formació poc habitual 
que oferirà un nogensmenys 
original repertori.
Celloboe interpretaran obres 
de Bach, Händel, Chopin, ar-
renjaments fets per a aquesta 
formació de Juan Pardo o Sal-
vador Brotons i, entre altres 
peces, temes del mateix Ed-
mon Bosch. 

Marta Vara (oboè)
Nascuda a Lleida el 17 d’agost 
de 1990, inicia els seus estudis 
musicals als 6 anys obtenint 
el títol de Grau Mitjà (2008) 
al Conservatori Municipal de 
Música de Lleida on estudia 
Oboè amb Encarna Monzó. 

L’any 2009 entra a l’Escola Su-
perior de Música de Catalu-
nya (ESMUC) en l’especialitat 
d’oboè i estudia amb Xavier 
Blanch i Dolors Chiralt (oboè 
i corn anglès). Ha rebut mas-
terclasses de Jaime González, 
Domenique Orlando, Fabien 
Thouand i Klauss König. Es 
llicencia el juny del 2013 a 
l’edat de 22 anys. Des de 2005 
ha participat en vàries orques-

tres professionals i joves, entre 
elles la JONC, JOP, JOIC, la 
Banda Municipal de Música 
de Lleida, l’OBC, l’ Orquestra 
Julià Carbonell...Guanya varis 
premis de Música de Cambra 
entre 2005 i 2007 i participa 
en diversos Festivals de músi-
ca Internacionals. 
Actualment compagina estu-
dis universitaris d’Infermeria 
amb el quintet JAMIN i la seva 

L’original formació Celloboe, al Cicle Joventuts 
Musicals d’Igualada del Teatre de l’Aurora

activitat docent com a profes-
sora d’oboè i llenguatge mu-
sical a l’Escola Municipal de 
Música de Cornellà i l’escola 
BCN Fusió.

Edmon Bosch (violoncel)
Edmon Bosch és un violoncel-
lista català, nascut el 1991. Va 
començar amb el violoncel als 
4 anys i finalitza els seus estu-
dis al Conservatori d’Igualada. 

S’ha especialitzat en activitats 
enoturístiques que mesclen 
música i productes de qualitat. 
Actualment estudia a l’Acadè-
mia Internacional de Barcelo-
na amb Svetlana Tovstukha i 
Melani Mestre. Entre els seus 
treballs destaquen les seves 
actuacions en actes institucio-
nals en l’àmbit del Futbol Club 
Barcelona o formant part de 
l’Orquestra Joves Intèrprets 
dels Països Catalans , dirigida 
per Salvador Brotons, de qui 
rep classes de composició. La 
sensibilitat i versatilitat d’Ed-
mon Bosch el porta a partici-
par en multitud de projectes 
que tenen lloc en el panorama 
musical de casa nostra. 

Horari i venda d’entrades 
El concert de Celloboe tindrà 
lloc diumenge 30 d’abril a les 
19 h. Les entrades 10 € i 8 € 
(amb els descomptes habitu-
als) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.

MÚSICA / LA VEU 

D emà dissabte, 29 
d’abril, començarà 
el Concurs Inter-

nacional Paper de Música 
de Capellades, en la seva 
vint-i-vuitena edició, a la 
Sala Paper de Música.
S’han inscrit un total de 54 
músics (7 solistes, 7 solistes 
amb acompanyant, 8 duos, 

3 trios, 1 quartet i 1 quintet), 
procedents de Barcelona, Gi-
rona, Lleida, Tarragona, Ala-
cant, Cadis, Ciudad Real, Illes 
Balears, Madrid, València, 
Alemanya, Argentina, Bèl-
gica, Xile, Colombia, Cuba, 
França, Gran Bretanya, Polò-
nia, Rúsia i Ucraïna.
El jurat està constituït pel 
mestre Antoni Ros-Marbà 
com a president, amb els se-

güents vocals: Elena Copons, 
Víctor Estapé, Ieva Graubi-
na, Albert Gumí, Josep Suri-
nyac.
El diumenge 30 d’abril, a 
partir de les 10 del matí, a 
la sala Paper de Música de 
Capellades hi haurà la sessió 
final. Acabada la mateixa, el 
jurat elegirà el guanyador.
Tant la primera fase com la 
sessió final són obertes al 

públic i d’entrada gratuïta.
Paper de Música promocio-
narà el guanyador per mitjà 
dels organitzadors corres-
ponents, li oferirà la parti-
cipació en un mínim de 10 
concerts, i li reserva el de 
Primavera de l’any vinent a 
la Sala Paper de Música de 
Capellades, el premi especial 
Hotel Santa Marta de Lloret 
de Mar de 1.400€ i el premi 

d’enregistrament d’un màs-
ter per a l’edició d’un CD. 
El guanyador i finalistes del 
Concurs mitjançant la pro-
moció de Paper de Música 
han actuat en un total de 
12 concerts durant el 2016: 
Evenos String Quartet 
(guanyador 2015), Andrea 
Amador, violoncel (fina-
lista 2015) i Àlex Ramírez 
Gama, piano.

28è Concurs Internacional Paper de Música de Capellades
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TEATRE / LA VEU 

L a Cia. Drama Queens, 
integrada per la iguala-
dina Xènia Castelltort i 

la vallbonenca Esther Sabaté, 
són les encarregades de tan-
car, aquest divendres 28 d’abril, 
la segona edició del Cicle Les 
Golfes. Organitzat pel Teatre 
de l’Aurora, aquest cicle porta a 
l’emblemàtica i acollidora sala 
del teatre, espectacles de molt 
petit format que són petites 
perles que potencien al màxim 
la proximitat entre artistes i 
públic que ofereix l’espai. N’és 
un bon exemple Cabaret dis-
tòpic, un divertit viatge a ritme 
de cabaret per la història de les 
dones i de la Humanitat.
A Cabaret distòpic, els espec-
tadors acompanyaran Ham-
mer i la seva diligent assistent 
en aquest viatge històric per 
descobrir què tenen en comú 
Diotima de Mantinea, Anna 
Bolena, Edda Mussolini i una 
dona a punt de parir als la-
vabos d’una discoteca. Totes 

elles, en algun moment de les 
seves vides, s’han sentit apar-
tades, maltractades, insultades, 
menystingudes o ignorades per 
un home. Tal i com expliquen 
Xènia Castelltort i Esther Saba-
té “en aquest particular caba-
ret, entre stripteases invertits i 
números de màgia no hi ha lloc 
per la rancúnia i el retret, hi ha 
lloc per l’humor, la reflexió i tal 
vegada un futur una mica més 
lluminós que el passat”. 

La figura de la dona al llarg de la 
història, a ritme de cabaret a Les 
Golfes de l’Aurora

Horari i venda d’entrades 
La funció de l’espectacle Ca-
baret distòpic tindrà lloc di-
vendres 28 d’abril a les 21 h. 
a la sala Les Golfes del Teatre 
de l’Aurora. Les entrades 7 € 
i 5,50 € (amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.

POESIA / LA VEU 

A quest dissabte, 29 
d’abril, a les 20h, el 
cicle poètic i musical 

De Pell Sensible, que organit-
za el departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada a l’antiga adobe-
ria de Cal Granotes, presenta 
un recital cantat al voltant de 
la poesia de Màrius Torres. 
Aquest 2017 es commemo-
ren els 75 anys de la mort del 
poeta i, per això, es tornaran 
a escoltar les cançons del disc 
Així t’escau la melangia per 
recordar-lo, amb la cantant i 
compositora Meritxell Gené 
i el músic Txabi Ábrego, que 
reivindiquen el poeta lleidatà, 
considerat en l’actualitat, un 
dels autors catalans més im-
portants i influents del segle 
XX. La presentació biogràfica 
anirà a càrrec del també poeta 
Francesc Rossell Farré.
La producció literària de Mà-
rius Torres és d’una gran qua-
litat i riquesa tècnica, està molt 
marcada pels esdeveniments 
personals –malaltia, aparta-

ment de la vida civil, religiosi-
tat i neguit de la mort– i pels 
esdeveniments públics i po-
lítics –Guerra Civil, crisi dels 
valors republicans i nacionalis-
tes– però, al mateix temps, de-
mostra una gran capacitat per 
a sintetitzar i expressar la rea-
litat personal i col·lectiva. Cinc 
anys després de la seva mort, 
Joan Sales, aleshores exiliat 
a Mèxic, edita conjuntament 
amb el grup de Quaderns de 
l’Exili el volum Poesies (1947), 
que recull noranta-sis poemes 

del fins llavors inèdit autor. 
Però la poesia de Màrius Tor-
res no comença a ser plena-
ment valorada fins que apareix 
dins la col·lecció de poesia més 
emblemàtica de la postguerra, 
Els Llibres de l’Óssa Menor, 
que publica novament el ma-
teix volum des de Barcelona 
el 1950. Tres anys més tard, 
l’editorial Ariel es fa càrrec de 
la tercera edició, amb trenta 
poemes afegits. La quarta edi-
ció conté encara vint-i-dos po-
emes més, algun conte i alguna 

El cicle de música i paraules De Pell Sensible dedica un 
recital, aquest dissabte, al poeta Màrius Torres

carta, precedits d’una profun-
da Notícia biogràfica signada 
pel mateix Joan Sales. Poste-
riorment, la inclusió d’alguns 
dels seus poemes a les diferents 
antologies de la millor poesia 
en llengua catalana, han aca-
bat per divulgar plenament la 
seva obra. La poesia de Màrius 
Torres, íntimament unida a la 
seva trajectòria vital però des-
lligada de referents particulars, 
ha traspassat les adversitats de 
l’aïllament del poeta, el silenci 
forçat de la postguerra, el des-

coneixement de la seva obra i 
l’oblit del temps.
Es poden comprar les entrades 
anticipades al Punt de Difusió 
Cultural i Turística (c/ Garcia 
Fossas, 2) de dimarts a diven-
dres de 19 a 21h i els dissabtes 
i diumenges d’11 a 14h i de 18 
a 21h. També una hora abans 
a taquilla a l’adoberia de Cal 
Granotes (Baixada de la Unió 
s/n). El preu de l’entrada anti-
cipada és de 5 euros i a taquilla 
de 7 euros. L’aforament és limi-
tat a noranta persones.

MÚSICA / LA VEU 

El passat  dimarts 18 d’abril 
tingué lloc, a la Basílica de 
Santa María, l’ofici solemne 
del Sant Crist. La celebració 
fou presidida per el Sr. bis-
be Mons. Romà Casanova. 
La Schola Cantorum  solem-
nitzà la celebració. Aquesta 
formació coral tancava així 
el Triduum Pasqual que co-
mençava divendres 7 d’abril 
amb el miserere al santuari de 
la Mare de Déu de la Pietat, i 

el diumenge 16, solemnitzant 
la Pasqua de Resurrecció al 
convent dels frares caputxins 
de la nostra ciutat. Aquest trí-
duum fou dirigit per en Pol 
Pastor i acompanyat a l’orgue 
per en Josep Xaubet. La Sc-
hola Cantorum finalitzarà les 
actuacions d’abril amb la par-
ticipació en l’ofici cantat a la 
Mare de Déu de Montserrat 
al barri de Montserrat el pro-
per Diumenge dia 30 a les 12 
del migdia oferint, en acabar, 
un petit concert.  

Triduum Pasqual de la 
Schola Cantorum  2017



CULTURA  |  57Divendres, 28 d’abril de 2017

CINEMA / LA VEU 

Cada primavera, el D’A 
Film Festival de Bar·
celona ofereix un re·

pàs exhaustiu a l’actualitat 
cinematogràfica mundial, 
oferint als espectadors la pos·
sibilitat de gaudir d’una sèrie 
de pel·lícules amb un de llarg 
recorregut internacional, èxits 
i premis de crítica i públic, 
combinades amb propostes de 
nous talents i cinematografies, 
tant internacionals com locals.
En només sis edicions, el D’A 
s’ha posicionat com a un es·
deveniment imprescindible 

per gaudir del millor cinema 
independent i d’autor que es fa 
actualment al món. El festival 
és una cita cultural plenament 
arrelada a la ciutat de Barcelo·
na, una experiència única que 
combina les projeccions amb 
la presència de directors i el 
diàleg amb el públic a través 
de xerrades i tallers oberts a 
tothom.
Després d’una primera experi·
ència amb el nom de Seus D’A, 
destinada a afavorir la descen·
tralització del festival i a am·
pliar la difusió d’algunes pel·
lícules presentades al D’A més 
enllà de la ciutat de Barcelona, 

L’Ateneu cinema serà seu del Tour 
D’A Film Festival de Barcelona 2017

aquest any s’amplia l’extensió i 
abast de la proposta. El Tour 
D’A 2017 viatjarà una setmana 
després de l’edició celebrada a 
Barcelona a diferents ciutats 
de Catalunya, ampliant a nou 
les seus que projectaran una 
selecció dels films de la setena 
edició del D’A.
Projeccions:
· Dijous 11 de maig, a les 20h 
Estiu 1993’ (Cineclub Ateneu).
· Dimarts 16 de maig, a les 
20h Nocturama.
· Divendres 19 de maig, a les 
20h Victoria.
· Dissabte 20 de maig, a les 
13h Hermia & Helena.

CULTURA / LA VEU 

Jordi Camins, igualadí prou 
conegut, habitual a AUGA i 
a moltes altres Aules d’Exten·
sió Universitària d’arreu amb 
els seus temes de glaceres i 
muntanya; va sorprendre i 
entusiasmar l’auditori parlant 
de Montserrat sota el títol: 
“Montserrat, Un Univers al 
Cor de Catalunya”.
Repetim la paraula entusias·

mar. No ho voldríem fer però 
no en sabem més per explicar 
la satisfacció del públic. En 
poc més d’una hora va recór·
rer per mil aspectes del massís 
i del Monestir montserratí: del 
cremallera a la fauna, de Sant 
Jeroni als orígens geològics, 
del monjos als primers hotels, 
de Collbató als incendis... Tot. 
Mil històries i infinits records 
per a molts. Per a tots. Impos·
sible dir més i millor. 

Montserrat: un univers al cor 
de Catalunya, a l’AUGA

FOTOGRAFIA / LA VEU 

L’Antic Gremi de Tra·
giners d’Igualada, 
el passat dissabte 22 

d’abril, va celebrar la 37a edi·
ció del Concurs de fotografia 
“Típics Tres Tombs 2017”, or·
ganitzat amb la col·laboració 
de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada. A banda d’inau·
gurar l’exposició, formada 
per una setantena d’obres de 
participants locals i d’altres 
poblacions de Catalunya, es 
va realitzar també l’entrega de 
premis: el primer premi, ce·
dit per l’entitat organitzadora, 
correspongué al vilafranquí 
Josep Catasús Vallès; el segon 
premiat fou Josep Escofet Sala 
provinent també de Vilafran·
ca del Penedès (premi genti·
lesa de Camins i Associats S.A 
· Corredoria d’Assegurances); 

el tercer va ser per l’igualadí 
Jordi Vives Sabaté (premi ce·
dit per Taller Electromecànic 
Pujol); el quart premiat fou 
Manel Caballé Miquel (premi 
gentilesa de Gerard Jardins), 
el qual a més, també va rebre 
el premi especial del concurs 
(premi cedit per Peixos J.Du·
eñas) ; i finalment el cinquè 
premi fou per a Andreu Mi·
quel Bisbal, de la Pobla de 
Claramunt (premi atorgat per 
Instal·lacions Litre y Amper 
S.L). Un cop acabat el lliura·
ment de premis, els assistents 
van poder gaudir d’un petit 
refrigeri.
Des del Gremi de Traginers 
volem agrair a totes les em·
preses, comerços, concursants 
i assistents la seva participa·
ció, així com a l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada la seva 
dedicació i suport.

XXXVII concurs fotogràfic 
“Típics Tres Tombs 2017”

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

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

 Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com
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El primer conjunt de rock a l’Anoia. Festes del carrer de l’Argent a Igualada, 1962

Els 60’s a l’Anoia - Els conjunts (1)

Cròniques des de dins - Xospi de l’Anoia

D oncs els seixan-
ta van ser uns anys 
bons per als joves 

de l’Anoia, puc dir-ho en pri-
mera persona. Ens deixàvem 
créixer el cabell, vestíem dife-
rent, i participàvem d’un canvi 
de cultura a l’hora d’entendre 
els valors, les formes i les ac-
tituds. Era l’any 1961 quan a 
la màquina de discos de cal 
Farré ja sonava el Popotitos 
dels Ten Tops i s’escoltaven 
les guitarres elèctriques dels 
Spotniks i els Shadows, ja en 
el 62, arribaven el Beatles, Ro-
llings,  Kinks i d’altres grups, 
fent que comencés l’època dels 
conjunts a l’Anoia.
Les primeres guitarres elèctri-
ques que vaig veure van ser a 
la festa del carrer de l’Argent 
del 62. Era un conjunt impro-
visat que no tenia nom, crec 
que composat per el Joan de la 
Palma a la guitarra, el Bruno a 
la bateria, el Bergadà a la rít-
mica i el Pelfort de cantant, i 
que van tocar una sola cançó.

En el 63 s’engega
A partir d’aquell primer con-
junt sense nom es van fer els 
que penso són els primers dos 
conjunts d’Igualada. 
Entre finals dels 62 i primers 
del 63, el Bruno, bateria, i el 

Joan de la Palma, guitarra, 
s’ajuntaren amb el Joan Vidal, 
al baix, (el Joan que més enda-
vant obriria el Racó de capves-
pre), l’Àngel Roca, als teclats, i 
l’Agustí Peiró de cantant, fent 
els Tigres. 

Per altra banda, el Ramon Ber-
gada, que venia de interpretar 
cançons del Duo Dinámico 
amb el Trias, s’ajuntà com a 
rítmic amb l’Eduard Finestres, 
a la guitarra solista, el Joan Vi-
dal,  a la bateria,  i el Joan Llo-

Els començaments
part, al baix, donant lloc als 
The JERs, (inicials de 2 Joans, 
Eduard, Ramon), que buscant 
la modernitat enganxaren els 
micròfons amb un flexo a les 
guitarres (veure foto).
Els dos conjunts coincideixen 
a l’Ateneu participant en un 
concurs que es deia “A por 
la fama y por las mil”, tocant 
obligatòriament el What’d I 
say del Ray Charles; i on sem-
bla que a la trobada es comen-
ça a gestar la creació de Los 
Cuervos. Finalment, per cap 
d’any els The JERs fan la seva 
última actuació al Foment. 

En el 64 s’expandeix
Els The JERs havien vist el 
potencial com a cantant de 
l’Agustí dels Tigres i al març 
del 64 li van plantejar fer un  
nou conjunt pensat per tri-
omfar (com així va ser). Una 
vegada entesos apareixen Los 
Cuervos, amb l’Agustí i el 
Joan Vidal de los Tigres, i el 
Finestres, el Ramón Bergada 
i el Joan Vidal dels The JERs, 
que molt ràpidament van fer 
repertori i el tocaren per pri-
mera vegada a Granollers. 
Per altra banda, els tres com-
ponents que varen quedar dels 
Tigres, o sigui el Joan Brunet, 
l’Angel Roca, i el Joan de la 
Palma, van continuar assajant, 
i van anar a tocar a la Costa, 
en concret en un local situat 
en plena sorra de la platja de 
Calella, anomenat El Caribe. 
Finalment el conjunt es va dis-
soldre a mitjans d’estiu quan 
el Brunet va anar a substituir 
temporalment al Joan Vidal 
de Los Cuervos, que estaven 
tocant a Tossa de Mar.Els Tigres, Joan i Angel. The JERs.

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

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

618 19 42 01
www.eucaria.com

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

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

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

Copes dels 
millors vins i 

caves. 

Pinxos i vermuts.

Esmorzars, 
berenars, sopars...

Fes la teva 
reserva!!

(Estem al costat de 
Cal Font)



Participa 
en la història 

del rock a 
l’Anoia!
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Los Cuervos, autògraf.

Atomos Locos.

Rangers.

Sioux,autògraf.

Thunderbolts 1a època.

Thunderbolts 2a època.

En el mateix any apareix un 
nou conjunt, comencen a as-
sajar: els Thunderbolts amb 
el Jaume Rosich a la guitar-
ra, el Tatu a la bateria, l’Emili 
Miramunt al baix i el Calvet a 
la rítmica, evolucionant ràpi-
dament amb l’entrada de Di-
ego Doncel “Jimmy” al baix i 
l’Emilio a la guitarra, tocant 
per primera vegada al passeig 
a la Fira de setembre. 
També engeguen els Duendes 
amb l’Aymerich de cantant, el 
Casas al Piano, el Ramon Fon-
tanillles a la guitarra, el Mari-
ano a la bateria i el Marcé al 
contrabaix elèctric, amb actu-
acions al Mercantil i crec que 
també a la Fira de setembre, 
entre d’altres.
Contagiats per la febre del 
moment, el Santi Carbonell, 
jo mateix i el Joan Maria Raja, 
sense gairebé saber tocar và-
rem fer un conjunt que ano-
menaven Atomos Locos, i que 
mai va arribar a actuar (afor-
tunadament), i alhora també 
comença un conjunt que en el 
65 va alimentar de bons mu-
sics a l’escena musical d’Igua-
lada, eren Les Clochards, amb 
el Toni Miquel, al baix, l’Ismael 
a la guitarra, i el Mike Soteras, 
a la bateria, que crec varen fer 
una única actuació a Capella-
des.

En el 65 es consolida
Los Cuervos, triomfen i co-
mencen a gravar discs, els 
Thunderbolts evolucionen i 
es converteixen amb el Maus, 
conjunts que per la seva im-
portància caldrà parlar-ne en 
detall en les properes cròni-
ques. 
La dissolució dels Tigres va 
permetre que el Bruno a la 
bateria i jo mateix que ja ha-
via après a tocar una mica la 
guitarra, ens ajuntéssim amb 
el Martí i amb el Ros de Jorba 
fent un conjunt  de curta vo-
lada amb el nom dels Golfos, 
estrenant-nos a la revetlla de 
Sant Joan, juntament amb els 
Rangers, un altre conjunt del 
qual ara mateix tinc poca in-

formació i que també existia 
en aquell temps. 
Els Golfos no acabaven de fun-
cionar, recordo l’intent sense 
èxit de treure’ns el carnet de 
l’espectacle al Teatre Capsa 
de Barcelona, tocant l’Apac-
he dels Shadows, de manera 
que el Bruno i jo ens vàrem 
incorporar als  Duendes subs-
tituint al bateria i al guitarra 
Ramon Fontanilles que havia 
anat als Maus, afegint-se tam-
bé el Carballo al saxo, moment 
en què el conjunt es canvia el 
nom convertint-se en Sioux, 
i gaudint d’un autògraf dibui-
xat per l’inefable Mike Soteras. 
D’aquella època recordo en es-
pecial una desafortunada actu-
ació a la Lliga de Capellades i 
per compensar una de bona a 
La Brillante de Castellolí. De 
fet aquesta actuació va ser la 
primera actuació on vaig sen-
tir-me satisfet de com va anar.
El temps va anar passant, el 
Maus van començar les mati-
nals del Rosa, Los Cuervos es 
van convertir en Corbs i van 
continuar gravant discs, els Si-
oux i els  Rangers van continu-
ar tocant i tota una pila de joves 
de l’Anoia es preparaven per la 
segona part de la dècada, on 
els Maus i els Cuervos, delmats 
per la mili, varen anar dei-
xant pas a nous conjunts que 
continuarien la festa, Atomos, 
Broches, Muchachos, Chalecos 
de Capellades, Signos de Vila-
nova, Tony y los Enigmas, The 
Bird Blacks, La Crema, i amb 
tota seguretat alguns més que 
segur hi van haver i que jo no 
vaig conèixer. Seguim... 

Agraïment al Ramon Ber-
gadà, l’Ismael Regordosa, 
el Joan Brunet, el Jaume 
Rosich, el Ramon Fontani-
lles i el Mike Soteras, doncs 
sense el seu punt de vista i 
ajut no hagués estat possi-
ble escriure aquesta cròni-
ca.
De tot plegat n’anirem es-
crivint, crec que hem de 
recuperar la memòria i 
deixar constància d’aque-
lla època de conjunts que 
va trencar motllos i que 
segur va ser important 
per tots els que hi vàrem 
participar, tant els músics 
com els que ens feien cos-
tat passant-ho bé. Espero 
i demano que es poseu en 
contacte mitjançant el cor-
reu xospidelanoia@gmail.
com per informar del que 
creieu convenient per tal 
de poder corregir els errors 
que hi pugin haver i sobre-
tot assegurar que no hi fal-
ti cap músic dels conjunts 
dels 60s a l’Anoia. Prepareu 
les fotografies. 

AFEGEIX 
LA TEVA HISTÒRIA 

PER CONSTRUIR 
LA NOSTRA HISTÒRIA

Los Golfos, cartell de Jorba.



MÓN CASTELLER / LA VEU 

C oincidint amb la Di-
ada de Sant Jordi, els 
Moixiganguers han 

tingut aquest diumenge una 
immillorable celebració dels 
seus 22 anys. En l’actuació 
castellera a la plaça Pius XII 
d’Igualada, els morats han 
descarregat una espectacu-
lar torre de vuit amb folre. 
D’aquesta manera, els primers 
8 pisos de l’any dels igualadins 
han resultat ser del seu castell 
màxim, tota una fita a aques-
tes alçades primerenques de 
temporada. Per arrodonir 
la gran diada, els Moixigan-
guers han descarregat tam-
bé el primer 4de8 d’enguany 
i un 9de7, fent així la millor 
actuació feta mai a la Diada 
d’Aniversari. Els Castellers 
de Sant Cugat, que justament 
han completat la mateixa gran 
actuació que els igualadins, i 
els Castellers de Terrassa, han 
estat les altres dues colles de la 
diada castellera. 
L’actuació ha començat, des-
prés dels protocol·laris pilars 
d’entrada, ni més ni menys 
que amb la torre de 8 morada. 
En descarregar-la, els Moixi-
ganguers han aconseguit un 
dels objectius claus del dia. La 
colla s’ha plantejat aquest cas-
tell, el de més nivell descar-
regat mai en la seva història, 
just a la quarta actuació de la 
temporada; les bones proves 
fetes a Les Cotxeres i les més 
de 190 camises morades que 
aquest diumenge han omplert 
la Pius XII n’eren la millor ga-
rantia. La soca s’ha compactat 
bé i el castell ha pujat man-
tenint les bones mides. Tot i 

així, durant l’aleta de l’enxane-
ta i la posterior descarregada 
els castellers de tots els pisos 
han hagut de treballar més 
que en altres ocasions per de-
fensar l’estructura; però tan-
mateix, la ràpida canalla i la 
confiança i experiència en el 
castell, que ja comença a ser 
llarga sent aquesta la 11ena 
torre de 8 descarregada, han 
fet que s’acabés descarregant 
sense problemes. L’eufòria 
dels Moixiganguers s’ha sentit 
entre els aplaudiments i les fe-
licitacions del públic. 
Després d’aquest gran pre-
ludi, la colla igualadina ha 
descarregat el primer 4de8 de 
la temporada, castell al qual 
també tenien moltes ganes els 
morats. En tercera ronda han 
descarregat un 9de7, cons-
trucció de gran envergadura 
on tres enxanetes han coronat 
les tres torres que envolten 
l’estructura central del tres. 
Per la seva banda, els Caste-
llers de Sant Cugat han realit-
zat els mateixos castells que la 
colla local. En primera ronda 
han descarregat un magnífic 
4de8, en segona ronda han 
completat la primera torre de 
8 amb folre de la temporada 
amb una mica de dosi d’èpica 
i han acabat amb el 9de7. Els 
Castellers de Terrassa han fet 
un 5de7, un 4de7 i el seu pri-
mer 3de7 aixecat per sota de 
la temporada.      

Exhibició castellera per ins-
tituts amb l’EH Moixis!  
Els de la diada de diumenge 
no han estat els únics castells 
fets a Igualada aquest cap de 
setmana. El dissabte al matí, 
va tenir lloc l’acte final del 

Arribada en gran dels primers 
castells de 8 per Sant Jordi

projecte EH Moixis! on han 
participat els instituts Joan 
Mercader, Pere Vives i Aca-
dèmia Igualada. Els alumnes, 
que han constituït les seves 
pròpies colles tutoritzats per 
membres dels Moixiganguers, 
van realitzar diverses estruc-
tures de 4 pisos i pilars en 
una diada castellera on l’alça-
da dels castells no era el més 
transcendent, ja que l’objec-
tiu d’aquest projecte ha estat 
acostar la realitat castellera i 
els seus valors, com el treball 
en equip i la dedicació, als jo-
ves estudiants. 
Les diades castelleres han es-
tat el colofó final d’una set-
mana morada plena d’acti-
vitats com la xocolatada i els 
inflables per la canalla o la 
interessant taula rodona “La 
preparació física per als cas-
tells”, amb el fisioterapeuta 

vilafranquí Joan Torrents i 
el professor d’INEFC-Lleida 
David Carreras.
Ara, els Moixiganguers tenen 

uns dies de descans d’actuaci-
ons però no d’assajos, ja que 
continuaran a tota màquina 
per dur bons castells a la pro-

pera cita del 14 de maig on ac-
tuaran a Lleida amb els Caste-
llers de Lleida i la Colla Vella 
dels Xiquets de Valls.

LLIBRES / LA VEU 

Òmnium Anoia orga-
nitza el proper di-
vendres 28 d’abril la 

presentació del llibre Breu 
història del nacionalisme 
espanyol, de Francesc Pui-
gpelat. Per a l’autor, el na-
cionalisme espanyol és una 
ideologia essencialment 
acrítica, fossilitzada i idèn-
tica a ella mateixa des dels 
seus orígens, fonamentada 

en el caràcter monolític i no 
plural de la nació espanyola. 
L’acte de presentació del lli-
bre serà divendres 28 d’abril 
a les 19.30h al Casal Popular 
d’Igualada, el Foment. Us hi 
esperem!

Breu història del naciona-
lisme espanyol
Quan es parla de naciona-
lisme, els focus mediàtics es 
dirigeixen només cap al País 
Basc o Catalunya. Però, què 

hi ha del nacionalisme espa-
nyol? Arreu de l’Estat no cos-
ta gaire trobar qui defensa 
que ni existeix, ni ha existit. 
I és que l’espanyol és un na-
cionalisme sense mirall, que 
no és capaç de mirar-se a la 
cara i de reconèixer- se com 
a tal. De manera que, per a 
bona part dels espanyols, 
els nacionalistes sempre són 
«els altres». 
Per desmuntar aquestes 
construccions ideològiques, 

Francesc Puigpelat desplega 
un relat assagístic sobre com 
s’ha creat i desenvolupat el 
nacionalisme espanyol. N’es-
tableix els primers antece-
dents en el mític Don Pelayo 
i repassa exhaustivament les 
manifestacions nacionalistes 
espanyoles dels dos darrers 
segles, que arrenquen en la 
Constitució de 1812, passen 
pel desastre del 98, la Repú-
blica i el franquisme, i arri-
ben a l’actualitat.

Presentació del llibre “Breu història del nacionalisme espanyol” 
de Francesc Puigpelat
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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Krujë, un magnífic llegat de l’Albània medieval

Recordant un enreixat

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Arquitectures i veïnatges

Krujë a uns trenta quilòmetres al nord-est  de la capital albanesa, amb 
no més de dotze mil habitants, se’t presenta gairebé solemne traient el 
cap en tota la seva extensió sobre un respectable turó i per sota d’una 

imponent i antiquíssima ciutadella, que recentment ha estat objecte de una 
sèrie de restauracions respectuoses amb les remodelacions d’altres èpoques.
Cronològicament, Krujë apareix ja esmentada a mitjan segle IX com a un cen-
tre episcopal sota el domini bizantí; una dependència que va mantenir durant 
dues centúries. Seguidament, cap a l’any 1200, es va convertir en la capital del 
principat d’Arberia, el primer estat feudal albanès; tot i que en ple segle XIII 
va passar a dependre de diferents mandataris: el regne búlgar, els Anjou, Karl 
Topija i un sector de l’imperi otomà. Poc després ja participaria plenament de 
les destinacions de la història d’Albània.

A les portes d’entrada a la mateixa Krujë, la benvinguda te la dóna la mo-
numental estàtua del seu major dignatari,  Skanderbeg; més endavant, sense 
deixar de recórrer diferents punts del nucli urbà, tots els camins et permeten 
visionar la majestuositat d’un castell -aixecat sobre construccions dels segles 
cinquè al setè- al qual tan sols hi podràs accedir a través d’un vell i empedrat 
carrer en què un renovat mercat t’ofereix un variat aparador de productes pro-
pis del país.

El Castell de Krujë, aquesta ciutadella -considerada als nostres dies com a un 
autèntic santuari i símbol de la resistència popular- se’t persona amb la seva 
singular forma el·líptica i s’imposa reforçat per unes sòlides muralles que al-
berguen les restes d’algunes cases, envoltades alternativament per unes magnes 
torres de senyalització i de guàrdia. Ara bé, són els interiors d’aquest recinte 
fortificat els que et permeten de fer-te a la idea del què va ser realment aquest 
lloc i especialment del què va significar per al poble albanès. El cas és que 
aquesta construcció guarda un gran interès per haver servit de centre de ba-
talla del noble George Kastrioti Skanderberg contra els turcs otomans; més 
endavant, la fortalesa va suportar tot tipus d’atacs enemics i adversitats. Avui, 
allà mateix, el Museu Nacional Skanderberg et regala una exhibició completa 
de la vida, les gestes i els costums d’aquells llunyans dies de l’Edat Mitjana.
Novament, a l’exterior, les vistes des de les alçàries, per sobre d’algunes mes-
quites properes, són summament admirables; per la qual cosa no és d’estranyar 
que aquest indret fos concebut històricament com a un privilegiat punt estra-
tègic i defensiu.  

Moltes persones el recordaran, de quant anaven a veure una exposició a la sala de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, que era ubicada a la plaça de Sant Miquel. 
Eren, juntament amb el llum de l’entrada, uns elements molt peculiars d’aquell 

antic edifici, dels Padró-Serrals.

Van desaparèixer, en el 1997, en el moment en què aquell habitatge fou remodelat, per 
albergar el Consell Comarcal. Donaven un cert relleu a la casa. Ara, aquell enreixat s’ha 
suplert per vidres, donant a l’estança un ambient més modern.
La casa tindria ara, 480 anys, ja que segons consta a la façana, fou edificada (Ef) en 1537 i 
restaurada (Rs) el 1904. Conserva un retall de l’antiga muralla d’Igualada, i la seva arqui-
tectura, respon a l’estil dels segles XVII-XVIII, segons es fa constar en la placa informativa, 
corresponent.

Aquest enreixat i el llum del vestíbul, es poden veure, dibuixats, en un suplement  del “Cor-
reo Catalán”, dedicat a “Cases pairals” (“Etapa, 20, depresión central-Anoia”)· En la ressenya 
corresponent llegim: “En Igualada, la casa Serrals, un linaje de juristas políticos”. 
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Kruja Castell i ciutat

Kruja Castell



DANSA
El Bruc 

Exhibició de danses a càrrec de l’Associa-
ció Mesa de Danza Tradicional Mexicana 
Conchera. 
Diumenge a les 11 del matí a Can Casas.

CINEMA
El Bruc 

Projecció de la pel.lícula familia Wall-e i 
posterior col.loqui sobre el nou model de 
recollida de residus porta a porta. 
Diumenge a les 6 de la tarda al Casal.

CINEMA
Calaf 

Doble sessió de cinema amb la projecció 
de les pel.lícules “El sostre del món” i “A 
bigger Splash”.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí i a les 6 de 
la tarda al Casal.

 DIMECRES 3  

CLUB DEL CÒMIC
Igualada 

Tertúlia adreçada a persones adultes que 
han llegit la mateixa novel·la gràfica, en 
aquesta ocasió “Beowulf ”, de Santiago 
García y David Rubín .
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central d’Igualada.

  DIJOUS 4  

JAM SWING DANCE
Igualada 

Vine a ballar amb la millor música de 
swing, organitza Swing Anoia
Dijous a les 9 del vespre al bar musical 
Hot Blues.

  DIUMENGE 30  

DANSA
Igualada 

18a. Mostra de Dansa Ciutat d’Igualada
Igualada se suma a la celebració del Dia 
Internacional de la Dansa amb una mostra 
a càrrec de diverses escoles de dansa.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

“Celloboe”. Un original concert de violon-
cel i oboè, amb l’igualadí Edmon Bosch, i 
un variat i sorprenent repertori amb au-
tors i arranjaments de diverses èpoques.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

28 CONCURS PAPER DE MÚSICA
Capellades 

28a edició del Concurs Internacional Pa-
per de Música. Sessió final i lliurament de 
premis als guanyadors. 
Diumenge a partir de les 10 del matí a la 
sala Paper de Música.

MÚSICA
Capellades 

Concert de Sant Jordi amb la participació 
de la Coral de Gospel de Santa Oliva i la 
Coral Noves Veus de Capellades.. 
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Pare Tous.

CINEMA FAMILIAR
Vilanova del Camí 

Projecció de la pel.lícula per a tota la famí-
lia “Kung Fu panda 3”. 
Diumenge a les 12 del migdia al Centre 
Polivalent de Can Papasseit.

DIVENDRES 28  

CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Igualada 

Projecció de l’adaptació de l’obra de Gra-
ham Greene dirigida per Carol Reed 
(1949) i tertúlia posterior sobre l’obra “El 
tercer hombre”. 
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

BARRUFAJOCS
Igualada 

Vine a la Biblioteca a gaudir de jocs de tau-
la que s’inspiren en històries i estimulen la 
creativitat. 
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

CABARET
Igualada 

Cabaret distòpic. Un divertit espectacle 
de cabaret amb l’actriu igualadina Xènia 
Castelltort i Esther Sabaté. Un repàs a la 
història de les dones i la humanitat amb 
molt d’humor. 
Divendres a les 9 del vespre a les Golfes 
del Teatre de l’Aurora.

MÚSICA
Igualada 

Concert amb Kamarilla Sextet, Jazz High 
Voltage, un sessió que promet ser força in-
teressant.. 
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al bar mu-
sical Hot Blues.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Breu història del 
nacionalisme espanyol” de Francesc Puig-
pelat. Organitza Òmnium Anoia.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Casal 
Popular, el Foment.

LLIBRES
Sta. Margarida de Montbui 

Oriol Solà i Pol Makuri Redolad fan ba-
lanç de com ha anat aquests temos de pre-
sentacions del llibre “Mig adormits” que 
van començar ara fa un any.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Mont-Àgora.

CLUB DE LECTURA
Vilanova del Camí 

Trobada de persones que han llegit un 
mateix llibre per comentar-lo. En aquesta 
ocasió “Hamlet” de Shakespeare.
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda i a 2/4 de 
8 del vespre a la Biblioteca.

DISSABTE 29 

CLUB DE FILOSOFIA
Igualada 

Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn de la 
lectura d’un text filosòfic. En aquesta oca-
sió “Sapiens, una breu història de la huma-
nitat” de Yuval N. Harari
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

POESIA
Igualada 

Cicle DePellSensible. “Així t’escau la me-
langia” amb Meritxell Gené i el músic Txa-
bi Ábrego
Presentació a càrrec de Francesc Rossell 
Farré, poeta. 
Dissabte a les 8 del vespre a l’antiga ado-
beria Cal Granotes.

28 CONCURS PAPER DE MÚSICA
Capellades 

28a edició del Concurs Internacional Pa-
per de Música amb la participació de 54 
música. 
Dissabte durant tot el dia a la sala Paper 
de Música.

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

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

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

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

FANTASIA EN VERSOS I 
COLORS
Montserrat Ventura i Lloret
Exposició de poesies i dibuixos aco-
lorits inspirats en una visió màgica 
del món de la infància.
Del 3 de maig al 16 de juny 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.

7a. MOSTRA 
D’ARQUITECTURA 

DE LES COMARQUES 
CENTRALS
Mostra del treball dels professionals 
de l’arquitectura d’arreu del territori 
català.
Del 4 al 27 de maig a la sala d’exposi-
cions de la Biblioteca Central.

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

TALLERISME
Cursos: Tic-tac, Explora i Desco-
breixPresentem els treballs creats en 
el nostre taller: construïm, dibuixem 

i pintem gairebé de toT.
De l’1 al 31 de maig a la sala d’ex-
posicions de la Gaspar Camps.

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

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

GRÀFICA ACTIVA. 
PROJECTE REFUGI
160 obres solidàries d’artistes d’ar-
reu sobre la temàtica dels refugi-
ats.
Del 28 d’abril al 16 de maig al Por-
tal del Llevador.

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

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

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

HORITZONTALS: 
1. No és ben bé qüestió de qualitat ni de realitat, ans d’una certa sectaritat. Fil sense fi / 2. Ven 
els seus articles a dotzenes. Sempre es marca amb posterioritat / 3. Estrena camisa. A l’esbarzer 
ens emprenyen, a la casa de la Diagonal les retratem. Xovinisme moderat / 4. Peli al zero per la 
banda del clatell. Principi amargant a les fulles de grèvol (i a la glicina) / 5. De la regió que, per 
falta d’aigua corrent, resulta força diarreica. Àgata d’obsequi amb un electrodomèstic Monix / 6. 
Corren pel mig de la llera. Lògic i comprensible com un suc de taronja / 7. Destrucció d’un teixit 
pel sistema d’autolesionar-se. Al bell mig de les golfes / 8. Tan atapeït que encara no ha arribat 
a l’angle de noranta graus. En Van Gaal quan es deixava anar com un animal / 9. Extrems de la 
Reial. Sense marxar no es pot tocar. Un terç d’aigua / 10. Un teixit de llana que de poc no m’orino. 
Esquitllar la llet entremig de la cua / 11. Liquida el deute. Moviment tan seguit i constant que 
altera qualsevol negató. A l’ànima de les nenes / 12. Peca de certa indefinició, aquest hidrocarbur. 
Mostra la nostra, que és com una bandera / 13. Cromàticament és força mediocre. El més apro-
fitable que ens ha llegat el Nautilus.

VERTICALS: 
1. Hauria estat una brigada molt sociable, si no hagués estat tan policial. Maquinària de pesca / 
2. Apa, babau. Digne de ser valorat i fins de tenir preu i tot. S’ajunten a l’enroc / 3. Tan tossut que 
és més que cabut. Volti sense rumb com li va passar a en Dior / 4. Cargolar-se després de trincar. 
Tàpers d’abans que s’inventés el plàstic / 5. Nucleòtids en cadena a la carnisseria. Potenciadora 
del gust (i no de la sina, precisament). Un altre terç / 6. És qüestió de vocabulari. Tribunals 
eclesiàstics per rematar les fallides econòmiques de la banca / 7. En ple dia. De la frase que en 
basc expressa separació (i en altres idiomes és força relativa). Tronc central d’una assignatura / 
8. I això en podria ser l’estudi final. Hàbits que ja no estan de moda / 9. Rap escapçat. Per aquest 
mineral molts corintis ja tocaren el pirandó. Reu de decapitació / 10. T’oxida tan de pressa que de 
seguida t’orina, aquest verí. O és malvat o no val re / 11. És clar que no para de parir, si va sempre 
despullada... De l’anyell que pastura pel canyissar / 12. Tira amunt del Xino cap a Barcelona, 
nano. El mes que els republicans francesos muntaren L’Óreal.
 

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:
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9 R L P I R A N D O O

10 M E R I N O C O L A R
11 E O N A T G E E N E
12 I N D E E N S E N Y A
13 G R I S O S A U T I L
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Herois del cosmos
A Igualada •  Guardianes de la galaxia 2

RAMON ROBERT / 

A l’any 2014, Guardianes de la 
galaxia va batre rècords en el 
box office internacional. De 

fet, va recaptar gairebé 800 milions 
de dòlars, sent la tercera pel·lícula 
més taquillera d’aquell any. Només 
tres anys després, la productora Mar-
vel Group torna a la càrrega amb una 
continuació, Guardianes de la galaxia, 
vol.2, amb la que esperen igualar i fins 
i tot superar els extraordinaris resul-
tats econòmics de la pel·lícula prece-
dent.
Repetint protagonistes i afegint-hi 
d’altres molt populars, tenen paper a 
la pel.lícula Chris Pratt, Zoe Saldana, 
Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin 

Diesel, Michael Rooker, Karen Gillan, 
Kurt Russell, Glenn Close, Sylvester 
Stallone. Dosificant acció, humor es-
trafolari i ciència-ficció, aquesta es-
perada seqüela s’ambienta en el nou 
context sonor d’Awesome Mixtape # 
2,  per tal de continuar amb les aven-
tures de l’equip galàctic d’herois en la 
seva llarga travessia pels confins del 
cosmos. Els Guardians hauran de llui-
tar per mantenir unida a la seva nova 
família mentre intenten resoldre el 
misteri del veritable llinatge de Peter 
Quill. Vells rivals es convertiran en 
nous aliats i els personatges favorits 
dels còmics clàssics acudiran en aju-
da dels nostres herois a mesura que 
l’Univers Cinematogràfic de Marvel 
continua expandint-se. 
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Mines ocultes
Tous •  Bajo la arena

RAMON ROBERT / 

L a guerra no acaba quan es sig-
na la pau. Quan Alemanya es va 
rendir el 1945, a la costa occi-

dental danesa va començar una altra 
dura batalla: la dels joves soldats ale-
manys que van ser obligats a retirar 
milers de mines plantades a la sorra 
per l’exèrcit nazi. En aquesta notable 
pel·lícula, el cineasta danès Martin 
Zandvliet mostra el maltractament in-

fligit a aquests presoners, un fosc epi-
sodi de postguerra poc conegut.
Nominada a l’Oscar a la millor pel·lí-
cula de parla no anglesa i guardonada 
en el Festival de Gijón 2015 amb el 
Premi del públic, Bajo la arena relata 
una història que mereixia ser explica-
da. És més un melodrama humanista 
que una comú pel·lícula bèl·lica, sal-
pebrat per un efectiu suspens en es-
cenes rodades amb precisió i tensió. 
Molt recomanable. 

Una comèdia geriàtrica
Montbui •  Un golpe con estilo

RAMON ROBERT / 

M ichael Caine (84 anys, 115 
pel.lícules), Morgan Free-
man (79 anys, 81 pel.lícu-

les), Alan Arkin (83 anys, 77 pel.lícu-
les) són els molt madurs protagonistes 
de la pel.lícula Un golpe con estilo.  
En ella, interpreten a tres jubilats als 
quals el sistema els ha tret el pla de 
pensions. Enfadats amb tot plegat,  
planegen atracar un banc per recupe-

rar uns diners que consideren seus.
Realitzada per Zach Braff, aquesta 
ben intencionada i amable comèdia 
d’atracaments es veu amb entreteni-
ment i simpatia. Hi ha ironia, però 
també hi ha una trama una mica en-
sucrada. Però el que destaca de veri-
tat són els tres intèrprets principals, 
Michael Caine, Morgan Freeman i 
Alan Arkin, així com els secundaris 
Matt Dillon, Joey King, Ann-Margret 
i Christopher Lloyd.
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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.

BAJO LA ARENA
Dinamarca. Drama bel.lic. De Martin Zandvliet. Amb Ro-
land Møller, Louis Hofmann, Mikkel Boe Følsgaard
. La guerra no acaba quan es signa la pau. Quan Alemanya 
es va rendir el 1945, a la costa occidental danesa va comen-
çar una altra dura batalla: la dels joves soldats alemanys que 
van ser obligats a retirar milers de mines plantades a la sorra 
per l’exèrcit nazi.

UN GOLPE CON ESTILO
Estats Units. Comèdia amb atracaments. De Zach Braff. 
Amb Michael Caine, Morgan Freeman, Alan Arkin, Matt 
Dillon, Joey King, Ann-Margret, Christopher Lloyd 
 Tres jubilats als quals el sistema els ha tret el pla de pensions 
planegen atracar un banc per recuperar els diners.

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2
Estats Units. Ciència-ficció. Fe James Gunn. Amb Chris 
Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Coopers. 
Noves aventures de l’equip galàctic en la seva travessia pels 
confins del cosmos. Els Guardians
hauran de lluitar per mantenir unida a la seva nova família 
mentre intenten resoldre el misteri del veritable llinatge de 
Peter Quill. Vells rivals es convertiran en nous aliats

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) 

GUADIANES DE LA GALAXIA 2 
Dv: 17:00/19:30/22:00
Ds: 11:00/17:00/19:30/22:00
Dg: 11:00/17:00/19:30/22:00
Dll: 11:00/17:00/19:30/22:00
Dm: 17:00/19:30/22:00
Dc: 17:00/19:30/22:00
Dj: 17:00/22:00

ECONOMIA COLECTIVA (Pantalla 
Oberta)
Dj: 20:00
Presentació a càrrec de la seva direc-
tora, Eulàlia Comas

1/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (12A)
Dv: 18:30/21:15/00:00
Ds i Dg: 
12:00/15:45/18:30/21:15/00:00
Dll: 12:00/15:45/18:30/21:15
Dm a Dj: 18:30/21:15/

2/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (12A) 
Dv a Dg: 17:45/20:30/23:15
Dll i Dc:17:45/20:30
2/ BEBE JEFAZO (en català) 
Ds a Dll: 12:30
2/ BEBE JEFAZO 3D (TP) 
Ds a Dll: 15:30
2/ GHOST IN THE SHELL (12A) 
Dm i Dj: 18:15
2/ LIFE (12A) 
Dm i Dj: 20:30/22:45

3/ BEBE JEFAZO (TP)  
Dv Dm a Dj: 17:00
Ds a Dll: 13:00/15:00/17:00
3/ LA BELLA Y LA BESTIA (TP)  
Dv a Dll: 19:15/22:00
Dm a Dj: 19:10/21:50
3/ EL BAR (16A)  
Dv a Dg: 19:15/22:00

4/ FAST & FURIOUS 8 (18A)
Dv: 17:05/20:00/22:50
Ds i Dg: 12:15/17:05/20:00/22:50
Dll: 12:15/16:20/19:00/21:50
Dm a Dj: 17:00/19:40/22:20

5/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (TP)
Dv a Dll: 19:30/22:15
Dm a Dj: 19:00/21:45
5/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 3D 
(TP)
Ds a Dll: 13:15/16:45

6/ BEBE JEFAZO (TP)
Dv: 18:00:20/15
Ds a Dll: 16:00/18:00/20:15
Dm a Dj: 18:00
6/ MAÑANA EMPIEZA TODO(7A)
Dv a Dll: 22:30
Dm a Dj: 20:00
6/ POWER RANGERS (7A)
Dv a Dll: 13:30
6/ EL BAR (16A)
Dm a Dj: 22:30

7/ LOS PITUFOS (TP)
Dv: 18:10
Ds a Dll: 12:05/16:10/18:10
7/ ELS BARRUFETS (TP)
Ds a Dll: 14:05
7/ JOHN WICK (7A)
Dv a Dll: 20:10/22:40
Dm a Dj: 17:40/20:10/22:40

8/ PLAN DE FUGA (TP)
Dv : 17:30/19:45/22:05/00:15
Ds i Dg: 12:40//15:10/17:30/19:45
/22:05/00:15
Dll: 12:40/15:10/17:30/19:45/22:05
Dm a Dj: 17:30/19:45/22:00

SALA AUDITORI

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2
Dv: 18:15/20:45
Ds i Dg:16/00/18:30/21:00
Dll: 16:30/19:00

SALA PETITA

EL BEBE JEFAZO
Dv: 18:30
Ds i Dg: 16:30
Dll: 18:40
UN GOLPE CON ESTILO
Dv: 20:30
Ds i Dg: 18:40/20:30
Dll: 16:30

LOCAS DE ALEGRIA (7A)  
Dg i Dll: 18:00
BAJO LA ARENA (12A)  
Dg i Dll: 19:40
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INGREDIENTS  
100g de botifarra negra
100g de cansalada curada
1 coca de llardons de pasta
   de full
2 fulles de menta fresca
Per  als pèsols:
600g de pèsols frescos
1 all tendre

Recepta:
Fer un sofregit amb les cebes , l’all i l’os de pernil; afe-
giu-hi els pèsols, ofegueu tot amb el brou i deixeu bu-
llir 15 minuts a foc molt lent.
Finalment afegiu-hi la cansalada i la botifarra, deixeu 
bullir tot junt una estona.
Per a la tempura: Afegiu tots els ingredients amb l’ai-
gua quasi bé gelada perquè faci millor reacció amb 
l’oli calent. La quantitat de farina serà la que calgui 
de manera que la pasta sigui suficientment espessa 
perquè quan fem les fulles de menta quedin napades. 
Passeu les fulles de menta per la pasta de tempura i 
fregiu-les amb oli calent.

PÈSOLS DEL MARESME OFEGATS AMB COCA 
DE LLARDONS

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

Isidre Soteras
Propietari i cuiner del Jardí Restaurant.

APUNTS 
NUTRICIONALS

Continuem amb els pèsols frescos, i 
és que cal aprofitar la primavera, èpo-
ca en què els trobem frescos, per gau-
dir del seu gust tant dolç i aprofitar 
els seus nutrients al màxim.

A nivell nutricional són rics en vita-
mines, minerals, proteïnes i hidrats 
de carboni d’assimilació lenta. En 
destaquen la vitamina A, C, B9 (àcid 
fòlic) i B1 (tiamina) i els minerals, 
ferro, calci, potassi i fòsfor. Són una 
bona font de proteïna vegetal pel seu 
gran contingut en aminoàcids essen-
cials. A més a més, la fibra present en 
ells ens ajuda a regularitzar el trànsit 
intestinal i a reduir el colesterol. 

Els pèsols, doncs, són una magnífica 
opció tant en dietes d’aprimament, 
com per embarassades i infants. Ens 
donen molta energia i ens ajuden a 
reparar teixits i créixer, entre d’altres.  
Per últim, cal destacar que els pèsols 
són una de les hortalisses menys con-
taminades per pesticides i herbicides 
gràcies a la protecció de la seva beina. 
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Per l’emplatat: repartiu el plat els pèsols molt calents amb 
la cansalada i la botifarra negra, posem un tall de coca de 
llardons comprada feta d’una bona fleca, i decorem amb 
les fulles de menta amb tempura.
BON PROFIT!!!

2 cebes tendres
1.2l de brou d’au 
1 os de pernil
Per a la pasta de tem-
pura:
½ litre d’aigua freda
2 rovells d’ou
Sal, farina i oli d’oliva

Tipologies de cava
Per contingut de sucre
En funció dels grams sucre afegit per litre al final del procés d’elaboració, els 
Caves es classifiquen en:
BRUT NATURE Fins 3 g/l i sense addició de sucre
BRUT Fins a 12 g/l
EXTRA SEC Entre 12 i 17 g/l
SEC Entre 17 i 32 g/l
SEMISEC Entre 32 i 50 g/l
DOLÇ Més de 50 g/l

En aquesta recepta fresca i primaveral, el cava que us he de proposar per crear un gaudi entre plat 
i beguda, és el cava Llopart Imperial Panoràmic Gran Reserva Brut.
 
Aquest cava Llopart imperial va sortir al cava amb l’anyada del 1949, des  de aleshores ha estat un 
referent dels caves Brut del mercat.
Fidel a seu estil, ha tingut en els últims dies un canvi d’imatge important. Amb una criança supe-
rior als 42 mesos, és un cava que és fondrà en les afinitats del plat.
Per una banda tenim el pèsol amb la seva part més dolcenca que ens anirà perfecte al tractar-se 
d’un cava Brut. Després tindrem la part fresca de la menta que ens anirà perfecte amb la varietat 
Xarel.lo, ja que aquesta ens aporta la frescor i s’expressa amb les notes aromàtiques i fresques 
del fonoll. I per últim tota la força del plat, la maridarem amb la potència i elegància del cava de 
criança llarga.
Al final de tot, el cava i el plat és complementen en un.
 
La base d’aquest cava és la Xarel·lo amb un 50 %, seguim amb la Macabeu un 40 % i acabem amb 
un 10 % de Parellada.
Un cop hem fet la criança, fem el degollament i acte seguit posem el licor d’expedició fet a base del 
mateix vi d’anyades antigues, aportant uns 7 grams de sucre final.
Cava amb caràcter, volum i  cos, amb final llarg.  Un cava molt gastronòmic, apte per a plats amb 
volum.
 
Aquest cava té una producció anual de 60 mil ampolles. El cava és un gran aliat de la gastronomia 
en general, tenim doncs quatre grans característiques:
Acidesa, criança, carbònic i el tipus de cava: brut , brut nature....
Penseu que amb cava, la vida sempre és millor. 
Salut !

FITXA ANALÍTICA
(valors mitjans)

Grau alcohòlic (% vol.): 11,8º

Acidesa (gr/L ac. tart.): 6,2

Sucres reductors (gr/L): 6,0

pH: 3,00

Origen: heretat Can Llopart
de Subirats

Varietats de raïm:
Macabeu 40%

Xarel·lo 50%
Parellada 10%

Criança mínima en ampolla:
42 mesos

Temperatura de servei: 6-8ºC.

Agricultura ecològica

LLOPART IMPERIAL PANORÀMIC 
GRAN RESERVA BRUT
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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. 



Abril/Maig
28: Pere Chanel; Prudenci; Cirí; Lluís Maria Grignon.

29: Caterina de Sena; Ramon; Robert. 
30: Pius V; Josep-Benet Cottolengo; Amador, Pere i Lluís, .

1: Josep; Jeremies; Orenç; Teodard; Segimon; Grata.  
2: Anastasi; Mare de Déu d’Araceli; Segon; Zoa.

3: Felip; Jaume; Antonina; Alexandre I, papa. 
4: Silvà; Florià; Gotard,; Pelegrí Laziosi.

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

Vicenç Ferrer Valls
Fins aquí hem arribat.

Quin plaer, quin honor i quina sort.

Igualada 1949-2017

L’acte de comiat tindrà lloc avui
divendres a les 11h del matí a l’Arxiprestal

Basílica de Santa Maria

Igualada, abril de 20167

Llúcia Garcia Pérez
en record de:

Vda. de Jaume Marimon Farriol

Ens ha deixat el passat dimarts 25 d’abril
a l’edat de 85 anys.

Els seus estimats: fills: Lourdes i Xavier; fills 
polítics: Josep i Sara;  nets: Gemma i Jordi, 
Roger i Carla,  Anna, Judit, Xavier i Natàlia; 
besnéts:  Quim i Àneu; germans : Jesús †, 
Victòria, Lluís †, Rosa i Joan i la resta de  

família ho fem saber a llurs amics i coneguts i  
volem agrair les mostres de condol 

i amistat rebudes.
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ESGLÉSIA / LA VEU 

Durant la catequesi de 
l’audiència general 
de dimecres, el papa 

Francesc ha comparat l’es-
perança cristiana amb una 
àncora fixa al cel: “Només 
hem d’amarrar el cap i seguir 
sempre endavant, perquè es-
tem segurs que la nostra vida 
és com una àncora que és al 
cel, fixa en el lloc on arriba-
rem”.
El Sant Pare va assegurar que 
l’àncora és un dels símbols 
cristians que més li agraden: 
“No és coincidència que en-
tre els símbols de l’esperan-
ça cristiana hi hagi l’àncora. 
Expressa que la nostra espe-
rança no és vaga, que no es 
pot confondre amb el senti-
ment mutable de qui vol mi-
llorar les coses d’aquest món 
de manera fantasiosa, bas-
tant-se únicament de la seva 
pròpia força de voluntat”.
Per contra, “l’esperança cris-
tiana troba les seves arrels no 
en l’atractiu del futur, sinó en 
la seguretat que allò que Déu 
ens va prometre, ho va rea-
litzar en Jesucrist. Si Ell ens 
ha garantit que no ens aban-
donarà mai, si el comença-
ment de cada vocació és un 
‘segueix-me’ amb el qual Ell 
ens assegura que romandrà 
sempre davant nostre, per 
què hauríem de tenir por? 
Amb aquesta promesa, els 
cristians poden caminar per 
tot arreu”.
El Pontífex ha fet aquesta re-
flexió a partir de dues frases 
de l’Evangeli de Sant Mateu: 
“Jo sóc amb vosaltres dia 
rere dia fins a la fi del món”; 
“A Ell li serà donat el nom 
d’Emmanuel, que vol dir 
Déu amb nosaltres”.
El papa Francesc ha destacat 
que aquestes paraules reflec-
teixen la proximitat de Déu 
a les seves criatures. “Són 
paraules que comuniquen 
el misteri d’un Déu el nom 
del qual, la identitat del qual 
és ‘estar amb’, en particular, 

‘amb nosaltres’, és a dir amb 
la criatura humana”.
“El nostre Déu no és un 
Déu assegut, segrestat en un 
cel llunyà, en comptes d’un 
Déu apassionat de l’home, 
tendrament amant d’éssers 
dels quals és incapaç de se-
parar-se. Els éssers humans 
som hàbils trencant llaços i 
ponts. En canvi Ell no. Si el 
nostre cor es refreda, el seu 
roman incandescent. El nos-
tre Déu ens acompanya sem-
pre, fins i tot encara que ens 
oblidem d’Ell”.
El Papa ha recordat que l’ho-
me està en camí en aquest 
món, i que en aquest caminar 
sempre està acompanyat per 

Déu. “La nostra existència és 
un peregrinar, un camí. La 
nostra ànima és una ànima 
migrant. La Bíblia és plena 
d’històries de pelegrins i vi-
atgers”.
“En el seu camí en el món, 
l’home mai no està sol. So-
bretot els cristians no se sen-
ten mai abandonats, perquè 
Jesús ens assegura que ens 
espera no només al final del 
nostre llarg viatge, sinó que 
ens acompanya en cadascu-
na de les nostres jornades”.
El Bisbe de Roma es va pre-
guntar: “Fins quan perdu-
rarà la preocupació de Déu 
pel benestar de l’home? La 
resposta de l’Evangeli no 

Papa Francesc: “La vida d’un cristià és com 
una àncora fixa al cel”

presenta cap dubte: Fins a 
la fi del món! Passarà el cel, 
passarà la terra, veurem desa-
parèixer l’esperança humana, 
però la Paraula de Déu és més 
gran que tot i no passarà”.
“No hi haurà dia de la nostra 
vida en què no deixem de ser 
una preocupació en el cor de 

Déu. Ell es preocupa de no-
saltres i camina amb nosal-
tres. I per què fa això? Sim-
plement perquè ens estima. 
Déu segurament cobrirà 
totes les nostres necessi-
tats, no ens abandonarà en 
el temps de la prova i de la 
foscor”, ha conclòs.



GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades Teatre de l’Aurora Entrades IHC Entrades Museu del tren

Entrades Teatre NuForfait circuit Les DeusEscalada

Entrades Museu del Traginer Bicicleta Val de xapa i pinturaAbonament Amics de la Música

Entrades Yelmo Cines Entrades Música de Butxaca

Vol en globus

Entrades Cine Ateneu

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis 
participar i omple les dades personals per a que 

puguem contactar amb tu!
Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Vol en globus

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Teatre de l’Aurora Bicicleta

Entrades Música de Butxaca

Escalada

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

Val de xapa i pintura

Abonament Amics de la Música Teatre Nu

Montse Castells Forner
Enric Serra

 Mercè Almenara
 Miquel Parera Casanovas

Maria Pilar Godó Soler
Nuria Rubio Vila

Rosa M. Pont Dalmau
Pilar Borella Farrés

Mª Teresa Ferran TorrasM. Dolors Rabell

Mercè Forn JorbaAnna Biscarri 

Ascensión Carrero

Pepita Pareta Mora

Maite Cano Orpí

Juan Bernadas Bertran

Josep Gasso Vila Albert Rosell Farré

Emma Company Oliva

Pilar Valls Ruiz
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SORTEIG
ENTRADES 

MUSEU DEL TREN

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA



70  |  SALUT Divendres, 28 d’abril de 2017

GAUDIR DE L’ENERGIA PRIMAVERAL

MASSATGES I TERÀPIES
ACTIVITATS PER AL BENESTAR

PLANTES MEDICINALS
FORMACIÓ I TALLERS

c/ Indústria 4, Igualada
Tel. 690 164 162

igualada@narayana.cat

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. 

Es possible que amb l’arribada de la primavera hagueu notat canvis en 
vosaltres mateixos. Ja diu el dit “la primavera la sang altera”. 
La primavera és una època de renaixement, on després d’acumular 
energia durant l’hivern, la necessitat d’expansió de la natura es 
manifesta.

Per això ens podem sentir més enèrgics, amb un impuls de dur a 
terme noves idees i projectes, de materialitzar canvis. Perquè doncs de 
vegades patim l’anomenada astènia primaveral, o ens sentim irascibles 
i frustrats?

L’energia primaveral, la fusta, representada al nostre organisme 
per l’energia de fetge i vesícula biliar pot tendir a estancar-se si 
bloquegem la seva inèrcia d’expansió natural. A més durant tot l’any 
acumulem tòxics al nostre organisme, el filtratge dels quals es feina 
del fetge. Amb tot plegat, l’energia d’aquest sistema pot no treballar 
adequadament, llavors patirem símptomes com cansament, males 
digestions, mals de cap, insomni, i fins i tot picors i erupcions cutànies, 
a més de des ajustaments emocionals. 

Per ajudar al nostre organisme a una correcta funció hepàtica convé 
orientar els nostres hàbits a l’eliminació de tòxics. Es recomanable 
una dieta baixa en sucres, alcohol i substàncies químiques. Una 
alimentació centrada en verdures de fulla verda amb coccions 
lleugeres, fruites de temporada i peix blanc farà la feina més fàcil al 
nostre fetge. A més podem fer una feina extra, prenent sucs verds, 
infusions com la sàlvia, el card marià i la dent de lleó, o prendre algues 
com la espirulina o la chlorella. Donat que l’ estrès es també un factor 
agreujant, el massatge abdominal, per relaxar i mobilitzar les vísceres 
es una altre eina molt útil i agradable.

Recordeu que els canvis a la vostra dieta han d’estar adaptats a les 
vostres necessitats específiques i és recomanable assessorar-se per 
un professional.



              

·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 28: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 29: BAUSILI
Born, 23

Dia 30: BAUSILI/
CASAS
Dia 1:  BAUSILI/
PILAR
Dia 2: FÀTIMA

Av. Pietat, 25
Dia 3: PAGÈS

Pau Muntadas, 58
Dia 4: LA CREU

P. de la Creu, 7

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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                 de JOSEP M. COSTA ESTANY, “XOSPI” /  Assessor

Divendres, 28 d’abril de 2017

“Vaig patir quan em vaig 
deixar els cabells llargs... 
T’insultaven pel carrer”

Soc nascut a Igualada, fa 68 anys. Sóc assessor d’organitzacions 
empresarials. De jove, vaig formar part de grups com els Maus, 
Muchachos Crema i d’altres, en el que van ser els inicis del rock a 
casa nostra. Des d’aquesta setmana publico a La Veu una sèrie de 
reportatges sobre els 60’s a l’Anoia.

Estrenem aquesta setmana a La Veu una nova secció que 
pretén recordar i donar valor a una època que molta 
gent recordarà, els anys seixanta, i a través de la música. 
Els inicis del rock and roll. Per què et vas decidir a fer 

aquest treball?

Forma part de la meva tornada a les arrels, que sempre han estat 
una part important a la meva vida. Jo vaig sortir d’Igualada als 21 
anys d’edat, i em vaig quedar a viure a Barcelona. Des de llavors 
he anat donant moltes voltes... Als 64 anys vaig tenir la imperiosa 
necessitat de tornar a la ciutat, perquè és casa meva, i també perquè 
hi tinc els nets. Vaig tornar a passejar pel passeig Verdaguer, a viure 
a la casa dels pares, a passar per racons que quasi havia oblidat. De 
cop i volta vaig pensar que estaria bé recuperar la memòria d’aquells 
anys de jove, de trobar amics, i de gaudir-ho. És clar, tota la meva 
adolescència, i fins que vaig marxar, vaig estar dedicat a la música.

Era el motiu perfecte.

I tant. M’he retrobat amb molta gent, a parlar-hi, i em vaig adonar 
també que això de fer una petita història del rock a Igualada i co-
marca era una tasca que no s’havia fet. Penso que convenia recupe-
rar la memòria històrica d’aquella època. 

Veig que ets d’aquells casos típics de “Roda el Món i Torna al 
Born...”

Possiblement sí. És normal, fer-ho, no? Les arrels són importants, 
potser també perquè mai em vaig arrelar bé a fora. Suposo que pel 
tipus de vida que vaig tenir. Jo ja venia a Igualada a veure al pare i 
la mare, pràcticament cada setmana. I que ara hi siguin els nets, és 
transcendental. Pesa molt, i és determinant.

El Xospi torna a Igualada. Així és com et coneix tothom, oi?

Sí, ja li deien així al pare, i al germà.

Et dedicaves a organitzacions empresarials complexes... Des 
d’una empresa normal, diríem, fins a posar ordre en una central 
nuclear. Caram...

Més que posar ordre, a entendre les organitzacions, per exemple. 
Una central nuclear és un extrem, a l’altre hi podríem trobar una 
universitat, o un hospital. En aquests últims casos hi ha una gran 
complexitat de servei, perquè treballen amb les persones i cada cas 
és diferent, i en canvi en una central nuclear l’important és tenir la 
“bèstia controlada”. El que es tracta és que els professionals puguin 
fer bé la seva feina i l’entorn no els faci nosa.

Molta gent diu que haver fet música t’ajuda molt en la carrera 
professional. Per haver de seguir un ordre, la disciplina, la cre-
ativitat... És així?

No hi ha pensat massa, en això. Jo diria que és qüestió de caràcter. 
Conec molts músics que, vaja, no és precisament que s’hagin orga-
nitzat mai massa.

Tocar no és fàcil.

És l’art del temps, i de l’administració dels silencis i la modulació. 
Això és la música, i diria que és innat. Si no serveixes, no tocaràs 
mai el violí. Hi ha una part no innata, es tracta de l’estructura har-
mònica, les notes i les seves combinacions, que sí que es pot apren-
dre, amb més o menys esforç en funció del dotat que s’estigui, i això 
sí que pot influir en al caràcter quant a disciplina i ordre... Nosaltres 
tocàvem d’oïda.

Els 60’s van ser tan importants com diuen els llibres d’història?

Per a mi van ser importants, va ser una dècada on es va provocar 
el canvi històric en el món, que va acabar en els fets de maig del 68 
a París. Es van canviar les maneres de fer, fruit de la grisor que va 
provocar la postguerra. Moltes de les coses que es van fer en aquells 

anys ja venien dels cinquanta, amb el boom de les orquestres als 
Estats Units, també amb Elvis Presley... La vella Europa va recollir el 
testimoni, i també va arribar el 1962 a Igualada. L’instint adolescent 
que teníem va ajudar molt.

Era difícil rebel·lar-se, a la Igualada d’aquella època?

Pel que més vaig patir va ser quan em vaig deixar els cabells llargs. 
T’insultaven pel carrer. La meva mare m’havia amenaçat que me’ls 
tallaria una nit, sense poder jo evitar-ho... No m’ho va fer mai, afor-
tunadament. El pare em demanava que no passés gaire per davant el 
Foment, on hi era amb els amics, perquè llavors tots em criticaven. 
Sempre em va ajudar, però, que fes el meu camí, em deia. Caminà-
vem fent saltirons, portàvem els pantalons acampanats, ens fèiem 
els importants... Trencàvem motllos. 

Us vau sortir amb la vostra.

Érem molts. Els conjunts que van sortir eren un reflex d’això, per-
què és impossible tocar per a ningú.

T’ha costat, fer aquest treball que veurem a La Veu?

Una mica, sobretot al començament. Després ha estat molt recom-
pensant, perquè tota la gent amb què he parlat han estat molt con-
tents, m’han ajudat tot explicant mil i una anècdotes. He anat a casa 
seva, han vingut a la meva, fins i tot alguns que feia anys que no 
es veien... Jo mateix demano que si hi ha algú que no apareix en el 
treball m’ho faci saber per correu electrònic. Hi ha gent que recordo, 
però no ser com contactar-hi. El treball ha costat moltes hores, però 
la recompensa és enorme. M’agradaria que tothom hi sentís el que 
he sentit jo tornant a les arrels, i que pogués ajudar-lo a saber com 
tot allò que va passar va influir en la seva vida. 

Jordi Puiggròs @jordipuiggros67
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Audi A1 Sportback 1.6 TDI Attraction 116CV Diesel 
PVP: 27.589€ - Oferta: 16.800€ 

Audi A3 1.6 TDI CD Attraction 110CV
PVP: 26.819€ - Oferta: 17.900€ 

Audi A4 2.0 TDI design Edition 150 CV
PVP: 41.045€ - Oferta: 27.200€

Audi A4 Allroad 2.0 TDI Quattro 177CV
PVP: 49.409€ - Oferta: 27.700€ 

Audi Q5 2.0 TDI Quattro S Tronic Advance 177CV
PVP: 48.252€  - Oferta: 31.500€ 

Audi A5 Coupe 2.0 TDI S tronic S line edition 190CV
PVP: 56.376€  - Oferta: 42.000€ 
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52.800km 500km

La setmana vinent l’Aerosport celebrarà 25 anys. Serà un bon motiu per tornar a sentir la “música” de sempre, respecte al futur del camp d’aviació. 
Ja fa un temps, publicàvem en aquest mateix espai que la nova normativa europea obligava a tenir unes condicions mínimes per considerar públic 
un aeròdrom o aeroport, i que el d’Igualada-Òdena no les complia ni de broma. L’assumpte va alarmar l’Ajuntament odenenc, i, posteriorment, al 
d’Igualada, que veien a venir que el camp d’aviació que havia de ser un “aeroport corporatiu” anava camí de convertir-se en un camp de cinquena 
divisió i de caràcter privat... Sembla que, a la fi, la Generalitat s’ha posat les piles i, la setmana vinent, anunciarà una bateria de mesures que inclo-
uen no només tenir a punt el pla director de la zona “aeroportuària”, sinó importants inversions econòmiques que evitaran que l’aeròdrom caigui 
en l’opacitat. Ja era hora.


