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Aerosport: 25 anys tocant el cel
Torna el festival aeri amb els millors Comptarà amb un 20% més de
professionals del sector
marques i expositors que l’any passat
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Grup Garatge Montserrat
Aquest cap de setmana l’aeròdrom Igualada-Òdena torna a acollir la Fira Aerosport

Montbui
celebra
una nova
Fira de la
Multicultura
i el comerç

Av. Catalunya, 10
Igualada Tel. 93 803 15 50
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Internacional
de la Dansa
amb el Balletto
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l’Ateneu
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La Fira de la Multicultura i el comerç celebra enguany el seu 20è aniversari
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L’EDITORIAL

L

La il·lusió

a il·lusió sempre ha mogut moltes iniciatives a
casa nostra. Ignasi Carner va comprar els terrenys on avui hi ha l’aeròdrom i els va cedir
a la ciutat. Era un enamorat de l’aviació i així
va engrescar a d’altres. Arribà el vol a vela. Més endavant millores de les instal·lacions. Els globus van obrir
una nova perspectiva internacional. I també vingueren
els ultra-lleugers. I el paramotor. I els modelistes.
I ja fa vint-i-cinc anys, la
Fira d’Igualada va endegar l’Aerosport com una
iniciativa única dedicada
a l’aeronàutica esportiva. Sempre la il·lusió. A
vegades quedant-se només en això. Com la idea
de convertir aquell camp
d’aviació en un Aeròdrom
Corporatiu d’un anhel enfervorit que portava al deliri. Però sempre volen ser
més i fer-ho millor.
S’ha fet un punt de trobada entre professionals i aficionats a l’aeronàutica. L’Aerosport s’ha anat consolidant.
Demà dissabte i diumenge hi haurà expositors i marques del vol a vela, motovelers, avions a motor, ultralleugers, helicòpters, així com del món de l’acrobàcia,

paramotor, complements, accessoris i construccions
aeronàutiques, escoles de pilots, aeroclubs, mercat
d’ocasió, simuladors, drons... I diumenge al migdia el
festival aeri, que aplegarà avions arribats de totes les
contrades de Catalunya, així com d’Espanya i de la resta d’Europa.
Continua havent-hi il·lusió. Ganes de fer coses. De
tirar endavant projectes. De no defallir. De
trobar aliats i gent que
vulgui compartir esforços. Sempre hem tingut visionaris. En tota
mena d’esports. Practicant-lo en condicions
precàries o fent instal·
lacions que posaven
la ciutat entre les capdavanteres catalanes.
Velòdrom, pistes per a
l’hoquei, bàsquet, tennis o gestionant la boxa, l’atletisme, les curses ciclistes, ral·lis del motor...
Una emprenedoria que també portà indústria i prosperitat, fent d’aquestes terres un referent del Principat.
Es deia “a Igualada tot s’enfila.” I és que col·lectivament
som capaços de tornar al creixement que la nostra societat espera i que tant necessita.

Continua havent-hi il·lusió.
Ganes de fer coses. De tirar
endavant projectes. De no
defallir. De trobar aliats i gent
que vulgui compartir esforços.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Rafael Català, ministre de Justícia,
ha hagut de justificar-se “el 3 de novembre vaig rebre cents de missatges
pel meu nomenament com ministre
i tots els vaig respondre amb amabilitat i educació. Entre ells el d’Ignacio
González, a qui conec des del 1996”. I
és que ara s’ha descobert que el missatge deia “Gràcies, Nacho. Una forta
abraçada. Tant de bo es tanquin aviat
els embolics.”
Mariano Rajoy, president del Govern, va haver donar el seu suport a
Rafael Català, ministre de Justícia
i Juan Ignacio Zoido, ministre de
l’Interior, després de les crítiques de
l’oposició per suposades filtracions
en el ‘cas Lezo’ i va afegir “Qui la fa la

paga, com s’està demostrant.”

és el que cal.”

Antonio Hernando, portaveu del
PSOE al Congrés, va dir “el ministre
de Justícia està sota sospita i haurà
de donar moltes explicacions”.

Josep Gonzàlez, president de la patronal Pimec es queixava que “els escàndols de corrupció surten massa
barats perquè poques vegades acaben
en penes de presó i mentre hi hagi
oportunitat, la corrupció no es frenarà.”

Cristòbal Montoro, ministre d’Hisenda, quan li van preguntar per
l’afer que s’està instruint contra de
‘Equipo Econòmico”, despatx que va
fundar, va dir “jo el vaig fundar però
ja fa anys que no hi vaig per a res.
Qui ara estigui a càrrec seu, ja s’ho
farà. ”
Lluís Llach, el diputat de Junts pel Sí,
va aixecar molta polseguera quan es
van conèixer uns vídeos on afirmava
que “quan aquestes lleis estiguin en
marxa, el que no respongui a la realitat catalana podrà ser sancionat.”
Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona, es va queixar de la
inversió de l’estat a Catalunya “Mariano Rajoy va anunciar una pluja
de milions, però la realitat és que les
inversions no arriben a ser les promeses l’any 2000. Fets i no paraules

Arnau Giménez, del grup Zoo de
música rap, ha dit “Fa deu anys cantàvem sense capficar-nos ni un moment per les conseqüències, perquè hi
havia més lliberta d’expressió. Ara hi
ha una campanya repressiva de l’Estat
i hem d’anar amb compte amb el que
cantem. Hi ha més por, censura i autocensura.”
José de la Mata, jutge de l’Audiència
Nacional, atribueix a Marta Ferrusola, dona de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, el control dels fons
del patrimoni familiar en diversos
comptes “Almenys, fins a la data en
què es va procedir per a tots i cada
un d’ells a l’obertura de comptes,
dels quals es va tenir coneixement a
través de la informació remesa per
autoritats andorranes.”
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També ens trobaràs a :

#latevaveu
Ricard de Copons
@taxisigualada
El que està passant al aeroport del Prat es una
vergonya injustificable!! M’agradaria saber
quan tarden a passar el control a la capital

Enric Conill
@enricconill
“Pensar en el bé col.lectiu i en el futur” “cal
lideratge polític”.... És evident que a Igualada,
en aquesta matèria, tot això està fallant.

M. Carme Junyent
@CarmeJunyent
Demà a @elsuplement debatrem sobre la
necessitat dels sindicats i a mi em toca
defensar que no calen.

Paulina Jordán H
@paulinajordanh
Visca Visca i Visca orgullosa de tenir un mercat
a #Igualada com la @mercatmasuca
#igualadaéslasevagent

Rosa del Rio
@rosadrt
Eiii!!! Reserveu els dies 1 i 2 de Juliol per venir
al @fesllecat !!! No us ho perdeu!! #Tousésllegenda #femTous @sortirambnens @BCNesMES

Xavier Figueres
@xavifigueres
És lògica la denuncia de les
hostessses del @bcnopenbs
La salut hauria de ser, sempre,
més important que l’estètica!

Jordi Calpe C.
@JordiCalpeC
El pujolisme és la màxima expressió del podríem trobar allà on és habitual confondre el
servei públic amb l’interés personal #Més324

U.D. MONTSERRAT
@UDMONTSERRAT
Anunciamos tristemente la dimisión
irrebocable del cuerpo técnico del
primer equipo. Gracias por todo
@MartosPaquito #2cat3

Club Excta. UECANOIA
@uecanoia
Ho hem tornat a repetir Gran matinal de #trail
i #esport a #Castellolí organitzant la @tugatrail!
Gràcies a tots els assistents!!

El Trill - Argençola
@eltrillargen
Ja podeu reservar data a les vostres agendes!!!
El 10 de juny, 7è Mercat espècies Argençola,
aquest any dedicat al saüc. #mercatespècies
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L’hora de la veritat

La tribuna

JOAN VICH ADZET, @joan_vich

L
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’objectiu de la Independència de
Catalunya entra definitivament
en la seva recta final. Estem al cap
del carrer. Ara sí que ja no valen
les astúcies, argúcies, secretismes, ni sorpreses. Les cartes han d’estar sobre la taula
mostrar-se obertament a plena llum del dia,
perquè tothom les conegui i sàpiga a què
atendre’s amb ple coneixement i convenciment de causa. Ara sí, sense més dilacions ni
excuses, s’ha de convocar el Referèndum de
la manera i en el temps acordat per les forces
independentistes al Parlament de Catalunya.
És hora d’assumir-los i executar-los plenament, sense importar-ne les conseqüències
que es puguin derivar d’una convocatòria
que el Tribunal Constitucional s’ha afanyat
en declarar-la inconstitucional i, per tant,
il·legal. Ara sí són els màxims responsables
del govern de la Generalitat els que han de
donar el pas endavant, desobeint ja des
d’aquell mateix instant la Legislació espanyola; això és el que es ve dient que s’haurà
de fer. Fer creure que en aquests moments
hi ha alguna possibilitat, per remota que sigui, d’un referèndum acordat amb l’Estat
espanyol, és un exercici fútil, per tractar de
guanyar un temps del qual ja no es disposa.
No hi ha marge.
A l’hora de la veritat, han emergit públicament contradiccions entre la majoria parlamentària que hi dona suport; s’ha parlat
obertament de la possibilitat que el referèndum no s’arribés a celebrar, hi ha discrepàncies també en els terminis i en la pregunta
mateixa. Tot plegat dona la impressió en el
moment de la “hora suprema”, i malgrat les

declaracions solemnes que reiteren el que
reiteradament s’ha acordat tantes vegades,
existeixen dubtes, fins i tot temor a fer-ho
d’una vegada. El qui, el quan i el com, sembla en el centre del debat entre les forces
independentistes. Ara a més, els “Comuns”
demanen, per donar-hi suport, l’aval de la
Comissió de Venècia, perquè assoleixi el necessari reconeixement internacional. Ningú
abans havia pensat en aquesta possibilitat
i/o necessitat?
Es vol escenificar, per minorar i/o compartir
les conseqüències judicials que es derivaran
d’aquest acte, una signatura col·lectiva del
decret per part de tots els membres del Govern, i dels secretaris i subsecretaris, quan
és obvi -i els membres de Govern saben o
haurien de saber- que les responsabilitats no
són traspassables. Que ha d’exercir-les qui
potestativament les té, i en conseqüència
assumir-ne en primer terme les responsabilitats que se’n derivin. Després ja vindran les
“de los colaboradores necessarios”, com ja
s’ha vist amb els condemnats del 9-N.
Aquest fet per si so és ja, al meu entendre,
un signe de debilitat i una contradicció evident amb el mateix objectiu d’independència. S’estan tramitant en aquests moments
al Parlament per la via d’urgència les anomenades “Lleis de Desconnexió” que han
de donar pas a una nova Legalitat que -com
matusserament ens han recordat- seran
d’obligat compliment per tota la ciutadania,
no sols pels funcionaris, tot i que encara ni
tan sols sabem el que haurem d’obeir. En
aquesta nova Legislació que s’aprovarà aviat
-que serà també il·legalitzada pel Constitu-

cional- quina importància poden tenir unes
sentències d’un Tribunal que no es reconeix
i ja no serien d’aplicació a Catalunya doncs
la “nova” Legalitat les hauria suplantat? No
sembla tenir massa sentit.
És evident que l’Estat no sols ha declarat il·
legal el referèndum sinó que emprarà totes
les seves facultats -que no són poques- per
impedir-ne la celebració. Aquesta ofensiva sols es podria frenar i revertir amb una
massiva i permanent mobilització ciutadana més enllà de la tradicional Diada de 11
de Setembre, que amb tota seguretat tornarà
a ser un èxit. Però en aquest moments per
l’equilibri entre partidaris i detractors del
Referèndum, per la precarietat orgànica i la
crisi en què es mouen en general els partits
polítics, no els veig, per a demèrit seu, en
condicions d’organitzar i promoure.

#L’enquesta de la setmana
Consideres que hi ha quelcom a reivindicar
l’1 de Maig?

Sí 42%

Tant me fa 17%

No 41%

Cada setmana tenim una enquesta
al Twitter PARTICIPA-HI!
INSTAL.LACIONS CARVAJAL
Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com

Instal.laci—
i manteniment
de calderes

LLETRADA SILVIA
lletradasilvia@gmail.com

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Classes de repàs
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes
www.aula42.es
626082108

Canvia la teva caldera per una de
condensaci— i la instalálaci— et surt gratis!
AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR

SÍLVIA PIQUÉ
Tel. 938034936
C/Castellfollit, 3 - Igualada

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
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del lector
GRAN SORTIDA AL CIRCUIT DE CATALUNYA
Associació d’Esclerosi Múltiple de
la Comarca de l’Anoia
Ni l’aigua ni el fred ens ha frenat. Un
autocar gran, Montferri sempre amb
nosaltres. Les nostres famílies i els
nostres amics que any rere any ens
acompanyen al Circuït de Catalunya
per, córrer, caminar, ballar zumba, en
general gaudir d’un matí complert. La
solidaritat és fa present en aquests actes.

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

Moltíssimes gràcies a Rafa, un conductor fantàstic, Trini i Josep, José i
Carmen, José, Núria, a la nostre entranyable i estimada Pepi amb un grup
de dones que ens han acompanyat. Els
3 corredors del CAI. Els amics i companys d’escola de la Raquel i l’Unai. I els
membres de l’associació que ens hem
pogut desplaçar participant d’aquest
dia per la investigació de l’Esclerosi.
Gràcies Enric pel gran reportatge que
ens has fet.
Fins l’any vinent.

BERNAT ROCA Professor de Filosofia i Història
@croosroads1815

Incerta glòria

A

bril de 1882 en una
estança
assolellada
de Roma. L’escriptor
Friedrich Nietzsche
declara el seu amor etern a Lou
Andreas-Salomé, una poetessa
russa a qui acabava de conèixer
feia poques setmanes. La dona el rebutja ja que
no vol casar-se, tot i que després ho acabarà fent
amb un altre home, en un matrimoni tan distanciat com durador. I potser també perquè no veu
en aquell jove intel·ligent -potser massa- i precoçment miop, amb les mans delicades, belles i de
modals exquisits, la persona amb qui compartir
tota la vida. Ella era un esperit lliure i tan trencacors com inexperta. El filòsof i Lou van gaudir
d’un temps d’amistat mútua que va degenerar en
un distanciament cada cop més progressiu, i un
ressentiment del qual en filòsof en va treure una
idees fecundes. El què fa grans els home és sovint
com compensen els seus fracassos vitals més que
com gaudeixen de l’èxit fàcil quan tot va rodat.
Nietzsche havia estat un bon estudiant, però la
ciència, l’art i la filosofia lluny de calmar el seu

Nietzsche havia estat un bon estudiant, però la ciència, l’art i la filosofia lluny de calmar el seu dolor
existencial van engendrar en ell geni,
follia i melancolia
dolor existencial van engendrar en ell geni, follia
i melancolia. El resultat en va ser un pensament
ondulant i a voltes “terrorista” que ho atacava tot:
Déu, la Pàtria, la moral, el llenguatge com a veritat... Però en la seva guerra particular de filòsof
boig que s’havia tornat boig va donar a llum, com
cap altre pensador del seu temps, el futur d’Occident. “Se’m podrà entendre l’any 2000”, va profetitzar. I així que ell solet, el malalt de Sils-Maria,
va anticipar la fi de la moral cristiana i el triomf
terrible de la Vida, entesa per Nietzsche com un
esdevenir que no necessita justificacions morals.
Va proclamar, anticipant-se al nostre món actual
tant ple d’espectacles banals com de misèries humanes en directe, la superioritat de l’estètica per

sobre de l’ètica, la vida com a obra d’art. Davant la
impossibilitat de calmar el dolor del món causat
per les persones humanes, sovint massa humanes,
un patiment espiritual que aleshores sols Déu podia alleugerir, Nietzsche va anunciar el Superhome, l’únic que podia millorar l’home.
Probablement, les seves cabòries van ajudar a la
substitució de l’existencialisme estèril, que aflorava a finals de segle XIX i del qual les revolucions
i guerres eren un prova fefaent, per un consumisme febril que no deixes al ciutadà cap moment de
pau i quietud interior per afrontar els seus propis
dracs i dimonis interiors. La seva filosofia era una
advertència terrible per Occident. Tot i que potser els dracs que ens amenacen no són més que
princeses que anhelen un gest valent. Potser en el
fons el què més terrible ens sembla només espera
el nostre amor.
Nietzsche va sentir la música de la vida sonant
com mai aquell dia d’abril mentre preguntava a
Lou Salomé en presentar-se: “en virtut de quines
estrelles hem vingut a parar aquí vostè i jo”. Sovint, allò que els homes i dones anomenen amor és
tan sols la incerta glòria d’un dia d’abril...

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

CREUS DE SANT JORDI ANOIENQUES
Les Caramelles de Sant Martí de Tous, l’actriu i model Teresa Gimpera (amb vincles igualadins) i Caves Llopart van rebre ahir, de
mans del President de la Generalitat la Creu de Sant Jordi.

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

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

FRANCESC RICART

Estem sols

Va de la Nació catalana

@jaumesingla

L

a política espanyola,
des de tots els punts
de vista es un fàstic.
És especialment fastigós el funcionament dels partits espanyols.
Els bascos del PNB acaben de
pactar els pressupostos de l’Estat amb el PP de Rajoy, Aznar, Barcenas, Gurtel.... a canvi de més diners per al concert basc.
El PNB ha aprofitat el procés independentista
català per treure rendiment polític i econòmic
de la situació. El PNB votarà conjuntament
amb C’s que durant les campanyes electorals a
Cortes reclamava la supressió del “cupo vasco”.
No només no el suprimeixen, sinó que a més
l’augmenten. Visca la coherència dels neofalangistes.

La gent es pregunta com és possible que amb
l’alt grau de corrupció del PP i del PSOE , encara siguin els dos primers partits en vot popular.
La resposta és que tant el PSOE com sobretot el
PP, transmeten la imatge de ser els garants de
la “unidad de España”. En un país on es llegeix
poc -i mal escrit- els missatges senzills, ni que
siguin de veracitat dubtosa, tenen el seu públic.
Segurament que per això mateix els diputats al
Parlament de Catalunya del PP, C’s i en moltes
ocasions del PSC, no dubten a votar en contra
de qualsevol cosa que proposi la majoria. Ni
que sigui bona per als ciutadans. A Catalunya
els castiga electoralment, però a les províncies
espanyoles els dona molt rendiment.
Com pot ser que amb taxes d’atur superiors
al 30% el PSOE segueixi governant Andalusia
quaranta anys després? No és únicament per
clientelisme, sinó pels seus habituals insults “a
los catalanes” que els dona rendiment electoral.
I si els partits fan fàstic, la premsa encara en fa
més. Quan hi havia possibilitat de fer un govern alternatiu amb Pedro Sánchez i Podemos,
els diaris ultres ABC i La Razon titllaven al
PNB de separatista. Avui que aproven els pressupostos del PP són un partit patriòtic amb voluntat de servei.
I per a titular manipulat el referit al català que
va matar a un altre català a Thailandia: “El
catalán Artur Segarra condenado por el descuartizamiento del español David Bernat”. Cap
associació de premsa ni cap “intel·lectual” d’esquerres ni de dretes, ha sortit en defensa de la
dignitat de Catalunya.
Una vegada més es fa evident que els catalans
estem sols i si volem guanyar el pols que li estem fent a l’Estat, cal que hi siguem tots.

C

ontinuem amb “les
lectures”
unionistes
que ens volen colar i
instal·lar en el nostre
imaginari perquè no continuem
amb la temptació independentista
irreverent. Acabem de passar l’episodi nacional de la presidenciable psoeista Susana
Díaz amb allò d’”en nom del pueblo según Le Pen”.
Aquesta senyora -sí, senyora i andalusa, ho sap tothom- s’ha erigit en la cabdill de la negació de la
nostra nació brandant alhora la idea de la irreductible i granítica nació espanyola, idea compartida
patriotament amb el PP i Ciudadanos, és a dir, els
qui representen el franquisme sociològic. Aquests
dies més d’un ha recordat el camí erràtic dels socialistes espanyols (i els catalans, ai las!) en relació
a les nacions existents a l’Estat espanyol; el camí
que va del Congrés de Suresnes, l’any1974, passant
per Santander i Granada (2013) al llarg del qual els
socialistes “perden” el dret d’autodeterminació de
la nacions i el difuminament de la nació catalana.
Ara, a les portes d’un nou congrés, els d’Iceta ho
tenen magre i tot fa pensar que faran d’escolanets
i acompanyaran tota la litúrgia adreçada a negar la
reivindicació dels catalans. Ja sabem com les gasten
amb qualsevol intent de treure el cap la idea de la
nació catalana, que l’hi preguntin a Pedro Sánchez.
Aquest dies, en poques hores, hem pogut sentir
parlar de solidaritats amb els pobles ibèrics, una
idea que va planar amb força quan la Segona República Espanyola, com recordava Francesc Puigpelat en la presentació del llibre “Breu história del
nacionalisme espanyol”. Puigpelat, val a dir, hi va
esmentar la figura de Francesc Macià i, fins i tot, les
sigles de la FAI per recordar antecedents d’aquesta
idea poc reeixida. Una idea que avui alguns amb
pell de federalistes malden per fer revifar. En una
entrevista radiofònica, era l’historiador Ian Gibson
qui manifestava la seva simpatia per reivindicar la
solidaritat dels “pobles” ibèrics alhora que mostrava el seu disgust per la independència de Catalunya. És una tornada a terceres vies, les que molts
pensem que no porten enlloc, si no és per marejar

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Nosaltres, els catalans, reivindiquem
que som Nació: una col·lectivitat
diferenciada políticament,
econòmicament i culturalment,
resultat d’un devenir històric
singular, etc.
la perdiu i accelerar la nostra desaparició a favor
de la Nación Española, una nació que mai ha existit com afirmen Ramón Cotarelo i Suso del Toro,
desmuntant la gent del PP, PSOE i Ciudadanos que
s’omplen la boca parlant de la igualdad de todos los
españoles i d’allò que la sobirania reside en la totalidad del pueblo español i que ja ens hi podem posar
fulles que els catalans no tenim cap dret a autodeterminar-nos.
Nosaltres, els catalans, reivindiquem que som Nació: una col·lectivitat diferenciada políticament,
econòmicament i culturalment, resultat d’un devenir històric singular, etc. Els espanyols -ja s’ha
dit- també se’n proclamen, de nació, però no “se’n
surten”com explica Francesc Cabana (Si Espanya...
El Punt Avui, 18.04.2017) perquè no han sabut vertebrar els territoris en “el conjunt de les Espanyes,
sinó en una Espanya castellana”, amb tot el que representa avui i històricament. I aquí som. En un
xoc d’interessos entre les dues idees de nació. Els
espanyols ens la neguen, la nació. Nosaltres reivindiquem la nostra i que ells facin la seva via, una via
que hauran d’aprendre a transitar sols i que, fins
i tot, com afirmava Maria del Mar Bonet, amb la
independència de Catalunya, a Espanya, també li
aniria més bé.
En qualsevol cas, nosaltres no podem abaixar cap
guàrdia ni deixar-nos atemorir amb les atzagaiades
que ens enviaran els de la Nación perquè pleguem
de les nostres conviccions i aspiracions ben legítimes. En aquest sentit fem costat a les propostes sorgides de l’Assemblea General Ordinària de l’ANC
a Granollers: unitat, mobilització i referèndum. I
guanyarem la Nació.
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La fira Aerosport celebra el seu 25è aniversari amb
la mostra d’acrobàcies aèries com a plat fort
IGUALADA / LA VEU

A

erosport, la única fira
dedicada a l’aeronàutica esportiva i lleugera de l’Estat espanyol arribarà els dies 6 i 7 de maig a la
seva 25a edició. Organitzada
per Fira Igualada des de l’any
1993, Aerosport està plenament consolidada com el punt
de trobada entre professionals
i aficionats a l’aeronàutica i
com la fira de referència del
sector on es poen trobar les
novetats més representatives
d’aquest món.
Per celebrar aquesta efemèride, Fira Igualada ha fet un
esforç per recuperar el festival
aeri que s’havia deixat de celebrar anys enrere. El festival
que tindrà lloc el diumenge
7 de maig de 12 a 14 hores
comptarà amb més d’una vintena de participants que faran
diverses exhibicions i demostracions i vols acrobàtics. Al
cel d’Igualada i d’Òdena i especialment sobre l’aeròdrom
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 campió
Europeu i d’Espanya absolut
d’acrobàcia, el navarrès Cástor Fantoba i amb el també
pilot d’acrobàcia, l’igualadí
Àlex Balcells.
A més dels pilots d’acrobàcia,
el festival també comptarà
amb trikes que faran exhibicions amb fum, biplans que
reprodueixen aparells antics,
autogirs, un veler, yaks 52,
paracaigudistes, velers, un
helicòpter i drons que també
faran exhibicions.
El festival compta amb la di-

recció tècnica de Rafa Galdón, controlador aeri. Galdón
que fa anys que col·labora
desinteressadament amb el
certamen i que professionalment es dedica a aquest món,
és també el controlador aeri
de l’Aerosport.
Més expositors
D’altra banda, la zona d’exposició de l’Aerosport comptarà
amb més d’un 20% d’expositors i marques confirmades
respecte a l’edició de l’any passat. Els expositors provenen
de Catalunya, Espanya, França i Andorra. Hi ha previstos
més d’una seixantena d’expositors i marques del món del
vol a motor, ultralleugers,
vol a vela, motovelers, acrobàcia, paramotor, helicòpters, construcció amateurs,
complements i accessoris aeronàutics, escoles de pilots,
aeroclubs, mercat d’ocasió,
simuladors i drons. La zona
fira d’expositors estarà oberta dissabte de 10 a 19 hores i
diumenge de 10 a 15 hores i
està a oberta tant a públic 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 gratuït a
l’entrada de l’aeròdrom, una
zona de restaurant que ofereixen entrepans i també la possibilitat de dinar, i durant tot
el dia hi haurà moviment aeri
amb enlairaments i aterratges, així com la zona d’expositors oberta amb simuladors
de vol, entre d’altres. A més,
els visitants que ho desitgin
poden fer batejos de vol amb
algunes de les empreses expo-

sitores. Dissabte, a més, també hi haurà un taller infantil
gratuït perquè els més menuts
puguin fer avions i conferències tècniques. Durant tot el
cap de setmana també es podrà visitar una exposició fotogràfica que recull la història
dels 25 anys de l’Aerosport en
imatges.

Al llarg de l’Aerosport es
preveu que hi assisteixin més de 200 aparells
de Catalunya, l’Estat
espanyol i algun d’altres
països d’Europa.
Zona d’expositors
La zona d’exposició de l’Aerosport acull empreses i entitats del món del vol a motor,
ultralleugers, vol a vela, motovelers, acrobàcia, paramotor,
helicòpters, construcció amateur, complements i accessoris
aeronàutics, escoles de pilots,
aeroclubs, mercat d’ocasió, simuladors i des de fa uns anys,
drons. La zona exposició de la
fira a l’Aeròdrom estarà oberta el dissabte de 10 a 19 hores i
el diumenge de 10 a 15 hores.
Entre els expositors i marques confirmades hi ha Aerodesign, Aeroplans blaus,
Deltacat, Club Aeronàtic Vol
Rasant, Avioland, Avion y Piloto, McAvionics, DreamAir,
Ul Power, Aviasport, Club vol
a vela Igualada-Òdena, Aeroports de Catalunya, Lamina
Air, Aeroclub Igualada-Òdena, TlSpain, Aeroexperience,
Flysim-NG simuladores de
vuelo, Aerollevant, Tecnam
Air, Chistau Adventours, Aircatfly, Aerobelgavia, L’Aeroteca, Federació Aeria Catalana,
Elvio Porcelli Propellers, Se-

visimó Igualada, European
Aviation School, Wingmaster,
Skydivebcn, Artandplanes,
Aeroclub Barcelona-Sabadell,
Helipistas, Bose Aviation, Dynon Avionis, F.U.N.K.E, Galaxy, Garmin, Rotax, Pipistrel,
Spot, Evans, Aeroshell, Beringer, Matco, K&N, Polifiber,
Winter, Instrumentos Avia,
Icom, Helices Wuarp Drives,
Barcelona Helicòpters, ULM,
Deltatrikes Aviation, Aeroprakt, Dynamic, Legend 540,
XFold, Revure, Let’s Flyght
High, Saltamos punto es, Kiev
Props,
Edgeperformance,
Bristell i D-Motor.
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 gratuït a
l’entrada de l’aeròdrom, una
zona de restaurant que ofereixen entrepans i també la possibilitat de dinar, i durant tot
el dia hi haurà moviment aeri
amb enlairaments i aterratges, així com la zona d’expositors oberta amb simuladors
de vol, entre d’altres. A més,
els visitants que ho desitgin
poden fer batejos de vol amb
algunes de les empreses expositores. Dissabte, a més, també hi haurà un taller infantil
gratuït perquè els més menuts
puguin fer avions i conferències tècniques. Durant tot el
cap de setmana també es podrà visitar una exposició fotogràfica que recull la història
dels 25 anys de l’Aerosport en
imatges.
Dinamitzats per Anima’ns el
dissabte al matí s’organitzaran dos tallers de construcció
d’avions a partir de materials
com el paper, pinces d’esten-

CONFERÈNCIES
TÈCNIQUES
Dissabte, a les 12.30 hores:
“Curso básico de supervivencia”
A càrrec del prestigiós pilot
acrobàtic Càstor Fantoba.
Dissabte, a les 16.30 hores:
Presentació del llibre: “Manual del Piloto de aviones ligeros
y ultraligeros”
A càrrec del seu autor, Sr. Ferran Roselló.

PROGRAMA DEL
FESTIVAL AERI
Diumenge, a partir de les 12
del matí:
12:00 - Demostració de drons
12:08 - Formació de tres trikes
12:18 - Formació de tres biplans
12:28 - Vol de biplà SE5A rèplica
12:36 - Formació de dos Yak52
12:46 - Veler i remolcador
12:56 - Salt de paracaigudistes
des d’helicòpter
13:03 - Extra 330 SC. Acrobàcia amb Àlex Balcells
13:15 - Formació de sis autogirs
13:27 - Sukhoi Su-31. Acrobàcia amb Cástor Fantoba
13:39 - Patrulla italiana Blue
Circe (4 aparells)
dre o pals de gelats. Els tallers
estan pensats per nens de totes les edats i són gratuïts.
Per últim, la Fira organitza
un concurs fotogràfic obert
a tothom. El premi del concurs et portarà molt amunt...
Podeu consultar les bases a la
seva pàgina web.
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Torna el festival aeri amb els millors
professionals del sector

Quins tipus d’aparells
voladors podrem veure?

E

BIPLANS

l festival aeri se celebrarà el diumenge 7 de
maig de 12 a 14 hores
i comptarà amb els següents
participants:
Càstor Fantoba
Nascut a Pamplona l’any 1966
Cástor Fantoba és Enginyer
Tècnic Aeronàutic per la Universitat Politècnica de Madrid.
Va treballar durant anys mantenint aeronaus i després es va
formar com a pilot. És comandant de línia aèria i pilot d’extinció d’incendis. Està qualificat en Boing 737, 757 i 767.
En acrobàcia ha estat campió
d’Europa 2014 i 2015, doble
medalla de bronze al Mundial
(2015 i 2016) i 6 vegades Campió d’Espanya. Ha aconseguit
més de 40 medalles al llarg de
la seva trajectòria esportiva i
sis medalles a l’única competició de màxima categoria (EAC
2014).
Àlex Balcells
Pilot d’acrobàcia. Sotscampió
d’Espanya 2016 en categoria

Càstor Fantoba.

Àlex Balcells.

S’anomena biplà a aquella aeronau d’ala fixa composada
per dos grups d’ales de similar
envergadura, muntades l’una
sobre l’altra. Els biplans van
ser molt utilitzats durant la
Primera Guerra Mundial.

TRIKES

Patrulla Italiana Blue Circe.

il·limitada, membre de l’equip
nacional de vol acrobàtic
2017, campió d’Espanya categoria avançada 2014 i 2015,
pilot de línia aèria a Vueling
Airlines base Barcelona, instructor de vol i de vol acrobàtic. L’any 2013 va participar a
la Festa del cel de Barcelona i
compta amb més de 7.000 hores de vol.
Patrulla Italiana Blue Circe
La Patrulla Italiana Blue Circe

team està formada per quatre
ultralleugers que són capaços
de volar en formació, fer acrobàcies, vols rasants, dibuixos
al cel amb fum acolorit i molt
més.
Paracaigudistes
Com a activitat esportiva el
paracaigudisme va aparèixer
després de la Segona Guerra
Mundial amb dos tipus de
prova: la precisió en l’aterratge i la d’estil.

IGUALADA

Els trikes o també coneguts
com ala deltes motoritzats són
aeronaus motoritzades amb
una ala muntada sobre una
cabina pivotant. Per pilotar-la
és imprescindible que el pilot
controli el centre de gravetat
de l’aeronau respecte a l’ala.

AUTOGIRS
L’autogir o girocòpter és una
aeronau d’ala giratòria, vola
com els avions però la seva ala
és un rotor que gira per acció
del vent relatiu que el travessa
de dalt a baix, és això que se’l
considera un híbrid entre un
aeroplà i un helicòpter: té ales
i una hèlice per propulsar-lo,
però a més, té un rotor com un
helicòpter que gira lliurement
(autogir), impulsat per l’aire,
generant força de sustentació.

YAK 52
Els Yak 52 són avions d’entrenament soviètic. Va volar per
primera vegada el 1976. Originàriament va ser utilitzat com
avió d’acrobàcia i està pensat

DRONS

06/05/2017
Amb la col·laboració:

9

Cada vegada més de moda,
els drons són vehicles aeris no
tripulats que es controlen per
radiocontrol i que s’han fet un
lloc entre les aficions de molta
gent. A l’Aerosport en veurem
una exhibició.

VELER
El vol a vela és un esport basat
en la capacitat de mantenir-se
volant en un veler o planador,
aprofitant l’aerodinàmica de
l’avió i els corrents ascendents
d’aire que es generen a l’atmosfera. Donat que els velers
no porten motor, han de ser
remolcats per una avioneta
fins a una cert alçada.

per això amb un sistema de
recuperació d’oli per a vol invertit amb una limitació de 2
min. És un aparell molt fàcil
de maniobrar, volar i aterrar.

10
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Igualada ampliarà la seva oferta d’estudis amb un Cicle
Formatiu de Grau Superior Dual d’Higiene Bucodental
IGUALADA / LA VEU

I

gualada ampliarà la seva
oferta formativa superior
el proper curs 2017/2018
amb un nou cicle formatiu de
Grau Superior Dual en Higiene Bucodental. Un cicle
de 2.000 hores lectives, distribuïdes en dos cursos, que
s’impartirà a l’Institut Milà i
Fontanals a partir de la tardor. N’han donat els detalls
la primera tinent d’alcalde i
responsable de l’àrea de Coneixement, Àngels Chacón,
i el director d’aquest institut,
Juan Manuel Linares, amb la
responsable dels seus estudis
de Salut i la responsable de
Qualitat, Montserrat Pelfort i
Rosa Aymerich.
La titulació obtinguda completant aquest grau permetrà
a l’alumnat accedir al món
laboral com a higienista bucodental o educador en salut bucodental en Serveis
d’Odontologia en Atenció
Primària o en clíniques dentals privades. Cal fer esment,
a més, que a aquells alumnes
que decideixin seguir formant-se posteriorment a nivell universitari, els permetrà
tenir fins a un 30% dels crèdits
reconeguts. L’accés a aquest
cicle es fa des de Batxillerat,
Proves d’Accés a Grau Superior i des de cicles de Grau Mig
de la família Sanitària.
A Igualada, aquest cicle s’impartirà en la modalitat dual,
fet que implica una estada
en empreses de 1.000 hores
aproximades, treballant-hi
com aprenent, donat d’alta a
la Seguretat Social i rebent
una retribució econòmica.
Això implica una millora im-

portant, ja que afavoreix la
seva incorporació al món laboral com a treballador qualificat i amb experiència. A
més, a les empreses aquesta
modalitat els permet participar activament en la formació dels alumnes, obtenir personal qualificat format en la
seva cultura i processos propis i facilitar també el relleu
generacional.
Tal i com ha afirmat Chacón,
amb l’arribada del nou cicle i els que ja oferia aquest
centre, a banda de l’oferta de
graus del Campus Universitari d’Igualada, la ciutat “es
consolida com un centre de
referència en l’àmbit dels estudis de salut a les comarques
interiors”.
Formació amb valor afegit i
bones sortides laborals
Segons s’ha explicat avui,
aquest curs 2016/2017 els cinquanta alumnes del cicle de
Cures Auxiliars d’Infermeria
i els trenta del cicle de Tècnic
en Farmàcia i Parafarmàcia
de l’Institut Milà i Fontanals
han pogut gaudir també de
la formació que s’imparteix
al centre 4DHealth. Aquesta

s’ha desenvolupat ajustant-se
al seu horari lectiu, primer
amb unes sessions formatives
dirigides per especialistes del
Consorci Sanitari de l’Anoia
(CSA) i, posteriorment, demostrant els coneixements
assolits en unes simulacions
de casos pràctics.
Els alumnes han valorat molt
positivament aquesta possi-
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n el marc de la Titan
Desert, la popular cursa de BTT que reuneix
460 ciclistes de tot al món al
desert del Marroc, l’empresa
igualadina Cardiosos ha fet
una donació d’un desfibril·lador extern automàtic a l’hospital d’Erfoud, a la província
d’Errachidia on es disputa la
prova fins al 5 de maig. Amb
aquesta donació, Cardiosos
pretén millorar l’atenció de
persones que hagin pogut

Més informació a www.escolagasparcamps.org

Viatge a
les Cultures
del Món

PROGRAMA D’INFANTIL I PRIMÀRIA
Grups nascuts del 2006 al 2013
Del 26 al 30 de juny - ÀFRICA. Les màscares africanes...
Del 3 al 7 de juliol - ÀSIA. La cal·ligrafia japonesa...
Del 10 al 14 de juliol - AMÈRICA. Els objectes de terrissa...
Del 17 al 21 de juliol - OCEANIA. La pintura sobre escorça...
PROGRAMA DE SECUNDÀRIA
Grups nascuts del 2001 al 2004

Av. Barcelona, 105 - 1r. 08700 Igualada
T. 93 805 52 62 | gasparcamps@gmail.com
www.escolagasparcamps.org

tides professionals però que,
en canvi, no veuen cobertes
totes les places que ofereixen. Són el d’Operacions de
Laboratori, el de Fabricació
i Ennobliment de Productes
Tèxtils en Gènere de Punt, el
de Dietètica, Manteniment
Electrònic, el de Desenvolupament d’Aplicacions Web i
el de Laboratori d’Anàlisis i
Control de Qualitat; estudis
en els quals s’ha volgut incidir
avui, perquè tenen capacitat
de rebre encara més estudiants i els ofereixen una bona
entrada al mercat laboral, ja
que existeix una demanda
adequada d’aquests perfils
professionals.
La informació relativa a tots
els estudis i processos de matriculació es pot consultar al
web www.iesmila.net.

Cardiosos dona un desfibril·lador a
l’hospital d’Erfoud, al Marroc

INSCRIPCIONS a la mateixa escola
del 8 al 19 de maig de 2017.
Estiuart
2017

bilitat i, a partir d’aquestes
experiències, l’àrea de Coneixement de l’Ajuntament i el
departament de Sanitària del
Milà i Fontanals, amb la col·
laboració del centre 4DHealth, ja estan treballant per instaurar la formació mitjançant
simulacions als currículums
i, en el cas del cicle de Farmàcia, ampliar també la formació a nous continguts. La
voluntat és, en definitiva, fer
singulars els estudis de l’àmbit de la salut impartits en
aquest centre.
En un context més ampli,
l’Institut Milà i Fontanals
ofereix una dotzena de cicles
formatius de Grau Mig i una
dotzena més de Grau Superior, que cobreixen camps i especialitzacions molt diverses.
S’ha volgut posar també l’accent en aquells estudis que, a
dia d’avui, tenen bones sor-

Del 26 al 30 de juny - CASAL DE VIDEOJOCS
Del 3 al 7 de juliol - CASAL DE 3D
Del 10 al 14 de juliol - CASAL DE PHOTOSHOP
Del 17 al 21 de juliol - WORKSHOP DE PELL

patir una mort sobtada i una
atura cardiorespiratòria.
La donació es va fer en el marc
de la festa prèvia que la població d’Erfoud va organitzar per
als participants de la Titan Desert i membres de l’organització el dia 29 d’abril, el dia abans
de començar la carrera de BTT.
Cardiosos, responsable mèdic de la Titan Desert
Cardiosos és enguany la responsable del preventiu mèdic
de la cursa de BTT pel desert, Titan Desert organitzada
per l’empresa RPM-MKTG.
Aquesta cursa suposa el salt
a la internacionalització dels

serveis de l’empresa.
La Gaes Titan Desert by Garmin reuneix cada any un miler de persones entre participants i organització i atrau
ciclistes de tots els continents.
Enguany competeixen 460 ciclistes de 20 nacionalitats diferents.
És per tot això que aquest
esdeveniment requereix un
gran desplegament del servei
mèdic, que implica la mobilització de metges, infermers
i tècnics, a més de comptar
amb mitjans de transport específics pel terreny com un
helicòpter, camions i vehicles
4x4 medicalitzats.
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Torna la festa del barri del Rec: arriba el Rec.015
Del 10 al 13 de maig, torna Rec.0, el festival de pop up stores de moda, música i gastronomia, amb 88 marques que vendran els seus estocs en 52 locals a
les antigues fàbriques adoberes, on destaquen tretze marques de la comarca.
IGUALADA / LA VEU

T

orna el Rec.0 Experimental Stores, l’experiment de retail on
les grans marques i els dissenyadors independents venen
els seus estocs a les velles adoberies del barri del Rec d’Igualada. Rec.0 és una concentració de vendes especials inèdita
i única, un festival de moda,
cultura i gastronomia que revoluciona el barri del Rec durant quatre dies.
Empreses d’Igualada, molt
presents al Rec
Seran 88 les marques i dissenyadors de moda d’aquesta
edició repartides en quatre
grans zones del barri del Rec,
en un circuit urbà i obert a
tothom, on es combina el patrimoni industrial de fa segles
amb la creativitat dels espais i
les marques de moda.
Destacar que la moda local
igualadina estarà representada per les marques Sita Murt,
Micu Micu, Ingrid Munt,
Buff, Boxley, Messcalino, David Valls, Dutch Delight, Jordi
Rafart, Punto Blanco, The Garage by Punto Blanco. També
les marques gestionades per
botiguers locals com Javier
Simorra o Pepe Jeans. A més,
les grans marques com Levi’s, Adidas, Mango, Textura,
Camper o Privalia repeteixen i
s’incorporen algunes novetats
significatives com Carhartt,
Ailanto, Sebago, Tiny Cottons
o Castañer, ampliant una oferta inèdita.

Com a novetat destaca també
que, per primera vegada, la
passarel.la 080 i Rec.0 s’alien
per crear gran espai dedicat
a la moda emergent catalana:
la pop up store 080 que acollirà nous dissenyadors i marques com Carlotaoms, Ssic
and Paul, Les Chausseurs, Pau
Esteve o Rita Row, a més dels
dissenyadors Dorotea, IKA

Woody’s Barcelona o Bless the
Mess.
La gastronomia i la cultura,
els altres dos eixos de Rec.0
L’edició d’estiu del Rec.0 destaca també per la gran aposta
per la gastronomia i la cultura. El festival Rec Street Food
augmenta la seva oferta: al
circuit Rec.0 hi haurà dos pa-

nisme, amb més de 20 concerts, presentacions de llibres
i xerrades. En aquesta ocasió
comptarem amb quatre escenaris: dos Estrella Damm,
Rec-Mercader i Rec-Sol. Els
músics de la comarca no hi
faltaran: Adriana Muntané,
Marina Herlop, Red Pèrill,
Q-sticks, Albert Gámez, U&I i
Trikústics, que són les formacions locals d’aquesta edició i
destacar els concerts de Nuu,
Cataplàusia, Nasty Walkers o I
want you back. En la programació de Dj també hi ha una
clara aposta per la gent de la

Editions, Loa, Maria Roch o
Kinetik Supply.
D’altra banda, l’espai més efímer del Rec.0, el Rec Pop Up
Day Estrella Damm, està dissenyat pels alumnes del Màster d’Arquitectura efímera de
l’escola Elisava que han ideat
una construcció molt singular
creada a partir de caixes Estrella Damm. Comptarà aquesta
edició cada dia amb una marca diferent, també marques
catalanes que tenen molt a
dir com Colmillo de Morsa,

tis Estrella Damm, una amb
l’oferta dels pop up bars de
cuiners i restauradors locals
com els pop up bars de Sesoliveres, Can Bakus, Frankfurt
Clein i La Gitana i l’altra amb
food trucks de propostes de
diferents cuines del món. Destaca l’espai de Cellers Torres,
on s’oferiran tasts de vins, i els
espais de Las dos vacas de Danone, Cafès Novell i Coca-Cola Zero amb degustacions gratuïtes.
La cultura tindrà protago-

ciutat i comarca. A l’agenda
també destaquen les presentacions de llibres-xerrades: Raquel Riba Rossy, la igualadina
creadora del famós personatge Lola Vendetta, presentarà
el seu darrer llibre. Un altre
acte destacat és la presentació
de conte Amic Meu, que forma
part del projecte que alguns
igualadins han iniciat per a recaptar diners per l’ONG Open
Cultural Center que treballa
pels refugiats a Grècia.
I un acte que sens dubte serà

popular és l’emissió en directe des del pati Vila Estrella
Damm del programa de Rac1
La Segona Hora, el dimecres
10, a les 13h. També serà emès
en directe per 8TV. Serà una
bona oportunitat per veure els
seus presentadors Quim Morales, Xavier Pérez Esquerdo,
Jair Domínguez i Ana Polo
des d’un dels espais amb més
ambient del circuit.
Noves aliances amb empreses de la comarca
L’empresa tecnològica IGUANA s’incorpora en aquesta
edició com a soci tecnòlogic
del Rec.015, desplegant la
connexió de fibra òptica a les
pop up stores del circuit.
Des de fa quatre edicions,
Rec.0 va començar a col·laborar amb ÀURIA GRUP amb
la contractació de personal i
d’equips de treball pel Rec.0.
TRANSPORTS
MASATS,
continua col·laborant a Rec.0
amb el transport ininterromput al pàrquing del Pla de la
Massa que es va iniciar fa dues
edicions i que fa més accessible l’arribada al Rec.0 per part
del visitant.
Rec.0 Experimental Stores
va néixer l’any 2009 de la
mà de professionals del món
del disseny i la comunicació
d’Igualada per reivindicar el
patrimoni del barri del Rec
d’Igualada. En aquests vuit
anys s’ha convertit en un festival de referència del món de
la moda i de la cultura, amb
la singularitat de donar vida
a un patrimoni industrial
únic a Catalunya. En la passada edició, celebrada el novembre del 2016 van passar
pel Rec.0 unes 120.000 persones, el 80% de fora de la
comarca de l’Anoia.
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Igualada posa en funcionament el
Banc d’Ajudes Tècniques, un nou
recurs de suport a les persones

Contenidors intel·ligents
i porta a porta
s’expliquen al DdD
IGUALADA / LA VEU

L
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quest mes d’abril s’ha
posat en funcionament el nou Banc
d’Ajudes Tècniques (BAT)
d’Igualada. Aquest recurs vol
aportar solucions a aquelles
persones que, per motius diversos, no tenen accés a productes imprescindibles com
una cadira de rodes, un caminador, una grua o un llit
articulat. D’aquesta manera, a
més de promocionar i potenciar l’autonomia personal de
les persones amb discapacitat
o en situació de dependència,
també es vol afavorir la reutilització i el reciclatge de productes de suport, de manera
que tinguin una vida més llarga i més útil.
El servei està pensat per a
aquells que puguin necessitar

temporalment un producte
de suport i vulguin que se’ls
presti fins que es recuperin,
fins que rebin els ajuts oficials
o fins a disposar dels recursos
necessaris per adquirir-ne un
de propi. També va adreçat a
totes aquelles persones que
disposin de productes de suport que ja no utilitzin i els
vulguin donar a aquest Banc
d’Ajudes Tècniques. Aquest
dimecres, 26 d’abril, han visitat el nou recurs l’alcalde,
Marc Castells, i la tinent d’alcalde d’Acció Social i Igualtat,
Carme Riera.
El BAT arrenca amb un complet catàleg de productes. Al
material nou adquirit per
l’Ajuntament s’hi han sumat
diferents articles procedents
del mateix centre Josep Orgué,
de l’Hospital d’Igualada i del
CAP Igualada Urbà. Tot ple-

gat fa que ara mateix es disposi de més de 55 productes de
suport a disposició dels ciutadans, com ara caminadors de
diferents tipus, bastons, crosses, llits articulats, seients giratoris, grues, erugues, cadires
de dutxa o arnesos de cadira
de rodes, entre altres.
Aquesta és una iniciativa de
l’Ajuntament d’Igualada i el
Centre Josep Orgué, centre
especialitzat en la promoció
de l’autonomia personal de
les persones amb alguna discapacitat, i compta amb el finançament del departament
de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat
de Catalunya. Per a més informació, es pot contactar
amb el Centre Josep Orgué,
del Grup Àuria, a l’Avinguda
Andorra, 28, o trucar al telèfon 93 801 77 32.

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

es baixes dades d’Igualada pel que fa a la recollida selectiva han
marcat la sessió d’aquest mes
d’abril de DdD (Dimarts de
Diàlegs) a l’Ateneu Igualadí.
Els igualadins només reciclen
un 25% de les deixalles que
produeixen, cosa que provoca que la ciutat estigui a la
cua de Catalunya en quant a
reciclatge, ja que la mitjana
dels municipis catalans és del
40%. La sessió va voler analitzar el “per què” d’aquesta
situació i també quines possibles solucions hi ha per
millorar. Una de les dades
que van quedar sobre de la
taula és que la Generalitat
penalitza amb 30 euros cada
tona d’escombraries que va a
parar al rebuig quan aquesta
es porta a l’abocador. Igualada va generar el 2016 fins
a 16.000 tones de rebuig, el
que li va suposar un cost de
480.000 euros. Es va apuntar que si la ciutat millorés el
seu reciclatge, aquesta quantitat que ha de pagar l’Ajuntament seria molt menor. A
les 16.000 tones de rebuig
cal sumar-hi les 5.000 que
van reciclar-se, el que vol dir
que Igualada genera 22.000
tones d’escombraries a l’any.
Segons dades de l’Agència de
Residus de Catalunya cada
igualadí genera 1,45 quilos
de residus al dia, dels quals
només en recicla 0,36 kg. A
l’any, cada igualadí genera 530 kg, dels quals només
n’acaba reciclant 134.
L’encarregada d’introduir el

tema va ser l’ambientòloga
especialitzada en la prevenció i gestió de residus Maria
Calaf, qui ha marcat que el
reciclatge té a veure amb si
és una prioritat política o no.
En aquest sentit va explicar
que és probable que Europa demani arribar al 65-70%
de recollida selectiva a l’any
2030 i que sinó imposarà sancions. També es va apuntar la
necessitat de caminar cap a
una economía circular on es
pugui aprofitar tot i també es
va parlar de la possibilitat de
virue sense residus, una pràctica que alguns col·lectius
promouen però que és difícil
encara.
Pel que fa al cas d’Igualada,
al ser una ciutat mitjana de
40.000 habitants es va parlar
de que no hi ha un model ideal, sinó que la combinació de
diferents models pot ser una
solució a l’hora de promoure
la recollida selectiva entre la
població i es va destacar la
importància dels contenidors
intel·ligents i de la recollida
porta a porta. Es va explicar que l’Ajuntament ja posa
una atenció especial amb als
establiments comercials, de
restauració o indústries, que
són els sectors que generen
més residus amb contenidors especials. Pel que fa a
la població en general s’estan
estudiant els contenidors intel·ligents en zones de molta
densitat de població. S’instaurarà el sistema de recollida porta a porta, a principis
de l’any que ve, a 16 municipis de l’Anoia, a través del
Consell Comarcal.
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Dissabte arriba la 6a Igualada Nit de Shopping,
l’evolució de la festa comercial
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er sisena vegada, desenes de comerços,
restaurants i serveis
prenen part activa a Igualada
Nit de Shopping, una promoció que converteix la nostra
ciutat en la capital comercial
per aquell dia. En un ambient festiu amb l’afluència de
milers de persones, Igualada
Nit de Shopping omplirà de
contingut les places i carrers
de la ciutat demà dissabte 6
de maig.
Per primera vegada la nit més
comercial de l’any se separa
de la Igualada Urban Running Night Show, és a dir, de
la cursa nocturna. D’aquesta
manera es pretén potenciar els dos esdeveniments de
forma individual, un cop han
crescut gràcies a l’èxit comú.
Jordi Cuerva, vicepresident
d’Igualada Comerç, explica
que el que és pretén amb això
és “allargar els esdeveniments
de la ciutat, ja que estava tot
aglomerat i perdíem potencial”.
Recordem que la promoció
d’Igualada Nit de Shopping
consisteix en l’obertura voluntària dels establiments comercials de manera excepcional fins a les 12 hores de la
nit, com també en les accions
i activitats promocionals de
les botigues davant dels mateixos establiments comer-

cials, amb l’objectiu de crear
afluència de públic i animar
les vendes. Cada un dels comerços participants farà ofertes, descomptes i preus especials només per aquell dia,
encara que hi haurà un denominador comú.
En aquest sentit, Jordi Cuerva explica que “l’objectiu de la
primera edició era potenciar
i ensenyar el producte sense
fer descomptes”. Ara bé, també saben que la competència
del Rec. i d’altres esdeveniments fa que el descompte
hagi d’existir, a més, “és el que
demana la gent”. Des d’Igualada Comerç asseguren que
ja tenien el full de ruta a punt
abans de conèixer el canvi de

ANUNCI
Contractació administrativa especial per a l’explotació del servei
de bar durant la celebració del Festival Anòlia que tindrà lloc del
18 al 22 de juliol de 2017 al Pati del Museu de la Pell d’Igualada.
Per poder participar en la selecció per a l’adjudicació del
servei de bar durant la celebració del Festival Anòlia 2017, es
fa públic el següent:
Forma de presentació: mitjançant sol·licitud, segons model que
figura al document de condicions tècniques per a la prestació del
servei.
Lloc de presentació: departament de Contractació de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, núm.1, planta 4).
Termini de presentació de sol·licituds: des del dia 8 de maig al dia
19 de maig de 2017, ambdós inclosos, de dilluns a divendres.
Horari de presentació: de dilluns a divendres, de 8:00 hores a
15:00 hores.
Condicions: Segons document de condicions tècniques per a la
prestació del servei de bar del festival Anòlia 2017, aprovat per
l’Ajuntament i publicat al Perfil del Contractant, al tauler d’edictes
de l’Ajuntament d’Igualada i tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada).
Igualada, 27 d’abril de 2017
L’ALCALDE
Marc Castells i Berzosa

dates del Rec d’estiu.
És la “Ciutat 10”, que simbòlicament indicarà el descompte
mínim de 10%, o preus de 10
€ en productes i serveis amb
els que es promourà la jornada amb objectiu de fer entrar
els clients a les botigues.
Hi haurà vuit zones, al voltant
dels quals es realitzaran activitats i es tractaran com les cen-

tralitats: Pl. de Cal Font, Rbla.
St. Isidre amb St. Magí, Pl. de
la Creu, Pl. de l’Ajuntament,
Pl. Pius XII, Pl. del Pilar, Rbla.
General Vives i c/Òdena
Cadascú d’aquests vuit espais
comptarà amb l’ambientació
de decoracions i composicions florals sobre els plafons
gegants. El terra es decorarà
amb uns adhesius de mida
gran, amb la imatge de les
flors, transmetent d’aquesta
manera els aires de primavera. Per animar aquestes zones
de centralitat, hi haurà música
ambient.
Es comptarà també amb la implicació de restauració, amb
oferta de degustació de tapes,
canapès, pica-pica en aquests
espais.
A més a més, els visitants tampoc s’han de preocupar on i
com menjar. Igualada ofereix
una molt bona gastronomia
i per aquesta ocasió especial,
la Nit de Shopping, Igualada
Comerç animarà els establiments de restauració que proposin una promoció especial,

pensada exclusivament per
aquest dissabte, els menús
d’Igualada Nit de Shopping.
Tots els restaurants adherits a
la iniciativa tindran un pòster
identificador.
Desfilada de moda
Una de les principals atractivitats d’aquest nova edició
d’Igualada Nit de Shopping,
és l’organització d’una desfilada de moda, a les 21 hores
a la pl. de l’Ajuntament. L’acte
Igualada Pret a Porter comptarà amb la participació de
11 establiments de diferents
sectors.
Una setmana molt comercial
Amb el canvi de dates, Igualada tindrà una setmana plena d’activitats comercials.
Des de demà dissabte que comença la Nit de Shopping fins
dissabte vinent que ja empalmarà amb l’Igualada Slow
Shopping, el circuit paral·lel
al Rec, quan els comerços
locals ofereixen descomptes
dels seus productes.
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S’inicia la cinquena fase de millores a la piscina del
Molí Nou que inclou la instal·lació d’un ascensor
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Ajuntament d’Igualada va iniciar el passat
mes d’abril la cinquena
fase de les obres de millora a
la piscina del Molí Nou, unes
tasques que es van iniciar l’any
2013 i que s’executen anualment fora de la temporada de
bany. Després d’una diagnosi
duta a terme pels serveis tècnics de la Diputació de Barcelona, els darrers anys el consistori ha programat diferents
actuacions per a la recuperació d’aquesta piscina emblemàtica, construïda l’any 1.934.
La instal·lació presentava moltes mancances abans d’aquests
treballs i, segons el tinent d’alcalde de Qualitat Urbana, Jordi Pont, “les millores d’aquest
equipament estan fent que,
any rere any, els igualadins
continuïn recuperat l’estima
per aquesta piscina històrica
i hi vagin cada cop amb més
assiduïtat”.
Els últims anys s’ha substituït bona part de la instal·lació
elèctrica, s’han instal·lat nous
elements exteriors de mobiliari i enjardinament, s’han renovat els lavabos i els vestidors,
s’ha condicionat l’interior de
l’edifici, s’han modificat els
desnivells a l’entorn de l’aigua
per evitar l’acumulació de pluja, s’han construït dues noves

escales d’accés a la piscina des
de l’edifici, s’ha refet completament la terrassa, i s’han impermeabilitzat les zones més
sensibles de l’estructura per
eliminar filtracions i goteres.
El capítol de l’accessibilitat,
però, era una de les prioritats que el govern municipal
s’havia fixat com a fita en una
construcció de fa gairebé un
segle: una de les últimes actuacions executades va ser la
construcció de rampes tant a
l’accés principal des del carrer
com en algun espai interior i
ara, aquest 2017, es vol assolir
pràcticament la plena accessibilitat amb la instal·lació d’un
ascensor.
Les obres, que tindran un cost
proper als 50.000 euros, tindran una durada màxima de
dos mesos i hauran d’estar enllestides com a màxim a mitjans del mes juny, just abans de
l’obertura de la piscina coincidint amb l’inici de la temporada de bany. Aquests treballs
permetran adaptar una de les
dues caixes d’escala existents
i instal·lar-hi un elevador de
baixa velocitat, que garantirà
l’accés de les persones amb
mobilitat reduïda des del vestíbul de la planta principal, a
nivell de carrer, fins la planta
-1, on hi ha els vestidors i la
piscina.

Rehabilitació i ampliació de
les pistes de frontennis
Al marge d’aquestes accions
que es venen desenvolupant
anualment, en el marc de Pla
Integral de Modernització
dels Equipaments Esportius
Municipals, que l’Ajuntament
impulsa dins la candidatura
per esdevenir Ciutat Europea
de l’Esport 2019, aquest any
2017 es duran a terme també

les obres de rehabilitació i millora dels frontons del Molí
Nou. Actualment, aquests
treballs, que tenen un període d’execució prevista de cinc
mesos i un pressupost d’uns
225.00 euros, es troben en
procés de licitació.
Ara mateix hi ha dues pistes
en aquesta zona de frontennis

però cal adequar-les a la normativa federativa. Per això,
s’adequarà una de les dues pistes i es demolirà la segona, la
més petita, aixecant-la de nou
segons els paràmetres exigits.
El resultat serà que el Molí
Nou i els clubs que en fan ús
disposaran de dues pistes de
frontennis de 30 metres i totalment reglamentàries.

L’Hospital de Dia Sant Jordi celebra el 45è aniversari
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dissabte 22
d’abril l’Hospital de dia
Sant Jordi d’Igualada
va fer una jornada de portes
obertes amb activitats relacionades amb la diada de Sant
Jordi. Els dos eixos centrals
van ser una trobada d’ex-alumnes i mestres de l’antiga escola
Sant Jordi per commemorar el
45è aniversari de la seva obertura, i l’estrena del conte “El
tresor més gran del món” per
part d’AFADA (l’Associació de
Familiars d’Alzheimer i altres
demències de l’Anoia) i l’Hospital de dia Sant Jordi.
A les 5 de la tarda s’inaugurà l’exposició de fotos amb
imatges de totes les promocions d’alumnes de l’escola Sant
Jordi, centre que va obrir les
portes l’any 1972 i que va estar actiu fins l’any 1994 i que

posteriorment fou reconvertit
el l’actual Hospital de Dia Sant
Jordi, obert el 2006 i gestionat
pel Consorci Sociosanitari
d’Igualada.
Els ex-alumnes, mestres i persones vinculades amb l’escola
van poder commemorar el
45è aniversari del centre tot
gaudint i recordant els espais
i les anècdotes en el mateix
edifici. Tot seguit es realitzaren els parlaments, amb intervencions de Teresa Mas,
representant els mestres de
l’escola, Pia Prat, representant
dels ex-alumnes, Jordi Ferrer,
Gerent del Consorci Sociosanitari d’Igualada, i Fermí Capdevila, tercer tinent d’alcalde
de l’Ajuntament d’Igualada i
regidor d’Entorn Comunitari
i Cooperació.
Seguidament es realitzà la primera escenificació del conte
preparat per l’AFADA i l’Hos-

pital de Dia anomenat “El
Tresor més gran del món” on
els tres personatges, la princesa, el cavaller i el drac, han
envellit i ja no tenen les facultats que tenien de joves. El
conte és l’element central d’un
projecte que té com objectiu
la sensibilització dels escolars de primària en relació als
seus tractes amb les persones
grans, i específicament amb
les persones amb demència o
deteriorament cognitiu. Està
previst que la propera representació d’aquesta història
teatralitzada sigui a l’escola
Garcia Fossas el pròxim 22 de
maig de 2017. Totes les escoles
que ho vulguin poden sol·licitar a l’AFADA i a l’Hospital de
Dia l’escenificació del conte en
el seu centre educatiu.
A les 6 es va fer un berenar
d’escola, amb pa i xocolata, i
començaren els tallers infan-

tils relacionats amb la diada de
Sant Jordi. Les activitats eren
obertes a tothom ja que un
dels objectius de l’Hospital de
Dia és ser permeable i obert a
la comunitat.
Cal agrair l’organització de

la jornada a les responsables de l’Hospital de Dia,
Nuria Solà i Menchu Veléz, a la resta de l’equip del
centre, a AFADA i a Maria
Jose Vélez, de la comissió
ex-alumnes de l’escola.
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ERC valora molt positivament la
jornada de Sant Jordi
REDACCIÓ / LA VEU
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L’Antic Gremi de
Traginers d’Igualada
posa fi a la temporada
REDACCIÓ / LA VEU
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quest passat cap de
setmana llarg l’Antic
Gremi de Traginers
d’Igualada va realitzar les dues
darreres participacions de la
temporada.
Diumenge 30 d’abril el Gremi
es dirigí a Anglesola, una de
les darreres poblacions que
sempre per aquestes dates celebra els seus Tres Tombs. S’hi
va participar amb el carro de
trabuc i l’imponent carro de la
palla estirat per cinc cavalls, a
més de quatre carruatges particulars. Dilluns 1 de maig, el
Gremi va participar a la XX
Trobada Nacional dels Tres
Tombs, que enguany tingué
lloc a la població de l’Ampolla, tancant així, el calendari
festiu de la celebració dels Tres
Tombs a Catalunya. La cita va
reunir més d’una cinquantena
de colles provinents d’arreu del
país amb els seus estàndards,

60 carros, 500 traginers i gairebé 200 animals, i es convertí,
un cop més, en un bon homenatge als homes de la tralla, a
l’ofici de traginer i als animals,
que en una altra època eren el
principal mitjà de transport.
El seguici, que va recórrer els
principals carrer de la ciutat i
va resseguir també bona part
del seu passeig marítim, va
mostrar al nombrós volum
d’espectadors carros de pagès, carros de trabuc, carros
de bombers, carros fúnebres,
carros amb diverses càrregues
(verdura, sacs, ceps, palla, llenya, portadores...), i també
carros de bocoi, amb un dels
quals el Gremi va participar a
la celebració juntament amb la
seva bandera gran.
La jornada finalitzà amb
un dinar de germanor que
va aplegar a tots els participants, els quals van acomiadar amb èxit la cloenda del
calendari traginer.

El cicle “Campi qui
pugui” acosta als joves
experiències a l’estranger
REDACCIÓ / LA VEU

D

urant el mes de maig
i tenint en compte el
creixent interès a realitzar estades a l’estranger, el
departament de Joventut de
l’Ajuntament d’Igualada organitza el cicle Campi qui Pugui,
amb una xerrada informativa
i dues trobades entre joves.
Entre aquest col·lectiu, el suport familiar és un aspecte
molt important i, per aquest
motiu el dijous, 4 de maig, a
les 19:30h i a l’equipament juvenil la Kaserna, hi haurà una
xerrada a càrrec de l’Oficina
Jove de l’Anoia, dirigida a les
famílies i oberta a tothom, en

què es tractaran aspectes pràctics al voltant dels estudis acadèmics a l’estranger i de diferents oportunitats estivals. El
cicle també pretén fomentar
espais de trobada entre joves
que hagin viscut experiències a l’estranger i altres que es
plantegin realitzar-ne una. Per
això, el dijous, 11 de maig, a
les 20:30h, hi assistiran nois
i noies que són au-pairs i assistents lingüístics a Igualada,
mentre que el dijous 18, a les
20:30h, joves igualadins explicaran les seves experiències de voluntariat lluny de Catalunya a aquells altres joves
que hi estiguin interessats.

l passat diumenge 23
d’abril, aprofitant la
Diada de Sant Jordi, la
secció local d’ERC a Igualada
va sortir al carrer amb una parada per apropar-se als veïns
de la ciutat, a més dels ciutadans d’altres municipis que
varen anar a Igualada a gaudir
de la Diada literària.
Així, durant tot el dia, els republicans varen poder conversar amb els seus conciutadans,
a més de recollir signatures
per a l’adhesió al manifest i
al pacte nacional pel referèndum, recollint en una sola jornada més de 500 signatures.
A la parada d’ERC doncs, a

més de signar pel referèndum,
també es podia participar del
sorteig d’una panera literària
amb els títols més coneguts
del panorama literari català,
informar-se de la campanya
republicana “La República que
farem” o conversar amb els regidors republicans a l’ajuntament. I pels més petits, o no

tant, hi havia la possibilitat de
fotografiar-se en un photocall
amb el “Drac Rajoy” i el “Cavaller pel sí”.
Finalitzada la jornada a darrera hora de la tarda, la secció
local d’ERC Igualada feia una
valoració molt positiva i constructiva de la jornada viscuda
durant la Diada de Sant Jordi.
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Conveni de col.laboració entre
La Veu de l’Anoia i el Consell
Comarcal de la Segarra

El barri de Sta. Caterina
celebra les caramelles

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

L

a Veu de l’Anoia i el
Consell Comarcal de
la Segarra han signat
un conveni de col·laboració
mitjançant el qual i a efecte

de promocionar aquesta comarca veïna de l’Anoia, un
cop al mes sortirà publicada
una pàgina especial fent propostes per a cap de setmana
per a fer caminades, rutes
amb moto, bicicleta... així

com difondre aspectes turístics en general de la comarca
de la Segarra, que tenim tan
a prop.
Les propostes sortiran publicades tant en l’edició de paper com en la digital.

Una companyia d’El Salvador presenta
una obra de teatre a l’Escola Pia
REDACCIÓ / LA VEU

Una companyia de teatre d’El
Salvador presentarà l’obra
“Érase una vez un Rey” el
proper dijous 11 de maig a les
21:30h a la sala d’actes de l’Escola Pia.
“Érase una vez un Rey” és
considerat un dels millors
texts llatinoamericans que
amb senzillesa i molt d’humor, reflexiona sobre els defectes i virtuts que els diversos
sistemes de govern, dictadura, monarquia o democràcia,
posseeixen i el paper que la
ciutadania pot prendre per garantir les millors possibilitats
de participació, el respecte als
seus drets socials i humans i
la seva possibilitat de desenvolupament personal i social.

És un reconegut text xilè, de
l’època d’Allende, d’un mític
grup teatral “Aleph”, que va
patir la repressió del cop militar del 73.
Les entrades a un cost de 10€
estan ja a la venda i les podreu
trobar a la Llibreria Cal Ra-

bell, al bar l’Ou com Balla o a
la botiga Opci Natura. Aquestes, sense cap ànim de lucre,
serviran integrament per cobrir l’actuació i col·laborar
amb l’entitat salvadorenya que
dia rere dia dinamitza a Chalatenango (El Salvador) activitats de prevenció juvenil de la
violència a través de l’art.
La companyia TNT ha portat
aquesta gira (i d’altres) arreu
del món, passant per Canadà,
Argentina, Alemanya o Colòmbia. Aquests dies els hem
pogut veure al “Foro Mundial
sobre las Violencias Urbanas”
que s’ha celebrat a Madrid i
que també ha comptat amb
la presència del president del
petit país centreamericà i, ben
aviat, els rebrem a casa nostra.

Reagrupament es reunirà amb l’alcalde
d’Igualada en motiu de la Junta Directiva
REDACCIÓ / LA VEU

R

eagrupament
celebrarà aquest dissabte
una nova reunió de la
Junta Directiva Nacional a la
ciutat d’Igualada. Aprofitant
aquest escenari, es farà una trobada – esmorzar amb l’Alcalde

de la població, Marc Castells.
La reunió servirà per valorar
l’actualitat política tant a nivell
local com nacional. En la primera Junta Directiva sorgida
de l’XI Assemblea Nacional on
Josep Sort va ser proclamat nou
President de Reagrupament, es
va decidir que, a partir d’ara les

reunions de junta fossin rotatives per tot el territori català i,
alhora, s’aprofitarà per mantenir reunions amb les autoritats
locals i organitzar actes per la
campanya del Sí en el referèndum. La Junta Directiva acabarà amb un dinar al Casal popular d’Igualada, El Foment.

D

issabte passat, 22
d’abril, els caramellaires del barri de
Santa Caterina, Carme i Travessies van sortir novament al
carrer, aquesta vegada per celebrar la vint-i-vuitena edició
de les caramelles. La cantada
va començar pels volts de les
4 de la tarda pels carrers del
barri i va continuar pel centre
de la ciutat.
Acompanyats de les guitarres, van cantar davant de
botigues, establiments i balcons del barri. Tot seguit, els
cantaries van passar per les
rambles i per diversos carrers del centre d’Igualada.
El grup anava precedit, per un
poni i un carret guarnit de festa per que ens pogués acompanyar a tots els racons, i no
van faltar-hi pas ni els clavells
ni la cistella i la ballesta tradicionals.
Enguany, la direcció musical va
ser a càrrec de la Maria Feced.

Cal agrair-li el seu bon saber
fer i donar-li les gràcies per la
seva paciència, ja que va aconseguir que afinéssim prou bé.
La jornada va acabar amb un
sopar de germanor per a tots
els cantaires. Així amb gust
de festa, de tradició i de barri, vam celebrar novament les
caramelles, que sempre tenen
lloc un cap de setmana després de Pasqua.
Des d’aquí volem agrair el
suport del veïnat i comerços
quan ens escoltaven, i sobretot a tots els que hi va participar, per l’esforç que van fer
en afinar les seves veus i, en
especial, pel bon ambient i
bona companyia que es va poder respirar durant una bona
tarda de caramelles. Donar
les gràcies des d’aquí també a
La Veu de l’Anoia. I animar a
tothom, els que hi van ser i els
que no, a venir l’any vinent i
així mantenir viva aquesta bonica tradició catalana, que ens
agrada tant potenciar des del
nostre barri.

L’Anoia és la comarca amb
més productes a Caprabo
REDACCIÓ / LA VEU

L

es vendes de productes de proximitat de
Caprabo han registrat
un increment proper al 15%
durant el darrer any. En
aquest període, la companyia ha introduït gairebé 200
noves referències i 28 nous
petits productors i cooperatives agràries de Catalunya.
Aquest increment del 10%
tant en productes com també
en nombre de productors enriqueix l’oferta de proximitat
als supermercats Caprabo i
aporta els valors de la varietat
i la qualitat dels productes de
proximitat.
Des del 2013, Caprabo compta amb un Programa de Proximitat per Comarques, que

permet a la companyia dissenyar una oferta de valor en
proximitat. D’aquesta manera, en els supermercats de
Caprabo es poden trobar fins
a 2.400 productes de proximitat de les diferents comarques de Catalunya procedents
d’uns 300 petits productors i
cooperatives agrícoles.
En el 2017, Caprabo preveu
que la venda de productes de
proximitat seguirà creixent.
Per comarques, la que suma
més productes i major número de proveïdors és l’Anoia,
amb 246 productes de 24 productors. En canvi, Barcelona
i la seva àrea metropolitana
constitueixen la zona amb menor penetració de Catalunya,
gairebé la meitat en comparació a la resta de comarques.
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El xef David Andrés fa una
demostració de cuina de proximitat a
la festa Alícia’t

Campanya per millorar la
recollida selectiva d’envasos
al sector de l’hostaleria

IGUALADA / LA VEU

IGUALADA / LA VEU

E

l xef del restaurant
Somiatruites,
David
Andrés, ha participat
aquest cap de setmana a la
festa Alícia’t sobre cuina saludable i de proximitat, organitzada per la Fundació Catalunya-La Pedrera i la Diputació
de Barcelona.
El xef igualadí ha participat a
la jornada de dissabte fent una
demostració de tres plats de
cuina saludable i de proximitat, preparant la ‘Ceba farcida
d’Igualada’, la ‘Sopa de pa i all
amb cigronet de l’Alta Anoia’ i
el ‘Rissoto carbonara’, una demostració que ha tingut molt
èxit entre el públic i que pretenia posar l’accent en l’essència de la festa Alícia’t: receptes
molt nostrades i tradicionals,
elaborades amb productes de
la terra, però amb el toc creatiu i innovador que hi afegeix
el xef David Andrés.
A més de la demostració gas-

E

tronòmica, Andrés ha fet una
ponència sobre com ha portat
l’alta gastronomia al barri del
Rec d’Igualada, amb el seu
restaurant, el Somiatruites, a
un preu assequible; un somni
ja fet realitat pel xef i el seu
germà, l’arquitecte Xavi Andrés.
La festa Alícia’t
La festa gastronòmica Alí-

cia’t ha tingut lloc els dies 29
i 30 d’abril a Món Sant Benet,
oferint més de 150 activitats
relacionades amb la millora
de la salut de les persones a
través de l’alimentació. Tastos, exposicions i un gran
mercat han convertit Món
Sant Benet en l’epicentre dels
productes
agroalimentaris
més singulars de les comarques de Barcelona

l departament de Medi
Ambient, Energia i Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada ha dissenyat
una campanya de sensibilització i informació dirigida
al sector local de l’hostaleria,
restauració i càtering (HORECA), amb la voluntat de
fomentar la recollida d’envasos lleugers (contenidor groc)
i de vidre (contenidor verd).
Aquesta acció es desenvolupa
en el marc del Conveni entre
Ecoembes, Ecovidrio i l’Agència de Residus de Catalunya,
al qual l’Ajuntament d’Igualada hi està adscrit.
En una primera fase, mitjançant una enquesta adreçada a
més de dos-cents establiments
d’aquests sectors, s’ha informat sobre la correcta gestió
dels envasos lleugers i de vidre
i s’ha incidit en els hàbits de
reciclatge, la quantificació dels
residus i les necessitats de bu-

L’acció se centra específicament en envasos
lleugers i de vidre i
preveu distribuir més
de 300 recipients
jols de diferents capacitats que
tenen els establiments.
En una segona fase es farà el
repartiment dels més de 300
bujols sol·licitats i s’adequaran
els contenidors de la via pública a les noves necessitats i, en
una tercera fase, es comprovarà que els establiments facin
correctament la recollida selectiva dels seus envasos.
Amb aquesta nova campanya
es preveu incrementar el percentatge de recollida selectiva
d’envasos lleugers i de vidre i,
per tant, reduir el percentatge
de rebuig, atès que els sectors
implicats en la campanya representen un percentatge significatiu de la generació d’envasos de la ciutat.
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Grup Carles explica com canviarà la
Igualada Comerç du a
gestió de l’IVA amb el nou sistema de
terme un Pla d’estalvi,
Subministrament Immediat d’Informació eficiència i sostenibilitat
ECONOMIA / LA VEU

G

IGUALADA / LA VEU

rup Carles va organitzar els passats dies
25 i 26 d’abril, a les
seves instal·lacions, un taller
adreçat a aquelles empreses
que es veuran afectades per la
propera entrada en vigor del
nou sistema de Subministrament Immediat d’Informació
(SII), nou model desenvolupat per l’Agència Tributària
(AEAT) per a la declaració
electrònica dels llibres registre d’IVA. Els empresaris van
tenir l’oportunitat de compartir amb la consultora igualadina la informació de què es
disposa actualment, facilitada per la pròpia web de l’AEAT, a falta de la publicació del
text definitiu de l’Ordre Ministerial, que completarà la
regulació per al compliment
del reial decret 596/2016, de
2 de desembre.
La sessió va anar a càrrec dels
professionals de Grup Carles
Jaume Carles, economista,
gestor administratiu i assessor fiscal, i Ignasi Gómez,
consultor fiscal, els quals van
insistir en la immediatesa de
l’entrada en vigor d’aquest
nou procediment, el proper
1 de juliol, i l’afectació a tots
aquells empresaris i professionals obligats a presentar de-

E
claracions mensuals de l’IVA
i, principalment, a les grans
companyies amb una facturació anual de més de 6 milions
d’euros.
Ambdós professionals van
explicar que l’SII suposarà
per a aquests subjectes passius, l’obligació de remetre,
en un termini molt reduït,
determinada informació continguda en les factures expedides i rebudes, a través de la
seu electrònica de l’Agència
Tributària, fet que comportarà la necessitat d’adequació
d’operatives, sistemes i procediments interns de facturació
i comptabilitat propis de cada
empresa, als efectes de poder
complir adequadament amb
les obligacions imposades.
Així mateix, els fiscalistes de

Grup Carles van revisar les
diverses consultes sorgides a
rel de la qüestionada normativa, que no sense motiu preocupa les empreses afectades,
entre elles el notable increment de càrregues administratives i costos informàtics
i associats que suposarà el fet
d’haver de transmetre a l’AEAT “en temps real” el contingut de totes les factures.
Grup Carles reitera el seu
compromís en la voluntat
d’ajudar les empreses de la
comarca de l’Anoia, les quals
no veuen el nou sistema com
una eina d’assistència al contribuent, sinó al contrari, i
qüestionen, sobretot, que
la lluita contra el frau fiscal
hagi d’exigir-los l’aplicació
d’aquest nou model d’IVA.

Institut Pere Vives Vich
Av Emili Vallès 17 Igualada
Tel. 938 031 599
ies-pere-vives@xtec.cat
www.institutperevives.cat

Sessió informativa de batxillerat 2017-2018
dimarts 9 de maig a les 7 de la tarda
preinscripció: del 16 al 24 de maig

l dia 22 de març va arrencar el Pla Integral
d’Estalvi, Eficiència i
Sostenibilitat per als comerços associats a Igualada Comerç. Fruit de les primeres
visites, s’han pogut extreure’n
ja els primers resultats. Tot
seguit n’exposem alguns dels
resultats més significatius:
S’han pogut detectar millores
potencials en il·luminació en
el 63% dels establiments visitats. En els casos que s’ha
pogut quantificar, s’ha determinat que en aplicar-se les
mesures proposades, es pot
estalviar un consum energètic de 13.305 kWh/any, el que
comporta reduir les emissions de CO2 en 4.241 kg. a
l’any. Aquesta reducció del
consum també reverteix en
un estalvi de 1.730 €/any per
al conjunt dels comerços.
S’han detectat millores potencials en termes d’aïllament
en el 76% dels establiments
visitats. 2 establiments ja estan plantejant millores en
aquest sentit, el que els permetrà reduir la despesa energètica, reduir les emissions de
CO2 associades, alhora que
augmentar el confort dels establiments.
S’ha pogut fer estudi de la
contractació elèctrica en el
75% des comerços visitats.
Les accions correctores proposades permetrien estalviar
3.556 €/any al conjunt dels
comerços, així com reduir les
emissions de CO2 en 74 tones
a l’any.
S’ha identificat un establiment amb un consum elevat
en energia reactiva. La acció
correctora proposada permetria estalviar 2.317€/any en
despesa elèctrica, i la inversió
a realitzar tindria un període
d’amortització inferior als 6
mesos.
S’ha pogut constatar que la
eficiència energètica ja és
motiu de preocupació pels
comerços. El 75% dels establiments visitats diuen que ja
s’estan plantejant fer millores
en aspectes com la il·luminació, els aïllaments o maquinaria de gran consum energètic
La majoria dels establiments
segreguen correctament els
residus que generen. Tanmateix les visites han servit per

Les visites tenen la
funció d’identificar
quin és l’estat actual
en què es troben els
comerços a fi de
detectar oportunitats
de millora en termes
d’estalvi, d’eficiència
energètica i de millora
de la sostenibilitat
recollir suggeriments i propostes de millora en quant al
servei de residus de la ciutat.
Els establiments que ja han
participat en el Pla, rebran
aquesta mateixa setmana el
seu corresponent informe on
s’exposa tota la informació recollida, les actuacions de millora detectades, així com una
sèrie de consells per tal reduir
la despesa energètica, alhora
que estalviar.
Els informes també recullen
el cost orientatiu de les intervencions a realitzar, així com
el període d’amortització de
cadascuna d’elles, per tal de
facilitar als comerços la presa
de decisió.
Aquesta setmana s’inicien les
visites de diagnosi a la resta d’establiments adherits a
Igualada Comerç.
Les visites tenen la funció
d’identificar quin és l’estat
actual en què es troben el comerços, a fi de detectar oportunitats de millora en termes
d’estalvi, d’eficiència energètica i de millora de la sostenibilitat i del medi ambient.
L’objectiu és detectar i impulsar mesures de competitivitat
entre els comerços associats,
que permetin reduir l’impacte ambiental causat pel consum energètic, la producció
de residus i el consum d’aigua, alhora que estalviar.
Posteriorment a la visita, els
comerços rebran un informe
individualitzat on s’exposarà
la informació recollida i les
possibles accions de millora associades. A més, amb la
informació recollida en conjunt de les visites, s’elaborarà
una guia de bones pràctiques
d’energia i sostenibilitat en el
comerç perquè la resta d’establiments la puguin tenir en
consideració.
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Montbui es prepara per viure amb tota la intensitat una
nova edició de la Fira de la multicultura i el comerç
MONTBUI / LA VEU

L

a primera setmana de
maig és sinònim de Fira
a Montbui, i enguany
per partida doble amb la ce·
lebració del 20è aniversari de
l’agermanament amb els muni·
cipis andalusos d’Iznájar (Còr·
dova) i Alcaudete (Jaén). La
celebració de l’agermanament
serà un dels plats forts d’aques·
ta Fira.
20 anys d’agermanament amb
Iznájar i amb Alcaudete, plat
fort
Per celebrar aquest 20è aniver·
sari seran a Montbui sengles
delegacions institucionals i
culturals d’Iznájar i Alcaude·
te. Els agermanaments amb
aquests dos municipis, forma·
litzats durant la segona edició
de la Fira de la Multicultura,
l’any 1997, han estat molt im·
portants i perviuen malgrat el
pas dels anys.
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.
Representants municipals d’Al·
caudete, amb Valeriano Martín
al capdavant, i la d’Iznájar, amb
Lope Ruiz, seran a Montbui
per participar a les activitats
més destacades de l’agermana·
ment, que inclourà una troba·
da de cultura multicultural que
es farà el dissabte 6 de maig, a
partir de les cinc de la tarda al
Passeig Catalunya. En aques·
ta trobada hi prendran part
el Grup de Teatre d’Alcaudete
“Santa Inquisición” i el grup
de ball flamenc “La Alegría” de
Iznájar, conjuntament amb el

Grup de Sardanes de Montbui.
De la mateixa manera també
el dissabte, però a partir de
les dues del migdia, es durà a
terme una arrossada popular
d’agermanament als Jordins
de l’Ajuntament. El preu del
tiquet és de sis euros (es po·
den adquirir a La Vinícola i
Mont-Àgora). Hi col·labora
amb aquesta activitat de forma
molt destacada la Comissió de
Festes Nucli Urbà.
Cal destacar que una repre·
sentació institucional de Mata
de Alcántara, municipi tam·
bé agermanat amb Montbui,
serà també a Montbui durant
aquests dies.
Concert “Tu festival me suena”, gratuït, al Passeig Catalunya
L’edició d’enguany de la Fira
de la Multicultura i el Comerç
presenta diferents novetats, es·
pecialment per als amants de
la música en directe. Així, el
dissabte dia 6 a partir de dos
quarts d’onze de la nit es durà a
terme al Passeig Catalunya un
concert musical -amb entra·
da lliure gratuïta- sota el lema
“Tu festival me suena”, amb les
actuacions d’alguns dels més
destacats cantants del progra·
ma televisiu “Tu cara me sue·
na”. Així, actuaran a Montbui
Xuso Jones, María Isabel, Mi·
reia Montávez i Adrian Rodrí·
guez, quatre dels millors intèr·
prets d’aquest espai i que han
aconseguit més de mig milió
d’espectadors en els concerts
que han anat celebrant arreu
de l’Estat durant el darrer any.
Un cop finalitzi el concert “Tu
festival me suena”, pels volts de
les 00.30 de la matinada, co·
mençarà al mateix Passeig Ca·
talunya una “Festa Jove” amb
l’actuació dels DJ’s comarcals
Manel Cervera i Joan Tutusaus,

que garantiran festa i diversió
durant la matinada.
Aquest divendres es lliuren
els Premis Bou
Divendres es lliuraran els Pre·
mis Bou corresponents als
anys 2015 i 2016. Aquest dime·
cres tindrà lloc a la Sala d’Ac·
tes de l’Ajuntament la segona
votació i definitiva on es deci·
dirà el noms dels guanyadors
(veredicte secret i que només
es coneixerà durant la gala del
proper divendres). El perio·
dista igualadí Jordi Cuadras
serà l’encarregat de presentar
una gala que es celebrarà per
primer cop a la Sala Auditori
de Mont-Àgora. Començarà
a les 8 del vespre i hi inclourà
les actuacions del trio “Sons
Exquisits”, format per Albert
Gàmez (piano i veu), Edmon
Bosch (violoncel) i Sara Mar·
tínez (ball).
Fira del Bou i moltes activitats paral·leles al Boulevard
Entre les activitats més desta·
cades del cap de setmana, cal
remarcar la realització de dues
jornades de Fira del Bou.
El dissabte la fira amb artesans,
comerços locals i paradetes
d’entitats del municipi estarà
oberta entre les 10 del matí i les
8 del vespre al Boulevard. En·
tre les 10 i les 14 hores hi haurà
jocs i tallers per a la mainada
a la Plaça de l’Ajuntament i en
aquest mateix horari es faran
diferents activitats i exhibici·
ons eqüestres a l’Esplanada de
la Mercè (costat Mercadona).
A dos quarts d’onze del matí
s’organitzarà una xocolatada
per a la mainada (a càrrec de

Xurreria Oscar i Comissió de
Festes Nucli Urbà).
El diumenge la Fira es desen·
voluparà entre les 10 del matí i
les dues del migdia i també s’hi
afegiran els participants en el
Mercat mensual d’Antiquaris
i Brocanters de Montbui. S’or·
ganitzarà també durant tota la
matinal una activitat de Jocs
Gegants per a la mainada, la
qual es durà a terme a la Pla·
ça d’Ajuntament. I tampoc no
hi faltarà una “masterclass” de
zumba a càrrec d’Eva Copoví,
que es farà al Passeig Catalu·
nya entre les 11 del matí i la 1
de la tarda. Cal destacar que
els primers 200 inscrits rebran
una samarreta de regal, amb la
col·laboració d’Acustic Anoia.
6a Trobada de Cotxes Clàssics
Un dels actes amb més tradició
i que ja és tot un costum a la
fira de maig de Montbui és la
Trobada de vehicles clàssics, la
qual arriba a la seva sisena edi·
ció. Enguany els participants es
concentraran com és costum
sota la pèrgola de MontMercat
a partir de les 9 del matí, on
podran fer les inscripcions. El
preu d’inscripció és de 5 euros.
Cal destacar que de 10 a 11 del
matí els conductors i acompa·
nyants degustaran una “Bouti·
farrada” realitzada per Comis·
sió de Festes
Nucli Urbà i a partir de les 11
del matí es donarà la sortida
a la marxa que duran a terme
els vehicles. Enguany el trajecte
serà una ruta entre Montbui i
Bellprat, passant per diferents
municipis com Santa Maria de
Miralles o Sant Martí de Tous.
Els interessats a inscriure’s a

aquesta trobada de clàssics
poden confirmar la seva as·
sistència de forma anticipada
a l’adreça de correu montbui.
cotxes@hotmail.com o bé al
telèfon 93 803 05 01.
Diferents activitats tradicionals
Les activitats de cultura tra·
dicional tindran un destacat
protagonisme en aquesta Fira.
Dissabte a partir de les set de la
tarda s’organitzarà una anima·
da cercavila
amb les actuacions dels grups
Molta Xamba, Martukada,
Banda de Fàtima, Grupo Te·
atro Alcaudete, Gegants Bar·
ri Sant Maure, Gegants de La
Tossa, Capgrossos de Montbui,
Bofonet de Montbui i Colla
Gegantera del Bisbalet. El re·
corregut d’aquesta, amb sorti·
da i arribada al Passeig Cata·
lunya, passant pel Boulevard
montbuienc i la rotonda del
Bou.
El diumenge 7 de maig a la tar·
da s’organitzarà al Passeig Ca·
talunya la 7a Trobada de Cul·
tura Popular i Tradicional de
l’Anoia, amb les actuacions dels
Falcons de Capellades, Unió
Cultural Extremenya Anoia i
Casa de Andalucía de l’Anoia.
Un cop finalitzi aquesta activi·
tat, a dos quarts de nou, clourà
la Fira de la Multicultura i el
Comerç una Cercavila de Bous
de Foc, amb l’actuació dels
Dracs i Diables de Montbui i
la dels Cabrons de Vilanova del
Camí.
Podeu consultar tot el
programa d’actes a
www.montbui.net
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El planejament urbanístic i les
infraestructures supramunicipals,
objectiu de la Mancomunitat

Es prepara la 3a cursa i
caminada solidària de
l’AECC Montbui

MONTBUI / LA VEU

MONTBUI / LA VEU

L

’Ajuntament de Montbui
va acollir una reunió de
treball de diferents alcaldes, regidors d’Urbanisme
i tècnics dels ajuntaments que
formen la Mancomunitat de
la Conca d’Òdena (Igualada,
Vilanova del Camí, Montbui,
Òdena, La Pobla de Claramunt,
Jorba i Castellolí). L’alcalde de
Montbui, Teo Romero, responsable polític de la gestió
d’aquesta àrea a la Mancomunitat, va ser l’encarregat de coordinar la trobada, la segona que es
realitza en els darrers mesos (la
primera va ser, mesos enrere, a
nivell exclusivament tècnic).
Es va treballar durant la trobada per posar en comú en quin
procés i estat es troba el planejament urbanístic dels diferents municipis que integren la
Mancomunitat, i també es van

E

poder conèixer els diferents
projectes existents pel que fa a
equipaments i infraestructures
d’àmbit supramunicipal.
Durant la reunió es va decidir
continuar treballant per tirar
endavant un Pla de Conca, entre d’altres projectes de caire urbanístic. També es van donar a
conèixer les novetats en matèria

de planejament urbanístic en els
diferents municipis de la Conca
(estat del POUM per municipis), així com els principals projectes en equipaments de caire
supramunicipal (Aeròdrom,
polígons, etc). Tammateix es va
parlar sobre la possibilitat de recuperar el Pla de Mobilitat de la
Conca d’Òdena.

l proper diumenge 14
de maig tindrà lloc
la tercera edició de la
Cursa i Caminada Solidària
que organitzarà la Junta Local de l’Associació Espanyola
Contra el Càncer (AECC) de
Montbui. L’activitat tindrà
com a punt de sortida i arrbada el polesportiu MontaQua. Començarà a les 10
del matí. El recorregut de la
caminada és de cinc quilòmetres i el de la cursa serà de
set quilòmetres. Em ambdós
casos es durà a terme per l’espai verd montbuienc. El preu
de la inscripció en aquesta
Cursa i Caminada Solidària
és de 10 euros. El límit màxim d’inscrits és 350 persones. Tots els inscrits pel sol
fet de participar disposaran
d’una samarreta dissenyada
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per a l’ocasió i d’una bossa a
l’arribada amb fruita i aigua.
Les inscripcions anticipades per a aquesta prova es
podran fer entre els dies 8 i
13 de maig a Sabateria Grup
2 (carretera de Valls, 43), de
10 a 12 i de 18 a 20 hores.
També es podran formalitzar
el mateix dia de la prova, al
punt de sortida, mitja hora
abans.
En cloure la cursa-caminada hi haurà diferents actuacions de l’AMPA IES Zumba-AMPA Antoni Gaudí i
també del grup grup Bollywood Igualada. Finalitzarà la matinal un sorteig de
regals entre els participants.
Organitza l’acte la Junta Local de l’AECC Montbui, amb
el suport de l’Ajuntament de
Montbui, MDicor i REMM
Guitart i nombrosos establiments col·laboradors.

Montbui va organitzar diumenge passat la 22a Festa de la bicicleta
MONTBUI / LA VEU

D

iumenge passat va tenir lloc la 22a Festa de
la Bicicleta de Montbui, activitat de caire lúdic i
que va incloure una passejada
popular en bicicleta pels carrers del municipi. La Festa de
la Bicicleta va tenir com a epicentre un any més, la pèrgola
de Montmercat, on hi havia el
punt de sortida i arribada de
l’activitat. 200 participants van
prendre part en aquesta edició
d’enguany, una xifra lleugerament inferior a la d’altres edici-

ons.
Els participants van poder dur
a terme una passejada més breu
i una altra més llarga, amb pujada fins el Nucli Antic montbuienc. El final de l’activitat va
incloure avituallament per als
participants i va cloure el tradicional lliurament de premis.
Així, el premi a la participant
més jove va ser per a Inaira
Molina Jaén; el guardó al participant més gran va ser per a
Gustau Ferra. Hi ha haver dos
premis als participants amb
les millors disfresses infantils,
que van ser per a Astrid Jime-

nez (“índia amb canoa”) i per a
Nayelim Aguilar (“Malèfica”).
El premi al participant adult
millor disfressat el va guanyar
Antonio Martos (“fantasma
de l’òpera”) i el guardó a la bicicleta millor engalanada va
correspondre a Fran Palacios (“Drac”). El primer premi
a l’entitat que va aportar més
participants va ser per a l’AMPA Antoni Gaudí (42 participants) mentre que el segon
va guanyar-lo l’AMPA Garcia
Lorca (34).
El lliurament de premis va
comptar amb la presència

de l’Alcalde montbuienc
Teo Romero i del Tinent

d’Alcalde d’Educació i Esports Josep Palacios.
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Una quinzena de cases de pagès, allotjaments,
restaurants i activitats de l’Anoia s’apunten
a la segona edició de Benvinguts a Pagès
COMARCA / LA VEU

A

rriba la segona edició de Benvinguts a
Pagès i la pagesia catalana es prepara per a viure
de nou un gran cap de setmana de portes obertes. Gairebé
250 pagesos, ramaders i pescadors d’arreu de Catalunya
oferiran visites gratuïtes a les
seves explotacions els dies 3,
4 i 5 de juny, perquè la ciutadania pugui conèixer i tastar
els productes cultivats, criats
i pescats a casa nostra.
Però Benvinguts a Pagès és
una experiència que va més
enllà: uns 200 allotjaments
d’arreu del país s’afegeixen a
la iniciativa amb ofertes especials per a aquell cap de
setmana; uns 160 restaurants
serviran el menú Benvinguts
a Pagès, amb productes de
temporada i de proximitat; i
en moltes comarques s’oferiran activitats complementàries. La varietat de productors,
restaurants, allotjaments i
activitats complementàries
permetran als participants
planificar un cap de setmana
a mida a qualsevol punt del
país.
A l’Anoia
A l’Anoia, a finals d’abril ja
s’hi han apuntat 7 explotacions agràries (Cal Quim;
Cigronet de l’Alta Anoia; El
ramat; Llegums, cereals i farines d’agricultura ecològica
Josep Mestre; Mas Buret. Som
apicultors; Productes ecològics Puig Aguilera; i Torrents
Viñas Fruits), el restaurant

L’Eucaria, 5 allotjaments (Cal
Grau de la Llavinera; Cal
Riba, Hotel Can Alemany,
Masia d’agroturisme Cal Ros
i Residència creativa Cal Pinyota) i 1 activitat complementària que permetrà descobrir el mercat de Calaf a
partir d’una visita guiada.
La segona edició de Benvinguts a Pagès coincideix
enguany amb un cap de setmana llarg en algunes ciutats
catalanes, ja que el dilluns 5
de juny se celebra la Segona Pasqua, dia festiu a gran
part del territori. Aquesta circumstància fa pensar que la
participació de la ciutadania
serà encara més massiva que
l’any passat -quan les explotacions agràries d’arreu de Catalunya van rebre uns 12.500
visitants- i que augmentarà el
nombre de famílies que s’organitzarà el cap de setmana
llarg a partir de l’oferta del
Benvinguts a Pagès.
Visites gratuïtes
El nucli fort del Benvinguts
són les visites guiades i gratuïtes que es podran fer a les
explotacions agràries i ramaderes, dissabte, diumenge i
dilluns.
No caldrà reservar amb antelació l’horari d’arribada per
fer les visites (tot i que es recomana fer-ho si es tracta de
grups molt nombrosos). La
majoria d’explotacions, després de la visita, oferiran un
petit tast amb els productes que cultivin o elaborin i,
a més, algunes tindran una
zona de venda per als visi-

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
www.marcelclaramunt.com

tants que vulguin comprar
aquell producte directament
en origen, de la mà dels seus
productors.
A través del web www.benvingutsapages.cat es pot consultar la informació, horaris,
localització i coordenades de
totes les cases de pagès que
oferiran visites gratuïtes.

ments ja se n’hi ha apuntat
uns 200 establiments arreu de
Catalunya: hotels gastronòmics, allotjaments de turisme
familiar, allotjaments rurals
categoritzats amb espigues,
etc., des d’on els turistes podran arribar fàcilment a diverses explotacions que participen al Benvinguts. Cada un

pagès, d’allotjar-se en un entorn idíl·lic i de menjar els
millors productes, els visitants podran completar el cap
de setmana amb les gairebé
160 activitats complementàries que ofereixen diverses
entitats i agrupacions, que
s’han volgut sumar al Benvinguts a Pagès, organitzant
activitats. L’oferta, que triplica el nombre d’activitats de
l’any passat, és molt variada
i inclou, per exemple, visitar
un centre de reproducció de
tortugues, fires gastronòmiques, concurs de pesca,
tallers de cuina, passejades,
observació d’aus, festivals
de música i gastronomia,
ponències, navegació a bord
d’un llaüt, contes a l’aire lliure... Algunes d’aquestes activitats són gratuïtes i d’altres
tenen un cost associat. Cal
consultar-les a www.benvingutsapages.cat

Hi ha explotacions arreu del
territori català i s’hi podran
veure sectors tan diferents
com cellers, molins d’oli, cultiu de plantes aromàtiques,
horta, fruita, cervesa artesanal, granges de vedells, conills o gallines, famílies dedicades al pastoreig, apicultura,
formatgeries, pescadors, etc.

dels allotjaments tindrà una
oferta especial Benvinguts a
Pagès (que inclou alguna activitat, tast de productes, obsequi, etc.)
En el cas dels restaurants, que
en aquests moments ja són
uns 160, oferiran el menú
Benvinguts a Pagès que cada
establiment adaptarà segons
la seva ubicació i estil de cuina, però que tindrà com a
denominador comú una gastronomia amb productes de
qualitat, de proximitat i de
temporada.

Promocions especials per
als “súpers”
Tots els infants i joves que
siguin del Club Súper3 tindran condicions especials el
cap de setmana del Benvinguts a Pagès. Per una banda,
tindran un obsequi quan
visitin alguna de les explotacions participants i, d’altra
banda, podran participar de
forma gratuïta en qualsevol
activitat complementària. A
més, es posarà en marxa un
concurs especials per als “súpers” en què els guanyadors
tindran allotjament, àpats
i activitats gratuïtes durant
tot aquell cap de setmana.

Allotjaments i menú Benvinguts a Pagès
El mateix web www.benvingutsapages.cat reuneix tots
els establiments turístics i
restaurants que s’han afegit
a la iniciativa. En el cas dels
allotjaments, en aquests mo-

2n de CUINA
Restaurant de prestigi
de la comarca de

l’Anoia

especialitzat en grans
esdeveniments i
celebracions
necessita un
MAR C E L C LARAM U N T
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

2n de CUINA

amb experiència

Activitats complementàries
I a més de visitar les cases de

ES NECESSITA
OPERARI DE TALLER
JORNADA COMPLETA
ES REQUEREIX:
EDAT DE 22 A 40 ANYS
ES VALORARÀ EXPERIÈNCIA
EN EL SECTOR DEL METALL
INTERESSATS ENVIAR CURRÍCULUM AMB FOTO A

info@talentiagestio.com

facturacion@mdicor.com
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El bon temps afavoreix la gran participació a
l’Aplec del Castell de la Pobla de Claramunt

Pintures a l’oli del poblatà Josep Marimon, a la Sala Municipal d’Exposicions

LA POBLA DE C. / LA VEU

LA POBLA DE C. / LA VEU

E

l Castell de la Pobla
de Claramunt es va
omplir, el dilluns 1
de maig, de gom a gom per
participar en les diferents activitats organitzades des de
la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament amb motiu de
l’Aplec del Castell o de la Santa Creu. El bon temps, tot i
que els dies abans havia plogut, va afavorir la gran participació de públic al llarg de
tot al matí i fins al migdia.
Abans de les 9, algunes persones ja enfilaven el camí cap a la
fortalesa. Allà, al pati exterior,
els esperava un bon esmorzar,
consistent en entrepans, begudes, cafès, tallats i cafès amb
llet. Es van vendre uns 200 entrepans. Començava a sonar la
música medieval a càrrec del
grup Sac Espectacles i l’associació Ad·Domini·Latere preparava les dianes perquè la gent
pogués practicar el tir amb arc.

A les 11 del matí, des de la
Torre quadrada, mossèn Rigoberto Díaz va beneir el terme i, a continuació, va oficiar
una missa a la capella de Santa
Margarida. Quan faltaven pocs
minuts per a les 12 del migdia
es va fer un enlairament de
300 globus blancs a favor de
la Pau al món amb la música
de fons de l’Himne de l’Alegria. Aquesta activitat, plena
de simbolisme, ja és el quinzè any que es porta a terme.
Tot seguit, a la plaça del Castell, es van sentir les primeres
notes de la ballada de sardanes, que va anar a càrrec de
la Cobla Ciutat de Manresa.
Feia goig veure la gran rotllana que es va fer en aquest
espai de la fortalesa. A més
de totes aquestes propostes,
la quitxalla podia participar
en un taller de boles de mitjó i en el camí, a la zona de la
cabana de pedra seca, hi havia una parada on es podien

comprar formatges artesans.
Des del primer dia de maig,
les parets de la Sala Gran recullen les obres pictòriques
de l’artista francesa Isabelle Reboug-Lebeau, combinades amb les trencadores
i impactants fotografies del
seu fill, Quentin Lebeau. La
mostra es podrà visitar de
dimecres a diumenge, de les
10 del matí a les 2 del migdia
i de les 4 a les 7 de la tarda.
Des de la recent creada Agrupació Fotogràfica local es va
organitzar, com a novetat,
un concurs a Instagram de
la festivitat del castell. S’han
presentat més d’una vintena de fotografies. El veredicte es farà públic el dissabte 6
de maig. El guanyador rebrà
com a obsequi un dinar per a
dues persones, un dissabte o
un diumenge, al bar-restaurant El Cau de l’Ais. També hi
haurà recompenses en forma
de dos accèssits per al segon
i el tercer premi i es lliurarà

Tel: 93 805 30 74
MÉS DE 17 ANYS ENS AVALEN

PERRUQUERIA
CANINA
C/ Santa Caterina 43, Igualada

L

es pintures a l’oli del
poblatà Josep Marimon seran les protagonistes de la propera mostra
que es podrà veure a la Sala
Municipal d’Exposicions de
la Pobla de Claramunt. La
col·lecció s’inaugurarà el diu-

menge 7 de maig, a la 1 del
migdia, i es podrà visitar fins
al 21 d’aquest mateix mes.
Amb el títol “Llum i color”,
Marimon mostrarà les seves
creacions pictòriques, elaborades amb espàtula i en
pinzell. Es podran veure paisatges, cellers i figures, de dilluns a dissabte, de 18h a 20h.

Infermeres de l’EAP Santa Margarida de
Montbui ensenyen el jovent a preparar
còctels sense alcohol
MONTBUI / LA VEU

L

’Equip d’Atenció Primària Santa Margarida de Montbui
de l’ICS ha portat a terme
recentment una activitat comunitària a l’Institut Montbui del mateix municipi amb
l’objectiu de conscienciar
l’alumnat sobre els perills
que comporta el consum de
l’alcohol i els beneficis per a la
salut que implica no ingerir-ne.
L’acció que van portar a terme infermeres de l’Equip va
anar més enllà d’una xerrada
divulgativa, ja que es va implicar els escolars de segon
curs d’ESO en una pràctica
per preparar còctels sense alcohol. La iniciativa va tenir
molt bona acollida i va servir
per constatar que activitats

com “Còctels sense alcohol”
serveixen per formar el jovent
en valors i en salut. Els
mateixos nois i noies
van degustar els còctels.
Amb l’objectiu de fer promoció de la salut, els professionals fan visible als alumnes
que el consum d’alcohol fa
perdre el sentit de la distància i de la visibilitat i, per tant,
augmenta el risc de patir
un accident. Beure alcohol
de forma contínua genera
addicció i és perjudicial per
a la salut física i psíquica.
És sabut que el consum d’alcohol afecta, d’una forma
diferent, a cada persona,
segons el pes, el sexe, si s’ha
menjat abans, el tipus de beguda, etc. A més, l’alcohol
dificulta el sexe i exposa a relacions i embarassos no desitjats.

ES NECESSITA
AUXILIAR ADMINISTRATIU
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
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Can Papasseit s’omple de danses
urbanes en una gran festa familiar

L

VILANOVA DEL C. / LA VEU

C

an Papasseit es va
convertir aquest dissabte en una gran
pista de dansa. Unes 800 persones van compartir amb Artístic la segona festa de danses urbanes que va esdevenir,
explica José Maria Escalante,
“una extraordinària iniciativa
per compartir amb la família”.
150 alumnes de l’escola van
participar en aquesta festa
que va oferir a un públic entusiasta fins a 16 danses urbanes. Hi va haver espectacle
tant a l’escenari com a la pista,
gràcies a la dinamització de
l’speaker i el Dj, Cristian Borrallo i Walid Benazaiz, “que
es van lliurar en cos i ànima
a la festa”, explica JM Escalante. L’escola ja ha anunciat
que repetirà aquest format de
festa familiar, que va arrencar
a ballar petits i grans que va
cobrir les expectatives de l’escola amb escreix.
Des d’Artístic han agraït tant
als alumnes i professors com

a tota la gent que va participar directa i indirectament
en la festa d’aquest dissabte
la seva implicació i també
han també han tingut paraules d’agraïment per al consell
jove La Xispa, que es va ocupar del servei de bar.
Artístic a la Feria de abril de
Barcelona
Les activitats festives d’Artístic van continuar diumenge

amb una jornada a la Feria
de Abril de Barcelona. Unes
75 persones es van desplaçar
fins el Fòrum per participar
en una caseta de la Feria, convidats per la hermandad del
Rocío Rocieros de Carmona,
de l’Hospitalet de Llobregat.
Els vilanovins van gaudir
d’una jornada excepcional i
han volgut donar les gràcies a
l’entitat de l’Hospitalet per la
seva acollida.

Finalitza la campanya policial
“Comerç segur”
VILANOVA DEL C. / LA VEU

A

quest dimarts finalitzava la campanya
Comerç Segur que la
Policia Local de Vilanova del
Camí ha realitzat al llarg del
mes d’abril. Una campanya de
proximitat amb el comerç local
que ha permès facilitar a prop
de 230 establiments informació
bàsica sobre consells de seguretat i també posar al dia una base
de dades, amb telèfons i adreces
dels propietaris o responsables
de les empreses vilanovines.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Imma González, ha
valorat molt positivament la
campanya que complia també amb un exercici necessari d’apropament de la figura
policial al ciutadà. “Tenir
aquesta base de dades actualitzada permetrà a la Policia
Local posar-se en contacte, si
cal, amb els propietaris, en cas
d’emergència o necessitat, fora
de l’horari laboral”, explicava.
L’encarregada de portar a terme la campanya ha estat l’agent
1032, la Cristina, que ha manifestat la bona acollida que ha

Àuria lamenta la
remunicipalització dels serveis
de neteja de Vilanova del Camí

tingut en tots els establiments i
la resposta oberta i col·laborativa dels empresaris per facilitar les seves dades. En total ha
visitat 228 establiments. Durant les visites, a banda de demanar-los les dades personals,
l’agent els ha facilitat informació sobre estafes i també consells d’autoprotecció, per mitjà
d’un díptic, i recomanacions
per evitar robatoris. També els
recordava la importància de
saber el número de telèfon de
la Policia Local, el 93 805 50 50,
i el d’emergències, el 112, que
compleix una funció fonamental: “moltes persones no saben
que aquest telèfon et gestiona,
amb una simple trucada gratuïta, vàries trucades i serveis”,
com ara serveis mèdics, Policia
Local, Mossos, Bombers...
L’inspector en cap Marc Peña
també ha valorat amb satisfacció la campanya Comerç Segur
i ha destacat, igual que la regidora, la bona actitud de l’agent
que l’ha portada a terme. La
Cristina, però, ha volgut destacar les qualitats de cadascun
dels companys del cos policial
vilanoví i ha assenyalat que tots

els perfils són vàlids. “Es tracta”, coincidien a remarcar tots
tres “d’aprofitar les habilitats i
capacitats de cada agent”.
Després de dos mesos i mig
al govern, la nova regidora de
Seguretat Ciutadana, Imma
González, es mostrava molt
contenta de l’acollida que li ha
donat el cos i remarcava els
canvis i la nova línia d’actuació
que ha volgut incorporar a la
Policia Local vilanovina, amb
una “major presència i seguiment diari”. A partir d’aquest
apropament s’han pogut realitzar diferents tasques i accions.
“Estem fent una bona feina
que està donant bons resultats”,
diu. En aquest sentit, ha posat
com exemple, la campanya
de l’ordenança de civisme; “en
deu anys s’hi havia posat una
denúncia i ara, en dos mesos
i mig o tres, ja s’han posat 17”.
També explica que s’està fent
“una campanya de llocs conflictius de la nostra zona on hi
ha venda de droga” i accions de
formació policial, com la que
el passat 25 d’abril va acollir el
Centre d’Innovació Anoia, a
càrrec de l’institut Netpol.

a UTE Àuria Ilersis Vilanova, formada en un
90% per Taller Àuria
scc i amb un 10% per Ilersis
Lleida, és l’empresa titular del
‘Contracte de serveis de neteja
d’edificis municipals i escoles públiques de Vilanova del
Camí’. En la celebració del Ple
de l’Ajuntament de Vilanova
del Camí celebrat el passat
13 de març, el nou govern
municipal, encapçalat per
l’Alcaldessa Noemí Trucharte i format pel PSC, Vilanova
Alternativa, Independents per
Vilanova i Derecho, Ciudadanía y Democracia Decide, va
aprovar la re municipalització
dels serveis de neteja muncipals.
“Una decisió que des d’Àuria
considerem legítima, malgrat
que impedeix la pròrroga
del contracte vigent” explica
Miquel Canet, gerent de la
cooperativa Àuria i de totes
les entitats que formen ÀuriaGrup . La comunicació i els
procediments legals per dur a
terme aquest acord de govern
“s’han comunicat seguint tots
els procediments oficials, des
del primer moment, per tant
no tenim cap consideració a
afegir sobre la voluntat política de re municipalitzar el
servei”.
Tanmateix, “lamentem que
aquesta decisió deixi sense
feina a 27 dones treballadores,
amb una mitjana d’edat de 53
anys, que presenten un perfil
vulnerable a l’hora de tornar
a trobar ocupació”. La majoria
d’aquestes persones coincideixen amb el patró de persones
en risc d’exclusió social per la
seva edat, formació i anys de
cotització.
“Des d’Àuria Cooperativa
hem estat en contacte amb
l’Alcaldessa de Vilanova del
Camí per expressar-li la nostra preocupació per una resolució política que perjudica
persones del territori i el seu
lloc de treball”, amb la possibilitat que el consistori “pugui
subrogar el personal d’aquest
servei”. Un extrem que no ha
estat confirmada per l’Ajuntament.
Àuria Cooperativa és un centre especial de treball sense
ànim de lucre; tots els beneficis de la nostra empresa es
reinverteixen en la pròpia empresa social. Aquesta particularitat és la que diferencia les
empreses socials amb finalitats

Àuria no posa en
dubte la legitimitat de
la decisió política però
lamenta que aquesta
decisió deixi sense
feina a 27 persones
de col·lectius en risc
d’exclusió social
no-lucratives de les mercantils. És a dir, Àuria competeix
en el mercat de prestació de
serveis en un escenari de lliure
competència amb empreses
ordinàries però també amb
centres especials de treball
mercantils que acaben fent
contractació de treballadors
amb certificats de discapacitat
per valdre’s de bonificacions
fiscals i de seguretat social.
Aquesta realitat del sector,
llargament denunciada per les
entitats com la nostra, capdavantera a l’Anoia en l’economia
social, és legal. Però contribueix a excloure del mercat laboral persones amb dificultats
severes d’integració. Aquesta
circumstància obliga a vetllar
amb insistència els contractes
socials que signem amb els
nostres clients. Perquè cada
pèrdua de contracte de serveis
són menys oportunitats d’integració per a persones en risc
d’exclusió.
Per això, una de les reclamacions habituals a les institucions
públiques és que incloguin
clàusules socials en els seus
requeriments de contractació.
Una prerrogativa que l’Ajuntament de Vilanova no contempla, però fins ara compensava
amb contractes amb entitats
socials.
Per al Taller Àuria scc. aquesta
forma de contractació a través
d’UTES ens permet la integració de persones amb discapacitat que, precisament a causa
d’aquestes dificultats afegides,
queden sovint excloses de les
empreses ordinàries.
La remunicipalització dels
serveis és legítima i Àuria no
qüestiona la seva finalitat. Tan
de bo en properes decisions
polítiques, el govern de Vilanova consideri la necessitat
d’incloure clàusules socials
perquè l’ocupació de persones
amb discapacitat o risc d’exclusió sigui un objectiu compartit entre empreses socials i
administracions públiques.
Àuria Grup
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Jocs Florals a Castellolí
CASTELLOLÍ / LA VEU

E

l passat diumenge dia
23 d’abril, es va celebrar
la segona edició dels
Jocs Florals. Prop d’un centenar de persones ens van reunir
a les 12 del migdia, a la Sala
Municipal La Brillante, per
gaudir d’un matí de cultura.
A diferència de la primera edició, enguany es van modificar
les bases del concurs. Es van
ampliar el nombre de categories i també s’hi van afegir més
formats, com ara el dibuix o el
còmic, amb l’objectiu d’aconseguir que tothom trobés el
seu espai dins dels Jocs Florals. Però sempre mantenint
l’essència del certamen, on es
busca fomentar i promoure el
gust per l’escriptura creativa i
la lectura, a més de difondre la
cultura i la literatura catalana.
L’acte es va iniciar amb l’espectacle “Contes de Llum, la
llegenda de Sant Jordi”, a càrrec de l’il·lustradora Elisabet
Serra, Eli Elis dibuixets, i la
Sílvia Isach, artista visual. Una
original i creativa posada en
escena de la coneguda llegenda de Sant Jordi, mitjançant la
tècnica de mapping, que no
va deixar indiferent a ningú.
A continuació el Grup de TeatrAulí de Castellolí va oferir
una petita obra, Un viatge de
nassos, on els mateixos artistes van ser els encarregats de
crear-la. Un viatge de descoberta, passant per la innocència i la màgia d’uns dels
personatges més coneguts del
món del teatre, el clown. La
música, els moviments corpo-

rals i els nassos vermells, van
fer viatjar a tots els assistents
a la fantasia amagada a dins
de les històries dels contes.
La part central de l’acte i també la més emotiva, es va destinar a l’entrega de premis. El
jurat es va trobar amb textos
amb un nivell molt bo i amb
una forta càrrega emocional. Per aquest motiu el jurat
va decidir atorgar accèssits.
Els premiats van ser:
Primera infància
-Dibuix
o Millor dibuix: La princesa
valenta de l’Anna Vila
o Accèssit: El conte màgic de
Sant Jordi de l’Arlet Jorba
Infantil
-Endevinalla:
o Millor endevinalla: Què és?
de la Clàudia Costa
o Accèssit: Endevinalla de la
Idoia Costa
-Conte: La història de la meva
viola de la Queralt Casadesús
-Còmic: La flor de la Tània Villamurt
Juvenil
-Poesia: El bosc i el riu de la
Maria Folqué
-Relat: Amor entre flors de
Maria Folqué
Adult
-Poesia:
o Millor poesia: Lletres d’abril
de la Marisa Ill
o Accèssit: Castell d’Aulí de la
Montserrat Costa
-Relat: L’aigua del torrent de la
Joana Agset
- Conte: L’elefant volador de la
Joana Pareja.

Advocats

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA
DIMECRES AL MATÍ
Ctra. De Manresa, 45 / 08700 Igualada
Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com
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Òdena viu la seva Festa Major amb
intensitat
ÒDENA/ LA VEU

E

l concurs de sardanes, el ball de crespelles i l’espectacle amb
el Grup Vella Amistat, els
plats forts de la programació
El concurs de sardanes, el
ball de crespelles i l’espectacle
amb el Grup Vella Amistat, els
plats forts de la programació
Aquest pont de maig, Òdena
ha viscut la seva Festa Major
amb una programació farcida d’activitats durant cinc
dies, de dijous 27 a dilluns 1
de maig, hi ha hagut activitat
als carrers del municipi. Finalment, el temps va respectar les
celebracions i només la disco
mòbil de diumenge va haver
de traslladar-se a l’interior del
Teatre Centre Unió Agrícola.
Els actes tradicionals -com el
concurs de sardanes o el ball
de crespelles- es consoliden
com a plats forts de la festa, ja
que compten amb una multitudinària participació, tothom
surt al Parc de la Font a viure la tradició en primera fila.
El macroconcert de dissabte
nit “L’Anoia li canta a Òdena” amb els artistes de la co-

marca Diego Paqué, Quico
Tretze, Peter Coates, Roberto Lucha i Sánchez Molina
va ser una de les noves activitats que van omplir el Teatre Centre Unió Agrícola,
el públic jove va acollir amb
gran entusiasme la música dels cantants de l’Anoia.
Cal destacar també el 68è
Gran Premi Ciclista d’Òdena
que acull a centenars de ciclistes al municipi odenenc i que
repeteix èxit edició rere edició.
Enguany, la proclamació de

pubillatge no es farà l’1 de
maig com era tradicional
sinó que serà el 3 de juny.
Valentín Robles, regidor de
Fires i Festes, agraïa als veïns i veïnes la participació i
recordava que un municipi
“no el fa només l’Ajuntament
sinó totes les persones que
d’alguna manera participen
en les activitats culturals, lúdiques, socials, folklòriques,
esportives...” i va emplaçar a
tothom a les festes del Roser
de l’Espelt (12-14 de maig)

La Diputació lliura el Catàleg de
camins municipals a Castellolí
CASTELLOLÍ / LA VEU

L

a Diputació de Barcelona ha realitat el catàleg
de camins municipals
de Castellolí, un document que
analitza els trets fonamentals
del conjunt de vies municipals
existents al terme municipal. El
catàleg recull, ordena i processa
les dades obtingudes durant el
treball de camp realitzades en
aquest municipi. En aquest cas,
s’han inventariat 42 camins que
sumen un total de 80,966 km,
escollits d’acord amb les indicacions dels tècnics encarregats
de la redacció i representants de

l’ajuntament, entre els quals hi
ha regidors i tècnics.
A partir d’aquesta informació
de base formada per un seguit
de paràmetres referents a la
seva geometria, funcionalitat,
estat de conservació, amplada
i tipus de ferm, es va realitzar
un treball de camp amb visites
al conjunt de camins per recollir dades descriptives pel seu
posterior processament informàtic.
De cada camí s’ha confeccionat
una fitxa resum amb les dades
identificatives com ara el codi,
nom, extrem i topònim i situació, les dades generals amb l’es-

tat, longitud, amplada i la seva
tipologia com pot ser camí forestal, pista forestal, camí rural,
corriols o sender, i si existeix
alguna restricció de circulació.
El treball també recull una descripció acompanyada de fotografies i d’un perfil longitudinal
de cada vial, així com l’inventari
d’elements com ara amplades
i tipus de ferm. En aquest cas
dels camins municipals de Castellolí, el document verifica que
tots són accessibles i l’amplada
de la majoria és variable, tot i
que tots els camins són aptes
per al trànsit rodat pel que fa a
la seva amplada.

Dra. L’dia Ramos
Otorinolaring˜loga

Visites concertades
Sant Mart’ de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326 á 617323989
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Diumenge, la Llacuna
celebra la festa de la Creu

Foto: Joan Gol

LA LLACUNA / LA VEU

C

om ja és tradicional,
el municipi de la Llacuna celebra cada
primer diumenge de mes la
Festa de la Santa Creu. Aquest
diumenge 7 de maig tindrà
lloc una nova edició, d’aquesta
celebració centenària, una celebració que va molt més enllà
d’una commemoració cristiana per esdevenir una festa de
carrer en la que hi participa
tot el poble.
La celebració començarà dissabte a la tarda amb la guarnició floral de la Creu per part

d’alguns veïns. Diumenge, dia
de la celebració i després de
missa, tots els llacunencs es
retrobaran i enguany primer
es visitarà les noves escales del
campanar, l’arranjament de les
voreres i carrer i es finalitzarà a la nova placeta per fer la
presentació de la placa que hi
donarà nom.
Seguidament es reprendrà la
celebració amb la benedicció
de la Creu i la Coral Cuitora
oferirà un breu repertori per
amenitzar la celebració. Tot
plegat acompanyat amb coca
i moscatell que van oferir els
veïns a tots els assistents.

Celebrada la Trobada
Anual dels ADF de l’Anoia

La Coral La Cuitora celebra el 40è Aplec
Caramellaire i Cantada de Caramelles
LA LLACUNA / LA VEU

E

ls passats dies 15 i 16
d’abril Dissabte de
Glòria, i Diumenge de
Pasqua, la Coral La Cuitora
oferí les tradicionals cantades
de caramelles pels carrers, places i ravals de La Llacuna. La
Plaça Major, racó entranyable
i estimat, donà pas el dissabte
a la tarda a l’inici de la Cantada de Caramelles.
El Sr. Parera, acompanyat del
Consistori, dirigí unes paraules de benvinguda i agraïment
als cantaires de les dues corals
llacunenques, La Coral Ben
Endins com qui Ensorra l’Àpit
i la Coral La Cuitora. Acte
seguit i després d’un refrigeri
ofert per l’Ajuntament, cadascuna prosseguí el seu camí.
L’acte litúrgic de la Vetlla Pas-

qual fou acompanyat pels cantaires de la coral La Cuitora,
interpretant un acurat repertori caramellaire.
El diumenge de Pasqua al
matí, en acabar l’esperat esmorzar de germanor que any
rere any cantaires i col·laboradors gaudeixen, iniciaren amb
molta il·lusió i omplint amb
els seus cants, els indrets entranyables del seu recorregut.
Un recorregut molt especial, i
de sorpresa pels assistents, ja
que els acompanyaven el Cor
Infantil de les nenes i nens de
la Llacuna. Els petits cantaires
interpretaren el seu repertori.
Un repertori escollit i dedicat
sobre tot a la Mona, a les llaminadures i a l’amistat, i que
s’anava intercalant amb “Després del Sol” havanera de La
Llacuna com a cant comú.

Va ésser una diada alegre, de
companyonia i molt emocionada. La jovial Maria Teresa
Costa, amb el seu saber, dirigí
a les dues corals.
La Coral Ben Endins com qui
Ensorra l’Àpit i la Coral La
Cuitora, interpretaren com a
cant comú “Els Segadors” a la
cloenda de la cantada de caramelles.
El passat 23 d’abril, diada de Sant Jordi, la Coral
La Cuitora, fou una de les
convidades d’arreu dels Països Catalans al 40è Aplec
Caramellaire de Sant Júlia
de Vilatorta. Una jornada
de germanor, de cant coral,
d’amistat, de tradició i plena
d’història. Poble de Caramelles, neixen aquí el 1590
Les Caramelles del Roser.

ne amb la tercera Pira de 10
de la temporada. Seguidament
van acompanyar al seguici de
rectors, Bisbe de Vic i públic
amb 8 Pilars de 2 fins el final
de la Fira, on és tradició la
benedicció del panellet.
La seva pròxima actuació serà
aquest diumenge a la tarda a
Santa Margarita de Montbui
en motiu de la Fira Multicultural i el Comerç.

Els Falcons de Vilanova d’Espoia comencen temporada
La colla més petita de Falcons
de l’Anoia, arrenca temporada, amb la XVI Trobada de
Falcons nacional, aquest any
a Piera.
Fent coincidir amb la fira del
St Crist, els pierencs rebent a
totes les colles falconeres. Un
any més ens retrobem per disfrutar d’un dia tots junts.
A la setmana següent la colla
d’Espoia es va desplaçar fins a
Maials (Lleida), un bonic poble, que celebrava el X Aniversari de la colla gegantera.
Van recórrer els carrers amb
una cercavila, tot fent diferents figures, com abet, planxes, pira, pilars, avions, fins
acabar amb l’espoienca, i tot
seguit un dinar de germanor.
La colla de Falcons d’Espoia comença la seva 4a temporada, amb ganes, il·lusió
i sorpreses.

Actuació dels Falcons de Capellades i
dels de Vilanova d’Espoia
CAPELLADES / LA VEU

E
HOSTALETS DE PIEROLA /
LA VEU

L

a jornada va començar
amb l’assemblea general de la Federació
d’ADF de l’Anoia, on es van
tractar temes específics de
l’entitat així com les darreres
novetats normatives, entre
d’altres temes.
Posteriorment, cap a les
10.30h va tenir lloc una xerrada informativa del nou Cap
d’Àrea Bàsica del Bages i antic
Agent Major Especialista en
Prevenció i Investigació d’Incendis Forestals de l’Anoia,
Quico Rivera, on va explicar

de quina manera els agents rurals investiguen els incendis.
En acabar, es va celebrar un
esmorzar de germanor ofert
per l’ADF dels Hostalets de Pierola al voltant d’un centenar
d’assistents, així com a la resta
de veïns que s’hi van apropar.
Va tancar la matinal, una demostració amb de treball escultòric amb motoserra i una
visita al Centre de Restauració
i Interpretació Paleontològica.
Tant la Federació d’ADF de
l’Anoia com l’ADF dels Hostalets de Pierola valora molt positivament la trobada i obren
les portes a repetir trobades
similars en futures edicions.

l passat diumenge passat, els Falcons de Capellades van visitar per
primer cop Sant Salvador de
Guardiola en motiu de la Fira
de Sant Marc dedicada al Pa i
el Vi, que va durar des de les
10h del matí fins les 14h del
migdia.
L’actuació de la colla falconera
va engegar a les 11h del matí
davant l’Església, començant
per Pira infantil 4x3, Super
vol de 6, Tripira 4x3 amb tres
enxanetes, seguidament van
fer cercavila fins el centre de la
Fira de Sant Marc amb 2 Carros simultanis, al centre amb
gran nombre de públic van
executar el Pastís, l’Escala de
6 i Pilar de 3 amb tombarella.
Al voltant de la 13.30h, els Falcons de Capellades van rebre
al Bisbe de Vic i als vilatans
que sortien de la Missa solem-

Falcons de Capellades.
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L’Aplec de Mas Bonans tanca les Festes del Sant Crist
PIERA/ LA VEU

L

es Festes del Sant Crist
han fet gaudir els pierencs i pierenques
d’un cap de setmana ple d’activitats diverses per a tota la
família. Divendres 28 d’abril
es va commemorar la Diada
del Sant Crist amb l’ofrena
floral a la capella i una missa
solemne durant la qual es va
renovar el vot de poble. La
celebració, presidida pel bisbe
de la Seu d’Urgell i copríncep
d’Andorra, Joan Enric Vives
Sicília, va servir també per
commemorar els 50 anys de la
missa del Sant Crist composta
pel mestre Josep Mata Balart
i cantada pel cor Parroquial.
Posteriorment, tothom va poder participar en una ballada
de sardanes a la plaça del Peix
amb la cobla orquestra La Maravella, que també va oferir un
concert a la tarda al Teatre Foment de Piera i ball al vespre.
Durant tota la jornada no
van faltar activitats infantils al camp de futbol amb

un circuit d’aventura, inflables i una ludoteca. A més,
alguns balcons i finestrals
van aparèixer ben guarnits
per intentar emportar-se el
premi del II Concurs organitzat pels Diables de Piera.
Dissabte també van ser diverses les activitats programades
i que van comptar amb una

gran participació de la ciutadania. La Nau del Sanahuja
va acollir la XVIII Trobada
de puntaires durant la qual
els assistents van oferir una
mostra dels seus treballs. A
la tarda, el Teatre Foment va
ser l’escenari de la representació Tribut a Lina Morgan, els
beneficis de la qual estaven

Jornada de trial amb joves promeses
del motor pierenc
PIERA / LA VEU

E

l passat dissabte 29
d’abril, Piera va acollir
una jornada de trial en
la que hi van participar una
trentena de pilots d’arreu de
la província de Barcelona. La
trobada es va celebrar al costat de la riera Guinovarda, a
l’alçada del polígon industrial,

i va comptar amb l’assistència
de joves pilots com el Miquel
Gelabert, el Marc Riba i l’Oriol Noguera, companys de
cursa del pierenc Toni Bou
en el campionat d’Espanya.
Durant la jornada es van fer
diversos circuits preparats
a l’estil indoor i es va organitzar una prova per als més
petits que van poder pilotar

motos de trial elèctriques.
D’altra banda, els pilots de
Piera Pol Mediñá, Gerard
Trueba i Sergi Ribau debutaran el proper 14 de maig en
el Mundial de Trial en categoria 125. La primera de les
cinc curses previstes serà la
del Gran Premi d’Espanya,
que es celebrarà al municipí gironí de Camprodon.

destinats a l’entitat Dispiera.
El Correfoc, des de l’escola Les Flandes fins a la plaça
de la Sardana, i un concert
de música amb els dj’s més
coneguts dels 40 principals,
van tancar les propostes més
destinades al jovent de Piera.
Finalment, l’Aplec de Mas Bonans, que es va celebrar dilluns

1 de maig, va tancar les Festes
del Sant Crist. En la trobada,
que arribava a la seva 41a edició, no van faltar la missa a
l’ermita, una ballada doble al
matí amb les cobles Maricel
i ILuro i una paella popular.
A la tarda, jocs per a tothom
i finalment la ballada amb la
Cobla Principal de Terrassa.

Oberta la matriculació a
l’Aula de Música
PIERA/ LA VEU

L

’Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases obre el termini per
a formalitzar la matricula per
al curs 2017-2018. El centre
posarà a disposició de la ciutadania, un any més, una àmplia oferta formativa entre la
que no faltarà l’ensenyament
reglat, per a infants a partir
dels 6 anys, i altres programes
musicals amb característiques
pròpies com la música per a
embarassades, música en família, classes col·lectives de cant
modern, musicoteràpia per a
alumnes amb necessitats educatives especials i música per
a la gent gran, entre d’altres.
L’Aula també ofereix la possibilitat de formar part de con-

junts instrumentals i vocals i
d’aprendre a tocar diversos instruments de manera reglada o
lliure com l’acordió, la bateria,
el clarinet, el saxo, la flauta travessera, la guitarra, el piano, el
trombó i el violí. Les persones
interessades en qualsevol de
les propostes formatives, poden participar en les sessions
gratuïtes programades pel centre que permeten provar-les
abans de fer la matrícula.
El termini per a formalitzar la
inscripció romandrà obert del
2 al 31 de maig de 17 a 19 hores. Per a més informació cal
adreçar-se de forma presencial
a l’edifici Ca la Mestra (carrer
de la Plaça, 6) o es pot trucar
al telèfon 93 776 21 37 o enviar
un correu electrònic a l’adreça info@aulamusicapiera.cat.

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

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

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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Torna el Laboratori de Lectura a la
Biblioteca El Safareig
CAPELLADES / LA VEU

A

quest mes de maig a
la Biblioteca El Safareig es presenta amb
activitats variades, algunes
conegudes i altres novedoses.
Entre les propostes conegudes destaca la segona edició
del Laboratori de Lectura,
que va tenir molt bona acollida. En aquesta ocasió el
Laboratori Portàtil que s’instal·larà a Capellades serà
“L’armari de l’Olívia”. Aquesta és una activitat amb les
places reduïdes ja que per
dur-la a terme amb èxit cal
fer grups petits. Per això, amb
inscripció prèvia, s’ha previst
fer dues sessions. Es podrà

escollir entre el dimecres 10
de maig o bé el dimarts 16,
sempre a les sis de la tarda.
L’Armari de l’Olívia és un
laboratori d’experimentació
lectora dedicat al personatge de l’Olívia, una porqueta
hiperactiva. En aquest laboratori l’Olívia rebrà invitacions diverses per participar a
actes de diferents tipus. Els
participants del Laboratori
–adreçat a nens i nenes de
2 a 7 anys- li hauran de dissenyar un vestit per a cada
ocasió.
L’Hora del Conte d’aquest
mes, que no necessita inscripció, serà el dimarts 23
de maig, també a les sis,
amb el Cep i la Nansa, expli-

cant un conte de capgrossos.
D’aquesta manera, junt amb
un centre d’interès amb tot el
material que la Biblioteca té
sobre aquest tema, se suma
als actes previstos per celebrar els 20 anys de Capgrossos de Capellades.
Dins el capítol de novetats,
el divendres 19 de maig es
farà una sessió de “Ioga per
a infants de 3 a 6 anys” amb
Marta Bescós. Cal inscripció prèvia. Es farà de 17:15 a
18:15 hores.
Finalment, casi tancant el
mes, el dimarts 30 es farà un
taller amb la il·lustradora i
autora Elisabet Serra. Serà
també a les sis de la tarda i
necessita inscripció prèvia.

Es presenta a Capellades les Jornades
esportives
CAPELLADES / LA VEU

A

quest dimarts s’ha
presentat la primera
festa del joc i l’esport
de Capellades que se celebrarà el proper 13 de maig.
Aquesta jornada tindrà lloc a
les places i carrers de la vila
i transformarà aquesta espais
en pistes i taulells de joc. Tota
aquesta programació va ser
presentada ahir davant de les
entitats esportives i les Ampes, que també formen part
de l’organització i són part activa de totes les activitats que
s’hi podran trobar. Aquesta
nova iniciativa es porta treballant des de fa uns mesos des
de les àrees d’Esports i Educació de l’Ajuntament amb

totes aquestes entitats.
L’objectiu d’aquesta diada esportiva, tal i com explica l’Alcalde de Capellades i regidor
d’Esports, Aleix Auber, “és
exercir tota aquesta pràctica
esportiva i de joc fora dels
seus espais esportius habituals, accentuant el joc al carrer
com a espai de socialització i
convivència i, sobretot, mostrant el potencial esportiu i el
teixit social que tenim com a
vila.”
Totes les activitats han estat pensades per a poder ser
exercides per persones de totes les edats, des de l’espai de
0 a 3 anys, fins a espais de mini-hoquei, street-futbol, tennis-taula o jocs tradicionals
entre moltes altres activitats,

com ara una encarada a la
bassa per a majors de 14 anys.
La majoria de propostes han
estat proposades per les entitats participants i seran coordinades i gestionades des
de les mateixes entitats, amb
l’ajuda d’alumnes de l’Institut
Molí de la Vila i l’escola Mare
del Diví Pastor.
Les activitats començaran
a les 10.00h i acabaran a les
14:00h, i estaran repartides
per la plaça Catalunya, la plaça Jacint Verdaguer, la placeta de La Lliga, el carrer Abad
Muntades, la plaça Àngel
Guimerà i el parc de La Bassa. L’organització regalarà una
bossa de mà pels primers 250
participants i també repartirà
peces de fruita.

La Policia Local de
Capellades estrena un
nou vehicle
CAPELLADES / LA VEU

Aquests dies la Polia Local de
capellades ha estrenat un nou
vehicle patrulla ja que l’anterior ha tingut una avaria que
l’ha deixat fora de circulació.
Aquesta compra s’ha fet per
renting a través de l’Associació Catalana de Municipis.
Tal i com explica el regidor
de Governació, Sergi Pérez,

“han fet una compra associada que ens ha permès tenir
aquest cotxe a un preu molt
raonable. Necessitàvem comprar-ne un de nou perquè el
vell tenia una reparació massa cara”.
Les característiques d’aquest
vehicle permeten que sigui
bo per a les característiques
de Capellades, així com també per l’accés per camins.

L’Àrea de Comunicació
edita diversos vídeos
sobre Capellades

CAPELLADES / LA VEU

A

questa setmana s’ha
publicat a la pàgina
web de Capellades
diversos vídeos que recullen
els llocs més emblemàtics de
la vila.
Així, se n’ha editat un sobre els
espais més visitats com són el
Museu Molí Paperer i l’Abric
Romaní. Però també n’hi ha
de diversos d’espais públics: la
Font Cuitora i el Rec del Corronaire amb el Safareig de la
plaça de Verdaguer. Finalment
se n’ha realitzat un de genèric
que recull tots els indrets es-

mentats i afegeix els petits racons de Capellades.
Els vídeos han estat realitzats
íntegrament pel periodista
Martí Riu. Tal i com destaca
el regidor de Comunicació,
Jaume Solé, “des de l’àrea de
Comunicació estem treballant per impulsar Capellades des de tots els aspectes
possibles. Ens calia afegir
als recursos uns treballs en
vídeo, per tal de poder mostrar totes les coses que tenim
a la vila. Es podran descarregar a la pàgina web i al
canal You Tube de l’Ajuntament de Capellades”.
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Masquefa millora l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic
de Can Quiseró

El regidor d’urbanisme, Enri·
que Gómez, destaca la mag·
nitud d’aquesta acció i posa
de manifest com “el consisto·
ri treballa contínuament per
a la recerca de recursos que
permetin fer de Masquefa un
municipi exemplar en la llui·
ta contra el canvi climàtic i en
l’adopció de noves tecnologi·
es més sostenibles i respectu·
oses amb el medi ambient”. La
instal·lació d’halogenurs me·

tàl·lics ceràmics a Can Qui·
seró té per objectiu millorar
el rendiment de les instal·la·
cions elèctriques, contribuir
a la reducció d’emissions de
CO2 i la contaminació lumí·
nica, millorar la uniformitat
lumínica de l’enllumenat i
promoure l’economia verda.
D’aquesta manera, el munici·
pi obtindrà un estalvi signifi·
catiu, tant en matèria energè·
tica com econòmica.

La Fira d’Artesania de Can Parellada
arriba a la seva 18a edició
MASQUEFA / LA VEU

L

’Associació de Propie·
taris de Can Parellada,
amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Masquefa,
organitza dissabte 6 de maig
la divuitena edició de la Fira
d’Artesania. Des de primera
hora del matí i fins ben en·
trat el vespre, els veïns podran
gaudir d’un ampli ventall de
propostes per a tots els públics
i edats amb l’artesania com a
gran protagonista.

ST. MARTÍ DE TOUS / LA VEU

l proper diumenge 7 de
maig es celebrarà la 22a
Caminada Popular de
Tous. L’organització va a càrrec
de l’Ajuntament i un bon grup
de voluntaris, sense els quals
no seria possible la caminada,
i compta també amb la col·la·
boració de l’Agrupació de De·
fensa Forestal (ADF) de Tous.
La sortida serà des de Fillol,
a les 9 del matí. Es recomana
aprofitar bé els cotxes de pu·
jada a Fillol i no voler arribar
fins dalt, ja que hi ha poc lloc
per aparcar.
Com és habitual, la caminada

A

mb la voluntat de se·
guir fent avançar el
poble en termes de
sostenibilitat i eficiència i do·
nar una resposta ràpida i efici·
ent a les necessitats dels veïns i
veïnes de les urbanitzacions de
la vila, l’Ajuntament de Mas·
quefa ha procedit recentment
a la substitució de 120 punts
de llum per halogenurs metàl·
lics ceràmics a Can Quiseró.
D’aquesta manera, s’ha acon·
seguit un estalvi energètic del
50% i es compleix una de les
actuacions del Pla de Millores
de les Urbanitzacions impul·
sat per la Regidoria d’Urba·
nisme.
Un estalvi energètic del 50%
Els treballs han consistit en
l’adequació de les instal·laci·
ons elèctriques i en la substi·
tució de l’enllumenat públic
per nous halogenurs metàl·
lics ceràmics que permeten
reduir fins a un 50% l’actual
despesa energètica. A més, la
nova il·luminació, a diferència
de la que s’utilitzava fins ara,
és totalment sostenible i no
emet gasos d’efecte hivernacle
com el CO2.

XXII Caminada popular
de Tous

E

MASQUEFA / LA VEU

L’activitat començarà a les 10
del matí. Els visitants podran
visitar des d’aquella hora i fins
les 8 del vespre les fins a 25 pa·
rades d’artesans vingudes de
Masquefa i d’altres localitats
veïnes i que oferiran tot tipus
de productes, des d’embotits
fins a llaminadures o bijuteria.
Al llarg de la jornada, a més,
també es duran a terme acti·
vitats per als més menuts; com
ara, tallers de manualitats, in·
flables o la possibilitat de fo·
tografiar-se i veure de prop a

Tens clàusula TERRA
a la teva hipoteca
i encara no l’has reclamada?
No esperis:
iuristriviumadvocats7@gmail.com
Tel. 656909454

cavalls.
El dinar popular, previst a les
14 h., donarà pas a una tarda
on el protagonisme serà per
a la música i el ball. A les 17
h., començarà una classe de
zumba; i a partir d’aquí, balls
de saló i un concert per cloure
la vetllada.
L’Ajuntament de Masquefa fa
una crida als veïns a prendre
part de la Fira i felicita a l’As·
sociació de Propietaris de Can
Parellada per l’organització
d’una nova edició de la mostra.

29

és una ruta exclusivament a
peu d’uns 8 km. per camins i
corriols amb un cert desnivell i
d’una dificultat tècnica mode·
rada. Durant el camí hi haurà
un avituallament poc després
de la meitat del recorregut,
prop de Cal Borrassó.
Les inscripcions es poden fer
a Cal Ton o a l’ajuntament i,
com és habitual, inclouen sa·
marreta i esmorzar. El preu és
de 8 € els adults i de 6 € els me·
nors de 10 anys. També s’ac·
ceptaran inscripcions el ma·
teix dia de la caminada, amb
un preu de 10 €, que inclourà
o no la samarreta en funció
de les existències.

ERC Cabrera d’Anoia
lamenta la judicialització de
l’acció del govern municipal
CABRERA D’ANOIA /

E

n un breu comuni·
cat el grup municipal
d’ERC Cabrera d’Ano·
ia lamenta la judicialització
que s’ha dut a terme en la po·
lítica municipal dels darrers
temps per part del govern en·
capçalat per Salustiano Mon·
teagudo.
El comunicat expressa el se·
güent: “Després dels darrers
fets ocorreguts en el sí del
govern municipal de Cabrera
d’Anoia, en què l’alcalde Sa·
lustià Monteagudo ha portat
als jutjats el seu ex-soci de
govern, el regidor d’ICV José
Fernández, Units per Cabrera
- ERC AM vol posar de mani·
fest que lamenta la judicialit·

zació de la gestió del govern
municipal.
En aquest sentit, Units per
Cabrera es desmarca total·
ment dels darrers fets i posa
de manifest que la crisi polí·
tica al municipi és només un
exemple del desgovern que
s’està vivint. Units per Cabre·
ra - ERC AM, guanyadors per
vots de les darreres eleccions
municipals, reclamen doncs
que l’actual govern treba·
lli pels seus veïns, així com
Units per Cabrera esta fent.
El grup municipal d’Units
per Cabrera doncs, seguirà
treballant per fer una Ca·
brera millor, mantenint-se al
marge de les polèmiques ju·
dicials, tot lamentant la mala
gestió del govern.”.

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

Av. Gaudi, 45 - 08700 IGUALADA

Tel 93 803 3612 - Fax 93 804 1222
www. bernadas.net
bernadas@bernadas.net
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Orpí va viure la 2a edició de la Fira
de les Bresques

Canvis per millorar la
mobilitat a l’av. de la Pau

ORPÍ / LA VEU

CALAF / LA VEU

E

l petit poble d’Orpí va
acollir aquest passat
diumenge 30 d’abril la
II Fira de les Bresques i el ja
tradicional Aplec.
Tot i estar molt pendents de
la meterologia el temps va ser
fantàstic, i es va poder dur a
terme totes les activitats de la
fira i l’aplec, que va culminar
amb una paella d’arròs que en·
guany estava molt bo.
Els actes de l’aplec van ser els
que ja es venen repetint cada
any, les bitlles que enguany
van guanyar el gerard pérez
en el torneig de nens i el jor·
di sellarès en el d’adults. La
missa, les sardanes a càrrec de
la Cobla Lluïsos de Taradell i
l’arròs.
La Fira aquest any es va cele·
brar una mica mes lluny que
l’any passat però la ubicació va
ser un encert ja que va quedar
tot molt recollit i envoltat de la
fauna i flora tant apreciada al
municipi.
Es van dur a terme tot un se·
guit de tallers genials que fan
participar tant a grans com a
petits ( anellament d’ocells,
caixes niu, estampació de bos·
ses, hotels d’insectes, manu·
alitats amb vímet, analítica
d’aigües i destil·lació d’herbes
aromàtiques). També es va
dur a terme el showcooking

A

quest dimecres han
finalitzat les obres a
l’avinguda de la Pau
que l’Ajuntament de Calaf ha
fet per millorar la mobilitat i la
seguretat de vehicles i vianants.
Això ha permès fer efectiva la
prohibició d’aparcar a la banda
esquerra en sentit ascendent.
La nova senyalització horit·
zontal delimita els espais on es
pot aparcar, només a la banda
dreta del carrer.
El canvi resol el principal pro·
blema que tenia l’avinguda, la
dificultat de pas quan dos ve·
hicles es troben circulant en
sentit contrari. A més, per tal
d’incrementar la seguretat de
les persones que es mouen a
peu, s’han incorporat tres pas·
sos elevats de vianants.

amb algunes receptes bonís·
simes amb mel. Finalment hi
van haver tot un seguit d’ex·
positors (productors de mel i
hidromel, jardineries especial·
litzades en plantes mel·líferes i
cosmètica natural) i, que tot
i vendre els seus productes el
que fan es creure en el projecte
que representa aquesta Fira.

Així doncs es va fer pedago·
gia i es va poder gaudir de la
natura i aprendre a respectar
l’entorn i conèixer quins són
els problemes als que ens en·
frontem per la desparació de
les abelles i saber com en·
frontar-los, i es pot dir que
aquesta fira és imprescindible
a la comarca.

El Consell Comarcal declara béns
culturals d’interès local immobles
d’Argençola i Tous

Bona valoració de la
situació econòmica i
financera de l’Ajuntament
CALAF / LA VEU

L

ANOIA / LA VEU

E

l Consell Comarcal
de l’Anoia ha declarat
béns culturals d’inte·
rès local les restes del Molí
d’Albarells i l’Església romà·
nica de Santa Maria del Camí
d’Agençola, i cal Camil dels
diaris de Sant Martí de Tous,
tal i com li havien sol·licitat
els respectius ajuntaments.
L’ens comarcal notificarà
aquestes declaracions al De·
partament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, per
tal que faci les inscripcions
corresponents en el Catàleg
de Patrimoni Cultural Català.
Els béns culturals d’interès
local són aquells integrats

del patrimoni cultural català
que, tot i la seva importància,
no compleixen les condici·
ons pròpies dels béns cultu·

Les obres van començar la set·
mana passada, durant la qual
hi va haver algunes restricci·
ons en l’aparcament. Durant
la jornada d’aquest dimarts, 2
de maig, el carrer es va tallar
completament per tal de fer els
treballs de pavimentació i pin·
tura. Finalment, aquest dime·
cres al matí s’ha enllestit la se·
nyalització horitzontal, deixant
la via completament oberta a la
circulació de vehicles.
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 Diputa·
ció de Barcelona va fer l’any
2005, i que l’actual govern
municipal ha recuperat.

rals d’interès nacional. En els
municipis de menys de 5.000
habitants aquesta declaració
l’han de fer els consells co·

’Ajuntament de Calaf
ha rebut dos semàfors
verds després de la Di·
agnosi Econòmica i Financera
realitzada pel Servei d’Assis·
tència a la Gestió Econòmica
Local de Diputació de Barce·
lona al tancament del pres·
supost de l’any 2016. Aquests
dos semàfors en positius són
el resultat d’haver assolit un
nivell d’endeutament inferior
al 60% i aconseguir un roma·
nent de tresoreria positiu.
El tercer semàfor, correspo·
nent a l’equilibri econòmic, ha
rebut la qualificació de groc.
Segons la regidora d’Econo·
mia i Finances, Montserrat
Mases, això és degut, primer,

“per haver hagut de gestio·
nar un pressupost prorrogat
i per haver utilitzat part del
romanent de tresoreria de
l’any 2015, principalment, per
avançar en l’amortització de
préstecs i, així, rebaixar deute”
Tancament 2016
La liquidació del pressupost
de l’any 2016 de l’Ajunta·
ment de Calaf situa l’endeuta·
ment financer en un total de
2.161.474,36 euros, el que su·
posa un 58,16%. Pel que fa al
romanent de tresoreria és de
807.362,86 euros. En resum,
el resultat pressupostari és
positiu en 259.446,33 euros,
pel que es compleix l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i la
regla de la despesa.
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Homenatge a la calafina Teresa Escola,
una vida dedicada a la música

CALAF / LA VEU

E

l Casal de Calaf va acollir diumenge, 23 d’abril,
el ja tradicional concert
“Calaf canta Sant Jordi”, organitzat per la Coral Ressons. Un
concert que va servir per cloure
els actes de celebració de Sant
Jordi a Calaf i que enguany va
ser molt especial ja que va servir per retre homenatge a la trajectòria de Teresa Escolà que va
rebre, emocionada, aquest reconeixement.
Professora de música, Teresa Escola ha dedicat tota la
seva vida a aquesta disciplina
i ha encomanat la seva passió a molts nens, joves i adults
acompanyant-los en el seu
aprenentatge i creixement com
a músics. Actualment és la pianista de la Coral Ressons, però
durant la seva dilatada vida ha
col·laborat desinteressadament
amb moltes entitats de la vila
com són els pastorets, les caramelles, els ballets, la parròquia i

diferents corals. Va estar el capdavant de la Coral Gebrada i va
ser la fundadora i directora de
la Coral Infantil i Juvenil Santa
Calamanda.
Tal i com va destacar el president de la Coral Ressons, Josep
Maria Planell, en el discurs de
cloenda del concert, Teresa Escolà sempre ha estat al costat
dels Pastorets de Calaf, primer
al Centre Catòlic i després al
Casal de Calaf, acompanyant
l’escena amb la seva música.
Més endavant, als anys 90, va
ser la directora de la coral dels
Pastorets de Calaf durant els set
anys que hi va haver música en
directe juntament amb la Cobla
de Bellpuig.
D’aquí en va néixer la llavor
per crear l’actual Coral Ressons
amb una trajectòria que ja supera la dècada de vida.
Un emotiu concert
La proposta cultural va comptar amb la participació de la
pròpia coral, la coral Dríade de
Terrassa i la col·laboració espe-

cial de músics, solistes i corals
provinents de l’escola de Teresa

Escola.
La Coral Ressons va donar el
tret de sortida a l’acte interpretant la “Sardana dels Prats de
Rei” i “El Cant de la Senyera”.
Seguidament, la pròpia Teresa
Escolà, al piano, juntament
amb dues netes al saxo i al
cello, va voler dedicar al públic
la peça “What a wonderdul
world”, de Louis Amstrong. En
aquesta primera part també hi
van participar els germans Roger i Núria Planell, la soprano
Marina Torra i el pianista Isaac
Fonoll, tots ells antics alumnes
de l’homenatjada. Abans de
cloure la primera part, la filla
de Teresa Escola, la mezzosoprano Assumpta Cribillers, va
interpretar una cançó de Federic Monpou i una altra de

Puccini.
La segona part es va reprendre amb els “Amics d’Ucraïna”
i amb l’emotiva interpretació
de “Paraules d’amor” feta per
Jaume Fonoll. Andreu Muxí va
demostrar el seu talent tocant
el piano i “Dríade grup vocal”,
la coral de Terrassa convidada
en aquest concert van interpretar les darrers cançons abans
del cant comú entre totes les
corals participants al concert,
un dels moments més àlgids de
tot el concert.
Un cant final al qual s’hi van
sumar, per sorpresa de Teresa Escola i de tot el públic,
una vintena de cantaires que
entre els anys 80 i 90 havien
format part de la Coral Juvenil Santa Calamanda.

Participat aplec de Sant Sebastià
CALAF / LA VEU

C

om cada dia u de
maig, els calafins i
calafines es van trobar dalt del turó de Sant Sebastià durant la celebració
del tradicional aplec. Va ser
un dia de retrobades, una
jornada que famílies i colles
van aprofitar per quedar-se a
dinar i gaudir de l’aire lliure.
A les 11.00 hores es va iniciar, des de la plaça Gran,
una participada processió
que va fer les corresponents
aturades per a les pregàries. Paral·lelament, dalt del
turó, va començar ‘La gran
parada’, un taller de circ en
el qual els més menuts podien practicar malabras, fer
d’equilibristes o caminar

amb xanques.
Com a novetat, enguany es
va fer una primera ballada
de sardanes abans de la missa
que es va celebrar al punt del
migdia a l’exterior de l’ermita.
Mentre s’oficiava, seguien ar-

ribant persones que majoritàriament pujaven a peu
des del Calaf. En acabat, es
va cloure la celebració amb
una gran i molt participada
ballada de sardanes amb la
Cobla Riella d’Agramunt.

DIMECRES, 17 MAIG 09:30 A 11:00H
Presentació del Programa Accelera el Creixement
Centre d'Innovació de l'Anoia · Vilanova del Camí, Barcelona
ORGANITZA
AMB LA COL·LABORACIO DE

Més informació
Annabel Cuatrecases
acuatrecases@pimec.org
Tel: 934 964 500
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L’Igualada derrota el Girona i aconsegueix la quarta
victòria consecutiva (3-1)
HOQUEI / LA VEU

L

’Igualada Calaf Grup va
sumar la quarta victòria
consecutiva i sumant
15 punts en l’últim mes, es situa vuitè a la taula, trencant la
barrera dels 30 punts, ja que
en suma 32. Ahir, a Les Comes, bon partit dels homes de
Ferran López, que van saber
remuntar un partit que se’ls
havia posat en contra al minut
2. L’ordre en defensa i l’efectivitat ofensiva van ser altre cop
protagonistes, i només Jaume
Llaverola, que es va lluir contra
el seu ex equip, va evitar que el
resultat final fos més gran.
En uns primers instants de
tanteig i sense gaire espectacle, Raul Pelicano (un altre ex
igualadí) va trencar el ritme
del partit al minut 2 amb un
xut potentíssim on no van poder-hi fer res ni la defensa arlequinada ni el seu capità, Elagi
Deitg. L’Igualada, que encara
tenia 48 minuts per endavant,
no va abaixar els braços. Només dos minuts més tard, una
magnífica triangulació entre
Roger Bars i Emanuel García
va permetre que l’argentí es
quedés sol davant de Llaverola
i marqués l’empat a un.
Amb l’empat a un es va veure
un partit més dinàmics que els
anteriors, les anades i vingudes dels dos equips eren força
constants, però la defensa igualadina sempre es va mostrar
preparada per aturar els intents
gironins. L’Igualada dominava
el partit, sent el que portava
més perill dels dos conjunts i
no va tardar gaire estona a materialitzar-ho. Al minut 8 de
partit, Emanuel García tornava
a aparèixer i una rematada seva
posava el 2 a 1. Sis minuts des-

Emanuel Garcia, autor de dos gols ahir, en una imatge d’arxiu / PREMSA IHC

prés del primer gol en contra
l’Igualada s’havia sobreposat i
ja guanyava el partit. Tot i que
el Girona hi va creure, ja no va
poder tornar a posar-se per davant.
Tot i que a la primera part ja no
es van veure més gols, el públic
de Les Comes va poder gaudir
d’un gran Igualada, que creava
jugades constants i buscava encarar porteria per aconseguir
un resultat més còmode. Un
Girona que només perdia per
la mínima també buscava la
seva oportunitat, i no només
va ser Jaume Llaverola qui es
va lluir, ja que Elagi Deitg també va refusar de la seva porteria
un parell de pilotes perilloses.
Un pal de Bargalló a falta de
pocs segons del minut 25 va
evitar que el marcador fos més
ampli.
Els jugadors enfilaven el túnel de vestuaris després d’una
bona primera part que segurament havia estat la més ofen-

siva dels última quatre partits,
però on també s’havien mantingut fidels a la disciplina defensiva que tants bons resultats
ha donat.
La segona part va ser testimoni
del tercer gol i definitiu gol de
l’Igualada. Al minut 6, el públic de Les Comes va reclamar
una targeta blava per una falta
sobre Sergi Pla que el deixava
estès a terra. La parella arbitral
no va assenyalar la falta i això
va implicar que el vigatà es
quedés completament sol, a esquenes de la defensa gironina.
L’Igualada va recuperar la pilota en defensa i van cedir-li la
bola a Pla, que en solitari i amb
un bon moviment de canell va
signar el 3 a 1 i el seu dissetè gol
aquesta temporada.
El Girona no va deixar de creure en endur-se alguna cosa
positiva de Les Comes, i els
jugadors arlequinats van haver de treballar de valent per
defensar el resultat, que era del

tot meritori. Elagi Deitg va tornar a aparèixer per treure tres
pilotes perilloses del Girona. A
l’altra punta de la pista, Jaume
Llaverola també va treure un
parell de pilotes que ben bé
podrien haver estat el quart gol
de l’Igualada. En alguns trams
del partit, els visitants van
provar-ho amb xuts exteriors
i jugades frenètiques, però no
van poder superar la teranyina defensiva que l’Igualada ha
instaurat a la seva àrea des de
ja fa unes jornades. Sergi Pla va
buscar el doblet i al minut 40
va tenir la més clara de la segona part, que el porter rival va
desfer.
La distància es podria haver
ampliat al minut 46, quan el
Girona va cometre la seva desena falta. El vigatà va ser de
nou l’encarregat de llençar-la.
Tot i que l’execució va ser bona
i va enganyar a Llaverola, la
pilota va tocar a la part interior del pal i el porter nascut a

Igualada va tenir temps de rebutjar-la. L’Igualada va acabar
el partit amb vuit faltes i no va
haver de patir cap jugada a pilota aturada. Durant els últims
minuts, l’Igualada va mantenir
possessions llargues de pilota
per evitar ensurts i finalment,
el minut 50, certificava una
nova i merescuda victòria dels
arlequinats.
En declaracions post partit,
Ferran López va voler fer incís en l’evolució del seu equip:
“Hem madurat a passos de
gegant i a marxes forçades. El
primer gol, si ens el fan fa tres
mesos, ens hauria fet molt de
mal.” El tècnic considera que
els bons resultats i la posició
actual a la classificació “és fruit
del treball” i que tot i el desgast
per la dificultat de la temporada, “som esportistes, tenim
ganes de competir i sempre tenim ganes que arribi el cap de
setmana”.
El pròxim compromís de
l’Igualada ja serà fora de casa.
El proper cap de setmana viatjarà a Madrid per enfrontar-se
a l’Alcobendas.
IGUALADA HC: Elagi Deitg,
Roger Bars, Met Molas, Sergi
Pla (1) i Emanuel Garcia (2) equip inicial - Francesc Bargalló (1), Tety Vives (1).
GIRONA CH: Jaume Llaverola, Marc Povedano, Marc Gómez, Raul Pelicano (1), Borja
Ramon - equip inicial – Josep
Hernández, Manel Garcia i
David Carles.

L’igualadí Manel Román Checa, format al HC Montbui, campió
de Catalunya júnior amb el FC Barcelona
HOQUEI / LA VEU

E

l jove jugador Manel
Román, provinent del
planter de l’HC Montbui, s’ha proclamat aquest diumenge campió de Catalunya
d’hoquei patins, en categoria
júnior, amb el FC Barcelona.
Aquest és el tercer campionat
de Catalunya guanyat pel jove
jugador Manel Roman Checa
en els darrers 4 anys.
Aquest cap de setmana s’ha celebrat el XXXVè Campionat de

Catalunya d’hoquei patins de
la categoria júnior.
L’equip del Manel va superar
amb èxit la fase classificatòria,
classificant-se per a semifinals
com a segon de grup per darrera del Manlleu.
La classificació per la final va
ser un partit molt intens fins
l’últim moment al guanyar per
un ajustat 3 a 2 al Vic. La gran
final es va disputar contra el
CP Manlleu, en un partit d’alt
nivell i molt emocionant, tor-

nant-se a enfrontar ambdós
equips molt igualats, arribant
al final amb un empat a 1 gols
i apurant el temps afegit de
pròrroga sense cap gol. Finalment, la final es va decidir en
una tanda de faltes directes
d’infart, on cal destacar la
brillant actuació dels porters
d’ambdós equips, i no va ser
fins la falta número 18 quan
el FC Barcelona aconseguí
trencar al seu favor l’empat i
endur-se el campionat.
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El primer equip de l’Handbol Igualada guanya al líder de la lliga
HANDBOL / LA VEU

E

l primer equip de
l’Handbol
Igualada
s’ha enfrontat en l’últim partit de la lliga de Segona Catalana al líder d’aquesta,
l’AE Aula de Barcelona. El partit ha estat interessant, ja que
l’Igualada ha pogut recuperar
a jugadors que tenia lesionats
i per primera vegada en les últimes 4 jornades ha jugat amb
una banqueta plena de jugadors, tot el contrari que el AE
Aula, que per culpa de tenir 3
jugadors lesionats i 3 jugadors
sancionats només ha pogut
presentar a 7 jugadors.
Ja des del començament del
partit l’Igualada ha anat sempre pel davant en el marcador,
amb un joc ràpid i efectiu que
l’AE Aula no ha pogut aturar,
els igualadins han pogut mantenir sempre una diferència de
gols suficient per anar tranquils en el partit tot i algunes
errades en defensa i en atac que
han corregit immediatament.
A l’acabar el primer temps
el resultat era de 19 a 16 pels
igualadins, però ja es veia que

els jugadors del AE Aula anaven esgotats i que no podrien
aguantar el ritme a la segona
part.
Al començament d’aquesta segona part, l’Igualada que ara
sí que ha pogut fer canvis, s’ha
anat escapant en el marcador
i al minut 15 el resultat ja era
de 28 a 23, 5 gols de diferència.
Tot i que els barcelonins jugaven al límit, el cansament es
notava moltíssim i les jugades
no acabaven de donar fruits.
L’Igualada ha pogut demostrar
que amb jugadors suficients
aquesta temporada podia haver acabat la lliga amb una millor posició a la graella. Final
del partit amb un resultat de 37
a 31, que es mereixien els igualadins pel bon joc desplegat.
Pròxim partit ja de Copa,.
Entrenats per Pol Cantero Carbonell, han jugat:
Porters: Jordi Bermejo (7 aturades), Carles Serra (7 aturades). Jugadors: Esteban Lezama (4), Oscar Visa (7), Roger
Calzada (3), Jordi Vilarrubias
(6), Sergi Garcia (2), Jordi Grado (9), Pere Sendra (3), Daniel
Fons (3), Nil Subirana i Nico

Orozco.
Altres resultats:
Copa Federació Juvenil Masculí
CHI 37 – 33 SAFA Horta
Per l´Handbol Igualada van
jugar: Nil Subirana, Xavi Oliva, Iker Sabuquillo, Gerard
Carrasco, David Malpartida,
Arnau Capitán, Nico Orozco,
Pep bové amb Ivan Salazar a la
porteria. Entrenador Joan Alcoberro.
Copa Catalana Cadet Femenina. Primera Fase. Grup A.
Jornada 4.
C.H. Ascó 30 – 20 CHI
Jugat amb: Alba Camañes,
Alba Casé, Ane Crespo, Andrea Romero, Julia Subirana,
Laia Sanuy i Olga Núñez.
Entrenats per Lalo Canales i
Àngel Arias
Copa Catalana Cadet Masculina. Primera Fase. Grup A.
Jornada 2.
C.H. Cerdanyola Verd 32 – 30
Finques Argent Igualada
Dirigits per Joan Alcoberro,
van jugar: Marc Andreu, David Malpartida, Arnau Torner,
Fernando Almendro, Marc

Espinagosa, Marc Muntané,
Agustín Vázquez, Toni Puig,
Biel Hornas, Biel Morales, Pol
Calvet i Iván Salazar.
Primera Catalana. Infantil
Masculí. Nivell A.
CHI 31 – 27 Handbol Santpedor Taronja
Van jugar: Sergi, Alex, Noel,
Pol , Dani , Igor, Edgar,Dimas
, Joan, Raúl, Isaac, Eric, Guillem, Hugo. Entrenats per:

Roger i Nil Staff tècnic: Dani i
Dani P, i el Samu Daniel Leon
Copa Catalana. Aleví Masculí-Mixt. Nivell 1. Jornada 9.
CHI 7 – 9 Handbol Bordils
Dirigits per Nico Orozco,
van jugar: Oriol Pou, Xavier Malpartida, Èric García,
Arnau Vargas, Jan Tardà,
Adrià Nogales, Anton Aguilera, Guerau Llansana, Aniol
Gumà i Jan Estévez.

El Tim Comarca acull una disputada cursa del GT Pro Sèries
amb la victòria final de David Mira
SLOT / LA VEU

D

esprés del parèntesi
de Setmana Santa es
reprenia l’activitat
al club igualadí acollint una
nova prova de la categoria dels
GT Pro, basats en els Gran Turismo contemporanis. Era la
segona al Tim Comarca però
la quarta puntuable pel campionat interclubs que Tim Comarca co-organitza juntament
amb el club veí d’Icar-Indoor.
Un cop més es donava coincidència de dates amb altres
curses de slot 1/24 a la província de Barcelona. En concret
se’n celebraven quatre aquest
mateix divendres. No obstant
l’assistència va ser molt bona,
i un total de 19 pilots van respondre a la crida.
Als entrenaments cronometrats cinc pilots quedaven
agrupats en menys d’una dècima de segon, cosa que augurava una cursa molt competida.
Entre ells s’hi comptaven el líder del campionat, el badaloní
Marc Andreu; el líder del social, Josep Manel Moratona; i
el campió en títol, Pítia Claret.

La sorpresa però, és que la
pole position no va ser per a
cap d’ells, sinó pel barceloní
David Mira.
I com s’esperava la cursa va ser
molt intensa, amb una lluita
aferrissada entre els pilots esmentats. Passat l’equador de
la cursa era impossible predir qui en seria el guanyador,
perquè les posicions canviaven contínuament. Ja cap al
final petites errades de pilotatge anaven posant a cadascú al seu lloc, per veure com
el merescut guanyador era
el David Mira, que d’aquesta
manera trencava la ratxa de
victòries del Marc Andreu,
segon classificat aquesta vegada. El tercer era en Josep Manel Moratona, que consolida
el seu liderat en el campionat
social, seguir molt d’aprop pel
Pítia Claret. Tancava els llistat dels cinc primers el Jordi
Gaspà, en una cursa on finalment aquest ràpid pilot d’Ivars
d’Urgell podia desplegar tot
el seu potencia sense els petits problemes mecànics que
darrerament l’han retardat a
les classificacions.

I recuperant el ritme normal
del club, aquest divendres toca
pausa però l’activitat tornarà el proper divendres 12 de
maig, amb la disputa de la segona cursa de Camions.
Classificacions
1. Mira, David/Ferrari 458 Italia - 261,09
2. Andreu, Marc/Chevrolet
Corvette C6R - 260,28
3. Moratona, Josep Manel/
Dodge Viper SRT - 259,09
4. Claret, Pitia/Dodge Viper
SRT - 258,09

5. Gaspà, Jordi/Dodge Viper
SRT - 256,33
6. Pellicer, Àngel/McLaren
650S - 255,07
7. Marín, Josep Lluís/Chevrolet Corvette C7R - 254,17
8. Rodríguez, Paco/Chevrolet
Corvette C7R - 253,40
9. Estébanez, Joan Carles/Chevrolet Corvette C7R/253,18
10. Claret, Ricard/Dodge
Viper SRT - 252,37
11. Rosinés, Josep/Dodge
Viper SRT - 251,50
12. Latorre, Ricard/Chevrolet

Corvette C7R - 251,09
13. Bisbal, Àlex/Aston Martin
DBR9 - 248,33
14. Bisbal, Daniel/McLaren
650S - 246,55
15. Ruiz, Josep/McLaren 650S
- 238,23
16. Bisbal, Joan/Chevrolet
Corvette C7R - 237,16
17. Ruiz Jr., Josep/Chevrolet
Corvette C7R - 233,55
18. Lladó, Pep/Chevrolet Camaro SS - 230,20
19. Torra, Lluís/Aston Martin
DBR9 - 204,07
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EL CF Igualada aconsegueix la quarta victòria
seguida i allunya els fantasmes dels descens (6-2)

L’AVI perd a casa amb
el Badalona, subcampió
de la categoria (2-7)
FUTBOL / JOAN TORT

I

FUTBOL / PERE SANTANO

T

riomf amb molta autoritat dels blaus, davant
el Suburense, que tan
sols ha pogut aguantar el gran
nivell Igualadí durant els primers 45 minuts.
El partit va començar amb anades i vingudes sense cap dominador clar. Però, mica en mica,
els d’Igualada anaven agafant
el control del joc. Les ocasions blaves s’anaven succeint i
al minut 23, després d’un xut
de Fran, que va sortir rebotat,
Abdel va finalitzar amb molta
serenor davant el porter. Tot
i així, l’alegria blava va durar
només sis minuts, quan els del
Garraf, han pogut empatar.
No obstant, els blaus van seguir
jugant com fins el moment, i al
minut 30, després d’un penal
comès sobre Aleix, Baraldés va
avançar de nou als igualadins.
A partir del gol, el joc es va calmar molt més. I després d’una
gran jugada col·lectiva, Cano
va obrir diferències, col·locant
el 3 a 1 a tocar del descans.

Dos rivals lluiten per una pilota aèria en el partit de dissabte a Les Comes. / JOAN GUASCH

A la represa, l’enfrontament
semblava acabat, però calia no
refiar-se. Joc molt tranquil dels
dos equips, que s’apropaven
amb comptagotes a les àrees
rivals.
No obstant, quedava l’exhibició
de força del davanter igualadí,
Anselm, que en set minuts va

ser capaç d’aconseguir un hat
trick. El partit estava sentenciat i els minuts anaven passant
fins al minut 90, quan en una
jugada aïllada, els visitants van
establir el 6 a 2 final, després
d’una gran gol de fora l’àrea.
Amb aquests tres punts, els de
Dani Gimeno es situen a la de-

sena posició amb 41 punts. Els
llocs de perill ja queden a 11
punts dels blaus, a falta de quatre partits pel final de la lliga.
El dissabte vinent, els igualadins viatgen fins a Alpicat
per jugar davant un equip
que està al mig de la pugna
per la permanència.

Contundent derrota del CFI Femení en l’últim
partit de lliga davant l’Estartit (2-6)
Darrer partit de la lliga i contundent derrota a casa davant
l’Estartit (2 a 6) que, tot i deixar
un mal regust, no pot amagar la
bona campanya realitzada per
l’Igualada, complint l’objectiu
de mínims que era la permanència per quarta temporada
consecutiva a la 2a nacional.
L’Estartit afrontava el partit
amb la necessitat de sumar els
tres punts i d’esperar a altres
resultats per no baixar de categoria. Malauradament per les
empordaneses només es complí

la primera part del seu objectiu.
Amb tot però, sortiren el camp
amb molta més intensitat que
les locals i prova d’això és el 0 a
3 que reflectia el marcador amb
només 25 minuts jugats. Les jugadores de Jordi Torres es referen del nefast inici i abans dels
descans escurçaren la diferència gràcies a les dianes de Núria
Miquel i Miriam Solias.
A la represa, l’Estartit no baixà
el ritme i aconseguí tres gols
més que li permeteren una plàcida victòria. L’entrenador local

aprofità el partit per donar minuts a les juvenils Esther Haro,
Sònia Perlaza i Marta Ortiz, suposant el debut a la categoria de
les dues primeres.
La part emotiva del partit la
protagonitzà la migcampista Jéssica Pablos, que després
de set temporades a l’Igualada
disputà el seu darrer encontre
amb la samarreta blava. Una excel·lent trajectòria iniciada amb
els ascensos a preferent i a 2a
nacional, i seguidament amb les
permanències a la categoria de

plata del futbol estatal.
La direcció tècnica ja està treballant en la configuració de
la plantilla per la temporada
vinent, l’equip encara ha de disputar en les properes setmanes
la Copa Catalunya
Igualada: Mar Vàzquez, Elena Alert, Aina Vall, Marta
Cubí, Esther Soler (Esther
Haro, 46’), Miriam Solias,
Jéssica Pablos, Jana Marimon
(Sònia Perlaza, 46’), Judit Pablos (Marta Ortiz, 60’), Mariona Marsal i Núria Miquel.

nfortuni blau en el darrer partit de la temporada
a Les Comes, malgrat el
resultat, els igualadins no van
perdre mai la cara al partit,
però en la tarda futbolística és
van conjurar dos factors antagònics. Per una banda, els
tremendos gols que els badalonins van obsequiar a la parròquia blava, i de l’altra, les nombroses baixes per lesió, que
obligaren a molts jugadors lesionats del equip blau aparèixer
abans d’hora, afrontant el matx
amb la falta de múscul característic dels locals. Mirant fredament el marcador, més que retreure la gruixuda derrota del
equip igualadí, caldria agrair
a tots els jugadors l’actitud i el
compromís, davant la manca
d’efectius, afrontant un partit
dificilíssim amb el subcampió
de la categoria.
Clar domini dels visitants, que
a mesura que passaven els minuts, davant l’encert fructífer
dels seus jugadors, els igualadins anaven perden força. Cal
destacar a part dels gols de
Sergi i Robert B., dos pals dels
blaus i dues aturades del porter
badaloní, que haguessin maquillat el marcador, cal felicitar
a l’equip badaloní per la victòria i subcampionat.
Per els blaus van jugar: Diego,
Farré, Pep, Manel, Calsina,
Ivan, Pau, Sergi, Enric, Rober
B, Lele, Gámez, Sevilla, Gustavo, Costa, a la banqueta Ramonet. La setmana vinent els
igualadins visitaran el camp
de la Barceloneta i tancaran
un campionat irregular degut
a les nombroses lesions. Malgrat totes les dificultats, els
blaus ocupen la sisena plaça
del campionat, sent sempre,
rival a batre.

PROMOCIÓ LYNX 6 ENDURO
LYNX 6
ENDURO
A partir
100€ Mes
en 20
quotes
sense
interessos

sistema SPLIT PIVOT (Pedaleig independent)

·
·
·
·
·

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes

c/Comarca 62, tel. 93 131 35 58
IGUALADA abacicles@gmail.com
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L’Igualada Vòlei Club guanya al cuer
i assoleix la primera posició del grup
VOLEI / LA VEU

E
Albert Orriols i Lluís
Pujolar, guanyadors del
Ral·li Ciutat d’Igualada
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A

les nou del matí del
dissabte començava
la dinovena edició del
Ral·li Ciutat d’Igualada amb
una excel·lent organització del
Moto Club Igualada i patrocinat pel concessionari igualadí
de la prestigiosa marca Toyota.
La sortida oficial va ser donada per la regidora d’Esports de
l’ajuntament d’Igualada Rosa
Maria Plassa, acompanyada
d’Enric Ruiz president de MCI
i director de carrera del ral·li.
El ral·li puntuava per al Campionat de Catalunya de ral·lis absolut, Copa Catalana de ral·lis
d’asfalt amb coeficient màxim,
Volant RACC, Trofeu de Catalunya de Ral·li Sprints d’asfalt i
per la Copa Catalana de Regularitat Sport i Super Sport.
Sis van ser els trams a disputar
que es van repetir dues vegades
cadascun d’ells; Orpí, Punta
Blava, Savallà, Rubió, Òdena i
Castellfollit. 78 van ser els participants autoritzats a prendre
la sortida amb pilots, copilots i
cotxes de qualitat, entre els qui
havia varis equips de MCI amb
diversa sort.
Així, Mario Acosta/Jonatan
Gonzalez-Citroën Saxo VTS
es classificaren en el setè lloc
absolut, primers de grup A i
segons de classe 6. Àngel Bonavida/Ramon Segarra-Citroën Saxo VRS- en el novè lloc,
segons de Grup N i primers de
classe 2 i Toni Prat/Janet Prat
en el lloc vint-i-setè, tercers
de grup A i setens de classe
6. Precisament l’equip de Maians el pare Prat copilotat per
la seva filla Janet donaven un
aire familiar i simpàtic al ral·li
a l’igual que l’any passat que
també hi participaren. Precisament el seu fill i germà Miquel

Prat participava el mateix dissabte a la Baja Almanzora del
campionat estatal.
No aconseguiren acabar el ral·
li els equips de MCI formats
per David Abad/Francesc Vives-BMW M3 E30- per sortida de carretera, Joan Morros/
Carles Planell-VW Golgf GTi
16V per problemes en el canvi
de marxes i també per problemes mecànics Marcel Castells/
Miriam Corominas-Citroën
Saxo VTS-.
Els vencedors del ral·li foren
Albert Orriols/Lluís Pujolar
amb Skoda Fabia R5. Una nova
edició del Ral·li Ciutat d’Igualada que omple de satisfacció
a l’organització, patrocinadors,
participants col·laboradors i
espectadors que en gran nombre gaudiren de la gran competició de l’esport de l’automobilisme anoienc.
Baja Almanzora
Per terres d’Almeria i Granada
es va disputar la Baja Almanzora segona prova puntuable
pel campionat estatal de ral·lis
TT amb la participació del pilot de Maians Miquel Prat copilotat per Laura Díaz amb un
Buggy Yamaha. Ja al final del
divendres i després del pròleg i
del primer tram van liderar el
ral·li de forma magistral.
A l’acabar el primer tram del
dissabte conservaven la primera posició i va ser aleshores
en el segon tram quan van
tenir varis problemes primer
amb els interfons i després i
el principal amb la bomba de
benzina que va ser el que els
va obligar abandonar, després
de ser Prat i Díaz la gran sensació del ral·li pels seus excel.
lents cronos i bon fer al llarg
del dur recorregut.

l Jorba Sola Sènior
Masculí assoleix la
victòria a domicili del
cuer CV Tiana per un 0-3,
assolint així la seva primera
posició al grup, partit seriós
on sols en el primer set els de
Tiana van tenir alguna opció
de lluitar, la setmana que ve
diumenge rebran el Roquetes
a les 10 al fortí de Les Comes.
El Alain Afflelou Sènior Femení va perdre al Fortí davant el
Safe Sant Fruitós, per un 1-3,
partit que es va lluitar però la
gran defensa del Safe, no va
donar opcions a les igualadines que tot i guanyar un set
en el quart no van poder igualar el partit, la setmana que ve
visiten al Sant Pere i Sant Pau.
També el Alain Afflelou Sènior Femení B cau davant el Colegio Aleman, per 0-3 al fortí,
sembla que no van trobar la
manera d’entrar al partit, ja
que no van estar en disposició
de lluitar per algun set, la setmana que ve descansen.
Seguint la tònica de la tarda
del dissabte el Alain Affelou
sènior Femení C també perd
davant el AE Jaume Balmes
per un 1-3, partit on un fluix
primer set va fer anar a remolc, en el segon una bona
reacció arribant al 25-27, va
caure al Jaume Balmes guanyant el tercer les igualadines,
tot i que el quart van tenir alguna opció de més. La setmana que ve es desplacen al Prat .
Vuitena victòria consecutiva
dels Veterans del XP, davant
el Sant Boi, per un 3-0 , en un

Els Veterans del XP porten vuit victòries consecutives.

partit dels més seriosos, on
no van donar opció als rivals
i concedint pocs errors, situant-se així líder destacat del
seu grup, la setmana que ve
visiten el CV Berga.
Equips base
L’equip Juvenil Masculí perd
a la seva visita a Girona, per
0-3, com és habitual en els
últims partits amb sis i molts
canvis de posicions, van lluitar i donar tot el que podien
arribant en uns bons tanteigs.
Cal agrair l’esforç readaptació
a les posicions on en molts
moments va resultar efectiva,
la setmana que ve al fortí a les
12 rebran el CV Cardedeu.
El Juvenil Femení perd amb
l’Opticalia Vilanova Blau, en
un partit on les jugadores de
Jordi Rabell van anar de menys
a més. En el 1r ser els va costar
d’entrar però en el segon que
podia haver caigut de qualse-

vol banda es va veure una gran
reacció però al final se’l va emportar l’Opticalia. El 3r i 4t set
van ser per les igualadines, en
el 5è i definitiu van baixar la
tensió en atac tornant segons
tocs cosa que va facilitar la feina a l’Opticalia en el definitiu
2-3. La setmana que ve visita a
la casa del Molins.
El Cadet Femení torna a donar
una alegria a l’afició i guanya
per 3-0 amb l’Opticalia Vilanova Blau, en un altre partit
emocionant de les jugadores
de Laia Pujol, on segueixen
demostrant serietat a la pista
i menys errors que les contràries. Les juvenils visiten també
el Molins la setmana vinent.
El Cadet Masculí perd davant
del Barberà per un 3-0, en un
parit fluix però seguint acumulant experiència, la setmana que ve el diumenge a les
14:00 s’enfrontaran al Monjos
PanSalud al fortí.

Celebrat el torneig de judo dels Maristes
JUDO / LA VEU

E

l passat dissabte es va
celebrar als Maristes
d’Igualada el VI Campionat de Judo Juan Antonio
Samaranch.
Les entitats participants van
ser l’Ateneu Igualadí, el Club
de Judo Ippon de Bellpuig i
els Maristes d’Igualada. Com
cada any a la taula de control
hi havia David Vivancos, Javier López i Sergi Sánchez, tots
ells pares d’alumnes de judo
de l’escola. La direcció tècnica
va ser cosa de Javier Rodríguez Villaorduña i l’arbitratge
va anar a càrrec de David Rivera.
A més, es va comptar amb l’as-

sistència d’un excampió nacional d’Espanya en categoria
sènior, Pep Betanzos, qui va
ser diverses vegades campió
de Catalunya, amb una trajec-

tòria esportiva brillant.
Des dels Maristes es dona les
gràcies als participants, a l’empresa Punto Blanco per la col·
laboració i al diari La Veu.
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Jaume Marimon (CAI), Anna Noguera (CAI) s’imposa a la 1a
cinquè a la famosa i dura edició de la Triatló d’Orihuela
Marató des Sables
TRIATLÓ / LA VEU

E

ATLETISME / LA VEU

L

’atleta veterà del Club
Atlètic Igualada Petromiralles Jaume Marimon, ha assolit la 65a posició
general i la 5a de la seva categoria VH-2 (45 a 55 anys), tot
i ser dels de major edat de la
mateixa, a la famosa ultra Marató des Sables, o Marató de les
Arenes.
Aquesta ultra marató, considerada una de les més dures que existeixen, es va dur a
terme del 8 al 17 d’abril al sud
del Marroc, en ple desert del
Sàhara, i constava de 5 etapes
competitives de: 30km, 39km,
32km, 86km, i 42km, i d’una
etapa final de 7,7km., que tenia
caràcter benèfic i era no competitiva.
L’esportista anoienc va invertir
un total de 29hores 04 minuts
i 30 segons en efectuar tot el
recorregut de la competició, el
que significa anar a un promig
de 7,89 km/hora, una velocitat
considerable en una competició què, malgrat la seva gran
duresa, va ser finalitzada per
1.094 dels 1.183 participants
que van prendre la sortida.
Per posar un exemple de la
complexitat d’aquesta prova,
sols cal esmentar que tots els
participants han de portar a
sobre una motxilla que obligatòriament ha de pesar entre 7
i 12 kg., amb un seguit d’estris
de seguretat, als que obliga l’organització, i el menjar de tots
els dies que dura la competició,
més 1,5 litres d’aigua, que es faciliten cada dia a la sortida dels
participants, i que es reposen a
cada control de pas.
Aquesta és la cinquena participació en aquesta prova de
l’ultra maratonià anoienc, classificant-se en totes elles com a
primer atleta català de la general, i que compta també en el
seu historial amb el fet d’haver
completat l’any 2011 la Marató
del Cercle Polar Àrtic, havent
de suportar en cursa temperatures de -38 Cº.

Diumenge, Jornada
Final del Campionat
Català de Clubs per al
CAI a Cornellà

E

l C.A. Igualada Petromiralles
participarà
aquest diumenge, 7 de
maig a la tarda, a l’Estadi Municipal de Cornellà de Llobregat i
amb organització del Cornellà
Atl., en la Jornada Final “A” del
Campionat Català de Clubs absolut, en la que participaran els
8 millors equips masc. i fem. de
les dues jornades classificatòries d’enguany.
Els equips participants seran:
Agr. Atl. Catalunya - Cornellà
Atl. - ISS-L’Hospitalet - C.A.
Igualada
Petromiralles
Avinent C.A. Manresa - F.C.
Barcelona - J.A. Sabadell i C.A.
Canaletes. Les proves començaran a les 16,00 h. tarda i finalitzaran aproximadament a
les 21,15 h. amb el relleu de 4 x
400 m. masculí.
Serà una nova ocasió dels nois
i noies del CAI, per competir
entre els clubs capdavanters de
l’atletisme català, amb el programa complert de proves, i a
un/una atleta per prova, més
els relleus corresponents.

l passat diumenge 23, va
arrancar la primera edició del Triatló d’Orihuela 113 Miguel Hernández, una
atractiva proposta d’A300W
després de la desaparició del
mític Triatló d’Arenals, amb
uns recorreguts espectaculars
que recorrien les distàncies de
1900m nedant, 90km de ciclisme i 21km de cursa a peu.
En aquest escenari, Gustavo
“Tavo” Rodríguez i Anna Noguera van ser els primers vencedors d’aquesta nova competició que, a més, inaugurava el
circuit de la Copa d’Espanya de
Mitja Distància.
En categoria femenina, Anna
Noguera del CAI Igualada estrenava temporada de la millor manera. Vencia en aquesta primera parada de la Copa
d’Espanya en una distància en
la que la jove atleta s’afiançava
després d’un 2016 prometedor.
El segment de natació, consistent en una travessa de la

platja de Cap Roig a la platja
de Glea, deixava a Dolça Ollé
líder de la categoria femenina
amb 41seg sobre Saleta Castro
i 1min 50seg sobre Noguera i
Mabel Gallardo. El segment
ciclista deixava les coses molt
igualades. Ollé quedava fora
de la lluita pel podi ben aviat,
mentre que Gallardo i Noguera
atrapaven a la líder femenina
Saleta a l’altura del km 30. Saleta i Anna arribaven juntes a la

T2 y Mabel cedia 15 seg en els
últims kms.
Els 21km de cursa a peu eren
per a Anna Noguera, que es
posava al capdavant de la cursa en el km1 i ningú la podia
seguir. La del CAI arribava a
meta en solitari amb 1h43min09seg, Saleta Castro (Cidade
de Lugo Fluvial) era segona
amb 1h45min58seg i la tercera era Aintzane Argaiz amb
4h52min46seg.

També a Blanes
El passat diumenge 23 abril es
va cel·lebrar el VII Triatló de
Blanes que puntuava pel campionat català i la lliga de clubs.
La prova que era la 2a de la
temporada va reunir un total
de 527 triatletes que havien de
recórrer 750m nadant , 20km
de ciclisme i finalment córrer
5km.
La cursa va ser guanyada per
Francesc Godoy ( Fasttriatlon
- C.N Montjuic) i Laura Gomez
(Ferrer Hotels - M3T ),
Per part del C.A.I triatló petro-

miralles destacar els excel·lents
resultats aconseguits per la secció femenina, obtenint una 4a
posició per clubs.
En les diferents categories femenines, destacar la 2a i 5a posició de les germanes Èlia i Judit
Ibarra en CDF i la 2a posició d’
Assumpta Castelltort en V2F.
Pel que fa a la secció masculina
es va obtenir una 11a posició
per clubs.
La resta de resultats van ser:
Masculí: 8 - Albert Moreno/51
- Oriol Marimon/90 - Samuel Delgado/149 - Sergi Pujabet/228 - Bernat Vinyals.

Participació als triatlons de l’Ebre i Blanes
TRIATLÓ / LA VEU

E

l passat 23 d’abril a Sant
Carles de la Ràpita es va
celebrar el campionat
de Catalunya de mitja distància
amb la celebració del ja clàssic
VIII triatló de terres de l’Ebre.
La prova que va obir el calendari de mitja distància va reunir
un total de 307 triatletes que
havien de recórrer les distancies de 3000m de natació, 90km
ciclisme i 20km de cursa a peu.
La victòria en la categoria
masculina va ser per a Xavier
Torrades ( C.N Reus Ploms) i
per a Mercè Tussell ( C.N Reus
Ploms) en femenina.
Per part del C.A.I triatló Petromiralles, va haver-hi representació en les 2 categories i finalment es va aconseguir una 8a
posició global per clubs en la
categoria masculina.
Els resultats varen ser: Masculí:
44 - Daniel Baraldés/68 - Joan
Riera/102 - Joan Montaner. Femení: 25 - Marta Prado

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

Col·labora:

Distribuïm gratuïtament joguines a nens i nenes, tant a nivell local com internacional.
C/ Vilanova i la Geltrú, 4 localA · 08700 Igualada, Barcelona

Telf: 616 43 22 15 · E-Mail: joguinessensefronteresigualada@gmail.com
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Entrevista a Bernat Jaume, jugador professional d’esquaix

Bernat Jaume: “Em veig lligat a l’esquaix tota la vida”
ESQUAIX / TON CASELLAS

P

arlem amb el jove igualadí sobre la seva carrera professional, com
van ser els seus inicis i quins
plans de futur té dins del món
de l’esquaix. També conversem
al voltant dels esports minoritaris com l’esquaix, què s’ha
de fer per fer créixer un esport
i què canviaria si fos esport
olímpic.
Vas guanyar el Premi Neptú
aquest any. Què significa per
un igualadí ser considerat el
millor esportista de l’any?
Bé, jo crec que és un reconeixement a la feina ben feta. Havia quedat finalista un parell
de vegades i ara, a l’haver fet
un bon any, doncs és maco que
t’ho reconeguin.
I més amb aquest esport, no?
Exacte, més que a mi, el premi reconeix a l’esquaix. Ja que
normalment reconeix a algú
de natació o d’atletisme que
hi ha molt jugadors, així que
està bé que pensin en l’esquaix
també.
Ara ets el 3r d’Espanya i 1r de
Catalunya. Quin nivell hi ha
a Catalunya i a Espanya?
A veure, si posem Catalunya
dins d’Espanya, 3 dels 5 millors jugadors som catalans i
a més som molt joves. A nivell júnior tenim 4 campions
d’Espanya que són catalans,
per tant, Catalunya junt amb
Galícia són les dues comunitats que més nivell tenen.
I Espanya dins d’Europa i el
món, doncs l’any passat vam
quedar 5ns als Campionats
d’Europa per equips i aquest
any hi ha opcions d’intentar
fer podi, som 5 o 6 seleccions
que estem molt igualades, per
sota d’Anglaterra i França que
són les que dominen.
Actualment ets el número
118 del rànquing mundial del
PSA World Tour, quin seria
el teu «top»?
És complicat, s’han d’anar buscant petits objectius. Jo em
veig amb possibilitats d’arribar
entre els 30 millors, és el que
m’agradaria, ja tens possibilitat de jugar les World Series
regularment. Entre els 30 millors del món et pots guanyar
bé la vida, però hi vull arribar
cap allà els 27 o 28 anys com a
molt. Ara aquest estiu m’agradaria arribar a estar entre els
100 millors però amb la lesió

Bernat Jaume, a la porta de l’Esquaix Igualada / TON CASELLAS

ho tinc complicat, si ets top
100 ja tens un reconeixement.
Ara en quantes lligues estàs
jugant, a part d’Espanya i Catalunya?
Estic jugant a la francesa, a
l’alemanya i a la italiana. Estic
apuntat a l’anglesa però encara
no he debutat, l’anglesa és la
més bona del món.
Com funcionen aquestes lligues per tal que puguis estar-hi a totes?
Cada lliga té a l’any 5 o 6 caps
de setmana que es juguen dues
jornades i després hi ha playoff. Per tant, un cap de setmana vaig a França l’altre a Itàlia,
no hi ha cap prohibició de jugar a més d’una lliga. Pel que
fa a la catalana, és més petita,
però hi ha bon nivell. Juguem
els millors jugadors catalans i
algun d’espanyol que ve de tant
en tant. Es juga per equips, i a
cada equip hi ha els números
1 i fins al 4. Els números 1 de
Catalunya dels 6 equips que hi
ha, som 3 que estem entre els
120 primers del món, o sigui
que hi ha nivell.
Què t’aporta que puguis jugar a tantes lligues?
Està bé perquè viatges i coneixes altres cultures. I en el tema
esportiu és bo perquè els jugadors d’esquaix pels tornejos tenen premis de diners i estan bé
per poder anar subsistint, però
en les lligues cobres per partits i això està bé. A les lligues
anem amb despeses pagades i
clar puc estalviar el que em donen de les lligues per pagar-me
els tornejos. Si vaig a un tor-

neig com el de Miami que vaig
anar l’any passat i que és un
10.000 -els tornejos estan separats per punts, com el tenisem vaig quedar a les semifinals
i vaig cobrar 800 dòlars, però
t’has de pagar el vol i l’hotel i
et quedes sense res, i això que
va ser el millor torneig que he
fet fins ara. Fins que no arribes
a un cert nivell costa molt subsistir només amb tornejos.
De moment l’esquaix no és
un esport olímpic, què canviaria si ho fos?
Per als jugadors professionals,
al ser olímpic ja entres al programa ADO que et donen beques que són per esportistes
olímpics. A més si fos un esport olímpic jo el 2020 possiblement aniria als Jocs, a més
et donen 10.000 o 15.000 euros
l’any amb la beca ADO. Per la
federació també aniria molt
bé, no és el mateix una federació olímpica, pots invertir en
moltes més coses, més facilitats a la televisió. Aquí Espanya quan hi ha els Jocs donen
tots els esports per la televisió,
imagina’t que donessin els partits d’esquaix i sortissin bons
partits, això faria que la gent
s’animés. I fins i tot si ells veuen que té força audiència potser voldrien retransmetre els
partits de la PSA World Tour.
La televisió ajuda molt.
A Catalunya hi ha al voltant
de 500 llicències en masculí.
Què li falta a aquest esport
perquè tingui més esportistes?
Crec que un esport el que el
fa créixer és la gent que juga a

amateur, a nivell professional
els bons de cada esport són
pocs. Això passa amb el tennis
que hi juga moltíssima gent i
a més doncs tenen cobertura
televisiva dels esdeveniments.
Això també li falta a l’esquaix,
tot i que ara la PSA està fent
bona feina, estan sortint per
Eurosport, a Anglaterra donen
partits per la televisió... Els
asiàtics juguen molt, també a
Egipte, on per exemple els millors esportistes i més coneguts
són els d’esquaix, els anuncis
de Vodafone aquí els fa el Messi i allà els fan ells.
Aquí a Catalunya als anys 90
va haver-hi com un boom
semblant al del pàdel ara, es
van començar a posar pistes
per tot arreu i després va anar
de baixada i ara s’està tornant
a remuntar. La Selecció Catalana està fent bona feina, van
canviar de junta fa 4 anys i
estan invertint amb escoles i
amb nens.
Com i quan vas començar a
interessar-te per l’esquaix?
El meu pare és el gerent de l’esquaix i ell jugava. Jo quan era
petit vaig jugar a hoquei, des
dels 5 fins als 10 més o menys.
Després vaig jugar un any a
futbol i també vaig començar
amb l’esquaix. Vaig fer algun
torneig per aquí Catalunya i
se’m donava més o menys bé,
res de l’altre món. Llavors un
cop vaig jugar un torneig a
Barcelona i vaig quedar segon,
i em van donar una copa i em
va començar a agradar i m’hi
vaig viciar més. A partir dels
11 estava tot el dia o entrenant,
o mirant vídeos o fent el que
fos relacionat amb l’esquaix,
sóc un malalt. Vaig anar fent,
vaig guanyar la Copa d’Espanya sub-13 amb 12 anys, després segon d’Espanya sub-15,
més tard al sub-17 vaig tornar a quedar campió i tercer
de sub-19. Llavors amb 18
anys vaig anar a la universitat
i vaig començar a entrenar a
Barcelona en una acadèmia
amb el Víctor Montserrat.
Vam anar al Campionat d’Europa sub-19 per equips i vam
quedar segons, aquest era el
millor resultat que s’havia fet
mai a la història. Després al
Mundial vam quedar tercers
i això sí que va ser bèstia. A
partir d’aquí em vaig apuntar
a la PSA i vaig decidir dedicar-m’hi
professionalment.
Vaig deixar la universitat, no
m’agradava i em vaig centrar
amb l’esquaix perquè veia que

tenia possibilitats, tot i que era
el 500 del món llavors.
Ara on entrenes?
Entreno a Barcelona cada
matí, en una acadèmia que es
diu Barcelona Global Squash
Academy. I allà faig d’entrenador també a l’estiu en un campus. I a les tardes entreno aquí
a Igualada.
A nivell de fisioteràpia, estàs
ben cuidat?
Sí, vaig aquí a Igualada amb el
Martí, de Fisioteràpia Gessamí. Ell em va ajudar molt amb
el Campionat de Catalunya
perquè ja tenia el tema del genoll, em va dir que tenia el menisc trencat, però si no hagués
sigut per ell potser no hauria
pogut jugar. Va venir a veure la
final i diu, el menisc està trencat, si el mal no va a més, juga
com saps, i gràcies a això vaig
jugar sense por.
Es pot viure només de l’esquaix?
Es pot, jo ara mateix estic vivint de l’esquaix, no he de pagar casa ni menjar això és cert.
Ara bé, em pago el meu entrenador, els viatges, la llicència...
Però gràcies a les beques de
les federacions, a les lligues, al
club, et van ajudant i pots anar
fent. També faig de monitor en
algun campus.
Et veus lligat a l’esquaix tota
la vida?
Sí, el fet de deixar la universitat
m’ha permès estar a la situació
que jo volia i que més m’agradava. Deixar la universitat no
vol dir que no estudiï ni m’informi de res, jo llegeixo i estic
al cas de tot. I dins el meu sector anar seguint, m’agradaria
ser entrenador un cop acabi
i intentar fer créixer l’esport.
Si acabo sent un bon jugador després tindré més portes
obertes, m’hauré fet un nom.
Igualada és una bona pedrera
de l’esquaix?
Si no hi hagués l’Esquaix
Igualada no hi hauria ningú
jugant-hi a la ciutat. Però per
sort a l’Esquaix Igualada s’ha
apostat sempre molt fort per
aquest esport tot i que ara és
més conegut com a gimnàs. En
tema de resultats, doncs a l’última final de Catalunya érem
3 igualadins. Tenim diversos
nens que estan destacant a les
seves categories i tenim una
escola d’esquaix amb 30 nens,
que està força bé.
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Una victòria i 3 derrotes L’igualadí Eduard
per als equips Subaru de Ferrer, campió d’Espanya
l’Esquaix Igualada
de Vela

PÀDEL / LA VEU

F

CP 1a masculí.
Important victòria i
molt necessitada del
primer equip 2-1 davant CT
Manresa B.
Mito Campins/Isidre Marimon van dominar 6-4, 7-5 a
Josep Cortina/David Vilella,
Joan Albareda/Lluís Fernàndez van ensopegar caient per
un ajustat 4-6, 7-5 amb Joan
Bacardit/Marcel
Capdevila,
però en el decisiu Marc Corcelles/Roger Rosich van sumar el
punt guanyant 6-2, 7-5 a Eugeni Vall/Felix Rodríguez.
PàdelCat 2a masculí.
Novament el nostre primer
equip de PadelCat masculí que
juga a 2ª categoria va caure
fora davant del Pàdel Indoor
Igualada per 3-0.
David Sabaté/Alex Dinaret van
cedir en un renyit partit davant Jesús Isaac/Toni Jiménez
per 4-6, 5-7, Joan Albareda/
Lluís Fernàndez també van

caure 6-3, 6-2 amb Arnau Pol/
Jordi Fainé i finalment Jimmy
Dinaret/David Sanuy tampoc
van poder sumar caient 2-6,
3-6 amb Albert Castaño/Ivan
Valiente.
PàdelCat 3a masculí.
Derrota a casa per 1-2 vs Pàdel Indoor Ca n’Amat. Només
la parella 3, David Hornos i el
J.Mª Méndez van aconseguir el
punt del honor i la nostre parella 1 Josep Buron / Marc Bausili van haver d’abandonar per
lesió del primer.
PàdelCat 2a femení.
Derrota per 1-2 a casa davant
l’Espiral de Palleja.
Mònica Òdena/Laia Aguilera van cedir en 2 sets davant
D. Contreras/Andrea Didoni,
Marta Hidalgo/Elia Soriano
van empatar guanyant en dos
sets a Anna Jara/Elisa Escolà però finalment Rosa Riba/
Teresa Jorba van caure en dos
sets davant Mònica Hidalga/
Claudia Vargas.

TRIATLÓ / LA VEU

E

l passat 15 d’abril va
finalitzar la Copa d’Espanya de Vela de la
classe 420, que va tenir lloc
al RCN de Vigo dels dies 5 al
15 d’abril. L’igualadi Eduard
Ferrer i el seu tripulant Carles
de Maqua del CN Balis es van
proclamar “Campions d’Espanya” de Vela 420 juvenil.
Amb una alta participació, 86
tripulacions (172 regatistes)
vingudes de tot el territori, 14
d’elles la Selecció Catalana.
Un cop finalitzat el Campionat s’han confeccionat els
equips de la Selecció Espanyola que representarà Espanya en les cites internacionals
d’aquest any. Aixì han quedat:

Eduard
Ferrer/Carlos
de Maqua seràn els representants
espanyols
a:
Campionat del món a Austràlia – desembre / Campionat Europeu Absolut a
Grècia -juliol / Campionat
juvenil Europeu a Itàlia -agost
Imparables aquesta parella que
no para d’acaparar èxits, ja que
recordem que el juliol passat es
van proclamar Sub-Campions
del Món, Campions de Espanya Sub-17 i tercers Sub-19 al
desembre, quint a la Christmas
Race International i aquest gener Campions de Catalunya
entre altre títols. Tot això amb
no mès d’un any en aquesta
classe. Sens dubte una gran
aposta de futur per la vela Catalana i Espanyola.

Xavier Cabanillas
aconsegueix la plata a
l’Open d’Oropesa
TAEKWONDO / LA VEU

El passat cap de setmana, Xavier Cabanillas, taekwondista i
veí de Masquefa va aconseguir
la plata a la categoria sènior del
“Open Internacional de Oropesa del Mar – Marina d’Or”.
Aquest és un dels campionats
clau en el calendari estatal de
taekwondo. Durant tot un cap
de setmana, els millors esportistes d’aquesta modalitat d’art
marcial es troben a la província de Castelló per competir i
guanyar els importants i reconeguts títols.
Després de molt de temps
d’haver deixat la primera línia
de la competició, el masquefí
Xavier Cabanillas va tornar a
competir en aquest campionat.
El resultat de la competició ha
estat del tot satisfactori, ja que,
no sense esforç, va aconseguir
la segona posició en la categoria sènior (87 kg).
El currículum de Xavier Cabanillas és important. Ha estat
sis vegades campió de Catalunya, medallista nacional, 3r a
l’Open Internacional de Toulouse, 4 vegades campió d’Andorra i 5 vegades campió de
l’Open de Castelló.
En paraules de Xavier Cabanillas “Sento que estic millorant
el meu estat físic i recuperant
l’estat per tornar a competir.
La plata a Oropesa del Mar em
dóna moltes ganes de tornar a
la competició oficial”.

Temporada 2016 - 2017

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

Hora Sortida: 17.45

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

BALLET NACIONAL DE CUBA:
Dia 17 Juny 2017

Viatge - Espectacle

TEATRE TIVOLI
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

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

Truca al:
93 803 75 56
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Els principals clubs anoiencs participen al campionat d’Espanya
de gimnàstica artística a Guadalajara
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA/LA VEU

A

quest cap de setmana
es va disputar a Guadalajara el Campionat
d’Espanya base de gimnàstica
artística. Fins allà s’hi van desplaçar delegacions dels equips
anoiencs C.E. Montbui, Igualada Club Gimnàstic Aula i Club
Gimnàstic San Roque.
C.E. Montbui
La gimnasta Júlia Rubio va ser
la única representant del club
montbuienc.
Tot i que els nervis van jugar
alguna mala passada a la gimnasta durant el seu exercici i
ser el seu segon campionat individual en aquest nivell, s’ha
de dir que la Júlia va treballar
de valent als previs per defensar el seu exercici, va lluir al tapís i amb molta elegància. Una
treballadora i lluitadora immillorable, que va demostrant
cada dia.
Igualada Club Gimnàstic
Aula
La juvenil Míriam Alomar
Queraltó, trepitjava el tapís una
vegada més, omplint-lo d’elegància, un exercici complicat i
molt elaborat per tal de poder
plantar cara i defensar el nom
del club igualadí. Des d’Igualada tot el club va poder seguir en
directe via internet, recolzant i
donant-li suport, malgrat dos

Júlia Rubio, del C.E. Montbui

petits fallits que la posicionaven en una molt bona 40a plaça de 178 gimnastes, i alhora
assolia la 3a posició catalana
a nivell nacional, gran paper
sens dubte de la igualadina.
Club Gimnàstic San Roque
Van participar-hi tres gimnastes del club classificades anteriorment en el classificatori
celebrat aquí Catalunya; Carlota Zamora, Gisela Ramírez i
Paula Mensa.
Dijous 26 era el torn de Gisela i Carlota en categoria aleví
i amb l’aparell de corda. Totes
dues van fer un gran exercici, van aconseguir emocionar
i sorprendre a tots que van
poder gaudir de la seva competició. En la seva categoria

participaven 183 gimnastes
d’arreu de l’estat amb un gran
nivell en la gimnàstica, i on
totes dues van aconseguir una
bona nota de les jutgesses i
així plantar-se en una posició
molt bona de la categoria.
Divendres 27 a primera hora
del matí, la Paula en categoria cadet i amb aparell cèrcol, competia davant de 192
gimnastes d’arreu de l’estat i
amb un nivell molt alt aquest
any. Va sortir a pista i va
aconseguir amb grans nervis executar un gran exercici amb expressivitat i molta
emoció. Va tenir la seva recompensa aconseguint una
valoració que la va portar
a la 23a posició en la seva
categoria tan nombrosa.

Míriam Alomar Queraltó, de l’Igualada Club Gimnàstic Aula.

Gisela Ramírez, Paula Mensa i Carlota Zamora, del Club San Roque.

El Club Patinatge Artístic Igualada disputa la 1a fase
d’Interclubs 2017
PATINATGE ARTÍSTIC / LA VEU

E

l dissabte 29 d’abril, les
patinadores d’Iniciació
del Club Patinatge Artístic Igualada es van desplaçar
fins al municipi maresmenc de
Sant Cebrià de Vallalta per disputar la primera fase d’Interclubs 2017, junt amb els clubs
de Castelldefels, Olesa, Caldes
d’Estrac, Sant Joan Despí i Sant
Cebrià de Vallalta.
Les classificacions van ser les
següents:

Iniciació C Menors: Maria Escoda, 11a.
Iniciació C Majors: Gisela Santiago 2a, Abril Domenech 13a.
Iniciació B Menors: Naia Mariño 10a, Ana Fernandez 13a.
Iniciació B Majors: Iris Ruiz 3a,
Ainara Varela 5a, Anna Domenech 7a.
Iniciació A: Ivet Bonet 9a, Berta Roset 11a.
L’Interclubs és una competició
oficial, organitzada per la Federació Catalana de Patinatge.

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS

Les puntuacions aconseguides
en aquesta primera fase, s’acumularan amb les que s’aconsegueixin a la segona fase que
es disputarà a Castelldefels el
proper 21 de Maig, i les tres
primeres classificades de cada
categoria passaran a la competició “Intercomarcal” que organitza directament la Federació
de Barcelona.
Per últim, cal destacar que en
aquesta competició les patinadores van estrenar la nova
equipació oficial del club.

L

p

Disseny de Producte

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

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

Destrucci— d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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El Balletto di Siena obre la commemoració
del Dia Internacional de la Dansa a Igualada
DANSA / LA VEU

E

l departament de Promoció Cultural de
l’Ajuntament d’Igualada impulsa, al llarg dels dos
propers caps de setmana, diferents activitats per a commemorar el Dia Internacional
de la Dansa, que se celebra
mundialment cada 29 d’abril.
Aquest cap de setmana del 6 i
7 de maig hi haurà diferents
activitats protagonitzades pel
Balletto de Siena i, el cap de
setmana vinent, els dies 13
i 14 de maig, se celebrarà la
18a Mostra de Dansa Ciutat
d’Igualada, amb les darreres
novetats coreogràfiques d’escoles de dansa, companyies
i entitats locals i, a més, la
Roda d’Esbarts Infantils i Juvenils Catalònia i la representació d’AcrÒstic de l’Esbart
Ciutat Comtal.
Activitats amb el Balletto di
Siena
El Balletto di Siena, nascut
l’any 2011 de la mà de Marco Batti, és una nova realitat
artística que sorgeix de la
finalitat d’introduir un cop
d’aire fresc dins el panorama
artístic i coreogràfic, tant italià com internacional, superant la catalogació clàssica i
contemporània de les joves
companyies de dansa. El seu
objectiu és permetre als joves
ballarins treballar directament amb els professionals,
després que Batti va percebre
que hi havia una fractura entre la formació i la inserció
en el món laboral. La singularitat del seu projecte és que

La celebració es completarà els dies 13 i 14 de maig amb diferents activitats
al Teatre Municipal l’Ateneu

dóna cabuda a ballarins joves,
d’edats compreses entre els 18
i els 25 anys, en una empresa
estable que els dóna l’oportunitat de treballar amb professionals establerts en el món
de la dansa i coreògrafs de
renom internacional.
A Igualada, el Balletto di Siena durà a terme tres activitats coincidint amb el Dia
Internacional de la Dansa:
un workshop, un tast de dansa a la Plaça de l’Ajuntament
i l’espectacle The Great Pas
de Deux al Teatre Municipal
l’Ateneu.
Pel que fa al workshop de
dansa, les persones seleccionades treballaran tot el cap
de setmana amb el director
Marco Batti i els ballarins del
Balletto di Siena en diferents
tallers coreogràfics de dansa contemporània. Es durà

Balletto di Siena durà
a terme tres activitats
coincidint amb el Dia
Internacional de la
Dansa: un workshop,
un tast de dansa a la
Plaça de l’Ajuntament
i l’espectacle The Great
Pas de Deux al Teatre
Municipal l’Ateneu.
a terme al Teatre Municipal
l’Ateneu tant dissabte 6 com
diumenge 7, a les 9:30h, amb
un preu de 25 euros. És una
activitat dirigida a estudiants
de dansa clàssica i contemporània d’11 a 25 anys, organitzada per Atrezzo Dansa i
Arts Escèniques i Marco Batti

Spain, amb el suport del departament municipal de Promoció Cultural.
La segona activitat oberta
amb el Balletto di Siena tindrà lloc el diumenge, 7 de
maig, a les 12h, a la Plaça de
l’Ajuntament. Serà un tast de
dansa, una acció de carrer i
gratuïta, per a donar a conèixer a tothom la dansa clàssica i promocionar l’espectacle
The Great Pas de Deux, que es
representarà al Teatre Municipal l’Ateneu aquell mateix
dia a la tarda.
Duets de dansa clàssica a
The Great Pas de Deux
Els amants de la dansa clàssica tenen una cita obligada
el diumenge, 7 de maig, a les
19h, amb la representació de
The Great Pas de Deux. Una
vetllada dedicada als millors

passos a dos del repertori
clàssic de la història.
En l’espectacle del Balletto di
Siena es podrà gaudir de peces de La Bella Dorment, El
Trencanous, Don Quixot o el
Corsari, entre altres títols de
repertori dels grans ballets.
Escenes de dansa clàssica en
la seva forma més pura, gravades en la memòria del públic teatral des de fa segles. El
director artístic Marco Batti
n’ha fet la revisió coreogràfica
i les músiques són de Txaikovski, Adam, Auber, Minkus,
Drigo i Pugni.
L’espectacle és interpretat
pels ballarins Filippo Del Sal,
Giuseppe Giacalone, Amedeo
Giunta, Carolina Giornelli,
Chiara Gagliardo, Elena Iannotta, Eleonora Satta, Francesco Palmitesta i Laia Llagostera. Tindrà una durada
total d’uns 95 minuts i compta amb el suport del Programa.Cat del departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya i l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació
de Barcelona.
Les entrades es poden comprar de dimarts a dissabte de
19 a 21h, dissabte i diumenge
d’11 a 14h, al Punt d’Informació Cultural i Turística (c/
Garcia Fossas, 2) i també, des
d’una hora abans de la funció,
a la taquilla del teatre. Les
entrades tenen un preu de 20
euros, amb descomptes per a
diversos col·lectius i amb un
preu especial de 12 euros per
a les escoles de dansa i artístiques d’Igualada. També
es poden adquirir on-line a
www.ticketea.com.
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El cantautor osonenc Roger Usart clou la primera part
de la temporada de Músiques de butxaca
MÚSICA / LA VEU

E

l cantautor Roger
Usart presentarà el seu
segon disc Songs From
a Twisted Neck a Músiques de
butxaca. Aquest concert que
se celebrarà avui divendres 5
de maig al Teatre Municipal
l’Ateneu a les 11 de la nit, tancarà la primera part de la temporada i any de celebració, 20
anys de música a l’Ateneu.
Les noves composicions aprofundeixen en fermesa a la
música d’arrels nord-americanes, una sonoritat que ja es
cercava en el seu aplaudit disc
de debut Cage Without a Bird
(autodeditat, 13); si bé, aquí
aquesta es torna més despullada i crua.
En bona mesura, aquest fet
es deu a l’excel·lent producció de Ryan Boldt, líder de la
banda canadenca The Deep
Dark Woods. Songs From a
Twisted Neck és un recull de
cançons que canten a la mi-

Seminari sobre la
nova Ortografia
catalana de l’IEC

rada que dibuixem al nostre
entorn i de quina manera el
vivim quan som expulsats del
nostre hàbitat de protecció.
L’artista de Manlleu ha vist
enfortit aquest discurs per
l’aïllament vital que ha trobat
en la seva actual residència,

un frondós paratge de boscos profunds que vesteixen la
zona volcànica de la Garrotxa. És un disc creat des d’un
paisatge emocional de recolliment i calma. Un disc orgànic
amb una sonoritat enigmàtica,
un punt fosca. Àlbum con-

siderat per la revista musical
Mondo Sonoro el millor disc
nacional
d’Americana/Folk
del 2016.
Estem, en definitiva, davant
d’un treball que consagra a
Roger Usart com el gran crooner català de l’actualitat.

El Museu de la Pell d’Igualada acull l’exposició
“Subirachs. La figura femenina, entre la
metàfora i el mite”
EXPOSICIONS / LA VEU

El proper dissabte 13 de
maig a les 10h tindrà lloc
un seminari sobre les novetats ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC), a càrrec de Josep M.
Mestres, cap del Servei de
Correcció Lingüística de
l’IEC. Es tractaran qüestions com l’ús del guionet
en els mots compostos i els
mots derivats per prefixació, els canvis en l’accentuació i l’ús de la dièresi i
de l’apòstrof, entre altres.
El seminari és gratuït i no
cal inscripció prèvia. Es recomana dur el resum de les
novetats ortogràfiques, que
es pot descarregar a l’espai
web Critèria, a l’entrada
9.4.6 (http://criteria.espais.
iec.cat). El seminari es farà
a la sala d’actes de la Biblioteca Central d’Igualada.

A Músiques de butxaca vindrà
en formació de trio, acompanyat de Toni Mena a les
guitarres i dobro i de Marçal
Ayats al cello.
El preu de l’entrada del concert
és de 12 € amb gintònic inclòs
i de 10 € pels socis de l’Ateneu,
Cineclub i Amics del Teatre de
l’Aurora. Les entrades es poden comprar online a través
de www.musiquesdebutxaca.
cat , anticipades a Secretaria
de l’Ateneu o mitja hora abans
del concert a taquilla.
L’Ateneu Igualadí organitza les
Músiques de butxaca amb la
col·laboració i patrocini d’un
gran equip: L’Acústic, taverna
de l’Ateneu, Gestilar, Van Bruc
International, Ajuntament
d’Igualada, Cafè de l’Ateneu,
Primeras Marcas, Supermas, Enric Martí Videoproduccions, Canal Taronja,
Ràdio Igualada, Infoanoia.
cat, AnoiaDiari, Anoia Ràdio, Surtdecasa.cat, Veu de
l’Anoia i Fruiteria Pilar.

E

l Museu de la Pell
d’Igualada i Comarcal
de l’Anoia se suma a la
commemoració del 90è aniversari del naixement de Josep
Maria Subirachs (Barcelona,
1927-2014), conegut universalment per la seva intervenció escultòrica al temple de la
Sagrada Família. I ho fa amb
una exposició comissariada
per Judit Subirachs-Burgaya,
historiadora de l’art i filla seva,
que explica que el seu pare va
ser un artista polifacètic i molt
prolífic, que va conrear no solament l’escultura, el dibuix i la
pintura sinó també el gravat, la
litografia i el cartellisme, l’art
del tapís i el disseny de joies i
de medalles. I parla de Subirachs amb coneixement de
causa, no sols perquè es tracta del seu pare, sinó perquè és
historiadora de l’art i especialista de la seva obra.
A partir del 5 de maig i fins
el 16 de juliol, Igualada acull
una exposició de l’artista cen-

trada en la seva representació
del cos femení. El nexe comú
de les obres que formen part
d’aquesta retrospectiva és la figura femenina; tema que Subirachs va representar integrant

la volumetria, l’erotisme, el
món oníric i el literari amb referències a l’antiguitat clàssica,
la mitologia i l’art del Renaixement. La selecció d’escultures,
gravats i litografies il·lustren

diferents etapes de la trajectòria d’un dels exponents més
representatius de l’art català de
la segona meitat del segle XX.
Per a conèixer millor l’obra de
Josep M. Subirachs, avui divendres, 5 de maig, a les 12h,
Judit Subirachs-Burgaya evocarà el personal i inconfusible
univers iconogràfic de l’artista,
els diversos recursos plàstics
emprats i el rerefons cultural
del seu art, en la conferència
Subirachs. Artista polifacètic. A
la tarda, durant la inauguració,
a les 19:30h, acompanyarà el
públic assistent en una visita
guiada a l’exposició.
La mostra, organitzada pel
Museu de la Pell i l’Ajuntament
d’Igualada, es pot visitar amb
entrada gratuïta de dimarts
a divendres, de 10 a 14h, les
tardes de dijous i divendres,
de 16 a 20h –a excepció de
les de juliol– i dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14h. El
Museu també ha previst visites
guiades adreçades a alumnes
d’ESO i Batxillerat, prèvia reserva al telèfon 93 804 67 52.
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A punt per començar els actes de la
festa dels 100 anys del Teatre de Ca
n’Aguilera

La Festa del cine torna amb
descomptes espectaculars.
Aprofita-ho!

TEATRE /C. MUNTANER

CINEMA / LA VEU

D

esprés de molts mesos de feina i hores
d’assaig
finalment
aquest dissabte dia 6 de maig
comença la festa dels 100 anys
de teatre a Ca n’Aguilera, el
primer acte programat per
donar inici a la festa, és la representació de l’obra El millor
dependent del Mon de l’autor
Francesc Lorenzo Gracia i
dirigida per Ricard Picard, a
càrrec del grup de teatre “veterans” de Ca n’Aguilera, creat
especialment per aquesta representació .
Sinopsi:
Esteve, un boig que s’ha escapat de Sant Boi, presumeix
de ser el millor dependent del
món, i amb raó, perquè amb
el seu enginy aconseguirà tot
el que es proposi. Així doncs
es presenta a la botiga del Sr.
Joan i li salva el negoci, evita
que l’Emília s’hagi de casar
amb en Vicenç, ell mateix es
casa amb una dona adinerada
i aconsegueix atrapar a un perillós atracador. L’única cosa
que el seu honor no li permet
és aconseguir l’amor de l’Emília, ja que ell mateix es rendeix
i ajuda a què el Sr. Joan vegi
amb bons ulls la relació de la
noia amb en Llucià.
Repartiment: Emilia (Isabel
Sampere), Joana (M. Carme
Picart), Martina (Maria Isart),
Júlia (M. Mercè Almirall),

L
Esteve (Jordi Romeu), Llucià (Ramon Collado), Vicenç
(Antonio Samsó), Atracador
(Jaume Almirall).
Equip tècnic:
Regidora (Marina Torras),
Apuntadora (Pepita Farrés),
Traspunt (Marta Peracaula),
Llums i so (Xavier i Pere Picart).
També i dintre el mateix mes
de maig, per ser més exacte
el diumenge 14 de maig, a les
20.00h actuarà el primer grup
de teatre de fora de la vila que
és el Grup de Teatre de Capellades. Cal dir que aquest
fantàstic grup va ser un dels
grans triomfadors del darrer
Concurs de teatre de Piera,
i que per l’ocasió han triat
l’obra de Juli Manel Pou i Vilavella, Cervells a les Fosques
dirigida per, Pep Vallès.
Sinopsi: Ens trobem dins un
sanatori mental. Amb la contraposició d’un professional
retrograda i arcaic, el Doctor

Castro, amb altres metges i
sanitaris defensors de nous
mètodes dins la psiquiatria actual entre ells el Doctor Noguer, la Montserrat o
l’Eduard.
Els interns: Aquell amor que
ens ofereix la innocent bonhomia de Carles i Cèlia. Ens
ha colpit la reflexiva vida de
Sofia, mentre l’Ignasi viu la
il·lusionada flaire de les flors.
Brunet, un tros de pa... un
amic. L’Andreu convincent o
un periodista imaginatiu.
Molts malalts en tant que
persones que patint, volen ser
estimats.
Descobriu en Cervells en la
fosca, la delicada i profunda
dedicació d’un equip ple de
sensibilitat i amb el respecte
que s’ha anat apoderant de
nosaltres fins al mateix i sorprenent final.
Aquesta obra té dos actes
amb una durada d’una hora
aproximada cadascun.

Homenatge a Janis Joplin a Igualada
amb La Kozmic Band
MÚSICA / LA VEU

E

l proper concert organitzat per l’Associació
Rock City serà aquest
diumenge 7 de maig a la sala
Rec on Fire d’Igualada, i serà
un homenatge a una de les
icones musicals del segle XX:
Janis Joplin.
El concert el realitzarà La
Kozmic Band, un magnífic
i experimentat grup tribut a
Janis Joplin que vindrà per
primera vegada a Igualada a
interpretar les genials i atemporals cançons que la cantant nord-americana va popularitzar als anys 60. Amb
temes com Piece of My He-

art, Mercedes Benz, Me and
Bobby McGee, Move Over,
Cry Baby, Try (Just a little
Bit Harder), Ball and Chain i

moltes més, La Kozmic Band
ens recordarà la influència
i la importància de l’eterna
Janis a base de rock, blues i
psicodèlia.
Si us agrada el rock clàssic i
la música dels 60’s, si voleu
viure un intens concert de
rock’n’roll, i sobretot, si sou
seguidors d’aquesta dona
considerada la millor artista
de rock de tots els temps, heu
de venir a l’homenatge a Janis
Joplin amb La Kozmic Band.
Diumenge 7 de maig a les
19:00h de la tarda. Horari familiar ideal per a tots aquells
pares que vulguin portar els
seus fills a concerts de rock.
Organitza: Associació Rock City

a dotzena edició de la
Festa del Cinema se
celebrarà del dilluns
8 al dimecres 10 de maig .
Durant aquests tres dies es
podrà accedir a les sales de
la promoció per 2,90 euros cada entrada, mostrant
l’acreditació al cinema.
Giraltgrup cinemes, empresa gestora de la programació de l’Ateneu cinema,
forma part de la FECE Federació de Cines d’Espanya
i per aquest motiu l’Ateneu
cinema és una de les sales adherires a la Festa del
Cinema.
Per participar és necessari sol·licitar l’acreditació a
la web www.fiestadelcine.
com. La mecànica per acreditar-se i gaudir del preu
reduït és la mateixa que la

de les anteriors edicions.
Amb l’acreditació i el DNI
es podrà comprar l’entrada
a taquilla per aquest preu de
promoció.
Els dies 8, 9 i 10 de maig,
la programació de l’Ateneu
cinema oferirà tres pel·lícules a escollir per beneficiar-se
del descompte: Guardianes
de la galaxia Vol.2, Negación
i Stefan Zweig, adiós Europa.

El Teatre Municipal
l’Ateneu acull una nova
Mostra de Teatre Escolar
TEATRE / LA VEU

D

urant els mesos de
maig i juny tindrà
lloc al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada una
nova edició de la Mostra de
Teatre Escolar. Aquesta iniciativa es duu a terme des de
1979 i enguany inclou un total de deu escoles i instituts
de la ciutat, que oferiran les
obres de teatre que han preparat al llarg del curs. La primera actuació serà el proper,
3 de maig, a les 15:30h, a càrrec de l’Escola Àuria, que presentarà Joan sense por i Joan
silenci. En total seran 24 actors i actrius sota la direcció
de Víctor Borràs. La següent
escola serà el Ramon Castelltort que, el dia 19 de maig a
les 19h, oferirà tres obres, La
Caputxeta i el llop, la Donzella sàvia i La ventafocs del segle XXI. El dia 20 de maig, a
les 17h, l’escola Garcia Fossas
representarà El monstre dels
colors, Grease el musical, Les
joguines es desperten i Tradicions poc tradicionals. L’Institut
Joan Mercader oferirà l’obra

Alícia el 23 de maig en dues
sessions, a les 13 i a les 20h.
L’Institut Pere Vives Vich, el
31 de maig a les 19h, dues
obres de Molière, La malalta
imaginària i El burgès gentilhome. L’escola Emili Vallès actuarà l’1 de juny amb Sidral al
plató; l’Institut Badia i Margarit el 2 de juny amb Emocions humanes segons William;
l’escola Montclar-Mestral el
6 de juny amb El petit dels
tres tambors i, finalment, el
Gabriel Castellà el dimarts,
13 de juny, amb El flautista
d’Hamelin. L’accés a totes les
actuacions és lliure i gratuït.
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L’Ajuntament obre el termini de presentació de treballs
per als Premis Ciutat d’Igualada i l’ajut Igual’ART
CULTURA / LA VEU

i Cívic Mossèn Josep Còdol,
respectivament. Cal destacar
igualment el suport organitzatiu de l’Agrupació Fotogràfica
d’Igualada, de l’Ateneu Igualadí, de l’entitat Disseny=Igualada i del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada. També fan
possibles els premis diferents
equipaments municipals, com
l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps i l’Escola Conservatori Municipal de Música
d’Igualada. Aquesta és una
convocatòria transversal que
serveix per potenciar i reconèixer la imaginació, la creativitat, la recerca i les propostes
de caràcter social.

L

’Ajuntament d’Igualada, ha presentat les bases dels Premis Ciutat
d’Igualada. Una convocatòria
que arriba a la seva 22a edició i que vol ser novament un
element de promoció i incentiu a la creació i la recerca en
diferents àmbits, tant l’artístic,
com el cultural i el social.
Aquests premis estan formats
per diferents convocatòries,
que són alhora un homenatge a igualadins que van destacar en diferents disciplines:
el premi d’Art Digital Jaume
Graells; el de Composició
Musical Paquita Madriguera;
el de Compromís Social i Cívic Mossèn Josep Còdol; el de
Disseny Gaspar Camps; el de
Fotografia Procopi Llucià; el
d’Investigació Jaume Caresmar; el de Poesia Joan Llacuna
i el de Recerca Dr. Joan Mercader. Enguany, a més, coincideixen precisament amb la
commemoració del centenari
del naixement del Doctor Joan
Mercader i el tricentenari del
naixement de Jaume Caresmar.
El termini general de presentació dels treballs finalitzarà
el dia 29 de setembre de 2017,
a excepció dels premis de Recerca i d’Investigació, que tenen temporalitats diferents
perquè es convoquen cada
dos anys. L’excepció, en aquest
cas, és el premi de Recerca, el
termini del qual finalitzarà el
28 de setembre de l’any 2018,
atès el seu caràcter biennal.
El veredicte i el lliurament
dels premis es durà a terme
el diumenge, 19 de novembre
de 2017, al Teatre Municipal

La gala de lliurament incorporarà des d’ara un Premi d’Honor a persones
amb una llarga trajectòria dedicada al foment de la cultura a la ciutat
l’Ateneu.
Per tal de difondre la convocatòria, s’han editat unes bases
resumides de totes les disciplines, la informació de les
quals es pot trobar de forma
ampliada al web de l’Ajuntament d’Igualada www.igualada.cat.
Nou Premi d’Honor Ciutat
d’Igualada
Com a principal novetat, ja en
el proper acte de lliurament
dels guardons, l’Ajuntament
ha decidit incorporar el nou
Premi d’Honor Ciutat d’Igualada, un reconeixement a la
trajectòria de persones fortament vinculades al batec cultural de la capital de l’Anoia.
Segons Pere Camps, regidor
de Cultura de la ciutat, volem
crear “el moment i l’espai per-

què la ciutat transmeti el seu
agraïment a aquells que han
dedicat una part important
de la seva vida al foment i al
creixement de la cultura local”.
El premi es concedirà anualment a una personalitat, que
haurà estat escollida per un
jurat. Aquest nou homenatge
se sumarà al record als creadors desapareguts durant l’any
anterior, que es va incorporar
ara fa dues edicions i que ja
s’ha consolidat com un dels
moments més especials i emotius de la gala.
D’altra banda, l’edició dels
premis 2017 manté les mateixes convocatòries que l’edició
anterior, però amb algunes variacions. El premi de Disseny
Gaspar Camps estarà dedicat
a obres de disseny industrial i
interiorisme i les obres que es

presentin caldrà que hagin estat acabades i fetes públiques
del 27 de setembre de 2014
al 29 de setembre de 2017 i
que hagin estat produïdes a
Igualada, per creadors individuals o col·lectius. També
s’incorpora la possibilitat de
participar a través de correu
electrònic en el cas del premi
de Composició Musical Paquita Madriguera, sense haver
de presentar les partitures per
quintuplicat.
Els premis Ciutat d’Igualada
són possibles gràcies a la implicació de totes les persones
que formen part dels diferents jurats i entitats i empreses com CEINA i la Fundació
Sant Crist d’Igualada, en el
patrocini econòmic del premi
d’Art Digital Jaume Graells i
el premi al Compromís Social

Nova convocatòria de l’ajut
Igual’ART
També s’ha presentat la
nova convocatòria de l’ajut
Igual’ART, que vol estimular la creació de projectes
d’arts visuals de l’àmbit local
premiant una creació inèdita en qualsevol de les seves
disciplines: pintura, escultura, dibuix, gravat, fotografia, videoart o la combinació
de qualsevol d’aquestes. No
s’acceptaran projectes que
ja estiguin del tot executats
però tampoc idees sense cap
element realitzat prèviament ni projecte ben definit
i els candidats hauran d’estar empadronats a Igualada
o a qualsevol municipi de la
Mancomunitat de la Conca
d’Òdena, amb una antiguitat
mínima de dos anys. Les bases completes es poden trobar
al web www.igualada.cat.
L’ajut està dotat amb 2.000
euros i el termini de presentació finalitza també el dia 29
de setembre de 2017.

GIRALTGRUP CINEMES i ATENEU CINEMA et conviden a la festa del cinema, vine i gaudiràs d’una entrada a

dilluns, dimarts i dimecres 8, 9 i 10 de maig
entra a www.fiestadelcine.com on trobaràs les bases de participació

2,90€

més informació a la pàgina 42 del diari, i la cartellera a la pàgina 50

Tots els subscriptors de la

i els socis de l'Ateneu que s'inscriguin a la web també gaudiran durant els 3 dies del preu de 2,90€
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Irma Bau i Irina Vesenova,
guanyadores del Concurs
Paper de Música
MÚSICA / LA VEU

E
Tots els guardonats d’enguany al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. / GENERALITAT DE CATALUNYA

Les Caramelles de Sant Martí de Tous
reben la Creu de Sant Jordi
CULTURA / LA VEU

D

imecres a la tarda al
Palau de la Generalitat es va dur a terme l’acte de lliurament de les
Creus de Sant Jordi 2017. Enguany, el Govern ha concedit
la Creu de Sant Jordi, un dels
màxims reconeixements que
pot rebre una persona per part
de la Generalitat, a 29 personalitats i 24 entitats que han
destacat pels serveis prestats a
Catalunya en la defensa de la
seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.
En el seu discurs, Carles Puidemont remarcava que aquesta distinció “tenia en el seu
origen i té encara intacte un

valor que va associat a tota la
lluita de la recuperació del que
va representar l’autogovern i
la Generalitat”. “Un esclat de
voluntat democràtica i normalitzadora, de voler ser un
país normal”, destacava Puigdemont.
“Avui premiem els nostres millors exemples i ho fem orgullosos des de la transversalitat,
el reconeixement i la gratitud
de la gent del país cap a tots
vosaltres”, ha defensat el president, que ha afegit que “un
país que no reconeix la vàlua
de la seva gent no va enlloc, i
nosaltres tenim un camí marcat i sabem on volem anar”.
L’acte, que s’ha celebrat al Saló
Sant Jordi del Palau de la Ge-

neralitat, també ha comptat
amb l’assistència de la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, del conseller de
Cultura, Santi Vila, i de diversos membres del Govern.
Les Caramelles de Sant Martí de Tous ha estat una de les
entitats guardonades amb
aquesta prestigiosa distinció
per la persistència en la conservació de la tradició festiva de les caramelles que es
celebra, des de finals del segle XIX, el diumenge de Pasqua Florida. L’actriu i model
Teresa Gimpera -amb vincles igualadins- ha estat una
altra de les guardonades, així
com Caves Llopart, de Sant
Sadurní d’Anoia.

l passat cap de setmana la Sala Paper de
Música va organitzar
el XXVIII Concurs Internacional Paper de Música, en recordança i homenatge a Francesca Marlet.
Dissabte va tenir lloc la fase
prèvia. D’entre les 26 actuacions inscrites, van quedar finalistes les 7 següents:
- Joaquim Font Plans, piano.
Igualada.
- Javier Moraga Montero, piano. Xile.
- Irma Bau Rubinat, violoncel, Irina Veselova, piano. Vic
i Rússia.
- Mercedes Gancedo, soprano, Beatriz González Miralles,
piano. Argentina i Madrid.
- Jessie Tse, soprano, Àlex
Ramírez Gama, piano. HongKong i Barcelona.
- Amika Kvartet: Ícar Solé
Bachs, violí I, Montserrat Seras Zabala, violí II, Salomé
Osca Martín, viola i Violeta
Albert Vañó, violoncel. Barcelona, Madrid, València i Argentina.
-Thinking Brass: José Manuel
López Sánchez, tuba, David
Andreu de la Torre, trombó,
Miguel Angel Martínez Antolinos, trompa, Eliecer Caro

Gómez, trompeta i Manuel la
Torre Rocamora, trompeta.
Alacant.
La fase final del Concurs Internacional Paper de Música de Capellades, en la seva
vint-i-vuitena edició va tenir
lloc el diumenge.
El jurat qualificador, format per Antoni Ros-Marbà,
president i els vocals, Elena
Copons, Víctor Estapé, Ieva
Gurbina, Albert Gumí i Josep
Surinyac, van escollir com a
guanyador del concurs Irma
Bau Rubinat, violoncel i l’Irina
Vesenova, piano.
Paper de Música promocionarà el guanyador per mitjà
dels organitzadors corresponents, li oferirà la participació
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
màster per a l’edició d’un CD.
El guanyador i finalistes del
Concurs mitjançant la promoció de Paper de Música
han actuat en un total de 12
concerts durant el 2016: Evenos String Quartet (guanyador 2015), Andrea Amador,
violoncel (finalista 2015) i
Àlex Ramírez Gama, piano.

RESTAURANTS

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada
menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions
Restaurant: Cada dia de 20h a 22h (Caps de setmana 20,30 a 22,30h)
Dissabte i diumenge també migdia de 13 a 15h
Obert sempre per a grups (amb reserva prèvia)
Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com - info@hotel-robert.com
--

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

C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA
T. 93 806 68 59
www.restaurantexquisit.com
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La nova tertúlia de la Biblioteca de la Memòria vol servir
per recordar els «llibres que llegíem»
LLIBRES / LA VEU

L

a revista «Patufet», el
«TBO», les novel·les
roses de la «Biblioteca gentil» del Josep Mª Folch
i Torres... Són títols amb què
moltes persones, avui ja grans,
van créixer i aficionar-se a la
lectura. La Biblioteca Central d’Igualada vol recuperar
ara la història dels llibres que
llegíem en una nova tertúlia
adreçada a les persones majors de 65 anys, per conservar-ne el testimoni a la Biblioteca de la Memòria. Aquesta
proposta, que s’emmarca dins
les activitats de la Primavera
Gran que organitza l’Ajunta-

ment d’Igualada, tindrà lloc el
dijous 18 de maig a les 11 del
matí.
A més de parlar dels llibres i
revistes que llegien a casa, és

a dir, de la lectura en un sentit més individual, la tertúlia
també vol servir per reflexionar sobre la lectura en un sentit més col·lectiu. I en aquest

punt les antigues biblioteques
d’Igualada van tenir un paper
important en la formació dels
lectors. Així, es parlarà de l’ús
que en feien els ciutadans, la
freqüència amb què hi anaven, què hi trobaven o les activitats en què participaven,
entre d’altres aspectes.
Amb aquest nou taller oral es
vol recollir el testimoni de la
ciutadania respecte la literatura que es llegia en aquells anys
de postguerra. Per aquest motiu la tertúlia s’enregistrarà, es
transcriurà i es conservarà a
la Biblioteca de la Memòria, el
singular arxiu de records de la
Biblioteca. Any rere any s’ha
vingut fent aquesta activitat

amb l’objectiu de recuperar
el testimoni oral dels igualadins a l’entorn de temes com
les festes, la religió, l’escola, els
costums, els remeis casolans o
els jocs. La primera tertúlia es
va celebrar ara fa 10 anys, el
2007, per recordar com eren
i, sobretot, com es vivien, les
festes a la ciutat. Ja aleshores
es va emmarcar dins les activitats de la Setmana de la
Gent Gran d’Igualada.
Les persones que vulguin passar una bona estona recordant
els llibres que havien llegit
de petits i jovenets, amb qui
compartien les lectures, qui
els va ensenyar a llegir, ja poden apuntar-se a la Biblioteca.

Darreres actuacions de la Coral de Santa Maria d’Igualada
MÚSICA / LA VEU

L

a Coral de Santa Maria d’Igualada solemnitzà el dissabte dia
22 d’abril la cloenda de les
festes del Sant Crist d’Igualada, intervenint en els cants
de la missa vespertina que se
celebrà a la basílica, sota la
direcció de Coni Torrents i
amb l’acompanyament a l’orgue de Maite Torrents.
Aquesta Eucaristia fou presidida per Mn. Eduard Flores
acompanyat del diaca Mn.
Pere Roig. Durant l’aspersió
s’interpretà en caràcter de
reestrena, el «Kyrie» de la
missa In honorem sancti Hieronymi de Maria del Rio, de
la que també es va cantar a
la comunió el motet polifànic «Vòs i jo».

En acabar es retornà processionalment la Imatge del
santcrist al seu altar propi,
desprès de que durant tota
la quaresma hagués presidit
en la fornícula de l’altar major els actes de les festes. En
aquest seguici la Coral oferí
els Goigs al sant Crist d’Igualada de Lluís Millet.
Concert al centre de dia
Montserrat
En la festivitat de la Mare de
Déu de Montserrat, dijous
passat dia 27, a primera hora
de la tarda, la Coral visità el
Centre de Dia del Consorci
Sociosanitari d’Igualada, en
la jornada de la seva festa
patronal. Dirigits per Coni
Torrents i amb Maite Torrents al piano, oferiren un
concert de deu cançons molt

variades, que feren les delícies dels acollits. Especialment
molt ben acollida ho fou La
Marieta de l’ull viu, que fou
corejada pels assistents. També hem de remarcar El canó
de Palamós i Pots somiar una
mica en mi? que es va dedicar
a la cantaire Tofi Calvache felicitant-la pel naixement del seu
nét. Després de la sardana La
puntaire que tancà el repertori, tots plegats vàrem corejar el
Virolai.
Festa patronal de l’església
de Montserrat
El vespre del dissabte dia 29 la
parròquia del Barri de Montserrat commemorà la festa patronal i com es tradicional el
fidels i l’Associació de Veïns va
fer ofrena d’un gran quantitat
de roses que convertiren l’aco-

llidora església en un flairós
jardí.
La Coral de Santa Maria que
des de fa vint-i-quatre anys
participa en aquesta festa,

convidada pel rector Mn. Josep Sabaté, tingué cura com
és tradicional dels cants de la
missa i d’oferir en acabar un
petit concert.

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

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

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

nou urbisol

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

restaurant
Cuina de mercat

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

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38
618 19 42 01
www.eucaria.com
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EXPOSICIONS
Fins al mes de juny al Mirador del GRÀFICA ACTIVA.
XXXVIIÈ CONCURS DE dels altres.
De març a maig al Teatre de l’Aurora. Museu Molí Paperer de Capellades.
PROJECTE REFUGI
FOTOGRAFIA“TÍPICS
160 obres solidàries d’artistes d’arTRES TOMBS 2017”
FANTASIA EN VERSOS I ART, TERRES I FOC
reu sobre la temàtica dels refugiFotografies dels Tres Tombs.
Obres
en
ceràmica
de
cinc
artistes:
ats.
Del 22 d’abril al 6 de maig a la COLORS
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

Montserrat Ventura i Lloret
Exposició de poesies i dibuixos acolorits 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.

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

7a. MOSTRA
D’ARQUITECTURA
DE LES COMARQUES
CENTRALS

Cursos: Tic-tac, Explora i DescobreixPresentem 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’exposicions de la Gaspar Camps.

Mostra del treball dels professionals
de l’arquitectura d’arreu del territori
català.
Del 4 al 27 de maig a la sala d’exposicions de la Biblioteca Central.

FORA DEL PAPER

Teresa Riba
Escultures i dibuixos sobre paper.

TALLERISME

PINTURA

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

Del 28 d’abril al 16 de maig al Portal del Llevador.

CULTURA

Fotografies resultants del treball
en grup de l’alumnat de 1r, 2n i 3r
d’ESO de l’extraescolar de fotografia de l’Institut Pere Vives Vich.
Del 5 al 26 de maig al vestíbul de la
Biblioteca Central.

SUBIRACHS. LA
FIGURA FEMENINA,
ENTRE LA METÀFORA
I EL MITE

El Museu de la Pell se suma a la
commemoració del 90è aniversari
del naixement de Subirachs.
Del 5 de maig al 16 de juliol a la
sala d’exposicions del Museu de la
Pell.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

“Cabaret Distòpic”, una sàvia reflexió sobre
el secular oblit de les dones

U

na amistat, unes inquietuds versemblants i una rica complicitat, entre
l’Esther Sabaté (saxofonista, de Vallbona d’Anoia) i la Xènia Castelltort
(actriu, igualadina), són el conducte per a veure realitzada una il·lusió: fer
una obra plegades. I, si una cosa –totes dues- tenien clar és que, aquesta realització, tractés sobre “les dones” des de la perspectiva del menyspreu a què han estat
secularment objectes per part dels homes; i, sobretot, per la seva històrica invisibilitat. Tanmateix, tocs d’humor i d’ironia havien d’apuntalar un relat airós, divertit
i amè que expliqués la història tot fent-ne crítica social.
La Sílvia Navarro, directora, dramaturga i guionista barcelonina, d’una llarga trajectòria va connectar de seguida amb les seves idees de la Xènia i l’Esther. Això és,
el que havia de ser un espectacle per a dues dones, amb text i música, en el qual es
parlés de dones oblidades per la història no va tardar a veure la llum, esdevenint una
mena de reconeixement a totes aquelles dones –desconegudes- que d’alguna manera
havien canviat, amb la seva petjada, el seu propi present i sobretot l’avenir del curs de
la història. En definitiva, ignorades u silenciades en els llibres i en canvi grans protagonistes d’alguns dels fets més memorables del seu temps, en aquesta realització
teatral totes elles són reclamades des d’una no tan llunyana i necessària vindicació.
“Cabaret Distòpic”, lluny de ser un musical, és una peça teatral -de petit format i
adaptable a diferents espais escènics- que exhibeix els talents molt ben combinats
d’una saxofonista i d’una actriu per a recrear en un espectacle rols desdibuixats
que han fet traïció al protagonisme històric de les dones. Emperò, en aquest particular Cabaret –vestit d’històries en femení i d’Humanitat- entre stripteases invertits i números màgia no hi ha lloc per a retrets ni ressentiments, però sí per a la
burla i la sàtira que qüestiona fins a quin punt els homes no han deixat de caure en
els mateixos errors, menystenint les seves companyes per segles i segles. Amb tot,
s’albiren espurnes de llum de canvi per a uns nous temps, en una obra reivindicativa que se serveix -sense artificiositat- d’unes molt encertades caracteritzacions,
uns sòlids textos, un melodiós acompanyament musical i una intel·ligent composició escènica.
Generositat i ganes de treballar, i un gran talent artístic de cada una de les intèrprets -en el seu àmbit- se sumen a fer possible una excel·lent i no gens pretensiosa
posta en escena, en què elements escenogràfics, vestuari i instrument acaben ocupant un espai tan reduït com el de la modesta furgoneta que les acompanya en les
seves gires.
Felicitats, Cia. Drama Queens!

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa
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La Plaça de Pius XIIè
un emplaçament mil·lenari

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga,
historiadora
i fotògrafa

Descobreix Igualada i més

L

a Plaça de Pius XIIè és l’emplaçament on tots els documents apunten
que va ocórrer el naixement de la ciutat d’Igualada. Aquí, en aquest
indret, considerat d’antuvi com a una autèntica cruïlla de camins dels
quatre punts cardinals de les antigues fronteres de la Marca, en temps de la
Catalunya Vella; fa més de mil anys, van convertir-se en igualadins els primers
vilatans.
L’interès tàcit d’aquesta localització resultava avantatjós no solament pel fet
d’enllaçar Barcelona i Lleida i Manresa i Montbui, sinó per tractar-se d’un territori força fecund a la llera d’un riu (L’Anoia), tant a efectes agraris com industrials; a més de ser una plaça prou idònia per a la instal·lació d’un mercat.
Efectivament, aquesta posició tan cèntrica, dins del marc de la Conca d’Òdena,
va facilitar els primers assentaments d’una població a l’abric de la Fortificació o
Castell de la pròpia Conca; un poblat que de seguida a part del proteccionisme
senyorial, va veure un primer auspici religiós amb la construcció d’un petit
santuari: l’anomenada primera Capella de Santa Maria (i també de Sant Pere)
depenent de la patrística de l’Abadia de Sant Cugat del Vallès. Aquest temple,
en segles futurs, havia d’esdevenir la gran Basílica que avui coneixem.
Des d’un vessant polític, una vegada conformat aquest primer nucli habitat
de l’antiga Vila d’Igualada, en temps del regnat de Jaume I, van començar a
escriure’s les pàgines d’una inaugural administració municipal; fins a configurar-se aquesta vila com a un inqüestionable Carrer de Barcelona, ja sota el
regnat de Pere III. En conseqüència, des del segle XIII, ja va ser possible de
parlar d’una autèntica autonomia municipal, amb un progressiu creixement
demogràfic, a un pas de convertir-se el centre més determinant i influent de la
Conca d’Òdena.
La Igualada que als nostres dies trepitgem ens regala una Plaça de Pius XIIè
en la qual una placa documenta els seus orígens com a ciutat, alhora que la
seva existència d’ençà el segle XV amb el nom de Plaça del Tany, un concepte
relacionat amb l’escorça arbòria que servia per a adobar les pells. Tanmateix,
val a dir que, fins a les acaballes de la darrera dècada dels cinquanta, tot
aquest espai trapezoïdal que ara veiem obert era inexistent, ja que un illot
d’edificis ocupava tota la Plaça, a banda i banda dels carrers de Santa Maria
i el de la Verge de la “O” i davant del carrer de Custiol. De retruc, a peu de
placa, és del tot espectacular la monumental silueta de la façana llevantina
de la Basílica, que mirava al vell Portal de Soldevila.

Visió d’alçada de la façana est de Santa Maria

Placa a peu del Temple

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Aerosport, 25 anys

F

ou pel setembre del 1992,
quan s’organitzà un festival
aeri, de cara a que a l’any següent es fes una Fira d’Esport Aeronàutic. Va tenir lloc durant els actes
de la Fira d’Igualada a l’aeròdrom
Igualada-Òdena.
El mal temps no va impedir que molt
públic acudís a l’exhibició que feren:
velers, ultralleugers i globus aerostàtics. Però sí que minvà la mostra
d’altres especialitats aeronàutiques.
Un dels globus, pilotat per J. M. Lladó, serví perquè diversos periodistes
locals fessin el seu bateig de l’aire.
Fou com la primera pedra d’Aerosport.
Recordem el rebombori que aixecà
la participació d’un avió, model F15,

que diuen que tardava 5 minuts de
Saragossa al camp de vol General
Vives Camino. El carecteritzava la
seva rapidesa i soroll supersònic. La
seva consideració militar va fer que
aquest aparell fos rebutjat per formacions antimilitaristes, fins que la
seva participació fou exclosa del tot.
El 1959, l’Ajuntament d’Igualada
comprà els terrenys. de l’aeròdrom.
Actualment està gestionat per un
consorci (CAIO) format per representants municipals d’Igualada i
Òdena.
En la fotografia, de 1992, veiem
l’Alcalde d’Òdena, Albert Mensa, i
el regidor igualadí, Ernest Fabregat, visitant les instal·lacions de
dit aeròdrom.
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DIVENDRES 5
CONFERÈNCIA
Igualada
“Subirachs. La figura femenina, entre la
metàfora i el mite”. A càrrec de Judit Subirachs Burgaya, comissària de l’exposició
que ret homenatge a Josep M. Subirachs
en el 90è aniversari del seu naixement.
Divendres a les 12 del migdia a l’auditori
del Museu de la Pell.
TERTÚLIA LITERÀRIA
Igualada
Atrapallibres + Protagonista jove
Trobada de tots els nois i noies del jurat
dels premis Atrapallibres i Protagonista
jove per emetre el veredicte.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central.
MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada
Roger Usart ‘Songs From a Twisted Neck’
Arriba el segon treball d’aquest cantautor .
Música d’arrel nord-americana.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
Igualada
Concert del trio Pasqual & els Desnatats,
una actuació en petit format dels membres
de La Terrasseta de Preixens.
Divendres a les 12 de la nit al Casal Popular El Foment.

TALLER INFANTIL
Piera
“El jardí feliç”. Basat en la lectura del homònim d’en Michael Foreman.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca.
CONTES XXL
Piera
“La nit als ulls”. La Sherezade Bardejí ens
convida a seure per escoltar, pe veure i
viure un espectacle de contes.
Divendres a les 9 del vespre a la Biblioteca.
XERRADA
Masquefa
“Els volcans”. A càrrec del Dr. Domingo
Gimeno, catedràtic de petrologia i Geoquímica de la Universitat de Barcelona.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca.
CINEMA
Capellades
El documental del mes. “Pura vida” amb
pablo Iraburu i Migueltxo Molina.
Divendres a les 7 de la tarda al Saló Rosa
de la Lliga.
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XERRADA
Masquefa
Xerrada amb Vincent Partal sobre “Els
mesos decisius del procés cap a la independència”.
Divendres a les 8 del vespre a la plaça de
l’Estació.

DISSABTE 6
TALLER EN FAMÍLIA
Igualada
Fem un cactus amb un muntatge d’àlbums
A càrrec de Daniel Rio i Judit Vizcaíno.
Veniu a dissenyar plantes de paper per decorar les vostres habitacions.
Dissabte a 2/4 de 12 del migdia a la Biblioteca Central.
TROBADA DE PUNTAIRES
Igualada
XXVII Trobada de Puntaires d’Igualada
Dissabte de 4 a 7 de la tarda al Passeig
Verdaguer.
DANSA
Igualada
Workshop de dansa amb Balletto di Siena
Els seleccionats treballaran tot el cap de
setmana amb el director Marco Batti i els
ballarins del Balletto di Siena.
Dissabte i diumenge des de 2/4 de 10 del
matí al Teatre Municipal l’Ateneu.
TEATRE
Piera
El grup de Veterans del Grup de Teatre de
Ca n’Aguilera representarà “El millor dependent del món”, original de Francesc Lorenzo García. Emmarcada en el centenari
del grup.
Dissabte a les 10 del vespre al Teatre Jardí
de Ca n’Aguilera.
XERRADA
Piera
La reserva biològica de Yarina es troba estratègicament situada en una àrea boscosa
que compta amb la major biodiversitat de
micro-hàbitats a la zona del baix Napo . A
càrrec de Pedro Calle Flores.
Dissabte a les 10 del vespre al Teatre Jardí
de Ca n’Aguilera.
HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Sta. Margarida de Montbui
Storytime “Brown bear, brown bear”. Hora
del conte en anglès amb taller.
Dissabte a les 12 del migdia a la biblioteca Mont-Àgora.

MÚSICA
Igualada
Concert homenatge a Janis Joplin. El
concert el realitzarà La Kozmic Band,
un magnífic i experimentat grup tribut a
Janis Joplin. Organitza Associació Rock
City.
Diumenge a les 7 de la tarda a la sala
Rec on Fire.
CONCERT-VERMUT
Vilanova del Camí
Vermut-concert a càrrec del Cor de l’entitat, “El Sentir de una Tierra”.
Diumenge a les 12 del migdia al local de
la Union Cultural Extremeña.
CINEMA
El Bruc
Cinema i col.loqui sobre la pel.lícula “Star
Wars. episodi IV. Una nova esperança”.
Col.loqui a càrrec d’Eloi Puig, president
de l’Associació Catalana de Ciència-Ficció i fantasia.
Diumenge a les 6 de la tarda al Casal del
Bruc.
SARDANES
Calaf
Ballada de sardanes amb mitjans mecànics.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al cafè del
Casal de Calaf.
TEATRE
Calaf
Projecte Ingenu presenta “Romeu i Julieta”, de William Shakespeare.
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala
Folch i Torres del Casal.
LITERATURA
Capellades
“Roig: textos i música sobre Montserrat
Roig” amb Monica Luccheti, Llúcia Vives
i Carles Beltran.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre
Foment.
VISITA GUIADA
Montbui
Visita guiada a l’església de Santa Margarida del nucli antic, un temple a cavall
entre el renaixement napolità i el barroc
català,.
Diumenge a la 1 del migdia a l’església.

DILLUNS 8

DIMARTS 9
HORA DEL CONTE
Igualada
“Joguines especial”. A càrrec d’Anna
Garcia. Amb aquest conte aprendrem
a jugar compartint i a estimar les joguines que ens fan feliços .
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca Central d’Igualada.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre”La Roqueta i les
seves masies. Les masies volum 1” d’Elisa Vidal Mas. Amb la presència de l’autora.
Presentarà l’acte, Ramon Creus, president de l’Associació d’Amics de Tous.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a la llibreria Aqualata.
XERRADA
Capellades
Xerrada contra el càncer “Esfuma’t del
tabac” a càrrec de la psicòloga Mònica
Granados.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca el Safareig.

DIMECRES 10
CINEMA JOVE
Igualada
“Beowulf ” (Estats Units, 2007). Adaptació del poema èpic Beowulf.
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioteca Central d’Igualada.
LLIBRES
Capellades
Segon laboratori de lectura amb “L’armari d’Olivia”.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Biblioteca El Safareig.

DIJOUS 11

DIUMENGE 7

CONFERÈNCIA
Igualada
“TDAH, la importància de la detecció
precoç i les conseqüències a l’edat adulta”
A càrrec del Jordi Casas, catedràtic de
psiquiatria de la UAB.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central.

VISITES GUIADES
Igualada
Coneix el Museu de la Pell i Cal Granotes
Cada primer diumenge de mes el Museu
ofereix una visita guiada gratuïta a tots els
espais.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu
de la Pell.
DANSA
Igualada
“The Great Pas de Deux” amb Balleto di
Siena. Una vetllada dedicada als millors
passos a dos del repertori clàssic de la història.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.

xes amb fotografies, cartes, passaports i
altres que li revelen la identitat jueva
i la dramàtica historia de la seva família, víctima del règim nazi. Organitza
AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

CONFERÈNCIA
Igualada
Dory Sontheimer . Les set caixes
Als 56 anys va saber que els seus pares
havien sobreviscut a l’Holocaust. L’escriptora va trobar en la casa familiar set cai-

MÚSICA
Igualada
Dins dels actes culturals de la Primavera
Gran 2017, concert especial homenatge
al mestre Santané amb Café Trio
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu..
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1
2
3
4
5
6
7

HORITZONTALS:
1. L’un el troba fàcil, l’altre terriblement vulgar. Malaltia pustulosa que pot escuar un búbal / 2.
Pintin a setrill. Quin nyap: està a l’inrevés / 3. Per tot l’escaire. Tenien els braços deformats de tant
apilar pedres. Rap escuat / 4. Retrogust del bon pernil. Permet als 4x4 circular marxa enrere /
5. A l’hora d’estudiar són els que pateixen més. Químicament radioactius i políticament conservadors / 6. Enganxades al pijama. Quan no treballa a la Borsa sol fer teràpia / 7. Del llenguatge
especialitzat en el gòtic catalano-andalús. Dau al tse / 8. Plat santificat (amb massa alegria?).
Disfressat com en Hobbes / 9. De la crítica a la filial. Equipari. És a la lluna,i no està sola / 10.
Alteració del gust per culpa d’una estada a Malàisia. Com a color és força mediocre / 11. Mana
sobre ningú. Es dedica a l’aigua i l’electricitat com si fes sardines. Al cor de la ciutat / 12. De vegades el servei és xiular-te penal. Nacionalisme en estat pura sang teutònica / 13. Per culpa del que
té a sobre no pot ser rosset. Peixos afaitables.
VERTICALS:
1. Doni un descans massa relaxat. Fàbrica de suor / 2. Ell no les té totes. Xalaria com la verge
Maria. Romania sense cap mirament / 3. Relleu esculpit a cisell. Tan poc serioses que es dediquen
a omplir barrets / 4. Finta per desconcertar els rivals d’en Guardiola. Dotat per fugir de la tala en
sentit ascendent / 5. Iniciació a les iniciacions. És qüestió d’enols. Com a consonant és vibrant
/ 6. I aquesta viblant. Aquell aire del qui s’ha col·locat. Com més li creix més s’enfila, l’acadèmic
/ 7. Turc que no fou mai del tot lícit. I aquesta bàltica no fou mai del tot soviètica / 8. Fingida,
inventada. Enemics de la Zoologia Barata / 9. Precursors del recital barat. Pregària en honor del
pare amb música de la Gaynor / 10. Encara al cor de la ciutat. Cicle medieval al voltant de la taula
de la Generalitat. Paret del súper / 11. Entre el centre ciutat i la perifèria. Direcció de la navegació (amb ventilador) / 12. Si hi hagués pasta no hi hauria tiberis. Es pengen medalles sense ser
militars ni esnobs.

8
9
10
11
12
13

Troba les solucions a la web de La Veu,

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Sudokus

Dificultat: Mitjana

Dificultat: Baixa
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La negació de l’holocaust
A Igualada • NegaciÓn
RAMON ROBERT /

N

ominada al premi a la millor pel·lícula britànica de
l’any 2016, Negación (Denial) és una pel·lícula basada en
fets reals, recollits en un llibre de
la coneguda historiadora i acadèmica nord-americana Deborah E.
Lipstadt. Aquesta va acusar determinats periodistes i historiadors
de negacionistes en el seu llibre La
Negació de l’Holocaust. A l’any 1996
va ser denunciada pel negacionista
britànic David Irving, un famós periodista i historiador, admirador de
Hitler, i que es va querellar contra
ella per difamació. Llavors Lipstadt
es va proposar derrotar Irving i els
negacionistes a Anglaterra comptant

únicament amb el testimoni d’experts en l’àmbit acadèmic, sense cridar a declarar a cap supervivent de
la Shoah.
Interpretada per Rachel Weisz, Tom
Wilkinson, Timothy Spall, Andrew
Scott i Caren Pistorius, Negación podria ser definida com un drama judicial sobre el nazisme. La seva trama,
encara que circumscrita a l’àmbit dels
jutjats, esdevé apassionat. És un duel
d’idees i d’ètica, d’historiadors, de fets
històrics (relatats fal·laçment i interessadament, en alguns casos) i de legalistes i fiscals, però sobretot és un duel
d’actors, d’una banda Timothy Spall i,
de l’altra, el fabulós Tom Wilkinson. I
per suposat Rachel Weisz caracteritzant a la senyora Lipstadt, que en la
actualitat té 70 anys

L’èxode de l’escriptor

Les llargues vacances del 93

A Igualada • Stefan Zweig: Adiós a Europa

Festival D’A Tour • Estiu 1993

RAMON ROBERT /

C

oproduïda per companyies
d’Àustria, Alemanya i França, aquesta és una pel·lícula
biogràfica sobre l’escriptor i intel·lectual austríac Stefan Zweig. El biopic
es centra en els anys d’exili del famós
literat i activista social. Zweig va ser
un dels personatges més notables i irrepetibles del segle XX. Com jueu es
va veure obligat a fugir del seu país a
causa del règim nazi. En la seva fugida cap a endavant, es va refugiar a

París primer i, més tard, a Londres,
però Zweig (Tómas Lemarquis) va
acabar fugint d’Europa amb la seva
dona (Barbara Sukowa) a Sud-amèrica, instal·lant-se finalment al Brasil,
on acabarà suïcidant en 1942 a causa
de la seva por i angoixa a que el nazisme s’estengués per tot el món.
Dirigida per Maria Schrader, aquesta
pel.lícula destaca per la sobrietat de la
seva realització, pel magnífic treball
en l’escenificació d’àmbits i pels seus
intèrprets, tots ells notables i creïbles

RICARD FUSTÉ /

D

ijous dia 11, a les vuit del
vespre, a la sala de l’Ateneu
Cinema, el Cineclub presenta, en el marc del Festival D’A Tour
2017, la producció catalana del 2017
Estiu 1993, dirigida per Carla Simón.
Òpera prima de la directora i de caire
autobiogràfic, explica l’experiència de
la Frida, una nena de sis anys que, després de quedar òrfena, passa l’estiu (del
1993) amb els seus tiets i la seva cosina. Una nova família i un nou escenari
-el camp en comptes de la ciutat-, una
situació nova a la qual la nena haurà

d’acostumar-se, assumint una absència i un dolor que no exclourà del tot
l’alegria ni els descobriments propis de
l’edat.
Bella i sensible, emociona sense forçar els sentiments de l’espectador
i es beneficia del treball esplèndid,
sorprenent, de les nenes Laia Artigas i Paula Robles, acompanyades
per Bruna Cusí i el carismàtic David
Verdaguer. El film de Carla Simón ha
estat una veritable revelació i ha rebut guardons a Màlaga (Biznaga d’Or,
Millor òpera prima) i Berlín (Millor
pel·lícula Generation Kplus).

L’energia més eficient
és la que no es consumeix
Av. Barcelona, 188 – 08700 – IGUALADA
Tel. 93 803 29 65 – www.vitermik.es – info@vitermik.es
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PLAN DE FUGA
Espanya. Thriller. D´Iñaki Dorronsoro. Amb Luis Tosar,
Javier Gutiérrez, Alain Hernández.
Víctor és un atracador professional que s’introdueix en una
perillosa banda de delinqüents composta íntegrament per
ex militars de l’Est. Un grup tancat que, davant la mort d’un
dels seus, es veu obligat a reclutar un nou membre per robar
un banc. El treball de Víctor: perforar la cambra cuirassada.

BAJO LA ARENA
Dinamarca. Drama bel.lic. De Martin Zandvliet. Amb Roland 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 començar 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.

NEGACION
Regne Unit. Drama judicial. De Mick Jackson. Amb Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall
Quan la famosa historiadora nord-americana Deborah E.
Lipstadt va acusar determinats periodistes i historiadors de
negacionistes en el seu llibre sobre l’Holocaust, va ser denunciada pel negacionista britànic David Irving, un famós
periodista i historiador admirador de Hitler, i que es va querellar el 1996 contra ella per difamació.
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
ESTIU 1993
Espanya. Comèdia dramàtica. De Carla Simón. Amb David Verdaguer, Bruna Cusí, Laia Artigas, Paula Robles,
Paula Blanco.
Frida, una nena de sis anys, afronta el primer estiu de la seva
vida amb la seva nova família adoptiva, després de la mort
de la seva mare. Lluny del seu entorn proper, en ple camp, la
nena haurà d’adaptar-se a la seva nova vida.

STEFAN ZWEIG: ADIOS A EUROPA
Àustria – Alemanya – França. Biogràfica. De Maria Schrader. Amb Tómas Lemarquis, Barbara Sukowa,
Biopic sobre l’intel·lectual austríac Stefan Zweig, centrat en
els anys d’exili del famós escriptor i activista social. Zweig va
ser un dels personatges més irrepetibles del segle XX. Com
jueu es va veure obligat a fugir del seu país a causa del règim
nazi. En la seva fugida cap a endavant, es va refugiar a París
primer i, més tard, a Londres i Sud-amèrica
EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA
Finlàndia. Comèdia dramàtica. D´Aki Kaurismäki- Amb
Kati Outinen, Tommi Korpelat.
Hèlsinki. Dos destins es creuen. Wikhström, de 50 anys, decideix canviar la seva vida i obrir un restaurant. Khaled és
un jove refugiat sirià que arriba a la capital finlandesa per
accident. La seva sol·licitud d’asil és rebutjada però decideix
quedar-se de totes maneres. Els dos homes és troben.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2
Ds i Dg: 11:00/16:00
Dll (FESTA DEL CINEMA): 16:00
Dm(FESTA DEL CINEMA): 16:00
Dc (FESTA DEL CINEMA): 16:00
NEGACION
Dv: 18:00
Ds Dll Dc: 20:30
Dg: 18:30
Dm: 18:30/22:30
Dj: 18:00
STEFAN ZWEIG: ADIOS EUROPA
Dv: 20:00
Ds Dll Dc: 18:30/22:30
Dg: 20:30
Dm: 20:30
Dj: 22:00
ESTIU 1993 (Tour D’A)
Dj: 20:00

Casal
St. Martí de Tous
LAND OF MAIN (12A)
Dg: 18:00
MAÑANA EMPIEZA TODO (7A)
Dg: 19:40

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA AUDITORI
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2
Ds: 16:15
Dg:16/15/20:45
Dll Dm i Dc (FESTA DEL CINEMA): 18:00
EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA
Ds: 18:45/20:45
Dg:18:45
Dll Dm i Dc (FESTA DEL CINEMA): 20:30
SALA PETITA
PLAN DE FUGA
Dv: 18:30/20:30
Ds i Dg: 16:30/18:30/20:30
Dll Dm i Dc (FESTA DEL CINEMA): 20:30
EL BEBE JEFAZO
Dll Dm i Dc (FESTA DEL CINEMA): 18:15
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (12A)
Dv i Dj: 18:30/21:15
Ds i Dg: 12:15/15:45/18:30/21:15
Dll a Dc: 15:45/18:30/21:15
2/ BEBE JEFAZO
Dv: 18:00/20:00
Ds i Dg: 15:40/17:50/20:00
Dll a Dc: 15:50/17:50/20:00
Dj: 19:50
2/ BEBE JEFAZO 3D (TP)
Ds i Dg: 13:45
2/ BEBE JEFAZO (en català) (TP)
Ds i Dg: 11:50
2/ JOHN WICK (18A)
Dv a Dc: 22:05
Dj: 22:35
2/ MAÑANA EMPIEZA TODO (7A)
Dj: 19:50
3/ NUNCA DIGAS SU NOMBRE (16A)
Dv: 18:30/20:30/22:20
Ds i Dg: 12:30/14:20/16:15/18:15/
20:15/22:20
Dll a Dj: 18:15/20:15/22:20
4/ FAST & FURIOUS 8 (18A)
Dv Dll a Dj: 17:00/19:45/22:25
Ds i Dg: 12:40/17:00/19:45/22:25
5/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 2 (TP)
Dv: 19:40/22:30
Ds i Dg: 16:45/19:30/22:30
Dll a Dc: 16:45/19:40/22:30
Dj: 19:40/22:30
5/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 3D
(TP)
Dv: 17:00
Ds i Dg: 13:15
Dv: 17:00
6/ Z. LA CIUDAD PERDIDA (12A)
Dv i Dj: 19:10/22:00
Ds a Dc: 12:20/16:20/19:10/22:00
7/ LOS PITUFOS (TP)
Dv Dll a Dj: 17:35
Ds i Dg: 12:00/13:45/15:35/17:30
7/ LA BELLA Y LA BESTIA (TP)
Dv: 19:40/22:15
Ds i Dg: 19:35/22:15
Dll a Dc: 19:40
Dj: 19:35/22:15
7/ EL BAR (18A)
Dll: 22:15
7/ GHOST IN THE SHELL (12A)
Dm: 22:15
7/ LIFE (12A)
Dc: 22:15
8/ PLAN DE FUGA (TP)
Dv a Dg : 18:10/20:25/22:40
Dll a Dc: 16:00/18:10/20:25/22:40
Dj: 18:10/20:25/22:40
8/ VAIANA (TP)
Dg : 16:00
8/ BALLERINA (TP)
Ds : 16:00

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

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros

ateneucinema.cat
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PROGRAMACIÓ CANAL TARONJA ANOIA
DIMECRES

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

DIMARTS

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

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

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

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

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

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

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

A

mb aquest escrit, i des
d’un àmbit estrictament personal, vull
transmetre un gest d’agraïment
i reconeixement envers la persona del recentment desaparegut Joan Torras, amb qui més
enllà d’una lleial amistat m’hi
unien unes fermes conviccions socials i polítiques. Si bé,
aquest desafortunat decés, em
va agafar fora d’Igualada i de
vacances, la tristesa en ser sabedora d’una pèrdua tan gran;
a part de commoure’m notòriament em va deixar un tremend sentiment d’impotència,
després de tanta lluita.
Entenc que, amb el traspàs del
Joan, Igualada i la Casa Gran
han perdut una persona totalment lliurada a la ciutadania;
l’altruisme i la pròdiga generositat del qual amb els anys van
contribuir a reparar bastants
dèficits i descuits en l’esfera social igualadina, convertint-lo
en un estimable compromissari amb el seu poble. I, és en

aquest sentit que, precisament,
mai no li vaig saber agrair
prou el temps que –al costat
de l’Anna Bacardit, ex regidora d’Ensenyament- va dedicar
a fer possible i viable la meva
iniciativa -en tant que vicepresidenta de l’antiga associació Dones d’Igualada- de crear
uns Premis de Recerca de Batxillerat (a partir de l’any 2012)
que tinguessin com a principal
subjecte temàtic a les dones.
Més enllà d’agrair-li moltes hores fins i tot robades a la seva
vida privada, en cap cas no puc
passar per alt tots els moments
compartits amb ell i, molt especialment, el seu inqüestionable
prometatge a l’hora d’explorar i
admetre els buits que hi havia
a la nostra ciutat en tot el que
feia referència a les dones i -per
què no- a les joves de les noves
generacions. Òbviament, per
part d’ell i com a regidor d’Acció Social, participar d’aquesta
proposta d’inserir qualsevol
recerca sobre les dones en els

treballs i estudis de batxillerat,
posava en valor les seves sòlides conviccions en la reivindicació d’uns drets igualitaris
entre dones i homes; mentre
s’aportava un gra de sorra en la
tasca de les recerques per a fer
més visible el protagonisme de
les dones al llarg de la història.
Definitivament, des de l’amistat i en relació a l’entitat –ara
dissolta- que durant uns anys
vaig representar al costat d’altres companyes, tan sols em
queda reiterar-me en l’agraïment per la benvolent acollida
a la meva demanda, per una
excel·lent entesa del què era
un ambiciós projecte i sobretot
per la seva entrega a moure els
fils i gestionar tan eficaçment
–juntament amb l’Anna Bacardit- els primers passos d’un
premi plenament instituït que
va ser realitat durant tres edicions. Gràcies, Joan, per tot! Una
forta abraçada.

- Mite: l’Estat Espanyol paga
milers de milions d’euros a
l’Església Catòlica. No hi ha res
més lluny de la realitat. L’Església rep de l’Estat la quantitat
de diners que els contribuents
decideixen lliurement en marcar la casella a favor de l’Església en la seva declaració de la
renda. És un exercici voluntari
de cada contribuent, que decideix destinar el 0,7% dels seus
impostos a aquesta finalitat. I
és un exercici lliure, ja que pot
marcar la casella d’altres finalitats socials, totes dues si ho
prefereix o, inclús, cap d’elles.
- Mite: l’Església rep 11.000
milions d’euros l’any. Altres
que són 13.000 milions. La
veritat és que hi ha persones
que sumen tot el que troben,
arribant a una dada que no és

una xifra real. Per què? L’Església presta molts serveis a
la societat en matèria sanitària, educativa, social... i l’Estat
col·labora econòmicament en
alguns d’aquests projectes, que
ens beneficien a tots i que són
drets demandats per la societat
i pels ciutadans.
- Mite: l’Església és l’única que
no paga l’IBI. Ni les ONG’s, ni
altres associacions, fundacions
ni les altres confessions religioses no paguen l’IBI. Això és
així per la Llei de Mecenatge
que es va aprovar l’any 2002,
una llei que reconeix que hi ha
multitud d’associacions, institucions o fundacions que realitzen una gran labor que beneficia tota la societat i, d’aquesta
manera, l’Estat les recolza no
cobrant-los l’IBI. Per tant, l’Església no té cap privilegi. No hi
ha cap règim especial, únic o

Raquel i Elisabet

Carmel.la Planell

Desmuntant mites sobre el
finançament de l’Església
ESGLÉSIA / LA VEU

El Joan presentant l’acte institucional del 8 de març de 2012

diferent per a l’Església.
- Mite: només el 2% dels diners
de l’Església va a parar a Càritas. Càritas i l’Església són
el mateix. Prop del 65% dels
diners de Càritas procedeix
de l’Església que formem tots
els catòlics, amb les nostres
col·lectes a les parròquies, donatius, subscripcions. És a dir,
el finançament de Càritas procedeix, en gran mesura, de les
butxaques de tots els catòlics.
- Mite: tots els diners de la X
a favor de l’Església van a parar als sacerdots. És la Conferència Episcopal la que rep
els diners i és l’encarregada
de repartir-los solidàriament
entre les 70 diòcesis espanyoles, segons les seves necessitats (acció evangelitzadora,
sagraments, manteniment de
temples, sosteniment dels sacerdots, labor social...).

Aquest dijous 11 de maig les nostres llàgrimes
encara ploren a flor de pell i us estimarem amb
bogeria la resta de les nostres vides!!

Herminia i Joan

Anna i Eugeni
Igualada, 11 de maig 2003 - 2017

SANTORAL
Maig

5: Àngel de Sicília; Amador; Martí de Finojosa; Irene.
6: Domènec Sàvio; Beneta; Justí.
7: Sixt; Eovald; Benet II, papa.
8: Maria, mitjancera de totes les gràcies (del Roser); Eladi.
9: Mare de Déu dels Desamparats; Gregori de Berrueza.
10: Joan d’Àvila; Antoni de Florència; Beatriu.
11: Anastasi; Ponç; Eudald

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

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

DIETÈTICA/NUTRICIÓ

DR. JORDI GRAELLS
I ESTADA
-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat
Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

ORTOPÈDIA
ALMENAR
Plantilles a mida, ajudes a domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran
c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.com

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis
629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA
Hores convingudes

·Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia ·Criocirurgia
Visites: dimecres tarda i dissabtes matí.
Hores convingudes
Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

ODONTOLOGIA

CLÍNICA DENTAL ANOIA
·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i
postpart
·Tallers per nadons

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

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

ORTOPÈDIA

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA CASES

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la mobilitat ·
Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares
c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

NARAYANA

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa

EDMR-Resolució de trauma pel
moviment ocular
Diagnòstic i tractament de trastorns de la
personalitat i de l’estat d’ànim
c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)
93 805 35 72
www.dolorscapellades.com
dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

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

FARMÀCIES

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

Dia 5: M.R. SINGLA
Pujadas, 47

Dia 6: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 7: ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

LAIA TEROL
JULIAN

psicologa
col. num 18.000
Per
Publicitat:
Adults, adolescents i nens
93 804 24 51
Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a

93 818 20 92
93 004 46 49
publicitat@veuanoia.cat
655 021 919
IGUALADA
amaramne@gmail.com

Dia 8: TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

Dia 9: ADZET

Av. Barcelona, 9

Dia 10: SECANELL
Òdena, 84

Dia 11: MISERACHS
Rambla Nova, 1
PATROCINAT PER:

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

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

93 737 17 17

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

DE TORN

PSICOLOGIA
ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

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

www.bocaaboca.cat - info@bocaaboca.cat

OFTALMOLOGIA

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

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

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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396
Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP
c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 75
PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat
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PLANXISTERIA
GELABERT S.L

SORTEIG
ENTRADES
MUSEU DEL TREN

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

Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Vol en globus

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Entrades IHC

Escalada

Val de xapa i pintura

Entrades Cine Ateneu

Bicicleta

Teatre Nu

Amics de la Música

TOTS ELS SORTEJOS
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ANTONI RICA / Conductor i col·leccionista
d’objectes de La Hispano Igualadina

“Al llarg de deu anys he
reunit més de cinc-centes
peces... i continuo”
Soc nascut a Igualada, criat a Vilanova del Camí i vivint a
Igualada. Casat i amb una filla. Des de fa vint-i-tres anys soc
conductor d’autobús. Col·lecciono tota mena d’objectes relacionats
amb La Hispano Igualadina, l’empresa on treballo.

Q

uè el va portar a fer-se conductor d’autobús?

De ben petit, i vivint a Vilanova del Camí, havia
d’agafar l’autobús per a anar a estudiar a Igualada.
M’agradava veure al conductor i vaig decidir que un
dia conduiria un d’aquells enormes vehicles. I així va ser.
Ha fet totes les rutes de La Hispano?
Les he fet totes. Unes més temps que altres però totes sense excepció.
Han millorat molt les condicions de conducció?
Les condicions tècniques actuals no tenen gairebé res a veure
amb les que hi havia fa trenta tres anys. Ha millorat la seguretat
activa, passiva, l’electrònica, les direccions assistides... El que no
ha millorat són les condicions del trànsit que ha augmentat molt
més que el nombre de carreteres. A les hores punta patim molt i
ens generen retards.
La Hispano ha variat tres vegades la parada a Barcelona. És
més fàcil entrar i sortir de la ciutat ara que torneu a ser a la
Diagonal?
Molt més. Abans al carrer Europa anava molt bé i ara que estem
darrere La Caixa, encara va millor. Al carrer Muntaner no hi
vaig arribar a parar mai, era abans d’entrar a la companyia. He
parat al carrer Europa, a Sants i ara a La Caixa. L’any 2000 ens
varen enviar a Sants però la majoria de passatgers pujava a la
Diagonal.
Ha tingut males experiències al volant?
Quan has de conduir amb neu és molt estressant. Una vegada un

camió em va envestir pel darrere i per sort només provocà danys
materials i cap ferit. Va ser una mala experiència.
Per què té tan mala premsa La Hispano a Igualada?
Potser perquè ningú no és profeta a la seva terra. Recordo que
els quinze mesos que vaig treballar a Autocars Pallàs, a l’època
que formava part de l’Alsina Graells, les queixes que hi havia de
la companyia a Lleida eren les mateixes que després he vist a La
Hispano.
Quin és l’origen del nom Hispano Igualadina?
La Hispano Igualadina és de 1916. En aquella època existia l’empresa Hispano Suiza que feia cotxes. Donava facilitats a la compra d’autobusos a les empreses que tinguessin el nom Hispano al
davant. Així va néixer La Hispano Igualadina, la Hispano Llacunense, la Hispano Illairenca...
Per a una persona que ha treballat tants anys a la Hispano
Igualadina i que en col·lecciona objectes, ha estat un trauma
passar a ser Monbús?
No. En absolut. Monbús és el nom del grup però La Hispano
Igualadina segueix sent la mateixa empresa. Abans era d’una
sola persona i ara és de una societat.
Com se li va ocórrer fer una col·lecció d’objectes de La Hispano Igualadina?
La meva il·lusió era tenir un autobús complert, però és molt difícil de tenir. Vaig començar amb volants, pedals, escuts.... i a base
d’anys he arribat a tenir una important col·lecció. De moment
és una col·lecció privada però quan tingui temps i creixi segurament la podré ensenyar. De moment tinc unes cinc-centes peces,

reunides al llarg de deu anys.... i segueixo.
Quina és la peça més gran?
Un tablier de Pegaso 6009 que mesura dos metres trenta. El més
petit és un bitllet antic.
Quin és el vehicle que més li ha agradat conduir?
Un Scania que va ser el primer vehicle de quinze metres que
va arribar a Igualada. Era un cotxe que se sortia del normal. El
conduïa molt a gust.
Els autobusos articulats són més difícils de conduir?
Vaig estrenar un dels dos primers que varen arribar. Em va costar acostumar-me perquè costa més, però un cop t’acostumes és
pràcticament igual que els altres.
A més de conduir heu de cobrar. La caixa quadra sempre?
Sempre. De fet ara ja gairebé no cobrem res en metàl·lic. La gent
porta la seva targeta.
Encara pugeu alguna vegada pel coll del Bruc?
Nomes els dissabtes i els diumenges. Ara es pugen molt bé perquè els autobusos són molt potents i tenen molts sistemes de
control de tracció i fre.
Tornaria a ser conductor de La Hispano Igualadina?
Sense cap dubte. Han estat -i són- uns anys fantàstics formar
part d’aquesta companyia. Fins i tot els anys que vaig estar a l’oficina. Estic content de la meva professió.
Jaume Singla, @jaumesingla

La setmana passada l’ambientòloga Maria Calaf parlava a l’Ateneu el que costa a la societat igualadina no recicli com caldria i es preguntava
sobre si hauria de ser o no una prioritat política. Però alguns al sortir ja deien que els polítics ho reciclen tot. Una vegada accedeixen a càrrecs de responsabilitats es reutilitzen permanentment en diferents estaments més o menys vinculats a les administracions, ja sigui directament, o a través de membres familiars i amics. I és que la xacra de la corrupció té moltes variants. Amiguisme, partidisme, enriquiment
personal, etc. i no és privativa de les més altes esferes, sinó que és present en gairebé totes les “grans operacions” siguin les concessions de
recollida d’escombraries, privatitzacions d’empreses d’aigua, estudis, celebracions... i tantes altres, acabin o no als jutjats. Així que, deien,
no reciclar potser sigui una resposta emprenyada de la ciutadania.

