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C
ada vegada més els ciutadans demanen 
transparència als governants perquè con-
sideren el dret a la informació un prin-
cipi democràtic i perquè volen partici-

par en les decisions que els afecten. Avui, només el 
56,3% de les sol·licituds d’informació presentades 
via llei de transparència -l’anomenat dret a l’ac-
cés- als principals con-
sistoris catalans reben 
resposta dins del termi-
ni establert. O el que és 
el mateix: la seixantena 
d’ajuntaments catalans 
que tenen més de 20.000 
habitants no compleixen 
amb aquest apartat de la 
llei de transparència de 
Catalunya, aprovada a 
principis del 2015. Així 
se’n desprèn de l’Infor-
me sobre Transparència, Accés a la Informació Pú-
blica i Bon Govern presentat al Parlament i elabo-
rat pel Síndic de Greuges de Catalunya.
Avui, els ciutadans ja són prou madurs com per no 
empassar-se segons quines excuses, i sobretot per 
exigir el compliment de la llei, també de la lletra 
petita. L’any passat, molts ajuntaments de l’Anoia 

van complir amb la seva obligació i van publicar 
els seus “portals de transparència” digitals, o, en 
la mesura de les seves possibilitats, van iniciar ac-
cions basades en l’obertura pública de documents 
que fins llavors romanien sota clau.
Però no tots ho han fet. Avui, a la comarca enca-
ra hi ha ajuntaments que es mostren recelosos i 

presenten mil i una 
excuses per no mos-
trar més enllà del poc 
que han deixat veure, 
moltes vegades po-
sant pegues fins i tot 
a regidors, represen-
tants públics escollits 
democràticament pel 
poble. Són actituds 
caciquistes i impròpi-
es del segle XXI.
El maig de l’any pas-

sat, a Igualada es va aprovar el Consell Assessor i de 
Bon Govern, un organisme creat precisament per 
controlar el bon camí de la “transparència” muni-
cipal... Un organisme que, ara, quan hi ha una clara 
polèmica a conseqüència d’una denúncia pública 
formulada per un partit polític, hauria de complir 
la seva funció. 

Casal Popular Igd
@El_Foment   

   
Dissabte 28 d gener, presentació campanya 
#CasaNostraCasaVostra  al Casal, pq tots 

som d casa, #volemacollir
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     Ramona Vila i Mensa 
@VilaMensa 

Segur q @KRLS t raó quan diu q hi ha 
problemes q no es solucionen només amb 
diners, però amb un estat propi segur que 

aquests serien menys

C.E. de l’Anoia 
@CEAnoia  

 
Ens ha deixat el company Toni Chinchilla, 
un referent de la natació escolar. Sempre et 

recordarem. Descansi en pau.

Maria Senserrich
@msenserrich  

195a Festa dels Tres Tombs @TraginersIgd 
tradició, cultura, esforç i persones, combi-
nació per fer-ho possible @montseargelich 

@marccastells

Jordi Hervàs
@hervassj  

 El Rajoy va com un boig amb el google 
translate!! “Esto es inglés francés o pola-
co?” Independència ja!!! Visca Catalunya!  

#ReferèndumUE324

Pia Prat Jorba © 
@PiaPrat  

Trump le da una estocada al español en 
USA y la furia de la prensa de Madrid llega 

tarde para salvarlo

Cristina Domènech
@CristinaDomenec  

El 6 febrer m’agafo festa i seré davant el TSJC. 
El 9N va ser un gran exercici de democràcia.

Fira d’Igualada
@firaigualada  

Què toca aquest diumenge últim de mes? 
Sí! #MercatdAntiguitats Tot el matí al 

Passeig Verdaguer #Igualada

 SES Vallbona d’Anoia
@sesvallbona  

Dutch and Catalan students from
 @winklerprins and @sesvallbona visit 

#Montserrat @montserratinfo

#latevaveu

Diana Gómez
@dianagmz7  

A casa sempre hem estat molt de Lichtens-
tein... Gràcies a tots els que ens heu acom-

panyat en aquest #FarsaCracTV3!

Javier Fernandez, president de la 
gestora del PSOE, ha dit “no vull una 
Europa neomedieval on apareguin 
regnes, principats o repúbliques aris-
tocràtiques, com Catalunya.”

Patxi López, candidat a les primàries 
del PSOE, ha dit “va ser una errada 
abstenir-se perquè Mariano Rajoy 
pogués ser president del govern, però 
si és s’assumeix.” I parlant de la seva 
candidatura “hem d’embarcar-nos 
en un viatge ple d’il·lusió i esperan-
ça que ens porti a unir el conjunt del 
PSOE per després unir el conjunt de 
la societat espanyola”

José Bono, exministre de Defensa, a 
propòsit de l’accident del IAK-42 va 
dir “es contractaven avions ruïnosos 

per les despeses fetes en la guerra de 
l’Iraq.”

Bàrbara Rey, artista, ha declarat no 
saber res del compte corrent obert 
al Kredietbank Luxembourg per im-
port de 500 milions de pessetes per 
comprar el silenci de la seva relació 
amb el rei Joan Carles “si amb aques-
tes quantitats havien de comprar-me 
els hauria sortit molt barata”.

Luis Bárcenas, extresorer del PP, va 
intentar justificar la seva fortuna a 
Suïssa, que l’any 2007 va arribar a 
sumar 48,2 milions d’euros, dient 
que “era com un fons de pensions 
fora d’Espanya, per operacions fetes 
fora del país”. Finalment va treure 
una de les carpetes en què ha prepa-
rat l’interrogatori per detallar d’on 
surten gairebé vuit d’aquests mili-
ons. I va afegir “fins al 2011 pagava 
més a Suïssa que el que em correspo-
nia a Espanya i vaig regularitzar els 
diners el 2012, a través de l’impost 
de societats de la societat uruguaia-
na Tesedul.”  

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat, ha dit al Govern es-
panyol que “aquesta vegada no serà 

suficient un ‘no’ per evitar el refe-
rèndum” perquè, segons el seu parer, 
“a Catalunya ja estem sent indepen-
dents”. I va aprofitar la coincidència 
amb l’aniversari de dues dates claus 
en la història de Catalunya (la decla-
ració del República Catalana el 1641 i 
el decret de Nova Planta del 1716) 
per afegir “Recordarem aquest any. El 
2017 és l’any que s’acaba un procés i 
comença una era, una era nova en la 
història d’una Catalunya rotunda-
ment lliure”.

Eugenio Gonzàlvez, senador del PP 
per Almeria, va enviar un whatsapp 
a un amic on li deia “Fes com jo: re-
tira’t i continua manant, com mano 
jo, però a l’ombra... Que treballin els 
carallots”.

Cristina Cifuentes, presidenta de la 
Comunitat de Madrid, va respondre 
a les queixes dels seus confrares au-
tonòmics dient “més val paradís, que 
infern fiscal”.

Lluís Llach, diputat al Parlament, ha 
assegurat “Si no s’aproven els pressu-
postos i algú diu de continuar, jo me’n 
vaig. No hi ha continuïtat possible si 
no s’aproven.” 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



A
mb independència del que passi a Catalu-
nya els propers mesos, no hi ha dubte que 
l’Estat Espanyol necessita urgentment 
una renovació a fons de la seva classe po-

lítica. No és possible que en ple segle XXI, els partits 
estatals estiguin dirigits i representants per individus 
que han demostrat escàs valor ètic i una absoluta ine-
ficàcia en la gestió publica.
I per si això no fos prou, tan el PP com el PSOE -més 
el PP- no han dubtat en maltractar Catalunya per 
assegurar-se vots al conjunt d’Espanya. Com pot ser 
que el PP guanyi les eleccions amb tot el que han ro-
bat? es pregunten els ciutadans. Una primera respos-
ta és que molts espanyols prefereixen votar un cor-
rupte “siempre que mantenga a raya a los catalanes” a 
arriscar-se a votar candidats honrats.
La segona és el sistema electoral espanyol que prima 
el bipartidisme. Hi ha 99 diputats que cauen sempre 
o en el PP o en el PSOE en funció de quina de les dues 
formacions queda en primer lloc a cadascuna de les 
demarcacions provincials. Des de l’extrema dreta fins 
al centre dreta només hi ha una opció electoral: el PP. 
Al centre -i també anticatalà- hi ha C’s. En canvi des 
del centre esquerra a l’esquerra n’hi ha dues: PSOE i 
Podemos. Si sumem els vots de les dues forces, són 
molts més que el PP sol, però aquest aprofita el sis-
tema electoral per endur-se més diputats dels que li 
tocarien. Al capdavall aquest avantatge és el que ha 
permès que amb l’abstenció del PSOE pugui seguir 
maneflant (perdó, governant) Mariano Rajoy.
Ja fa anys que les dues forces majoritàries maneflegen 
Catalunya per treure vots. I no hi ha dirigent estatal 
amb una mica d’ambició que s’estigui de manipular 
la realitat -insultant al sentit comú- per tal de justifi-
car qualsevol cosa si es tracta de fer quedar malament 
Catalunya o les seves institucions.
I no cal remuntar-se gaire lluny per trobar exemples. 
Aquesta mateixa setmana Rajoy lamentava que la 
web de la Generalitat “no esté en español”. Dada abso-
lutament incerta perquè està en català i castellà. No 
he escoltat cap disculpa i encara més, la web del PP és 
només en castellà.
El mateix Rajoy, ahir dijous a Onda Cero reconeixia 
que “El pacto fiscal con Cataluña generaria problemas 
descomunales”. És a dir, no està disposat ni al més mí-
nim gest cap als ciutadans de Catalunya. També va 
dir que la llum podria baixar “porque va a llover”. En 
el país que té més sol d’Europa, el preu de la llum 
depèn de la pluja?. 
I no em dona la gana de parlar del miserable que Ra-
joy ha nomenat Delegado del Gobierno, prefereixo 
dedicar-li una cançó de Quico Pi de la Serra: Si els fills 
de p... volessin.  

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

LA VEU de ...
JAUME SINGLA PERE PRAT LL. CAPDEVILA

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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S
ovint es parla dels alts estaments de la so-
cietat. Hi ha coses que tothom sap, però es 
callen. A vegades per respecte. Altres per por. 
Molts creuen que estan per damunt dels al-

tres. Tant fa que estafin, robin o tinguin aventures. 
Mentre manen, els comentaris circulen en veu baixa. 
Són només rumors. Però hi ha qui es guarda dossiers, 
informes i documents per quan “sigui el moment”. 
Així s’han escoltat declaracions als jutjats de perso-
natges que repartien sobresous i que presumien de 
la seva habilitat. De ser experts d’art. Conèixer els 
misteris de la pell de la llimona... i de com tenir 48 
milions d’euros per fer-se “una pensió”. I no els cau 
la cara de vergonya, perquè tothom sap d’on venen 
els diners. I és que tenen premi les lleialtats fetes del 
silenci. 
Les televisions que fan espectacle de l’escàndol, han 
“informat” sobre l’afer de Bárbara Rey i les seves tro-
bades amb Joan Carles. Expliquen escandalitzades el 
pagament de cinc-cents milions de pessetes, supo-
sadament provinents dels fons reservats de l’estat. I 
també que el Centre Nacional d’Intel·ligència pro-
porcionava un xalet al carrer Senescal de Madrid, on 
la parella tenia el niuet d’amor per les seves troba-
des mensuals. Històries dels noranta. Com si no fos 
més important explicar com el monarca ha fet la seva 
fortuna. Perquè aquesta rondalla no deixa de ser una 

fotesa comparat amb el que passava amb la Corinne, 
les caceres d’elefants i el palau on s’estava la princesa. 
És trist que tot plegat es tracti de manera grollera i 
barroera. Com en els còmics de Mortadelo i Filemón. 
Fa riure veure que els testimonis siguin de la Chelo 
Garcia, l’Hortènsia o una domadora de lleons. No-
més per entretenir i no per demanar responsabilitats.
Trist. Com que el gendre encara estigui a l’espera de 
la sentència per intentar emular els seus mestres. I 
com una corrua de banquers, exministres, presidents, 
diputats, magistrats i guardians de l’ordre, estiguin 
empastifats per saquejar les arques públiques, o per 
plegar-se al poder. Tot hipocresia. I acceptació d’es-
tructures podrides. Sembla que es continuï en l’edat 
mitjana, on els senyors es repartien el poder i les ri-
queses jugant amb el poder, les influències, la força i 
l’astúcia. 
Jocs de trons. Combats per estar prop de la cornucò-
pia de les meravelles. No és d’estranyar que apare-
guin tants de tots els colors que prediquen que s’ha 
de tornar el poder al poble. I que vagin triomfant 
a les urnes, encara que no ho facin. La gent s’ha 
cansat de riure les gràcies a tant pocavergonya. I 
exigeix canvis. Encara que s’arrisquin a que els ele-
gits puguin ser pitjors. Potser pensen que és millor 
cremar-se amb foc nou, que seguir patint les brases 
d’avui. No anem bé.  

Joc de tronsSi els fills...
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ROTARY CLUB IGUALADA

Un any més l’entitat igualadina organitza un concert solidari amb 
l’objectiu de recollir fons per alguna bona causa. Enguany aniran 
destinats a una llar d’Àuria Fundació.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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LA FOSSA DE REPUBLI-
CANS DEL CEMENTIRI 
D’IGUALADA
Pere Guixà Mabras

Vaig llegir amb satisfacció a La Veu 
de l’Anoia que es prepara un home-
natge a les víctimes igualadines als 
camps d’extermini nazis. Seria també 
interessant, tal com s’ha sol·licitat en 
diferents ocasions, que es fes quelcom 
semblant, tan sols amb una senzilla 
placa, amb els noms d’aquestes 42 per-
sones que descansen a la fossa comu-
na del cementiri d’Igualada. Entre ells 
crec que n’hi havia tres o quatre del 
bàndol contrari, però tots mereixen 
idèntic homenatge.
Una dignificació com la que sol·licito 
ja s’ha fet a les poblacions veïnes de 
Vilafranca, Manresa, Cervera, entre 
d’altres. És de justícia aquest petit gest 
de record a aquestes persones que, per 
defensar les seves idees, van morir a la 
nostra ciutat.
Crec interessant destacar que aquesta 
setmana s’ha posat en contacte amb 
un servidor de vostès, la senyora suïssa 
Sylvie Katz, demanant informació so-
bre el seu oncle Walter E. Katz, aviador 
jueu alemany, “as” de l’aviació repu-
blicana, mort en acte de guerra i que 
va ser enterrat al cementiri d’Igualada 
durant uns quants dies i més tard tras-
lladat al cementiri jueu de les Corts de 
Barcelona.
La senyora Katz va trobar la pista del 
seu oncle mitjançant una notícia vers 
aquest tema a La Veu de l’Anoia, no-
tificant-me la seva intenció de venir a 
Catalunya a la primavera a visitar les 
dues tombes.
Em pregunto: quantes d’aquestes qua-
ranta-dues famílies encara els estan 
buscant?

No creuen interessant fer una publi-
cació dels noms d’aquestes persones 
ja que els mateixos es coneixen des de 
l’any 2005 i potser algunes d’aquestes 
famílies sabrien finalment on reposen 
els seus ésser estimats?

EL NUCLI ANTIC DE 
SANTA MARGARIDA DE 
MONTBUI I EL SR. AL-
CALDE TEO ROMERO
Glòria Nasarre

Santa Margarida de Montbui és un po-
ble, de 800 habitants, situat a 3 quilò-
metres d’Igualada i a dos quilòmetres 
del nucli principal del municipi, amb 
9.000 habitants. 
En motiu de la inauguració de l’ampli-
ació del Centre de dia Sant Josep vol-
dria fer unes consideracions respecte 
al Nucli Antic de Montbui.
Es veu en la foto de la inauguració del 
Nou Centre de Dia que la gent del po-
ble no està gens entusiasmada amb el 
nou edifici, només hi ha la corporació 
Municipal en ple.
Els habitants  d’aquest nucli antic hem 
perdut ja, les ganes de lluitar per les 
coses que volem. El motiu principal 
és l’actitud del Sr. Alcalde Teo Romero 
que de vegades escolta les inquietuds 
dels veïns però no les té mai en conte. 
Més aviat va als seus motius personals 
de simpaties amb els seus i antipaties 
amb els que no són els seus. 
En tenim un exemple clar a l’antic edi-
fici de les escoles. Els veïns demanaven 
un lloc per les entitats perquè puguin 
guardar les coses de cada una, però, ell 
fa una oficina municipal, amb ordina-
dors i tot el parament que ningú ne-
cessita i acaba tancat i demanant una 
quota per fer servir els espais quan al-
guna entitat ho sol·licita.

L’altre servei a l’edifici, la consulta del 
metge. Moltes temporades està tancat i  
és una verdadera llàstima.
El Monxic, la llar d’infants, servei que 
hi havia i donava joia de veure i tot-
hom estava contentíssim. Ell la tanca, 
es querella amb la directora i el tras-
passa a una empresa privada que té 
cura dels avis de fora del nostre nucli 
antic. Per als avis del Nucli Antic n’hi 
havia prou i encara sobraven places 
amb el que hi havia.
Quan els habitants del nucli antic, que 
fins i tot ens hem quedat sense el nom 
de poble, anem a un altre dels pobles 
de la comarca de la mida més o menys 
com el nostre veiem la diferència en 
què ens trobem. Castellolí, Tous, Car-
me, Jorba, Copons: escola, llar d’in-
fants, piscina, teatre, cafè, camp de 
futbol... Carrers i places ben arreglats, 
empedrats, pobles amb personalitat i 
participació dels seus habitants. Aquí 
tot és privat o res. I el pitjor, no ens po-
den separar.

LA BRUTÍCIA, UN PRO-
BLEMA A IGUALADA
Roger Castells Martínez

Des de fa uns quants anys Igualada 
està molt bruta, fastigosa, però ningú 
no hi diu res, per aquest motiu escric 
queixant-me i donaré una solució a 
aquests problemes.
El primer problema és la camioneta 
que neteja els vorals. Jo crec que no 
agafa gaire brutícia o, més ben dit, 
sembla que fa el contrari. Tinc dues 
possibles solucions, o tornar a escom-
brar amb la pala i l’escombra o reno-
var la flota d’aquestes camionetes.
El segon problema són els horaris. No 
trobo normal que un dissabte a les 7 
del matí passin pels carrers de la nostra 
ciutat despertant als veïns. La solució 

és ajustar els horaris, de manera que la 
neteja pugui fer-se els dies de cada dia 
de 10 a 17, hores en les que no hi ha 
gaire trànsit i no es molesta als veïns.
Un tercer problema són les escombra-
ries. Hi ha gent que les tira el migdia i 
després a la nit fa molta pudor. El re-
mei seria conscienciar a la gent sobre 
aquest fet perquè gent que té el conte-
nidor davant de casa seva no els hi fa 
gaire gràcia estar tot el dia amb olor a 
deixalla.
El quart problema serien les zones a 
netejar. Entenc que el centre de la ciu-
tat hagi d’estar especialment net per-
què és per on la gent hi passeja, però 
tampoc cal deixar les zones de poc ús 
brutes, més ben al contrari, són les que 
més s’han de netejar perquè és on es 
pot acumular més brutícia.
El cinquè i últim problema és el riu 
Anoia. Ja que només tenim un sol riu 
important a la ciutat cuidem-lo. En 
aquests moments està desastrós, hi ha 
arbres per terra, matalassos i deixalles 
i gaire bé no es veu l’aigua, i la que es 
veu és marró. La solució seria dedicar 
hores del servei de neteja a la seva cura, 
per a mantenir-ne les vores netes i que, 
la gent utilitza per r córrer, passejar o 
anar amb bicicleta ho pugui fer gau-
dint d’un bon paisatge.

AGRAÏMENT
Carmen Mansilla

Hem passat tres mesos i nou dies i a 
part de dir que ens hem sentit com a 
casa, no tenim paraules per expressar 
el nostre agraïment cap a l’hospital 
d’Igualada que sense cada un de vos-
altres no hauria estat possibles fer el 
gran pas que ha fet l’Ivan.
Us trobarem a faltar. Sempre sereu en 
els nostres cors. Mil gràcies.
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GRÀCIES

PATROCINEN:

A tots per ajudar-nos a  
fer -ho possible



V
eient un documental sobre sistemes 
sanitaris amb els meus alumnes, vaig 
escoltar una frase d’un parlamenta-
ri laborista anglès (Tony Benn) que 

deia: “para controlar a la gente hay que hacer dos 
cosas, primero asustarla y luego desmoralizarla”. 
El documental és una defensa dels sistemes na-
cionals de salut europeus, de caràcter universal 
i gratuït com el que tenim nosaltres. Des de fa 
molt temps i de forma recurrent es qüestiona la 
sostenibilitat econòmica dels mateixos amb ar-
guments del tot inexactes, i sóc molt mesurada 
qualificant-los com inexactes. Amb la repetició 
d’aquestes “veritats” es pretén espantar a la gent i 
preparar-la per acceptar l’establiment de mesures 
que, en general, tenen com a objectiu mercanti-
litzar el sistema sanitari i d’aquesta manera faci-
litar tot tipus d’espais als serveis privats dins del 
sistema públic, convertint en negoci tot allò que 
la gent pugui pagar.  
Quan escolto el qüestionament del nostre sistema 
de pensions i les propostes per fer-lo viable, em 
sona a la mateixa cançó. És un discurs que es repe-
teix de forma periòdica i que conté arguments in-
exactes que pretenen demostrar la inviabilitat del 
nostre sistema i la necessitat de migrar cap a altres 
models que, curiosament,  impliquen la entrada 
del sector privat.  Avui voldria parlar d’aquestes 
afirmacions inexactes sobre el sistema de pensions. 
La primera afirmació inexacte és la de la despesa 
excessiva, el nostre sistema de pensions no és car: 
el 2015 Espanya va gastar el 10,7% PIB en pensi-
ons, mentre la mitjana europea estava en el 13,5%. 
Això vol dir que la nostra despesa en pensions és 
de 30.000 milions d’euros l’any menys que la mit-
jana de la UE. Les dades demostren que a Espanya 
hi ha menys gent gran que en les principals econo-
mies de la UE i que gasta menys en pagar pensions 
(ocupa el setè lloc amb més població de més de 65 
anys i el quinzè en despesa de pensions). La segona 
afirmació inexacta és que l’augment de l’esperança 
de vida és la raó principal de l’augment insoste-
nible de la despesa, ens enganyen quan diuen que 
l’equilibri econòmic de la Seguretat Social depèn 
només de l’augment de l’esperança de vida. Aquest 
equilibri depèn també de factors demogràfics, com 
l’increment de la natalitat, els fluxos migratoris, la 
quantitat de persones en actiu, la productivitat del 
seu treball i la qualitat dels seus salaris i les seves 
cotitzacions. 
Quan dic que són afirmacions inexactes, no dic 
que siguin mentides, són interpretacions inte-
ressades de la realitat. Compartim el diagnòstic 
que el sistema públic de pensions s’enfronta a un 
important repte estructural per l’augment de la 
despesa previst en el futur, conseqüència de l’en-
velliment de la població i l’augment de la quan-
tia mitjana de les noves pensions enfront les que 
causen baixa. Vivim més i, en poques dècades, se-
rem més en la nòmina de la Seguretat Social: pas-
sarem dels 8 milions de pensionistes. I, la soste-
nibilitat pressupostària no és l’únic problema del 
sistema públic de pensions, volem destacar també 
la qualitat o el nivell de les seves prestacions. Ac-
tualment la pensió mitjana contributiva és d’uns 
880 euros mensuals, però prop del 60% dels i les 
pensionistes cobren per sota aquesta quantia.  La 
diferència doncs està en la proposta d’accions, 
què han fet i volen fer contra què proposem no-
saltres. Això serà motiu d’un altre article.   

F
a un any s’escollia i no-
menava el 130è President 
de la Generalitat de Ca-
talunya. Dies després es 

constituïa l’executiu del Govern de 
la Generalitat i, en el meu cas, pre-
nia possessió com a Delegada ter-

ritorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya 
Central. Així, en el darrer any he pogut veure, viure, 
conèixer, copsar i entendre, una realitat genuïna, ca-
racterística i particular del nostre país, la Catalunya 
Central. Un territori format per 6 comarques, 169 
municipis, més de 500.000 habitants i prop de 6.000 
km2. Un territori plural, amb riqueses inherents i 
amb vocació de millora i superació permanent, on 
he pogut mantenir reunions de treball amb el 65% 
dels consistoris dels municipis de la Regió Central, 
així com la totalitat dels Consells Comarcals i Con-
sells d’Alcaldes i d’Alcaldesses de la Catalunya Cen-
tral. I això d’acord amb les funcions i atribucions 
assignades i amb base a un triple objectiu. En primer 
lloc, ser corretja de transmissió dels projectes i de les 
necessitats del territori cap al Govern, i també de les 
propostes del Govern vers el territori, per tal que la 
seva gestió sigui més eficaç i eficient. En segon ter-
me, intervenir i incidir en les problemàtiques plan-
tejades, tant les d’un nivell més local, com les d’un 
àmbit més global, mitjançant els recursos a l’abast de 
la Generalitat de Catalunya. I en darrera instància, 
assolir reptes conjunts, entre els representants ins-
titucionals del territori de la Catalunya Central i el 
Govern, per treballar tots plegats vers la cohesió de la 

Q uan jo era petit, a l’es-
tiu m’agradava anar a 
l’era de l’avi durant el 
temps del batre. Men-

tre els grans treballaven de sol a sol, 
els petits gaudíem rebolcant-nos 
per la palla o caçant sargantanes 
pels marges. A mi m’atreia de ma-

nera especial la presència de la mula. Aleshores es 
batia encara a potes i l’animal es passava tot el matí 
donant voltes en cercle per fer caure el gra de les es-
pigues. M’agradava pensar que si fos un cavall, jo el 
muntaria i aniríem a córrer món. Però no. Era una 
mula i la tenien allà lligada; en realitat gairebé no 
es movia de lloc. A més, tenia la visió limitada per 
les orelleres que no li permetien veure-hi més enllà. 
Aquell món ha passat a la història. Però hi ha per-
sones que semblen voler-se mantenir en les condi-
cions d’aquelles mules. Tenen una visió monolíti-
ca de la societat, incapaços d’acceptar que es pot 
conviure amb altres formes de pensar. Tenia raó 
Machado quan deia de Castella: “Ayer dominado-
ra,/ envuelta en sus harapos,/ desprecia cuanto ig-
nora”. I quan els que adopten aquesta actitud són 
polítics, persones públiques amb responsabilitats 
de govern, em cau la cara de vergonya. No es tracta 
només d’ignorar la veritat sinó que sovint la ter-
giversen. Tergiversar la veritat és mentir, però si a 
més es fa menyspreant l’adversari, és que no han 

LAURA VILAGRÀ PONS, Delegada territorial del Govern a la Catalunya Central
@LauraVilagrPons
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D’on no n’hi ha, no en pot rajar

Un any central

Regió Central de Catalunya, com a element essenci-
al per aconseguir l’equilibri territorial de Catalunya, 
des de l’Àrea Metropolitana i la zona costera fins a 
les planes interiors i la serralada del Pirineu.
En correspondència amb el Pla de Govern de la XI 
legislatura, des de la Catalunya Central hem pretès 
i treballem intensament i de manera continuada a 
fi d’assolir un país que en el seu conjunt esdevingui 
més just, amb bones pràctiques, i amb més i millor 
feina. I això ho fem des dels diferents departaments 
del Govern de la Generalitat amb la corresponent 
descentralització i desconcentració de tasques, ser-
veis i funcions, amb vocació de vertebrar un estat del 
benestar per a tothom i una economia al servei de 
les persones.
Reptes com la millora de les vies de comunicació de 
l’àmbit, l’atenció a la realitat del món agrícola i ra-
mader, la preservació del medi, l’àmbit de salut, el 
transport i mobilitat a les nostres comarques, l’àmbit 
universitari, el conjunt dels serveis en l’àmbit d’en-
senyament, la promoció del teixit empresarial i pro-
ductiu, i tants d’altres aspectes que prenen com a re-
ferència nuclear l’atenció a les necessitats ciutadanes 
de la Catalunya Central, han estat i continuen essent 
reptes i oportunitats de millora present i futura pel 
nostre territori.
Així doncs, avancem decididament en fer efectius 
tots aquells reptes plantejats en el marc de la Cata-
lunya Central, i ho fem amb base al treball, l’esforç, 
l’honradesa i la proximitat, sense deixar d’atendre a 
l’objectiu i anhel col·lectiu de decidir sobre el nostre 
propi futur. Seguim.  

MONTSERRAT MONTANYA, Coordinadora 
ICV Anoia

Sobre les pensions (1)

entès res de res. 
Recordeu els comentaris referents al 9N del 2014? 
No paraven de fer-ne burla dient que allò era “una 
pantomima, una costellada, una pallassada”. Doncs 
ara resulta que aquella “costellada” s’ha convertit en 
el problema més important per al govern espanyol 
(Mariano dixit). Però no mouen un dit per resol-
dre’l. Incapaços de reconèixer la realitat, amb la 
mateixa prepotència que els dóna el poder porten 
als tribunals l’ex-president de la Generalitat, dues 
conselleres i el portaveu del Govern. Déu n’hi do 
per ser una costellada!
Aquests caps de fusta no escarmenten. La compa-
reixença del president i dos consellers de la Gene-
ralitat al Parlament europeu ha estat menystingu-
da i titllada de “tertúlia de cafè”. Garcia Albiol ha 
demostrat ser molt curt de gambals en afirmar al 
Senat que les 300 persones que hi assistiren eren 
“amiguets, la majoria d’ells subvencionats”. Però no 
devia ser tant una tertúlia de cafè quan l’eurodipu-
tat del PP González Pons ha enviat una carta perso-
nal a tots els membres del seu grup demanant-los 
“també com amic” que no hi assistissin. 
Davant la prestància dels tres representants del go-
vern català que –ells sí– han parlat “clar i català”, ac-
tituds com aquestes no fan més que deixar en ridí-
cul els promotors d’aquestes bajanades. Ells, però, 
no se n’adonen, perquè és ben veritat que “d’on no 
n’hi ha, no en pot rajar” .   
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Q ue Vilanova del Camí 
estigués políticament 
calmada era estrany. 

Molt estrany. Després d’anys 
d’enfrontament literal entre 
certs grups polítics, que van 
provocar creuament de quere-
lles judicials, després de tren-
car en dues meitats la secció 
local del PSC, semblava que 
l’adeu de Joan Vich amb tres 
dècades llargues d’alcaldia a 
les seves esquenes havia cal-
mat la situació, amb un go-
vern tripartit en minoria i una 
nombrosa oposició que no 
donava peu a més situacions 
desagradables...
Però tot era un miratge. Di-
marts 31, a les 12 del migdia, 
s’acabarà. La deixebla de Vich, 
Vanesa González, que va fun-
dar un nou partit (V365) amb 
el que va guanyar les eleccions, 
deixarà la vara, i els seus regi-
dors, i els de PDeCAT i ERC, 
passaran a les fredes cadires 
de l’oposició gràcies a la fi-
gura legal i democràtica de la 
moció de censura: guanyarà 
Noemí Trucharte, l’advoca-
da socialista amb qui el PSC 
a la comarca s’encomana per 
sobreviure. Serà la nova al-
caldessa de Vilanova, gràcies 
al suport de tres formacions 
més que, històricament, s’han 
arrencat els ulls les unes a les 
altres: Vilanova Alternativa, 
Independientes por Vilanova, 
i Decide. Darrere deixen un 
poble partit, dividit en dos 
trossos més clars que mai. No-
més cal veure les xarxes socials 
per adonar-se’n, en les quals 
els missatges dels darrers dies 
-molts d’un nivell baixíssim- 
no deixen lloc a dubtes. Vila-
nova entra en una fase política 
de difícil previsió, i, escoltant 
uns i altres, no se sap ben bé 
què s’hi guanya amb tot això. 
Caldrà deixar passar el temps 
per veure-ho.

L’oposició dona 
primer la cara
Aquesta setmana, oposició i 
govern han donat la cara per 
explicar els seus punts de vis-
ta, lògicament distants. Dues 
rodes de premsa que s’han fet 
amb protecció policial. Amb 
aquest detall ja n’hi ha prou 
per veure quin és el clima que 
es respira en el municipi.
Els primers en fer-ho van ser 
les quatre formacions que van 
decidir presentar la moció 

Dimarts al migdia es farà la moció de censura contra Vanesa 
González enmig d’un clima enrarit a Vilanova del Camí

de censura. VA, Decide, IPV i 
PSC van comparèixer a l’Edi-
fici d’Entitats en una roda de 
premsa que va ser transmesa 
en directe per Facebook i 
Twitter, el mai vist a l’Anoia.
L’alcaldable Noemí Trucharte 
va llegir un comunicat con-
junt en què es justifica la mo-
ció -”que l’alcaldessa va de-
manar fins a cinc vegades en el 
darrer ple, reptant-nos a pre-
sentar-la”, recordava- després 
de mesos en què “l’engany i la 
manipulació per part del go-
vern han estat una constant”. 
Per a Trucharte “Vilanova ne-
cessita un govern estable, que 
a més s’abaixarà un 50% els 
sous. No volem un govern que 
funciona a base de decrets o de 
decisions de juntes de govern”, 
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Kilian Tomàs (PSC): 
“Hem vist menyspreu i 

una conducta prepotent 
en l’alcaldessa”

Govern i oposició han explicat públicament aquesta setmana els seus punts de vista.

afirmava. Tot i això, els projec-
tes endegats “continuaran, de 
manera que hi haurà piscina 
i també casal de la gent gran, 
entre d’altres temes que estan 
en marxa. Ho respectarem”. 
Per la seva banda, Imma Gon-
zález (Decide), que va donar 
suport al pressupost munici-
pal del govern de l’any passat 
i que ha esdevingut clau en 
la presentació de la moció de 
censura, recordava que “a l’ini-
ci del mandat ja es va oferir un 
govern de concentració de tots 
els grups, però no va ser pos-
sible i per això vam donar su-
port a la força més votada, que 
era V365. Ara, però, veiem que 
no es compleixen els compro-
misos i que el govern ens ha 
enganyat”. 

González va dir que es va re-
unir quatre vegades amb el 
govern per negociar el pres-
supost municipal d’aquest 
2017, “però és el menys social 
dels darrers 40 anys a Vilano-
va”. La representant de Deci-
de explicava que “l’alcaldessa 
s’abaixarà el sou a la meitat, 
cobrarà 1.500 euros, s’elimi-
naran les tinències d’alcaldia 
que representarà un estalvi de 
6.000 euros mensuals, amb 
aquests diners es podran fer 
moltes coses”. Finalment, la 
regidora que va presentar “el 
Yoyas” com a alcaldable a les 
eleccions de fa un any i mig, 
anunciava que “he rebut co-
accions, amenaces i assetja-
ment aquests dies. Joan Vich 
intenta persuadir el meu en-

torn, perquè els preocupa 
perdre la cadira”.
Francisco Palacios (VA) 
apuntava que “hem fet un 
any i mig d’oposició cons-
tructiva, però ens hem trobat 
amb un govern que no com-
pleix els compromisos. De 
les sis propostes nostres que 
es van incloure en el pressu-
post, només se n’han fet dues, 
i d’aquella manera”. Palacios 
afegia que amb la moció de 
censura “l’únic que fem és 
complir la voluntat dels ve-
ïns, perquè som més regidors 
i més vots en total”. També 
aquest regidor -que va arribar 
a ocupar una cartera de go-
vern, fa anys, amb Joan Vich- 
afirmava que “hem rebut co-
accions, amenaces, insults i 
pressions, fins i tot a la feina”, 
i coincidia amb altres grups 
dient que  “tots hem rebut al-
guna trucada del govern per 
entrar-hi, però sempre se’ns 
deia que érem millors que els 
altres”. 
Kilian Tomàs (PSC) deia que 
des dels socialistes “sempre 
hi ha hagut voluntat de con-
sens, però hem notat un can-
vi radical en el govern, i ens 
sorprèn desagradablement 
que no s’hagi pogut arribar 
a un acord en el pressupost 
d’aquest any. Ens van dir que 
era el que era i no s’hi podia 
aportar res. Finalment, vam 
acordar una partida de 30.000 
euros per a uns projectes, a 
condició que ho presentéssim 
junts a la premsa, però no ens 
van donar garanties”. Tomàs 
afegia que “hem vist menys-
preu i una conducta prepo-
tent en l’alcaldessa, ha estat 
el motiu definitiu per acabar 
presentant la moció”.
Juan Manuel Cividanes (IPV) 
apuntava que “no hem rebut 
cap resposta a les propostes 
que va fer el nostre grup, els 
contactes sempre han estat 
unidireccionals”. Per al por-
taveu d’Independientes “han 
jugat amb tots els grups de 
l’oposició i ara es veurà com 
una majoria de 9 regidors 
dona més estabilitat a Vilano-
va, que és el que li fa falta. En 
el fons, V365 no té programa 
electoral”. 

Francisco Palacios 
(VA): “L’únic que fem és 
complir la voluntat dels 

veïns”

Juan M. Cividanes 
(IPV): “En el fons, 

V365 no té programa 
electoral”

Imma González (De-
cide): “El govern no 

compleix compromisos 
i ens ha enganyat”
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Joan Vich nega 
que hagi fet cap 
pressió a ningú

L’exalcalde de Vilanova, Joan 
Vich, ha fet arribar un escrit 
a aquesta redacció en el qual 
nega que hagi estat autor de 
cap pressió:
Amb Mentides 
no poden reeixir
Davant les injurioses acu-
sacions llençades per mem-
bres signants de la moció de 
censura de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, sobre hi-
potètiques pressions per part 
meva, vull desmentir de ma-
nera categòrica aquestes falses 
i gratuïtes afirmacions.
La meva posició sobre aques-
ta qüestió l’he expressada de 
manera clara i nítida públi-
cament i amb això crec que 
he acomplert amb un deure 
davant de l’opinió pública. 
Els que em coneixen saben del 
meu comportament i manera 
de fer.
Les mentides sobre la meva 
persona formen part d’una 
paranoia obsessiva per part 
d’aquest grups de polítics 
signants de la moció, de si-
tuar-me darrere de qualsevol 
cosa que passés a l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí.
Fa dos anys que vaig dimitir 
de l’Alcaldia assumint la res-
ponsabilitat la Vanesa Gon-
zález, persona amb la suficient 
capacitat, empenta i lideratge 
per a fer front amb èxit a les 
responsabilitats del càrrec, 
com en tot aquest temps s’ha 
demostrat.
En les darreres Eleccions Mu-
nicipals 2015, V365 amb la 
Vanesa al capdavant, va gua-
nyar-les clarament. Per tant, 
la moció presentada per PSC, 
VA, IPV, i Decide vulnera la 
voluntat majoritària manifes-
tada pel poble de Vilanova del 
Camí.
Tinc des del primer moment, 
com també ho ha fet poste-
riorment la ciutadania del 
nostre poble, confiança plena 
en la Vanesa, per la qual cosa, 
mai he intervingut i/o inter-
ferit en cap de les decisions 
municipals i perquè fa dos 
anys que vaig dimitir i a més 
estic allunyat de la militància 
política.
Per tot això, aquest desagra-
dable episodi forma part de 
la política d’aquests grups 
per intoxicar l’opinió pública 
i desprestigiar la figura de la 
pròpia Alcaldessa, cosa tanco-
varda, innoble i injusta com la 
mateixa moció de censura que 
aquest grups han presentat.

Joan Vich Adzet

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

“ En tot aquest temps des 
de les últimes eleccions 
municipals, no ha parat 

fins fer-me fora. Ja va fer-me 
fora del PSC, i ara m’ho farà 
de l’Ajuntament. S’han prio-
ritzat els interessos personals”. 
Les frases ho diuen tot respec-
te què pensa l’alcaldessa Va-
nesa González de la seva rival, 
la més que probable nova al-
caldessa Noemí Trucharte. Les 
batalles anteriors a les files del 
PSC -i d’altres qüestions que 
no val la pena comentar aquí- 
han acabat per fer irreconcili-
ables aquestes dues dones. 
Dimarts al vespre el govern 
va presentar-se a la premsa, 
en un acte públic al vestíbul 
de Can Papasseit, per exposar 
les seves opinions respecte la 
moció de censura, un dia des-
prés que l’oposició n’exposés 
els motius. “Des del moment 
zero l’ombra de la moció sem-
pre ha planejat, i no han parat 
fins assolir-ho, hem estat un 
govern sota el xantatge diari, 
sota pressió, les hem aguan-
tat de tots els colors”, deia 
González. “El que diuen són 
excuses de mal pagador, no 
poden justificar la moció per 
un tema de gestió, nosaltres 
hem estat oberts i comunica-
tius. L’actitud i el procés que 
hem mantingut amb el pres-
supost han estat les mateixes 
que l’any passat, no ha canviat 
res, però ells tenien clar des de 
l’inici que no donarien suport 
mai, una moció de censura no 
es presenta en vuit o deu hores”. 

Vanesa González i Noemí Trucharte, dues dones irreconciliables.

Vanesa González: “Trucharte no ha parat fins 
aconseguir fer-me fora, del PSC i ara de l’Ajuntament”

Vanesa González no es creu 
el pacte a què han arribat les 
fins ara quatre forces de l’opo-
sició. “S’han dit de tot fins fa 
dos dies, ningú no es pot creu-
re que es posin d’acord, però 
nosaltres estem tranquils, hem 
rebut el suport de centenars 
de persones aquests dies. És 
injust perquè ara que estàvem 
en el millor moment, quan 
més gent estava contenta, ens 
presenten la moció. Deixem 
els deures fets, els grans pro-
jectes estan encarrilats, mar-
xarem amb el cap ben alt. El 

nou govern viurà de renda”. 
González va anunciar que no 
pensa dimitir, és més, es vol 
tornar a presentar a les pro-
peres eleccions municipals. 
“Farem campanya des de ja, 
perquè no volem que ningú 
s’oblidi del que ha passat”.
Meritxell Humbert (ERC) i 
Jordi Baron (PDeCAT) van 
fer una extensa explicació de 
l’obra de govern, i van en-
trar menys en l’àmbit polític. 
Humbert afirmava que “hi ha 
hagut fins ara una bona entesa 
amb l’oposició, encara que 

això suposés que en alguna 
ocasió Esquerra fes un pas al 
costat, però també han inten-
tat que perdéssim la confian-
ça entre nosaltres, nosaltres 
no ens hem deixat vendre per 
cap promesa”. Barón deia que 
“aquesta moció és el fruit d’un 
cop orquestrat, mogut per la 
ràbia i la rancúnia, ho lamento 
sobretot pel municipi, perquè 
es mereix un govern que esti-
gui a l’alçada”.
Respecte les acusacions de 
prepotència, Vanesa González 
ho té clar: “sóc la mateixa 
de sempre, la del barri de la 
Pau, però a vegades el càrrec 
d’alcaldessa et fa tenir l’acti-
tud de no deixar-te trepitjar, 
treure les ungles no va mala-
ment en algunes ocasions”. Va 
mostrar-se també molt dece-
buda amb Imma González i 
Decide. “Sempre ha tingut la 
paella pel mànec, és trist però 
una formació que no va treu-
re ni 300 vots, té el futur de 
Vilanova en les seves mans. És 
injust”.
Respecte la reducció del sou 
a la meitat de la futura alcal-
dessa, González pensa que 
“això és populisme i dema-
gògia. Queda molt bé dir això 
de cara enfora, però si cobra 
la meitat que jo, segurament 
treballarà la meitat que jo”. 
L’encara alcaldessa confirma, 
tal i com va avançar el PSC, 
que els socialistes volien una 
roda de premsa conjunta en 
cas d’acord en el pressupost 
municipal del 2017 “però el 
que volien és que diguéssim 
que s’havia aconseguit gràci-
es a ells, i això no és correcte, 
perquè hi havia altres forces 
polítiques que també havien 
fet propostes... No, si en el 
fons hem estat massa bons!”.
També s’ha rumorejat amb 
insistència que la visita d’Ar-
tur Mas a la fira del Camí 
Ral va ser un detonant per la 
presentació de la moció entre 
quatre forces que són molt 
lluny de l’independentisme. 
“Si aquest és el motiu és una 
mostra del nivell polític de 
l’oposició”, diu González. “La 
realitat és que veien que ens 
estàvem afiançant a Vilanova, 
i no ho volen”.

Meritxell Humbert (ERC), Vanesa González (V365) 
i Jordi Baron (PDeCAT), en la roda de premsa.

Meritxell Humbert 
(ERC): “Han intentat 
que perdéssim la con-
fiança entre nosaltres, 
no ens hem deixat ven-
dre per cap promesa”

Jordi Baron (PDeCAT): 
“La moció és 

el fruit d’un cop 
orquestrat, mogut 

per la ràbia 
i la rancúnia”

“Hem estat un govern 
sota el xantatge diari, 
sota pressió, les hem 
aguantat de tots els 

colors”

“Que Trucharte 
s’abaixi el sou a la 

meitat és populisme i 
demagògia. Si cobra 

la meitat que jo, segu-
rament treballarà la 

meitat que jo”

El saló de plens de Vilanova serà escenari, dimarts, del canvi d’alcaldessa.



Des de la setmana passada, 
Catalunya Informació expli-
ca els titulars de La Veu de 
l’Anoia en els seus butlletins 
informatius, gràcies a l’acord 
que han subscrit l’Associació 
Catalana de Premsa Comarcal 
i Catalunya Ràdio. 
Cada divendres des de cada 
delegació territorial de Cata-
lunya Ràdio s’oferiran els ti-
tulars de totes les edicions de 
la premsa local i comarcal a les 
rodes informatives de Catalu-
nya Informació.         

Troben una dona morta en un 
dels edificis abandonats a Igualada
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Els veïns, farts de veure 
com gent sense sostre 
entra i surt d’edificis 

abandonats per la falli-
da de les constructores

L’estat de l’interior de l’edifici, lamentable. Fotos: JP

Les notícies de La Veu, 
cada divendres a 
Catalunya Informació

Des d’aquesta setmana, l’edi-
ció en paper de La Veu de 
l’Anoia està disponible a la 
plataforma digital iquiosc.cat. 
L’aplicació permet llegir les 
versions digitals de revistes 
especialitzades, diaris d’in-
formació general o premsa 
comarcal directament a l’or-
dinador, l’iPhone o l’iPad, i 
tenir les diferents subscripci-
ons aplegades en una mateixa 
biblioteca.
Iquiosc.cat és un projecte 
conjunt de l’APPEC amb dues 
associacions més, la Catalana 
de Premsa Comarcal i la de 
Premsa Gratuïta i Mitjans Di-
gitals. Actualment s’hi poden 
llegir més de cent publicaci-
ons del país.

Els exemplars de La 
Veu, a la plataforma 
digital iquiosc.cat

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

“ Entren quan i com vo-
len. La majoria són gent 
sense sostre, el cert és 

que no molesten, però també 
hi entren grups de joves, vés a 
saber a què. El que ja és el mà-
xim és que s’hi trobi un mort, 
això no tenen per què supor-
tar-ho els meus fills”. 
Les paraules són d’una de les 
veïnes del carrer Bisbe Tor-
ras i Bages, que es va posar 
en contacte amb La Veu per 
denunciar el lamentable estat  
d’un edifici d’habitatges “alt 
standing” que ocupa un ampli 
espai entre els carrers La Tor-
re i Torras i Bages, antigament 
les empreses tèxtils Successors 
de J. Pont SA i Solbru SA i una 
altra de transports. “A l’Ajun-
tament ens diuen que no hi 
poden fer res, perquè això té 
un amo, i ell és el responsable 
de tapiar-ho, però no ho fa”.
La constructora que va adqui-
rir els terrenys i va construir 
un edifici de pisos dúplex i 
un aparcament soterrani va 
fer fallida, i l’edifici va quedar 
del tot abandonat. Situació si-
milar es veu en altres parts de 
la ciutat, perquè d’edificis que 
han viscut el mateix procés 
n’hi ha uns quants. Terres de 
parquet, banys i cuines amb 

L’entrada a l’edifici, enorme, és molt fàcil,  gairebé a peu pla.

acabats de primera qualitat 
han estat literalment arren-
cats i molt material ha desa-
paregut. De fet, l’accés és fàcil, 
gairebé a peu pla, gràcies a uns 
amplis finestrals descoberts. 
Qualsevol persona hi pot en-
trar, també nens. A l’interior, 
el panorama és desolador. 
El passat dissabte 14 de gener, 
unes persones van localitzar 
el cadàver d’una noia. “Tenia 
una corda envoltada al coll, 
mig asseguda en una escala”, 
ens diu un testimoni. Els Mos-
sos d’Esquadra expliquen a 
La Veu que va tractar-se d’un 
suïcidi. Trist final en l’escenari 
més trist. 
A l’Ajuntament reconeixen 
el problema. El regidor Jordi 
Pont explica que “hi una pila 
de requeriments al propietari 
perquè tapiï els accessos, però 
no ens ha fet mai cas, i això 
que comporta importants 
multes... Ho haurem d’acabar 
tapant l’Ajuntament, amb la 
despesa que això suposa, per-
què l’edifici és molt gran”.

Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu d’aquest exemplar: 12 Euros

A Igualada podeu adquirir la revista a les següents llibreries:
Abacus, Aqualata, Jordana, La Maquineta, Llegim i Rabell.

Consulteu el sumari de tots els números a: 

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
amb més de d’un any d’antiguitat.

REVISTA D’IGUALADA
Apartat de Correus 372
08700 Igualada Tel. / Fax 93 804 93 40

Ja ha sortit el núm. 54

ANUNCI PÚBLIC DE CONCURRÈNCIA 
PER A OFERTA FORMATIVA

Creu Roja a l’Anoia cerca un centre de formació per a la realitza-
ció d’unes accions formatives de les següents especialitats:

Auxiliar de Magatzem 100h per a 15 alumnes a la localitat 
d’Igualada en horari de matí i durant el primer semestre del 
2017
Auxiliar de Serveis de Restaurant 100h per a 15 alumnes a la 
localitat d’Igualada, en horari de matí i al llarg del primer 
semestre del 2017
Formació en competències bàsiques i transversals secto-
rials 50h per a 15 alumnes a la localitat d’Igualada, en horari 
matí i al llarg del primer semestre del 2017.

El curs s’adreça a joves de la comarca de l’Anoia, d’entre 16 i 29 
anys, amb baixa quali�cació professional i que, prèviament, 
estiguin registrats al Sistema de Garantia Juvenil. Aquestes 
accions
estan incloses en el Programa Operativo de Empleo Juvenil” 
(POEJ), co�nançat pel Fons Social Europeu.

Les entitats interessades hauran de contactar amb Creu Roja a 
l’Anoia per sol·licitar les bases del concurs públic. Les propostes 
hauran de presentar-se, com a molt tard, el 31 de gener de 2017 
a
l’adreça de correu electrònic gloria.garcia@creuroja.org o al 
Carrer de Les Comes 34, 08700 Igualada.



REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més Peixos 
Dueñas, entre els 
seus clients, va sor-

tejar 500 euros. L’empresa té 
tres establiments un a Igua-
lada un altre a Sta Margarida 
de Montbui i un tercer a Vi-
lanova del Camí.
Els clients varen omplir les 

Ja hi ha guanyador del
sorteig de Peixos Dueñas

Igualada serà final d’etapa 
de la Volta Ciclista a Catalunya

butlletes als establiments 
corresponents i el sorteig es 
va realitzar al dia 14 de ge-
ner del 2017 a les 10 hores 
a la botiga del Carrer Lecco 
d’Igualada.
La guanyadora va ser la Sra. 
Carmen Garcia Garcia, veï-
na d’Igualada. L’empresa li 
dona l’enhorabona pel premi 
i li desitja que el gaudeixi.
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La polèmica sobre la 
contractació del govern 
municipal passa sense 
pena ni glòria pel ple, 

malgrat l’insistència de 
la CUP

REDACCIÓ / LA VEU 

E l dijous, 23 de març, 
Igualada acollirà el fi-
nal de la quarta etapa 

de la 97a edició de la Volta Ci-
clista a Catalunya. Aquest fet 
suposarà el retorn de la cursa 
ciclista més emblemàtica del 
país a la ciutat, vint-i-un anys 
després de l’última vegada. 
Serà l’onzena ocasió en què la 
prova tindrà un final d’etapa 
a la capital de l’Anoia, desta-
cant també el fet que, en dues 
edicions, va acollir l’última 
etapa i, per tant, s’hi va decidir 
el podi final. Aquest dimecres 
n’han fet la presentació l’al-
calde, Marc Castells, la regi-
dora d’Esports, Rosa Plassa, i 
el director general de la Volta, 
Ruben Peris.  
La tercera etapa unirà Mataró 
i l’estació d’esquí de La Moli-
na, a la Cerdanya. L’endemà, 

REDACCIÓ / LA VEU 

P er causes alienes a l’or-
ganització, s’ha suspès 
la conferència que Car-

les Capdevila (Director-fun-
dador del Diari Ara) havia 

Suspesa la xerrada de Carles 
Capdevila a l’Ateneu

d’oferir el proper dimarts  31 
de gener a l’Ateneu Igualadí, 
sota el títol  “Educar amb hu-
mor”. La xerrada s’emmarcava 
dins del pla de conferències 
que duen a terme les escoles 
Montclar i Mestral.

la quarta etapa sortirà des de 
Llívia i arribarà a Igualada per 
la carretera de les Maioles i 
Les Comes, trobant la línia de 
meta a l’Avinguda Barcelona. 
Divendres, 24 de març, la cin-
quena etapa enllaçarà Valls i 
Lo Port de Tortosa. 
La Volta Ciclista a Catalunya 
és la principal cursa per etapes 
que es disputa al país. Iniciada 

el 1911, és una de les proves 
més antigues a la península, 
només superada per la Volta 
a Tarragona, que va arren-
car el 1908. Igualada ha vis-
cut el final d’una etapa de la 
Volta Ciclista a Catalunya en 
deu ocasions fins ara. A ban-
da, Igualada ha estat punt de 
sortida de sis inicis d’etapa al 
llarg de la història.  

Castells evita mullar-se al ple sobre la 
denúncia de la CUP del cas Tickdi
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde Marc Castells i 
el govern municipal va 
evitar  donar respostes 

a la coneguda denúncia de la 
CUP sobre la contractació “a 
dit” de l’empresa d’un extre-

ballador de l’Ajuntament per 
a l’elaboració i gestió d’una 
aplicació per a telèfons mòbils 
en el comerç local, de nom 
Tickdi.
En la part final del ple mu-
nicipal en l’habitual “precs i 
preguntes” -punt que, extra-
nyament, no es va poder veure 
en directe per Internet- la for-
mació cupaire va fer un seguit 
de preguntes sobre el polèmic 
tema, però cap d’elles va ser 
resposta,  assegurant l’alcalde 
que ja les faria arribar per es-
crit. A més, les preguntes van 
ser dirigides a la tinent d’alcal-
de de Dinamització Econòmi-
ca, Àngels Chacón, però va ser 
l’alcalde Castells qui va pren-
dre la paraula.
Durant la mitja hora llarga de 
preguntes, Mateu també va 
afirmar que “qualsevol perso-
na pot veure de forma clara 
que hi ha hagut tracte de favor 
per part de l’equip de govern” 
i que “cal dir que el fet que de 
moment no s’hagi demostrat 
cap il·legalitat no vol dir que 

no sigui moralment reprova-
ble”, en resposta a l’al·legat fet 
per Chacón durant la roda de 
premsa de la setmana passada 
en què en defensava la legalitat 
alhora que comparava la CUP 
amb l’antic grup municipal 
de PxC: “pensem que aques-
ta comparació és tan ridícula 
que no és més que la prova del 
seu nerviosisme davant les ve-
ritats d’aquesta contractació.”
El passat 17 de gener el grup 
municipal de la CUP va de-
nunciar que el contracte que 
va formalitzar l’Ajuntament 
d’Igualada amb l’empresa de 
nova creació d’un extreballa-
dor de Dinamització Econò-
mica va ser fet sense cap mena 
de concurs i amb un cost un 
20% superior al que la pri-
mera Tinent d’Alcalde, Àn-
gels Chacón, va anunciar a la 
ciutadania en compareixença 
a premsa. Des de la formació 
es van fer públiques un seguit 
de preguntes que a hores d’ara 
resten encara sense respondre 
per part del govern de Marc 
Castells.
Val a dir que al dia següent 
de la denúncia, Chacón va 
comparèixer davant els pe-
riodistes amb abundant do-
cumentació i assegurant que 
totes les passes que s’havien 
fet estaven dins de la més es-
tricta legalitat.

93 805 00 94 www.ceina.com general@ceina.com

Formació ocupacional, continua i privada
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L’Obra Social de “la Caixa” destina 
12.250 € a la residència Pare Vilaseca
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Obra Social “la Caixa” 
ha destinat recentment 
12.250€ a la Residència 

Pare Vilaseca, centre gestionat 
pel Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI). La col·la-
boració ha permès adquirir 
10 llits articulats i un conjunt 
de mobiliari de jardí.
El passat dimecres, 18 de ge-
ner, s’ha realitzat l’acte d’en-
trega amb la presència del 
Director de l’Àrea Anoia-Baix 
Llobregat Nord de CaixaBank, 
Manel Trias, el Director de 
l’Oficina 0001 de CaixaBank, 
Jaume Palací, l’Alcalde d’Igua-
lada i President del CSSI, Marc 
Castells, i el Gerent del CSSI, 
Jordi Ferrer.
Els llits articulats adquirits 
disposen de plataforma ele-
vadora, matalàs i baranes, i 
permeten substituir 10 llits 
d’ús domèstic que encara uti-
litzaven alguns residents més 

La igualadina Xènia 
Castelltort, nova 
presidenta de la Jove 
Cambra de Catalunya autònoms. Les necessitats dels 

residents actuals requereixen 
d’aquests nous llits per ser 
més còmodes, permetre mo-
bilitzacions i treballs en dife-
rents nivells. També permeten 
l’ús de baranes a les nits per 
residents amb risc de caigu-
des.
El nou mobiliari de jardí in-
clou 5 taules extensibles i 30 
cadires de teca. Per les per-
sones grans i amb deteriora-
ment cognitiu es molt grati-

ficant poder gaudir d’estones 
a l’aire lliure, i la Residència 
Pare Vilaseca ha incrementat 
les activitats que es realitzen 
a la zona enjardinada del cen-
tre, incloent tallers de música, 
horticultura, tallers de lectura 
i sessions de tallers de memò-
ria i psicomotricitat. El nou 
mobiliari de jardí permet rea-
litzar en part la reposició ma-
terial desgastat i en part per 
poder incrementar el mobili-
ari exterior disponible.

Nou programa de Creu Roja per 
combatre l’atur juvenil a l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

C reu Roja a l’Anoia, 
seguint la línia de tre-
ball del “Programa 

Operativo de Empleo Juvenil” 
(POEJ), cofinançat pel Fons 
Social Europeu, donarà con-
tinuïtat aquest any a un pro-
jecte innovador de formació, 
activació, orientació i acom-
panyament sociolaboral per a 
joves. 
Aquest programa està dirigit a 
joves de la comarca de l’Anoia, 
d’entre 16 i 29 anys, amb baixa 
qualificació professional i que, 
prèviament, estiguin registrats 
al Sistema de Garantia Juvenil.
L’atur juvenil continua sent 
un dels problemes més relle-
vants del mercat de treball, 
abocant als joves a una situa-
ció de vulnerabilitat i exclusió 
social importants. Reactivar a 
les persones joves en l’àmbit 
formatiu-laboral i fer que re-
cuperin de nou els seus objec-
tius de futur és una prioritat 
urgent que cal abordar, acom-
panyant-los en la seva prepa-
ració i recerca d’oportunitats. 
L’objectiu principal del pla és 
l’activació de les persones jo-
ves no ocupades i no integra-
des en els sistemes d’educació 
o formació, que permeti la 

seva inclusió en el mercat la-
boral. 
Algunes de les accions pre-
vistes estan relacionades amb 
la capacitació professional, 
la formació en competències 
transversals tècniques i també 
el reforç i desenvolupament 
de competències bàsiques i 
personals per tal de millorar 
la ocupabilitat del participant. 
El programa contempla tam-
bé un seguit de mesures com-
plementàries amb l’objectiu 
de què la manca de recursos 
no suposi un fre a la partici-
pació; sobretot es prioritzaran 
ajudes vinculades a la realitza-
ció d’accions formatives i de 

conciliació. 
Un altre punt fort del projec-
te és la generació d’aliances 
empresarials a través d’una 
xarxa d’empreses col·labo-
radores que participaran de 
manera molt activa, reforçant 
la tasca d’orientació i forma-
ció que duu a terme la Creu 
Roja, com processos forma-
tius, pràctiques en empreses, 
gestió d’ofertes, mentoring, 
coaching empresarial...
Si esteu interessats o coneixeu 
persones que ho puguin estar, 
us podeu adreçar a Creu Roja 
a l’Anoia, Carrer de les Co-
mes, 34 d’Igualada o trucar al 
93 803 07 89.

El passat dissabte 21 de ge-
ner la Jove Cambra Interna-
cional de Catalunya va cele-
brar el seu acte de traspàs de 
poders a Igualada, en el marc 
del qual Xènia Castelltort 
va prendre possessió com 
a Presidenta de JCI Catalu-
nya 2017. L’acte va comptar 
amb la presència de l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells. 
Sota el lema #ACTUEM, Xè-
nia Castelltort presenta per a 
l’any 2017 un programa que 
posa èmfasi en la formació 
de qualitat i el creixement de 
l’entitat, amb el qual la seva 
candidatura va aconseguir el 
suport de les organitzacions 
locals el passat 23 d’octu-
bre de 2016, en el marc del 
Congrés Nacional de JCI 
Catalunya. Xènia Castelltort 
agafa el relleu de Xavier Biel-
sa, que ha fet una gran feina 
com a president de l’entitat 
durant l’any 2016. La igua-
ladina assumeix el repte de 
liderar l’entitat després de 
més de deu anys de dedicació 
al llarg dels quals ha ocupat 
càrrecs destacats tant dins de 
JCI Igualada com dins de la 
Junta Nacional de JCI Cata-
lunya. 
En aquest any que comença, 
Xènia Castelltort vol posar la 
JCI Catalunya al servei de la 
societat, oferint tot el seu po-
tencial per a la formació dels 
joves a través de l’organitza-
ció de projectes amb un im-
pacte social positiu. Aquesta 
aproximació pràctica permet 
alhora que els membres de 
JCI desenvolupin les seves 
habilitats de lideratge i de 
treball en equip, i altres com-
petències transversals que els 
són útils tant a nivell profes-
sional com personal. 
La Jove Cambra Internaci-
onal de Catalunya (JCI) té 
més de 50 anys, i té una forta 
presència als esdeveniments 
de caire internacional de JCI.  

Detingut un igualadí 
per robar un mòbil de 
800 euros, localitzat 
gràcies al seu Gps

Els Mossos d’Esquadra de 
l’ABP Anoia van detenir el 
passat 21 de gener, un home 
de 55 anys, de nacionalitat es-
panyola i veí d’Igualada com a 
presumpte autor d’un furt.
Tot va començar el mateix dia 
21 a la matinada quan a la víc-
tima li van sostreure la ban-
dolera. Dins d’aquesta i tenia 
el seu telèfon, el telèfon d’una 
amiga entre d’altres objectes 
personals. Es trobaven dins 
d’un bar i no es van adonar 
que un desconegut s’emporta-
va la bossa.
Al matí, les dues noies vana 
anar a la Comissaria de Mos-
sos d’Igualada per presentar la 
denúncia. I gràcies a una apli-
cació d’un dels telèfons sos-
trets, sabien la última posició 
per on havia estat.
Davant d’això, agents de la co-
missaria vana anar a fer recer-
ca per la zona on els marcava 
l’aplicació i juntament amb la 
denunciant van localitzar a la 
persona que portava el telèfon 
sostret, un Iphone 6s Plus per 
valor de 800€. Motiu pel qual 
va quedar detingut.
L’autor va quedar en llibertat 
el mateix dia de la detenció, 
després de declarar a la comis-
saria, amb citació per judici 
ràpid.

Autobús de l’ANC 
al judici a Artur Mas, 
Ortega i Rigau 
el 6 de febrer

A partir del 6 de febrer, tindrà 
lloc el judici a l’expresident 
de la Generalitat Artur Mas, 
l’exvicepresidenta Joana Orte-
ga i l’exconsellera Irene Rigau.
Des de l’ANC fan una crida a 
la mobilització “a tots els que 
vau participar en el 9N i a tots 
els demòcrates en general. La 
transcendència d’aquest judici 
ens demana fer un gest clar i 
sense reserves,”.
Pots inscriure-t’hi en el se-
güent enllaç: https://9nsom-
tots.cat”
L’Assemblea Territorial 
d’Igualada organitza autobús 
per facilitar-vos l’assistència. 
La venda de bitllets d’autobús 
tindrà lloc a l’Ateneu Igualadí, 
el dimecres 1 de Febrer de 11 a 
2/4 de 2 i de 7 a 9h, i el dijous 
2 de 7 a 9h. L’horari de sortida 
serà 2/4 de 7 del matí, des de 
l’estació de busos d’Igualada. 
La previsió es tornar a l’hora 
de dinar. El preu es de 9 euros.

JOVES D’ENTRE 20 I 24 ANYS QUE NI ESTUDIEN 
NI TREBALLEN A LA UNIÓ EUROPEA

Menys del 12%

Més del 22%

Entre 12 i 22%
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70 carruatges, 250 animals i moltíssima gent 
a la Festa dels Tres Tombs
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ANTIC GR.TRAGINERS / LA VEU 

L ’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada s’aco-
miada de les festes 

patronals en el seu 195è ani-
versari, amb una valoració 
positiva de tots i cadascun dels 
actes celebrats:
Divendres 13 de gener a les 12 
del migdia el dispar de mor-
terets donava el tret d’inici a 
les festes gremials, i al mateix 
dia, a les 8 del vespre i al Saló 
de Plens de l’Ajuntament hi 
hagué la presentació oficial 
de les Festes Gremials, amb 
la proclamació dels bande-
rers, pubilla i dames d’honor. 
Aquest honor correspongué a 
Domingo Sellés i Jorba, por-
tador de la bandera petita; a 
Amparo Sandiumenge i Esco-
bedo, portadora de la bandera 
gran; a Carla Paradell i Búr-
ria, com a pubilla i a Clàudia 
Búrria i Riera i l’Alba Gabriel 
i Puiggròs com a dames d’ho-
nor. L’acte acadèmic fou a càr-
rec de Jaume Singla i Sangrà, 
que a partir de la biografia de 
tres il·lustres traginers iguala-
dins, oferí als assistents unes 
paraules que ajudaren a conèi-
xer millor alguns detalls de la 
història de la ciutat. Montse 
Argelich, que s’estrenà com a 
Presidenta de l’Antic Gremi 
de Traginers, va mostrar-se 
il·lusionada i orgullosa de ser 
al capdavant de l’entitat. Oferí 
unes paraules d’agraïment cap 
a Magí Molas (anterior presi-
dent de l’Antic Gremi) al qual 
feu entrega d’una placa per 
a la tasca realitzada i també 
tingué un record cap als seus 
companys/es de Junta, així 
com per a totes aquelles per-
sones que fan possible la festa 
gràcies a la seva col·laboració.
El següent acte tingué lloc 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
dissabte 14 de gener, on es 
dugué a terme el Ball de socis 
amb l’orquestra Madison. A 
l’entreacte es van intercanviar 
unes paraules amb els prota-
gonistes de la festa i es realit-
zaren cinc sortejos de tortells 
gentilesa de les pastisseries 
Pla, Closa, Fidel Serra, Bon 
Tast i Altarriba. L’Il·lustríssim 
alcalde de la ciutat, el Sr. Marc 
Castells, feu acte de presència 
a l’acte i oferí unes paraules 
d’agraïment i encoratjament 
cap a la tasca realitzada per 
l’entitat.
 Dimarts 17 de gener a les 11h 
d’un matí gèlid, es celebrà el 

La Pubilla i Dames d’Honor. Foto: Manel Marimon Gomis.

Diumenge, torna el 
Mercat d’Antiguitats al 
Passeig Verdaguer

Arriba aquest diumenge el 
Mercat mensual d’antiguitats, 
col·leccionisme, art i artesa-
nia que se celebra cada últim 
diumenge de mes, a excepció 
dels mesos de juliol i agost, al 
Passeig Verdaguer. Antigui-
tats, peces de col·leccionisme 
i molt ambient durant tot el 
matí ompliran més de mig ki-
lòmetre del passeig.
Es tracta d’un sector molt fi-
del amb més de 100 expositors 
que es donen cita cada últim 
diumenge de mes a Igualada.  

Dimarts, taller sobre la 
gestió de la privadesa 
i dades a Internet, al 

Museu de la Pell

Internet va néixer en el món 
acadèmic, on eren pocs els qui 
feien servir la xarxa i tothom 
confiava en tothom. Quan va 
passar al món comercial i va 
convertir-se en un espai de 
centenars de milions d’usua-
ris va esdevenir un mirall de 
la societat, un entorn on les 
dades o la privadesa, sovint 
molt vulnerable, poden viatjar 
ràpidament a diferents con-
tinents i ser tractades per em-
preses o organismes amb dife-
rents motivacions i finalitats. 
Així doncs, voler protegir la 
informació no és una parano-
ia, és un dret que pot ser vul-
nerat molt fàcilment i que cal 
aprendre a defensar. Aquesta 
és la reflexió de partença de 
Jordi Delgado, responsable del 
taller gratuït sobre Privadesa i 
Protecció de Dades Personals 
a Internet, que s’impartirà el 
dimarts, 31 de gener, de 16 a 
20h al Museu de la Pell d’Igua-
lada, en el marc de l’exposició 
Immersos en les dades. [Una] 
adaptació de l’exposició ‘Big 
Bang Data’ del CCCB.  
Delgado és doctor en Infor-
màtica i professor titular del 
departament de Ciències de 
la Computació de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), fa classes a la Facultat 
d’Informàtica de Barcelona 
i és consultor d’Intel·ligèn-
cia Artificial a la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC). 
Les places són limitades i, 
per a participar en la cryp-
toparty, cal fer reserva prèvia 
trucant al 93 804 67 52 o per 
correu electrònic a: m.igua-
lada@diba.cat. Els assistents 
no han de ser experts en in-
formàtica, però es demana 
un mínim coneixement.

Solemne Ofici en honor a Sant 
Antoni, acompanyat dels cants 
de l’Schola Cantòrum. El Ball 
de Bastons d’Igualada va ofre-
nar l’acte amb alguns dels seus 
balls formant part de la comi-
tiva fins al final, i acompanyats 
també dels trabucaires “Els 
Voladors”, que encapçalaven 
un any més el seguici. La Ban-
da de Música d’Igualada, un 
cop més es cuidà de fer emoci-
onar als assistents amb la seva 
música i oferí la solemne Pa-
tera, per tal que els banderers 
onegessin les banderes. 
Dissabte 21, a 2/4 de 7 de la 
tarda, tingué lloc pels carrers 
de la ciutat la tradicional cer-
cavila encapçalada per la car-
rossa del Sant, seguida dels 
banderers, pubilla i dames i la 
resta de carruatges i cavalleri-
es. Al domicili dels banderers 
s’obsequià a tots els presents 
amb la tradicional coca i barreja.
Diumenge 22 de gener es 
va celebrar el 195è aniver-
sari dels Típics Tres Tombs 
d’Igualada, on la participació 
total va ser de 70 carruatges 
i 250 animals. Tot i la incer-
tesa metereològica el temps 
ve permetre realitzar l’acte 
amb tota la seva normalitat i 
van ser molts els espectadors 

que van omplir els carrers per 
presenciar el pas de carros, 
carruatges i animals. La pe-
riodista i presentadora de te-
levisió Helena Garcia Melero, 
que va participar de la festa, 
mostrà el seu agraïment i la 
seva satisfacció per haver-la 
pogut viure com a una igua-
ladina més.
Al migdia, i al restaurant Se-
soliveres, tingué lloc el dinar 
de germanor, en què enguany 
comptà amb la presència de 
Josep Rull i Andreu, Conseller 
de Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat de Catalunya, 
l’alcalde Marc Castells, i Pere 
Camps, regidor de Cultura de 
l’Ajuntament. Finalment, di-
lluns 23 es tanquen els actes 
amb la missa en honor als so-
cis traspassats, a l’església de 
la Soledat.
A banda de celebrar els Tres 
Tombs a la nostra ciutat, 
l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada també ja ha par-
ticipat en els Tres Tombs de 
Santa Coloma de Queralt i 
Martorell i ho farà propera-
ment en d’altres poblacions.



REDACCIÓ / LA VEU 

L a pista de gel d’Iguala-
da, que l’Ajuntament 
ha instal·lat durant les 

darreres setmanes a la Plaça 
de Cal Font va rebre 9.442 pa-
tinadors entre el 2 de desem-
bre de 2016 i el 15 de gener 
de 2017. El consistori duu a 
terme aquesta iniciativa des 
del Nadal 2014/2015, amb la 
voluntat d’incrementar l’ofer-
ta lúdica de la ciutat i estimu-
lar, d’aquesta manera, el seu 
atractiu comercial. Aquesta 
xifra suposa augmentar lleu-
gerament el nombre d’usuaris 
respecte l’any anterior, que va 
ser de 9.344 persones. 
Atenent a la procedència dels 
usuaris, s’observa també un 
increment dels de la mateixa 
ciutat, ja que un 56,5% resi-
dien a Igualada i un 43,5% 
procedien de fora. Més con-
cretament, pel que fa als vin-
guts d’altres indrets, un 31% 
eren de la comarca de l’Anoia 
i poc més del 12% van arribar 

Gairebé deu mil persones van passar 
per la pista de gel de Cal Font

d’altres punts de Catalunya i 
de la resta de l’Estat, com ara 
les Illes Balears. 
El regidor de Promoció Cul-
tural i Comerç, Pere Camps, 
considera que “aquestes xifres 
demostren novament que la 
pista de gel és una iniciativa 
que compta amb una gran ac-
ceptació a la nostra ciutat, que 
contribueix a fer més com-
pletes les festes de Nadal i que 
dota de més eines el nostre 
teixit comercial, fent-lo més 
atractiu per als visitants de 
fora”. Camps recorda també 

IGUALADA  |  15
LA VEU
Divendres, 27 de gener de 2017

que “la pista de gel té també 
un important component so-
cial i ha suposat un estímul 
solidari en unes dates molt 
especials, ja que aquells que 
contribuïen a la Marató de Jo-
guines de Creu Roja Anoia re-
bien invitacions per patinar”. 
Aquesta pista, que per tercer 
any s’ha instal·lat a Cal Font, 
formava part de la campanya 
Un Nadal de pel·lícula i, entre 
les més de cent activitats pro-
gramades, comptava també 
amb la posada en marxa del 
nou Ateneu Cinema. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament ha obert 
aquest mes de gener el 
termini de licitació per 

atorgar concessions de para-
des i magatzems del Mercat 
de La Masuca, un termini que 
romandrà obert fins el proper 
dia 20 de febrer. 
Actualment hi ha disponibles 
per escollir quaranta mòduls 
i cinc magatzems per tots 
aquells que vulguin iniciar 
una activitat al mercat muni-

S’obre un termini per a optar a una 
concessió de parada a la Masuca

cipal d’Igualada. La majoria 
han quedat buits els darrers 
mesos a causa de jubilacions o 
baixes definitives. 
En l’actualitat, dels 200 mò-
duls del mercat –les parades 
habitualment ocupen més 
d’un mòdul– n’hi ha 144 
d’ocupats i 40 de lliures. Els 
14 restants són d’ús municipal 
i estan dedicats, per exemple, 
a l’Aula de Cuina, la Ludote-
ca, l’Oficina d’Informació o 
la Sala d’Exposicions. De les 
botigues exteriors, ara mateix 

totes estan ocupades i no n’hi 
ha cap de disponible. 
Les taxes corresponents no 
han patit cap variació pel que 
fa a la licitació anterior, que es 
va fer l’any 2015. Tots els in-
teressats poden trobar la in-
formació a la Seu Electrònica 
del web www.igualada.cat i en 
un llibret informatiu que es 
pot recollir al mateix mercat 
i en diferents equipaments de 
l’Ajuntament. La documenta-
ció cal presentar-la al departa-
ment de Contractació. 
 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l dia 25 de febrer, a les 
18:30h, Igualada viurà 
una nova edició de la 

seva tradicional rua de Car-
naval. La celebració, coordi-
nada des del departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament, seguirà el recorregut 
l’habitual, sortint de la plaça 
de La Masuca i finalitzant a 
la Plaça Cal Font. En aquesta 

A partir del 6 de febrer ja us podreu 
apuntar per la Rua del Carnaval

ocasió, l’encarregat de muntar 
la carrossa del Rei Carnestol-
tes i elaborar el pregó serà el 
Col·legi Maristes, que celebra 
els dos-cents anys. 
El termini d’inscripcions per 
concursar i participar a la rua 
serà del 6 al 17 de febrer i la 
butlleta es pot trobar a www.
igualada.cat. Caldrà formalit-
zar-les a les oficines del depar-
tament de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament, a la Plaça 

Sant Miquel, 12. Les compar-
ses hauran de tenir un mínim 
de deu membres i s’atorga-
ran cinc premis de 500 euros 
i deu de 200 euros, amb tro-
feus també per les tres millors 
comparses. 
En acabar, a Cal Font, l’Antic 
Gremi de Traginers prepara-
rà la tradicional botifarrada, 
amb la col·laboració del Gre-
mi de Flequers de l’Anoia i 
Carrefour Igualada.



La Brigada Municipal es reforça amb 
23 nous efectius de plans d’ocupació
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L a Brigada Municipal 
d’Obres de l’Ajunta-
ment d’Igualada s’ha 

reforçat aquest any 2017 amb 
vint-i-tres persones proce-
dents de plans d’ocupació del 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC). Durant els propers 

Alain Afflelou a 
Igualada i Creu Roja 
Anoia s’uneixen per 
ajudar col·lectius 
desfavorits

L’establiment a Igualada 
d’Alain Afflelou, franquícia 
òptica líder a Espanya i Eu-
ropa, ha signat un acord amb 
Creu Roja Anoia que perme-
trà millorar la salut visual de 
persones en risc d’exclusió a la 
zona. 
Mitjançant aquesta iniciativa, 
Alain Afflelou Igualada podrà 
ajudar persones desafavori-
des que no tenen mitjans per 
corregir els seus problemes vi-
suals. Els professionals de l’es-
tabliment de la localitat oferi-
ran un servei i un tractament 
personalitzat a nens i adults 
que tinguin alguna necessitat 
òptica i els proporcionaran 
ulleres graduades en el cas que 
ho necessitin.
Creu Roja Anoia és una as-
semblea comarcal que atén 
persones amb dificultats soci-
als i treballa itineraris perso-
nalitzats per a elles. En casos 
extrems, complementa aques-
ta tasca amb ajudes bàsiques 
com ara alimentació, paga-
ment de subministraments, 
medicaments i altres neces-
sitats quotidianes. En aquest 
sentit, posa una atenció es-
pecial en gent gran i nens, 
col·lectius més vulnerables. A 
més, treballen en l’orientació 
laboral de joves. “Gaudir de 
salut visual és imprescindible 
per tenir un mínim de quali-
tat de vida, sobretot a l’hora 
d’estudiar, en el cas dels més 
petits, i de treballar, en el cas 
dels adults. Estem molt agra-
ïts amb la inestimable col·la-
boració que ens brinda Alain 
Afflelou Igualada. Amb la seva 
aportació, moltes persones 
amb dificultats podran acce-
dir a un servei fonamental que 
tothom mereix tenir”, afirma-
va Silvia Grados, coordinado-
ra de Creu Roja Anoia. 
Alain Afflelou és una com-
panyia vinculada a constants 
accions de solidaritat amb 
l’objectiu de conscienciar so-
bre la importància de la salut 
visual i oferir solucions òpti-
ques a col·lectius desafavorits. 
“Estem encantats de posar el 
nostre gra de sorra en la gran 
tasca de Creu Roja Anoia a la 
zona. Considerem que la salut 
visual és un requisit bàsic en 
la vida de qualsevol persona 
i esperem que amb aquesta 
col·laboració puguem ajudar 
molta gent”, apuntava Carles 
Cuñado, responsable d’Alain 
Afflelou Igualada.  

L’Hospital rep una beca 
del govern espanyol per 
un projecte de recerca 
en Neurociència i Salut 
Mental

El Consorci Sanitari de l’Ano-
ia (CSA) ha rebut per primer 
cop una beca del Ministeri 
d’Economia i Competitivitat 
del Govern central per finan-
çar un projecte de recerca en 
el camp de la Neurociència i 
Salut Mental, en concret so-
bre autolesions no suïcides 
en joves adults. Serà el primer 
projecte finançat amb fons 
públics que liderarà el CSA, 
al capdavant del qual estarà 
l’investigador Daniel Vega. La 
recerca, que es durà a terme 
íntegrament a la comarca de 
l’Anoia i que durarà fins al 
2019, ha rebut una subvenció 
de 58.000 euros.
La línia de recerca en Neuroci-
ències i Salut Mental del CSA 
va iniciar-se al 2008 amb un 
projecte finançat per Marató 
de TV3 i pretenia investigar 
les conductes d’autolesió en 
persones que pateixen tras-
torn límit de la personalitat, 
una malaltia mental que pot 
arribar a ser greu. Des de lla-
vors, els seus investigadors 
han participat en diferents 
projectes de recerca conjun-
tament amb altres hospitals i 
instituts de recerca. Aquesta 
trajectòria investigadora ha 
propiciat la consecució del 
finançament necessari per 
portar a terme el projecte 
que es titula: “Papel del pro-
cesamiento de la recompensa 
en las conductas de autolesion 
no suicidas en jovenes adultos 
con y sin trastornos limite de la 
personalidad”, aquest cop rea-
litzat íntegrament en la nostra 
comarca i liderat pel CSA.
Per realitzar el projecte, els in-
vestigadors portaran a terme 
diferents metodologies com 
ara la ressonància magnètica 
funcional, que permet avaluar 
el funcionament del cervell i 
la connectivitat entre les seves 
diferents àrees, o l’avaluació 
mitjançant smartphones.  Per 
un costat, s’avaluarà un grup 
de persones que rebi tracta-
ment psiquiàtric o psicològic 
al CSA i, per l’altre, es reclu-
tarà un grup de voluntaris en-
tre la població general d’entre 
18 i 30 anys. Aquest projecte, 
que tot just s’inicia, finalit-
zarà al desembre del 2019 i 
pretén impulsar un avanç en 
el coneixement de les conduc-
tes d’autolesió no suïcides en 
la població general i sobre la 
seva possible implicació amb 
la psicopatologia.

mesos duran a terme tasques 
de suport temporal al perso-
nal municipal en àmbits com 
ara el manteniment en l’espai 
públic i els equipaments mu-
nicipals o treballs en parcs i 
jardins, entre altres. 
El dimecres, 18 de gener, l’al-
calde, Marc Castells, acom-
panyat dels responsables de 

la Brigada, els va donar la 
benvinguda a l’Ajuntament 
i els va encoratjar a aprofitar 
aquesta oportunitat i treba-
llar amb veritable vocació de 
servei a la seva ciutat. La Bri-
gada Municipal de l’Ajunta-
ment d’Igualada compta a dia 
d’avui, aproximadament, amb 
una seixantena d’efectius.

Un nombrós grup dels Amics del Camí 
de St. Jaume passa per Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest passat diumen-
ge 22 de gener els 
Amics del Camí de 

Sant Jaume van fer la segona 
etapa del cicle que els ha de 
dur des de Montserrat a Llei-
da tot passant per Igualada, 
Cervera i Tàrrega. 
El grup, de 35 participants, 
estava format, com és habi-
tual, per pelegrins vinguts 
d’arreu de Catalunya. L’ac-
tivitat començà a l’alberg 
de pelegrins d’Igualada, ins-
tal·lació que els nombrosos 

pelegrins de fora de la ciutat 
no coneixien i que van poder 
visitar. 
El grup començà l’etapa en 
direcció a l’ermita de Sant 
Jaume Sesoliveres, als afores 
de la ciutat, on van ser re-
buts per l’alcalde, en Marc 
Castells. L’ermita és el punt 
més emblemàtic de Camí de 
Sant Jaume a l’Anoia, lloc 
de pas dels pelegrins des de 
fa segles. Tot seguit s’enfilà 
el camí cap a Jorba on van 
visitar l’alberg de pelegrins 
parroquial i l’oratori annex 
de Sant Jaume. Allà mateix 

van rebre la benedicció del 
pelegrí de mans de Mossèn 
Enric. 
La resta de l’etapa dugué els 
pelegrins a Santa Maria del 
Camí, Porquerisses i, final-
ment, després de la llarga 
pujada, a la Panadella on van 
arribar sense que la pluja 
descarregués ni una gota so-
bre els caminants.
La propera etapa tindrà lloc 
el 26 de març. Els detalls de 
l’activitat i les inscripcions 
es facilitaran a través del web 
de l’entitat: 
www.camisantjaume.com.
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L a Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA) ha tirat 
endavant per primera 

vegada un ambiciós procés 
participatiu per conèixer la re-
alitat i les propostes del sector 
empresarial de l’Anoia. Amb 
el nom de Fòrum Empresarial 
de l’Anoia, l’entitat ha reunit 
durant tot l’any 2016 més de 
300 empreses d’arreu de la 
comarca en diferents fòrums 
sectorials i territorials, on els 
empresaris han pogut expres-
sar els seus neguits i propos-
tes de millora. És tracta d’un 
exercici inèdit de cooperació 
empresarial que les empreses 
han valorat molt positivament 
i que fins i tot ja ha donat al-
guns resultats concrets en for-
ma d’accions i aliances secto-
rials. 
Tota la informació recolli-
da en les diferents trobades 
s’ha aplegat en un document 
titulat “Empresa i progrés. 
Conclusions i propostes dels 
fòrums sectorials i territorials 
de l’Anoia de 2016” i que es 
presentarà en el transcurs de 
l’acte que tindrà lloc el dijous 
dia 9 de febrer. El document 
incorpora no només la vessant 
de diagnòstic sinó, sobretot, 
de propostes de futur, fet que 
el converteix en un ambici-
ós full de ruta empresarial de 
l’Anoia per als propers anys. 
Els fòrums celebrats han aple-
gat empreses dels sectors de 
la construcció, el metall, l’im-
mobiliari, el químic, el pape-
rer, les TIC, les gestories i els 
concessionaris, entre d’altres. 
També s’han fet fòrums espe-

Els resultats del Fòrum 
Empresarial de l’Anoia es 
presentaran el 9 de febrer

La fira BSTIM, que tindrà força 
presència europea, es farà cada 2 anys

cífics d’autònoms i de dones 
empresàries, a més dels fò-
rums territorials a Igualada, la 
Conca d’Òdena, l’Alta Anoia i 
l’Anoia Sud. En total 17 troba-
des amb altíssima participa-
ció, que permeten donar una 
visió transversal i completa de 
la realitat empresarial a l’Ano-
ia, la segona comarca més in-
dustrial de Barcelona només 
per darrere del Moianès. 
 
Un acte obert amb cloenda 
d’Antoni Bassas 
El Fòrum Empresarial de 
l’Anoia aplegarà a l’Ateneu 
el dia 9 de febrer a les 18:30h 
molts dels empresaris que 
han participat ens els fòrums, 
agents polítics i socials de la 
comarca i diverses autoritats, 
com el conseller d’Empresa 
i Coneixement Jordi Baiget i 
l’alcalde d’Igualada Marc Cas-
tells, a més del president de la 
UEA Blai Paco.  
L’acte servirà per presentar 
el diagnòstic de les trobades 
i per desvelar algunes de les 
properes accions que s’impul-
saran des de la UEA per mi-
llorar la competitivitat de les 
empreses de l’Anoia, moltes 
de les quals han estat inspira-
des i proposades pels propis 
fòrums. El Fòrum serà presen-
tat pel periodista igualadí Joan 
Maria Morros, cap d’informa-
tius de Rac1, i tancarà l’acte el 
periodista Antoni Bassas, que 
aportarà el seu punt de vista 
de la vessant empresarial de 
l’Anoia. 
L’acte, organitzat per la UEA, 
és obert a tothom però es de-
mana inscripció prèvia a la 
pàgina web uea.cat. 
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Diverses marques 
europees de països 

com Suècia, Noruega 
i Itàlia han anunciat 
que participaran al 

certamen, que es farà 
els dies 22 i 23 de febrer 

a l’Escorxador
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L a tercera edició de BS-
TIM, que tindrà lloc els 
dies 22 i 23 de febrer a 

Igualada, ha aconseguit con-
solidar-se, no només per la 
participació en nombre d’ex-
positors –que reedita els de 
les edicions anteriors- sinó 
per l’interès internacional que 
desperta. Diverses marques 
europees ja han manifestat la 
seva intenció de visitar BS-
TIM, com la Noruega YAYA, 
les marques sueques Diana-
Orving i House of Dagmar o 
les italianes Iceberg o Happys-
heep, entre d’altres, i es preveu 
que la llista de compradors in-
ternacionals inscrits, ja siguin 
de marques, grans distribuï-
dores o dissenyadors, s’incre-
menti en els propers dies. 
D’altra banda, els organitza-
dors de BSTIM –Fira d’Igua-
lada, l’agrupació tèxtil FAGE-
PI i l’Ajuntament d’Igualada-,  
han signat un acord de col·la-
boració amb l’Associació Tèx-
til de Portugal (ATP), que farà 
que BSTIM es pugui promoci-
onar a la fira Modtissimo que 
tindrà lloc a Porto (Portugal) 
els dies 15 i 16 de febrer, i la 
setmana següent una repre-
sentació de fabricants tèxtils 
portuguesos tindran un espai 
dins del recinte firal de BS-
TIM. 
L’acord signat també preveu 
d’altres intercanvis i col·la-
boracions orientats a atraure 
conjuntament la producció 
de grans marques que fins ara 
recorrien al mercat asiàtic i 
oferir-los la possibilitat de fa-
bricar en proximitat. L’acord 
amb l’associació portuguesa 
ATP és una acció més d’in-

Les primeres edicions s’han fet a l’Escorxador.

ternacionalització que pretén 
projectar la fira tèxtil catalana 
com a referent europeu del 
punt. 
 
Un certamen biennal 
Arribada ja al punt de conso-
lidació i havent acomplert de 
nou els objectius d’expositors 
per a l’edició de 2017, l’orga-
nització de la Fira BSTIM ha 
decidit que passi a celebrar-se 
cada dos anys, que és la perio-
dicitat que ja estava prevista 
en el pla de desenvolupament 
inicial si bé es va acordar que 
els primers anys fos anual per-
què es pogués fer un lloc dins 
del sector. 
Han estat els propis expositors 
els qui han demanat que la 
cita se celebrés cada dos anys, 
ja que en un sol any el sector 
industrial no incorpora prou 
novetats i les empreses pro-
ductores no generen noves 
capacitats o serveis que s’ha-
gin de presentar a marques i 
distribuïdors. De fet, alguns 
expositors ja venien cada dos 
anys.  
Amb aquesta decisió, BSTIM 
s’adequa a un sector, el del 
mercat tèxtil, on és habitual 
que les fires se celebrin cada 
dos o, fins i tot, cada quatre 
anys, com és el cas de les fires 
de maquinària tèxtil com Tec-

htextil. De fet, Fira d’Igualada, 
amb una llarga experiència en 
l’organització de fires indus-
trials, celebra Maqpaper cada 
dos anys justament per ade-
quar-se a les dinàmiques del 
sector. 
Finalment l’organització 
també preveu que celebrar la 
fira cada dos anys permetrà 
concentrar més presència de 
compradors internacionals i 
augmentar el número d’expo-
sitors, ja que es reforçarà com 
una cita ineludible en el calen-
dari.  
Els anys en que no hi hagi 
edició física de BSTIM, la 
Fira realitzarà diferents acti-
vitats que ajudaran a la pro-
moció de la marca BSTIM i 
les seves empreses exposi-
tores en el marc d’esdeveni-
ments sectorialment relle-
vants.      
La fira tèxtil BSTIM (Best 
Solutions in Textile Manu-
facturing) està organitzada 
per Fira d’Igualada i l’agru-
pació tèxtil FAGEPI amb 
el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada i té per objectiu 
estimular la fabricació tèxtil 
de proximitat i enfortir la in-
dústria local. La tercera edi-
ció tindrà lloc els dies 22 i 23 
de febrer de 2017 al recinte 
de l’Escorxador d’Igualada.  

Els organitzadors de 
BSTIM han tancat un 
acord amb l’associació 
tèxtil de Portugal per 
a promocionar la fira 
igualadina al certa-
men Modtissimo que 

es farà a Porto

El Fòrum és el projecte 
de cooperació empresa-
rial més gran que s’ha 
fet mai a l’Anoia, amb 
la participació de més 

de 300 empreses 

L’acte es farà el 9 de 
febrer a l’Ateneu amb 

el Conseller d’Empresa 
i Coneixement Jordi 

Baiget i amb la partici-
pació d’Antoni Bassas



REDACCIÓ / LA VEU 

C ampus Motor Ano-
ia ofereix a les se-
ves instal·lacions de 

Castellolí la formació “Anoia 
Connected Car Living Lab”, 
dirigida a persones amb perfil 
emprenedor i amb motivació 
per adquirir i aplicar con-
tinguts del vehicle autònom 
i connectat. Els participants 
aprendran sobre el desenvolu-
pament i seguretat de vehicle 
connectat, cooperatiu i autò-
nom, nous conceptes de mo-
bilitat urbana, el paper dels 
operadors d’infraestructures 
que suporten aquest tipus de 
vehicles així com l’impacte i 
les oportunitats que generarà 
la presència d’aquests vehi-
cles, i també sobre les me-
sures de ciberseguretat que 
s’han de dissenyar per evitar 
els mals usos d’aquesta tec-
nologia, entre d’altres. També 
es formarà a l’alumnat sobre 
els processos de gamificació 
i el designThinking, tractant 
temàtiques que van des del 
propi procés de gamificació 
fins a la categorització dels 
jugadors tipus, segons com-
portament a l’hora de jugar. A 
més, aquesta formació també 
inclou temari d’emprenedoria 
per a tenir eines que prendran 
una importància cabdal pels 
alumnes amb un projecte de 
futur relacionat amb el vehicle 
connectat.
La formació comptarà amb 
professorat provinent d’em-
preses i entitats referents en 
la temàtica com Applus IDI-
ADA, RACC, SEAT, Eurecat, 
Servei Català de Trànsit, UOC, 
Ajuntament de Barcelona, 
Abertis, Ericsson, Pildo, Insti-
tut de Robòtica i Informàtica 
Industrial (UPC), Geomoti-
on Games i Computer Vision 
Center (UAB). Els professors 
experts avaluaran el projecte 
empresarial i valoraran la im-
plicació de cada persona i el 
treball del grup.
El curs es desenvoluparà a 
partir del dia 7 de febrer fins el 

Campus Motor ofereix 
un curs de formació 
sobre el “cotxe del futur”

El significatiu sector paperer de l’Anoia 
es mobilitza per fer front a nous reptes

30 de maig, els dimarts de 9h a 
14:30h i de 15:30h a 19h, a les 
a les instal·lacions del Cam-
pus Motor Anoia. Per a ins-
criure’s cal enviar un correu 
electrònic a info@campusmo-
tor.eu amb les dades personals 
(nom, cognoms, direcció i te-
lèfon de contacte) i el CV. A la 
mateixa adreça també es pot 
sol·licitar més informació.
La formació està finançada 
al 100% pel  Consell Comar-
cal de l’Anoia  (Campus Mo-
tor Anoia), el Departament 
d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, 
Catalunya Emprèn i el Fons 
social Europeu de la Unió Eu-
ropea, per tant, a l’alumne no 
li suposarà cap cost. Aquesta 
formació també compta amb 
la col·laboració del Clúster de 
la Indústria d’Automoció de 
Catalunya (CIAC) i Applus 
IDIADA.
Aquesta formació està relaci-
onada amb el projecte d’es-
pecialització i competitivitat 
territorial (PECT) del mateix 
nom de la formació “Ano-
ia connected car living lab”, 
impulsat entre d’altres pels 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
els ajuntaments de Castellolí 
i Igualada, Parcmotor Caste-
llolí, la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), el Clúster 
de l’Automoció de Catalu-
nya i el Clustermoto, i que té 
per objectiu que l’Anoia for-
mi part d’una estratègia i de 
l’ecosistema de consolidació 
del vehicle connectat i autò-
nom a Catalunya.
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El curs està finançat al 
100% per la Generalitat 
i el Consell Comarcal, i 

es farà a partir 
del 7 de febrer
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E mpreses del paper, el 
cartró, el tissú i els ma-
nipulats han estat tre-

ballant colze a colze diferents 
aspectes de la competitivitat 
empresarial que les pot fer 
fortes com a sector. Així ho 
han desenvolupat el darrer 
trimestre del 2016 en diver-
ses taules de treball i jornades 
organitzades per la Unió Em-
presarial de l’Anoia (UEA) i 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí al Centre d’Innovació 
Anoia, amb el suport de la Di-
putació de Barcelona. 
Han estat quatre taules em-
presarials, de treball, que han 
permès a més de 40 repre-
sentants d’empreses posar de 
manifest necessitats, oportu-
nitats i possibilitats de millo-
ra, sempre sota la premissa de 
la col·laboració empresarial i 
la interrelació d’empreses del 
mateix sector.
En la taula de formació es va 
posar especialment de ma-
nifest la dificultat per trobar 
personal format i qualificat en 
el sector i es va lamentar espe-
cialment la manca de forma-
ció professional a nivell de Ca-
talunya pel sector paperer, una 
vegada eliminats, per part del 
Ministerio, els cicles forma-
tius de pasta i paper. En aquest 
sentit, l’aposta del Milà i Fon-
tanals per l’especialització en 
paper dels graus de laboratori 
es valora molt positivament 
per part de les empreses, però 
mancaria encara una formació 
tècnica i possiblement més in-
tegral que permetés tenir co-
neixement tècnics del sector, 
amb continguts sobre fabrica-
ció, converting, medi ambient, 
qualitat i altres temes d’interès 

Una de les trobades del sector, al Centre d’Innovació Anoia.

La instal.lació del 
complex de Parcmo-
tor continua posicio-
nant-se com un refe-

rent en la investigació 
del sector del motor

transversal pel sector. 
La trobada de cooperació em-
presarial va comptar no no-
més amb la presència de di-
verses empreses de la comarca 
sinó també amb algunes de 
fora de l’Anoia (La Pobla de 
Lillet, la Riba i Sant Pere de 
Riudebitlles) i amb el Cluster 
del Papel de Euskadi. Va ser 
una sessió molt enriquidora 
en què els assistents van poder 
conèixer el model basc de co-
operació en el sector paperer i 
van posar de manifest l’interès 
en treballar col·lectivament, 
com a sector d’àmbit nacio-
nal, per la millora de les possi-
bilitats i la competitivitat d’un 
sector fort i amb presència a 
nivell de Catalunya.
La tercera trobada va perme-
tre posar sobre la taula un 
dels aspectes que menys so-
len compartir-se a nivell de 
desenvolupament industrial: 
la innovació en productes i 
processos. Els assistents van 
compartir les experiències 
de col·laboració amb centres 
d’investigació i universitats, 
així com els diversos punts de 
vista en temes comuns com 
la nanocel·lulosa, el reaprofi-
tament dels fangs i la recupe-
ració de residus. La taula va 
comptar també amb la Uni-
versitat d’Igualada i el centre 
LEITAT.
En matèria de seguretat i 

manteniment industrial, la 
sessió de treball va permetre 
compartir diversos punts de 
vista sobre problemàtiques 
comunes en matèria de se-
guretat, com els elements de 
protecció, els riscos per soroll i 
incidents freqüents, els dispo-
sitius d’home mort o les pos-
sibilitats en la delimitació i el 
control d’accés a les fàbriques, 
així com la importància en la 
comunicació fluida entre caps 
de manteniment per neces-
sitats puntuals de recanvis o 
materials, i també la necessitat 
de vetllar per una bona senya-
lització de fàbriques i empre-
ses per la dificultat d’accés que 
tenen bona part d’indústries 
del sector.

Hi haurà més accions
Aquestes accions responen a la 
continuïtat del projecte de di-
namització del sector paperer 
que de manera conjunta, es 
porta a terme des de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí i la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i que tindrà con-
tinuïtat al llarg d’aquest 2017 
amb altres accions dirigides al 
reforç i la millora de la com-
petitivitat i cooperació en el 
sector del paper, el cartró i els 
manipulats.

S’han fet  diverses 
taules de treball al 
Centre d’Innovació 

Anoia, amb el suport 
de la Diputació, amb 

la presència de més  de 
40 empreses

La dificultat de trobar 
personal qualificat i 

ben format continua es-
sent un problema, així 
com també la recerca 

de millors mesures 
de seguretat
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QUI HERETA LA MEVA PART SI RENUNCIO A L’HERÈNCIA DEL MEU PARE?

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

Rècord de pujada en el rebut de la llum: el consum només 
explica el 28,8%. La resta són costos regulats i impostos
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INÉS LUMBRERASJOSEP JUNYENT

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Esto liga con lo que decíamos antes: con esos contratos (y esos salarios) 
¿Cómo van a sostenerse las pensiones?

I per poder fer efectiu el resultat. Els pressupostos són im-
prescindibles per executar les estructures d’estat.

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO, Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Periodista. Cap de secció d’Expansión.

A questa setmana ha vingut a la meva 
notaria en Pere, recentment ha mort el 
seu pare, client de la notaria, i per di-
ferents motius desitja renunciar a l’he-

rència. Volia informar-se de quina manera podia 
renunciar i a qui li correspondria la seva part, si als 
seus fills o als seus germans. 

Renunciar (o repudiar segons diu el nostre Codi Ci-
vil) a una herència implica moltes conseqüències, 
i per això li expliquen en el nostre despatx els seus 
efectes:

1) Si renuncio a l’herència puc penedir-me i accep-
tar després?. Això no és possible, la renúncia és ir-
revocable, i una vegada renunciada no es pot, en un 
moment posterior acceptar l’herència. 

2) Renunciar si hi ha testament: habitualment en els 
testaments hi sol aparèixer una segona opció (subs-
titució) per als casos que el nomenat hereu o legatari 
mori abans que el testador o renunciï als béns. En 
aquests casos s’haurà d’aplicar aquesta substitució 
conforme surti en el testament.

3) Renúncia si no hi ha testament:  quan no hi ha 
testament, s’hauria de tramitar l’anomenada acta de 
declaració d’hereus abintestat, i al renunciar a l’he-
rència no passaran a heretar els fills del renunciant, 
sinó que la seva porció de l’herència acreixerà als al-
tres cohereus. En aquest cas, per exemple, no hereta-
ran els fills d’en Pere, sinó els seus germans. 

4) Puc fer la renúncia de forma verbal, sense do-
cumentar-la?.  Degut als seus importants efectes 
la renúncia a Catalunya ha de ser davant Notari, 
no és vàlida la renúncia fet en document privat o 
verbalment. 

CARLOS JIMÉNEZ

Només a les entitats 
financeres se’ls permet ser 

“jutge i part”.

LIDIA OLIVENZA

E
n referència al real decret-llei 1/2017 
de mesures urgents de protecció de 
consumidors en matèria de clàusula 
sòl; el passat dia 21 de Gener es va 

publicar al BOE el Real Decret-Llei que fixa 
mesures de protecció pels consumidors que 
tenen subscrit un contracte de préstec hipo-
tecari amb clàusula sòl, és a dir, amb un tipus 
d’interès mínim, de tal manera que encara 
que baixi l’Euribor sempre s’apliqui aquest 
tipus d’interès mínim fent que el préstec sigui 
variable exclusivament a l’alça.
En relació a aquesta norma sobten vàries co-
ses.
En primer lloc, si el Govern espanyol volia 
protegir els consumidors dotant-los d’un 
mecanisme ràpid per recuperar els diners que 
han pagat de més en virtut d’aquesta clàusula, 
no calia que esperés a que sortís la sentència 
del Tribunal de Justícia de la UE del passat dia 
21 de Desembre, recordem que el Govern es-
panyol només ha reaccionat després d’aques-
ta sentència com si amb anterioritat no hi 
haguessin hagut reclamacions motivades per 
aquesta causa.
En segon lloc, fa certa gràcia que la norma 
parli de procediment ràpid quan se’ls dóna a 
les entitats financeres 4 mesos (amb la nor-
mativa de Banc d’Espanya són 2 mesos) per 
contestar i a sobre no se’ls obliga a fer-ho, o 
sigui, poden transcórrer els 4 mesos i que el 
consumidor afectat no rebi contesta per part 
de l’entitat cosa que farà allargar encara més 
els temps, doncs, a una possible reclamació 
judicial (si el Banc no contesta) se li hauran 
de sumar aquests 4 mesos de més.
Però el que encara és més xocant, si se’m per-
met l’expressió, és que el banc pugui pagar no 
amb diners sinó amb el que el Real decret-llei 
anomena ”mesures compensatòries distintes 
de la devolució d’efectiu” (Disposició addici-
onal segona), el qual pot semblar una presa 
de pèl doncs permet al banc que, enlloc de di-
ners, pagui amb un fons d’inversió, una pri-
ma d’assegurança o un pla de pensions.
Només a les entitats financeres se’ls permet, 
via legislativa, ser “jutge i part” alhora de res-
cabalar als seus clients-consumidors d’una 
mala praxi que només elles han fomentat.   

LES CLÀUSULES SÒL

LIDIA OLIVENZA RIBÉ, LOR Advocats
Especialistes en dret bancari
loradvocats@gmail.com

5) Que  succeeix si l’hereu té deutes i renúncia a 
l’herència? En aquest cas, si els creditors de l’he-
reu se senten perjudicats poden impugnar judici-
alment aquesta decisió en el termini de 1 any des 
de la renúncia.

6) Si el causant difunt té deutes importants o desco-
neguts: S’ha de tenir en compte que per l’acceptació de 
l’herència pura i simple, l’hereu respon dels deutes del 
difunt i de les càrregues hereditàries, no només amb 
els béns hereditaris, sinó també amb els béns propis. 
Per això, a més a més d’una renúncia simple a aquesta 
herència, és possible l’anomenada acceptació a bene-
fici d’inventari (obligatòria a Catalunya en el cas de 
menors i persones subjectes a tutela, entre d’altres). 
Consisteix en fer un llistat dels béns de l’herència i 
dels seus deutes i càrregues hereditàries, i una vegada 
realitzat l’inventari en el termini de 6 mesos, prendre 
una decisió definitiva sobre la mateixa. Aquest tipus 
d’acceptació és convenient en cas de sospitar que po-
den existir deutes d’import elevat sense conèixer-se 
exactament la seva quantia. 

7) Renúncia a favor de persona determinada: Em 
planteja en Pere la possibilitat de renunciar a favor 
d’un dels seus germans, amb el que té major relació. 
És possible  però té major cost fiscal ja que tributarà: 
a) en Pere per l’impost de successions com si hagués 
acceptat l’herència. b) el seu germà en Joan per efec-
tuar-se el equivalent a una donació. 

8) És possible renunciar en vida del causant abans 
de que mori o he d’esperar-me a la seva mort? En 
principi no és possible la renúncia al dret de legítima 
abans de la mort del causant, excepte en uns supòsits 
residuals de pactes en determinats casos, no molt ha-
bituals a la pràctica. 

9) No pot fer-se en part, a termini o condicionalment: 
és a dir, en Pere no pot renunciar a una part de l’he-
rència i acceptar l’altra, o renunciar de forma condici-
onada a que es compleixi  o no un fet. 

10) Renúncia prescrita: en el cas que hagi transcor-
regut més de quatre anys i mig des de la defunció del 
causant, si en Pere renuncia a l’herència s’interpreta 
que hi ha una donació, i la Generalitat ens girarà una 
liquidació de l’impost corresponent a la mateixa.  

11) Renúncia de menors d’edat: per renunciar a les 
herències o llegats de menors d’edat, caldrà que la re-
núncia sigui feta pels pares del menor  i a més a més 
hauran de comparèixer a la renúncia els avis paterns i 
materns del menor, un de cada banda i el de més edat, 
per tal de no acudir a la autorització judicial.   

Renunciar a una herència 
implica moltes conseqüències. 

L. OLIVENZAC. JIMENÉZ
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G
rup Carles Advocats organitza per al 
proper dia 8 de febrer, a 2 quarts de 7 
de la tarda, una sessió informativa ar-
ran del recent reconeixement per part 

de la justícia europea de la nul·litat de les clàusu-
les sòl contingudes en les hipoteques subjectes a 
interès variable, així com la seva repercussió fis-
cal. La sessió anirà a càrrec d’Eulàlia Closa, advo-
cada de l’àrea jurídica de Grup Carles Advocats, 
i Quim Carles, economista i especialista tributari 
de Grup Carles.

Grup Carles Advocats pretén, amb aquesta po-
nència, posar en coneixement de totes aquelles 
persones que es vegin afectades per clàusules 
sòl a les seves hipoteques, el dret a recuperar la 
totalitat de les quanties abonades a les entitats 
bancàries per aquest concepte, com s’ha de pro-
cedir per a la reclamació d’aquesta devolució i 
quina serà la seva repercussió fiscal.  Així mateix, 
el bufet igualadí vol traslladar al públic assistent 
el dret a reclamar la devolució de les despeses de 
formalització de les hipoteques (notaria, registre 
o impost d’actes jurídics documentats), davant 
la sentència del Tribunal Suprem que va conside-
rar abusives les clàusules que imposaven al client 
aquest tipus de despeses.

L’acte, que tindrà lloc al Museu Comarcal d’Igua-
lada, és gratuït, però es recomana inscripció a tra-
vés del telèfon 93 801 72 39 (Elisa Jorba), 
correu electrònic:
gcadvocats@gcarles.com o la web www.gcarles.com, 
per a una millor organització.

FISCALITAT DE LES CLÀUSULES SÒL

QUIM CARLES, Economista i especialista tributari de Grup Carles
@quimcarles

Clàusules sòl: 
“La gran quantitat de consumidors afectats i les conseqüències econòmiques que es deriven d’aquesta matèria

 ha obligat el ministeri a asseure’s per regular i establir mesures.”

El passat 21 de gener de 2017 va sortir publicat el Reial Decret-Llei 1/2017 de me-
sures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl. La gran 
quantitat de consumidors afectats i les conseqüències econòmiques que es deriven 
d’aquesta matèria ha obligat el ministeri a asseure’s per regular i establir mesures 

amb l’objectiu d’aclarir, agilitzar i abaratir el procediment de reclamació dels interessos pa-
gats indegudament a les entitats de crèdit. L’esmentada norma també té per objectiu regular 
i homogeneïtzar el tractament fiscal de les quantitats percebudes pels consumidors, afegint 
la Disposició Addicional 45a a la Llei de l’Impost sobre la renda. En els darrers mesos han 
anat evacuant-se per part de la DGT consultes vinculants sobre aquesta matèria, però els 
criteris i la interpretació d’aquestes diferien entre elles de manera que generava confusió 
al contribuent. Per tant, aquestes consultes queden sense efectes, prevalent la Disposició 
Addicional 45a.

En primer lloc, la devolució obtinguda pels interessos indegudament pagats no haurà d’in-
tegrar-se a la declaració de la renda. Tampoc s’integraran els interessos indemnitzadors 
que hagi pogut percebre el contribuent.
En segon lloc, si els interessos van sumar-se a la base de la deducció per adquisició d’ha-
bitatge habitual, la norma estableix que cal retornar la deducció de la qual es va beneficiar 
indegudament el contribuent, però només per a aquells exercicis no prescrits (a partir del 
2012) i, òbviament, sense recàrrecs, ni sancions, ni interessos de demora. No és necessari 
presentar declaracions complementàries de cada exercici, s’han de sumar les quantitats 
indegudes i incloure-les en la quota de la declaració de renda de l’exercici en què es celebra 
l’acord (que normalment coincidirà amb el del cobrament dels interessos). Si en comptes 
d’obtenir una devolució, l’acord estipula una reducció del deute pendent amb l’entitat de 
crèdit, no caldrà fer cap regularització tributària.

En tercer lloc, també té conseqüències fiscals en cas que el contribuent hagués obtingut un 
rendiment de capital immobiliari (arrendament de pisos o locals) de l’immoble finançat 
amb un préstec bancari afectat per una clàusula sòl. Si els interessos es van incloure com a 
despeses deduïbles per al càlcul del rendiment esmentat, caldrà efectuar declaracions com-
plementàries de cada exercici no prescrit, excloent de les despeses els interessos indegu-
dament deduïts que s’hagin retornat. No s’imposaran recàrrecs, ni sancions, ni interessos 
de demora, sempre i quan es presentin dins del termini establert, que està comprès entre 
la data de l’acord i la data de finalització del següent termini per presentar la declaració de 
renda. S’ha de tenir present que la presentació de declaracions complementàries interromp 
la prescripció.

Finalment, pel que fa als interessos que s’han pagat indegudament a l’entitat de crèdit du-
rant l’exercici 2016, si l’acord es pren abans del 30 de juny de 2017, no es podran sumar a la 
base de la deducció per adquisició d’habitatge habitual, ni podran computar com a despe-
ses deduïbles en la declaració de renda de l’exercici 2016.

Amb aquestes mesures queda més clar com s’hauran de regularitzar fiscalment les de-
volucions acordades. És important estudiar cada cas i actuar en conseqüència, doncs les 
entitats de crèdit han de comunicar a l’Administració Tributària (AEAT) la informació 
relativa a les devolucions practicades mitjançant declaració informativa Model 181.  
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A quest diumenge 29 la 
plaça Major d’Òdena 
i voltants acollirà la 

Fira dels Torrons amb moltes 
activitats relacionades amb 
l’elaboració d’aquest dolç. Al 
tradicional mercat de venda de 
torrons es sumarà el maridatge 
popular de torró d’Agramunt 
i torró de “guirlache” amb li-
cors tradicionals. També es 
podrà veure en directe una de-
mostració de cuita de torró de 
“guirlache” i després es podrà 
degustar. Pren així més prota-
gonisme el torró, en una fira 
on es recorda com antigament 
els firaires aprofitaven la diada 
de Sant Sebastià, copatró del 
municipi, per vendre a millor 
preu els torrons que havien so-
brat de la campanya de Nadal. 
Durant tot el matí hi haurà el 
mercat de pagès amb artesans 
que vendran els seus productes 
fets a mà. A partir de dos quarts 
de deu del matí tindrà lloc l’es-
morzar popular a la brasa, on 
el visitant podrà degustar bo-
tifarra blanca, botifarra negra, 
cansalada, pa, vi i aigua amb la 
compra d’un tiquet de tres eu-
ros. Aquest tiquet donarà dret 
a un maridatge popular de tor-
ró i també amb el tiquet de la 
compra de qualsevol producte 
del mercat de pagès. A partir 
de les onze hi haurà una de-
mostració de cuita de torró de 
“guirlache” (un dolç fet bàsica-
ment d’ametlles i caramel soli-
dificat típic de moltes zones de 
l’antiga corona d’Aragó: Ara-
gó, Catalunya i la Comunitat 
Valenciana).  
A dos quarts d’onze del matí 
començarà el 13è aplec de la 
sardana amb les cobles Sant 
Jordi i La Llobregat i les se-
ves actuacions a la plaça Mes-

tre Vila Vell que organitza les 
Colles Sardanistes d’Òdena.
I durant tot el matí  hi haurà 
atraccions i jocs a l’antiga amb 
cavallets d’època, bitlles catala-
nes, joc del conill i de la grano-
ta, barquillero… i jocs gegants 
de carrer com el tres en ratlla, 
billar, baldufes, mil cares, xan-
ques… A les dotze del migdia, 
serà el moment del joc de la 
cucanya amb premis per a les 
persones que arribin a dalt de 
tot del pal. També per a grans 
i petits hi haurà durant tot el 
matí una concentració de vehi-
cles antics a càrrec de Llorenç 
Puiggrós, Sebastián Llamas, 
Joan Miquel i Amics del Motor 
Clàssic de La Llacuna.
Coincidint amb la Fira dels 
Torrons tindrà lloc la cursa 
popular d’Òdena que organit-
za l’Escola Castell d’Òdena i 
AMPA amb el tradicional lliu-
rament de trofeus a dos quarts 
d’una al pati de l’escola. Tots 
els participants rebran com 
obsequi una tauleta de torró 
d’Agramunt.
Aquesta serà la segona edició 
de la Fira dels Torrons després 

que l’any passat l’Ajuntament 
d’Òdena recuperés aquesta fes-
tivitat que el 1996 s’havia dei-
xat de celebrar i havia passat a 
denominar-se només Fira de 
Sant Sebastià. L’esdeveniment 
té els seus orígens el 1984 quan 
ja es recordava com antiga-
ment els firaires aprofitaven la 
festivitat de Sant Sebastià per a 
vendre els torrons que havien 
sobrat de Nadal. 
Valentín Robles, regidor de 
Festes i Fires, explica com “la 
recuperació de la Fira dels Tor-
rons té l’objectiu de posar en 
valor la nostra història, recor-
dant-la i transmetent-la a les 
noves generacions alhora que 
promocionem el municipi i 
dinamitzem el comerç i els res-
taurants del poble”.

Història de la Fira dels tor-
rons
A l’entorn de la capella de Sant 
Sebastià, en un dels extrems del 
terme d’Òdena va sorgir la Fira 
d’Òdena, celebrada el dia de la 
seva festivitat, el 20 de gener. 
Era una barreja de festa popu-
lar, un petit mercat ramader i 

una celebració religiosa. Els 
pagesos del terme es barreja-
ven amb els mercaders, fusters, 
cistellers, cordoners, calderers, 
agroguers, argenters, escrivans, 
advocats, metges, teixidors de 
cotó i lli, serrallers, armers, pa-
raires, fabricants d’aiguardent, 
esquiladors, criats, sacerdots, 
ferrers, sastres, sombrerers, ce-
rers, boters, espardenyers, per-
punters i d’altres menestrals de 
la contrada.
Fins a final del segle XIX la Fira 
d’Òdena es va continuar cele-
brant entorn de la capella ho-
mònima, fins que el 21 de de-
sembre de 1879, l’Ajuntament 
d’Òdena, presidit per l’alcalde, 
Mariano Carner, propietari de 
can Mercader de Brines, apro-
và el canvi de situació. El 29 
del mateix mes la reconeguda 
impremta Abadal va editar un 
pòster, del qual encara es con-
serva algun exemplar, que va 
anunciar públicament aquest 
acord municipal. Així, a par-
tir del gener de 1880 la Fira es 
va celebrar al poble, a la Plaça 
de la Constitució, plaça situa-
da dins del recinte del castell 

Diumenge arriba la Fira dels Torrons d’Òdena

El torró pren protago-
nisme amb activitats 
relacionades amb la 

seva elaboració

d’Òdena, davant mateix de la 
desapareguda església parro-
quial de Sant Pere Apòstol. Uns 
anys després es va traslladar, 
igual que la població, a la zona 
més planera, al carrer Nou i a 
l’era de cal Cargol. Es jugava a 
bitlles, a tirar la barra, a naips, 
a tirar el dard, al trinquet, tot 
barrejat amb el garbuix de les 
parades de dolços i de torrons 
que donaven a la fira un as-
pecte força particular.
Després d’uns anys de deca-
dència, en els quals única-
ment se celebrava l’ofici reli-
giós i el tradicional ball, l’any 
1984, sota la iniciativa d’una 
jove comissió de festes, la Fira 
d’Òdena va passar a denomi-
nar-se Fira dels Torrons, re-
cordant com antigament els 
firaires aprofitaven la diada 
per vendre els torrons que els 
havien sobrat de Nadal. Dins 
la programació va tenir espe-
cial protagonisme la matança 
del porc.
Des de 1996, la fira es va de-
nominar només Fira de Sant 
Sebastià, al 2013 es va incloure 
l’Ecofira, i des de l’any 2016 
s’ha recuperat la Fira dels Tor-
rons que conviu només amb la 
Fira de Sant Sebastià.
Manté aquest esperit de fira 
d’abans, amb el seu caràcter 
rural amb els jocs populars i 
tradicionals com la cucanya, 
l’esmorzar amb productes del 
porc a la brasa, una mostra de 
productors locals i de proxi-
mitat i el mercat d’artesans del 
torró com a principals prota-
gonistes.

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes

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

BH E-MOTION amb motor YAMAHA PW-X
Fins 200kms d'autonomia, a partir de 2199€.
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E l jurat del Rewind Fes-
tival ja ha seleccionat 
els curtmetratges no-

minats a la tercera edició del 
certamen, que tindrà lloc a Vi-
lanova del Camí del 17 al 26 
de març d’aquest any. Els curts 
nominats els han votat els 
membres del jurat d’aquesta 
edició, a partir d’una preselec-
ció de 55 títols.
La producció amb més nomi-
nacions és ‘Yerbabuena’, amb 
un total de sis: a millor curt de 
la secció oficial, direcció, guió 
original i fotografia, i doble a 
millor actriu, per la catalana 
Ingrid Rúbio i la menorquina 
Olivia Delcán (‘Vis a vis’). El 
curt d’Estefanía Cortés explica 
la història de la Julia (Delcán), 
una jove introvertida que va 
a la consulta de la Maia (Rú-
bio), on li reapareixeran re-
cords que semblaven adormits 

per a sempre.
Amb cinc nominacions, el 
curt català ‘Marcianos de 
Marte’, que opta a millor curt 
de la secció oficial, direcció, 
guió original, i fotografia, i 
millor actor, per Miki Espar-
bé. El director del curt és Fer-
nando Trullols, guanyador del 
Goya al millor curtmetratge 
el 2012 per ‘El barco pirata’, 
que combina la direcció de 
curtmetratges amb tasques 
d’ajudant de direcció a més 
de 40 llargmetratges. ‘Marcia-
nos de Marte’ és una història 
de “ciència-ficció humanista” 
que explica com el David va 
conèixer un marcià quan era 
petit i ara, 20 anys després, és 
un adult que no ha aconseguit 
ser un astronauta ni poder-lo 
anar a veure a Mart. El repar-
timent l’encapçalen Miki Es-
parbé, Núria Gago i Paula del 
Río, junt a un grup d’infants.
També compta amb cinc no-

minacions ‘Como yo te amo’, 
primer curt de Fernando Gar-
cía-Ruiz, que optarà a millor 
opera prima, direcció, guió 
original, fotografia i actor, per 
Aaron Gómez. Aquest curt-
metratge d’humor explica 
com el Dani, un delinqüent de 
“poca monta” s’enamora de la 
Patricia, la policia que el deté 
després d’atracar un comerç. 
Al repartiment, a banda de 
Gómez, hi ha Silvia Alonso, 

Carlos Areces i Luis Zahera 
(nominat al Rewind 2016).
Els segueixen, amb tres no-
minacions ‘Fugit’ de Marta 
Bayarri i ‘A prueba’ de Pablo L. 
de Aramburu, i amb dues ‘Ca-
mises cap al cel’ de Jordi Ferré 
Batalla i ‘17 años juntos’ de Ja-
vier Fesser, director d’’El mila-
gro de P. Tinto’ o ‘Mortadel·lo 
i Filemó contra en Jimmy el 
Catxondo’, i nominat a l’Oscar 
pel curt ‘Binta y la gran idea’. 

‘Yerbabuena’, ‘Marcianos de Marte’ i ‘Como yo te amo’, 
curts més nominats al III Rewind Festival
Entre els nominats hi ha guanyadors del Goya com Fernando Trullols o Javier Fesser, també nominat a un Oscar

Amb una nominació també 
competeixen a la Secció Ofici-
al  ‘Un buen amigo’ de Bernar-
do Hernández i ‘Anónimo’ de 
Ivan Sokolov.
El jurat aquest any el formen 
el director Dani de la Orden, 
l’especialista en cinema igua-
ladí Josep Pelfort, la crítica i 
divulgadora Raquel Abad, el 
director Francisco Javier Mi-
llán, i l’especialista en cinema 
Margarita Chapatte. 
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V ilanova del Camí des-
cobrirà finalment la 
història que s’amaga 

rere de “Na Jerònima, la brui-
xa”, un projecte que va comen-
çar a configurar-se el passat se-
tembre i que culminarà aquest 
proper dissabte dia 28. 
Es tracta d’un espectacle basat 
en documentació i fets reals 
que escenificarà el judici per 
bruixeria que va tenir lloc l’any 
1607 i que tenia com a acusada 
a Jerònima Fàbregues, habitant 
vilanovina.

L’acte, que comptarà amb la 
participació de més de 50 per-
sones, ha estat organitzat pel 
col·lectiu “NJ”, format per 6 
joves del poble. Ha rebut el su-
port de les regidories de Cultura 
i de Promoció Econòmica  i ha 
comptat amb la col·laboració 
de les entitats vilanovines “Els 
Cabrons, diables de Vilanova 
del Camí” i d’ “Artístic”.
“Na Jerònima, la bruixa” és una 
invitació a recuperar un capítol 
de la història de Vilanova del 
Camí  a partir d’un fet únic. Per 
aquest mateix motiu, el mateix 
dissabte a 2/4 de 12 del mig-

Aquest dissabte “Na Jerònima, la bruixa” a Vilanova del Camí

ANOIA / LA VEU 

U nió de Pagesos mobi-
litzarà el camp català 
amb la Marxa Pagesa 

per la dignitat, l’objectiu de la 
qual és fer una crida a la socie-
tat pel reconeixement de l’ac-
tivitat agrària com a pilar de la 
societat del benestar. Al llarg 
de vint dies, el sindicat haurà 
organitzat un centenar d’as-
semblees informatives prepa-
ratòries a moltes comarques 
agrícoles i ramaderes catala-
nes. Ahir dijous, des de 15 po-
blacions caps de ruta (vegeu 
mapa), van sortir tractors en 
columnes que s’aniran ajun-
tant fins a confluir el dissabte 
28 a Barcelona a l’acte final de 
l’Avinguda Maria Cristina.
Avui divendres, la mobilit-
zació passarà per Igualada. 
Un centenar de tractors pro-
vinents de les terres de Po-
nent i de l’Alta Anoia, cap a 
2/4 d’11 del matí passaran pel 
passeig Verdaguer, travessant 
la ciutat per seguir camí cap a 
Martorell i posteriorment cap 
a Molins de Rei.
Aquesta mobilització general 
de la pagesia aplegarà homes i 
dones de les Terres de l’Ebre, 
Plana de Lleida, de les comar-
ques de muntanya, de la Ca-
talunya Central, del Camp de 
Tarragona, de les comarques 
de Girona i de l’Àrea Metro-
politana. Ahir van iniciar la 
ruta des de diverses poblaci-
ons i cada territori ha articu-
lat una columna o més d’una 

amb l’objectiu d’anar sumant 
gent i tractors al llarg dels re-
correguts fins a la capital cata-
lana.
Unió de Pagesos lliurarà als 
alcaldes de les poblacions per 
on passarà la Marxa Pagesa el 
Manifest Lluita amb Unió de 
Pagesos per la dignitat de la 
pagesia i en alguns municipis 
es faran actes públics. Avui di-
vendres 27 a la tarda la pagesia 
mobilitzada es concentrarà 
a tres poblacions a les portes 
de Barcelona: Badalona, on es 
farà un tast de productes de 
temporada i proximitat, Mo-
lins de Rei, on se celebrarà una 
assemblea, i Santa Perpètua de 
Mogoda.
El dissabte 28 al matí, dues 
columnes de tractors entraran 
a Barcelona pel nord i el sud 
de la ciutat i circularan fins a 
l’Avinguda Maria Cristina, on 
tindrà lloc a les 11.30 h l’acte 
final de la Marxa Pagesa, al 
qual, a banda de representants 
sindicals, també hi ha convi-
dats representants de la resta 
de la societat civil catalana.

Cal incorporar la Catalunya 
pagesa al nou model de país
La Marxa Pagesa interpel·la 
directament a Govern i so-
cietat catalana per posar de 
manifest que cal incorporar la 
Catalunya pagesa al nou mo-
del de país i superar els reptes 
que posen en qüestió la seva 
funció bàsica: proveir d’ali-
ments la població, conservar 
els recursos naturals i mante-

nir el paisatge agrari i rural, i 
garantir l’ocupació equilibra-
da del territori.
La renda agrària catalana acu-
mula una davallada del 39%, 
en termes constants, entre el 
2001 i el 2015. Avui, els profes-
sionals agraris no sempre ob-
tenen el fruit del treball quan 
porten els productes al mercat 
i sovint els preus en origen 
són molt baixos. El poder de 
negociació dels productors 
catalans és limitat, els deu 
primers operadors comerci-
als a Catalunya concentren el 
77,4% de l’oferta comercial 
i l’agroindústria també està 
molt concentrada en sectors 
com la llet, el vi, l’oli d’oliva 
i la carn de conill. A més, hi 
ha llotges que no formen els 
preus de cotització de forma 
fidedigna i transparent. Unió 

Un centenar de tractors passaran avui per Igualada 
formant part de la Marxa Pagesa

de Pagesos reclama control de 
la justícia i l’equitat en el si de 
la cadena alimentària, a més 
del compliment de les normes 
que regulen el mercat i que es 
facin operatives les eines d’au-
toregulació sectorials.
La disminució del suport de 
l’Estat en un 74% al desenvo-
lupament rural de Catalunya 
i el fet que el Govern no ha 
respectat les prioritats acor-
dades al Parlament i a la Tau-
la Agrària en l’execució anual 
d’aquest suport, ha comportat 
denegacions en els ajuts a les 
inversions de les explotaci-
ons i retallades en les mesures 
d’agroambient i clima, ajuts a 
l’agricultura i ramaderia eco-
lògiques i ajuts per compen-
sar les dificultats de l’activitat 
agrària en zones desafavorides 
i muntanya. Aquest fet i la 

mala gestió de la sobrepobla-
ció de la fauna, que compor-
ta pèrdues econòmiques els 
darrers anys al camp català, ha 
provocat durant els darrers sis 
mesos fins a dotze mobilitza-
cions, algunes simultànies en 
diversos punts de les comar-
ques més afectades amb talls 
de carretera, tractorades i con-
centracions. 
El sindicat resumeix les reivin-
dicacions de la Marxa Pagesa 
en el Manifest Lluita amb Unió 
de Pagesos per la dignitat de la 
pagesia. Aquesta mobilització 
reclama renovar el contracte 
de la societat amb el camp per 
al futur més immediat. Així, 
també, per estendre la neces-
sitat d’aquesta nova entesa de 
la societat amb el sector agra-
ri, els sindicalistes impulsen a 
partir d’avui, a més, la campa-
nya “Vull un país amb pagesia” 
perquè tota persona que ho 
vulgui expressi el suport a la 
pagesia amb una foto o post 
llançat al Facebook i al Twit-
ter. A més, entitats i persones 
poden adherir-se al manifest 
a través del web marxapagesa.
cat, al qual ja s’hi han sumat 
ajuntaments i entitats.

dia s’ha organitzat una visita 
guiada per la Vilanova del segle 
XVII. Un recorregut que con-
textualitzarà l’espai-temps on 
es dóna la representació de Na 
Jerònima, i també pels diferents 
indrets simbòlics de la Vilanova 
del Camí d’aquell segle. El punt 
de partida és la Plaça Castells 
(Plaça de l’Ajuntament) a les 
11.30h i la participació és ober-
ta i lliure a tothom.
Finalment, a les 20h del dis-
sabte 28 a la Plaça Major de 
Vilanova del Camí, es veurà 
reflectida la feina que s’ha de-
senvolupat rere el projecte de 

“Na Jerònima, la bruixa”. L’en-
trada és lliure i s’ha optat per 
utilitzar el sistema de taquilla 

inversa, convidant a tots i totes 
les espectadores a col·laborar 
en el projecte. 

La pagesia de l’Anoia se sumarà a la columna procedent de les comarques de Lleida per seguir fins a Barcelona

La Marxa Pagesa in-
terpel·la directament a 
Govern i societat cata-

lana per posar de mani-
fest que cal incorporar 
la Catalunya pagesa al 

nou model de país
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

U na cinquantena de 
persones van partici-
par, el divendres 20 

de desembre, al bingo especial 
d’hivern de l’Associació per a 
l’Oci de la Gent Gran. L’acti-
vitat va tenir lloc a la tarda al 
Teatre Jardí i va comptar amb 
el suport de la regidoria de 
Benestar Social. 
Es van cantar cinc bingos i 
els guanyadors van ser: Rosa 
Romeu, Leonor García, Sara 
Escudero, Ferran Pedraza i 
Montse Sanou. Els obsequis 
els va cedir l’entitat organitza-
dora. Com en altres ocasions, 
els assistents, a més de jugar al 
bingo, van poder berenar.

Una cinquantena de poblatans 
participen al bingo d’hivern de 
l’Associació de la Gent Gran

JORBA / LA VEU 

L a Diputació de Barcelo-
na ha lliurat a l’Ajunta-
ment de Jorba la docu-

mentació tècnica necessària 
per portar a terme la conso-
lidació d’urgència del castell 
de Jorba. Aquest document 
segueix les directrius del  Pla 
director de la recuperació del 
castell redactat pel Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Lo-
cal (SPAL) de la Diputació 
de Barcelona i aprovat per la 
Comissió de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya. 
L’objectiu del document és 
prescriure les diverses inter-
vencions que, de forma ur-
gent, cal dur a terme, per tal 

de consolidar les estructures 
més malmeses, o amb risc de 

Projecte per a la consolidació d’urgència 
del castell de Jorba

col·lapse imminent, i garan-
tir així el seu traspàs a les ge-

neracions futures. El cost del 
treball, realitzat per l’SPAL, 
ha estat de 4.000 euros.
El castell, declarat Bé Cul-
tural d’Interès Nacional 
(BCIN) i amb la primera re-
ferència documental datada 
el 960, està constituït per un 
edifici de planta trapezoïdal 
amb una superfície de 2.447 
m2, que es troba en mal es-
tat de conservació i la major 
part de les estructures situ-
ades a l’interior estan molt 
arrasades. El seu origen cor-
respon a la torre de vigilàn-
cia, al voltant de la qual es va 
anar construint tot el recinte 
fortificat i les diverses de-
pendències annexes.
El castell de Jorba s’alça, com 
un teló de fons de la vila, al 
puig de la Guàrdia, de 549 
m d’altura, resseguint per la 
seva vessant oest pel la rie-
ra de Rubió. Des del castell 
s’ofereix una visió del terri-
tori de 360° i és un referent 
visual des de molts punts. La 
seva localització és estratègica 
respecte el riu Anoia i l’antic 
camí ral Barcelona-Lleida.
També, des del castell, s’albi-
raven altres castells i torres 
de guaita, amb les que inter-
canviava informació mitjan-
çant senyals. Així va quedar 
bastida una àmplia xarxa de-
fensiva al llarg del territori de 
l’Anoia.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Associació Tatanka  vol agrair 
a totes aquelles persones que el 
passat diumenge de Camí Ral es 
van apropar a la nostra parada 
per donar mantes, corretges, 
ranxo...per ajudar a les protec-
tore, i aquelles que van col·la-
borar comprant una tassa amb 
dibuixos de gossos i gats. També 
donar les gràcies als voluntaris 
que van estar allà tot i el fred.
Informar que avui divendres 
27, Tatanka estarà a Espai Ci-
vic Centre fent altre recollida 
de mantes perquè els gossos 
puguin sobreviure amb aquest 
fred, ens podreu trobar de 17.15 
a 18.30 i serà benvingut tot el 
que pugui ajudar.
Recordar que l’últim diumen-
ge de cada mes es  fa la sortida  
oficial mensual a les protecto-
res per passejar els gossos i ne-
tejar. Totes les persones que es 
vulguin incorporar al grup és 
benvingut, com més serem  més 
gossos podrem passejar i ajudar 
a les instal.lacions! Es demanen 
mantes, menjar, medicaments, 
corretges.... la recollida es farà 
a l’hora de la sortida.  Marxem  
a les 9.30 i la tornada al migdia. 
El lloc de sortida és l’Estació de 
tren de Vilanova del camí (Pas-
seig Indústria), si hi ha gent 
d’Igualada es farà també una 
trobada a estació Hispano, 10 
minuts abans. 

Tanaka va recollir 
mantes protectores 
per als gossos
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MONTBUI / LA VEU 

D issabte passat va tenir 
lloc l’acte d’estrena 
de la primera ampli-

ació funcional i d’espais del 
Centre de Dia Montbui. L’ac-
te va comptar amb la presèn-
cia de l’alcalde Teo Romero, 
diferents regidors de l’equip 
de govern municipal -com la 
Tinent d’Alcalde de Benes-
tar Social i Ciutadania Auro-
ra Fernández-, el gerent de la 
Fundació Sanitària Sant Josep 
Lluís Pujol i la responsable del 
Centre de Dia Montbui Vicky 
Gil. També hi van assistir dife-
rents persones del municipi i 
famílies usuàries d’aquest ser-
vei per a les persones majors.
Durant l’acte, les autoritats i 
els assistents van poder visi-
tar els nous espais del centre, 
en el que temps enrere va ser 
l’antiga llar d’infants Mont-
xic. En total, s’han guanyat 
450 metres quadrats de noves 
superfícies, 300 metres de pati 
exterior i 150 de d’amplaició 
d’espais interiors. Amb l’en-
derroc d’un envà s’ha creat 
una nova sala d’activitats de 
psicomotricitat i logopèdia. 

També s’han fet dos nous la-
vabos , un d’ells geriàtric. Les 
noves instal·lacions perme-
tran encabir-hi activitats de 
formació i tallers cognitius i 
han tingut un cost de 6.000 
euros pagats per la Funda-
ció Sanitària Sant Josep, l’ens 
que gestiona aquest servei des 
del 2010 –inici del Centre de 
Dia Montbui-. Les actuaci-
ons pendents suposaran una 
inversió de 10.000 euros ad-
dicionals que també posarà la 
Fundació Sanitària Sant Josep. 
L’ampliació funcional i d’es-
pais s’emmarca en l’acord de 
col·laboració entre l’Ajunta-
ment i la FSSJ.
L’alcalde Teo Romero va des-
tacar la importància “de l’am-
pliació d’ espais en un servei 
modèl·lic i bàsic per a Mont-
bui”. El batlle va apuntar que 
“avui presentem aquesta pri-
mera fase, i ben aviat estarà 
enllestida la connexió entre els 
dos edificis a través d’una cú-
pula retràctil. Podem avançar 
ja que quan estigui tot el pro-
jecte enllestit s’obrirà al públic 
l’antic pati, reconvertit en un 
jardí on els avis de Montbui 
podran fer activitat física. Serà 

un espai obert, per al gaudi de 
tots els ciutadans”
L’alcalde va confirmar que 
l’Ajuntament de Montbui 
està treballant per ampliar el 
nombre de places, i, lògica-
ment, el d’usuaris del centre. 
Es vol passar de les 25 places 
actuals a tenir-ne 35. La Ge-
neralitat de Catalunya serà 
finalment qui tingui la darre-
ra paraula d’aquesta possible 
ampliació.

Montbui va estrenar la primera ampliació d’espais 
del Centre de dia Montbui

Cal recordar que el Centre 
de Dia Montbui és un dels 
principals serveis del Centre 
de Serveis Municipals Nucli 
Antic. L’equipament, que es 
va inaugurar el maig de l’any 
2010 ofereix serveis per a la 
gent gran com ara acolliment 
i convivència, cuina i manu-
tenció, atenció personal en 
les activitats de la vida diària, 
suport familiar, bugaderia, 
perruqueria i podologia, en-

tre d’altres. També es realit-
zen múltiples tasques amb 
els usuaris del servei, com ara 
activitats de rehabilitació, 
tractaments de fisioteràpia, 
estimulació cognitiva, reha-
bilitació del lleguatge, ori-
entació dietética, educació 
sanitària, formació de suport 
a les famílies i cuidadors, ta-
llers i activitats lúdiques i re-
creatives, sortides culturals i 
d’oci, etc.

MONTBUI / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mont-
bui va endegar a finals 
de 2016 un procés pi-

lot de participació ciutada-
na per conèixer l’opinió dels 
ciutadans a l’hora de priorit-
zar tres parcs infantils. 
De les tres propostes que 
podien escollir els mont-
buiencs, que podien votar 
presencialment a l’Ajunta-
ment i també de forma tele-
màtica (opció que van dur a 
terme la majoria de votants), 
va sortir que es faci en pri-
mer lloc el Parc de la Sort del 
Nucli Antic (90 vots). El parc 
de Finisterre va sumar 20 
vots i en tercera posició es va 
situar el Parc de Verge de la 
Vila (6 vots). Es van registrar 
també quatre vots nuls i un 
en blanc. Es van comptabi-
litzar 121 vots vàlids, en un 
procés participatiu que es va 

dur a terme durant el passat 
mes de desembre.
Cal destacar que el consis-
tori montbuienc va realitzar 
aquesta acció com a prova 
pilot, prèvia a l’elaboració 
del Reglament de Partici-
pació Ciutadana, que serà 
una realitat durant els pro-
pers mesos. L’Ajuntament 
va destinar una partida pres-

supostària de 10.000 euros 
per tirar endavant de forma 
imminent el projecte gua-
nyador d’aquest procés par-
ticipatiu, en aquest cas el 
Parc de la Sort. Els altres dos 
projectes de millora d’espais 
lúdics del municipi també es 
faran durant aquest mandat.
El primer projecte espai lú-
dic que es durà a terme, el 
del Parc de la Sort del Nu-
cli Antic, inclou que es pin-
tin els gronxadors existents, 
s’extreuran totes les travesses 
de fusta i es posarà nova vo-
rada per a la petanca. El parc 
infantil es tancarà amb tanca 
metàl·lica de colors. S’ins-
tal·larà el parc temàtic de 
la “Caputxeta Vermella” de 
Pilarín Bayés, que inclouria 
una molla, un balancí, una 
caseta de fusta i un panell 
amb les il·lustracions del 
conte. També s’afegirà sorra 
a tot el parc.

Ja es coneix l’ordre d’actuació dels 
parcs infantils, dins el pla pilot de 
participació ciutadana

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui organitzarà un 
autocar  perquè tots 

aquells veïns i veïnes mont-
buiencs i d’altres munici-
pis de la conurbació que ho 
desitgin puguin assistir en-
tre els dies 2 i 5 de febrer a 
la commemoració del 20è 
Agermanament entre Mata 
de Alcántara i Montbui, en 
aquest cas a terres extreme-
nyes. 
L’expedició montbuienca 
(encapçalada per l’alcalde 
Teo Romero i per diferents 
regidors) i amb persones ori-
ginàries de Mata de Alcánta-
ra participarà a les diferents 
activitats de “Las Candelas 
2017”. No hi faltaran activi-
tats religioses, folclòriques, 
revetlles, tradicions, gastro-
nomia, germanor…
El preu del viatge per als ve-
ïns/veïnes empadronats a 
Montbui és de 30 euros. El 
preu per a aquelles perso-

nes d’altres municipis és de 
50 euros. El preu inclou el 
desplaçament d’anada i tor-
nada, en autocar, fins a Mata 
de Alcántara. L’expedició 
sortirà el dimecres 1 de fe-
brer a les 16.00 hores des de 
Montbui, i la tornada es farà, 
des de Mata de Alcántara, el 
diumenge 5 de febrer a les 
10 del matí. Els interessats 
hauran de formalitzar la seva 
inscripció a l’Ajuntament 
de Montbui (Departament 
d’Intervenció) abans del di-
lluns 30 de gener. 
Per a més informació, es pot 
acudir de forma presencial, o 
bé trucar a l’Ajuntament de 
Montbui al telèfon 938034735.
Cal recordar que durant el 
passat mes de setembre es 
va celebrar a Montbui la pri-
mera part de les activitats de 
celebració d’aquest 20è ani-
versari, amb diferents activi-
tats i la visita d’una represen-
tació institucional i de veïns 
d’aquest municipi de Cáceres 
amb qui Montbui té vincles. 

S’organitza un autocar per 
anar a Mata de Alcántara
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ÒDENA / LA VEU 

E n menys d’un any i mig, 
el nucli antic d’Òde-
na gaudirà d’una nova 

plaça Major, on els vianants 
seran la prioritat. Les obres de 
reconstrucció dotaran al mu-
nicipi d’un nou espai pensat 
perquè la plaça desenvolupi 
amb garanties la seva funció 
com a nucli de centralitat del 
municipi. Es millorarà la urba-
nització de l’entorn i dels car-
rers colindants i es prioritzaran 
els usos pels vianants. També 
s’urbanitzarà el carrer Maians 
que contribuirà en aquesta re-
ordenació.
La nova plaça és prolongarà 
provocant una gran esplanada 
de relació amb els principals 
edificis (l’Ajuntament, l’esglé-
sia i la rectoria). Aquesta nova 
superfície de pendent lleuge-
ra, permetrà l’ús com a Pla-
ça, aïllada de la circulació de 
vehicles. Serà el lloc on poder 
celebrar aplecs populars i al-
tres actes públics. La proposta 
garanteix la circulació dels ve-
hicles (en prioritat invertida), 
que donades les possibilitats 
de mobilitat del municipi, 
són carrers de pas obligat per 
molts veïns i veïnes. Aquest fet 
s’aconsegueix mitjançant una 
nova secció de vial amb plata-

forma única que prioritza l’ús 
de l’espai per part del vianant 
excepte en aquells llocs on si-
gui estrictament necessari (so-
lució que es pretén estendre a 
tot l’àmbit del casc antic de la 
ciutat).
Així s’aprovava en el passat ple 
ordinari amb els vots a favor 
dels partits Socialista i de Con-
vergència Democràtica i els 
vots en contra del partit d’Es-
querra Republicana. 
En aquest sentit, el regidor de 
CDC Pep Solé, manifestava 
que “a CDC Òdena ens sembla 
bé el projecte les característi-
ques constructives del qual ja 
vam aplicar al Passeig de Sant 
Miquel. L’ hem votat a favor 
perquè ens sembla que és un 
bon projecte constructiu. Ara 
bé, creiem que tirar endavant 
aquest projecte ni és priorita-
ri, ni convé, perquè de tirar-se 
endavant posa l’endeutament 
municipal a límits mai vistos 
a Òdena” i afegeix  “estem con-
vençuts que és molt millor per 
l’interès general tirar endavant 
el projecte de l’Avinguda de 
Manresa, que per cert Guisado 
hi va votar en contra el 2014”.
Per la seva banda, Carles Casa-
nova, regidor d’ERC manifes-
tava que “entenem, compartim 
i estem d’acord en la necessitat 
de remodelació de la plaça Ma-

jor, però creiem que no és cap 
urgència ni és un bon moment, 
econòmicament parlant, per 
la persistència de la crisi; som 
partidaris de destinar recursos 
al benestar de les persones i 
l’educació, i així ho prioritzem 
sempre. Per això hem votat no 
als pressupostos, que endeuten 
l’ajuntament fins a un 73% 
dels recursos ordinaris (2 mili-
ons d’euros) prioritzant inver-
sions en obres i no en serveis a 
les persones”. I afegeix que “no 
entenem que en la remodelació 
de la plaça, pal de paller de la 
centralitat del nucli antic, no 
s’inclogui el carrer Maians, ja 
que ha sigut, és i serà un car-
rer d’ús prioritari per arribar 
a aquesta plaça, al pavelló i a 

Òdena tindrà una nova Plaça Major pensada per als vianants

l’escola. I tampoc entenem que 
als pocs veïns que hi viuen, se’ls 
hagi de demanar contribucions 
especials, quan el benefici de 
les obres serà més per a la tot 
el poble que no per a ells, i per 
tat es podia haver inclòs l’obra 
en l’actuació de la plaça evitant 
aquesta despesa als veïns.
Per la seva banda, l’alcalde 
Francisco Guisado recordava 
que tant les obres de la Plaça 
Major com les del carrer Ma-
ians estan subvencionades en 
un 50% pel Pla de Barris i que 
“seria una irresponsabilitat no 
aprofitar aquest cofinança-
ment per part de la Generalitat. 
Es deixaria perdre l’oportuni-
tat de dotar al poble d’un espai 
públic nou i cèntric al servei de 

totes les persones” i afegeix que 
“la Generalitat manté el seu 
compromís de confinanciació, 
no executar l’obra s’entendria 
com haver abandonat l’objec-
tiu i es desvirtuaria el projecte”. 
D’altra banda, l’alcalde afegeix 
que “la plaça és el resultat d’un 
procés de participació ciutada-
na que va voler nuclear en el 
seu entorn la recuperació del 
nucli antic. La nova plaça aju-
darà a recuperar la centralitat 
perduda i que no sigui només 
un espai distribuidor de car-
rers. El projectes està pensat 
amb aquest objectiu i sota els 
criteris proposats de senzillesa, 
rebuig d’elements excessiva-
ment dissenyats i manteniment 
de l’esperit rural del poble”.

ÒDENA / LA VEU 

D esprés de l’èxit del 
primer curs de crei-
xement personal 

per a joves, l’Ajuntament 
d’Òdena ha decidit tornar a 
oferir una segona edició del 
curs. El programa denominat 
“Projecte Creix” té l’objectiu 
d’oferir eines a nois i noies 
per al desenvolupament de 
les seves habilitats personals i 
d’interacció social, té lloc un 
dia a la setmana i és gratuït.
La primera edició del pro-
grama es va tancar el passat 
24 de gener i va tenir lloc un 

dia a la setmana durant els 
mesos d’octubre, novembre, 
desembre i gener. Van estar 
unes sessions on els partici-
pants van treballar de forma 
vivencial i dinàmica aspectes 
com l’autoestima, la comu-
nicació, els complexes, les 
pors, les angoixes, el futur, 
les relacions d’amistat i de 
parella, etc.
Les classes estan dirigides per 
la psicòloga i especialista en 
conducció de grups, Veròni-
ca Amezcua qui explica que 
“es tracta d’un projecte de 
creixement personal i de co-
hesió de grup, pioner al mu-

nicipi, on els 15 joves parti-
cipants han fet una evolució 
molt important en l’àmbit 
personal i d’interacció soci-
al”. Verònica explica com “els 
temes els van triar els matei-
xos joves el primer dia i els 
hem respectat al màxim per 
complir les seves expectati-
ves de treball intrapersonal”.
Una de les noies participants 
explicava la seva experiència: 
“penso que tothom necessita 
una bona educació en aquests 
temes, hauria de ser una as-
signatura obligatòria a l’es-
cola. Aquest projecte m’ha 
ajudat a comprendre la vida 

millor. M’ha ajudat a trobar 
un sentit a les coses quotidi-
anes i a obrir la ment. La con-
nexió grupal ha estat molt 
gran, érem un grup de perso-
nes desconegudes i ara hem 
establert vincles molt forts”.
El mes vinent de febrer es tor-
narà a repetir l’experiència, 
aquest cop amb joves d’entre 
12 i 14 anys. Les inscripcions 
estan obertes, el curs és gra-
tuït i tindrà lloc els dimarts 
de 19:30h a 21:00h del 7 de 
febrer al 28 de març a l’Es-
pai Jove (Av. de Manresa, 
103). Per a més informació 
cal trucar a l’Ajuntament 

(tel. 938017434) o al Cen-
tre Avancem d’Òdena (tel. 
606865932).
La regidora de joventut, Va-
nessa Massons, que va assis-
tir a l’acte de lliurament dels 
diplomes, va comentar la sa-
tisfacció per l’assoliment dels 
objectius del curs i va mani-
festar que “en aquesta nova 
edició esperem repetir l’èxit, 
tant de participació com de 
satisfacció per parts dels joves 
assistents”. Massons va parlar 
també sobre la importància 
que els joves tinguin acompa-
nyament en la cerca de l’auto-
coneixement interior.

Òdena reedita el projecte Creix per a joves 
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MASQUEFA / LA VEU 

E l Servei d’Ocupació de 
Catalunya ha donat 
continuïtat al projecte 

“CRÈIXER-FUTUR:
Aprenentatge, formació i in-
serció laboral per a joves” un 
cop resolta la convocatòria de
Projectes Singulars vinculats 
a la Garantia Juvenil, progra-
ma cofinançat pel Fons Social 
Europeu i el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya. La Unió 
Europea ha destinat fons per 
fer front a la situació de deso-
cupació juvenil a través de la 
Iniciativa d’Ocupació Juvenil, 
sota el lema “El Fons Social 
Europeu inverteix en el teu 
futur”, i aquest és un dels pro-
jectes seleccionats.
L’Ajuntament de Masquefa 
conjuntament amb la Fun-
dació Privada Àuria i la Fun-
dació Privada Jaume Balmes 
són els promotors d’aquest 

projecte, que es va iniciar per 
primera vegada el gener de 
2016. S’adreça a joves amb 
dificultats per seguir els apre-
nentatges a través del sistema 
educatiu formal dels munici-
pis de l’Anoia Sud i propers, 
i pretén donar continuïtat al 
seu itinerari formatiu i laboral 
en vinculació amb l’entorn, 
comptant amb la implicació 
dels diferents agents socials: 
empreses, centres educatius, 
entitats i ajuntaments, amb 
l’objectiu d’aconseguir la seva 
inserció laboral.
Per aconseguir realitzar la se-
gona edició el projecte, ha es-
tat molt important el suport 
rebut i la implicació per part 
d’ajuntaments, d’empreses, 
d’entitats i de centres educa-
tius del territori, que han su-
mat esforços i han col·laborat 
en aconseguir uns bons resul-
tats en la primera edició.
El projecte s’inicia aquest ge-

El SOC assegura la continuïtat del 
projecte d’aprenentatge, formació i 
inserció laboral per a joves a Masquefa

ner amb un grup format per 
vint alumnes i finalitzarà el 
desembre de 2017. Les aules 
formatives estan ubicades a la 
planta baixa de l’edifici de la 
Llar d’Infants Francesc Mata 
i Sanghés a La Beguda Alta. 
En aquest espai es duran a 
terme activitats formatives 
per adquirir els coneixements 
bàsics per accedir a un lloc de 
treball.
Des del projecte també es 
continuaran vinculant els 
aprenentatges a l’entorn mit-
jançant serveis a la comunitat 
en la cura i manteniment de 
zones enjardinades de les es-
coles i en col·laboració amb 
l’Associació Grup de Volunta-
ris. Tanmateix es dona conti-
nuïtat al contacte amb empre-
ses i serveis del territori que 
permeten el coneixement del 
món laboral i es converteixin 
en una oportunitat per incor-
porar-se al mercat de treball.

MASQUEFA / LA VEU 

Amb la voluntat de se-
guir fent avançar el 
poble en termes de 

sostenibilitat i eficiència ener-
gètica, l’Ajuntament de Mas-
quefa ha iniciat la instal·lació 
de nous sistemes d’il·luminació 
LED en diferents zones i equi-
paments públics del municipi. 
L’actuació té el triple objectiu 
de millorar el rendiment de les 
instal·lacions elèctriques, con-
tribuir a la reducció d’emissi-
ons de CO2, i donar compli-
ment al Pla de Millores de les 
Urbanitzacions.
Un estalvi energètic del 50%
Els treballs han començat 
aquesta setmana i consis-
teixen en l’adequació de les 
instal·lacions elèctriques i 
en la substitució de l’enllu-
menat públic per nous dis-
positius LED que permeten 
reduir fins a un 50% l’actual 
despesa energètica. A més, la 
il·luminació LED, a diferèn-
cia de la que s’utilitzava fins 
ara, és totalment sostenible i 
no emet gasos d’efecte hiver-
nacle com el CO2. L’actuació, 

impulsada per la Regidoria 
de Medi Ambient, es duu a 
terme als carrers Major, Cre-
ueta, Serralet, Doctor Jover i 
Bonavista, a la Plaça Anoia i 
al nou Pavelló Poliesportiu.
Enrique Gómez, regidor de 
Medi Ambient, assegura que 
“volem fer de Masquefa un 
municipi exemplar en la llui-
ta contra el canvi climàtic i en 
l’adopció de noves tecnologi-

L’Ajuntament aposta per l’eficiència i 
la sostenibilitat energètica

es més sostenibles i respectu-
osos amb el medi ambient i 
més eficients per als nostres 
veïns”. En aquesta línia, Gó-
mez explica que “si volem 
suscitar entre els masquefins 
una petita dosi de reflexió i 
conscienciació sobre la des-
pesa energètica, cal, primer, 
que des de les administraci-
ons en donem exemple”.

Pla de Millores de les Urba-
nitzacions
En paral·lel, en el marc del 
Pla de Millores de les Ur-
banitzacions impulsat per 
la Regidoria d’Urbanisme, 
l’Ajuntament també durà a 
terme al llarg dels propers 
mesos la substitució d’un to-
tal de 550 faroles a les urba-
nitzacions de Can Quiseró i 
Can Parellada.

El consistori duu a 
terme la instal·lació 
d’il·luminació LED, 

menys contaminant i 
amb un estalvi energè-

tic del 50%

MASQUEFA / LA VEU 

L ’entitat esportiva mas-
quefina es converteix 
en una de les grans es-

trelles de l’acte anual d’entre-
ga de trofeus als protagonistes 
del 2016 del món del motor 
organitzat per la Federació 
Catalana d’Automobilisme. 
“Gas a Fons” va rebre el pas-
sat divendres 20 de gener el 
premi a Millor Escuderia Or-
ganitzadora d’Off-Road del 
2016 durant la gala d’entrega 
de premis –celebrada a la Sala 
d’Actes de l’Edifici Docent del 
Consell Català de l’Esport, a 
Esplugues de Llobregat- que 
la Federació Catalana d’Au-
tomobilismes organitza anu-
alment per guardonar els 
protagonistes del món del 
motor català. L’entitat mas-
quefina ha rebut el reconei-
xement del màxim organisme 
de l’automobilisme al país per 
l’organització, el passat 25 de 
setembre, de la Copa Cata-
lana 3 Hores de Resistència 
d’Autocros. L’acte d’entrega 
de premis va comptar amb la 
presència del president de la 
Federació Catalana d’Auto-
mobilisme, Joan Ollé, i el Se-
cretari General de l’Esport de 
la Generalitat de Catalunya, 
Gerard Figueras; així com des-
tacats noms de l’automobilis-
me català com els pilots Pedro 

Martínez de la Rosa, Miquel 
Molina o Francesc Gutiérrez. 
Enrique Gómez, regidor d’Es-
ports, assegura que “estem 
molt orgullosos que Gas a 
Fons decidís entomar el repte 
de recuperar la Copa Catalana 
de Resistència després de dos 
anys d’absència al municipi. 
Aquest premi no deixa de ser, 
sinó, un reconeixement pú-
blic a la tasca ingent que ha fet 
l’entitat, des de la seva funda-
ció, per promocionar el món 
de l’esport i de l’automobi-
lisme a Masquefa”. En aquest 
línia, Gómez, remarca que “en 
un país i un territori com el 
nostre que respira motor per 
tots costats i és bressol d’his-
tòrics pilots, tots aquests èxits 
serien impossibles sense la fei-
na que duen a terme entitats 
com Gas a Fons”. Un palma-
rès digne de menció Des de la 
seva fundació l’any 2003, “Gas 
a Fons” ha organitzat més de 
25 curses de diferents disci-
plines d’Autocros, Resistèn-
cia i Eslàloms. La Federació 
Catalana d’Automobilisme va 
premiar els anys 2006 i 2007 a 
l’entitat amb el guardó a Mi-
llor Club Organitzador d’Es-
làloms. Els anys 2008 i 2009, 
també de forma consecutiva, 
va ser distingit per l’organis-
me com a Millor Club Orga-
nitzador de Campionats de 
Catalunya d’Autocros.

“Gas a Fons”, premi a 
Millor Escuderia 
d’Off-Road 2016

Nou taller formatiu adreçat a autònoms i 
emprenedors

L’expert Pere Martí, de l’em-
presa MM Assessoria, im-
partirà el proper 6 de febrer 
de 9:30 a 11h, al Centre Tec-
nològic i Comuntari - CTC 
de Masquefa, el taller gratuït 
‘Quines assegurances cal tenir 
com autònom?’, que s’adreça 

a tots aquells emprenedors i 
emprenedores que vulguin 
engegar un negoci. Les ins-
cripcions romandran obertes 
fins al dimecres 1 de febrer i 
les places són limitades. 
Cal trucar al telèfon 
937727828, o bé al 937725823.
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LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

PROFESOR FAKOUNDA
Vidente

No hay problema sin solución.
Especialista en recuperar la 

pareja, amor duradero, curar 
impotencia sexual. 

Resultados garantizados en 4 días.

Tel. 675 982 494

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Interessats enviar CV a:
info@talentiagestio.com
retir 40, 1r pis. Igualada

TÈCNIC
COMERCIAL 
I LOGÍSTIC

Empresa de l’Anoia 
de distribució de 
material elèctric i 

electrònic necessita 
un tècnic comercial 
que també donarà 

suport a l’àrea 
logística.

PIERA / LA VEU 

L a Marató de la Sang, 
celebrada a Piera el 
passat dijous 19 de 

gener, va comptar amb una 
gran participació per part 
de la ciutadania. Un total de 
240 persones es van apropar 
al Casal per a Joves i Grans 
per fer les seves donacions. 
D’aquestes, finalment, 226 es 
van fer efectives mentre que 
la resta van ser oferiments de 
pierencs i pierenques que en 
aquell moment, per motius 
diversos, no van poder donar 
sang. Entre els participants, 
hi va haver 39 persones que 
van fer la seva donació per 

La Marató de la Sang supera les 
previsions a Piera

primer cop. 
Des del Banc de Sang i Teixits, 
l’Ajuntament de Piera i l’As-
sociació de Donants de Sang 
de l’Anoia i Creu Roja Anoia, 

es vol agrair la participació a 
tots els pierencs i pierenques 
que van decidir participar en 
una jornada que va superar 
totes les previsions. 

PIERA / LA VEU 

L a vint-i-vuitena edició 
d’aquest esdeveniment 
se celebrarà els dies 22 

i 23 d’abril amb l’objectiu de 
potenciar el comerç local i 
convertir-se en un referent a 
la comarca
Els propers dies 22 i 23 d’abril 
de 2017, Piera celebrarà la 
XXVIII Fira del Sant Crist. 
Es tracta d’un esdeveniment, 
organitzat des de la regido-
ria d’Empresa i Ocupació de 
l’Ajuntament, que vol poten-
ciar el comerç local així com 
aquelles iniciatives de fora 
que hi poden aportar un va-
lor afegit. 
Com en anteriors edicions, hi 
haurà dues opcions per par-
ticipar-hi activament. La fira 

Obertes les inscripcions 
per a la Fira del Sant Crist

ofereix la possibilitat de con-
tractar un estand o de sol·lici-
tar un espai en metres lineals 
per a instal·lar-hi una parada 
on vendre o exposar els seus 
productes.   
Les persones interessades en 
formalitzar la inscripció per 
participar a la Fira del Sant 
Crist només han d’omplir el 
formulari corresponent i re-
bran una confirmació de la 
sol·licitud per part de l’em-
presa organitzadora. Per a 
qualsevol dubte al respecte 
podeu consultar l’enllaç ad-
junt o posar-vos directament 
en contacte amb l’empresa 
Management al telèfon 93 
310 53 62.
Més informació a www.
viladepiera.cat/actualitat/
fira2017.

PIERA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Pie-
ra vol comptar amb la 
participació dels pie-

rencs i pierenques i conèixer 
la seva opinió sobre com volen 
que sigui el futur equipament
L’Ajuntament de Piera ha po-
sat a disposició de la ciutada-
nia un espai que es destinarà 
a la construcció d’un futur 
equipament juvenil. Aquest 
vol esdevenir un punt de tro-
bada per a tots els joves de Pie-
ra on s’hi duguin a terme acti-
vitats diverses i permeti posar 
al seu abast serveis i recursos 
d’interès per al col·lectiu.
Des de la regidoria de Joven-
tut s’ha obert un procés par-
ticipatiu per tal que siguin els 
mateixos joves els qui opinin 
sobre com volen que sigui el 

nou espai jove. Per fer-ho pos-
sible, s’han habilitat diverses 
eines entre les quals hi ha un 
qüestionari que poden omplir 
en només uns minuts i on se’ls 
fan diverses preguntes sobre la 
gestió del futur equipament i 
sobre el tipus d’activitats i ser-
veis que els hi agradaria que 
acollís.
Així mateix, des del consistori 
també es té previst convocar 

Com vols que sigui el nou espai jove?

diverses sessions participatives 
que comptaran amb represen-
tants escolars, joves associats 
i altres a títol individual. Els 
interessats en participar-hi cal 
que facin la inscripció envi-
ant un correu electrònic amb 
el seu nom, cognoms i con-
tacte a alguna de les adreces 
següents: nunezbn@ajpiera.
cat o participacio@portaca-
bot.cat.

PIERA / LA VEU 

A la Biblioteca de Piera es 
podrà visitar l’exposició 40 
Aplecs de Mas Bonans orga-
nitzada per l’Agrupació Sar-
danista de Piera. Una mostra 
fotogràfica que recull innu-
merables imatges d’un dels 
paratges més bonics de Piera: 
Mas Bonans i on al llarg de 
tots aquests anys ininterrom-
pudament s’hi ha donat cabu-
da molts records, molta il·lu-
sió, dies de fred, calor i sobre 

Exposició a la Biblioteca

tot vent.
L’exposició s’inaugura el di-
jous 2 de febrer a les 19h i es 
podrà visitar fins el dimarts 28 
de febrer en horari de biblio-
teca.
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CABRERA D’A / LA VEU 

U n veí de Cabrera 
d’Anoia que passeja-
va el gos pel bosc, va 

trobar divendres el cos sense 
vida de Jaume Termes i Ra-
ventós, de 63 anys, que esta-
va desaparegut des de la nit 
del 26 de novembre passat. El 
cos va aparèixer just a sota del 
pont que forma la C-15, just a 
l’entrada del túnel de Vallbo-
na d’Anoia. L’home en trobar 
el cos, va donar l’alerta a la 
policia local de Piera, sembla 
ser perquè era l’únic telèfon 
que va encertar a recordar en 
aquell moment.
Segons alguns testimonis, el 
cadàver semblava que hagués 
caigut des de la C-15 -una al-

çada de al voltant de 20 me-
tres- sense que s’hagin donat 
a conèixer les caues de la cai-
guda o si realment va caure. 
L’autòpsia -es desconeixen 
els resultats- és la que ha de 
determinar què va causar la 
mort.
La policia Local de Piera va 
alertar de la presència del cos 
als Mossos d’Esquadra que 
es varen fer càrrec de l’aixe-
cament del cadàver i de la 
corresponent investigació. 
Investigació que continua en 
aquests moments i de la qual 
no n’ha transcendit cap dada.
Es dona la circumstància que 
Jaume Termes Raventós, do-
miciliat en un pis de lloguer a 
la Colònia de Cal Bota a Ca-
brera d’Anoia, feia anys que 

Apareix sota el pont de la C-15 el 
cadàver de Jaume Termes, 
desaparegut des del 26 de novembre

vivia sol. Quan el passat mes 
de novembre va desaparèixer, 
els veïns varen buscar-lo però 
en passar alguns dies sense 
notícies, es va abandonar la 
recerca.
Els veïns consultats expliquen 
que en Jaume Termes no apa-
rentava tenir cap mena de de-
pressió o que les coses li anes-
sin malament en l’actualitat. 
Per això els que el coneixien 
no creuen en la possibilitat 
d’un suïcidi. S’inclinen més 
per una caiguda accidental 
-podia trobar-se caminant 
pel voral de la C-15 camí de 
casa seva- o que un cotxe 
l’hagués colpejat fent-lo cau-
re per damunt de la barana i 
el conductor no n’hagués in-
format a les autoritats.

HOSTALETS DE P / LA VEU 

“ Il Trovatore” serà re-
transmès en directe a 
l’Auditori de Cal Figue-

res dels Hostalets de Pierola el 
dimarts 31 de gener a les 20,15 
hores. The Royal Opera House 
de Londres presentarà aques-
ta obra mestra de Verdi, una 
punyent història d’amor, ven-
jança i guerra plena d’emoci-
onants àries i commovedors 
cors, entre els quals destaca 
el mundialment famós “Anvil 
Chorus”.
“Il trovatore” narra la his-
tòria d’amor de dos amants, 
Manrico i Leonora, que 
s’entrellaça amb el destí de 
la mare de Manrico, la gita-
na Azucena, qui, al seu torn, 
busca venjança per l’assas-
sinat de la seva pròpia mare 
per la família Di Luna.
Aquesta serà la primera re-

posició de la nova producció 
del director alemany David 
Bösch, que va ser aclamat per 
la crítica en el seu debut al 
juny de 2016 i que comptarà 
amb un magnífic elenc encap-
çalat per la soprano armènia 
Lianna Haroutounian en el 
paper de Leonora, el tenor 
americà Gregory Kunde com 
Manrico i el baríton ucraïnès 
Vitaly Bilyy com el Comte Di 
Luna. El públic gaudirà pro-
fundament de la representació 
d’aquesta coneguda òpera de 
Verdi, plena de passió i sang, 
d’amor i de venjança. 
Les entrades són ja a la venda 
al web www.apchostalets.cat, 
poden reservar-se al telèfon 
606586912, de 10 a 12 hores, 
o a la recepció del Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola. 
També es poden adquirir di-
rectament a l’Auditori de Cal 
Figueres el mateix dia abans 
de la retransmissió.

L’òpera “Il Trovatore” de 
Giuseppe Verdi arriba 
als Hostalets de Pierola

STA COLOMA DE Q. / LA VEU 

E l divendres 20 de ge-
ner, la Sala Merlets del 
Castell dels Comtes de 

Santa Coloma acollí el 36è 
Consell General de Muntanya, 
òrgan col·legiat que actua com 
a òrgan de consulta i assesso-
rament en totes les qüestions 
relatives a la política de mun-
tanya.
L’acte comptà amb la presèn-
cia de diferents membres del 
Consell General, entre ells el 
president i conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, Sr. Josep 
Rull, el vicepresident i direc-

tor general de Muntanya, Sr. 
Albert Alins i la delegada del 
govern de la Generalitat a l’Alt 
Pirineu i Aran, Rosa M. Amo-
rós.
L’alcalde de Santa Coloma de 
Queralt i amfitrió de la jor-
nada, el Sr. Magí Trullols, fou 
l’encarregat de donar la ben-
vinguda als assistents i iniciar 
la jornada, tot posant èmfasi 
en la necessitat de treballar 
per posar fre a les problemàti-
ques comunes que actualment 
pateixen els municipis i co-
marques de muntanya, desta-
cant, entre altres, l’important 
regressió demogràfica, l’en-

velliment i poca densitat de 
població, la baixa natalitat i 
l’excessiva dependència del 
sector primari. 
El Sr. Rull, en la seva inter-
venció, es va donar per co-
neixedor de tota aquesta 
problemàtica i va posar de 
manifest la voluntat per part 
del Consell de buscar polí-
tiques encaminades cap a la 
cohesió i equilibri  territori-
al, incidint en el concepte de 
Revolució 4.0, aquella revo-
lució digital que ha de posar 
en valor el talent i el conei-
xement, també en les zones i 
municipis de muntanya.

El conseller Rull present al Consell 
General de Muntanya
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CAPELLADES / LA VEU 

A quest mes de gener 
l’Alcalde de Capella-
des, Aleix Auber, s’ha 

reunit amb la presidenta de la 
Diputació de Barcelona, Mer-
cè Conesa, per parlar entre 
d’altres qüestions sobre la re-
forma i rehabilitació de l’edi-
fici de la Casa de la Vila.
Tal i com ha explicat l’Alcalde, 
“la trobada ha posat sobre la 
taula el compromís de les dues 
institucions per a no posposar 
més la rehabilitació de la casa 
de la vila. La presidenta de la 
diputació va mostrar la neces-
sitat de posar fil a l’agulla i co-
ordinar el seu suport en rela-
ció al projecte de rehabilitació, 
projecte que la mateixa dipu-

tació està acabant de redac-
tar-ne la proposta definitiva. 
Ara faltaria concretar alguns 
dels aspectes sobre l’ajuda 
econòmica i acabar de preci-
sar els terminis d’execució”. 

Les darreres setmanes s’ha 
fet cates a diferents parts de 
l’edifici per tal de valorar en 
quin estat es troben les parets, 
sostres i fonaments de la Casa 
de la Vila.

L’Alcalde de Capellades es reuneix 
amb la presidenta de la Diputació de 
Barcelona, Mercè Conesa

CAPELLADES / LA VEU 

L a Brigada d’Obres de 
l’Ajuntament de Cape-
llades aquests dies està 

instal·lant pels diferents car-
rers de la vila la senyalització 
que recorda l’obligatori com-
pliment de la nova ordenança 
de tinença d’animals domès-
tics.
Aquests nous senyals recorden 
especialment l’obligatorietat 
de recollir els excrements dels 
animals a la via pública, tipi-
ficada com a infracció greu i 
amb una sanció de 250 euros. 
També cal tirar els excrements 
recollits a les papereres i res-
ponsabilitzar-se del compor-
tament dels animals.
Durant aquestes setmanes 
s’està informant de l’aplica-

S’instal·la la senyalitza-
ció que recorda la nova 
normativa de tinença 
d’animals domèstics

ció de la nova ordenança de 
tinença d’animals a través de 
la Policia Local.

CAPELLADES / LA VEU 

S tar Wars serà protago-
nista aquesta setmana a 
la Biblioteca El Safareig 

de Capellades. Aquests dies es 
pot gaudir d’un centre d‘inte-
rès amb tot el material que es 
disposa: contes, còmics, llibres 
i pel·lícules relacionades amb 
la famosa saga.
Però per aprendre i situar cada 
cosa en el seu lloc, cal assistir a 
la xerrada que es va fer aquest 
dimarts a les set de la tarda, de 
la mà de Laia Corxet, qui ex-
plicarà tots els detalls d’aques-
ta saga creada el 1977 per Ge-
orge Lucas.
Finalment el divendres 27, 
a les sis de la tarda, es podrà 
crear al mestra Yoda amb 
Jumping Clay. Cal inscripció 

prèvia ja que les places són 
limitades. Aquest és un taller 
recomanat per a nens i nenes 
a partir de sis anys.
Cal recordar també que di-
marts vinent la Biblioteca 
El Safareig acollirà la pre-

Setmana Star Wars a la Biblioteca

sentació del llibre “Peguera 
i l’home de gel”, de Ramon 
Riba i Soler. A partir de les 
7 de la tarda començarà la 
presentació de la segona part 
d’aquesta trilogia sobre la 
Guerra Civil Espanyola.

CAPELLADES / LA VEU 

A finals del mes de gener 
5 persones comen-
çaran a treballar a la 

Brigada Municipal de l’Ajun-
tament de Capellades a tra-
vés d’un nou Pla del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.
En aquesta ocasió el consis-
tori capelladí s’ha acollit a la 

convocatòria del Departa-
ment de Treball, Afers Socials 
i Famílies que dins el progra-
ma de Treball i Formació, a 
través del Consell Comar-
cal de l’Anoia, ha organitzat 
aquesta nova subvenció per 
afavorir la inserció laboral i 
la millora de l’ocupabilitat 
de les persones en situació 
d’atur i amb més dificultats 
d’inserció laboral.

Així 5 persones treballaran a 
jornada complerta, durant 6 
mesos, efectuant tasques di-
ferents a la Brigada Munici-
pal. Els col·lectius als quals ha 
anat dirigida aquesta convo-
catòria són les persones bene-
ficiaries d’una renda mínima 
d’inserció o les persones en 
situació d’atur no percepto-
res de subsidi per desocupa-
ció majors de 45 anys.

Cinc persones començaran a treballar 
en un nou Pla d’Ocupació 

CAPELLADES / LA VEU 

E l dia 18 de gener es va 
realitzar a la sala d’ac-
tes de la Biblioteca El 

Safareig un ple extraordinari, 
on els regidors van tractar un 
únic punt del dia: La proposta 
de resolució del SWAP. 
En primer lloc, la taula del ple 
va donar la benvinguda a la 
nova interventora de l’ajunta-
ment, la Marissa Sala i Serra, 
que acabava d’incorporar-se 
al càrrec feia pocs dies.  
Tot seguit es va passar a trac-
tar el punt. L’Equip de Govern 
disposava  a votació quatre 
punts per tal de resoldre la 
permuta financera del SWAP. 

Aquests punts, que l’Alcalde 
recollia en un document escrit 
dictaven el següent: 
• Declarar l’anul·lació del con-
tacte del SWAP. Ja que aquest, 
en el moment en que es va 
produir, no va respectar els 
processos de l’administració 
pública en relació a contractes 
financers i no va ser informat 
de la complexitat d’aquesta 
permuta financera.
• Requerir a l’entitat Banc Sa-
badell retornar el crèdit
• Facultar a l’alcalde  de Ca-
pellades poder executar els 
acords que s’han decidit en el 
present ple extraordinari.
• Notificar la proposta als inte-
ressats i afectats 

Unanimitat al ple 
extraordinari de gener
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LA LLACUNA / LA VEU 

A quest diumenge se 
celebren els primers 
actes de les Festes de 

Sant Antoni Abat i els Tres 
Tombs que com cada any 
organitza la Comissió dels 
Tres Tombs de La Llacuna i 
l’Ajuntament de la Llacuna.
A dos quarts d’una del mig-
dia tindrà lloc l’ofici solemne 
en honor del Sant. Seguida-
ment, la Comissió dels Tres 
Tombs junt amb els membres 
del consistori i participants 
faran el lliurament de la ban-
dera, del banderer sortint, el 
Sr. Pere Segura Senserrich al 
portador d’enguany, el Sr. 
Jordi Gelabert Ballester i tin-
drà lloc la benedicció dels pa-
nets de Sant Antoni. En sor-
tir, la comitiva farà el trasllat 
de la bandera de l’església al 
domicili del banderer i tot se-
guit tindrà lloc un refrigeri.
El pròxim acte de la festivitat 
serà el dissabte 4 de febrer. A 
partir de les 9,30 h del matí 
tothom qui vulgui podrà sor-
tir de la plaça Major a peu, 
en bicicleta o a cavall i fer un 
tomb pels voltants de La Lla-
cuna per finalitzar, a les 11 h, 
al Roure d’Ancosa, amb un 

esmorzar de germanor en el 
que cal portar-se l’esmorzar 
però s’oferirà coca per a tots 
els assistents.
El diumenge 5 de febrer, tin-
drà lloc els tradicionals Tres 
Tombs que començaran a la 
1 del migdia a la plaça de les 
Oliveres. Abans però, el ma-
teix diumenge a les 9 h del 
matí hi haurà un esmorzar 
per a tots els participants i 
l’ajuntament farà el lliura-
ment d’un detall a tots ells, en 
aquesta ocasió un llum fron-
tal per il·luminar les nits.
El recorregut dels tombs es-
tarà degudament senyalitzat i 

Comencen els actes de la Festa de 
Sant Antoni Abat i els Tres Tombs

el tercer tomb finalitzarà a la 
Plaça Major on es realitzarà 
la benedicció. A més, hi haurà 
coca i mistela per a tothom i 
venda dels tradicionals tor-
tells.
Amb motiu del 10è aniversa-
ri d’haver recuperat els Tres 
Tombs a cavall a la Llacuna, la 
Comissió dels Tres Tombs vol 
fer una nova bandera del Sant 
per preservar la tradicional. 
Així, durant tota la setmana, 
els comerços locals, vendran 
butlletes per al sorteig d’una 
panera amb productes locals. 
La panera serà exposada al 
carrer Major. 

LA LLACUNA / LA VEU 

E n las darreres setmanes 
s’han dut a terme di-
ferents accions de mi-

llora en els camins del terme 
municipal de La Llacuna.
El primer que es va fer, va ser la 
millora de l’accés a Ventanell. 
Una petició molt demanada 
pels veïns i que finalment es va 
poder trobar el finançament 
per dur-lo a terme. Així, s’han 
arranjat un total aproximat de 
2700 metres on s’ha netejat les 
cunetes i marges, reparat el 
terra i finalment s’ha aplicat 
un doble tractament superfi-
cial en tot el camí.
El següent camí que ha estat 
objecte d’arranjament, ha es-
tat l’accés al Nucli Clot de les 
Barraques. Aquí també es va 
netejar de terra i les vores del 
camí, desprès es va aplanar i 
finalment es va aplicar en una 
superfície d’uns 500m un do-

ble tractament superficial per 
tal de deixar-lo en perfectes 
condicions.
Les obres que ha tingut un 
cost aproximat de 50.000€ 
subvencionats pel Programa 
complementari de millora de 
camins locals, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals  

Millores als camins d’accés a 
Ventanell i al nucli Clot de les Barraques

2016-2019”, permeten millo-
rar la seguretat i la mobilitat 
dels veïns, així com l’accés a 
finques. Aquestes actuacions 
en els camins de la Llacuna, no 
estan ni molt menys acabades 
i properament es reprendran 
en d’altres parts del municipi.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

D es de dissabte 21 i 
fins dissabte 28 de 
gener, 18 alumnes 

holandesos acompanyats de 2 
professors del centre Winkler 
Prins de Veendam als Països 
Baixos, seran al nostre muni-
cipi dins el programa d’inter-
canvi, amb els alumnes de 3r 
i 4t d’ESO, de la Secció d’Ins-
titut Vallbona d’Anoia.
Aquest dilluns han estat re-
buts per l’alcaldessa de Vall-
bona d’Anoia, Maribel Ferrer, 
qui els ha donat la benvin-
guda en nom de tot el poble, 
els han ofert un esmorzar i 
un detall d’acollida. Al llarg 
d’aquest setmana el profes-
sorat de de l’institut els han 
preparat un extens programa 
amb sortides culturals com 
una visita a Montserrat, a 
Barcelona, al Museu de la Pell 
d’Igualada, i també de desco-
berta de productes locals com 
el celler D’Melis.

Durant la seva estada, els 
alumnes holandesos conviu-
ran amb els seus companys 
catalans amb l’anglès com a 
llengua vehicular i aprofun-
diran els seus coneixements 
d’una altra cultura europea. 
La participació en experiènci-
es d’aquest tipus permet que 
l’alumnat millori la compe-
tència lingüística i comunica-
tiva en llengües estrangeres.
Des del curs 2010-2011 els 
alumnes de l’institut Vallbo-
na d’Anoia tenen l’oportu-
nitat de participar en aquest 
intercanvi amb el centre 
Winkler Prins de Veendam 
(Països Baixos) que es duu 
a terme bianualment. Amb 
aquest, ja serà el 4t intercanvi 
que realitzen els dos centres, 
entre els quals hi ha una gran 
entesa i magnífica col·labora-
ció. La propera trobada serà 
del 31 de març al 7 d’abril, 
quan 18 alumnes i 2 profes-
sores catalans, els tornaran la 
visita a Holanda. 

Intercanvi de l’Institut 
amb estudiants de 
Veendam (Països Baixos)

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia amb el suport de la 
Diputació de Barcelona ha or-
ganitzat un concurs de dibuix 
del nou logotip per a la llar d’in-
fants “El Fangueig”. Els Jurat el 
formarà el Consell Escolar del 
centre.
Els participants, que han de ser 
ciutadans amb alguna vincu-
lació amb el municipi, hauran 
d’entregar el dibuix o logotip 
que els agradaria que tingués 
“El Fangueig”, incloent el nom 
sencer de la llar. El guanyador 
obtindrà un val de 50 euros per 
comprar material escolar o jo-

guines a Cal Sec o la Ferreteria 
Jumilla de Vallbona. 
Per poder-hi participar cal des-
carregar el full del concurs en 
format PDF del web de l’Ajun-
tament, o en format paper al 
mateix Ajuntament o a la llar. 
Els dibuixos es poden portar a 
l’Ajuntament fins el 15 de febrer 
en horaris d’oficina, de dilluns a 
divendres de 8 a 15 h, dilluns de 
17 a 19.30 h, i dimarts de 16 a 
18.30 h. El premi s’entregarà el 
dia 24 de febrer al finalitzar la 
rua de Carnestoltes. Els dibui-
xos i logotips presentats s’expo-
saran del 23 de febrer al 23 de 
març al vestíbul d’entrada de 
l’Ajuntament de Vallbona.

La llar d’infants busca 
nou logotip
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Llar de dia canina

L
es llars de dia canines són una bona opció per al nos-
tre gos. En la natura del gos està la necessita de rea-
litzar exercici físic, socialitzar amb altres gossos i per-
sones i utilitzar la seva intel·ligència. El nostre ritme 

de vida que ens implica llargues jornades laborals, i al haver 
passat a ser un animal 

de companyia més que no pas un animal 
de treball, ens trobem que no podem de-
dicar el temps necessari per poder cobrir 
totes les necessitats físiques, socials i men-
tals del nostre gos. En alguns casos l’avor-
riment i l’excés d’energia son la causa de 
problemes de comportament dins les llars 
i alhora de treure’ls a passejar. Conductes 
com destrosses a casa, massa excitabilitat a 
l’hora de sortir al carrer i gossos deprimits 
i apagats es poden evitar. 
Les llars de dia canines cobreixen moltes 
d’aquestes necessitats. És molt important 
que una llar de dia canina estigui dirigida 
per un professional del món del gos, un 
educador caní amb experiència que sàpiga 
quins gossos són afins a compartir jocs i corredisses. 
Quines avantatges tens amb una llar de dia canina?
Pots deixar el teu gos durant tota la teva jornada laboral, o si necessites un dia 
anar de compres o al metge, així el gos està acompanyat tant de persones com 

LLUÍS LUQUE

la vida mitjançant la mateixa vida» o Maria Mon-
tessori (1870-1952), que considerava que els nens 
«es construïen a si mateixos, ja que ells eren els mes-
tres». Avui, també es proposen noves escoles amb 
nous reptes perquè el més significatiu, precisament, 
segueix sent l’infant que, segons la seva etimologia 
llatina, significa «el que no parla», però ja s’expres-
sa. L’infant comença un itinerari d’aprenentatge des 
d’una educació integral que contempla tot l’ésser, és 
a dir, el desenvolupament intel·lectual, emocional i 
corporal. També cal tenir present l’adolescència, és a 
dir dels 13 als 18 anys, que és una etapa de madura-
ció del cervell en què es posa en marxa una especial 
potencialitat per poder aprendre i comprendre. S’ha 
d’entendre aquest desenvolupament cerebral, més 
enllà dels aspectes hormonals, a què tanta importàn-
cia s’ha donat.
L’escola assumeix grans responsabilitats, però és 
necessari el suport de la societat i la intervenció di-
recta de les famílies perquè el desenvolupament de 
l’infant, del nen, de l’adolescent i del jove sigui co-
herent per arribar a ser persones adultes i madures, 
amb criteri propi i compromís ètic. Des de l’apre-
nentatge realitzat amb esforç i coherència es desen-
voluparan les competències necessàries i habilitats 
corresponents per assumir les transformacions so-
cials i donar resposta a la realitat que toqui viure. 
Victor Frankl (1905-1997) en el seu llibre L’home 
en cerca del sentit convida a fer una exploració de 
l’ésser: «viure significa assumir la responsabilitat de 
trobar la resposta correcta als problemes i complir 
les tasques que la vida assigna contínuament a cada 
individu». Una bona proposta per l’inici d’un nou 
curs que com, sempre, requereix realisme, humilitat, 
coratge, compromís, entusiasme, alegria… i també 
bon humor per poder viure i conviure. 

U
n estudi d’una consultora americana 
Future Workplace afirma que els nens 
que ara estan en els primers anys d’esco-
larització treballaran en més de quinze 

feines diferents durant la seva vida. Aquest resultat 
evidencia que estem en una transformació social que 
requereix un canvi de mentalitat. Demana revisar el 
sentit de la formació humana i intel·lectual perquè 
els estudis de present i de futur contemplin la varie-
tat de professions concretes i que els alumnes s’hau-
ran de preparar per tenir agilitat per poder assumir 
diferents responsabilitats professionals. Gregorio 
Marañón (1887-1960) sovint explicava que l’edat 
adequada per començar una carrera universitària 
era partir dels vint-i-un anys o més. Podia semblar 
que era una exageració, però deia que davant de les 
decisions serioses de la vida era necessari tenir una 
maduresa intel·lectual.
Un dels pilars essencials a considerar per aquesta 
maduresa és l’educació en què tots som responsa-
bles: la societat, la família, els grups socials, l’escola 
i l’ensenyament superior. Tots som «educadors» i, a 
la vegada, estem sent educats, ja que l’educació està 
present en les nostres accions, sentiments i actituds 
des del ser i del fer. Això succeeix tant de manera 
conscient com inconscient perquè la persona és ob-
servadora dels altres que, a més, esdevenen referents.
Com hauria de ser l’educació dels nens i adolescents 
perquè es converteixin en adults lliures i responsa-
bles? Com fer perquè davant dels canvis constants, 
siguin persones que desenvolupin un procés vital sa? 
Com contribuir en la formació humana dels nens i 
joves per ajudar-los a discernir, a fer-se preguntes i a 
prendre decisions? Com ensenyar-los a aprendre de 
forma motivada i entusiasta? Són preguntes obertes 
amb molts tipus de respostes, però la coincidència és 

que els adults han de fer l’esforç de col·laborar per-
què les noves generacions puguin ser felices amb la 
realitat que hauran de viure.
El gran repte dels educadors és preparar persones 
per a la vida. Per tant, ser conscients i conseqüents 
del significat profund i seriós d’una educació global 
del ser. És a dir, l’aplicació d’una pedagogia que ajudi 
a ben situar la pròpia existència, a acceptar la pròpia 
singularitat amb els límits per poder millorar i re-
conèixer els altres. Una pedagogia que ajudi a donar 
respostes a les preguntes existencials i que tingui en 
compte les actituds personals i socials adequades per 
ser feliç i ser coherent.
Al llarg de la història, diferents pedagogs conside-
rats grans innovadors en l’educació van deixar em-
premta per la seva proposta de reformar l’escola 
perquè l’educació fos una oportunitat per millorar 
la qualitat de vida. Una escola nova que volia prio-
ritzar el valor i la dignitat de la infància centrant-se 
en l’espontaneïtat del nen i potenciar la seva lliber-
tat i autonomia. Entre altres, Ovide Decroly (1871-
1932), que proposava una escola nova amb uns 
principis pedagògics que ressaltessin «l’escola per a 

ASSUMPTA SENDRA I MESTRE 
Periodista

Preparar persones per a la vida

d’altres gossos mentre tu estàs a la feina.
La llar li ofereix al teu gos un espai ideal de socialització amb altres gossos, 
que tingui amics amb qui jugar t’ajudarà a tenir un gos equilibrat mentalment. 
No només juga amb altres gossos si no que també té el temps en un espai més 
natural per poder comunicar-se i utilitzar les regles que de la seva espècie són 

innates. 
Durant moltes estones els gossos estan 
jugant corrents a perseguir-se per la qual 
cosa cobreix la major part d’exercici físic 
que necessita.
Moltes vegades, a les llars canines s’ofe-
reixen serveis de passejades pel bosc o la 
ciutat, tallers de jocs personalitzats on es 
treballa la ment que complementen l’es-
tada del gos.
El fet de saber que el teu gos està en mans 
de professionals, jugant i divertint-se 
t’alliberarà del sentiment de culpa per 
deixar-lo sol tantes hores, i li proporci-
onarà al teu gos un vida més saludable i 
plena.
A la temporada d’hivern, el fred del car-

rer, les pluges i les glaçades fan que les sortides siguin més curtes, així doncs, la 
llar també et cobreix aquesta necessitat.
Tot i així, no oblidis mai que el millor regal per al teu gos ets tu. Cada dia dedi-
ca-li una estona per ell. Ell t’ho agrairà. Gossos feliços, famílies felices! 



És Moltes són les reflexions que s’estan duen a terme 
en l’actualitat al voltant de l’educació: debats sobre 
la reforma horària, l’eficàcia dels deures en el pro-
cés d’aprenentatge  dels nens/es, la recerca d’un nou 
model educatiu que doni resposta a les necessitats 
que presenta la societat del segle XXI; aprenentatge 
competencial, creatiu, ús de les noves tecnologies.... i 
en especial, la incorporació de l’educació emocional 
com un dels eixos principals del dia a dia a l’aula.
Tots sabem i hem llegit molt sobre la necessitat i els 
beneficis del treball de l’educació emocional a l’es-
cola, però com a docents i professionals, quina és la 
nostra posició sincera envers el tema??  Incorporem 
a l’aula una educació emocional des del SENTIR o 
des del FER??
L’educació emocional del “ SENTIR “ parteix d’un 
profund treball personal i d’autoconeixement, d’un 
camí necessari per a nodrir-se de vitamines emocio-
nals que permetin ser competents a nivell emocional 
i, poder donar així,  les eines i estratègies necessà-
ries als nostres alumnes per a què també ho siguin. 
És important doncs, que els futurs professionals de 
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E
n els temps que estem, sovint anem a cór-
rer cuita i passem per alt pilars fonamentals 
com són el bon hàbit alimentari i l’exercici 
físic, tant en infants com adults. A conse-

qüència d’això, els índexs de sedentarisme i obesitat 
infantil estan augmentant en els darrers anys de ma-
nera alarmant.
Per què una activitat com la natació? Per anar a la 
piscina perdem un matí de classe?
La natació és un dels esports més complets que hi ha 
ja que hi intervenen i exerciten tot els 
músculs del nostre cos.
Aquest trimestre, sota el consens de tota la Comuni-
tat Educativa,  l’hem volgut incorporar dins de l’àrea 
d’Educació Física, ja que ens permet treballar uns 
continguts que a l’escola no podem. 
La natació aporta grans beneficis pels infants ja que 
enforteix el sistema cardiovascular i millora el siste-
ma immunològic, afavoreix la socialització, ajuda el 
desenvolupament psicomotriu, fomenta la relaxació, 
augmenta la capacitat d’atenció i permet una adap-
tació al medi aquàtic. 
A més a més dels grans beneficis que ens aporta,  des 
de l’escola la valorem molt positivament ja que dóna 
una oportunitat a tots els infants de realitzar una ac-
tivitat etiquetada majoritàriament com extraescolar. 
Així com prendre consciència del propi cos i dels al-
tres.
Al finalitzar l’activitat, ens permet treballar uns bons 
hàbits alimentaris per poder recuperar-se millor 
després de l’activitat física.
Amb el projecte de Natació a l’escola, el nostre alum-
nat guanya més que no perd.  

ALBA SAUMELL, SARA PRAT I NÚRIA PUIGDESENS 
Mestres d’Educació Especial 
Escola Pompeu Fabra

JOANA MARTÍNEZ, XAVI PAGÈS, JOAN 
TRAVER I MERITXELL FONT 
Tutors de 3r, mestre d’Educació Física i 
Cap d’estudis
Escola Pompeu Fabra

Projecte de natació 
a l’escola L

es noves tecnologies han obert un nou 
món de possibilitats en el qual ens per-
meten treballar tant a nivell educatiu com 
terapèutic dins l’aula ordinària, facilitant 

la inclusió escolar dels alumnes amb necessitats 
educatives especials.
Tanmateix, reforcen continguts curriculars, fent-
los més accessibles als alumnes i milloren les seves 
competències.
Considerem important reflexionar sobre els avan-
tatges i inconvenients de les noves tecnologies. 
Un dels principals avantatges que ofereixen les TIC 
en l’àmbit escolar és la seva flexibilitat i el seu po-
tencial per adaptar-se a les característiques i neces-
sitats educatives especials de qualsevol alumne. La 
incorporació de les TIC a les programacions d’au-
la desperten un gran interès entre els alumnes ja 
que són recursos motivadors i engrescadors, en els 
quals s’aprèn d’una manera lúdica, dinàmica i mi-
llora el grau d’atenció envers el treball. Hem com-
provat que les TIC ajuden a millorar la relació i la 
interacció social d’aquells alumnes amb dificultats 
envers l’entorn ja que a partir del joc fomenten la 
connexió amb un món virtual i milloren les com-
petències d’expressió i creativitat.
“L’ordinador consisteix actualment un recurs edu-
catiu que pot facilitar l’adequació dels aprenentat-
ges a les necessitats especials  dels subjectes: com a 
ajuda tècnica, com a ajuda comunicativa i com a 
mitjà didàctic” (Junoy, en Rodríguez Illera,1990). 
Pel què fa els desavantatges, un dels principals, és 
l’aïllament de l’alumne envers del grup classe i l’en-
torn. No obstant, el mestre ha d’enfocar el recurs 
com un aprenentatge i proporcionar, al màxim 
possible, la inclusió de l’alumne amb dificultats en-
vers la resta de companys i companyes de la seva 
aula. Aquest desavantatge es pot resoldre mitjan-

La visió de les mestres d’Educació Especial sobre les TIC

çant les noves tecnologies que s’han introduït, actu-
alment, a les dinàmiques de les escoles, com la pis-
sarra digital (PDI).  
Existeixen i es generen noves aplicacions  específi-
ques per treballar habilitats i destreses amb alum-
nes que presentin necessitats educatives especials, 
oferint eines i recursos adequats a la seva situació. 
Aquests recursos, de tipologies diverses, (webquests, 
programes d’exercitació i de simulació, programes 
ludicoeducatius, aplicacions ofimàtiques,...) tenen 
un elevat potencial per estimular i centrar la feina 
de l’alumnat. 
Per acabar, us recomanem diferents recursos didàc-
tics: 
- Edu365: www.edu365.cat
- La motxilla: http://www.ceip-diputacio.com/la%20
motxilla.htm
- Recursos digitals per ensenyar  aprendre i a treba-
llar:  https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/
- La Teranyina: http://teranyina.weebly.com/index.
html
- JCLIC: http://clic.xtec.cat/es/jclic/
“ELS MESTRES QUE ES DIVERTEIXEN ENSE-
NYANT ACONSEGUEIXEN QUE ELS NENS ES 
DIVERTEIXIN APRENENT”.    

ROSER CONTRERAS 
Escola Pompeu Fabra

Nens/es emocionalment talentos@s

l’educació rebin una àmplia formació en aquest sen-
tit.
Segons el professor Bisquerra, catedràtic d´Orienta-
ció Psicopedagògica a la Universitat de Barcelona, un 
bon treball d’educació emocional a l’aula ajudarà als 
nostres alumnes a :
Reconèixer les seves pròpies emocions ( autocons-
ciència )
Adquirir eines de regulació emocional
Millorar les seves habilitats socials, imprescindibles 
per relacionar-se amb els altres.
Potenciar l’empatia, per saber posar-se en el lloc dels 
altres.
Enguany, a l’escola Pompeu Fabra hem començat 
a treballar en aquest sentit;realitzant tallers de for-
mació i incorporant, poc a poc,  però de manera 
conscient,  l’educació emocional com a eix essenci-
al en la nostra línia pedagògica. Creiem que l’edu-
cació emocional i el treball cognitiu han d’anar de 
la mà. Si hi ha emoció, l’aprenentatge arriba amb 
més facilitat. 
A més a més, ajuda a millorar la convivència a l’au-

la, augmenta l’autoestima, confiança i seguretat 
dels nens/es i disminueix el nivell d’estrès i ansietat. 
Mercè Conangla i Jaume Soler proposen des de 
l’Ecologia Emocional un model de persona CAPA 
( creativa, amorosa, pacífica, autònoma ). Inten-
tant establir un paral·lelisme en l’àmbit educatiu, 
podríem dir que cal posar la mirada, i les energi-
es,  en una educació basada en la CREATIVITAT, 
on els nens/es siguin capaços de buscar recursos, 
solucions i potenciar la seva imaginació. Orientada 
en valors positius, de cooperació, esforç i no en la 
competitivitat, enveja o  discriminació. Una edu-
cació que es doni en un ambient  d’AUTORITAT 
AMOROSA, amb uns vincles sans, de comunicació, 
respecte i responsabilitat. Que deixi fluir les emo-
cions i ensenyi a gestionar-les de la millor manera; 
amb assertivitat, sense judicis, solidària i finalment, 
que acompanyi en aquest procés de millora contí-
nua cap a una millor versió d’un mateix.
Treballem per una educació que ajudi als nostres 
infants i adolescents  a reconèixer els seus TA-
LENTS, potenciar-los i deixar-los FLUIR!  
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A l’institut Badia i Margarit 
ens agrada treballar a partir de 
projectes reals que acabin te-
nint un resultat tangible i cada 
trimestre intentem que siguin 
més, i el més variats possible, 
les pràctiques reals d’aprenen-
tatge que proposem als nos-
tres alumnes.
Durant aquest primer trimes-
tre, hem centrat una part del 
nostre treball em diferents 
campanyes promogudes per 
part de diferents organismes o 
des del nostre centre :
- Un origami, un euro. Repte 
Senbazuro. La Mútua General 
de Catalunya organitza aques-
ta original campanya en què 
dóna un euros a la Marató de 
TV3 per cada origami rebut. 
Enguany hem participat al 
repte Senbazuro, que consi-
sitia en fer mil origamis, i ho 
hem aconseguit.  Vam apren-
dre a fer els origamis en anglèsi 
al principi va costar una mica, 
però en un obrir i tancar d’ulls 
vam tenir-ne mil i en comptes 
d’enfilar-los, els vam penjar 
a la paret, en un gran pòster 
quadriculat i amb els nombres 
primers i quadrats perfectes 
amb colors diferenciats. Així, 
mentre donàvem euros a la 
Marató de TV3, apreníem an-
glès i fèiem papiroflèxia i ma-
temàtiques a la vegada. 
- Recapte d’aliments per al 
Banc de Queviures d’Igualada: 
Durant la campanya de Nadal 
hem omplert dos contenidors 
que vam lliurar al Banc de 
Queviures i hem decidit que 
el nostre centre sigui punt de 
recapte permanent, així que 
anirem lliurant els conteni-
dors plens al Banc i nosaltres 
en portarem un registre gràfic 
durant tot el curs. 
- Per a què serveixen els 
diners? Amb aquesta iniciativa 
del Banc de Sabadell, hem re-

flexionat sobre per a què fem 
servir els diners, en què gas-
tem conscientment i/o sense 
ni pràcticament saber-ho, per 
a què ens agradaria fer servir 
els diners... I hem presentat 32 
dibuixos que plasmen les nos-
tres idees. Amb aquests dibui-
xos, el banc donarà 32 euros 
(un euro per dibuix) a l’orga-
nització Save the Children. 
- Recollida de joguines no-
ves. Els alumnes de 1r ESO 
es van organitzar i van acon-
seguir diners per comprar 14 
joguines, que van lliurar a 
l’Ajuntament d’Igualada-Creu 
Roja el dia 22 de desembre. 
- Musicians and storytellers. 
Aquest trimestre hem rea-
litzat 7 sortides-actuacions 
musicals i/o teatrals a dife-
rents centres escolars i/o per 
a la gent gran. Aquestes actu-
acions ens permeten mostrar 
allò que aprenem a música i 
a les optatives d’instruments i 
també fer un treball de llengua 
important ja que la presenta-
ció, els discursos i les histori-
es estan escrites i llegides pels 
alumnes davant d’un public a 
qui s’han d’adaptar ja que no 
és el mateix actuar davant de 
nadons que davant d’avis amb 
demència o davant d’alum-
nes que tenen pràcticament la 
mateixa edat que ells, els in-
tèrprets.
- Sordina Muteflute. Un grup 
d’alumnes de 2n ESO, amb el 
professor de música, es van 
presentar al concurs Sordina 
Muteflute amb la finalitat de 
guanyar un piano. Durant les 
estones de pati van estar tre-
ballant “Can you feel the love 
tonight?” i van enregistrar un 
vídeo que podeu veure al nos-
tre canal de Youtube. Malhau-
radament el nostre vídeo no 
va ser el més votat i no vam 
aconseguir l’instrument.

- Mercat Científic. Aquesta 
va ser una activitat interna 
de centre, d’intercanvi entre 
alumnes de tots els nivells, on 
tots van ser ensenyants i apre-
nents, explicant o escoltant 
allò que van elaborar i inves-
tigar sobre les llegums, amb 
motiu del dia de la ciència. 
- Reporters: La majoria de no-
tícies del nostre centre publi-
cades als diaris són escrites per 
part dels alumnes com a acti-
vitat real d’escriptura. És per 
això que, a vegades les notíci-
es arribin als diaris amb una 
mica de demora, però pensem 
que és molt important que si-
guin ells qui les redactin.
Durant aquest segon trimestre 
seguirem treballant en petits 
projectes interns i externs, i 
seguirem assajant per a dos de 
gran envergadura: 
- CaixaEscena- Encontres de 
Teatre.  22 alumnes partici-
paran de la trobada que or-
ganitza la Fundació La Caixa 
al CosmoCaixa de Barcelona 
els dies 24, 25 i 26 de febrer. 
Aquesta trobada és gratuï-

ta per a tots els participants 
i els centres participants han 
estat prèviament seleccionats 
a partir d’un projecte, que 
l’alumnat va treballar amb la 
professora de l’optativa de te-
atre. Aquesta activitat perme-
trà conviure 3 dies amb altres 
alumnes apassionats del teatre 
i aprendre diferents tècniques 
teatrals de la mà d’experts. 
- Com sona l’ESO? 13 alum-
nes de 2n ESO participaran 
d’aquesta trobada musical 
d’instituts públics que es fa 
anualment i des del novembre 
que ja estan assajant. A més, 
dos alumes van fer un vídeo 
ballant/ actuant per presen-
tar-se a cos de ball i cos actoral 
i van passar a la segona fase, 
que es va fer el dissabte 7 de 
gener a  Benicàssim. Aquest 
projecte ens permet treballar 
intensament la música per 
acabar actuant conjuntament 
amb 1500 alumnes com nosal-
tres, però també espavilar-nos 
per vendre els productes del 
CSE per tal d’abaratir el cost 
del viatge i estada. 

Institut Badia i Margarit: Oferim el que aprenem, aprenenatge 
projectat

Tot això, i més, ho publica-
rem aquest mes de gener al 
número 1 de la ReBiMsta, la 
revista digital del nostre ins-
titut, redactada i editada pels 
nostres alumnes i que podreu 
llegir clicant a l’enllaç fix Re-
BiMsta de la pàgina web del 
centre. 
Des d’aquí volem agrair a 
l’Ajuntament d’Igualada, 
Creu Roja, Banc de Sabadell, 
Banc de Queviures, Mútua 
General de Catalunya, Sor-
dina Muteflute, Obra Social 
“la Caixa”, Com sona l’ESO?, 
Escola Dolors Martí, Llar 
d’Infants La Rosella, Escola 
Gabriel Castellà, Consorci So-
ciosanitari d’Igualada,  i a les 
publicacions La Veu, L’Enllaç 
i Infoanoia les seves iniciati-
ves i/o disposició a col.laborar 
amb nosaltres  per tal de donar 
aquest sentit d’aprenentatge 
projectat al treball dels nostres 
alumnes. Si teniu un projecte, 
contacteu-nos i al BiM ens hi 
engresquem!

Claustre de professors de 
l’Institut Badia i Margarit

Els nois i noies dels grups 
Mou-te de 3r, 4t d’ESO i Bat-
xillerat han anat a la casa de 
colònies de Claverol, al Pa-
llars Jussà. Jocs, excursions, 
dinàmiques de grup i també 
temps per estudiar ens han 
fet passar volant les hores. Els 

grups Mou-te són formats per 
nois i noies de la mateixa edat 
que, dinamitzats per un o més 
monitors, es troben setmanal-
ment. A part de convivències 
i sortides a la muntanya, el 
Mou-te es caracteritza per fer 
accions de voluntariat.

El Mou-te de l’Escola 
Pia, de colònies a 
Claverol
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Massa sovint ens trobem da-
vant de nens, adolescents i 
joves que pensen que l’èxit es 
pot aconseguir sense esforç, 
de forma fàcil i ràpida. Estem 
vivint un temps on, influen-
ciats en part pels mitjans de 
comunicació, tot és “ho vull, 
doncs ho tinc” i no es toleren 
ni frustracions ni fracassos.
Tots sabem que això és viure 
en fals: per aconseguir petites 
fites, reptes o objectius, cal 
esforç, responsabilitat i capa-
citat de superació.
Aquests aspectes no són 
capacitats innates, sinó que 
s’han d’educar i cal fer-ho de 
ben petits. Per tant, hem de 
dedicar-hi temps, tant des de 
casa com des de l’escola. 
Moltes vegades les presses i 
el dia a dia fan que ens avan-
cem a les seves tasques, per-
què nosaltres fem les coses 
més ràpid i ens pensem que 
millor. Això no hauria de ser 
així. Si els ho resolem tot, els 
nostres fills o alumnes apre-
nen que no cal cap esforç per 
superar els problemes que 
han d’afrontar. Els hem de 
donar l’oportunitat perquè 
s’esforcin i superin els reptes 
i els conflictes que dia a dia 
es troben. Ah! I també és bo 
que s’equivoquin i puguin 
rectificar.
Hi ha petites coses com fer-
se l’entrepà, portar la bossa 
o la maleta, parar i desparar 
taula, preparar-se la roba, en-
dreçar els estris de l’escola... 
que poden fer perfectament 
sols. És en aquestes situa-
cions quotidianes que hem 
d’aprofitar per educar l’es-
forç i la responsabilitat, sense 
oblidar que darrere d’aques-

ta exigència hi ha d’haver afec-
te i comprensió per continuar 
creixent. 
Si fem uns nens o nenes res-
ponsables, automàticament 
els estem transmeten confi-
ança i autoestima, i la neu-
rociència ha demostrat que 
als petits educats en aquests 
valors, d’adults els és més fà-
cil d’adaptar-se a noves situa-
cions: no els fa mandra arre-
mangar-se per afrontar el dia 
a dia.
Per tal de fomentar aquestes 
conductes, és molt necessari 
comunicar-se, parlar i escol-
tar; cal acompanyar els fills i 
alumnes, i cal ser-los un re-
ferent establint pautes clares 
que siguin assolibles i esta-
blint límits. També cal deixar 
clar que l’esforç no és sempre 
garantia d’èxit i que els resul-
tats no sempre són visibles a 
curt termini. Per aquest motiu 
és necessari que els nens assu-
meixin les pròpies limitacions 
i tolerin les frustracions. Tot 
forma part del mateix procés 
d’aprenentatge i creixement.
Per contribuir a aquesta ma-
duresa progressiva, convé po-
tenciar el desig de fer-se gran 
i de reafirmar-se com a perso-
na.

Com ho podeu treballar des 
de casa? Cinc idees per co-
mençar:
Assigneu tasques adients a 
l’edat, fent paleses les respon-
sabilitats que comporten. 
Ajorneu alguns “desitjos de la 
llista”, sobretot els materials, 
per a ocasions especials: reis, 
aniversaris, sants... 
Deixeu clars els límits i les re-
gles familiars, essent escrupo-

losos en l’exigència i el com-
pliment. 
Orienteu-los en les tasques es-
colars, fent evident que la res-
ponsabilitat recau en el nen.
Feu evident que equivocar-se 
no és dolent, i que el més im-
portant és saber rectificar i 
millorar. La frustració també 
és educativa i la sobreprotec-
ció no porta enlloc, no educa.
Amb tot això els infants ani-
ran desenvolupant la consci-
ència de sí mateixos i la cons-
ciència moral. S’aniran sentint 
més responsables de les seves 
accions i de les seves coses, ja 
que, assolir petits reptes com-
porta sentir-se motivat per 
assolir-ne de nous, i trobar 
solucions per ells mateixos: la 
motivació és el motor de l’es-
forç.

Com ho treballem des de 
l’escola? Algunes pautes que 
seguim:
Afavorim activitats que des-
pertin l’interès, la curiositat i 
la motivació per tot allò que 
fan. Així aconseguim impli-
car-los en les tasques, assolir 
els objectius i els valors de 

l’esforç proposats.
Valorem les tasques realitza-
des no només pel seu resul-
tat final, sinó pel procés que 
l’alumne ha seguit per arri-
bar-hi. El reconeixement a la 
feina ben feta implica afany 
de superació per a properes 
propostes.
Fem debats parlant amb els 
alumnes de temes relacionats 
amb el funcionament de l’es-
cola com exemple de demo-
cràcia participativa. Si deixem 
que s’hi impliquin, potencia-
rem actituds de compromís, 
responsabilitat i esforç.
Fomentem la constància, l’es-
forç en la realització de les 
feines i orientem els alum-
nes perquè coneguin les seves 
capacitats i límits: reflexio-
nant, pensant abans d’actuar 
i valorant les conseqüències 
que poden comportar els seus 
actes.
Treballem a través de con-
tes per aprendre a actuar de 
manera autònoma i cohe-
rent, permeten la reflexió dels 
alumnes en aspectes com l’es-
forç i la constància (La ciga-
la i la formiga, La llebre i la 

tortuga, Els tres porquets...).
Tot plegat no és una tasca fà-
cil. Tal i com hem dit, patim 
quan els infants no assolei-
xen allò que es proposen, 
però si no eduquem l’esforç, 
no podran ser competents 
com a ciutadans al llarg de 
la vida.
A més, sembla que hagin 
desaparegut, o vulguem evi-
tar, paraules com sacrifici o 
fracàs. Sovint volem ama-
gar els defectes i els errors 
que cometen els infants. Si 
posem la tireta abans que 
hi hagi ferida, no es podran 
adonar que les coses costen 
d’assolir.
Insistir en allò que pretenem 
i ser constants en el temps, 
els portarà a assolir objec-
tius tant professionals, com 
socials, esportius o perso-
nals. Eduquem l’esforç amb 
afecte i comprensió, però 
també amb exigència davant 
allò que pretenem que asso-
leixin nens i joves.

Gemma Parera i Alba Bau-
tista, mestres de l’Escola 

Mowgli

L’esforç, un valor necessari per viure i una actitud que s’aprèn

Els alumnes d’infantil conti-
nuen el seu projecte de des-
coberta d’Igualada. Aquest 
mes de gener el dediquem als 
Traginers i la Festa dels Tres 
Tombs d’Igualada. L’Antic 
Gremi de Traginers d’Igualada 
es coneix com a mínim des del 
1822. Ha estat l’entitat encar-
regada d’organitzar cada any 
i de forma ininterrompuda la 
Festa dels Tres Tombs d’Igua-
lada. Una festa declarada d’in-

terès turístic nacional des del 
1981 i Festa Tradicional d’in-
terès nacional des del 2010. 
La importància dels traginers 
ha estat tan gran que el 2009 
va rebre la Creu de Sant Jor-
di. És la festa dels Tres Tombs 
més antiga de Catalunya. Per 
aquest motiu els nostres petits 
estan descobrint tot aquest 
mon festiu. Vegeu que fins i 
tot s’han vestit com els nostres 
traginers igualadins.

Projecte de descoberta 
d’Igualada a l’Acadèmia: 
Els Tres Tombs
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Tornem de les vacances i tots 
i totes tenim moltes ganes de 
saber si allò que havíem dema-
nat als Reis per l’escola ens ho 
portarien. En arribar a l’aula, 
els nens i nenes de primària es 
van trobar la majoria de coses 
que havien demanat, però, què 
ha passat a les classes d’infan-
til? Buscàvem per tota la clas-
se, per sota les taules, per sota 
les cadires, a dins de l’armari... 
i res! No ens havien deixat 
res!!! Després de fer memòria 
de què havíem demanat a la 
carta ens adonem que tot eren 
coses pel pati, així doncs que 
ens decidim a anar a buscar 
a l’exterior a veure si allà hi 
trobem alguna sorpresa. Així 
va ser, molts paquets de mil 
colors estaven amagats al pati 
de l’escola, i és que els Reis, en 
saber que les joguines eren per 

aquell espai, ja ens ho havien 
deixat a punt. Així doncs, que 
a mesura que anàvem obrint 
els regals vam anar descobrint 
tot allò que s’hi amagava: pa-
les, bilibos, camions, grues, 

El gener és el primer!, a l’escola 
Dolors Martí Badia

cotxes i animals de fusta. Junts 
vam compartir una estona de 
joc que després es va ampliar 
amb l’estona d’esbarjo. Que 
bé ens ho passem a l’hora de 
pati!

El 2 de gener del 1817 Marcel·lí 
Champagnat obria la porta de 
la primera comunitat marista 
en una caseta senzilla de La 
Valla, a França. Dos nois van 
ser els primers que van agafar 
amb passió la proposta d’edu-
car els infants i joves, a l’estil 
de Maria. En aquests dos-
cents anys s’han obert moltes 
altres portes amb la clau ma-
rista i avui trobem maristes, 
germans i laics a tot el món. La 
Comunitat Marista d’Igualada 
ho va celebrar el dilluns, dia 2 
de gener, amb una Albada Ma-
rista, un acte convocat en els 
cinc continents. Es va realitzar 
a 3/4 de 8 del matí, a la sortida 
del sol, al Mirador de La Tossa 
de Montbui. Tot contemplant 

el meravellós espectacle que 
la natura ofereix cada dia des 
d’un paratge igualment fan-
tàstic, es va fer lectura d’una 
carta inspirada en les paraules 
de Marcel·lí Champagnat. El 
senzill acte va finalitzar com-
partint emocions i converses 
entre els assistents, i un petit 
esmorzar amb coca i cafè amb 
llet ben calentó. La gèlida tem-
peratura no va minvar el caliu 
de la trobada. 
Al llarg d’aquest any 2017 es 
realitzaran activitats de tot ti-
pus per celebrar el Bicentena-
ri Marista (musical, exposi-
ció, celebracions, trobades...). 
Tothom hi serà convidat, l’es-
cola anirà informant.

Albada marista a la 
Tossa per celebrar el 
bicentenari marista

Al llarg de la setmana del 16 
al 20 de gener, a totes les clas-
ses d’Infantil  es va treballar 
la tradicional festa dels Tres 
Tombs amb diferents activi-
tats relacionades amb els ca-
valls: cançons, contes, imatges, 
jocs a la PDI...
El dimecres 18 els Peixos i les 
Tortugues (3 anys)  van fer 
una petita excursió al parc de 
l’Enxup per veure l’escultura 
“CAVALL” de Carles Mata.
El dijous 19 de gener van ve-
nir tres petits ponis a l’escola:  
la Coco, l’Atos i la Rusty. Els 
petits de la Llar es van fer una 
foto amb els cavalls i els nens i 
les nenes d’Infantil van passar 

Els Tres Tombs a l’escola Monalco

una  divertida estona passe-
jant pel pati amb poni. 
Agraïm la col·laboració de 
l’Hípica La Tossa i de l’AM-

PA de l’escola que ha patro-
cinat l’activitat.

Educació Infantil. Col·legi 
Monalco

Els alumnes de 4t, 5è i 6è de 
Primària hem encetat el pro-
jecte Erasmus+ anomenat 
“Euro trading, young entre-
preneurs on the move” tot 
dissenyant el logo de l’agència 
de viatges que haurem de cre-
ar. Tant els dissenys finalistes 
com el guanyador han estat 
escollits mitjançant les votaci-
ons dels companys. Volem fe-
licitar-los a tots i, en especial, 
a l’Oriol Berenguer de 4rt B 
autor del logo més votat. En-
horabona!!

Projecte Erasmus + euro trading, 
young entrepreneurs on the move a 
l’Acadèmia

Com cada any els alumnes de 
1r i 2n d’ESO han participat 
en la Campanya de recollida 
de joguines, organitzada per 
la Creu Roja.
S’han recollit 404,96 euros, 
que s’han utilitzat per com-

prar una cinquantena de jo-
guines, tot rècord!!
En aquest moment, l’Escola 
Pia, ha sigut la que més ha re-
captat.
Moltes gràcies a tots per la 
vostra col·laboració!!

L’Escola Pia participa a 
la campanya de recollida 
de joguines
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L’institut Molí de la Vila de 
Capellades ha rebut aquesta 
setmana alumnes d’Alemanya 
i Finlàndia en un programa 
d’intercanvi amb diferents 
centres d’aquests països. Es 
tracta d’una iniciativa que 
permet l’estada dels alumnes 
estrangers a Capellades durant 
una setmana i més endavant 
els nostres alumnes viatjaran 
als respectius llocs de proce-
dència d’aquests nois i noies. 
Entre l’11 i el 26 de gener han 
passat per l’institut un total de 
55 alumnes de Werth, Berlin 
i Mäntsäla, que estaran una 
setmana convivint amb els 

alumnes de 4t d’ESO, primer i 
segon de batxillerat del nostre 
centre. 
Durant la seva estada aquí els 
alumnes, entre altres activi-
tats, han conegut la història, 
cultura i costums catalans, així 
com els indrets més significa-
tius de la vila. Després d’una 
recepció a l’ajuntament, han 
assistit a classes en el centre, 
han visitat el Molí Paperer, 
han fet una sortida a unes ca-
ves i han treballat l’expressió 
oral amb els alumnes capella-
dins a partir de presentacions 
que han preparat sobre els 
seus respectius països.

Setmana d’intercanvis a l’institut 
Molí de la Vila de Capellades

Aquesta intercanvis ja estan 
consolidats en el centre per-
què fa uns quants anys que 
es duen a terme. Gràcies a la 
bona comunicació i a l’èxit 
de programes europeus ante-
riors com el Comenius, actu-
alment es manté el contacte 
amb aquests instituts i cada 
any s’organitza un intercanvi 
ja que la valoració que se’n fa 
és molt positiva i enriquidora 
per ambdues parts.
Properament, hi haurà un 
altre intercanvi pels alumnes 
de segon i tercer d’ESO amb 
un institut de Lons-le-Sau-
nier (França).

Per tercer any consecutiu, els 
alumnes de 4t d’ESO de l’es-
cola Monalco  han participat 
al programa EFEC (Educació 
Financera a les Escoles de Ca-
talunya).
Durant sis tallers, els alumnes 
han tingut la possibilitat de re-
bre orientacions i consells so-
bre finança personal bàsica de 
mà de professionals del sector 
financer i econòmic. Les di-
ferents xerrades han sigut les 
següents:
• Administrant els teus diners: 
gestió dels pressupostos per-
sonals.
• Endeutar-se amb seny:  
com evitar el sobreendeuta-
ment i com conèixer els pro-
ductes de crèdit.

• Inversió intel·ligent: enten-
dre el binomi risc / rendibili-
tat.  Finances socialment res-
ponsables.
• Els dubtes quotidians d’en 
Jaume: situacions financeres 
quotidianes: consum intel·li-
gent, apartats d’una nòmina, 
pagaments online i introduc-
ció als tipus de canvi.
• Finances per a la vida: in-
troducció a la planificació fi-
nancera personal i a l’estalvi a 
llarg termini.
• (In)forma’t per decidir: el 
dret bàsic dels consumidors és 
el dret a la informació.
Volem agrair la professionali-
tat de tots els voluntaris i vo-
luntàries que els han visitat al 
llarg d’aquestes sis sessions.

Programa EFEC a 
l’Escola Monalco

A l’assignatura de Sciences, els 
alumnes de 4rt de primària de 
l’Acadèmia hem experimentat 
al laboratori. Aquesta vega-
da l’experiment s’anomenava 
“How do the kidneys work?. 
L’objectiu ha estat conèixer 
a través d’una simulació el 
funcionament dels ronyons 
dins l’aparell excretor. Aquest 
aparell s’encarrega de filtrar 

la sang. Recull les substànci-
es residuals que transporta 
la sang, juntament amb una 
mica d’aigua, i expulsa aques-
tes substàncies del cos en for-
ma d’orina. Està format pels 
ronyons i les vies urinàries. 
L’experiment ens ha servit 
per entendre el funcionament 
d’aquest òrgan tan important 
pel nostre dia a dia.

How do the kidneys 
work? a l’Acadèmia

Un petit grup d’alumnes de 3r 
d’ESO de l’Escola Pia d’Igua-
lada que cursen una matèria 
específica de llengua catalana 
entorn  a la tipologia textu-
al de la notícia com a gènere 
preriodístic, han  pogut fer 

una visita a les instal.lacions 
del diari  La Veu de l’Anoia per 
conèixer d’aprop com és la rea-
litat d’un diari comarcal.
En aquest sentit, els alumnes 
han preparat uns preguntes 
per saber més sobre el  món 

Alumnes de 3r d’ESO de l’Escola Pia 
visiten La Veu

de la premsa en català, així 
com  la història del diari, la 
seva evolució,com es fa un di-
ari, etc.
Com a conclusió de la visita, els 
alumnes han gaudit molt del 
que han pogut veure i escoltar.

Els nens i nenes de la classe 
dels Ànecs de la llar d’infants 
dels Maristes ens ho hem pas-
sat molt bé treballant la unitat 
de programació “ les botigues”.
Aquest mes de gener hem ju-
gat amb el mercat que ens van 
portar els patges i també hem 

sortit d’excursió per anar al 
forn i a la botiga del Rebost a 
comprar pa, embotit, tomà-
quets i fruita.
Amb tot allò que vam comprar 
hem preparat un esmorzar 
molt equilibrat per començar 
el dia amb energia.

Els Ànecs dels Maristes 
surten a comprar
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ET TROBES A L’ATUR? VOLS TREBALLAR  EN EL 

SECTOR TURÍSTIC? 

* Promoció turística local i atenció al visitant  
(710h) 

* Creació i gestió de viatges combinats i 
esdeveniments (690h) 

Pràctiques en empresa 
INICI FEBRER 2017 

Cursos 100% subvencionats  pel   Departament de Treball,  
Afers Socials i Famílies  

Centre adjudicatari del SOC  en l’ Acord Marc  de  
serveis de formació professional per a l’ocupació  

de la indústria de l’hostaleria i del turisme.  

Preinscripció OBERTA al web 
www.escolaenoturisme.cat/ 

         Generalitat de Catalunya 
         Departament de Treball, Afers         
Socials  i Famílies  
 

APUNTA-T’HI ! 
Requisits mínims d’accés:   

- Estar inscrit al Servei 
d’Ocupació de Catalunya 

-Estar en possessió del títol 
de Batxillerat / CFGS o 

equivalent 
 

MÉS INFORMACIÓ:  
Edifici de L’Enològica. 

 C/Amàlia Soler, 29. 
 08720- Vilafranca del 

Penedès. 
Tel. 93.169.41.02.   

edec@escolaenoturisme.cat 
 
 

CALAF / LA VEU 

E l Consell Comarcal 
de l’Anoia participa 
aquest curs escolar 

2016-2017 en el Programa 
Cultura Emprenedora a l’Es-
cola, acostant-lo a les escoles 
Castell d’Òdena i Alta Segar-
ra, de Calaf. L’objectiu és fo-
mentar la cultura emprene-
dora entre els alumnes de 5è 
de primària per desenvolupar 
valors, hàbits i habilitats que 
capacitin les persones per im-
pulsar projectes professionals 
i vitals.
En el marc del programa els 
alumnes, amb l’acompanya-
ment dels seus tutors creen, 
gestionen i tanquen una co-
operativa. Això comporta di-
verses tasques com la consti-
tució, l’elecció del producte, la 
producció, la imatge corpora-
tiva, venda del producte en un 
mercat i donació d’una part 
dels beneficis a un projecte so-
cial elegit pels membres de la 
cooperativa. A cadascuna de 
les dues escoles de l’Anoia hi 
ha dues classes de 5è, de ma-

nera que cada centre crea dues 
cooperatives.
El programa vincula els cen-
tres educatius amb el territori 
i els sistemes productius, i re-
força l’adquisició de capaci-
tats clau per tal que serveixin a 
les persones al llarg de la seva 
vida, en el seu desenvolupa-
ment personal i professional. 
S’aposta pel cooperativisme 
com a filosofia empresarial, 
per ser un model de gestió de-
mocràtica i en el qual la res-
ponsabilitat social és un criteri 
rector de l’activitat econòmi-
ca.
Aquest programa és promo-
gut per la Diputació de Bar-
celona, liderat pel Consell 
Comarcal de l’Anoia (pro-
grama transversal entre el 
Departament d’Educació i el 
de Promoció Econòmica) i 
amb la col·laboració dels tèc-
nics municipals de Promoció 
Econòmica i d’Educació dels 
ajuntaments d’Òdena i del de 
Calaf, i s’ha pogut dur a ter-
me gràcies a la participació i 
implicació de les escoles Cas-
tell d’Òdena i Alta Segarra.

El Consell Comarcal acos-
ta la cultura emprenedora 
a dues escoles de l’Anoia

COPONS / LA VEU 

L a Diputació de Barce-
lona ha redactat el pro-
jecte de rehabilitació de 

l’antiga rectoria de Copons 
per destinar-la a escola. La 
primera fase del projecte es 
va inaugurar aquest dissabte, 
amb una jornada de portes 
obertes, a la que hi van assis-
tir els diputats d’Urbanisme i 
Habitatge, Josep Ramon Mut, 
i d’Educació, Rafel Homet.
Aquest projecte, demanat per 
l’ajuntament al catàleg 2016, 
segueix les directrius fixades 
per l’avantprojecte lliurat per 
la Diputació a l’ajuntament al 
desembre del 2015 i suposa la 
segona fase de l’obra de con-
solidació dels sostres, executa-
da aquest estiu, amb el suport 
econòmic i tècnic de la Dipu-
tació de Barcelona, dins del 
programa complementari per 
la restauració del patrimoni 
singular local.
El projecte té per objectiu la 

posada en ús de la planta bai-
xa de la rectoria com escola. 
Projecte imprescindible per 
poder executar la subvenció 
del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalu-
nya concedida a Copons per 
aquest concepte. El cost del 
projecte redactat per l’arqui-
tecte Alexandre Bantulà i di-
rigit pel Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local ha estat 
de 9.000 euros.

La rectoria, Bé Cultural d’In-
terès Local
La rectoria de Copons és una 
construcció de factura noble i 
línies senzilles i austeres, prò-
pies de l’arquitectura catalana 
del segle XVIII. L’edifici, aïllat 
i senyorial que configura un 

front de la plaça de l’Esglé-
sia,  té quatre plantes d’al-
çada,  semisoterrània, baixa, 
pis i golfes, va ser declarat Bé 
Cultural d’Interès Local pel 
Consell Comarcal de l’Anoia 

Inauguració de la primera fase de rehabilitació 
de la rectoria de Copons per convertir-la en escola

l’any 2005. Tradicionalment, 
la casa rectoral ha exercit un 
paper lligat a la població de 
Copons ja que el rector des-
tinava els locals de la planta 
baixa per activitats d’esbarjo 

L’edifici de la rectoria de 
Copons va ser declarat 
Bé Cultural d’Interès 
Local pel Consell Co-

marca l’any 2005

del jovent. L’adequació dels 
espais per a la nova escola és 
especialment estratègica per 
tal de garantir una escolarit-
zació de qualitat als infants 
del municipi.

Acte inaugural de la primera fase del projecte. / DIPUTACIO DE BARCELONA
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CALAF / LA VEU 

A tractiva programació 
la que ha preparat 
l’Ajuntament de Ca-

laf, conjuntament amb una 
desena d’entitats del munici-
pi, per celebrar l’onomàstica 
de Santa Calamanda, la patro-
na del municipi. La Festa Ma-
jor d’Hivern se celebrarà entre 
el 3 i el 6 de febrer amb una 
quinzena d’activitats per a tots 
els públics. El concert del grup 
‘Manel’, que tindrà lloc al Ca-
sal de Calaf el dia 5 de febrer 
a les 18.00 hores, és la gran 
estrella de la programació. A 
hores d’ara encara queden en-
trades que es poden adquirir 
a través del portal entrades.
casaldecalaf.cat.
Els actes festius començaran el 
divendres, 3 de febrer, amb la 
celebració de la primera ‘Nit 
de l’Esport i la Cultura’ que 
tindrà lloc al Casal de Calaf 
a partir de les 20.00 hores. Es 
tracta d’una gala que servirà 
per premiar els calafins que 
han destacat més durant el 
darrer 2016 tant pel que fa a 
l’esport com en les diferents 
disciplines culturals. Les can-
didatures per a aquests guar-
dons es poden presentar a 
l’Ajuntament de Calaf fins 
aquest divendres, 20 de gener.
L’endemà dissabte, a les 11.30 
hores, es presentarà en soci-
etat la nova ‘Associació Cul-
tural i Educativa Calamanda’ 
en un acte que tindrà lloc a la 

plaça dels Arbres. A la tarda 
hi haurà nova edició de l’Es-
cala en hi-fi de l’Esplai de la 
Gent Gran que es podrà veu-
re a partir de les 18.00 hores 
a la Sala d’actes municipal. En 
paral·lel, a la Sala de fusta del 
Casal, els més petits podran 
gaudir de l’espectacle famili-
ar ‘Bianco’ programat amb la 
col·laboració de Bitxets 14. I, a 
la nit, a les 22.00 hores, l’oferta 
també serà teatral amb l’obra 
‘Els darrers dies de la Catalu-
nya republicana’ de la compa-
nyia Terra Teatre.
Les propostes més tradici-
onals tindran lloc el dia de 
Santa Calamanda. Al matí, a 
les 11.30 hores, la missa so-
lemne en honor a la patrona 
anirà seguida d’una nova ba-
llada de la Metredansa, un ball 
típicament calafí recuperat 
els últims anys. En acabat, hi 
haurà una ballada de sardanes 

El grup ‘Manel’, gran protagonista de 
la Festa Major d’Hivern de Calaf que 
amplia la programació

a la Sala d’actes municipal, 
organitzada per l’entitat Sar-
danistes de Calaf. Aquest dia 
a la tarda, a més del concert 
de ‘Manel’, hi haurà sessió de 
ball a la Sala d’actes municipal 
amb ‘Abarca’ organitzada pel 
Casino a partir de les 19.00 
hores.
El dilluns 6 de febrer serà festiu 
a Calaf i, per això, també s’han 
previst atractives propostes. Al 
matí, cinema infantil organit-
zat per Sismes Cine Club amb 
la pel·lícula ‘El petit príncep’ 
que es podrà veure a partir 
de les 11.30 hores al Casal de 
Calaf. Per a sessió per a tots 
els públics, a les 18.00 hores, 
s’ha programat la projecció de 
la pel·lícula ‘Glòria’. En para-
l·lel, a aquesta mateixa hora, 
començarà un concert seguit 
d’un ball amb el conjunt Gla-
cé que organitza El Casino a la 
Sala d’actes municipal.

MONTMANEU / LA VEU 

L’Ajuntament de Montmaneu 
està arranjant alguns trams de 
les voreres del municipi. Tam-
bé s’arranjaran les del nucli de 

La Panadella.
Posteriorment, la intenció del 
consistori es asfaltar alguns 
carrers tant de Montmaneu 
com del nucli de La Panadella.

Arranjament de voreres 
a Montmaneu

CALAF / LA VEU 

E l Centre de Recursos per 
a l’Ocupació (CRO) de 
l’Ajuntament de Calaf 

ofereix dos nous cursos gra-
tuïts subvencionats pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalu-
nya. La nova formació s’adre-
ça, principalment, a persones 
que es troben a l’atur.
El primer, que començarà el 
30 de gener,  serà d’operacions 
auxiliars d’enregistrament i 
tractament de dades i docu-
ments. Es formarà als alum-
nes en gestió auxiliar d’arxiva-
ment en suport convencional 
o informàtic, gestió auxiliar 
de reproducció en suport con-
vencional o informàtic, enre-
gistrament de dades, proces-
sador de textos i presentacions 
d’informació bàsiques, tracta-
ment bàsic de dades i fulls de 
càlcul i transmissió d’infor-
mació per mitjans convencio-
nals o informàtics. La durada 
serà de 380 hores de formació 
més 80 hores de pràctiques a 

empreses. L’horari serà de 9.00 
a 13.00 hores, de dilluns a di-
vendres.
L’altre curs, que s’iniciarà el 
dia 1 de febrer, serà d’aten-
ció sociosanitària a persones 
dependents en institucions 
socials. L’objectiu del curs és 
aprendre a donar suport en 
l’organització d’intervenci-
ons i activitats per a persones 
dependents en institucions, 
així com en  la intervenció en 
l’atenció higiènico-alimen-
tària i sociosanitària. També 
es rebrà formació en suport 
psicosocial, atenció relacional 
i comunicativa en institucions 
socials. La durada, en aquest 
cas, serà de 390 hores de for-
mació i 80 hores de pràctiques 
en empreses. L’horari serà de 
9.00 a 14.00 hores, de dilluns 
a divendres.
Per inscriure’s a cada un dels 
cursos cal dirigir-se, presen-
cialment, al CRO, situat al C/
Xuriguera 42, trucar al 93 869 
82 49 o bé enviar un correu a 
calaf.ocupacio@calaf.cat.

El CROC ofereix dos 
nous cursos gratuïts

ALTA ANOIA / LA VEU 

E l Consorci per a la Pro-
moció de l’Alta Anoia, 
posa en marxa nous 

cursos d’idiomes per al sector 
turístic i comercial.
El curs de conversa en Fran-
cès tindrà lloc els dimecres, de 
l’1 de febrer al 21 de juny, de 
15.30h a 17h.
El curs de conversa en Anglès” 
Atenció al client del petit co-
merç en llengua estrangera” 
tindrà lloc els dijous, del 2 de 
febrer al 22 de juny, també de 
15.30h a 17h.
És la cinquena vegada que el 

Consorci per a la Promoció de 
l’Alta Anoia programa cursos 

de conversa en idiomes es-
trangers degut a la demanda 
i bona acollida dels assistents.
Les classes impartides per 
professionals de llengua es-
trangera tenen com objectiu la 
millora de la pràctica oral de 
l’idioma per oferir un millor 
servei al visitant i client.
Les sessions tenen lloc a la seu 
del Consorci per a la Promo-
ció de l’Alta Anoia, situada al 
Passeig Josep Maria Llobet, 
s/n a Els Prats de Rei.
Per a informació i inscripci-
ons podeu trucar al 93 868 
03 66 o bé enviar un correu a: 
info@altaanoia.info

Nous cursos d’idiomes al Consorci 
per a la Promoció de l’Alta Anoia

CALAF / LA VEU 

Un equip del Banc de Sang i 
Teixits serà a Calaf aquest dis-
sabte, 28 de gener, per tal de 
fer un acapte de sang. Estaran 
situats a l’IES Alexandre de 
Riquer de 10.00 a 14.00h.
Podeu donar sang si teniu més 

de 18 anys i peseu més de 50 
quilos. Es calcula que cada dia 
es necessiten 1.000 donacions 
per garantir que tothom tin-
gui sang quan en necessita, ja 
sigui per a intervencions qui-
rúrgiques, tractaments onco-
lògics, transplantaments o en 
cas d’accidents greus.

Dissabte, acapte de sang



Tres punts d’or de l’IHC a Lloret l’allunyen 
de la zona de perill de l’OK Lliga

L’IHC va completar un bon partit a Lloret. / IHC

HOQUEI / LA VEU

L ’Igualada va començar 
amb bon peu la sego-
na volta de l’OK Lliga. 

El conjunt dirigit per Carles 
Piernas (Ferran López era a 
la graderia per sanció) va fer 
un partit molt seriós i es va 
mostrar molt sòlid davant un 
Lloret que va desplegar el seu 
joc habitual ultra defensiu. Els 
arlequinats es van armar de 
paciència quan l’electrònic es 
mantenia a zero i finalment, 
la recompensa va arribar amb 
forma de tres gols.
El partit va començar sen-
se gaires interrupcions ni 
tampoc accions. L’Igualada 
mantenia les possessions més 
llargues davant un equip lo-
cal que alternava la defensa 
en zona i la defensa home a 
home i que sovint, col·locava 
dos homes al mig camp per 
bloquejar el joc a aquella zona 
del camp. Això dificultava que 
l’Igualada pogués arribar amb 
facilitat i amb contundència a 
la porteria defensada per Fer-
ran Serra, però de la mateixa 
manera, els de la Selva tam-
poc van intimidar la porteria 
defensada per Elagi Deitg. El 
partit transcorria ràpidament 
i les oportunitats de gol eren 
molt escasses, però els homes 
de Ferran López no es van im-

   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona  43 16 14 1 1 77 29
2. Reus Deportiu 36 16 11 3 2 78 48
3. Club Patí Vic 36 16 11 3 2 62 33
4. Coinasa Liceo  32 16 10 2 4 65 44
5. Voltregà 29 16 9 2 5 45 33
6. Moritz Vendrell 23 16 7 2 7 50 53
7. Lloret  20 16 6 2 8 31 53
8. Caldes Laser 19 16 4 7 5 42 47
9. Enrile Alcoi 18 16 5 3 8 50 62
10. Noia Freixenet 18 16 5 3 8 41 43
11. Igualada Calaf 16 16 4 4 8 48 53
12. ICG Lleida 16 16 4 4 8 37 50
13. Vilafranca 14 16 4 2 10 39 60
14. Manlleu 14 16 3 5 8 33 54
15. Citylift Girona  13 16 3 4 9 41 56
16. Alcobendas 12 16 3 3 10 46 67

OK Lliga
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Jornada 16
FC Barcelona Lassa -Moritz Vendrell  5-0
Coinasa Liceo HC - Citylift Girona  3-1
Reus Deportiu La Fira - CP Voltregà 2-0
Club Patí Vic - ICG Software Lleida 3-3
Enrile Alcoi - Reicomsa Alcobendas 5-4
Manlleu - CE Noia Freixenet 1-3
Lloret - Igualada Calaf Grup HC 1-3
Vilafranca - Caldes Recam Laser 4-2

EUROPEA DESCENSCERS

Jornada 17
Reicomsa Alcobendas-Lloret Vila Esportiva
Citylift Girona-Manlleu
Recam Làser Caldes-Reus Deportiu
Moritz Vendrell-Liceo
Igualada Calaf Grup-Vilafranca 
ICG Lleida-Barcelona Lassa
Noia Freixenet-Enrile Pas Alcoi
Voltregà-Club Patí Vic

pacientar i al minut 14 va tro-
bar la recompensa amb un gol 
d’Emanuel Garcia, assistit per 
Met Molas. 
Amb el 0-1 el Club Hoquei 
Lloret va optar per una defen-
sa en zona. Això dificultava 
que l’Igualada pogués entrar 
dins l’àrea, però a la vegada, 
donava molta facilitat per bus-
car el gol amb xuts llunyans. I 
així va arribar el segon gol. Un 
especialista en xuts llunyans, 
Francesc Bargalló, va enviar 
un míssil cap a la porteria de 
Ferran Serra que Sergi Pla va 
desviar al fons de la porteria. 
El 0 a 2 era el premi a l’efecti-
vitat de l’Igualada en atac i en 

la bona feina defensiva, dues 
armes que havien aconseguit 
contrarestar el joc del Lloret.
A la represa, Tety Vives va veu-
re una targeta blava i l’equip 
dirigit per Manel Barceló tenia 
a favor una falta directa. Marc 
Grau, màxim anotador dels 
de la Selva, va ser l’encarregat 
d’executar-la, però per enèsi-
ma vegada aquesta tempora-
da, Elagi Deitg va endevinar-li 
les intencions i va aturar-la. 
Durant els primer compassos 
de la primera part, el partit va 
ser molt més físic. El Lloret 
havia marxat al descans amb 7 
faltes i l’Igualada amb 4, i als 
vuit minuts de la segona part 

els dos equips en tenien nou.
L’Igualada va cometre la seva 
desena falta al minut 36. 
Aquesta vegada, l’encarregat 
d’executar-la va ser Xavi Sule, 
que va anotar-la. Amb l’1 a 2 
al marcador, el Lloret va in-
crementar la seva pressió i va 
buscar ser una mica més ofen-
siu, però l’Igualada va seguir 
dominant el partit. El conjunt 
arlequinat també va incre-
mentar la pressió de la pilota 
als minuts finals, buscant més 
el tercer gol que no pas defen-
sant a victòria per la mínima. 
A falta de menys de dos mi-
nuts pel final, el Lloret va deci-
dir substituir el porter Ferran 

Serra per un cinquè home a la 
pista, de manera que la seva 
porteria quedava completa-
ment buida. Els locals no van 
poder aprofitar la superioritat, 
i a falta de vint segons pel fi-
nal, Emanuel Garcia va recu-
perar una bola a la mitja pista 
i gairebé sense mirar, va enca-
rar-la cap a la porteria buida 
del Lloret i va anotar el gol de 
la tranquil·litat per l’Igualada. 
El tècnic de l’Igualada, Ferran 
López, va mostrar-se satisfet 
amb el treball del seu equip, 
en especial, per haver-se man-
tingut molt forts mentalment. 
El proper partit de l’Igualada 
serà amb la visita del Club Patí 
Vilafranca a Les Comes, demà 
dissabte 28 de gener a les 20.30 
hores.

CH Lloret: Ferran Serra, Lluís 
Grau, Adrià Farré, Marc Grau 
i Àlex Grau – equip inicial – 
Xavi Sule (1) i Guillem Ariza. 
Igualada Calaf Grup: Elagi 
Deitg, Tety Vives, Met Molas, 
Emanuel Garcia (2) i Sergi Pla  
(1) – equip inicial – Francesc 
Bargalló, Roger Bars i Dani 
López. 

L’igualadí Roger Roca, campió 
de Catalunya de marató

ATLETISME / LA VEU

L ’atleta igualadí Roger 
Roca Dalmau es va pro-
clamar el diumenge 23 

de gener Campió de Catalu-
nya de Marató, en la SB hotels 
Marató de Tarragona, prova 
disputada acompanyada d’un 
fort vent que va fer canviar al-
gunes parts del circuit per evi-

tar el temporal de mar. 
Roca, corredor del club CER-
RR Igualada, es va imposar 
amb un temps de 2:28’56” 
corrent gairebé tota la pro-
va en solitari, quedant segon 

classificat absolut darrera 
el gallec Pedro Nimo que 
guanyava la cursa amb un 
temps de 2:18’16”. 
L’atleta igualadí, ja retirat 
de l’alta competició, acon-
seguia el segon títol català 
en la distància després d’ha-
ver-ho fet ja l’any 2009 en 
la marató de Barcelona i el 
tretzè títol català absolut en 
distàncies que van des dels 
3000m fins a la marató.

Tens clàusula TERRA 
a la teva hipoteca

 i encara no l’has reclamada?

No esperis: 
iuristriviumadvocats7@gmail.com

Tel. 656909454



Els sènior del CBI cauen 
davant rivals poderosos
BÀSQUET / LA VEU

N ou desplaçament dels 
blaus sènior masculí 
a la difícil pista del 

CB Mollet, i derrota per 85-
65, vint punts de diferència.
Un primer quart molt intens 
per part dels dos equips, que 
feien intuir el bon nivell de 
joc que es mostraria durant 
tot el partit. Un intercanvi de 
bàsquets després de grans de-
fenses, creava la tensió neces-
sària per estar pendents dels 
bàsquets fets a cada atac. El 
primer parcial va ser de 17-20, 
a favor dels igualadins.
En el segon quart, un gran en-
cert dels locals ajudava a reta-
llar distàncies en el marcador 
i fins i tot ficar-se per davant. 
L’anotació de tres triples dels 
jugadors d’Àlex Terés, els feia 
augmentar la confiança dels 
locals. Tot i així, cal destacar la 
gran intensitat del partit en la 
primera part, en la qual els ju-
gadors del Physic CB Igualada 
A, mostraven la bona dinàmi-
ca que portaven. El segon par-
cial va ser de 25-17, que feia 
un resultat a la mitja part de 
42-37.
Un tercer quart on els juga-
dors locals seguien amb molta 
anotació (5 triples), i els igua-
ladins perdien la força a mida 
que passava el quart. Deu mi-
nuts determinants, que ens 

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Quart 13 11 2 1055 911 24 +6
2 Lleida 13 11 2 1072 961 24 +5
3 Mollet 13 10 3 1038 907 23 +7
4 Sant Adrià 13 8 5 1141 1035 21 +3
5 Barberà 13 8 5 961 947 21 -1
6 Palma AE 13 8 5 967 1032 21 +1
7 El Masnou 13 7 6 940 873 20 +2
8 Valls 13 5 8 911 1027 18 -3
9 Igualada 13 4 9 930 939 17 -1
10 Castelldefels 13 4 9 958 1001 17 -5
11 Cerdanyola 13 4 9 936 1045 17 -2
12 Muro 12 4 8 922 944 16 -3
13 Sitges 12 3 9 826 894 15 -8
14 Andorra B 11 2 9 770 911 13 -3

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 13
Palma Air Europa-Barberà 64-63
Castelldefels-Pardinyes Lleida 66-79
Rec.G. Mollet-Physic Igualada 85-65
Sant Adrià-Cerdanyola  96-60
Quart-Valls Nutrion 93-75
Morabanc Andorra B-Muro Basket      avui
Basquet Sitges -El Masnou  54-62

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 15
Tarragona-Jet Qsport 41-65
CN Terrassa-Sese 58-50
Arenys Basquet- Cerdanyola  39-62
Platges Mataró-Granollers  54-46
Physic Igualada-Barça Cbs 63-77

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 Barça Cbs 15 14 1  978 744 29
2 Cerdanyola 15 13 2  939 757 28
3 Platges Mataró 15 11 4  873 783 26
4 Jet Qsport 15 9 6  800 751 24
5 CN Terrassa 15 8 7  780 829 23
6 Igualada 15 6 9  775 855 21
7 Tarragona 15 5 10  803 890 20
8 Arenys 15 4 11  863 924 19
9 Sese 15 3 12  829 943 18
10 Granollers 15 2 13  797 961 17

Jornada 16
Igualada-Tarragona dia 28, 19.45h
Barça Cbs-Platges Mataró
Granollers-Arenys Basquet
Cerdanyola -CN Terrassa
Sese-Jet Qsport

Jornada 14
El Masnou-Barberà
Basquet Sitges-Muro Basket
Morabanc Andorra B-Valls
Quart-Cerdanyola
Sant Adrià-Physic Igualada  dia 28, 20h
Recambios G. Mollet-Pardinyes Lleida
Castelldefels-Palma Air Europa
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condemnaven als últims mi-
nuts de joc a nivell d’exigèn-
cia. El tercer parcial va ser de 
26-6, que col·locava un resul-
tat de 68-43.
En l’últim quart, els jugadors 
de Jordi Martí tornaven a re-
trobar les bones sensacions a 
la pista, retrobant-se amb les 
bones situacions de joc,que 
els ajudava a entrar novament. 
L’últim parcial del partit va ser 
de 17-22.
Recambios Gaudí CB Mollet: 
A. Ferrer (12), X. Costa (8), R. 
Espuña (10), R. Vilanova (8), 
M. Torres (0), M. Rabaso (4), 
A. Griso (2), D. Tejada (0), N. 
Baques (19), JM. Coego (14), 
A. Gomez (8).
Physic CB Igualada A: R. Riu 
(13), E. Burgès (5), M. Mo-
liner (-), J. Torres (4), M. Beni-
to (6), C. Fons (2), MA. Garcia 

(14), A. Gual (5), X. Creus (0), 
S. Laguarta (2), E. Tejero (9), 
P. Camí (5).
Parcials: 17-20, 25-17 (42-37), 
26-6 (68-43), 17-22 (85-65).
Àrbitres: X. Girbal, S. Lopez.

El femení cau amb el líder 
Barça en un bon partit
Partit disputat a les Comes per 
les noies d’en Pep Piqueras i 
derrota contra un Barça líder, 
molt més superior a nivell físic 
(63-77). 
El matx ha començat amb 
molta intensitat per part de les 
visitants, una falta d’encert, 
poca tensió i poca activitat  de 
les igualadines posava un par-
cial de 2-8 que es va mantenir 
durant 3 minuts de joc. Les 
primeres a anotar cistella van 
ser les visitants, on l’Anna Bo-
leda amb un triple demolidor 

feia capgirar el joc de les igua-
ladines, tot i així, no van tar-
dar a correspondre amb una 
cistella entre Santa Carrasco i 
Carlota Carner amb una bona 
transició a cistella. Tot i així les 
locals no van poder sobre po-
sar-se a un Barça molt intens, 
així el quart finalitzava amb 
un parcial de 8-23.
En el segon quart, la intensitat 
del partit seguia a un nivell alt, 
on les visitants van endollar 
un triple. La distància al mar-
cador cada vegada era més 
llarga, encara que les locals es 
van sobreposar, gràcies a la in-
tervenció de la Judit Lamolla i 
la Carlota Carner, amb la seva 
intensitat i el seu encert, tant 
sota cistella com des de la lí-
nia de tres. El segon parcial ha 
tornat a ser favorable per les 
visitants (17-19), col·locant 
un resultat total a la mitja part 
de 25-42.
A la represa del partit, tot i la 
gran diferència en el marca-
dor, les igualadines van sortir 
amb un altra energia. La pri-
mera jugada va venir d’una 
molt bona connexió per part 
de les igualadines. Això va 
donar peu a què les noies del 
sènior defensessin molt més 
actives, permetent alhora un 
atac més fluid i amb ritme, 
que les permetia córrer i ano-
tar fàcilment. El tercer parcial 
va ser favorable per les iguala-

dines de 20-16, que situava un 
marcador de 45-58.
En l’últim quart, el conjunt 
igualadí va seguir treballant 
fort en defensa, tot i l’avan-
tatge que tenien les visitants 
a prop de cistella. El partit va 
ser vistós fins al final, amb 
molta anotació per part dels 
dos equips. L’últim parcial va 
ser de 18-19. 
Aquesta setmana, partit im-
portant per les noies del 
Physic Cb Igualada, un altre 
cop a casa contra el Tarragona 
Femení Bàsquet a les 17:45h.
Physic CB Igualada: C. Carner 
(22), E. Roda (2), S. Carrasco 
(4), J. Lamolla (22), M. Jane 
(2), M. Amatlle (-), B. Sellarès 
(2), M. Fernandez (-), B. Ar-
mengol (2), M. Teixidó (7), E. 
Freixes (-).
Barça CBS: P.Curto (6), L. Fer-
nandez (15), L. Pablos (10), 
M. Lazaro (-), A. Boleda (13), 
S. Dixon (8), R. Aguilar (-), T. 
Cabanillas (4), C. Sole (19), R. 
Soos (2).
Parcials: 8-23, 17-19 (25-42), 
20-16 (45-58), 18-19 (77-63).
Àrbitres: J. Oliver, R. Panadero. 

  

Debut de les GT Pro Series al Tim Comarca

BÀSQUET / LA VEU

D esprés de l’exitós 
començament de 
temporada amb la 

Cursa de Reis, es reprenien les 
activitats amb la primera cur-
sa dels GT Pro, basats en els 
Gran Turismo contempora-
nis. A l’igual que l’any passat, 
es tracta d’una categoria de la 
que se’n disputa un campi-
onat conjunt amb el club veí 
d’Icar-Indoor, i que aquest 
any ha vist un canvi impor-
tant en el reglament com és la 
introducció d’un nou motor, 
ja que el que s’utilitzava l’any 
passat va donar problemes de 
fiabilitat. Hi havia molta ex-
pectació de cara a veure si el 
nou motor podia mantenir les 
elevades prestacions que són 
el senyal d’identitat d’aquests 

vehicles. Al Tim Comarca s’hi 
desvetllava la incògnita el pas-
sat divendres.
La coincidència de dates amb 
dues altres cites de l’slot 1/24 a 
la província de Barcelona va fer 
minvar la quantitat d’inscrits, 
que van ser un total de 14 pi-
lots. Això si, el parc tancat era 
igual de variat i colorista. Des-
près del fred intens dels darrers 
dies la climatologia va ser cle-
ment i les temperatures van ser 
relativament moderades.

Als entrenaments cronome-
trats Pítia Claret, el campió 
en títol del Tim Comarca, 
es va endur la pole position 
per davant del guanyador del 
campionat interclubs, el ba-
daloolnenc Marc Andreu. La 
sorpresa va venir de l’egarenc 
Àngel Pellicer que va assolir 
una inesperada tercera posició. 
Al seu darrere es van classificar 
en Josep Manel Moratona i en 
David Mira.
A la cursa, però, els resultats 
es van invertir, i malgrat una 
resistència numantina el man-
resà no va poder evitar la bri-
llant victòria del Marc amb 
una volta d’avantatge sobre el 
Pítia. Per a la tercera posició el 
David Mira empatava a voltes 
amb el Victor Garcia, quedant 
el cotxe del pilot de St. Sadurní 
a escassos 5 cm del de barce-

lona, en un final que gairebé 
requeria de fotofinish per es-
tablir les posicions. Tancava 
els llistat dels cinc primers 
l’Àngel Pellicer, confirmant 
que el bon resultat de la cro-
nometrada no era casualitat 
sinó que darrere seu hi havia 
un sòlid treball de preparació 
del cotxe i de pilotatge.
La pista presentava unes bo-
nes condicions d’adherència 
que van permetre esprémer 
les possibilitats del nou mo-
tor, que majoria de pilots va 
trobar molt agradable de pilo-
tar sense que les prestacions es 
veiessin afectades per la seva 
menor, en aparença, potència.
Ara sense pausa l’activitat 
tornarà al Tim Comarca avui 
divendres 27 de gener, amb la 
disputa de la segona cursa dels 
Sport-prototips.  



La falta de contundència condemna el CF Igualada 
a Balaguer (3-1) i continua en zona de descens

ESPORTS  |  45
LA VEU
Divendres, 27 de gener de 2017

Diumenge arriba 
el derbi de 2a, San 
Mauro-Montserrat

   PT. g e p gf gc
1 Can Vidalet 43 14 1 3 51 21
2 U. Bellvitge 40 12 4 2 30 10
3 Sant Joan D. 32 9 5 4 43 28
4 Espluguenc  30 9 3 6 30 28
5 Junior  28 8 4 6 29 26
6 Montserrat 27 7 6 5 30 26
7 Sant Just At. 25 8 1 9 43 44
8 Marianao Poblet 25 7 4 7 23 24
9 Fontsanta 24 6 6 6 33 27
10 Vilafranca At. 24 7 3 8 21 27
11 Martorell 23 7 2 9 31 35
12 Delta Prat 23 6 5 7 29 34
13 Olímpic 22 5 7 6 28 29
14 Moja  21 6 3 9 30 45
15 San Mauro 20 6 2 10 28 38
16 Gornal  19 4 7 7 30 41
17 Dinamic Batlló 13 3 4 11 24 36
18 Cooperativa 10 1 7 10 23 37

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 18
Sant Just At. 3 - 1 Cooperativa
Montserrat 1 - 2 Moja 
Fontsanta 2 - 0 Marianao Poblet
Delta Prat  1 - 0 Can Vidalet 
Dinamic Batlló 0 - 1 Espluguenc 
U. Bellvitge 0 - 2 Vilafranca At.
Gornal  2 - 1 Ce Olímpic
Martorell 2 - 1 San Mauro 
Sant Joan D. 3 - 2 Junior

Jornada 19
Cooperativa-Prat Delta
Can Vidalet-Fontsanta
Marianao Pob.-Gornal
Olímpic C. Fatjó-Martorell
San Mauro-Montserrat
Moja-St. Joan D.
Junior-U. Bellvitge
Vilafranca At.-D. Batlló
Espluguenc-Sant Just

   PT. g e p gf gc
1 Begues 47 15 2 1 47 17
2 Joventut Rib. 39 11 6 1 41 20
3 Sitges 36 11 3 4 37 21
4 La Munia 36 11 3 4 37 22
5 Piera 30 9 3 6 35 25
6 Odena 30 8 6 4 28 23
7 Anoia 27 9 0 9 33 37
8 Cubelles 25 7 4 7 34 26
9 Suburense B 25 6 7 5 28 32
10 Sant Pere M. 23 7 2 9 31 34
11 Riudebitlles 21 6 3 9 24 30
12 Calaf 21 6 3 9 38 46
13 Hortonenc 19 5 4 9 42 43
14 Martinenca 19 5 4 9 23 32
15 Hostalets 16 4 4 10 26 40
16 Olivella  15 4 3 11 26 42
17 Carme 15 3 6 9 31 49
18 Sant Cugat S. 9 2 3 13 29 51

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 18
Olivella 1 - 3 Hostalets 
Sant Pere M. 3 - 2 Calaf
Sitges 3 - 1 Anoia
Riudebitlles 3 - 0 Cubelles
Hortonenc  0 - 3 Piera
Begues 2 - 0 Sant Cugat S.
Martinenca  0 - 0 Òdena
La Munia 4 - 1 Carme
Joventut Rib. 0 - 0 Suburense B

   PT. g e p gf gc
1 Balaguer 33 9 6 1 32 16
2 Santboià 32 9 5 3 31 20
3 San Cristòbal 31 9 4 4 27 21
4 Efac Almacelles 29 8 5 3 33 17
5 Reus B 29 7 8 2 33 24
6 Viladecans 25 7 4 6 17 13
7 Rapitenca 24 6 6 5 24 24
8 Vilanova Geltru 24 7 3 7 26 33
9 Vista Alegre 23 6 5 6 26 21
10 Sant Ildefons 23 6 5 6 26 24
11 Lleida B 23 6 5 5 23 22
12 Vilaseca 22 6 4 7 25 32
13 Alpicat 20 5 5 7 24 31
14 Suburense 18 4 6 7 23 27
15 Igualada 16 4 4 9 28 34
16 Rubí 13 2 7 8 19 27
17 Morell 2 0 2 15 6 37

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 18 
Alpicat 2 - 2 Suburense
Morell 0 - 0 Rubí
Santboià 2 - 1 Lleida B
Vista Alegre 0 - 0 Rapitenca
San Cristòbal 0 - 2 Reus B
Sant Ildefons 2 - 2 Vilaseca
Balaguer 3 - 1 Igualada
Vilanova G. 0 - 0 Viladecans

Jornada 19
Viladecans-Alpicat
Suburense-Morell
Rubi-Vista Alegre
Rapitenca-Sant Ildefons
Vilaseca-Balaguer
Igualada-San Cristòbal
Reus B-Santboia
Almacelles-Vilanova Geltrú
Lleida B Descansa

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 19
Anoia-Jov. Ribetana
Suburense B-Riudebitlles
Cubelles-Olivella
Hostalets P.-St. Pere M.
Calaf-La Munia
Carme-Martinenca
Odena-Hortonenc
Piera-Begues
St. Cugat Ses.-Sitges

FUTBOL / PERE SANTANO 

E ls igualadins cauen a 
Balaguer i comencen la 
segona volta amb una 

derrota que els deixa a la quin-
zena posició amb 16 punts. El 
partit va començar amb do-
mini pels de Dani Gimeno, 
que arribaven amb constància 
a l’àrea local. No obstant, al 
minut 17, al primer contra-
cop, l’Igualada va fer penal i 
el Balaguer es va avançar en el 
marcador. 
Les coses es complicaven, però 
l’equip sap a què juga i va se-
guir remant a contracorrent, 
generant perill, fins que al 
minut 35 Anselm va definir 
d’allò més bé i va igualar el 
duel. Amb empat a un es va 
arribar al descans.
A la represa, la dinàmica va 
ser la mateixa, un Balaguer re-
plegat i un Igualada portant la 
iniciativa del joc. Això perme-

Jornada 17
Vallbona-La Paz
Tous-Rebrot
Capellades-Jorba
Montbui-Pobla Cl.
Montserrat B-San Mauro B
Masquefa E.-Fatima
La Llacuna-Ateneu Ig.
Cabrera-Torre Cl.

   Pt. G E P Gf Gc
1 San Mauro B 41 13 2 1 49 12
2 La Pobla Cl. 39 12 3 1 66 12
3 Capellades  35 11 2 3 54 17
4 Tous  34 10 4 2 44 14
5 Ateneu  31 9 4 3 61 23
6 Fatima  31 10 1 5 37 29
7 Montserrat B 28 9 1 6 29 24
8 La Torre Cl. 21 6 3 7 27 27
9 La Llacuna  17 3 8 5 27 44
10 Rebrot  16 4 4 8 32 48
11 Cabrera 16 4 4 8 35 52
12 Montbui 15 4 3 9 26 40
13 La Paz  14 4 2 10 24 51
14 Jorba  10 2 4 10 27 48
15 Masquefa 7 1 4 11 16 74
16 Vallbona 3 0 3 13 12 51

Jornada 16
Ateneu  6 - 2 Cabrera 
Rebrot  2 - 1 Capellades 
La Torre Cl. 2 - 0 Racing Vallbona
La Pobla Cl. 3 - 0 Montserrat B
La Paz  0 - 2 Tous 
Jorba  2 - 2 Montbui 
San Mauro B 5 - 0 Masquefa 
Fatima  3 - 0 La Llacuna

té ocasions de gol pels blaus, 
que el porter de la Noguera va 
malbaratar. I la història es va 
repetir, contracop dels locals i 
gol, el partit es posava a 2 a 1 
a a falta de 25 minuts pel final. 
Els blaus ho van seguir inten-
tant, però al minut 85 quan 

FUTBOL / F. ESPLUGAS (UEM)

Inici de la segona volta del 
campionat amb la visita d’un 
equip necessitat de punts per 
sortir dels llocs de descens. Els 
“grocs” del Penedès, aprofita-
ren i molt bé les baixes per san-
ció del conjunt igualadí. Però, 
no buscarem excuses per justi-
ficar la “derrota”, jugaren onze 
contra onze, per tant res a dir. 
El Montserrat, diria jo, no és 
l’equip revelació, per a mi, és 
l’equip miracle, dic això, per-
què quan estàs dintre d’un con-
junt, saps el què hi ha i sobre 
tot, què no hi ha, tot té una raó 
d’ésser. Una cosa és evident, el 
que es té, ara es té, però queda 
tota la segona volta, que ningú 
es cregui salvat de res. Quant al 
partit, l’efectivitat visitant, del 
100×100, amb dues vegades a 
porteria contrària, dos gols, en 
el 25 de la primera i en el 48 de 
partit, obra de Dani. El gol lo-
cal en el 89 marcat per Gerard. 
El més curiós és que els locals 
podien haver empatat amb un 
lliure indirecte en àrea visitant 
en el darrer sospir, però això ja 
és història.
U.D. Montserrat; Joan, Ma-
rimon (Muñoz), Xavi, Hadri 
(Richard), Ariza, Adrian, Tu-
tusaus, El Gharrass, Gerard, 
Perea (Pallares), David Valle.
A.E. Moja; Bernat, Roger, Alvar 
(Adria), Dani (Tatay), Jaume, 
Pol, Isaac, Joan, Brian, David 
(Richard), Alvaro.
Àrbitre: Joan Ponce Moreno. 
Proper partit. Arriba el der-
bi, diumenge a les 5 en el 
Municipal de Santa Marga-
rida de Montbui, U.D. San 
Mauro-U.D. Montserrat, dos 
equips en situació molt dife-
rent. A gaudir, el futbol hauria 
de ser això, gaudir.

tot l’equip estava bolcat, el Ba-
laguer va sentenciar el partit 
en una doble ocasió de perill 
i va fer pujar el 3 a 1 defini-
tiu. La falta d’encert a les àrees 
va deixar els de l’Anoia sense 
premi.
El diumenge a les 5 de la tar-

da, l’equip juga a Les Comes 
contra el San Cristobal, tercer 
classificat.
CFI: Dani; Baraldés (Anto-
nio), Bernat, Miró, Georgy; 
Güell, Edgar, Iker (Abde 61), 
Eric; Martí i Anselm.

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

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



FUTBOL SALA / LA VEU 

S embla ser que la torna-
da al camí de l’èxit es 
farà esperar. I és que el 

Montmaneu va jugar un bon 
partit, en el que va faltar una 
mica de joc, però que l’actitud 
i la intensitat de tots els juga-
dors sense excepció hi va ser.
El partit començava amb un 
gol en contra, però l’equip li-
derat per en Joan Casanovas 
va aconseguir refer-se gràcies 
a dos grans gols.
El partit va prosseguir, sempre 
amb un avantatge de més de 
dos gols per part del Mont-
maneu. No obstant, i a causa 
en part del cansament físic, el 
Bellmunt va apel·lar a la èpi-
ca i va aconseguir marcar tres 
gols als últims minuts de par-
tit. Finalment, empat que no 
serveix a cap dels dos equips.

El CAI, campió de Catalunya cadet femení 
i sotscampió masculí en pista coberta

46  |  ESPORTS
LA VEU

Divendres, 27 de gener de 2017

ATLETISME / LA VEU 

L ’equip Cadet femení del 
C.A.Igualada Petromi-
ralles / Dental Igualada, 

es van proclamar Campiones 
de Catalunya per Clubs en Pis-
ta Coberta dissabte passat, a 
Sabadell.  Les joves anoienques 
s’imposaren en una pletòri-
ca actuació, amb 110 punts, 
per davant de l’ISS l’Hospi-
talet, 2es. amb 108,5 punts, i 
del Muntanyenc Sant Cugat, 
3eres. classif. amb 100 punts, 
en aquesta competició entre 
els 12 millors clubs catalans 
classificats.  
Cal ressaltar entre la magnífi-
ca actuació global de les ano-
ienques, la victòria de Judit 
Ibarra en els 3.000 m.ll. amb 
10’45”33, i les 2es. posicions de 
Silvia Hohnhaussen en 60 m. 
tanques amb 10”35, i de Laia 
Planas en salt d’alçada amb 
1,50 m.
Sobresortiren també les 3eres. 
posicions de Laura Giménez en 
3.000 m. marxa amb 16’19”62, 
i d’Anna Torras en 1.000 m.ll. 
amb 3’10”50. 
Martona Segura era 4a en Per-
xa amb 2,65 m., Anna Cos 5a 
en 60 m.ll. amb 8”56, i eren 
6enes. Berta López en 600 
m.llisos amb 1’45”66, Júlia 
Solé en 300 m.ll. amb 45”06, i 
Iona Macià en llançament de 
pes amb 7,05 m. 
Foren també 6enes. les compo-
nents del relleu de 4 x 200 m. 

Podis dels equips cadet del CAI.

Empat agredolç del FS 
Montmaneu davant el 
Bellmunt

AGILITY / LA VEU 

El passat cap de setmana s’ha 
celebrat a Vigo, Galícia, la pri-
mera competició per a selecci-
onar als agilitistes que forma-
ran part de l’equip espanyol 
en el Mundial d’Agility FCI 
2017.
Del Club Agility Rivalcan, 
pertanyent a l’escola canina 
Rivalcan de Montbui poble, 
s’hi va presentar el seu presi-
dent i mestre Luis Luque. 
Luque va obtenir molts bons 
resultats, posicionant-se en 
aquesta primera prova entre 
els tres millors amb el seu ca-
nitx Melendi. Aquest resultat 
és excel·lent, doncs al mundial 
només poden accedir tres gos-
sos de cada categoria.
Luis Luque amb el gos Melen-
di no és la primera vegada que 
es classifica per als Mundials, 
han estat en la selecció durant 
cinc anys obtenint molts bons 
resultats. Les properes selec-
tives es duran febrer, març 
i abril a Saragossa, Huelva i 
Madrid. 

Èxit de Luis Luque 
en la selectiva per al 
mundial d’agility

amb Silvia Hohnhaussen - Jú-
lia Solé - Marcel·la Solé i Anna 
Cos, amb 1’53”12.
Isabela Lago era 7a en llargada 
amb 4,46 m., i Jordina Gassó 
8a en triple salt amb 9,83 m. 
sumant també valuosos punts 
que donaren aquesta magnífi-

ca victòria a les noies del CAI 
Petromiralles / Dental Iguala-
da, entre els 12 clubs catalans 
capdavanters. 
Pel que fa a l’equip masculí, 
assolia la segona posició i el 
sots campionat de Catalunya 
per Clubs, amb 112 punts, 

en la competició guanyada 
per l’A.A. Catalunya amb 119 
punts, i en la que eren 3ers. 
els atletes de la J.A. Sabadell, 
amb 103,5 punts, en aquesta 
competició entre els 12 mi-
llors clubs catalans classifi-
cats.  
Van sobresortir les victòries 
d’Aitor Caldito, 1r. en triple 
salt amb 13,12 m., Rècord 
dels Campionats, de Gerard 
Farré, guanyador en els 1.000 
m.ll. amb 2’49”47, i de Ridu-
an Boulbayem, 1r. en els 3.000 
m.ll. amb 9’54”92. També 
s’imposaren els rellevistes de 
4 x 200 m. amb l’equip for-
mat per Aitor Caldito - Franc 
Samaniego - David Muñoz i 
Gerard Farré, amb 1’39”43.
Cal ressaltar també les 2es. 
posicions de Pol Roca en salt 
d’alçada amb 1,75 m., de Da-
vid Muñoz en els 60 m. tan-
ques amb 9”53, d’Eduard 
Guzmán en salt de llargada 
amb 5,53 m., i d’Aleix Llorens 
en pes amb 11,17 m.
Franc Samaniego era 5è en 60 
m.ll. amb 7”97. Jan Bisbal era 
9è en 600 m.ll. amb 1’40”79, 
Alex García 9è en 300 m.ll. 
amb 44”76 i Mateu Segura 9è 
en salt de perxa amb 2,10 m. 
sumant igualment valuosos 
punts que donaren aquest ex-
cel·lent sotscampionat català 
Cadet als nois del CAI Petro-
miralles / Dental Igualada, 
entre els 12 millors conjunts 
de la categoria. 

Paula Blasco i Abdessamad Oukhelfen guanyen el Cros 
Internacional d’Elgoibar amb la selecció catalana

ATLETISME / IGNASI COSTA

E ls atletes del C.A. Igua-
lada Petromiralles Pau-
la Blasco i Abdessamad 

Oukhelfen van assolir dues 
brillants victòries en les se-
ves categories, actuant amb la 
Selecció Catalana al 74è Cros 
Internacional Juan Muguerza 
d’Elgòibar (Guipúscoa)  diu-
menge passat, en aquest Cros 
de màxima categoria IAAF, que 
va comptar amb una participa-
ció d’altíssim nivell estatal i in-
ternacional.  Hi van participar 
5 atletes del CAI Petromiralles.
Paula Blasco entrava guanya-
dora Juvenil, amb un temps de  
12 m. 51 seg., i Marina Suria 
era 12a amb 13 m. 47 seg. so-
bre 3.449 m. de cursa. Abdessa-
mad Oukhelfen entrava també 

guanyador Junior amb 20 m. 
18 seg., cursa en la que era 17è 
Guillem Carner  amb 22 m. 42 
seg., sobre 6.624 m. de cursa.                                                                                                               
Marta Llagostera assolia la 17a 

posició en la cursa Junior amb 
18 m. 00 seg. sobre  4.538 m., 
en el seu debut amb la selecció 
catalana en aquest Cros inter-
nacional. 

En categoria absoluta femeni-
na s’imposava Senbere Teferi 
(Etiopia) amb 25 m. 10 seg., 
sobre els 6.624 m., mentre Jos-
hua Cheptegei (Uganda) era el 
guanyador absolut amb 31 m. 
50 seg., sobre 10.796 m. 

Marc Sánchez i Santi Ramos, 
mínimes per al C. d’Espanya
Seguiren les participacions 
dels atletes del CAI Petromi-
ralles en els diversos Controls 
de Pista Coberta, i també al 
Trofeu Sabadell de Promo-
ció. Marc Sànchez va asso-
lir una nova mínima estatal 
absoluta en salt d’alçada, en 
aquesta ocasió la d’aire lliu-
re, amb 2,11 m. mentre Santi 
Ramos assolia la mínima es-
tatal indoor dels 60 m. tan-
ques amb 8”28.  

La calafina Paula Blasco, a l’esquerra (foto d’arxiu).



Primer triangular de voleibol infantil i cadet 
femení entre els diferents instituts

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest dissabte passat 
a part de la Jornada 
regular de les compe-

ticions d’associació dels JEEA 
comptàvem amb la prova de 
Natació Relleus del Campionat 
Poliesportiu Aleví.
Del dissabte destaca la cele-
bració del primer triangular 
de voleibol infantil i cadet 
femení entre els diferents ins-
tituts: Joan Mercader, Badia i 
Margarit i Molí de la Vila. Per 
tal de potenciar aquest esport 
en aquestes categories s’opta 
pel format trobada. El Mer-
cader es va imposar en el tri-
angular, seguit del Molí de la 
Vila i finalitzant amb el Badia 
i Margarit. Abans de setmana 
santa es disputarà el segon tri-
angular, esperant que siguin 
més els equips que es vulguin 
inscriure.
A part, a Esplugues de Llobre-
gat, es disputava la 1a jornada 
de Gimnàstica Artística. De 
la comarca teníem una úni-
ca representant, Ainoa Ayora 
Quesada de l’Associació Gim-
nàstica de Masquefa que va 
quedar 4a a la classificació.
En format lúdic, a Les Comes 
es va celebrar la Trobada de 
P5 de Jocs tradicionals. Els 
nens i nenes que van partici-
par en aquesta trobada van 
gaudir del jocs com: el joc de 
les cadires, la xarranca, l’ara-
nya, bitlles catalanes, cursa de 
sacs, terra-mar-cel, ferradures 
i twister.
Diumenge el Campionat de 
Cros ens va portar fins al VIII 
Cros de Carme. Aquesta set-
mana destaquem la categoria 
Aleví amb una participació 
de 17 corredors/es. En cate-
goria femení, el podi el van 
completar l’Aya Boulbayem, 
seguida de la Malika Khemais 
i la Maroua Ayyad; els alevins 

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLÀPIES 3-4 7 6 1 0 74 38 20 56
2 RAMON C. B 4 7 6 0 1 70 42 19 56
3 MOWGLI “4” 6 6 0 0 64 32 18 48
4 GARCIA LORCA 7 4 1 2 57 55 16 56
5 MARISTES 7 3 1 3 57 55 14 54
6 D.MARTÍ TARO. 7 3 0 4 58 54 13 56
7 ATENEU 7 2 2 3 53 59 13 56
8 MONALCO 6 3 1 2 55 41 13 48
9 JESÚS-MARIA 7 2 1 4 49 63 12 56
10 MONTCLAR 6 2 0 4 40 56 10 48
11 EMILI VALLÈS 6 1 1 4 45 51 9 46
12 MOWGLI “3” 6 1 0 5 33 63 8 48
13 D.MARTÍ VERD 6 0 0 6 29 67 6 48
14 RAMON CAST. A3 1 0 0 1 4 12 1 8

POLIS benjamí femení
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  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLAPIES 3R A 6 5 0 1 60 36 16 42
2 MESTRAL B 5 5 0 0 53 27 15 40
3 MOWGLI “3” 6 4 0 2 58 38 14 46
4 MONALCO 3 3R 6 3 1 2 50 46 13 46
5 ACADÈMIA IG. 6 2 2 2 46 50 12 48
6 ESCOLÀPIES 3R B 6 2 1 3 48 48 11 38
7 E.PIA IG. MX 7 1 0 6 40 72 9 56
8 D.MARTÍ 3-4 -FC- 5 1 0 4 31 49 7 40
9 GARCIA LORCA 5 1 0 4 30 50 7 34

POLIS benjamí masculí 3r

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 J. MARAGALL A 6 5 1 0 65 31 17 48
2 ATENEU 6 5 1 0 59 36 17 48
3 RAMON CAST. 6 5 1 0 67 29 17 48
4 EMILI VALLÈS 5 3 2 0 49 31 13 40
5 CASTELL ÒDENA 6 3 1 2 47 49 13 44
6 MARISTES B 5 3 0 2 46 34 11 40
7 MONALCO 2 3-4T 6 2 0 4 42 54 10 46
8 JESÚS-MARIA FC 6 2 0 4 43 53 10 48
9 C. ÒDENA MX 7 1 0 6 40 72 9 56
10 G.FOSSAS 3-4 7 1 0 6 42 69 9 56
11 J. MARAGALL B 6 0 0 6 27 69 6 44

POLIS benjamí masculí 3r-4art

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 E.PIA A -FC- 6 2 3 1 54 42 13 46
2 G. FOSSAS 4T 5 3 2 0 48 32 13 40
3 ESCOLAPIES 4T 7 2 2 3 56 56 13 54
4 MARISTES A 5 3 1 1 44 36 12 40
5 MESTRAL A 5 3 1 1 43 37 12 40
6 MOWGLI “4” 5 2 2 1 43 37 11 32
7 D.MARTÍ 4T 5 1 2 2 40 40 9 32
8 MONALCO 1 4T 5 1 1 3 36 44 8 36
9 MARTA MATA 5 0 0 5 20 60 5 40

POLIS benjamí masculí 4art

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 RAMON C.“B” 6 4 1 1 59 37 15 48
2 CASTELL ÒDENA 6 4 1 1 57 39 15 40
3 MESTRAL 6 4 0 2 50 45 14 48
4 MOWGLI “6” 5 3 1 1 49 31 12 34
5 MDP IGUALADA 5 2 3 0 39 29 12 40
6 RAMON C. A 6 2 1 3 44 52 11 48
7 ATENEU 5 2 1 2 34 34 10 40
8 EMILI VALLÈS 5 1 2 2 37 42 9 36
9 MOWGLI “5” 6 1 1 4 43 53 9 48
10 GARCIA FOSSAS 5 1 1 3 31 49 8 40
11 POMPEU FABRA 5 0 0 5 24 56 5 40

POLIS aleví masculí

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 JESÚS-MARIA 6 4 0 2 55 41 14 48
2 MONTCLAR A 5 4 0 1 48 32 13 40
3 MOWGLI 5 4 0 1 49 31 13 40
4 CASTELL ÒDENA 5 3 1 1 46 34 12 40
5 EMILI VALLÈS A 5 1 2 2 40 40 9 36
6 RAMON C. 5 2 0 3 36 44 9 40
7 ATENEU 4 2 1 1 32 32 9 32
8 EMILI VALLÈS B 6 0 2 4 36 60 8 44
9 MONTCLAR B 5 0 0 5 26 54 5 36

POLIS aleví femení

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 1 7 6 1 0 72 40 20 56
2 MARISTES MX 7 5 1 1 69 43 18 56
3 ESCOLÀPIES M. 7 3 1 3 58 54 14 56
4 FONT-RUBÍ  6 3 1 2 54 42 13 48
5 S.E.C.C. MX 7 3 0 4 58 54 13 56
6 ESCOLÀPIES  5 3 0 2 39 41 11 40
7 MONALCO 2  6 2 0 4 44 52 10 48
8 LA GRANADA  6 1 0 5 31 65 8 40
9 LA RÀPITA  5 0 0 5 23 57 5 36

BÀSQUET aleví  

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 CAPELLADES A 7 6 0 1 242 92 13 50
2 EEM FONT-RUBÍ 5 5 0 0 175 63 10 36
3 BÀSQUET RIBES 6 4 0 2 182 125 10 48
4 PERE VIVES 5 4 0 1 188 117 9 40
5 EMILI VALLÈS 6 3 0 3 132 120 9 48
6 MARISTES 7 2 0 5 144 185 9 56
7 MONALCO 5 3 0 2 131 77 8 40
8 CAPELLADES B 6 2 0 4 98 182 8 48
9 J.MERCADER -FC- 5 2 0 3 71 80 7 40
10 EEM MEDIONA 5 0 0 5 23 130 5 40
11 CB MASQUEFA 5 0 0 5 20 235 5 36

BÀSQUET infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MONALCO 7 7 0 0 311 187 14 56
2 MARISTES 7 5 0 2 264 165 12 52
3 LLORENÇ 7 5 0 2 176 168 12 56
4 E.ANOIA B 8 4 0 4 201 195 12 52
5 VILANOVA  8 3 0 5 166 240 11 60
6 PERE VIVES 6 4 0 2 193 178 10 40
7 CASAL CATALÀ 7 2 0 5 165 173 9 56
8 E. ANOIA A 6 2 0 4 152 191 8 48
9 CAPELLADES 6 2 0 4 166 160 8 48
10 CB ROQUETES 6 0 0 6 158 295 6 48

BÀSQUET cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS 8 7 1 0 85 43 23 62
2 MARISTES 8 6 2 0 79 49 22 64
3 G. LORCA B 8 6 1 1 77 51 21 64
4 AC. IGUALADA 8 3 4 1 68 60 18 64
5 FS VILANOVA 8 4 1 3 68 60 17 60
6 ESCOLÀPIES 7 3 1 3 64 48 14 56
7 MONALCO 7 1 2 4 43 69 11 54
8 G. LORCA A 8 1 0 7 44 84 10 64
9 J. MARAGALL 6 1 0 5 39 57 8 48
10 FS PIERA  8 0 0 8 41 87 8 58

FUTBOL SALA aleví

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA 7 6 0 1 31 12 18 48
2 EMILI VALLÈS B 6 5 0 1 34 15 15 48
3 BADIA I M. “B” 5 4 0 1 26 11 12 34
4 C. CLARAMUNT 7 4 0 3 15 29 12 50
5 PERE VIVES 6 3 2 1 36 20 11 48
6 PLA MORERES 5 3 0 2 10 16 9 40
7 BADIA I M. “A” 6 2 2 2 26 21 8 32
8 MESTRAL 6 2 1 3 25 21 7 44
9 EMILI VALLÈS A 7 1 2 4 21 23 5 56
10 MARISTES 5 1 1 3 10 13 4 36
11 AC.IGUALADA 7 0 1 6 14 35 1 56
12 MONALCO 5 0 1 4 2 34 1 40

FUTBOL SALA infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA A 5 4 1 0 30 7 13 40
2 MONALCO 1 5 3 0 2 18 17 9 40
3 MARISTES A 5 2 2 1 17 10 8 40
4 J. MERCADER 5 2 2 1 17 11 8 32
5 MARISTES B 6 2 1 3 12 23 7 48
6 ESCOLA PIA  B 6 1 2 3 19 20 5 38
7 MONALCO 2 4 0 0 4 4 29 0 32

FUTBOL SALA cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  6 5 1 0 40 12 11 48
2 MONTAGUT 6 5 1 0 32 19 11 42
3 MARISTES 5 2 1 2 10 10 5 40
4 ALL STAR FC 6 2 0 4 15 27 4 40
5 TOUS FS 5 1 1 3 17 22 3 38
6 MESTRAL 5 0 2 3 17 26 2 40
7 JOAN MERCADER 5 1 0 4 9 24 2 36

FUTBOL SALA juvenil

masculins van ser encapçalats 
pel Nil Cabello, el Jan Solà i el 
Nil Gómez.
De cara la setmana que ve ens 
espera un cap de setmana de 
normalitat, jornada de JEEA 
destacant la Jornada de Nata-
ció relleus al Campionat Po-
lisportiu Benjamí i el Cros ens 
porta fins a Òdena que celebra 
la XXIII Cursa Popular. Per a 
més informació visiteu www.
ceanoia.cat RESULTATS 

NATACIÓ RELLEUS
Aleví femení 
       pts.
1 MONTCLAR A 1’25’’69 9 
2 MONTCLAR B 1’27’’82 8,5
3 JESÚS-MARIA 1’28’’61 8
4 MOWGLI 1’29’’46 7,5
5 RAMON CAST. 1’32’’57 7
6 CAST. ÒDENA 1’32’’72 6,5
7 ATENEU 1’36’’71 6
8 EMILI VALLÈS B 1’38’’39 5,5
9 EMILI VALLÈS A 2’10’’59 5

Aleví masculí
1 MOWGLI “6” 1’17’’95 11
2 RAMON CAS. B 1’23’’37 10,5
3 ATENEU 1’27’’58 10
4  G. FOSSAS 1’31’’39 9,5
5 MOWGLI “5” 1’33’’54 9
6 RAMON CAS. A 1’35’’13 8,5
7 CAST. ÒDENA 1’36’’01 8
8 MESTRAL 1’39’’42 7,5
9 MDP IGUALADA 1’46’’64 7
10 P. FABRA 1’52’’43 6,5
11 EMILI VALLÈS 1’53’’51  6
 



MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL 

A partir de dos quarts de 
cinc d’aquesta tarda 
sortiran des de Bar-

celona, per quinzena vegada 
consecutiva i organitzat pel 
RACC, els participants del 
Rallye Monte-Carlo Histori-
que. La de Barcelona serà una 
de les set sortides des d’on co-
mençarà aquesta mítica prova 
de regularitat pels clàssics, la 
més important del calendari i 
la que registra una inscripció 
més gran. Barcelona és la se-
gona ciutat que més atreu als 
participants, amb 105 cotxes 
partint des del podi que, en 
aquesta edició, canvia d’em-
plaçament: el Moll de la Ma-
rina, al Port Olímpic de Bar-
celona. 
Menció especial per l’equip 
íntegrament femení ‘Nenes 

Comença el Monte Histori-
que amb Tere Armadans i la 
igualadina Anna Vives

Cinc equips de MCI, guardonats en el 
lliurament de premis de la FCA 2016

Team’, compost per la bar-
celonina Tere Armadans i 
la igualadina Anna Vives 
(Volkswagen Golf GTI núm. 
167), que van fer un molt 
bon ral·li l’any passat en la 
seva primera participació. 
Enguany seran un dels equips 
favorits per guanyar la cate-
goria de fèmines.
Reservat exclusivament a ve-
hicles que van ser inscrits al 
mític Monte-Carlo de veloci-
tat entre 1955 i 1980, aquesta 
20 edició de la versió històri-
ca del ral·li reuneix a 330 ins-
crits, dels quals 105 partiran 
de Barcelona, la ciutat amb 
més participants després de 
Reims (França), que compta 
amb 135. En aquesta ocasió 
també hi ha altres cinc sor-
tides oficials més: Estocolm, 
Glasgow, Lisboa, Copenha-
guen i Bad Homburg.

48  |  ESPORTS
LA VEU

Divendres, 27 de gener de 2017

MOTOR / LA VEU 

E l passat divendres 20 
de gener es va celebrar 
l’acte de lliurament de 

Trofeus als Guanyadors de les 
diferents especialitats de la 
temporada 2016 de la Federa-
ció Catalana d’Automobilis-
me. La sala d’actes de l’edifici 
Docent del Consell Català de 
l’Esport va ser el lloc triat per 
fer les entregues de tant pres-
tigiosos guardons als Esportis-
tes Catalans, presidit per Joan 
Ollé i acompanyat de diferents 
autoritats com el Sr. Gerard 
M. Figueras i Albà, Secreta-
ri General de l’Esport, la Sra. 
Eugènia Domènech, directora 
del Servei Català de Trànsit, 
així com també dels pilots Pe-
dro Martinez de la Rosa o Mi-
quel Molina.
Durant l’acte, s’han recone-
gut els millors classificats en 
modalitats com el kàrting, els 

ral·lis asfalt, els ral·lis de terra, 
proves de regularitat, l’auto-
cròs, l’Offroad o el trial 4×4. 
També s’han lliurat trofeus als 
pilots, escuderies i marques 
catalanes que s’han proclamat 
Campions d’Espanya de la 
seva especialitat el 2016, així 
com a pilots i entitats que per 
diferents motius han contri-
buït a la promoció i foment de 
l’automobilisme, en total mes 
de 170 guardonats.
Cinc van ser els equips guar-
donats que pertanyen a Moto 
Club Igualada i que han acon-
seguit copar les diferents disci-
plines on participaven. D’una 
banda Àngel Bonavida i Anna 
Tallada van ser premiats per 
ser els Guanyadors absoluts de 
l’Open de Catalunya de Ral·lis 
d’Asfalt. Marc Cañellas i Marc 
Sauleda van rebre el guar-
dó com a Campions absoluts 
de la Challenge Focuxtreme 
2016, que enguany combinava 

les dues especialitats de Ral·lis. 
La Terra i l’Asfalt. Els guanya-
dors del Grup Històric del 
Campionat de Catalunya de 
Ral·lis van ser l’odenenc Joan 
Morros i el seu copilot Carles 
Planell, aquest últim també 
guardonat com a Campió de 
Copilots de l’Open de Catalu-
nya de Ral·lis de Terra. Xavi-
er Bargalló i Alfons Margarit 
van guanyar per segon cop el 
Campionat de Catalunya de 
Trial 4×4 en la categoria de Sè-
rie-Millorats. Per últim Joan 
Miquel Sanchez i Joan Font 
van ser els triomfadors a la Re-
gularitat Súper Sport Catalana 
com a vencedors del Grup H1.
A mes dels equips que parti-
cipaven sota les files del MCI 
més integrants de l’escuderia 
van ser premiats, com es el cas 
d’en Jaume Poch, que va ser el 
guanyador entre els Copilots 
de la Copa de Catalunya de 
Ral·lis de Terra del Grup N-2. 

BÀSQUET / LA VEU 

La festa dels Tres Tombs 
va ésser un bon auguri 
per la festa de bàsquet 

que vàrem viure al pavelló de 
l’Escola Pia. L’equip local es 
va imposar davant d’un bon 
equip que no va ficar les co-
ses fàcils, el Voramar-Diagonal 
Mar (66-51).
L’inici de partit va ser de tan-
teig on les forces van ser equi-
librades, només la manca d’en-
cert per part de les igualadines 
va impedir començar agafar 
diferencies al marcador que  
va acabar favorable per la mí-
nima.  El següent quart va ser 
on es va  decidir el partit. Les 
locals van pujar el llistó defen-
siu robant moltes pilotes amb 
defensa i sortint amb ràpids 
contraatacs que van ocasionar 
moltes cistelles fàcils. A més, 
en el joc estàtic, gairebé sem-
pre es quedaven els rebots tant 
defensius com ofensius, el que 

Contundent victòria 
de l’Escola Pia-Àguiles

proporcionava moltes segones 
ocasions. Les visitants no van 
poder parar aquest allau de joc 
i van anar al descans amb 16 
punts de diferència que al final 
foren determinants pel resultat 
del partit.
La segona part va ser força de 
tràmit, les del Voramar van 
intentar capgirar el marcador 
però les locals van aguantar 
sense molts problemes. Tot i 
així, les pèrdues de pilota i el 
descens de la intensitat defen-
siva per part de les locals van 
ocasionar petites revifalles de 
les visitants. Tot plegat va ser 
un miratge i l’Escola Pia es va 
imposar amb autoritat i sen-
se massa problemes. Ara toca 
Salou, caldrà intentar seguir 
aquesta bona ratxa de resultats. 
Parcials-: 14-12 / 24-10 / 12-10 
/ 16-19
Jugadores: Salanova, Fuertes, 
Rius, Calleja, Icart, Freixas, 
Masegosa i Minguet. Entrena-
dor: Imar Martínez

El millor del partit de l’AVI... el rival!

FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT 

D esprés de quatre jor-
nades invictes, els 
blaus ensopeguen  a 

casa amb el Júpiter (1-3), 
equip decidit a millorar el 
mal resultat de l’anterior jor-
nada i disposats a endur-se 
els tres punts de  Les Comes 
i ho feren amb solvència.  Ri-
val ben plantat al terreny de 
joc, ensenyaren als blaus que 
en futbol, ha de córrer més la 
pilota que els jugadors i van 
ser els clars dominadors de 
la primera meitat, establint 
ja, el resultat definitiu.  En la 

segona meitat, les bones in-
tencions dels de Les Comes 
va quedar en això, en bones 
intencions, s’esforçaren i ar-
raconaren a un Júpiter endre-
çat, sent aquesta jornada un 
rival inabastable per als blaus, 
un pal primer i una aturada 
magnífica de Diego va impe-
dir als planetaris eixamplar 
encara més el marcador.
Primera meitat, min 9, recu-
peren l’esfèric en atac els bar-
celonins i baten Diego 1-0.  
Min 13, Rober B. entra  a 
l’àrea i és abatut pel contra-
ri, penal, llança Solís i empata 
el matx.  Min 20, excel·lent 

jugada visitant que trenca la 
defensa blava i amb velocitat 
es tornen a avançar en el mar-
cador 1-2.  Min 25, córner a 
favor del Júpiter que refusa 
la defensa al lateral de l’àrea i 
l’hàbil extrem visitant engalta 
un xut creuat que els blaus no 
poden impedir el gol 1-3 .
Per al conjunt Igualadí van 
jugar, Diego, Farré, Manel 
C., Pep, Calsina, Xavi C., Pau, 
Solís, Quim, Costa, Rober B., 
Gámez, Toro, Vicens, Gusta-
vo, Sergi, Enric, a la banqueta 
Ramonet.  La pròxima jorna-
da els blaus visitaran el camp 
del líder, el Martinec.



MUNTANYA / LA VEU 

R ecentment uns quants 
integrants de la secció 
de curses de munta-

nya, han participat a la cursa 
de Sant Vicenç de Castellet i 
a la 31a pujada als dipòsits de 
Vilanova del Camí.
A Sant Vicenç s’ha disputat la 
tercera prova de les cinc que 
conformen el circuit ARCS. El 
recorregut, d’uns 15 kilòme-
tres i un desnivell de 850 me-
tres positius, han fet les delí-
cies dels aproximadament 160 
corredors participants.
Pel que fa a la classificació 
masculina, la prova ha estat 
dominada per Wifred Lladó 
(CE Súria), amb un crono 
de 1h 14min, seguit de Javi 
Fernández i Lluís Barbé.
En dones la guanyadora ha es-
tat Anna Carné (WO2 Club), 
amb un temps de 1h 25min, 
seguida de Mila Duran i Car-
me Ballesteros.
Pel que fa als nostres membres 
del club, Josep Maria Calafell 
ha guanyat el premi a la meta 
volant, que consisteix en pas-
sar en primera posició en un 
punt determinat de la cursa, i 
ha arribat en 21a posició. La 
resta de corredors de la secció 

Doble participació 
de UECAnoia en curses

Gran partit del sènior masculí
de l’Igualada Vòlei Club

han estat Bernat Panas 22è, 
Francesc Llobet 42è, Josep Sà-
nchez 59è, Rosa Maria Nieto 
97a i Pepita Carner 108a de la 
classificació general.
Diumenge també es disputava 
la 31a pujada als dipòsits a Vi-
lanova del Camí, un recorre-
gut amb pujada des de la plaça 
Extremadura fins als dipòsits 
de ca l’ Aromir, un recorregut 
de 3,5 km amb un total 150 
corredors. Quatre membres 
de la secció de curses de mun-
tanya van prendre part , Joan 
Rosich  va quedar 1r absolut 
amb un temps de 13:56, Albert 
Ferrer  tot i no estar del tot re-
cuperat de la seva lesió, va fer 
un bon paper entrant 4t de la 
general amb un temps 15:03 
i 1r veterà A. David Patiño, 
sorprès ja que està a pretem-
porada va acabar 8e absolut i 
3r sènior amb un temps 15:52. 
D’altra banda la fèmina Marta 
Segura va quedar 1a absoluta 
amb un temps de 17:03. Un 
èxit per l’equip UEC ANOIA 
que tot just comença la tem-
porada amb projectes nous.
La pròxima prova on partici-
parà el club serà el campionat 
de Catalunya de clubs que es 
disputarà el pròxim dia 19 de 
Febrer a Miravet.
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VOLEIBOL / LA VEU 

E l passat dissabte el Jor-
ba Solà Sènior Mascu-
lí de l’Igualada Vòlei 

Club va rebre el pavelló de 
les Comes al CV Vilafran-
ca Negre. El partit va acabar 
amb un marcador de 3 sets 
a 1 (25-19/22-25/25-19/25-
19) favorable als locals. En 
tot moment els igualadins 
van portar el ritme de par-
tit, amb una gran defensa, 
aprofitant els contraatacs i 
amb atacs contundents per 
distanciar-se en el marcador 
i dominar els sets des de l’ini-
ci. En algun tram del partit 
l’IVC va cometre més errors 
no forçats del compte, el qual 
va fer que els de Vilafranca 
guanyessin el segon set, fi-
nalment els locals, amb un 
joc bastant complet i aprofi-
tant els errors del rival, van 
guanyar el tercer i quart set 
per endur-se el partit.
El pròxim partit de l’IVC serà 
el 5 de febrer a la pista 
del FS Castellar Candelsa.

L’equip juvenil masculí de l’IVC.

L’Alain Afflelou Sènior Feme-
ní va perdre per 1-3 al fortí 
davant l’Ametlla del Vallés 
en ultim partit de fase, par-
tint intranscendent amb més 
d’una baixa, ara toca esperar 
el sorteig per comença la fase 
d’ascens.
Pel que fa al Alain Afflelou sè-
nior Femení B va patir una al-
tre derrota a casa de l’Avinyó, 
per 3-0, on les igualadines no 
van mostrar la seva millor 
versió, també esperant el sor-
teig per les següents jornades.
L’Alain Afflelou Sènior Feme-
ní C a la seva visita al Colegio 
Aleman van arrancar gua-
nyant el primer set, i no van 
arribar a consolidar el bon 
joc d’inici de partit, perdent 
finalment 3-1, també a la es-
pera del sorteig de fases.

Equips Base
El Juvenil Masculí va rebre al 
líder indiscutible de la cate-
goria, el Sant Pere i Sant Pau, 
on el tres  sets van anar a Tar-
ragona, tot i això els iguala-
dins van resistir con van po-

der la superioritat i fen mes 
de un punt de mèrit, cal dir 
que jugadors juvenil del Sp 
I Sp forment part del equip 
que va aconseguir la Copa del 
Príncep fa dues setmanes, tot 
una experiència viscuda pels 
igualadins, a espera de l’últim 
partit de fase, esperem co-
mençar la segona volta amb 
equips mes igualats.
El Juvenil Femení per a la 
seva visita a Rubí van perdre, 
per 3-0 en un partit fluix on 
en cap moment va haver una 
sensació de continuïtat i molts 
errors no forçats, ara esperem 
també la segona volta.
En canvi el Cadet Femení si 
que va aconseguir la victò-
ria a domicili per 1-3, en un 
partit molt emocionant, on 
les igualadines van mostrar 
molta solidesa i comunica-
ció a pista, una victorià per 
afrontar la segona volta amb 
optimisme.
Recordeu que podeu mirar 
horaris a les xarxes socials, ja 
que a hores de ara estem pen-
dents del sorteig. 

La Botifarunner de la Llacuna tornarà als orígens

MUNTANYA / LA VEU 

C onvertida ja en un 
referent del calenda-
ri trail català, cada 

any la Botifarunner esgota 
ràpidament les limitades 350 
places de la inscripció, que 
aquest any se celebrarà el 
diumenge 5 de març de 2017. 
Enguany es torna als orígens 
de la cursa, buscant l’escènica 
del córrer. 
Com expliquen els organitza-
dors “tornem als inicis, oferir 
una cursa de muntanya de 
qualitat, divertida, on la gent 
gaudeixi de l’exigent circuit 
i de l’entorn, amb uns avi-

tuallaments generosos i a un 
preu raonable”. 
Per fer-ho, aquest any no hi 
haurà cap obsequi i baixarà 
considerablement el preu de 
la inscripció: “molts corre-
dors acumulem desenes de sa-
marretes d’altres curses, i hem 
preferit oferir un preu assequible 
i poder reduir el preu de la ins-
cripció. A més a més farem una 
recollida solidària de material es-
portiu per entregar a una ONG”.
Els 1000 metres de desnivell 
positiu i els més de 20 km 
de recorregut, ofereixen unes 
vistes espectaculars de l’en-
torn de la Llacuna, i no hi fal-
tarà l’entrepà típic de botifar-

ra a l’acabar la cursa.
 
Inscripcions el 30 de gener
El proper dilluns 30 de ge-
ner s’obriran les inscripcions 
d’aquesta 9a edició a través 
de la web http://botifarunner.
com, i es recomana inscriu-
re’s el més aviat possible ja 
que per mantenir el nivell de 
qualitat de la cursa i respecte 
a l’entorn, les limitades 350 
places s’acaben ràpidament. 
També s’utilitza de forma 
molt activa la pàgina de face-
book per anar actualitzar les 
notícies i informacions de la 
cursa: http://facebook.com/
botifarunner



WATERPOLO / LA VEU 

D issabte 21 de gener 
els waterpolistes de 
la categoria absoluta 

masculina del CNI van jugar 
a la Piscina Municipal de les 
Comes contra la UAB, amb 
un resultat final de 9-10 al 
marcador a favor de la UAB. 
Va ser un disputat partit, on 
l’equip igualadí va treballar 
a fons. L’equip visitant de la 
UAB va jugar amb una alinea-
ció de molta veterania, i no ho 
va tenir gens fàcil per obtenir 
la victòria, ja que va necessi-
tar ajuda de l’arbitratge per 
poder obtenir els dos punts 
necessaris per mantenir-se en 
primera posició en la classifi-
cació general. Al primer quart 
període els igualadins anaven 
guanyant 3 - 2, al segon quart 
període el marcador es va 

Derrota del CNI de 
waterpolo davant el líder

Quinze podis del CNI als campionats 
de Catalunya d’hivern infantil i júnior

equilibrar amb un 4 - 4, en el 
tercer quart període del partit 
el marcador quedava amb un 
empat de 7-7.  guanyador a 
l’equip visitant.    
Amb aquest partit els iguala-
dins amb 12 punts, es col·lo-
quen quarts amb un partit 
menys, en la classificació ge-
neral, a 2 punts dels tercers 
envers els altres equips.
El partit retardat es jugarà 
demà dissabte.
Aliniació CNI: R.Sarlè(por-
ter), E.Noguera(3), A.Tor-
ras(1), J.Burgues, R. Calaf, 
J.Soler, J.Martínez, T.Mallof-
ré, D.Sánchez(3), M.Badia(2), 
D.Pelejà, X.Palomo, P.Gómez 
(porter) i com a entrenador 
D.Ramis.
El pròxim partit serà demà 
contra l’equip de Figueres a la 
piscina municipal de les Co-
mes a les 19:45 h.
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NATACIÓ / LA VEU 

D es del dia 20 al 23 
de desembre es van 
celebrar els Campi-

onats de Catalunya d’Hivern  
Infantil/Júnior  a les instal·la-
cions del CN Barcelona. El 
Club Natació Igualada va par-
ticipar-hi amb 7 nedadors/ne-
dadores en categoria infantils i 
5 en categoria  júniors.
Els Infantils van ser: Nil En-
ríquez, Jaume Lopez, Andreu 
Bermejo, Oscar Díez, Janna 
Blaya, Judit Ibarra i Laura Ro-
driguez. Els Juniors van ser: 
Alex Varea, Marçal Rodriguez, 
Xavi Tort, Elia Ibarra i Esther 
Morillo.
Encara no fa ni 4 mesos de 
sde l’inici de temporada, i els 
resultats són molt positius, ja 
que s’han baixat les marques 
obtingudes en els Campionats 
d’estiu i s’han aconseguit mí-
nimes per participar als Cam-
pionats d’Espanya d’Hivern a 
la localitat asturiana de Gijón.
Els resultats van ser els se-
güents:
INFANTILS
Nil Enríquez:
5è lloc Diploma de Catalunya 
i mínima d’Espanya en 200 
lliures amb  2:01:08; 6è lloc 
Diploma i mínima d’Espanya 
en 100 lliures amb 55:80; 7è 
lloc Diploma i mínima d’Es-
panya en 50 lliures amb 25:75; 
8è lloc Diploma i mínima 
d’Espanya en 400 lliures amb 
4:23:99; 11è lloc en 100 pa-
pallona amb 1:02:58; 12è lloc 
en 1500 lliures amb 18:12:48; 
15è lloc en 200 esquena amb 
2:27:38
Jaume López:
23è lloc en 100 esquena amb 
1:10:24; 23è lloc en 100 papa-
llona amb 1:08:00; 28è lloc en 
400 lliures amb 4:44:70; 19è 
lloc en 200 estils amb 2:29:05; 
28è lloc en 200 lliures amb 
2:12:57; 17è llocen 200 esque-
na amb 2:28:00.
Andreu Bermejo: 

Bronze en 200 papallona i mí-
nima d’Espanya amb 2:20:82; 
4t lloc Diploma en 100 papa-
llona amb 1:03:10; 10è lloc en 
100 lliures amb 58:05; 21è lloc 
en 200 lliures amb 2:11:87; 
26è lloc en 100 braça amb 
1:21:29; 11è lloc en 400 estils 
amb 5:11:23.
Oscar Díez:
13è lloc en 100 lliures amb  
58:34; 18è lloc en 100 esquena  
1:09:56; 12è lloc en 50 lliures 
amb 26:92; 6é lloc Diploma de 
Catalunya amb 1:04:20.
En el Relleu de 4x200 lliures 
masculí juntament amb el Nil, 
Jaume, Andreu i Oscar, van 
aconseguir la 10a. posició amb 
un temps de 8:40:21.
Judit Ibarra:
14è lloc en 100 lliures amb 
1:02:84; 17è lloc en 400 estils 
amb 5:44:99; 25è lloc en 100 
braça amb 1:27:97; 27è lloc 
en 200 estils amb 2:41:59; 20è 
lloc en 50 lliures amb 29:59; 
18è lloc en 200 lliures amb 
2:18:30; 19è lloc en 200 braça 
amb 3:07:16.
Laura Rodríguez:
Bronze en 800 lliures i míni-
ma d’Espanya amb 9:16:11; 
4rt lloc Diploma en 400 lliures 
amb 4:32:54;  7è lloc Diploma 
en 200 lliures amb 2:12:85; 
20è lloc en 100 lliures amb 
1:04:27; 18è lloc en 400 estils 
amb 5:46:79; 35è lloc en 50 
lliures amb 30:58.
Janna Blaya:
Argent en 400 estils i mínima 
d’Espanya amb 5:24:72; Bron-
ze en 400 lliures i mínima d’Es-
panya amb 4:43:32; Bronze en 
800 lliures i mínima d’Espanya 
amb 9:44:55; 4rt lloc Diploma 
en 200 braça amb 2:54:33; 10è 
lloc en 200 estils amb 2:54:33; 
11è lloc en 200 lliures amb  
2:18:24; 21è lloc en 100 lliures 
amb 1:05:89; 15è lloc en 100 
braça amb 1:24:93.
JUNIORS:
Marçal Rodríguez:
5è lloc Diploma  i mínima 
d’Espanya en 100 esquena 

amb 1:01:79; 6è lloc Diploma 
i mínima d’Espanya en 400 
lliures amb 4:15:66; 6èlloc 
Diploma en 1500 lliures amb 
17:13:68; 7è lloc Diploma en 
200 esquena amb 2:16:59; 
8è lloc Diploma en 100 pa-
pallona amb 1:00:87; 8è lloc 
Diploma  en 200 lliures amb 
2:02:83; 10è lloc en 400 estils 
amb 4:54:77; 15è lloc en 50 
lliures amb 26:30
Xavi Tort:
6è lloc Diploma amb 2:19:28; 
8è lloc Diploma en 1500 lliu-
res amb 17:45:74; 11è lloc en 
100 papallona amb 56:96; 
17è lloc en 100 lliures amb 
1:01:25; 19è lloc en 50 lliures 
amb 26:41; 16è lloc en 200 
lliures amb 2:04:81; 28è lloc en 
100 braça amb 1:17:31
Alex Varea:
Or en 100 papallona (57.51), 
100 braça (1.05.23) i 200 bra-
ça (2.26.15) i mínima d’Espa-
nya per poder participar en el 
Campionat Open de Prima-
vera per aconseguir la mínima 
Europea; 6è lloc Diploma en 
400 lliures i mínima d’Espanya 
amb 4:14:03; 7è lloc Diploma 
en 100 esquena amb 1:02:48; 
7è lloc Diploma i mínima 
d’Espanya en 200 estils amb 
2:16:23; 14è lloc en 100 lliures 
amb 56:05.
Elia Ibarra:
8è lloc Diploma en 50 lliures 
amb 29:49; 17è lloc en 200 lliu-
res amb 2:22:04; 12èlloc en 800 
lliures amb 10:28:68; 11è lloc 
en 400 lliures amb 5:03:93
Esther Morillo:
Or 400 lliures (4.17.70), 800 
lliures (8.51.95), 200 lliures 
(2.03.75), 100 lliures (58.42) 
i mínima d’Espanya per par-
ticipar en el Campinat Open 
de Primavera per aconseguir 
la mínima Europea i la mín. 
Mundial Junior; Argent en 
400 estils i mínima d’Espanya 
amb 5:04:44; Bronze en 50 lliu-
res i mínima d’Espanya amb 
5:04:44; Bronze en 200 esque-
na amb 2:25:43.

NATACIÓ / LA VEU 

El passat dissabte  dia 21 
de gener del 21017 s’ha 
disputat el campionat 

de Catalunya de fons indoor a 
la seu del CN Sabadell .
Les nedadores del Club Nata-
ció Igualada que hi han par-
ticipat son: Esther Morillo 
en la categoria junior i Laura 
Rodriguez en la categoria in-
fantil.
Esther Morillo ha nedat els 
3000 m. i ha obtingut la me-
dalla d’or amb un temps de 
34:27:15
Laura Rodriguez ha nedat els 
2000 m. Quedant en 5a po-
sició i diploma de Catalunya 
amb un temps de 23:36:30
Ambdues han aconseguit la 
mínima  per poder participar 
als campionats d’Espanya en 
llarga distància que es durà 

Dues nedadores del CNI, 
al campionat de 
Catalunya de fons indoor

a terme el proper dia 18 de 
febrer a Mataró on es classi-
ficaran els nedadors/es que 
podran participar als campi-
onats europeus de llarga dis-
tància que es celebrarà al mes 
de juliol.



PÀDEL / LA VEU 

R esultats dels equips 
Subaru que juguen 
les diferents lligues 

comarcals. 
PadelCat 2a Masculí: L’equip 
de 2a categoria masculina do-
mina a Can Busqué 1-2. Gran 
victòria de David Sanuy/
Andy Franco guanyant Dani 
Méndez/Sergi Gassó per 4-6, 
7-5, 6-3, però Lluís Piqué/
Alex Dinaret no van poder 
sumar el segon punt caient 
amb Òscar Tardà/Miquel 
Grau per 6-3, 1-6, 2-6. Final-
ment per això, Lluís Fernán-
dez/Joan Albareda, molt fia-
bles van sumar el segon punt 
decisiu guanyant 6-2, 6-3 a 
Toni Ferrer/Joan Subirana.
PadelCat 3a Masculí. Derrota 
2-1 vs. Pàdel Indoor Igualada.
Excel·lent victòria de Marc 
Rabell/Marc Bausili gua-
nyant 6-1, 6-4 a Dani Ros/
Francisco Hidalgo, però els 
de l’Indoor van capgirar 
el resultat. J.M. Pino/Andy 
Franco molts cops grans sal-
vadors, aquest cop van cedir 
Jesús Isaac/Albert Castaño i 
en el decisiu Josep Ma Mén-
dez/J.A. Colom van caure 
4-6, 2-6 amb Fernando Mo-
lina/David Martín.
Lliga Pàdel +45 Cambridge. 
Brillant victòria 2-1 a davant 
els líders C.T. Piera. L’equip 

Resultats dels equips de 
pàdel de la comarca

El Calfont Les Moreres, 
a la lliga femenina de tennis

de +45 va agafar aire a cos-
ta dels líders en un disputat 
partit. Jordi De Belza/J.J. Pe-
nedès van donar el primer 
punt guanyant 4-6, 6-4, 11-5 
a J. Puig/J.P. Garcia, però els 
pierencs van empatar gràcies 
a Albert Garcia/Albert Pas-
cual guanyant als nostres J.A. 
Colom/Joan Figuerola 6-4, 
0-6- 1-6. Però en el decisiu 
Santi Aizcorbe/David Jaume 
van dominar 6-2, 7-6 a Xavi 
Gil/Rafael Costa.
PadelCat 2a Femení Derrota 
1-2 a casa vs. Can Busqué. 
Aquest cop no va poder ser i 
en un nou derbi local, les no-
ies Subaru van ensopegar a 
casa amb Can Busqué. Mar-
ta Hidalgo/Susanna Campo 
van perdre en un igualadís-
sim partit 4-6, 5-7, però unes 
excel·lents Elia Soriano/Mi-
reia Parramona van igualar 
guanyant Mireia Cortasa/
Mireia Homs per 7-6, 6-2. En 
el que desfeia l’empat, Xussi 
Muñoz/Rosa Sanuy van cedir 
en un renyit partit davant Lí-
dia Oriol/Pilar Esteve.
Pel que fa als equips de les 
Moreres, les jugadores de 
pàdel, essent Esther Fernán-
dez i Ana Ureña la parella 1 
i Montse Olivan i Susanna 
Borràs la parella 2, van anar 
a jugar al club de Pàdel de 
Navarcles, però no van poder 
aconseguir cap victòria. 
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E l passat cap de setmana, 
es van jugar partits de 
la XXII Lliga Femenina 

del Terrassa +30, al club Cal-
font les Moreres.
La nostra jugadora Teresa Ca-
rol va jugar contra Núria Vila 
del CT Els Gorchs “B”, es-
sent un partit molt igualat en 
tot moment, ja que el resultat 

final fou 7-6 i 6-3 a favor del 
nostre club.
La jugadora Modes Moya del 
Club Calfont Les Moreres va 
jugar contra Mònica Bedmar. 
Tot i quedar molt iguals al pri-
mer set, el resultat del qual va 
ser 6-7 a favor de Mònica; la 
nostra jugadora no va aconse-
guir la victòria.
En la modalitat de dobles, Clo-
ti Montes i Anna Virgili, del 

nostre club, varen jugar con-
tra Mireia Castellanos i Marta 
López del CT Els Gorchs “B”. 
Va ser un partit molt llui-
tat fins al final per ambdues 
parts, ja que els resultats dels 
sets foren 6-4, 2-6 i 6-2 a favor 
del CT Els Gorchs.
Tot i les ganes de jugar de les 
nostres jugadores, el resultat 
final fou 2-1 a favor del club 
visitant.  

Derrotes del RS-Plastnet Igualada 
amb el CN i Malibú de Sabadell

ESQUAIX / LA VEU 

I gualadíssima eliminatòria 
entre l’equip RS-PLAST-
NET que va caure 1-3 a 

casa davant el CN Sabadell a 
la Lliga catalana de 2a catego-
ria d’esquaix.
Toni Jiménez va caure 2-3 
amb Manel Olmos 7-11, 11-
5, 11-3, 10-12, 6-11, Joan 
Llorach va empatar el partit 
guanyant 11-8, 8-11, 11-9, 
11-9 a Jordi Olivé, Rafa Sánc-
hez va caure per 9-11, 9-11, 
12-14 amb Alex Gestí i final-
ment Lluís Fernàndez en un 
dramàtic partit va ensopegar 
amb Julio Garcia per 9-11, 
11-5, 15-13, 8-11, 9-11.
Derrota en la lliga catalana de 
3a categoria davant el Malibú 

de Sabadell. L’equip de 3a te-
nia un rival molt complicat. 
En realitat els vallesans són 
un equip de 2a més que no 
pas de 3a i així ho va demos-
trar.
Va obrir foc Dani Saragossa 
caient 8-11, 5-11, 5-11 amb 
ja veterà Santi Altarriba, Javi 

Fajardo jr tampoc va poder 
fer res caient amb Oriol Bru-
guera per 2-11, 9-11, 1-11, 
Sergi Campos també va cedir 
5-11, 9-11, 9-11 amb Marc 
Bruguera i finalment Ton Co-
lom va tenir la mateixa sort 
perdent 5-11, 6-11, 5-11 amb 
Arnau Vidal.

El Centre Gui d’Igualada va participar 
al Trofeu Federació de tae-kwondo

TAE-KWONDO / LA VEU 

L’Escola de Arts Marci-
als Centre Gui d’Igua-
lada va participar al 

Trofeu Federació Catalana de 
Taekwondo de diumenge 22 
gener al Poliesportiu de la Mar 
Bella (Barcelona) en  combats 

molt durs en aquesta competi-
ció, amb Jordi Posada Medalla 
Or, Carlos Falcón i Georgina 
Pallares Medalla Bronze.
Paula Posada, Ainara Cristo-
balena, Carlos Manuel Teje-
na, i un Ruben Pedraza amb 
un combat duríssim van tenir 
una gran participació Junta-

ment amb Carlos Gonzalez 
Pre-cadet i Ainhoa Leiva en 
cadet.
Agrair als Coach, Alex So-
lomka nostre campió d’Espa-
nya, Abel Fernandez, MªHenar 
Barnes i la resta de companys 
que van estar animant als nos-
tres competidors.
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U n any més Rotary 
Club Igualada or-
ganitza el concert 

solidari que dóna suport a 
una entitat o projecte social i 
tindrà lloc el diumenge 29 de 
gener a les 18 h al Teatre de 
l’Ateneu Igualadí.
Enguany l’entitat rotaria ha 
designat com entitat benefi-
ciària Àuria Fundació, per al 
projecte “Adequació de la sala 
de rehabilitació a la llar resi-
dència de Nards”. De l’adequa-
ció d’aquestes instal·lacions 
en seran beneficiàries totes 
les persones usuàries d’Àu-

ria Fundació, especialment 
els residents d’aquesta llar, la 
majoria dels quals tenen greus 
dificultats per desplaçar-se a 
fer rehabilitació i altres acti-
vitats a un altre centre, perquè 
presenten un alt grau de de-
pendència, mobilitat reduïda i 
salut molt delicada. 
Rotary Club Igualada vol 
aportar el seu granet de sorra 
en aquesta tasca i, per això, vol 
omplir el teatre de l’Ateneu. 
Per fer-ho en aquesta ocasió 
es comptarà amb un concert 
plenament clàssic i a la vegada 
popular que presenta dues de 
les grans obres del geni clas-
sico-romàntic més estimades 

i conegudes pel gran públic; 
obres de Beethoven: concert 
Emperador per a piano i or-
questra i la Cinquena Simfonia, 
interpretades per l’orquestra 
Terres de Marca, sota la direc-
ció de Josep Miquel Mindán 
Seuba i amb el pianista Joa-
quim Font Plans.
Les entrades es poden com-
prar a Clic Fotografia (carrer 
Sant Caterina, 29) qui ho vul-
gui també pot fer aportacions 
/ donatius de “fila 0” a través 
del numero de compte ES35-
0182-8099-1402-0153-1233.  
A més, en el marc del concert 
es posarà una urna per recollir 
diners per  el Programa d’Era-
dicació Total de la Polio al 
Món, iniciat i impulsat per la 
Fundació de Rotary Internaci-
onal. Queden encara dos paï-
sos, l’Afganistan i el Pakistan, 
pendents d’eliminar aquesta 

El Concert solidari de Rotary Club Igualada recollirà 
fons per a una llar d’Àuria Fundació

Serà aquest diumenge amb un concert plenament 
clàssic i popular basat en obres de Beethoven i a 
càrrec de l’orquestra Terres de Marca

malaltia. Cada euro que es 
reculli en seran tres,  gràcies 
a una campanya de Bill Gates 
en la que es va comprometre a 
donar dos euros per cada euro.  
Aquesta és la 22a. edició del 
concert Rotary Igualada, un 
concert pel servei a la comuni-
tat que cada any organitza Ro-
tary Club Igualada per recollir 
fons en benefici d’alguna enti-
tat social o cultural, en aques-
ta edició per Àuria Fundació.

Orquestra Terres de Marca
L’Orquestra Terres de Marca 
neix a la comarca de l’Anoia 
l’any 2010 sota d’empar de 
l’entitat Contrapunt, Plata-
forma per a la promoció d’ac-
tivitats musicals, impulsada 
per la compositora i profes-
sora Concepció Ramió, com 
a formació professional inte-
grada per joves músics amb 

sòlida formació i experiència 
dalt dels escenaris, a fi i efecte 
d’oferir al públic uns reperto-
ris d’alt nivell dins l’àmbit de 
la música clàssica i la música 
catalana. D’ençà de llavors ha 
portat a terme una quinzena 
de  produccions.
Així  sota la batuta del jove di-
rector Josep Miquel Mindán, 
també fundador,  s’han rea-
litzat les produccions d’òpera 
de petit format com La Serva 
Padrona, de Pergolesi, La Can-
terina de J. Haydn, l’espectacle 
de ballet Els Tres Mosqueters,  a 
més de produccions d’oratori 
i concerts amb joves intèr-
prets. Sota la batuta de Daniel 
Mestre s’ha col·laborat amb 
l’organista Joan Paradell,  i ha 
endegat els magnes concerts 
de Nadal amb grans obres 
de Bach, Haendel i Mozart,  
a la Basílica de Santa Maria 
d’Igualada, des de 2013, amb 
els cors Exaudio i Cor d’Ho-
mes d’Igualada. Amb el Duo 
Piano Carles Lama&Sofia Ca-
bruja s’hi ha col·laborat a les 
dues edicions  de música de 
pel·lícules “The Winner is...”, 
amb les quals s’ha actuat al 
Festival de Música de Sant 
Pere de Rodes i al Petit Palau. 
L’orquestra també enregistrat 
un Cd Oratori del Llibre de 
Sinera, de Mercè Torrents, so-
bre l’obra de Salvador Espriu, 
amb un tipus de música que 
fusiona música contemporà-
nia, clàssica i música de cobla, 
amb col·laboració amb el Cor 
Dyapason i sota la direcció de 
Concepció Ramió. 

Josep Miquel Mindan, director de l’orquestra Terres de Marca. /

Joaquim Font, pianista./

TALLER / LA VEU 

L a Biblioteca Central 
d’Igualada i l’Associa-
ció Kimo-Kap Catalu-

nya han organitzat un taller 
familiar per confeccionar en-
tre tots les gorres-bandanes 
que l’Associació Kimo-Kap 
regala a nens malalts onco-
lògics. El taller es farà el dis-
sabte 4 de febrer, coincidint 
amb el Dia Mundial contra 
el Càncer, de 10 a 1. Anirà 
a càrrec de Núria Corrons i 
els participants disposaran 
de màquines, patrons i teles 

per fer aquestes gorres però 
els organitzadors demanen 
que si algú vol contribuir 
portant fils i roba, així com 
màquina portàtil i tisores, 
l’ajuda serà benvinguda. Po-
den participar al taller tant 
joves com adults però cal 
que abans s’inscriguin a la 
Biblioteca, trucant al telèfon 
93 804 90 77 o bé per mail a 
b.igualada.c@diba.cat.
Durant el taller, infermeres 
del CAP Nord Igualada fa-
ran una petita xerrada sobre 
aquesta malaltia, de mane-
ra molt amena. A més, la 

Biblioteca ha elaborat una 
Guia de lectura sobre el càn-
cer amb els documents que 
té sobre aquesta temàtica, 
tant novel·les com contes, 
pel·lícules i llibres de conei-

xements. Aquesta guia es re-
partirà als usuaris del CAP 
Nord d’Igualada i també es 
podrà consultar i descarre-
gar al web de la Biblioteca 
(www.bibliotecaigualada.cat).

El 4 de febrer, taller familiar a la Biblioteca per fer gorres 
Kimo-Kap per als nens malalts de càncer

Kimo-Kap és un projecte 
solidari en què tothom pot 
col·laborar arreu del terri-
tori ja sigui donant teles o 
bé fent les gorretes que es 
fan arribar als nens de tot 
el país. El seu bloc és http://
kimo-kap.blogspot.com.es 
i, com diuen les seves im-
pulsores: «som jubilades, 
mestresses de casa, treballa-
dores, supervivents commo-
gudes pel projecte, que vam 
decidir dedicar una estoneta 
del nostre temps col·labo-
rant en el que podem, ca-
dascú aporta el seu granet 
de sorra».
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E l proper dimarts 31 de 
gener l’Ateneu Cinema 
es vestirà de gala per 

oferir una sessió d’òpera.
La Royal Opera House torna a 
la pantalla gran en directe des 
de Londres oferint l’òpera Il 
trovatore, de Giuseppe Verdi. 
L’acte començarà a 1/4 de 9 
del vespre.
Les estrelles internacionals 
Dmitri Hvorostovsky, Anita 
Rachvelishvili, Lianna Ha-
routounian i Gregory Kunde, 
encapçalen un magnífic elenc 
de cantants de talla mundial 
en aquest clàssic de Verdi. Il 
trovatore és una de les grans 
òperes de l’època romàntica, 
una història de passió i sang, 
amor i venjança, desastre i as-
sassinat.
La posada en escena, poètica 
i atmosfèrica del director Da-
vid Bösch, situa aquesta histò-

ria de passió en un context de 
guerra. El foc i la neu en el pai-
satge es fan ressò de la crueltat 
i l’amor de la història: els sol-
dats i els gitanos s’enfronten, 
una mare revela un secret ter-
rible i dos homes estan com-
promesos en una lluita mortal 
per una dona. El famós Cor de 
l’Enclusa és només un dels as-
pectes més destacats de la mú-
sica excepcional de Verdi, que 
capta les emocions canviants 
del drama a través de duets 
d’amor apassionats, ardents 
sols i cors agitats.
La direcció de l’òpera és a càr-
rec de Richard Farnes.
A l’entreacte, Ateneu Cinema 
obsequiarà al públic assistent 
amb una copa de cava.
La Veu de l’Anoia, en col·la-
boració amb Ateneu Cinema, 
sorteja tres entrades dobles 
entre els seus lectors perquè 
puguin gaudir de l’òpera. Les 
butlletes es poden portar a les 

L’Ateneu cinema retransmetrà ‘Il trovatore’ en directe 
des del Royal Opera House de Londres 
“Il trovatore”, de Giuseppe Verdi, és una de les gran òperes de l’època romàntica

oficines de La Veu o bé envi-
ar un correu electrònic a ad-
ministracio@veuanoia.cat. El 
sorteig se celebrarà el proper 
dilluns.

Venda d’entrades
Les entrades ja es poden com-
prar anticipades a la taquilla 
de l’Ateneu cinema i online a 
www.ateneucinema.cat. 

Preu de l’entrada: 18 € / En-
trada anticipada: 15 € 
Socis Ateneu : 15 € / Entrada 
anticipada: 13 €.
Amb la gestió de Giralt Grup.

dimarts, 31 de gener
Òpera en directe 

des del ROYAL OPERA HOUSE

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat 

mitjà oficial

La Veu de l’Anoia sorteja 
3 entrades dobles.

 Si vols participar 
envia un email 

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

telèfon de contacte) 
amb l’assumpte 

“Il Trovatore”
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TEATRE / TON CASELLAS

P
arlem amb la jove 
actriu igualadina 
després del seu pas 
per Igualada en què 

va fer una actuació als Pas-
torets i va venir també per 
representar La desparició de 
Wendy. Diana Gómez va co-
mençar el seu camí artístic 
a Igualada i ara ja ha actu-
at en desenes de teatres del 
país i l’hem vist en diverses 
produccions de televisió, on 
destaquen Eloïse, Barcelo-
na ciutat neutral, El secreto 
del Puente Viejo o la sèrie de 
TV3 El crac que està en emis-
sió actualment. 

Ara fa dues setmanes es va 
estrenar la segona tempora-
da d’El crac. Com va comen-
çar tot plegat?
Doncs van fer un càsting per 
la primera temporada i vaig 
fer un parell de proves pel 
personatge. I bé, vaig anar 
passant fases i al final em van 
agafar. Com a dada curiosa, 
al principi quan jo vaig fer el 
primer càsting el personat-
ge es deia Diana Casanovas 
i clar a mi em feia gràcia fer 
un personatge que es digués 
com jo. Però a l’últim mo-
ment van decidir canviar-ho 
perquè com que el Joel Joan 
feia d’ell mateix la gent no 
dubtés de si la Diana feia 
d’ella o no.

És fàcil treballar amb Joel 
Joan?
Sí. Tant ell com l’Hèctor 
-l’altre director- són dues 
persones que tenen molt clar 
què volen i volen concreció, 
llavors es treballa molt fins al 
fons. Però a mi aquesta ma-
nera de treballar m’agrada, 
sempre que he anat a treba-
llar amb ells tinc la sensació 
que he estat treballant escena 
i de polir fins a l’últim detall. 
Això et fa sentir una confian-
ça per un costat perquè saps 
segur que l’escena estarà com 
ells la volen. Fins i tot ells ara 
estan gravant “retakes” d’es-
cenes que potser no s’acaben 
d’entendre. No te’n deixen 
passar ni una, tots dos són 
actors i saben molt com fun-
ciones tu com a actriu i això 
és de gran ajuda. I ara aques-
ta temporada el Joel no surt 

tant, però a la primera les co-
ses que més m’impressiona-
ven és que quan fèiem esce-
nes veies que la seva mirada 
estava amb mi, però estava 
amb mi com a director, com 
a actor i com a productor, 
això m’al·lucinava la capaci-
tat de fer-ho tot a l’hora.

Quina diferència hi ha en 
treballar amb un director i 
un director que ha sigut o és 
actor?
Hi ha com una sensibilitat. 
Al tu ser actor treballes amb 
el teu instrument d’emoci-
ons i hi ha moments que no 
dic que t’hagin de mimar 
però empatitzen amb tu a 
l’hora de dir-te les coses, 
com ajudar-te a arribar a 
segons quins punts. La gent 
que no ha actuat et pot dir 
notes que després dius això 
m’ho pots traduir, com ho 
faig? Algú que és actor sap 
buscar la manera de connec-
tar amb tu, et diu les coses 
més concretes.

En aquesta segona tempo-
rada es preveu guerra entre 
el Joel Joan i el Julio Manri-
que.
Sí, molta. A més en diferèn-
cia de la primera temporada 
que llavors no tenia un anta-
gonista clar aquí sí que el Ju-
lio juga aquest paper. A més, 
el Julio és un Joel Joan dos i 
serà una lluita d’egos cons-
tantment.

Quin paper hi jugues tu en 
aquesta guerra?
No hi entro massa. Diguem 
que la Carla aquesta tempo-
rada va en una línia paral·le-
la i que viu el seu propi arc 
de ser una estrella, que les 
coses no li comencin a sor-
tir. Això repercuteix en què 
és molt més excèntrica, més 
obsessiva i tot s’accentua 
més i tot això afecta amb la 
relació amb el Joel.

Quan es va rodar una esce-
na aquí al Rec d’Igualada, hi 
apareixies?
No, només us puc dir que 
això sortirà al capítol 4 i que 
Igualada estarà molt desco-
neguda. És un altre país, una 
mica exòtic i desèrtic.

Tornar a Igualada t’agrada, 

et sents com a casa, o has 
trobat el teu lloc a Barcelo-
na?
Jo em sento més a gust vivint 
en ciutats grans. Al principi 
d’aquest any vaig estar 6 me-
sos vivint a Londres i això és 
el que m’agrada. Fins i tot 
Barcelona ho trobo petit, 
encara que sigui molt gran 
és molt tranquil·la. Igualada 
m’agrada perquè hi tinc les 
meves amigues, la meva fa-
mília i m’agrada venir, però 
no m’hi veig aquí. Sóc més 
de ciutat.

Barcelona és potent com a 
capital cultural dins el sec-
tor del cinema i el teatre?
Molt. Hi ha molt bon teatre 
a Barcelona, crec que és una 
ciutat molt de teatre. Hi ha 
molts festivals, escoles de 
cinema potents, a més surt 
gent molt ben preparada. A 
poc a poc es van gravant més 
coses. Crec que Barcelona al 
món és molt coneguda, és 
una ciutat molt particular. Ja 
sigui per Gaudí, sigui perquè 
té mar. Barcelona té alguna 
cosa més underground, més 
hipster, a vegades falsament.

En una escena del primer 
capítol d’El crac, apareix un 
home que es troba al Joel 
Joan i al Julio Manrique i 
els hi diu: els dos sou molt 
bons, però tu Julio ets el mi-
llor, els actors de teatre sou 
els autèntics. Què en penses 
d’aquesta afirmació?
No ho sé, cada mitjà és molt 
diferent. O sigui qui és bo 
és bo, el teatre té una tècni-
ca i el cinema una altra. Hi 
ha gent que té una tècnica 
teatral molt bona però a ve-
gades els poses al cinema i 
els costa més, i al contrari. 
Jo no ho crec, però sí que la 
gent que va molt al teatre ho 
creu. Però també passa que si 
no surts a La Riera o a TV3 
sembla que no estiguis treba-
llant. Hi ha els dos vessants i 
a vegades són contradictoris.

A tu què t’omple més, el 
cinema o el teatre?
Jo he fet més audiovisual, el 
cinema m’agrada molt per-
què a més formes part d’un 
engranatge. Al cinema tot 
compta, la llum, el pla i tu ets 
una figureta més. Són molt 

diferents, depèn del projecte, 
del personatge, si és un per-
sonatge que em motiva, si és 
un repte nou. Fer una sèrie 
també m’agrada molt, per-
què el personatge evoluciona 
i el fas créixer i després estàs 
més còmode.

Al teatre, es fa feixuc fer la 
mateixa actuació dia rere 
dia durant molt temps?
Tens dies de tot, dies que 
penses avui entre que hi ha 
menys gent, que sembla que 
faci una mica de mandra o 
que costa trobar coses noves. 
Però després hi ha un dia 
que tot fluix i és meravellós. 
Però en tots els projectes el 
que m’agrada és quan hi ha 
temps per assajar bé. A l’au-
diovisual a vegades no hi ha 
gaires assajos i llavors ho has 
de fer molt “in situ” o molt 
a casa teva. Si tens temps, ja 
saps què vols de l’altre per-
sonatge, què vols en aquella 
escena i tot i que et canvien 
coses ja tens l’objectiu clar 
de dir el meu personatge ve 
aquí perquè vol aconseguir 
això. Hi ha una base que no 
es pot desmuntar. 

Cada representació d’una 
mateixa obra deu sortir di-
ferent tot i així.
Sí, també perquè tu estàs di-
ferent, si un dia has dormit 

més o menys. Va canviant, 
potser l’entonació que poses 
a l’altre personatge l’afecta 
diferent i llavors ja hi ha un 
nou enfocament.

La improvisació és impor-
tant?
Sí, perquè passen coses. Per 
exemple, fent el personat-
ge de la Wendy un dia se’m 
va encallar el vestit i no vaig 
sortir quan havia de sortir 
i vaig sortir a mitja escena 
amb el vestit mal posat. I 
clar tots aguantant el riure, 
no vaig dir les frases que ha-
via de dir, vaig marxar, me’l 
vaig posar bé i vaig tornar 
a sortir. Només això ja crea 
una dinàmica nova a tothom 
que et posa en un altre lloc. 
I també depèn del públic, hi 
ha públics que els hi fa molta 
gràcia una cosa i n’hi ha que 
no. Tu esperes que l’acudit 
funcioni i la gent no riu, això 
també t’afecta.

Hi ha molts públics dife-
rents? 
Totalment. Hi ha gent que li 
fa gràcia tot i gent que li cos-
ta més. Depèn molt del dia.

Per què li costa tant a la gent 
anar al teatre? El preu és una 
barrera o una excusa?
Fins a un cert punt és una 
barrera, perquè després la 

Entrevista a Diana Gómez, actriu igualadina 

“Tinc la sensació que la gent que no va al teatre es pensa que és 
una cosa com molt de “culturetes”, que no els farà connectar”



Temporada 2016 - 2017

 Truca al:
93 803 75 56

ART: TEATRE GOYA

DIRTY DANCING TEATRE TÍVOLI

Dia 4 Març 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre TÍVOLI. Entrades a platea.

Un dels espectacles contemporanis de més èxit arriba a Barcelona de la mà del director Federico Bellone; un espectacle que aconsegueix transportar a 
l’escenari les emocions que van provocar Jennifer Grey i Patrick Swayze a la gran pantalla. 
La trama de Dirty Dancing planteja com en l’estiu del 1963, Frances “Baby” Houseman, una jove de disset anys, es troba atrapada en unes avorrides i 
monòtones vacances junt amb la seva família a Catskill, Nova York. La situació però, canvia quan coneix el famós professor de dansa Johnny Castle
La música en viu i la dansa plena de passió i romanticisme són sens dubte les protagonistes de Dirty Dancing que juntament amb els balls 
espectacularment sensuals creen una provocadora atmosfera que farà vibrar el públic cada nit.

Dia 18 Febrer 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 16.15 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle al teatre GOYA. Entrades a platea.

“Marc”, sol. 
El meu amic Sergi ha comprat un quadre. 
És una... tela, si fa no fa, d’un metre seixanta per un metre vint, pintada de blanc. El fons és blanc i, si mig acluques els ulls, s’hi poden entreveure unes 
ratlles �nes, transversals, blanques. 
El Sergi és amic meu de fa molt temps. 
És un xaval que ha triomfat, és dermatòleg i és amant de l’art. 
Dilluns passat vaig anar a veure el quadre que el Sergi s’havia comprat el dissabte anterior, un quadre que feia mesos que perseguia. 
Un quadre blanc, amb unes ratlles blanques.”

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

gent sí que es gasta diners 
per sopar fora, per anar a 
esquiar, per un iPhone... Per 
un costat sí que hi ha cultu-
ra teatral, hi ha gent que va 
al teatre, però està com molt 
dividit, la gent que hi va i la 
que no. I la gent que no va 
al teatre tinc la sensació que 
pensa que és una cosa com 
molt de “culturetes”, que no 
els farà connectar. Per què 
pensen que una pel·lícula els 
pot connectar més que una 
obra de teatre? Són coses di-
ferents però les dues coses 
et mouen. Hi ha molta gent 
que creu que només hi ha els 
grans tòtems, però hi ha pe-
tites coses que són bones. La 
gent no té costum d’anar al 
teatre, els joves sobretot.

Les escoles hi juguen un pa-
per important?
Clar, per exemple, vaig anar 
a veure Les noces de Fíga-
ro, que és una obra el segle 
XVIII, francesa, una comè-
dia que dura 3 hores. Als 
nens de 16 o 17 els portes a 
veure aquesta obra i entenc 
que no els agradi o els cos-
ti. Però hi ha altres coses, al 
Teatre Lliure estan fent una 
obra que es diu Història, 
que parla sobre un profes-
sor d’història amb la relació 
amb la seva filla, i és una 
obra molt propera. Els ins-
tituts haurien d’anar a veu-
re aquest tipus d’obres per 
veure que hi ha de tot.

Potser obres com “Ragazzo” 

que van fer ara a l’Aurora 
poden motivar als joves a 
anar al teatre.
Sí, si comencessin a veu-
re aquest tipus d’obres se 
n’adonarien que també els 
pot agradar el teatre. Aquí és 
on hem de posar el focus, in-
tentar fer-los veure que hi ha 
obres per a tothom.

En televisió, abans de co-
mençar una sèrie o pel·lícu-
la, el tema de les audiències 
com funciona? Us posen mí-
nims o algun tipus de con-
dició?
Depèn de la cadena. Als ac-
tors no ens arriba, és més 
part de producció. Per exem-
ple, dubto que TV3 digui 
heu d’arribar a aquest mí-
nim. Si és un èxit molt mi-
llor per ells, per tothom i lla-

vors pot ser que renovis o no 
i aquest tipus de coses. Però 
sí que amb altres cadenes si 
no assoleixes una audiència 
t’ho van canviant i ho veus. 
En comptes de sortir a les 10 
de la nit, vas sortint cada cop 
més tard i fins i tot a vegades 
no s’emeten els últims episo-
dis. Crec que tenim la gran 
sort que TV3 això no ho fa, 
TV3 diu: hem apostat per 
això, no funciona, però ho 
ensenyarem tot. Es compro-
meten a fer-ho, tens la segu-
retat que passi el que passi la 
sèrie es mantindrà al mateix 
dia a la mateixa hora, no fa-
ran coses estranyes.

Tens més seguretat llavors a 
l’hora de fer la sèrie?
Sí, però com a actriu ho has 
de fer sempre bé igualment. 

Per exemple quan vaig fer 
Alatriste, era una nova pro-
ducció de Telecinco, els dos 
primers capítols els dirigia 
l’Enrique Urbizu, estàvem 
gravant a Budapest i era com 
que tot anava a ser la bomba; 
i va anar fatal d’audiència i 
crec que els últims episodis 
es van emetre a la 1 de la ma-
tinada. Per això et dic que 
amb una producció així que 
et pensaves que seria la bom-
ba, no funciona i aprens que 
mai ho pots saber.

Et sents culpable quan pas-
sen coses així?
Segurament aquesta sèrie no 
estava ben acabada i no en-
ganxava. Més que res et sap 
greu, però això passa amb 
tot, simplement perquè ho 
vius en primera persona. 

Veus que molta gent ha tre-
ballat molt i sap greu. Potser 
hi ha una falta de compromís 
de la cadena, però suposo 
que es mouen molts diners 
i no s’ho poden permetre. 
Però clar ara també ha entrat 
en joc internet, i com ho me-
surem això? Jo per exemple 
no miro la tele, ho miro tot 
per internet.

Però t’hi fixes amb les audi-
ències?
Inevitablement sí, perquè 
sé que si va bé d’audiència 
és un èxit. És molt fort que 
un producte també es valori 
així, però funciona d’aquesta 
manera. 

Tens algun objectiu concret 
a nivell professional? Algu-
na cosa que des de petita 
sempre hagis desitjat.
M’encantaria treballar fora, 
quan he tingut l’oportuni-
tat de viatjar treballant m’ha 
agradat molt. M’encantaria 
treballar en anglès, això seria 
el meu gran tòtem perquè 
m’agrada molt viatjar també, 
i poder ajuntar-ho tot és me-
ravellós.

Ara ja has treballat fora 
però amb projectes d’aquí.
Sí. Vaig anar a Londres per-
què em venia de gust passar 
una època fora i allà vaig 
trobar una obra de teatre, un 
Hamlet, una producció molt 
petita però en anglès. I em va 
agradar molt l’experiència.
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E l proper diumenge, 29 
de gener, a ¼ d’1 del 
migdia, al Teatre Mu-

nicipal l’Ateneu és podrà veu-
re una adaptació musical del 
popular conte dels germans 
Grimm, Hansel i Gretel. L’acte 
és organitzat per Xarxa Iguala-
da i el preu de les entrades és de 
6 euros i de 5 euros per als socis 
de Xarxa. Les entrades es ven-
dran una hora abans a l’Ateneu 
Igualadí.
El muntatge, a càrrec de La 
Roda Produccions, és de Dani 
Cherta, i està interpretat per 
Jordi González, Roser Coli-
llas, Cesc Cornet, Magda Puig 
i Anna Gras. Ximo Díaz ha fet 
el disseny d’escenografia i il·lu-
minació, i Georgina Viñolo el 
disseny de vestuari. La música 
original i l’audiovisual és de 
Ramsés Moraleda.
Per aquest primer trimestre 
de l’any, la Xarxa ha preparat, 
a més, una programació que 

oferirà els següents espectacles: 
Canta’m un conte, un petit mu-
sical basat en els contes popu-
lars La rateta que escombrava 
l’escaleta, Les set cabretes i el llop 
i El Patufet, de la Companyia 
del Nyiguit; una adaptació del 
conegut conte La rateta que 
escombrava l’escaleta, de Fes-
tuc Teatre, i un espectacle amb 
molt d’humor i amor al teatre, 
Menuda Comèdia! de la compa-
nyia Jordi del Rio.

15 anys de La Roda producci-
ons
La Companyia de Teatre La 
Roda va néixer l’any 2002 amb 
uns objectius molt clars: cre-
ar espectacles de gran qualitat 
(tant estètica com teatral) per 
a un públic familiar, educar els 
nens i nenes utilitzant valors 
actuals (socials i intel·lectuals) 
sense caure en els tòpics i no 
oblidar mai que el teatre per a 
públic familiar, a part d’educar, 
ha de divertir, distreure i inte-
ressar.

La Xarxa porta “Hansel i Gretel” de La Roda 
produccions a l’Ateneu

En aquests anys, la Companyia 
de Teatre La Roda ha realitzat 
diversos espectacles: Neil i els 
planetes, Robinson Crusoe i el 
mapa del tresor, El Geperut de 
Notre Dame, La volta al món en 
80 dies, Pastorets, cap a Betlem!!, 
El Flautista d’Hamelín, La rate-
ta que escombrava l’escaleta, La 
Ventafocs, el musical amb ritme 
dels 50, La princesa i el pèsol i 

Aladdin #the popmusical, que 
han participat a les programa-
cions infantils d’arreu de Cata-
lunya i a diversos festivals i fires 
d’arreu de l’estat.

Hansel i Gretel
Perduts enmig d’un bosc fosc i 
tenebrós els petits Hansel i Gre-
tel s’endinsaran en un fascinant 
i perillós viatge amb l’únic ob-

jectiu de trobar el camí que els 
guiï cap a casa. Immersos en 
l’aventura, una llum els con-
duirà fins a una caseta màgica 
feta de llaminadures i xocolata, 
però... alerta! Hi viu una brui-
xa dolenta que els farà la vida 
impossible. Una versió diverti-
da i original d’aquest conte; un 
espectacle molt visual amb una 
acurada posada en escena.

MÚSICA / LA VEU 

C oincidint amb els 
deu anys de l’Anòlia 
a La Sala, el departa-

ment de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada i 
La Sala organitzen una exposi-
ció documental que repassa el 
programa i els artistes que han 
tocat en les vint-i-vuit edicions 
celebrades fins ara. La mostra 
anirà acompanyada d’un cicle 
de concerts commemoratius 
al vestíbul i escenari d’aquest 
espai.
La voluntat és reviure les nits 
musicals d’estiu, els millors 
moments, els millors records i 
les millors cançons amb aques-
ta exposició, sota el títol Anò-
lia, música i imatges. S’inau-

gurava el dilluns, 23 de gener, 
i romandrà oberta fins el 28 de 
gener. Cal destacar també que, 
a banda, cada dia hi haurà con-
certs gratuïts, a càrrec de dife-
rents grups i cantautors.
Roger Argemí va actuar el di-
lluns. Gràcies al seu primer 

disc Un Nou Sentit, d’influ-
ències pop amb tocs de rock, 
R&B i indie, ha pogut formar 
part d’algunes de les radio-
fórmules més importants del 
país com Los 40, Cadena Dial 
o Europa FM amb tres singles 
diferents durant l’any 2016. 

La cantant igualadina Ariadna 
Bonet, guanyadora del concurs 
de joves talents Teen Star 12 i 
el guitarrista polifacètic Cels 
Burgès, formen aquest mag-
nífic duet per interpretar can-
çons pop-rock en format acús-
tic. Van actuar dimarts.
El cantautor Quico Tretze, que 
pujà a l’escenari el dimecres, fa 
un viatge cap a un món intros-
pectiu, cap a la sinceritat emo-
cional. 
Meri’Zon, un duet format per 
Primo Zon i Maria Colom, van 
agafar el relleu ahir dijous, amb 
un repertori de cançons pròpi-
es i versions de tots colors, bar-
rejant pop, rock, reggae, soul o 
jazz amb bon humor per a tota 
la família.
Adriana Muntané, també igua-

Una exposició i sis concerts de grups i artistes locals 
recorden la història del festival Anòlia

ladina, és una artista que ofe-
reix versions de diversos estils i 
alguns temes propis en format 
acústic. El seu torn serà avui di-
vendres, 27 de gener, a les 20h.
I, finalment, un dels moments 
més especials serà l’actuació 
dels U-tòpics, el dia 28 de ge-
ner, a les 23h. El concert està 
plantejat com una visita als 
seus dos primers discs, U-tò-
pics i El cop que vingui, editats 
tots dos, just a l’inici dels anys 
‘90. El grup no s’ha dissolt, 
però no està actiu i els músics 
que han format U-tòpics en la 
darrera primera època i aques-
ta segona, amb l’excepció del 
Ges Burgés, han fet un grup 
nou, amb noves peces i dife-
rent orientació musical, que 
s’anomena Aspre.



Lluís  Mir 
Pardo
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D esprés de l’èxit de 
Ragazzo –amb gaire-
bé totes les localitats 

exhaurides- el Teatre de l’Au-
rora continua la programació 
d’obres “imperdibles” amb 
una nova proposta, que duu 
els segells d’èxit i entreteni-
ment garantits: Ricard Farré i 
Enric Cambray agafen el clàs-
sic de Molière Les dones sàvies, 
el sacsegen i el transporten als 
nostres dies per convertir-lo 
en una peça esplèndida i di-
vertida. En un dels grans èxits 
de la temporada.
A Les dones sàvies, Molière 
satiritzava la pedanteria i ri-
diculesa de l’aristocràcia del 
seu temps; una comèdia de 
costums que girava a l’entorn 
d’un embolic familiar que 
mostrava l’afany de coneixe-
ment de les dones i posava en 
evidència un poeta mediocre 
i cregut de l’època. Tal com 
explica Josep Maria Ribau-
dí, membre de la Comissió 
de Programació del Teatre de 
l’Aurora, “l’obra satiritza so-
bre les pretensions acadèmi-
ques en l’educació femenina, 
posant el focus damunt els 
falsos intel·lectuals que no-
més ostentaven afectació i de 
les dones “sàvies” que seguien 
aquesta tendència i feien re-

unions setmanals “molt cul-
tes””.
Ara, més de tres segles després, 
Ricard Farré i Enric Cambray, 
en un impressionant exercici 
de fregolisme, encarnen a vuit 
personatges -tant masculins 
com femenins- en aquesta 
magnífica adaptació del clàs-
sic de Molière. Si Molière feia 
una crítica sobre els saberuts 
pedants de la seva època que 
pretenien enlluernar tothom 
amb la seva retòrica, en aques-
ta divertida adaptació la sàtira 
posa els ulls en els tertulians 
de ràdio i televisió dels nostres 
dies. Una paròdia que explota 

La comèdia Les dones sàvies de Molière, un nou èxit 
“imperdible” al Teatre de l’Aurora

Aquesta divertida 
adaptació del clàssic de 

Molière es burla dels 
pedants d’avui, perso-

nificats en els tertulians 
de ràdio i televisió

el ridícul dels hipòcrites i pe-
dants. “Els canvis de personat-
ge són molt ràpids de vegades 
fins i tot sense desaparèixer 
de l’escenari. N’hi ha prou 
amb una jaqueta mig posada 
i canviar de cantó de perfil 
per ser un home o una dona. 
Hem descobert dos Fregolis 
catalans: el Cambray i el Farré, 
que es deixen la pell defensant 
la funció com a actors, trans-
formistes i cantants. Cambray 
i Farré es prenen algunes lli-
cències, però la més especta-
cular i que dóna més joc és la 
del personatge Trissotin, fals 
poeta i engalipador de dones 

sàvies en l’original, aquí amb 
el cognom de Cunill, un apel-
latiu innocent que pronunciat 
amb certa rapidesa sonava com 
Cuní, un intel·lectual que al 
parlar utilitzava subordinades, 
ho emfatitzava tot, s’escoltava i 
s’agradava. No dic res més, que 
encara us pensaríeu que estic 
parlant d’algun conegut...” ex-
plica Josep Maria Ribaudí. En 
aquest sentit, Agustí Coll, in-
tegrant també de la Comissió 
de Programació, coincideix en 
destacar que es tracta “d’una 
versió lliure i simplificada però 
que segueix l’original; una pe-
tita joia molt ben interpretada, 

una lliçó impressionant de fre-
jolisme”. Coll també remarca 
que “ha estat una sorprenent 
troballa a Barcelona, on va ex-
haurir totes les localitats i va 
tenir un gran èxit de crítica i 
públic. És una comèdia molt 
divertida, fresca, àgil, que arri-
ba i agrada a tots els públics”.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de Les do-
nes sàvies, tindran lloc diven-
dres 17 i dissabte 18 de gener 
a les 21 h. i diumenge 29 de ge-
ner a les 19 h. Com és habitual, 
després de la funció de diven-
dres, els espectadors podran 
compartir les seves opinions 
en una tertúlia que obrirem 
amb els membres de la com-
panyia. Les entrades 15 euros i 
12 euros (amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.

MÚSICA / LA VEU 

E l bar musical Hot Blues 
proposa per aquest cap 
de setmana dos nous 

concerts, un avui divendres 
amb Ljubliana & The Seawolf 
i l’altre diumenge amb Peter 
Mayr Project.
Ljubliana & the Seawolf és 
un grup de cinc components 
instal·lats a Barcelona que té 
les seves arrels en la música 
de carrer amb instruments 
acústics, estil que ha definit 

el seu primer treball: RE-Mi 
(2013) La inquietud musical 
i l’experimentació constant 
dels seus membres els ha por-
tat a un nou jardí més elèctric 
i contundent, una evolució 
que han retratat al nou treball 
VAINE HOUSE (2016); àlbum 
que s’ha enregistrat en rigorós 
directe en dues úniques sessi-
ons d’estudi Ljubliana & the 
Seawolf presenta ara un caire 
més madur, mesclant les arrels 
fresques i el punt folk de ReMi 
amb influències noves amb 

més improvisació i llibertat. 
El concert d’avui divendres és 
a 2/4 d’11 de la nit i l’entrada 
té un cost de 5 euros.
I diumenge, a les 7 de la tarda 
es podrà escoltar en directe a 

Dues noves propostes musicals al Hot Blues

Peter Mayr Project.
Peter Mayr s’ha dedicat durant 
35 anys als seus projectes com 
a músic d’estudi, així com a 
l’escenari. En el seu estudi de 
Barcelona, hi produeix mú-

sica de pel·lícules i musiques 
del món. Un dels seus punts 
focals és la promoció de joves 
músics de pop i rock. El preu 
de l’entrada al concert és de 5 
euros.



NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES

L’imaginari d’un univers d’universos
La desaparició de Wendy. Autor: Josep M. Benet i 
Jornet. Direcció: Oriol Broggi. Amb: Joan Anguera, 
Diana Gómez, Mar del Hoyo, Antònia Jaume, Xavier 
Ripoll, Josep Sobrevals i Armand Villén. Músic: Car-
les Pedragosa. Producció: Sala Beckett. Teatre Muni-
cipal l’Ateneu. Dissabte, 21 de gener 2017 

A ra fa (només) 43 anys, Josep M. Benet i Jor-
net va abocar el seu imaginari infantil nodrit 
dels contes populars, les vivències recollides 

fins als (aleshores) 34 anys i l’inqüestionable amor 
que ja sentia pel teatre per escriure La desaparició de 
Wendy, una obra que balla entre el joc i el somni, 
entre la realitat i el desig, entre les certeses i les pors.
En Papitu es va llançar a aquesta íntima i arrisca-
da aventura servint-se del metateatre tot mostrant 
una companyia disposada a representar l’espectacle 
familiar Peter Pan, però que ha d’improvisar –com 
a la vida– en adonar-se que els decorats són d’una 
altra història: La Ventafocs. Potser no tan allunyada 
pel que fa al fons... A partir d’aquí, via lliure al sur-
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MÓN CASTELLER / LA VEU 

Amb l’objectiu que els 
adolescents de la co-
marca coneguin els 

valors castellers de primera 
mà, els Moixiganguers d’Igua-
lada han engegat un projecte 
per ensenyar el fet casteller “de 
tu a tu” als joves estudiants de 
l’Anoia i acompanyar-los en 
una posada en pràctica real. 
L’EH Moixis! va començar la 
setmana passada a l’IES Joan 
Mercader, el primer institut 
en adherir-s’hi, i consta de 
tres fases. Els alumnes de pri-
mer de Batxillerat i de quart 
d’ESO van assistir a uns ta-
llers durant les classes d’edu-
cació física i en aquest procés, 
els estudiants van conèixer de 
primera mà diversos aspectes 
del món casteller, com les po-
sicions d’una pinya, la manera 
de pujar o les sensacions que 
es viuen als pisos d’alçada. El 
projecte continua en una se-
gona fase basada en assajos 
especials, fets puntualment 
durant l’estona dels esbarjos, 
i en els quals els membres de 
la colla tutoritzen directa-
ment els alumnes. Finalment, 
el projecte EH Moixis! es cul-
minarà amb l’exhibició caste-
llera dels alumnes, que realit-
zaran els seus propis castells, 
en el marc de l’aniversari dels 

Moixiganguers el proper mes 
d’abril. Durant les primeres 
sessions, la colla ha fet una 
molt bona valoració de l’ac-
titud dels estudiants i de l’ac-
ceptació que han tingut les 
diverses activitats castelleres, 
en les quals van prendre part 
una quinzena de membres 
dels Moixiganguers per asses-
sorar i vetllar els joves.
EH Moixis! és una forta 
aposta de l’àrea social dels 

L’EH Moixis! apropa la realitat dels 
castells als instituts

Moixiganguers d’Igualada 
per aquest 2017, i vol ser 
l’eix vertebrador per apro-
par el fet casteller i els va-
lors que s’aconsegueixen 
formant part d’una colla 
castellera, als igualadins i 
anoiencs. De cara al futur, 
la intenció és fer extensiu el 
projecte i que més instituts 
se sumin a aquesta idea col-
laborativa entre la colla i els 
centres educatius.

CULTURA POPULAR / LA VEU 

D esprés de mesos tre-
ballant el passat diu-
menge 22 de gener es 

va celebrar l’assemblea cons-
tituent de la Coordinadora 
de Balls de Diables Tradicio-
nals de Catalunya(CBDTC) a 
Vilanova i la Geltrú. Aquesta 
nova coordinadora és l’he-
rència de l’antiga Coordina-
dora de Balls de Diables Cen-
tenaris amb Parlaments.
La CBDTC esta formada ac-
tualment per 11 balls de dia-
bles, Ball de Diables de Reus, 
Ball de Diables de Tarragona, 
Ball de Diables de Torredem-
barra, Ball de Sant Miquel i 
Diables de La Riera de Gaià, 
Ball de Diables del Vendrell, 
Ball de Diables de Vilanova i 
la Geltrú, Ball de Diables de 
l’Arboç, Ball de Diables de 
Vilafranca, Ball de Diables 
de Sitges “Colla Vella”, Ball 
de Diables de Sant Quintí de 
Mediona i Ball de Sant Mi-
quel i Diables d’Igualada.
Les onze colles fundadores 
d’aquesta coordinadora som 
conscients que a Catalunya 
existeix un teixit diabòlic 
molt gran, ja que a moltes lo-
calitats existeixen colles, però 
també som molt conscients 

que tant sols una minoria uti-
litzen un model tradicional. 
És per això que els principals 
objectius d’aquesta coordina-
dora són:
• Vetllar pel reconeixement 
públic i institucional dels 
balls de diables tradicionals. 
• Difondre els models, així 
com impulsar-ne l’estudi i la 
recerca,
• Vetllar pel seu manteniment, 
en els llocs on ja existeixi; pel 
seu eventual ressorgiment, en 
els llocs on es vulgui recupe-
rar o crear; i per la qualitat en 
les representacions, en totes 
les actuacions que facin els 
balls associats,
• Cuidar, vigilar i potenciar 
la bona praxi de qualsevol 
activitat relacionada amb el 
vessant tradicional i folklòric 
dels balls integrants de la CB-
DTC.
La CBDTC obre les portes a 
totes les colles que abracin 
el model tradicional de la 
seva zona, sigui aquest ball 
de diables centenari o no. 
Les colles integrants de la 
CBDTC creiem i volem tirar 
endavant aquest projecte ja 
que entenem que ser d’un 
ball de diables va més enllà 
de tirar carretilles ja que la 
història ens avala.

Neix la Coordinadora 
de Balls de diables 
tradicionals de Catalunya

realisme creixent que dibuixa un Ventafocs (en mas-
culí) sense una identitat clara, que deambula entre 
traumes i feliços records d’infantesa i que arribem a 
veure lluint bigoti i xumet, tota una metàfora. 
Dit així pot sonar estrany, i ho és, però és també una 
oportunitat per viatjar a un món oníric que, sense 
ser l’anhelat “país del mai més”, és interessant visitar 
durant una estona. Qui sap si mai més hi tornarem! 
És un univers d’universos on hi desfilen i es barregen 
un munt de personatges que fan inevitable pensar 
en la cançó Qualsevol nit pot sortir el sol de Jaume 
Sisa creada un any més tard (1975). Les referènci-
es musicals són constants i variades, un dinamisme 
que també es plasma en un generós repartiment amb 
7 actors i 1 músic en directe amb múltiples canvis 
d’escena, vestuari i, fins i tot, fil argumental.
La bona interpretació i posada en escena, amb un te-
atrí dins el teatre i un seguit d’elements màgics, sus-
tenta els pics d’absurditat poètica en què algú es pot 
qüestionar cap a on porta tot plegat. Un muntatge 
ben especial que s’entén que hagi estat l’escollit per 

inaugurar la nova seu de la Sala Beckett al Poblenou 
i que ja batega de nou fent gira pel país.
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis 
participar i omple les dades personals per a que 

puguem contactar amb tu!
Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Vol en globus

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Teatre de l’Aurora Bicicleta

Entrades Música de Butxaca

Escalada

El lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i 
inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU  a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre informació de les 
activitats i serveis propis La Veu, així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals 
que La Veu pugui portar a terme, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Val de xapa i pintura

Abonament Amics de la Música

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

Jan Marimon Valls
Vanessa Gómez de Pedro

Jana Cabello Mendez
Ovidi Claramunt Forn

Angela Riba Torrents
Esteve Camps Oviedo
Paquita Jorba Rovira

Anna Soler Balsells

Josep Gassó VilaEulàlia Mora Castellvi

Mª Montserrat Marimon 

Julian Borrega Garcia 

Rafael Domenech 

SORTEIG
2 Entrades

Mercè Font 

Rosa Pujadó Muntaner Oriol Tort Parera 

Virginia Mendez Sanchez Jaume Just

No hi han concerts fins al mes 
de Febrer.
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E l 13 de febrer de 1997 
arranca el projecte Ci-
cles de Música a l’Ate-

neu. Ara, vint anys més tard 
és part de la història contem-
porània de l’entitat i de l’esce-
nari musical d’Igualada amb 
segell propi, marca Músiques 
de butxaca. El 3 de febrer en-
cetem temporada i any de ce-
lebració.
Des de l’Ateneu, amb el suport 
de l’Ajuntament i molts altres 
col·laboradors i sobretot amb 
la complicitat del públic, han 
programat durant dues dè-
cades sense interrupció gua-
nyant el pols al pas del temps, 
a modes i a la precarietat eco-
nòmica que pateix la cultura 
en general. Sempre han tingut 
clar tirar endavant tot explo-
rant altres camins: canviant 
el format, la ubicació, atreien 
nous públics... Ha estat un vi-
atge llarg, molt llarg. Diferents 
colors i textures musicals, si-
lencis i aplaudiments, ànimes 
amb talents, nits inoblidables 
i aquella energia que queda 
suspesa en l’aire quan entre 
músics i públic passa ‘aquella 
cosa’ , aquella màgia. Un ric 
bagatge que deixa empremta 
en el record i en els espais on 
tot ha passat. 
El divendres 3 de febrer co-
mença la temporada, la sisena 
com a  Músiques de butxaca i 

la vintena de concerts a l’Ate-
neu. Des de l’Ateneu ve molt 
de gust compartir aquest any 
de celebració i així ho volen 
transmetre a tothom qui esti-
ma la música. Es convida espe-
cialment a qui encara no hagi 
vingut mai a les Músiques. A 
vegades les coses no són com 
un s’imagina. Indispensable 
deixar-se sorprendre. I com a 
benvinguda se seguirà rebent 
al públic amb un gintònic de 
primera marca gentilesa d’un 
dels col·laboradors.

Una programació pensada en 
clau  d’aniversari
El 3 de febrer serà Après Mi-
nuit, la formació de Cece Gi-
annotti i Francesc Chaparro 
acompanyats de tota la ban-
da qui encetarà la temporada 
amb Exodus to the Promise 
Land. L’Ateneu té un vincle 
especial amb Giannotti d’en-
çà que l’any 1999 va venir per 
primera vegada, després han 
vingut més de vegades, cada 
nou disc. Ser testimonis del 
seu trajecte musical ha estat 
un luxe.
No hi ha aniversari sense re-
gal i en aquest cas el regal serà 
en forma de concert el 24 de 
març. Els Princes of time, pro-
tagonistes del primer concert 
el febrer de l’any 1997 i des-
prés de 15 anys sense tocar 
junts, tornen a dalt de l’esce-
nari expressament per aquesta 

ocasió. No ha estat fàcil però 
la il·lusió compartida ho ha fet 
possible.
L’anhel per tocar a Músiques 
ve d’abans, quan encara no 
havia entrat de ple en el món 
de les discogràfiques. L’Ateneu  
ha hagut d’esperar, tot i les ga-
nes, que formés part de la pro-
gramació en altres tempora-
des. L’Enric Verdaguer serà el 
convidat del 7 d’abril amb un 
concert especial per a l’ocasió. 
I per acabar aquesta primera 
part de la temporada, el 5 de 
maig descobrirem el cantant 
i compositor Roger Usart que 
presentarà el seu últim disc 
Songs From a Twisted Neck, 
considerat per Mondo So-
noro el millor disc nacional 

d’Americana/Folk del 2016.

Entrades i abonaments
El preu de l’entrada del con-
cert és de 12 euros amb gin-
tònic inclòs i de 10 euros per 
als socis de l’Ateneu, Cineclub 
i Amics del Teatre de l’Aurora. 
Les entrades es poden com-
prar online a través de www.
musiquesdebutxaca.cat , anti-
cipades a Secretaria de l’Ate-
neu o mitja hora abans del 
concert a taquilla. 
També hi ha l’opció d’adquirir 
un abonament  pels 4 concerts 
amb gintònic inclòs per 40 
euros  i de 32 euros pels des-
comptes abans esmentats. 
Hora dels concerts: a les 23 h 
al Teatre Municipal l’Ateneu

Els concerts a l’Ateneu, amb totes les ganes després de vint anys

Amb un equip compromès de 
col·laboradors 
L’Ateneu Igualadí organitza 
les Músiques de butxaca amb 
la col·laboració inestimable 
d’un gran equip que forma 
part del projecte, enguany 
amb noves incorporacions: 
L’Acústic, taverna de l’Ateneu 
i Gestilar.  Un agraïment a tots 
els patrocinadors i col·labora-
dors: Van Bruc International, 
Ajuntament d’Igualada,  Ren-
da Urbana, Cafè de l’Ateneu, 
Primeras Marcas, Supermas, 
Enric Martí Videoproduc-
cions, Canal Taronja, Ràdio 
Igualada, Infoanoia.cat, Ano-
iaDiari, Anoia Ràdio, Surtde-
casa.cat, La Veu de l’Anoia  i 
Fruiteria Pilar. 

Concert al vestíbul de l’Ateneu, l’any 2010 / 

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

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

 Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com
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D issabte passat es va 
celebrar, en un cone-
gut  restaurant  de la 

vila de Piera, el sopar i entrega 
de premis del 40è Concurs de 
Teatre de Piera. L’acte va co-
mençar amb la presentació a 
càrrec M. Àngels  Isart  i Joan 
Vallès; seguidament el regidor 
de Cultura, Josep Maria Bru-
na va donar per inaugurat el 
sopar amb el seu parlament 
i després de sopar es va fer 
l’entrega de premis. Per clou-
re l’acte l’alcalde de la vila, el 
Sr. Jordi Madrid, va donar per 
finalitzat el sopar un amb par-
lament breu. Bé, més que breu 
diria que molt breu, a molt es-
tirar 45 segons. 
Els dos representants de la 
comarca de l’Anoia han estat 
Calaf i Capellades, però aquest 
any, a diferència d’altres anys, 
l’Agrupació Teatral de Calaf hi 
ha passat de puntetes, aconse-
guint un tercer premi a millor 
actor, en Martí Viñas. En can-
vi, Capellades ha estat un dels 
grans triomfadors de la nit 
aconseguint 5 premis, primer 

premi a la votació popular, 
primer premi a les millors ac-
trius, Maria  Delgado i Mireia 
Vallès, tercer premi a la direc-
ció de Pep Vallès i tercer premi 
a la millor companyia.  Moltes 
felicitats, Capellades! 
Aquest són els guanyadors en 
les diferents categories 
- Votació popular:
Grup Teatral de Capellades, 
amb la representació de El 
miracle d’Anna Sullivan de 

William Gibson, traducció de 
Carme Roca. 
- Presentació escènica, premi 
memorial Paco Villares: 
Atrezzo (Cric Crac Teatre) de 
Vilafranca del Penedès amb 
la representació d’Un esperit 
burleta, adaptació de l’obra de 
Noel Coward. 
- Actor de repartiment
Marc  Zanón de La Trapa de 
l’Agrupació Congrés de Bar-
celona, interpretant el paper 
de “Sebastià” en la represen-
tació de Terra Baixa, d’Àngel 
Guimerà. 
- Actriu de repartiment
Rosa Coral, del grup Atrezzo 
(Cric Crac Teatre) de Vilafran-
ca del Penedès, interpretant el 
paper de “Madam Arcadi” en 
la representació d’Un esperit 
burleta adaptació de l’obra de 
Noel Coward. 
- Primer actor:
Francesc Falguera del grup 
Punt i seguit Teatre de Ter-
rassa interpretant el paper de 
“Stefano” en la representació 
de Lampedusa d’Anders Lust-

El 40è Concurs de Teatre de Piera ja té guanyadors
El Grup Teatral de Capellades obté 5 guardons i l’Agrupació Teatral de Calaf, un

garten, traducció de Marta 
Bou. 
- Primera actriu:
Maria Delgado, del Grup Te-
atral de Capellades, interpre-
tant el paper d’”Anna Sullivan 
mestra” en la representació 
d’El miracle d’Anna Sullivan 
de William Gibson, traducció 
de Carme Roca. 
Mireia Vallès, del Grup Tea-
tral de Capellades interpretant 
el paper de “Helen Keller”, 
cega i sordmuda, en la repre-
sentació d’El miracle d’Anna 
Sullivan de William Gibson, 
traducció de Carme Roca. 
- Direcció. Premi Memorial 
Joan Quintana:
Eloi Falguera, del grup Punt i 
seguit Teatre de Terrassa per la 
direcció de Lampedusa d’An-
ders Lustgarten, traducció de 
Marta Bou. 
- Companyia
Atrezzo (Cric Crac Teatre) 
de Vilafranca del Penedès per 
la representació d’Un esperit 
burleta, adaptació de l’obra de 
Noel Coward. 

EXPOSICIONS / LA VEU 

E s prorroga la IX Bien-
nal d’art Riudebitlles. 
Obra sobre paper, a la 

Sala dels Miradors del Museu 
Molí Paperer de Capellades 
fins el 19 de febrer del 2017, 
on el visitant podrà contem-
plar les obres dels 44 artistes 
seleccionats en aquesta IX 
edició.
Donada la tradició paperera 
de Capellades i Riudebitlles, 
la singularitat de la Biennal és 
el protagonisme que es dóna a 
les obres,  creades sobre suport 
de paper o que utilitzen el pa-
per com a matèria primera. El 
certamen, més que consoli-
dat, té un èxit de convocatò-
ria tant a nivell nacional com 
internacional. Mèxic, Àustria, 
Anglaterra, els EUA, Espanya, 
Bèlgica, França, Egipte, Suïssa, 
Veneçuela, Marroc, Catalu-
nya són alguns dels països des 
d’on s’han presentat les dife-
rents obres en aquesta edició, 
106 en total.
El jurat, format per Lluïsa 
Avante,  de la Galeria Artèria 
d’Igualada, Ricardo Flores i 
Eva Prats de  Flores&Prats Ar-
quitectes, Lucia Juan, guanya-
dora de la VIII Biennal d’Art, 
America Sanchez, dissenya-
dor gràfic i Jaume Vidal, crí-
tic d’art de El Punt Avui van 
atorgar el premi a l’obra “Pre-
dators”, de 140x140 cm, amb 
la tècnica de tinta i carbonet 
en paper d’aquarel·la de 300g, 
d’Edita Kadiric, procedent de 
Sèrbia, exposada també als 
Miradors.

La IX Biennal d’Art 
Riudebitlles - Obra 
sobre paper, del 
Museu Molí Pape-
rer es prorroga

Els guanyadors del concurs d’enguany. / FOTOESTUDI ROSELL

El Sr. Viladoms i el Sr. Rosell, homenatjats pels 40 anys 
de dedicació al Concurs. / FOTOESTUDI ROSELL

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

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

618 19 42 01
www.eucaria.com

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

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

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

Copes dels 
millors vins i 

caves. 

Pinxos i vermuts.

Esmorzars, 
berenars, sopars...

Fes la teva 
reserva!!

(Estem al costat de 
Cal Font)
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TEATRE / C. MUNTANER 

A quest any 2017 el 
Grup teatral de Ca 
n’Aguilera  està de 

festa celebrant els 100 anys de 
vida i per aquest motiu han 
preparat un seguit d’activitats, 
totes relacionades amb el món 
del teatre.
Actualment s’està treballant 
amb un grup de més de 30 
persones que han format dife-
rents comissions per tal d’as-
solir els reptes que s’han pro-
posat.
Aquestes persones, capita-
nejades per en Ricard Picart, 
s’han proposat aconseguir un 
centenari ple d’èxits per a un 
grup i un poble tan petit com 
és Ca n’Aguilera, que sempre 
ha  tingut i té la cultura com a 
eix de la seva existència.
Al llarg d’aquest any 2017 
s’aniran succeint diferents 
actes i que en el seu moment 
s’aniran anunciant amb tot 
detall, però a hores d’ara us 
puc avançar que el mes de 
maig  el grup de teatre de ve-
terans (creat per aquest cente-
nari) representarà una obra de 
teatre, també el mes de maig 
l’actor més antic del grup re-

citarà un fragment d’una obra 
de teatre.
El mes de juny un grup de te-
atre amateur representarà una 
obra de teatre (a hores d’ara 
encara per decidir qui i què 
serà).
El mes de juliol es representa-
ran dues obres de teatre a càr-
rec del grup de teatre infantil 
(creat per aquest centenari). 
El mateix mes de juliol i dins 
els actes de la Festa Major, el 
Grup de teatre de Ca n’Aguile-
ra  representarà, com ja és tra-
dició, una obra de teatre que 
actualment ja estan assajant.
Durant el mes de setembre el 

grup de teatre juvenil (creat 
per aquest centenari) repre-
sentarà també una obra de 
teatre. 
Paral·lelament a tots aquest 
actes també s’està treballant 
en diversos esdeveniments: un 
homenatge als actors i actrius 
més veterans,  possible actua-
ció d’actors professionals, un 
àpat que servirà com a cloen-
da d’aquesta fantàstica festa...   
Com anteriorment ja he fet 
esment, tots aquests actes els 
estan  preparant  una sèrie de 
gent que vetlla per la cultura i 
s’estima el poble i el Grup de 
teatre de Ca n’Aguilera. 

Cent anys de teatre a Ca n’Aguilera

TEATRE / LA VEU 

D issabte passat durant 
el sopar de reparti-
ment de premis del 

40è Concurs de Teatre Amateur 
Vila de Piera, el Grup Teatral de 
Capellades es va endur 5 pre-
mis. 
La seva participació es portà 
a terme el 25 d’octubre, amb 
la representació d’El Miracle  
d’Anna Sullivan, obra original 
de William Gibson amb una 
traducció de Carme Roca. Tots 
aquests premis s’uneixen als 
cinc obtinguts anteriorment als 
concursos de Canet de Mar i 
Santa Coloma de Queralt. 
El text ens presenta la història 
d’una noia cega i sordmuda, 
que viu sense tractament ni 
educació fins als catorze anys. 
Portada a la pantalla el 1962, 
mostra com Helen viu tancada 
en un terrible món de silenci i 
foscor des de la seva infància. 
Mai no ha sentit la veu de la seva 
mare fins que arriba de Boston, 
Anna Sullivan, una jove mestra 
que ha recobrat la vista fa molt 
poc temps i que agafant Helen 
de la mà, la porta exclusivament 
pel tacte, -l’única eina que té per 
comunicar-se, a un viatge mira-
culós des del temor i l’aïllament 

fins a la felicitat i la claror. 
Fou el desembre de 2008, quan 
el grup estrenà a Capellades El 
Miracle d’Anna Sullivan. Des de 
llavors l’han anat representant 
en diferents ocasions i  han suc-
ceït multitud de coses personals 
als actors i actrius i també a ni-
vell de grup.  Però el més cert és 
que es troben a punt de complir 
39 anys, aplegant una quarante-
na llarga de persones que units 
per l’amistat, fan pinya per ti-
rar endavant projectes i afanys 
comuns. En aquests moments 
estan assajant El petit príncep 
d’Antoine de Saint-Exupéry, i 
tenen en cartell El mètode Grön-
holm i Cervells en la fosca. 
I ara, per cloure El miracle d’An-
na Sullivan i acomiadar-se dels 
escenaris, la representaran per 
última vegada aquest diumenge 
29 de gener a les 6 de la tarda al 
Teatre La Lliga de Capellades. 
Les entrades es podran adquirir 
a partir de les 5 o bé fer reserves 
per telèfon al 696844798.
En acabar la representació, 
els actuants i els membres del 
grup convidaran als assistents 
a una celebració i tertúlia a la 
pròpia sala, per commemorar 
els premis i acomiadar-se tots 
junts d’aquest projecte iniciat 
ara fa vuit anys.  

El Grup Teatral de 
Capellades tanca 
El miracle d’Anna Sullivan

CULTURA / LA VEU 

P er una vegada,  com a 
excepció,  s’ha utilitzat 
una pel ·l ícula per fer 

una sessió d’A UGA. 
Ho justificaven tres fets .
Primer ,  la directora del film és 
una igualadina :  Anna Cervera. 
Segon, la durada d’una de les 
versions de “A la puta strasse. 
2º Acto” s’ajustava a l’horari 
habitual de les sessions d’A 
UGA. I la tercera raó és la que 
val: “A la puta calle 2º Acto”    és 
una petita obra d’art en molts 
moments. 
La vida Bohèmia d’una Bar-
celona que està desapareixen 
t  ràpidament ,  víctima de la 
piconadora del turisme (dels 
diners del turisme) queda re-
flectida, retratada, dolçament 
explicada en un film ple de 
sensibilitat. Un film ajustat al 

que  e s vol explicar i on la foto-
grafia hi  excel · leix.
I el proper dilluns “Ser Re-
fugiada i sobreviure”,  el relat 
personal de Nadia Gulam , una 
refugiada afganesa víctima de 
la guerra civil i que ara ha fet 
de Catalunya la seva nova llar.

Pel·lícula, document, 
art a l’AUGA

LLENGUA / LA VEU 

El Voluntariat per la llen-
gua (VxL) posa en marxa 
la modalitat virtual del 

programa per tal que les perso-
nes que no poden trobar-se de 
manera presencial amb la seva 
parella lingüística ho puguin 
fer a través de videoconferèn-
cia. D’aquesta manera, els par-
ticipants podran practicar el 
català sense estar condicionats 
pel lloc on visquin o per qual-
sevol altre motiu. 
Amb la nova modalitat, el pro-
grama de la Direcció General 
de Política Lingüística (DGPL) 
que gestiona el Consorci per a 
la Normalització Lingüística 
(CPNL) amplia la seva oferta 
i les vies d’interacció en cata-
là entre persones d’arreu del 
món.
Per participar-hi com a volun-
tari (en cas que es vulgui aju-
dar una altra persona a practi-
car el català) o com a aprenent 
(en cas que es necessiti prac-
ticar-lo), cal ser major d’edat 
i inscriure’s a http://vxl.cat/

participa-hi. A la fitxa que s’ha 
d’emplenar hi ha la possibilitat 
d’escollir la modalitat virtual, 
la presencial o ambdues. 
Com sempre, la dinamitzadora 
del CNL Montserrat s’encar-
regarà d’assignar una parella 
lingüística d’acord amb la dis-
ponibilitat horària i les prefe-
rències del nou inscrit, donarà 
unes orientacions perquè les 
trobades virtuals siguin el mà-
xim de satisfactòries, facilitarà 
materials de suport en línia 
per promoure les converses i 
atendrà totes les consultes o 
suggeriments que es vulguin 
fer. 
El compromís de la parella lin-
güística és trobar-se una hora 
a la setmana durant un mínim 
de 10 setmanes per parlar en 
català del que vulguin en un 
context distès el dia i l’hora 
que els vagi bé. En el cas de la 
modalitat virtual, ho podran 
fer des d’un ordinador o dis-
positiu mòbil amb el progra-
ma de videoconferència que 
més els convingui.
D’altra banda, continua la 

modalitat presencial del pro-
grama. Actualment ja s’han 
format les primeres parelles 
lingüístiques de l’any 2017 a 
Igualada i Manresa, s’ha pro-
gramat una xerrada informa-
tiva i formació de noves pare-
lles lingüístiques a Monistrol 
de Montserrat el 26 de gener i 
a partir del març es preveuen 
noves formacions de parelles 
lingüístiques a totes les co-
marques que gestiona el CNL 
Montserrat i especialment a 
les capitals: Igualada, Manresa, 
Berga i Puigcerdà. 
Voluntariat per la llengua és 
un programa que fomenta 
l’ús de la llengua catalana en 
les relacions personals tot po-
sant en contacte una persona 
que parla habitualment català 
amb una altra que en té co-
neixements bàsics i que vol fer 
un pas endavant per parlar-lo 
amb normalitat.  El CPNL va 
iniciar el programa l’any 2002, 
a Cornellà de Llobregat, amb 
19 parelles participants. Des 
del 2003 fins ara hi han parti-
cipat més de 100.000 parelles.

Es posa en marxa la modalitat virtual 
del Voluntariat per la llengua!
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“Immersos en les dades”, una versió del “Big Bang Data”, 
al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia

S eguint la iniciativa del Programa d’Arts Visu-
als de la Diputació de Barcelona d’impulsar els 
diferents projectes locals sobre Art contempo-

rani, tant des d’un recolzament als processos de for-
mació i de professionalització dels tècnics munici-
pals de les Arts visuals i la conseqüent difusió de tota 
mena de realitzacions en aquest àmbit, alhora que 
estimulant la participació ciutadana; el Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia en col·labora-
ció amb l’Ajuntament alberga des 13 de gener una 
exposició sobre les grans transformacions de l’era 
digital, que s’ha vist completada amb conferències, 
a més d’unes visites i tallers que, fins al 19 de febrer, 
encara es poden dur a terme.
I és amb el reclam: “Immersos en les dades”, que una 
adaptació de l’exposició “Big Bang Data” del Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona i la Fun-
dación Telefónica, apunta a ser una exhibició que 
indaga sobre el creixement de la base de dades en 
tant que una nova esfera del coneixement i del pen-
sament cultural, a més dels efectes del recent procés 
de generar dades arreu del món; un pas tan determi-
nant en el segle XXI com ho va ser l’electrificació al 
segle XIX. Tot plegat un exhaustiu treball d’explo-
ració ideat i elaborat per: Christopher Baker, Chris 
Jordan, Ingo Gunther, Erik Kessels, David Bowen, 
Aaron Koblin, Eric Fischer, Near Future Laboratory, 
Bestiari, investigadors, educadors, dissenyadors, 
arquitectes, enginyers, analistes, economistes, pro-
gramadors, cartògrafs, periodistes, comunicadors 
i activistes, entre d’altres; tots compromesos en el 
tractament integrat de la cultura del segle XXI i les 
colossals transformacions de l’Era digital.
Big Bang Data és, doncs, el primer lliurament d’una 
sèrie de propostes que exploren els espais de fricció 
que aquests canvis comporten: des de la ciència, la 

RAMON SALA COY 
(1924-2001)
Exposició monogràfica sobre el 
pintor i escriptor calafí.
Del 30 de novembre al 29 de gener a 
la Capella del Centre Cívic.

EL SIRENI DE STA MA-
RIA DE MIRALLES
El Museu de la Pell enriqueix el 
seu fons amb les restes d’un exem-
plar de sireni trobat pel CECI en 
una excavació paleontològica.
Del 17 de novembre al 26 de març 
al Museu de la Pell.

FORMES, TEXTOS, 
LLENGUATGE
Miguel Sánchez Quesada 
L’autor ens mostra una nova pers-
pectiva de contemplar alguns ele-
ments que componen la imatge 
graficoplàstica.
De l’1 al 12 de febrer a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions.

FORMES, SIGNES I 
POESIA
Miguel Sánchez Quesada 
Sèrie de treballs en els quals intenta 
ressaltar el predomini de la idea so-
bre la tècnica.
Del 16 al 31 de gener a la sala d’expo-
sicions de la Gaspar Camps

IX BIENNAL D’ART 
RIUDEBITLLES
Obres creades sobre suport de paper 
o que utilitzen el paper com a matè-
ria primera..
Del 12 de novembre al 19 de febrer al 
Museu Molí Paperer de Capellades

MIRADES CÒMPLICES
Carlota Delgar.
Olis i aquarel.les centrades en la re-
presentació de persones en relació 
als animals que les envolten, els nos-
tres companys de viatge.
De l’11 al 29 de gener a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions.

NOM ROBATS. TÀSSIES
Mostra de les il·lustracions del llibre 
”Noms robats”. Un relat dur i poètic 
alhora que fa reflexionar sobre l’as-
setjament escolar.
Del 12 de gener a l’11 de febrer al ves-
tíbul de la Biblioteca Central.

JUUL
Exposició d’escultures basada en el 
conte, “Juul” de Gregie de Maeyer, 
que reflexiona sobre els efectes de 
l’assetjament escolar en els infants.
Del 12 de gener a l’11 de febrer a la 
Sala d’Exposicions de la Biblioteca 
Central.

FOTOGRAFIA
[INTER]Canvi/Paisatges Compar-
tits. Artistes internacionals
De l’1 de desembre al 30 de gener a 
Artèria espai d’arts i tallers.

OLIS
M. Dolors Lampreave

En aquesta mostra l’artista, que es 
defineix com a pintora autodidac-
ta, presenta els seus treballs a l’oli .
Del 24 de gener al 10 de març al 
Punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

PARALLAXE
Exposició de Teresa Gomez Mar-
torell .
Fins al 29 de gener al segon pis del 
Museu Molí Paperer de Capellades.

IMMERSOS EN LES 
DADES
[Una] adaptació de l’exposició 
“Big Bang Data” del CCCB
Aquesta exposició explora els efec-
tes de la dadificació del món, un 
procés tan determinant al segle 
XXI com ho va ser l’electrificació 
al segle XIX.
Del 13 de gener al 19 de febrer a la 
sala d’exposicions del Museu de la 
Pell.

EXPOSICIONS

innovació tecnològica i social, els reptes polítics, 
econòmics i culturals, etc., a través d’un recorregut 
en què cada espai expositiu servirà de plataforma de 
trobada i debat sobre aquest tema tan candent que, 
tan aviat acull tallers, com hackathons o programes 
educatius; àdhuc trobades de comunitats locals in-
ternacionals. En definitiva, un extraordinari projecte 
que s’endinsa en el fenomen de l’explosió de dades 
en què l’individu s’hi troba encaixat o sinó embo-
tit, i que hauria de ser un autèntic instrument per 
al coneixement i l’eficàcia en la construcció d’unes 
democràcies més participatives o en tot cas per a la 
prevenció de qualsevol menyscabament social. 
L’Olga Subirós i el José Luis de Vicente, investiga-
dors especialitzats en cultura digital i responsables 
d’aquesta versió itinerant “Immersos en les dades”, 
van ressaltar en les seves comunicacions els trets més 
significatius del que suposa la producció de dades en 
quantitats massives en tant que un dels fenòmens 
més importants del nostre temps. En aquest sentit, si 
bé en pocs anys el cost d’emmagatzemar informació 
digital ha anat disminuint, la quantitat d’aparells i 
mecanismes que capturen, produeixen i transmeten 
dades s’ha multiplicat gairebé titànicament, tot exi-

gint una vasta infraestructura industrial i energètica 
per a l’emmagatzematge d’una quantitat desmesu-
rada de dades i memòria, de les quals no se’n coneix 
del tot el seu últim destí. 
Òbviament, tant de les conferencies com de la pròpia 
exhibició se n’obté que les dades generades a través 
de les infraestructures i tecnologies industrials, així 
com les obtingudes per part de la ciutadania des de 
les xarxes socials, els  mòbils, les targetes bancaries 
i els dispositius GPS, són susceptibles d’esdevenir o 
bé una eina clau per al progrés i els avenços de la so-
cietat o bé una arma per a segrestar les llibertats de 
l’individu, quan no potenciar més o nous  conflictes. 
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Plaça del Pilar, algunes cites inexcusables

Una pedra de segle XVII

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Descobreix Igualada i més

S
i bé, d’antuvi, en aquesta Plaça val a assenya-
lar que hi havia nascut un insigne escultor 
igualadí d’obres d’estètica neoclàssica, en 
Celdoni Guixà i Alzina; de gran instal·lat a 

Barcelona, amb unes reeixides escultures als Parcs de 
la Ciutadella i de Montjuic, entre d’altres. Emperò, 
potser les obres que ens són més properes són les es-
cultures de la Mare de Déu dels Àngels i de la Verge 
en posició horitzontal, a la Basílica de Santa Maria, 
a més de la imatgeria que ocupava els establiments 
avui desapareguts de Cal Senyor Magí i de Cal Pare-
ra, i de la històrica Farmàcia Bausili. 
Un altre personatge que, en aquest indret, hi va tro-
bar el bressol va ser el doctor Antoni Pujades i Ma-
nyans, un celebrat metge i cirurgià, també amb resi-
dència Barcelona, on després del seu exili va arribar 
a ser governador civil de la capital catalana, alhora 
que el seu prestigi en el camp de la psiquiatria va 
portar-lo a ser el fundador de l’abans anomenat Ma-
nicomi de Sant Boi de Llobregat.
Tanmateix, en una Plaça constituïda per una edifica-
ció força antiga, a excepció d’un bloc de pisos de no-
tòria alçaria, entre botiguers i veïns, tothom s’enor-
gulleix de la respectable presència -avui ubicada en 
un nou emplaçament- de l’Estàtua d’Hèrcules, una 
obra escultòrica de l’artista igualadí Josep Campeny 
i Santamaria, qui –tal i com es contempla en aquest 
cas- va especialitzar-se en el modelatge  animalístic, 
avinentesa per qual va ser merescudament  premiat. 
En aquest sentit, una anàlisi històrica i artística no 
pot passar per alt la tradició cultural de l’escultor en  
subratllar en l’estàtua de l’Hèrcules les tendències 
pròpies del realisme figuratiu de tombants del XIX, 
tot incorporant la tradició mitològica clàssica a la 
modernitat d’un neoclassicisme català amb evidents 

E
l carrer Nou té, tot i el seu 
nom, una antigor conside-
rable. Ja és citat en 1340. 
Deixà de ser un raval i fou 

inclòs dintre de la muralla, en 1438. 
Anteriorment, el 2 d’abril de 1416, 
morí el rei Ferran d’Antequera, en 
un habitatge d’aquell vial.
Actualment, en la casa que porta el 
número 55, té en la llinda del seu 
portal, una pedra que té esculpit el 
logotip de Jesús i Maria; unes inici-
als, de qui deuria ser-ne el propietari 
i l’any 1631. És, doncs, un vestigi que 
acredita la seva antigor en el segle 

XVII. Deu ser una de les cases més 
antigues que encara es conserven.
Fou la casa nadiua de sor Rita Merca-
der Mussons, religiosa de la Caritat, 
nascuda l’11 de desembre de 1847, 
que és Filla Il·lustre d’Igualada, des 
del 5 de desembre del 1911, tres anys 
després de la seva mort. Una làpida 
de marbre, col·locada el 24 d’agost 
del 1914, recorda a la monja, que el 
seu nom fou donat a un carrer de la 
ciutat, el 31 de desembre de 1929. La 
làpida fou retirada en 1936, i repo-
sada en 1939, però amb un afegitó 
franquista.  
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signes del barroc i del romanticisme.
Aquí, l’Hèrcules, un dels herois més emblemàtics 
de la mitologia clàssica, esdevé una sol·licitada fi-
gura per a ser representada dins de l’art públic, per 
a enaltir al gran paladí civilitzador d’Occident, en 
una escenificació en què ofega l’àguila. L’escultura, 

doncs, des d’un fantàstic dramatisme, presenta a 
Hèrcules nu amb la pell de lleó cobrint-li la cintu-
ra en l’acte d’engrapar amb força una àguila que es 
resisteix a l’ofec amb un esplèndid desplegament 
de les seves ales; un conjunt en definitiva d’un har-
mònic dinamisme.   

L’estàtua d’Hercules Secció de Sta. Maria
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CLUB DE LECTURA I CINEMA
Igualada 
Projecció de l’adaptació de l’obra de 
Shakespeare feta per Justin Kurzel 
(2015), “Macbeth” i tertúlia posterior 
sobre l’obra.
Divendres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

BARRUFAJOCS
Igualada 
“Les set cabretes”.  Quan arriba el llop, les 
cabretes s’amaguen a casa seva. Els  juga-
dors seran capaços de recordar quantes 
cabretes hi ha a cada amagatall i guanyar 
la partida?.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

TEATRE
Igualada 
“Les dones sàbies”, de Molière. Una di-
vertida adaptació d’un gran clàssic que 
es burla dels pedants d’avui dia. Amb Ri-
card Farré i Enric Cambray.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

CLUB DE LECTURA
Igualada 
L’obra d’aquest nou club de lectura serà 
“El violí d’Auschwitz” (1994), de Maria 
Àngels Anglada.
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda i a 2/4 
de 8 del vespre a la Biblioteca.

MÚSICA
Igualada 
Concert amb Ljubliana & the Seawolf, 
un grup de cinc components instal·lats 
a Barcelona que té les seves arrels en la 
música de carrer amb instruments acús-
tics.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al bar mu-
sical Hot Blues.

MÚSICA
Igualada 
Concert a càrrec de l’Orquestra Simfò-
nica de l’Escola/Conservatori Municipal 
de Música d’Igualada com a cloenda 
del projecte simfònic realitzat durant el 
curs.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
d’actes de l’Escola Pia.

DISSABTE 28

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Igualada 
“Gina Ginger’s birthday party” by 
Kids&Us. La Gina Ginger és una nena 
que viu la vida amb intensitat i per això 
vol celebrar una festa d’aniversari amb 
majúscules..
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Bibli-
oteca Central.

TEATRE
Igualada 
“Les dones sàbies”, de Molière. Una di-
vertida adaptació d’un gran clàssic que 
es burla dels pedants d’avui dia. Amb Ri-
card Farré i Enric Cambray.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Igualada 
Anòlia, música i imatges. 10 Anys. Retorn, 
per una nit, a les u-topies dels 90.
Concert dels U-tòpics com un tancament 
de cicle.
Dissabte a les 8 del vespre a La Sala.

GALA BENÈFICA
Igualada 
Gala benèfica a favor de la Marató de TV3. 
L’Aula, escola de Dansa presenta l’especta-
cle “Hi havia una vegada...” inspirat en les 
pel.lícules de Disney.
Dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

MÚSICA
Calaf 
Festival MEB. “La noche de Parrado”, amb 
Victor Parrado.
Dissabte a les 11 de la nit al pub Skandol.

TEATRE
Vilanova del Camí 
“Na Jeronima” Obra de teatre històrica, 
basada en un cas de bruixeria a Vilanova 
del Camí al segle XVII.
Dissabte a les 8 del vespre a la plaça Ma-
jor.

DIUMENGE 29

TEATRE MUSICAL
Igualada 
La Roda Produccions presenta “Hansel 
i Gretel”.  Perduts enmig d’un bosc fosc i 
tenebrós, els petits Hansel i Gretel s’en-
dinsaran en un fascinant i perillós viatge 
Organitza Xarxa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

PASTORETS
Calaf 
Nova sessió dels Pastorets calafins, una 
tradició feta espectacle.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

BALL
Calaf 
Sessió de ball amb el Duet Melody.
Diumenge a les 7 de la tarda a la Unió 
Calafina.

FIRA DELS TORRONS
Òdena 
Esmorzar, jocs, parades, cursa popular, ve-
hicles antics. Aplec sardanista i altres ac-
tivitats.
Diumenge durant tot el dia a la plaça 
Major.

TEATRE
Capellades 
Representació de “El miracle d’Anna Sulli-
van” a càrrec del Grup Teatral de Capella-
des. Darrera funció.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre La 
Lliga.

DILLUNS 30

CONFERÈNCIA
Igualada 
Nadia Gulam. “Ser refugiada: i sobreviu-
re”. Va néixer a Kabul (Afganistan) el 1985. 
La Nadia va patir les conseqüències d’una 
guerra civil, de la fam i del règim talibà.  
Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

MÚSICA
Piera 
Durant tota la setmana actuacions musi-
cals dels alumnes de l’Aula Municipal de 
Música.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda 
a Ca la Mestra.

DIMARTS 31

MÚSICA
Igualada 
Emissió en directe des de la Royal Opera 
House de Londres de l’opera “Il trovatore” 
de Giuseppe Verdi.
Dimarts a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

TALLER
Igualada 
“Cryptoparty”. Taller sobre privadesa i 
protecció de dades personals a Internet. 
A càrrec de Jordi Iparraguirre, vicedegà 
d’Internet del Col·legi Oficial d’Enginyeria 
i Informàtica de Catalunya.
Dimarts de les 4 de la tarda a les 8 del ves-
pre al Museu de la Pell.

TALLER
Igualada 
“Tècniques de comunicació i gestió dels 
conflictes”. Taller adreçat als delegats i sub-
delegats dels instituts de secundària per 
generar agents facilitadors de la convivèn-

cia als grups classe
Dimarts i dimecres a 2/4 de 5 de la tarda 
a la Biblioteca Central.

TALLER
Piera 
Taller infantil: Repensem els contes. A 
partir de la narració teatralitzada de con-
tes tradicionals i de nova creació, amb 
Trama Serveis Culturals qüestionarem 
les històries. 
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 
Presentació del llibre “Peguera i l’home 
de gel” de Ramon Soler Riba. 
Dimarts a les 7 de la tarda a la bibliote-
ca El Safareig.

MÚSICA
Capellades 
Nou Audiciona’t. Trobades musicals es-
coltant música en directe amb comenta-
ris de les obres, dels estils i dels autors. 
En aquesta ocasió “6 nocturns” de W. A. 
Mozart. 
Dimarts a les 9 del vespre a l’Escola de 
Música.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 
Emissió en directe des de la Royal Opera 
House de Londres de l’opera “Il trovato-
re” de Giuseppe Verdi.
Dimarts a 1/4 de 9 del vespre a l’auditori 
Cal Figueres

DIMECRES 1

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
Igualada 
Club per practicar la lectura en la nostra 
llengua i conèixer l’obra d’autors cata-
lans. En aquesta ocasió “En el prestatge”, 
de Mercè Foradada.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

DIJOUS 2

CINEFÒRUM JOVE
Igualada 
Projecció de la pel.lícula “Cobardes”. His-
tòria de dos nens, l’un és la víctima i l’al-
tre el botxí que l’assetja per guanyar-se el 
respecte dels companys d’escola.
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

XERRADA
Igualada 
Espai Parlem i fem. ‘Les emocions en el 
quadrant Bagua del Feng Shui’ a càrrec 
de: Imma Vila, terapeuta i mestra de 
Reiki.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala LAB 
de l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Capellades 
Presentació del llibre “Llums i taquígrafs. 
Atles de la corrupció als Països Catalans”.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
d’actes del Museu Molí Paperer.

AGENDA/  |  65
LA VEU
Divendres 27 de gener de 2017

CONCERT ROTARY
Igualada 
22è Concert Rotary Club Igualada al ser-
vei de la comunitat. Beethoven en concert: 
Cinquena simfonia i concert Emperador 
per a piano i orquestra.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Igualada 
“Les dones sàbies”, de Molière. Una di-
vertida adaptació d’un gran clàssic que es 
burla dels pedants d’avui dia. Amb Ricard 
Farré i Enric Cambray.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Igualada 
Concert amb Peter Mayr qui s’ha dedicat 
durant 35 anys als seus projectes com a 
músic d’estudi, així com a l’escenari. En el 
seu estudi de Barcelona, hi produeix músi-
ca de pel·lícules i musiques del món.
Diumenge a les 7 de la tarda al bar musi-
cal Hot Blues.
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Benvolguda Teresa Gimpera, igualadina
A Tous •  Oh! Quina joia / A Montbui •  Los del túnel

RAMON ROBERT / 

S’estrenen als cinemes de l’Anoia 
dues pel·lícules en les que hi par-
ticipa Teresa Gimpera. La nova 

comèdia de Ventura Pons, Oh, quina 
joia!, es podrà veure al cinema Casal de 
Tous aquest diumenge i el proper. Los 
del túnel, que és també una comèdia, ha 
estat realitzada per Pepón Montera i és 
projecta aquest cap de setmana a la sala 
gran dels cinemes Mont-Àgora de San-
ta Margarida de Montbui.
Teresa Gimpera va ser -i segueix sent-  
una de les més atractives, sol·licitades 
i elegants actrius del cinema espanyol. 
Molt habitual en el cinema dels anys 60 
i 70, Teresa ha deixat l’empremta de la 
seva inequívoca bellesa i personalitat. 
En aquella època, en una Espanya  re-
primida i fosca, en blanc i negre, des-
tacava poderosament la seva moderni-
tat i les seves actituds inconformistes i 
trencadores. Teresa, que l’any passat va 
celebrar el seu aniversari número 80, va 
néixer accidentalment a Igualada el 21 
de setembre de 1936, filla d’un matri-
moni de mestres d’escola. Resident a 
Barcelona, és va casar als 19 anys amb el 
publicista  Octavi Sarsanedas. En posar 
per unes fotografies, va iniciar-se com 
a model, sent retratada per alguns dels 
més importants fotògrafs barcelonins, 
cas d’Oriol Maspons o Leopoldo Po-
més. Tot seguit va ser assídua a les des-
filades de modes (Pertegaz l’adorava ) 
i en els “espots” televisius. Va anunciar 
productes de neteja (Vim), marques de 
mitges, jerseis, perfums, maquillatges i 
una campanya de Coca-Cola. 
        Ella, guapa, sofisticada, intel·ligent 
i amb sentit de l’humor, va tenir unes 
inquietuds que la van convertir en la 

imatge per excel·lència de la gauche di-
vine, el moviment d’intel·lectuals, cine-
astes i artistes burgesos i d’esquerres 
sorgit a la Barcelona dels anys 60. “Vam 
ser els primers trencadors en aquest po-
bre país gris i lleig que teníem amb la 
dictadura i la censura. Tots anàvem en 
contra de Franco i vam tenir la sort de 
trobar-nos, érem un grup molt progre 
en què hi havia de tot: escriptors, intel-
lectuals, arquitectes i ens vam muntar el 
nostre clan i fèiem viatges junts ... Se’ns 
va ocórrer la idea de crear la mítica dis-
coteca Boccaccio i jo vaig ser la imatge 
d’aquell cartell que ha passat a la histò-
ria amb una fotografia meva nua de Xa-
vier Miserachs amb uns segells de tinta 
impresos en el cos.”
Sense deixar del tot els anuncis televi-
sius, “Gimp” aviat va fer el salt a la gran 
pantalla, contractada el 1965 per Vicen-
te Aranda, director de Fata Morgana, 
amb un guió escrit pensant en ella. A 
poc a poc, relacionada amb l’anome-
nada Escola de Barcelona, va ser una 
mena de musa per a tota una genera-
ció de fotògrafs, publicistes i cineastes 
espanyols. Abans i durant la transició 
política, va fer molt cinema a Madrid 
i Barcelona, tant en pel·lícules de pro-
pòsits comercials com en altres de caire 
més artístic i avantguardista. De la seva 
llarga filmografia (unes 150 pel.lícules) 
destaquen Una história de amor (Jordi 
Grau, 1967), Una breve vacanza (Vit-
torio de Sica, 1973), La guerra de papá 
(Antonio Mercero, 1977), Asignatura 
aprobada (José Luis Garci, 1987) i El 
largo invierno (Jaime Camino, 1992), 
així com diversos films amb Pedro 
Lazaga, Javier Aguirre, Jesús Franco i 
Gonzalo Suárez.
Possiblement, el títol més important i 

recordat de tots els que hi ha intervin-
gut sigui El espíritu de la colmena, (Vic-
tor Erice, 1975) on el treball dramàtic 
de Teresa Gimpera, contingut i magní-
fic, al costat de Fernando Fernán-Gó-
mez i Ana Torrent, va ser reconegut per 
tothom. Teresa Gimpera sobre aquella 
inoblidable pel.lícula:  “En això vaig te-
nir sort, perquè, pel meu físic, sempre 
havia fet papers de dones molt elegants 
i ben vestides, i Víctor Erice em va do-
nar un personatge més normal, sense 
maquillar, una refugiada de la guerra i 
va ser fantàstic”.
Un dels capítols anecdòtics i singulars 
en la vida professional de Teresa Gim-
pera va ser quan va rebre una carta de la 
productora nord-americana Universal, 
convidant-la perquè es desplacés a Los 
Angeles, per fer unes proves que li fa-
ria el mateix Alfred Hitchcock. El molt 
notable director britànic havia vist unes 
fotografies de l’actriu i va pensar que 
ella podria tenir un paper en la pel·lícu-
la que estava preparant, Topaz. Corria 
l’any 1969, Teresa tenia llavors 33 anys. 
Molt il·lusionada, va arribar a Hollywo-
od en limusina, després de viatjar en 
primera classe amb totes les despeses 
pagades. El càsting al qual es va sotme-
tre davant la freda i distant mirada de 
Hitchcock va ser breu. “Moltes gràcies 
i que tingui un bon viatge de tornada”, 
va escoltar Teresa Gimpera per boca 
d’aquell llegendari cineasta. “Per a mi 
anar a Hollywood va ser un somni, em 
vaig trobar amb un món que no tenia 
res a veure amb el que jo vivia aquí. 

L’experiència va estar bé encara que 
vaig saber des del principi que aquest 
paper no era per a mi. “. Després d’això, 
Teresa va tornar a Barcelona, superant 
el  desencís, i tot seguit va anar a Itàlia 
a rodar una pel·lícula amb un atractiu 
actor nord-americà, Graig Hill. Ena-
morats, van conviure junts gairebé cin-
quanta anys, casant-se en cerimònia ci-
vil el 1990. Teresa Gimpera havia tingut 
tres fills amb el seu primer marit: Marc, 
Job i Joan. Aquest darrer va morir pre-
maturament als 20 anys. Va ser un dels 
cops més forts en la vida de Teresa.
De mica en mica, Teresa Gimpera va 
anar deixant el cinema, i va obrir a Bar-
celona una escola de models, Gimpera 
Models. Alhora, va publicar diversos 
llibres, cas de Claus per a saber estar o 
Com arribar a una esplèndida maduresa. 
També va muntar una botiga de modes 
a Begur, on ell i Craig Hill (mort a l’any 
2014) tenien una casa; i van inaugurar 
així mateix un restaurant. 
Avui en dia, Teresa Gimpera segueix 
en plena forma, dirigint a Barcelona la 
seva escola de models. És àvia de quatre 
néts i besàvia de quatre més. I de tant en 
tant, quan la conviden, accepta partici-
par en algunes pel·lícules, cas de les es-
mentades Oh, quina joia! i Los del túnel, 
que aquesta setmana es projecten a les 
pantalles de l’Anoia.  Amb aquestes pel-
lícules, amb la seva reconeguda agència 
de models i amb molts altres projectes, 
ella segueix el peu del canó i encara té 
corda per llarg. Per molt anys, benvol-
guda Teresa!.

2x1
ULLERES DE MARCA
PROGRESSIVES O MONOFOCALS

· PIERA 
C/Piereta, 44 

  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA 
C/de la Virtut, local 12  

  Tel. 93 805 13 46
   

·VILANOVA DEL CAMÍ
C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA 
C/Major, 10

Tel. 93 772 59 77  

  CENTRE VISIÓ GRUPPromoció vàlida del 01 Gener al 30 d’Abril de 2017. 2X1 GRADUAT: Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació. (graduacions compreses en els rangs de la marca Vistasoft, tant per monofocals com per progressius) i sempre es cobrarà la de major import. 
1es ulleres: Muntures de qualsevol marca, amb lents amb tractament antirreflexant obligatori. 2nes Ulleres sense cost: Models seleccionats de les marques: Mango, Pepe Jeans, Javier Larrainzar, Antonio Banderas, Pull & Bear, David Delfin, Custo Barcelona, Amichi,
amb lents Vistasoft amb tractament antirreflexant inclòs. Promoció no acumulable a altres ofertes  
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DIRÉ TU NOMBRE 
Estats Units. Drama. De Sean Penn. Amb Charlize Theron, 
Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos, Jean Reno  
Durant una missió de rescat, Wren, directora d’una organit-
zació d’ajuda humanitària coneix a Miguel, un apassionat 
metge que ha dedicat la seva vida a treballar en els països 
més perillosos del continent africà. Wren i Miguel s’enamo-
ren i inicien una relació enmig de la barbàrie que els envolta. 
Però tots dos tenen caràcters molt forts i punts de vista to-
talment oposats sobre com enfocar els conflictes..

LOS DEL TUNEL
Espanya. Comèdia. De Pepón Montero. Amb Arturo Valls, 
Natalia de Molina, Neus Asensi, Manolo Solo i Teresa 
Gimpera.
Un grup sobreviu a una catàstrofe, però ... i ara què? Des-
prés d’haver estat quinze dies atrapats en un túnel, per fi 
són rescatats i la tragèdia sembla quedar en el passat. Així, 
plens de bons propòsits, celebraran el estar vius reunint-se 
tots els divendres. Però aquests variats personatges hauran 
de seguir endavant amb les seves vides, tasca que no serà tan 
fàcil com pensaven.

OH, QUINA JOIA!
Espanya. Comèdia. De Ventura Pons. Amb Teresa Gimpe-
ra, Ricard Farré, Josep Maria Pou, Pedro Ruiz, Montserrat 
Carulla, Joan Pera, Amparo Moreno, Rosa Maria Sardà. 
S´hi explica la història del jove Berenguer, un noi de Valls 
que desitja ser actor. El noi viatja a Barcelona a la recerca del 
seu gran somni,  però després agafa un avió amb destinació 
a Los Angeles. Allà coneix a l’actriu Ann Joy. Aquest viatge 
a Califòrnia no només determina el seu destí sinó que li fa 
canviar la forma de veure la vida. 

CONTRATIEMPO
Espanya. Thriller. D´Oriol Paulo. Amb Mario Casas, Bár-
bara Lennie, José Coronado, Ana Wagener, Francesc Orella. 
Adrián Doria, un jove i reeixit empresari, desperta a l’habi-
tació d’un hotel al costat del cadàver de la seva amant. Acu-
sat d’assassinat, decideix contractar els serveis de Virgínia 
Goodman, la millor preparadora de testimonis del país.

SILENCIO
Estats Units. Crònica històrica. De Martin Scorsese. Amb 
Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson. 
Segona meitat del segle XVII. Dos joves jesuïtes portuguesos 
viatgen al Japó a la recerca d’un missioner que, després de 
ser perseguit i torturat, diuen que ha renunciat a la seva fe 
cristiana. Ells mateixos viuran el suplici i la violència amb 
què els japonesos reben els cristians. Adaptació de la novel-
la de Shusaku Endo.  

BALLERINA
França. Animació. D´ Éric Warin i Éric Summer. 
Felicia és una nena que, després de perdre als seus pares, 
viu en un orfenat de la Bretanya. La seva passió és la dansa 
i somia amb convertir-se en una ballarina professional. Per 
aconseguir-ho s’escapa amb l’ajuda del seu amic Víctor i vi-
atja fins al París del 1879. Allà es farà passar per una altra 
persona per aconseguir entrar com a alumna de la Grand 
Opera House i així lluitar per tenir la vida que desitja.

LA DOCTORA DE BREST 
França. Drama. D´Emmanuelle Bercot. Amb Sidse Babett 
Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte Laemmel.. 
Narra la història real de la doctora Irène Frachon, la dona 
que el 2010 es va atrevir a plantar-li cara a la indústria sani-
tària i farmacèutica francesa, quan es va destapar l’escàndol 
mediàtic al voltant de la comercialització d’un controver-
tit medicament. Els seus efectes secundaris van provocar la 
mort de centenars de persones.

Cinema a l’Anoia
Ateneu Cinema/Igualada
(Dimecres dia de l’espectador) 

CONTRATIEMPO 
Dv: 16:05/22:40
Ds: 18:00/22:40/00:30
Dg.: 18:00/22:40
Dll i Dc.: 16:30/22:40
Dm: 16:30
BALLERINA
Dv: 18:00
Ds.: 11:00/16:15
Dg.: 11:00/16:15
SILENCIO
Dv: 19:55
Ds: 19:55
Dg: 19:55
Dll i Dc: 19:55
Dj: 17:00 (VOSE)
ÒPERA: “IL TROVATORE”
Dm: 20:15

Casal/Sant Martí de Tous

1/ MÚLTIPLE (16A)
Dv Dll a Dj: 17:00/19:30/22:00
Ds: 16.30/19:00/21:30
Dg: 12:05/16.30/19:00/21:30
 
2/ XXX: REACTIVATED (12A) 
Dv: 18:15
Ds: 18:00/22:45
Dg: 20:20/22:35
Dll a Dj.: 18:15/20.20
2/ MULTIPLE (16A) 
Dv: 20:45
Ds.: 20:20
Dg: 18:00
2/ VAIANA (TP) 
Ds i Dg: 15:45
2/ BLINKY BILL EL KOALA (TP) 
Dg.:12:30
2/ PASSENGERS (7A) 
Dll a Dj.:22:40

3/ FIGURAS OCULTAS (TP)  
Dv a Dj: 17:30/20:00/22:30
3/ MONSTER TRUCKS (12A)  
Dg: 12:35

4/ LA LA LAND (TP)
Dv Dll a Dj: 17:05/19:45/22:35
Ds: 17:05/19:40/22:20
Dg.: 12:15/17:05/19:40/22:20

5/ BALLERINA (TP)
Dv: 17:25/19:20
Ds: 15:50/17:45/19:45
Dg: 11:50/ 15:50/17:45/19:45
Dll a Dj: 19:40
5/ BALLERINA 3D (TP)
Dll a Dj: 17:25 
5/ TENIA QUE SER EL (12A)
Dll a Dj: 21:40

6/ CANTA (TP)
Dv Dll a Dj: 18:00
Ds.: 17:55/18:00
Dg: 12:00/15:55/18:00
6/ CONTRATIEMPO (12A)
Dv a Dg: 20:10
6/ UNDERWORLD (16A)
Dv a Dj: 22:50
6/ UN MONSTRUO VIENE A VERME
Dll: 20:10
6/ EL HOMBRE DELAS MIL CARAS
Dm: 20:10
6/ QUE DIOS NOS PERDONE
Dc: 20:10
6/ TARDE PARA LA IRA
Dj: 20:10

7/ LION (12A)
Dv Dll a Dj: 17:20/19:50/22:15
Ds.: 16:45/19:10/22:00
Dg.: 12:00/ 16:45/19:10/22:00

8/ VIVIR DE NOCHE (12A)
Dv. Dll a Dj: 16:55/19.25/22:05
Ds: 17:15/19:50/22:25
Dg: 11:45/ 17:15/19:50/22:25

Yelmo Cines /Abrera 3D

SALA AUDITORI

BLINKY BILL
Ds: 16:30
Dg: 16:30
LOS DEL TUNEL
Dv: 18:30/20:30
Ds:18:30/20:30
Dg:18:30/20:30

SALA PETITA

DIRÉ TU NOMBRE
Dv: 18:15/20:40
Ds: 16:15/18:40/21:00
Dg.: 16:6:15/18:40/21:00

Montàgora Cinemes /
Santa Margarida de Montbui 

CASAL
LA DOCTORA DE BREST (12 anys)  
Diumenge: 18:00
OH! QUINA JOIA (TP)
De Ventura Pons, amb Teresa Gimpera  
Diumenge: 19:55

2x1
ULLERES DE MARCA
PROGRESSIVES O MONOFOCALS

· PIERA 
C/Piereta, 44 

  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA 
C/de la Virtut, local 12  

  Tel. 93 805 13 46
   

·VILANOVA DEL CAMÍ
C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA 
C/Major, 10

Tel. 93 772 59 77  

  CENTRE VISIÓ GRUPPromoció vàlida del 01 Gener al 30 d’Abril de 2017. 2X1 GRADUAT: Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació. (graduacions compreses en els rangs de la marca Vistasoft, tant per monofocals com per progressius) i sempre es cobrarà la de major import. 
1es ulleres: Muntures de qualsevol marca, amb lents amb tractament antirreflexant obligatori. 2nes Ulleres sense cost: Models seleccionats de les marques: Mango, Pepe Jeans, Javier Larrainzar, Antonio Banderas, Pull & Bear, David Delfin, Custo Barcelona, Amichi,
amb lents Vistasoft amb tractament antirreflexant inclòs. Promoció no acumulable a altres ofertes  
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Gener/Febrer
27: Àngela Mèrici; Enric d’Ossó i Cervelló; Vitalià; Emeri

28: Tomàs d’Aquino; Flavià; Tirs; Julià; Leònides. 
29: Pere Nolasc; Valeri; Sulpici Sever; Julià.

30: Martina; Adelelm; Jacinta de Mariscotti.  
31: Joan Bosco; Marcel·la. 

1: Cecili; Brígida d’Escòcia. 
2: La Candelera; Corneli

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

E l divendres passat, al 
Tanatori va tenir lloc 
el comiat religiós de 

Josep Guasch Riba, que va 
morir, cristianament, el dia 
19 de gener, a l’edat de 82 
anys. La cerimònia la presidí 
Mn. Xavier Bisbal, rector de 
la parròquia de la Sagrada 
Família.
El recordem de quan anaven 
a les classes del col·legi dels 
Maristes. Posteriorment, ell 
es dedicà a tasques en el ram 
tèxtil, però va posar mol-
ta il·lusió en la construcció 
d’una casa-castell, a prop 
de la Tossa de Montbui, que 
arribà a realitzar, en els seus 
temps d’oci.
Aquesta edificació ve foto-
grafiada en el recordatori, el 
qual porta un text d’un net 
seu, Nil Guasch Estany, que 
ens plau reproduir:
“ Te quiero, dijiste 
Imparable passa el temps, 
inexistent és el present. 
Ara tu ets, i tu demà ja no 
seràs.
Vida de sacrifici, per la 
supervivència, pel tast de la 
felicitat. 
Infinitat de problemes, el cel 
se’ns cau a sobre.
Cada instant és el fi del nos-

tre món.
Dos germans perden un pare 
i tres néts perden un avi. La 
solitud acompanya la Rosa.
El roure deixa llavors, s’as-
seca.
Vellesa. Bellesa.
Com gotes de pluja. La vida 
ens crea, ens regala el ser; a 
mesura que caiem mes nota-
ble és la caiguda.
Viu el teu projecte.
Orgullós estic de viure llui-
tant pel que sóc, caient, er-
rant, aprenent, sentint, es-
timant, creixent, creixent, 
creixent...
Vida regalada o vida robada, 
fes-la teva, no ets diferent a 
ningú.
Avui ets el cim de la munta-
nya i demà hauràs caigut al 
peu.
La vida dóna mort i la mort 
dóna vida.
Guia’m! On ets? Ensenya’m 
avi...”
Trametem el nostre sentit 
condol a tots els seus fami-
liars i amics, però de manera 
especial al seu fill, Joan, ha-
bitual col·laborador fotogrà-
fic d’aquestes pàgines.

JOSEP  ELIAS FARRÉ 

Ha mort en Josep 
Guasch Riba

Toni Chinchilla Almendros
Treballador de l’Ajuntament d’Igualada

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

Ajuntament d'Igualada

Jorba, gener de 2017

1r. aniversari de:

Josep Solé Cuadras
Morí cristianament el 21 de gener de 2016

A.C.S.
Ens  costa imaginar-te absent per sempre, 

tants records de tu se’ns acumulen, 
que no deixen espai a la tristesa, 

i et vivim intensament sense tenir-te.

La teva esposa, fills, nets, mare, germana, nebots, renebodes, 
resta de familiars i amics no t’oblidarem mai.

Igualada, gener de 2017

En record de

Josep Guasch Riba
Ha mort cristianament el passat dijous 19 de gener a l'edat de 82 anys

Els seus estimats: esposa Ma Teresa Gratacòs; 
fills, Pep i Iolanda, Joan i Coral; nets; Helena, Pol i Vanja, Nil

La família ho fem saber a llurs amics i coneguts 
i volem agrair les mostres de condol i amistat rebudes



              

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES M È DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

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

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes matí. 
Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)

93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

De dilluns a divendres de 9 a 14h
 i de 15 a 20h

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la mobilitat · 
Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 75 
PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de la 
personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Acupuntura, Shiatsu, Massatge 
terapèutic, Re�exologia, Flors de Bach, 

Dietètica, Plantes medicinals, Ioga 
integral, Moviment lúdic, Hipopressius, 
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 27: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 28: BAUSILI
Born, 23

Dia 29: ESTEVE/
CASAS
Dia 30:  PILAR

Av. Mestre Montaner, 26
Dia 31: FÀTIMA

Av. Pietat, 25
Dia 1: PAGÈS

Pau Muntadas, 58
Dia 2: LA CREU

P. de la Creu 7

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

Passeig Verdaguer, 55 - Local 10
08700 - IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01
www.bocaaboca.cat - info@bocaaboca.cat

especialistes en prevenció
logopèdia
podologia i posturologia
sedació conscient 
implantologia
totes les especialitat odontològiques
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Comencem 
la temporada de calçots!



LA VEU de JAUME SOLANO i MÉNDEZ /  President de Rotary Igualada

Divendres, 27 de gener de 2017

“Hi ha molta gent que espera 
el concert de Rotary, i això ens 

omple d’il·lusió”
Tinc 67 anys, i sóc igualadí. De sempre he estat vinculat al sector de la construc-
ció de maquinària, i a la indústria. Actualment presideixo Rotary Club a Iguala-
da. Diumenge vinent, 29 de gener, farem el 22è Concert per al Servei a la Comu-

nitat, a l’Ateneu Igualadí. 

E
l concert solidari de Rotary és ja una cita clàssica en el 
calendari anual d’Igualada. 

Sí, passats ja vint-i-un anys, hi ha molta gent que espe-
ra aquest concert, i això ens omple d’il.lusió. Ja fa tres 

anys que vam decidir traslladar-lo al gener, després de les festes de 
Nadal i Reis. Durant el mes de desembre hi ha moltes activitats, 
i aquest va ser el principal motiu de canviar la data. Per a nosal-
tres fer-lo al gener no ens implica cap inconvenient. Crec que la 
idea va ser un èxit, tant per a l’entitat, per la participació, com per 
Igualada.  Durant el mes de gener hi ha menys activitats, i ajudar a 
omplir el calendari també ha anat bé. Tots hi hem sortit guanyant.

Dediqueu el concert d’aquest any a Beethoven, un dels grans 
de la música, i amb una de les seves peces més conegudes. I tot 
plegat amb uns protagonistes molt igualadins. Ho heu fet ex-
pressament, això?

Sí, totalment. Volíem que fos 100% de casa. Mireu, ofertes ens 
n’arriben moltes, de tot arreu. Però en aquesta ocasió vam reflexi-
onar a l’entitat que, ja que els organismes beneficiaris del concert 
són sempre d’Igualada, estaria bé de fer un concert en el qual els 
protagonistes fossin també de casa. L’Orquestra Terres de Marca 
està formada  per una trentena llarga de músics, la majoria igua-
ladins i de la resta de la comarca, i vam apostar també per a que el 
pianista fos també d’aquí, en Joaquim Font, un jove igualadí que 
segur que ho farà molt bé.

Per què Beethoven, i no Mozart, o Shubert, o Bach?

Se’ns va donar la oportunitat de fer Mozart, o bé Beethoven. I vam 
preferir la més difícil, així de clar.

El concert solidari de Rotary és sempre un èxit, econòmic vull 

dir? Es compleixen els objectius?

En els darrers anys, que han estat complicats econòmicament, puc 
dir categòricament que han estat un èxit. Molta gent hi ha posat 
el seu granet de sorra. Les famílies han donat el seu suport, in-
dependentment del contingut del concert, o del destinatari dels 
ingressos. Estem molt contents.

Aquest any la Fundació Àuria és la beneficiària.

Sí, els diners es destinaran per a la rehabilitació de la tercera plan-
ta d’un edifici del barri de les Flors d’Igualada, on hi resideixen 
persones que tenen moltes dificultats. Un dels grans problemes és 
el de la mobilitat, i amb aquest ajut econòmic contribuirem a ar-
ranjar-ho, de manera que tothom pugui fer els seus exercicis de la 
millor manera possible. Actualment, els que poden són traslladats 
a l’edifici central de l’avinguda d’Andorra, però no sempre hi ha 
tota la disponibilitat necessària de monitors, o d’espais.

L’edifici, però, ja s’està rehabilitant...

Sí, la primera i la segona plantes ja estan rehabilitades. Ara la Fun-
dació Àuria tenia previst d’iniciar els treballs a la tercera planta, el 
projecte ja està acabat. Nosaltres com a Rotary el que farem serà 
col·laborar-hi. El valor total s’aproxima als 40.000 euros.

Costa, de trobar destinataris que no repeteixin?

No, de cap manera. És cert que hi ha alguns anys en què s’ha repe-
tit el beneficiari, però és que en aquell moment la causa s’ho me-
reixia. Per exemple, els casos de Càritas, o el Banc de Queviures. 
Però a la ciutat i a la comarca hi ha moltes entitats sense ànim de 
lucre que donen servei als ciutadans que necessiten ajuda. Més de 
les que ens imaginem. 

La vostra iniciativa és prou coneguda?

Penso que sí. A tot el país hi ha més clubs Rotary que fan activi-
tats similars. A Barcelona, per exemple, cada dia es fan 450 àpats 
solidaris a domicili o en menjadors especials, i que són recollits 
el mateix dia d’hotels i restaurants.  I això ho fa Rotary. La nostra 
institució fa moltes coses, com també a nivell mundial una aposta 
molt clara per l’erradicació de la poleo. Ja gairebé ho hem acon-
seguit.

Aquí, per exemple, premieu cada any als millors alumnes de la 
selectivitat.

Sí, però fem més coses... Organitzem camps d’estiu, amb joves de 
diferents parts del món que venen a Igualada i comarca i compar-
teixen quinze dies amb nosaltres. L’any passat van venir 15 perso-
nes dels cinc continents. Ara ja preparem el pròxim camp d’estiu 
al juliol. I també hi ha joves d’aquí que marxen a d’altres llocs del 
món. Més de 250 joves d’aquí ja han donat a conèixer Igualada i 
comarca, en els darrers anys... La xifra és important.

Deveu doncs estar molt d’acord amb la força universitària que 
està agafant Igualada?

I tant. És més que positiu, és necessari. El jovent i la formació és 
una de les nostres grans raons de ser de Rotary. Compartim amb 
universitats d’arreu del món estudis de resolució de conflictes, 
i s’hi destinen molts diners en beques. Que a Igualada s’estigui 
canviant el seu model universitari, amb el nou Campus, és una 
gran notícia. Que hi hagi més alumnes universitaris serà un gran 
benefici per a Igualada. 

Jordi Puiggròs, @jordipuiggros67

Les llibreries d’Igualada tenen el millor comercial possible: l’alcalde d’Igualada. Si fem cas a les seves recomanacions en el darrer 
ple municipal, es faran un fart de vendre folis als regidors de l’oposició. Es veu que ara, quan se li fa una pregunta  delicada, se 
li ha de fer per escrit i ja respondrà. El ple municipal esdevé inútil, de manera que, a menys que la resposta sigui facilona, tot el 
demés es queda “a l’aire” i assistim a un “diàleg de sords”. Tot menys els 485 eurets mensuals que s’emporten els regidors per 
asseure’s còmodament una estona a escoltar i aixecar la maneta quan toca -la majoria-. No entrarem a discutir ara formes o fons 
de la denúncia que la CUP ha fet recentment al govern municipal d’Igualada, però, en una època en la que malauradament estem 
acostumats a veure “de tot” cada dia a l’actualitat del país, les mínimes sospites han de quedar impol·lutes de seguida. I això es 
fa informant quan toca, i en el lloc més sobirà de la ciutat: el ple. Tota la resta fa soroll. I ens temem que pot repetir-se. Aviat.

 Audi A1 1.4 TDI ultra Adrenalin 90CV
 PVP: 26.883€ - Oferta: 15.800€ 

 Audi A1 Sportback 1.6 TDI Attraction 116CV
PVP: 27.819€ - Oferta: 16.800€ 

  Audi A3 Sportback 1.6 TDI CD Attraction 110CV
PVP: 30.896€ - Oferta: 19.700€

Audi A3 Sedan 1.6 TDI Design Edition 110CV
PVP: 33.273€ - Oferta: 24.300€

 AudiTT S2.0 TFSI Coupé quattro S tronic 310CV
PVP: 66.178€ - Oferta: 45.900€ 

Audi A5 Coupe 2.0 TDI S tronic S line edit 190CV
PVP: 56.376€ - Oferta: 47.300€ 

18.000km 14.500km

km 0 km 0

18.500km

19.800km


