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Òdena: sí al gran polígon,
però amb condicions
L’alcalde Guisado demana agilitat
i que Castells lideri el projecte

Es queixa de l’actitud de CiU i
ERC respecte el polígon de la ZF

L’anunci de l’alcalde
d’Igualada Marc Castells
en relació a la necessitat
de crear un nou polígon
industrial de grans parcel·les a la Conca d’Òdena, ha rebut una resposta
positiva per part de l’alcalde odenenc, Francisco
Guisado.
En una llarga entrevista
amb La Veu, Guisado demana que l’alcalde igualadí lideri el projecte i que
aquest sigui vist per la Generalitat com una necessitat per al país, de manera
que Urbanisme agilitzi els
tràmits. El batlle d’Òdena també reclama un pas
endavant per a fer de la
Mancomunitat de la Conca el veritable motor del
territori. Pàgina 8

Tres mil
persones i 25
comparses
al Carnaval
d’Igualada

Pàgina 13

Montmaneu,
a punt per a
la Festa de la
Caldera

Pàgines 31-32

Finca de Can Morera, a Òdena, on la Zona Franca pensava construir un gran polígon industrial.

El sector
tèxtil
d’Igualada
resisteix
i reclama
més atenció
Pàgines 10-11

Av. Barcelona, 121
Tel 93 804 02 00

El conseller
Comin
inaugura el
CAP de Piera

Pàgina 23

La fira BSTIM ha tingut lloc a l’Escorxador d’Igualada dimecres i dijous.

Comença
la 5a edició
de Fineart a
Igualada

Pàgina 55

C/ Alemanya, 32
Tel 93 801 77 17
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L’EDITORIAL

Tornem-hi amb el polígon

F

a uns anys, no gaires, els mitjans de comunicació de l’Anoia vam dedicar molt temps
a parlar d’alguns projectes que, majoritàriament des del consens, semblava que
esdevenien cabdals per al futur d’aquest territori.
Certament, aquell debat es va produir just a l’inici
de la crisi econòmica, però tothom coincidia que
l’anomenat “tren gran”,
l’aeroport
corporatiu,
Parcmotor i el polígon
de la Zona Franca eren
aspectes prioritaris, gairebé “d’Estat”, sobre els
que calia avançar i no
oblidar.
També es va assenyalar que, amb la crisi al
damunt, caldria guaitar aquests projectes de
prop de forma que, a la mínima que fos possible,
es rescatessin per posar-los damunt la taula de les
grans administracions públiques.
Han passat els anys, i d’aquells projectes se’n sap
ben poca cosa. El Consell Comarcal va treballar de
valent -i segueix fent-ho- amb el projecte col·lateral del Campus Motor, però no se n’acaben de veure els resultats, més enllà d’un excel·lent projecte

sobre el cotxe del futur, que depèn de la voluntat
de la Generalitat i la UE. De l’aeroport corporatiu,
malgrat una inútil Taula de Seguiment creada pel
govern català, no se n’ha sabut mai més res, i això
que, tard o d’hora, algun dia potser caldrà un camp
d’aviació corporativa a Catalunya. Ens preguntem
si s’ha vetllat aquest projecte que tantes expectatives va aixecar... El
projecte del “tren
gran” dorm el son
dels justos, perquè
requereix una descomunal inversió econòmica, i el polígon
de la Zona Franca va
ser dinamitat des del
mateix territori que
semblava que el volia,
provocant fins i tot
escenes de ridícul...
Ara torna a ressorgir la necessitat de més sòl industrial de grandària, i a Òdena tornen a desviar-se totes les mirades. Haurem de córrer a obrir calaixos
oblidats, però el que mai no ens podríem perdonar
és tornar a donar per bones veus insistents que el
temps ha demostrat que estaven equivocades. No
parlem tant, i fem alguna cosa, que ja toca.

Haurem de córrer a obrir calaixos
oblidats, però no podem tornar
a donar per bones veus insistents
que el temps ha demostrat que
estaven equivocades

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Pablo Fernández-Berrocal, catedràtic de Psicologia i director del
Laboratori d’Emocions, va dir: “El
polític mitjà espanyol és un analfabet emocional que reflecteix
narcisisme i ignorància. Li falta
percebre les emocions del ciutadà
i empatitzar amb ell. Està tan allunyat de la realitat que el patiment
li és aliè, com un entrenador que
no connecta amb el seu equip”.
José Montilla, expresident de la
Generalitat, ha recordat a Carme
Forcadell, presidenta del Parlament, que “en un Estat democràtic
no es pot incomplir la llei ni desacatar sentències sense exposar-se
a conseqüències judicials. Ja saps
el que arribarà si persisteixes a fer
cas omís del TC”.

Alfred de Zayas, un dels relators
especials de l’Alt Comissionat de
l’ONU sobre els Drets Humans,
ha fet saber a Ana María Menéndez, ambaixadora espanyola davant les Nacions Unides a Ginebra, que “la conxorxa policial i
la judicialització del procés sobiranista contra dirigents polítics
catalans podria estar vulnerant
els drets humans”. També critica el rebuig del govern espanyol
al dret a l’autodeterminació dels
catalans perquè “molts dels conflictes armats des de 1945 estan
relacionats amb la negació de la
lliure determinació.”
Eduardo Inda, periodista i tertulià habitual, va deixar anar aquesta perla “el nivell de violència a
Catalunya no s’ha viscut ni en els
anys durs al País Basc”.
Artur Mas, expresident de la Generalitat, també ha dit “malgrat el
sobiranisme s’ha expressat amb
un to absolutament cívic i pacífic,
l’Estat pretén propagar mentides
que justifiquin la seva intervenció. Però hi ha una tercera via.”

Miquel Roca Junyent, advocat de
la Infanta Cristina, en conèixer la
sentència del cas Nóos, va declarar
“amb aquest judici s’ha demostrat
que tots som iguals davant la llei.”
Alberto Garzón, diputat de Podemos, van dir “El ciutadà Juan Carlos de Borbó havia dit que la llei era
igual per a tots. Como successor de
Franco sabia que sempre hi ha ‘nobles’ excepcions.”

També ens trobaràs a :

Dani Gutiérrez
@daniguties
Tertúlia política a @RadioIgualada sobre l’#Anoia. El futur pasa x lideratge fort, una unitat
d’acció i defensa de planejaments consensuats.

Laura Pinyol Puig
@laurapinyol
La segona dona assassinada a Catalunya. Ordre
d’allunyament violada per part de l’assassí.
Vides trencades. #xacrasocial Reaccionem?

Fina Núñez
@finanuar
Entrenament inclusiu entre equips del @handboligualada, gran tarda! #EsportInclusiu

Iaia Toneta
@Iaia_Toneta
Jo amb el Ramon faig com si fos el Millo. Li dic
que mantenim relacions sexuals secretes i s’ho
creu i queda satisfet i tot!

Alba Vergés Bosch
@albaverges
Increïble mobilització altre cop a BCN per dir
que #volemacollir . Volem un país que permeti
acollir com es mereix la gent que pateix arreu

Maria Guixà
@mariaguixa
La tradició waterpolística europea ha fet de les
piscines, temples. Però poques són tan
boniques com la de l’Eger.
Una joia #fomentemwp

Ajuntament Igualada
@ajigualada

Iñaki Urdangarin, marit de la germana del Rei, finalment no anirà a
la presó. El tribunal ha acordat que
el cunyat del Rei es mantingui en
llibertat amb l’obligació de comparèixer el dia 1 de cada més davant
d’un jutjat suís, país on resideix.

Obre portes una nova edició de la fira professional del tèxtil #BSTIM , acompanyats del secretari
d’Empresa i Competitivitat, Joan Aregio

L’Audiència Nacional ha condemnat l’expresident de Bankia Rodrigo Rato a quatre anys i sis mesos
de presó i l’expresident de Caja
Madrid Miguel Blesa a sis anys per
l’ús de les targetes ‘black’ i pels delictes continuats d’apropiació indeguda. Veurem si entren a presó.

La baixada d’ingresos familiars i el increment
dels preus energètics, porten a la pobresa
energètica @DimartsDialegs
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#latevaveu

Finques Rambles
@Finques_Rambles

CUP Igualada
@cup_igualada
Més d’un 23% ha pujat el rebut d’aigua
des del 2008 a Igualada. @AiguaAnoia

REC.0
@RECstores
Bon dia! L’exposició “Rostres” ha inundat el
#barridelrec de fotografies precioses!
@fineartigualada
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Ajuts a l’IBI: prioritats,
promeses i retallades

La tribuna

EVA PEDRAZA, CUP Anoia

“

Que cadascú pagui en funció del que
pot pagar” seria la forma sintètica
d’explicitar els principis de la CUP
Igualada per a la recaptació d’impostos i taxes de l’Ajuntament. Una proposta de
fiscalitat que vam presentar de manera conjunta amb ERC i Decidim i a la qual el govern va respondre amb un cop de porta i un
absolut menyspreu. Una invitació a iniciar el
camí de la recaptació progressiva en funció
de la renda o el patrimoni dels contribuents
de la ciutat d’Igualada independentment del
col·lectiu al qual pertanyen. Perquè no cal dir
que les dificultats econòmiques poden sobrevenir tant a una família nombrosa com a una
amb dos fills, i també amb independència de
l’edat que es tingui, no necessàriament a algú
major de 65 anys. I no compartim, doncs, que
només en alguns supòsits que res tenen a veure amb la situació econòmica es pugui optar a
ajuts per al pagament de l’IBI ja que, malauradament, la precarietat i el risc d’exclusió no
discrimina per col·lectius i per això calen polítiques que tampoc ho facin.
Des de l’any 2015 s’han aprovat uns ajuts per
a que les persones majors de 65 anys tinguin
possibilitat d’accedir a un ajut per pagar l’IBI.
Uns ajuts que no compartim perquè exclouen
altres col·lectius necessitats, i que poden ser
fàcilment interpretats d’electoralistes si atenem al sentit del vot majoritari del col·lectiu al que van adreçats. Tot amb tot, poden
accedir a un ajut del 80% del rebut d’IBI per
majors de 65 anys: un sol resident que ingressi fins a 648€/any; dos fins a 972; i tres
fins a 1.070. Pel que fa als ajuts fins al 40%
de l’impost, les condicions per a un resident
són tenir ingressos inferiors a 1.297€/any; si
en són dos 1.945; i si conviuen tres persones a

la mateixa llar 2.270€/any.
Per a tots ells el govern ha previst, cada any,
un total de 150.000 € d’ajuts (o exempcions,
que és el que finalment són al ser diners no
gastats sinó deixats de cobrar). La primera
convocatòria per a l’exercici del 2015 va tenir
poca demanda i només es van acabar utilitzant poc més de 40.000€, segurament perquè
molta gent no se n’havia assabentat. Però a la
convocatòria del 2016, resolta ara, no només
s’ha arribat a aquesta quantitat sinó que s’ha
fet curt: 236 sol·licituds per ajuts del 80% i
250 pels del 40%: concretament un total de
180.000 euros, 30.000 més que els previstos
per cobrir el total de les demandes. Davant
d’aquesta situació, el govern tenia diverses
opcions: ampliar la partida per tal d’arribar
a tothom; prioritzar l’atorgament a aquelles
persones amb rendes més baixes i, per tant,
que més ho necessiten; o el que finalment ha
fet: reduir l’ajut linealment, és a dir, reduir a
tothom per igual més d’un 20% de l’ajut, ja
sigui algú que cobra 650 € al mes o algú que
en cobra 1.300, tothom que ho ha sol·licitat
rep una part i ningú rep el total. Una decisió
injusta als nostres ulls.
A més, aquesta situació de faltar a la paraula
donada es pot repetir l’any vinent ja que, tot i
que en el moment en que s’aprovaven els pressupostos per al proper 2017 el govern ja sabia
que aquesta partida havia resultat insuficient,
han tornat a preveure i aprovar exactament la
mateixa quantitat. I això malgrat que si pensem en iniciatives en les què es gasten quantitats molt superiors a aquests 30.000€ sense
titubejar ens en vindrien força al cap.
Podríem pensar que no hi ha més diners a la
caixa municipal, que l’Ajuntament d’Igualada
està fent front a un gran deute. Algú pot pen-

sar també que és millor no queixar-se i conformar-se amb el que sigui, que benvingut
sigui tot si hi ha necessitat. Però algú també
podria pensar que sí que hi ha diners, sobretot si atenem, només per posar un exemple,
als 36.600€ del sobrant de les beques per a
universitaris que el darrer any s’han destinat
a pagar despeses de l’European Balloon Festival. I aquest és només un exemple d’una llista molt llarga en la qual hi podríem incloure
un reguitzell de diners destinats a activitats
privades o a polítiques que prioritzen iniciatives que són fum i espectacle sense resultats... per davant dels ajuts socials, encara que
sigui l’Ajuntament el qui reconegui segons
els seus propis barems que aquests ajuts són
necessaris. Malgrat no ser les nostres, si des
del govern es fan unes promeses a bombo i
plateret pensem que com a mínim haurien
de complir-les. Perquè encara que els titulars
d’aquest govern siguin constantment triomfalistes, convé fixar-se en els veritables resultats del dia a dia de tanta propaganda.

#L’enquesta de la setmana
Cap a quin àmbit creus que s’haurien de
focalitzar els nous estudis de grau del
Campus Universitari d’IGD?
Tecnològic 63%

Científic 19%

Social 18%

Cada setmana tenim una enquesta al Twitter
i a la nostra web @veuanoia PARTICIPA-HI!

Destrucci— d'arxiu
confidencial

INSTAL.LACIONS CARVAJAL
Tel. 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com

Instal.laci—
i manteniment
de calderes

Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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Canvia la teva caldera per una de
condensaci— i la instalálaci— et surt gratis!
AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR

Dra. L’dia Ramos
Otorinolaring˜loga

Visites concertades
Sant Mart’ de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326 á 617323989
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del lector
AGRAÏMENT AL SERVEI
DE MEDICINA INTERNA DE L’HOSPITAL COMARCAL D’IGUALADA
Cristina Ferrer
La meva família i jo us estem profundament agraïts a tots els qui heu tingut
cura del meu pare, d’una manera o altre, per la vostra professionalitat, estima i atenció.
En tot moment ens hem sentit acollits,
protegits i cuidats com si fossim una
família. Una família que saps que hi
és per tot i en tot. I gràcies també a la
vostra insistència, vàrem poder passar
les últimes hores amb el meu pare, en
la intimitat.
De veritat, això no té preu. Us estarem
eternament agraïts.
Estic molt orgullosa de treballar amb
aquest equip de persones tan formidable, que fa la feina amb tanta dedicació
i passió.
Moltes gràcies.

JA N’HI HA PROU
Jordi Pons Ferrer
Primer de tot agrair al senyor Antoni
Dalmau per haver defensat la veritat i
la dignitat dels homes i dones que varen estar al costat de la democràcia. Fa
massa temps que els fills/es i nets dels
que vàrem perdre la guerra contra el
feixisme hem hagut de callar i aguantar
durant més de 40 anys tot tipus d’homenatges en forma de creus i monuments arreu del territori als que varen
dur aquest poble a la guerra, al desastre,
la gana i la misèria. Ja n’hi ha prou.
Cal recordar que els que varen formar
part de les patrulles de control o de defensa de la república, com meu avi, eren

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

homes i dones que de forma voluntària
i jugant-se la vida varen prendre la responsabilitat de garantir la seguretat de
tota la població davant el cop d’Estat
d’uns militars colpistes traïdors a la república.
Evidentment, no tan sols venien de fora
els feixistes. En pobles i viles d’aquest
país hi havia col·laboracionistes incontrolats del cop d’estat militar del dictador Franco que no varen respectar la
voluntat de la majoria popular i que ens
van abocar a una guerra fratricida, a la
misèria i la por, a la desaparició de les
nostres institucions, de la nostra llengua, de la pèrdua de llibertats.
Cal que reconeguem i restituïm públicament l’esforç i compromís d’aquella gent que va donar el poc que tenia
per construir una societat millor i més
justa. Crec que cal que fem memòria i
dignifiquem als milers d’homes i dones que es varen organitzar i varen ser
fidels al govern de la república als seus
pobles i viles per defensar la justícia, la
democràcia i la llibertat, als que varen
anar front a lluitar, als que varen patir
els camps de concentració feixistes arreu de l’Estat, als refugiats, als que varen
patir repressió de tota mena un cop acabada la guerra i a les seves famílies que
durant anys varen ser proscrits i varen
haver de callar. Ja n’hi ha prou.

nostra tasca fiscalitzadora que darrerament està posant constantment en
evidència la deficient gestió i les irregularitats de l’equip de govern.
Aquestes acusacions realitzades a la
web municipal són una mostra més de
la barroera apropiació dels mitjans públics per els interessos partidistes del
Sr. Boquete. Cal destacar que en Xavier Pérez, va concedir una entrevista a
Radio Masquefa el 26 de maig de 2016,
on va donar tota mena d’explicacions
sobre el període en que va ser president de l’Alzinar, aquesta entrevista
va ser censurada i no es va penjar mai
a la web de l’emissora municipal per
que destapava totes les irregularitats,
amenaces i coaccions que havia patit
la junta anterior per part de l’alcalde
i l’equip de govern. Deixant molt clar
que tota la gestió anterior estava avalada per assemblea de socis i defensada
per els serveis tècnics i jurídics de la
Federació d’Ateneus de Catalunya.
La crisi de l’Alzinar és un muntatge,

encarregant una auditoria externa a
mida dels interessos polítics de l’alcalde. L’objectiu és justificar l’especulació,
la intervenció i l’apropiació municipal
dels terrenys dels socis de l’entitat. La
realitat és que durant el 2016, tothom
ha pogut veure com malgrat el suposat
deute econòmic és van fer contínuament obres en el patrimoni de l’Alzinar, sobretot a les pistes de pàdel privades que no tenen cap retorn públic.
El Sr. alcalde de Masquefa, ara està fent
pagar a tots els contribuents els seus
incompliments amb la Junta anterior
i les seves disputes polítiques personals. Lamentem que el Sr. Boquete,
que mai ha fet res per Masquefa sense cobrar, utilitzi els mitjans públics
per manipular i mentir sobre la tasca
realitzada per voluntaris de les Juntes
anteriors. Un avís per totes aquelles
juntes de totes les entitats masquefines
que no rendeixin vassallatge, pleitesia i
genuflexió al caciquisme clientelar de
l’equip de govern

PER AL·LUSIONS A
LES ACUSACIONS DEL
SR.BOQUETE
Xavier Pérez Fornés. Grup municipal d’ERC Masquefa
En relació a les acusacions efectuades
per l’alcalde de Masquefa en la web
municipal sobre els regidors de l’oposició al capdavant de l’Alzinar, són falses
calúmnies per silenciar i coaccionar la

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA
L’AFI, juntament amb l’Ajuntament d’Igualada, organitzen per 5è
any consecutiu el FineArt, que ja s’està convertint en un referent en
el món de la fotografia.

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

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

JOSEP M. CARRERAS

El fracàs dels
socialistes

Les llàgrimes del president

@jaumesingla

E

stats Units acaba d’elegir
un president d’extrema
dreta populista que de
retop farà que França,
Holanda i altres països europeus
tinguin, abans d’acabar l’any, governs ultradretans. A l’Estat Espanyol el PP governa tot i ser un partit podrit de
corrupció, gràcies a l’abstenció del PSOE i a un sistema electoral injust.
Sense una esquerra forta, els drets dels treballadors
i el benestar de les classes mitjanes, estan en retrocés.
A Europa la socialdemocràcia està en crisi. Ha perdut milers de militants i els votants, li estan donant
l’esquena. A Catalunya el PSC ha deixat de ser el
més votat i ICV s’ha convertit en residual i només
li queda aixoplugar-se sota el paraigua de Podemos
i l’Ada Colau per seguir mantenint una mínima estructura de quadres a sou, en espera de la jubilació.
Penso que els socialistes catalans -i també els es-

Els socialistes catalans -i també els
espanyols del PSOE- fa anys que han
donat l’esquena als seus votants

panyols del PSOE- fa anys que han donat l’esquena
als seus votants. Mentre la dreta extremista ha anat
aplicant mesures antisocials, el socialisme ha mirat
cap a una altra banda, i molts dels seus dirigents,
fins i tot han aplaudit les lleis que desprotegien els
treballadors i les classes mitjanes. Just els sectors
socials que sempre havien confiat en els socialistes
com a representants polítics.
Les esquerres han posat l’accent en campanyes de
tipus ètic: contra el racisme, per la igualtat de sexes,
en favor de l’avortament, per l’ecologia... campanyes
que els han tingut tan ocupats, que s’han oblidat de
la seva tasca principal: lluitar contra l’exclusió i les
desigualtats. I ja se sap que quan t’oblides dels teus
clients habituals, aquests van a una altra botiga
Milions de treballadors han perdut la feina i llurs
famílies han caigut en l’exclusió, els desnonaments
i la dependència, però els dirigents del PSC i dels
PSOE en perdre el càrrec institucional, han entrat
a dit als consells d’administració de empreses elèctriques, bancs o corporacions que viuen del BOE,
amb sous escandalosos.
Els treballadors i els jubilats han perdut l’esperança
que els socialistes fessin alguna cosa per a millorar-los la situació i posats a elegir, han acabat donant el seu vot a forces amb un discurs més efectiu
o directament s’han quedat a casa engruixint l’abstenció.
Els partits d’esquerra han de defensar l’ecologia,
la solidaritat, el feminisme, la solidaritat... però
sense d’abandonar als seus votants i, sobretot,
han de predicar amb l’exemple en lloc de posar
la mà al calaix. El votant d’esquerres és exigent i
penso que quan veu a Iceta -que ha fet bo a Pere
Navarro- fent el que fa, prefereix votar una altra
cosa o quedar-se a casa, abans que fer confiança
a qui no el sap representar. O que pensa més en
la seva carrera política, que en servir al ciutadà
que el vota. I no em sap greu pels socialistes, em
sap greu pels que els votaven.

D

iumenge passat, al programa “30 minuts” de
TV3, em va emocionar
veure com el primer
ministre del Canadà Justin Trudeau
s’eixugava les llàgrimes en el retrobament amb una família siriana
que ell mateix havia anat a rebre a l’aeroport un any
abans. El pare –un ginecòleg– explicava com els havia canviat la vida. Havien fugit dels horrors de la
guerra i en arribar al Canadà són rebuts pel primer
ministre en persona, que els acull amb aquestes paraules: “Benvinguts a casa”.
Mentre hi ha països que aixequen filferrades i mantenen els refugiats en campaments en condicions infrahumanes, el Canadà està donant un exemple que
valdria la pena que els governs europeus tinguessin
en compte.
No es tracta només d’acollir (que ja és molt) sinó de
com s’acull. Ho explicava emocionat el mateix Trudeau. Davant un drama d’aquesta magnitud no poden ser només els governs els responsables, sinó que
s’hi ha d’implicar tota la societat. Al Canadà s’han
creat unes “famílies d’acollida” que atenen els nouvinguts durant el primer any d’estada en el nou país.
És una mena d’apadrinament que intenta resoldre
els problemes de tot ordre que es presenten. Cal mitigar el trauma dels sofriments passats i donar-los un
cop de mà en l’inici d’una nova vida. La iniciativa és
privada i el govern del país supervisa el bon funcionament i intervé quan els particulars no són capaços
de resoldre alguna situació. D’aquesta manera han
estat rebuts 35.000 sirians en les llars canadenques
que els apadrinen.
Una altra cosa va dir Trudeau comentant el retrobament amb la família siriana. Va tenir molt present
la Carta dels Drets i Llibertats dels canadencs, que
no afecta només els nascuts en aquest país, sinó tots
els que hi viuen. D’aquesta manera, mitjançant un
tracte d’igualtat amb els nadius, aconsegueixen la
integració dels nouvinguts sense que això hagi de representar una renúncia als seus orígens. Ho deia un
dels entrevistats: “Aquí ningú et pregunta per la teva

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

religió, ni pels teus costums, ni per la llengua que
parles o a quin grup familiar pertanys”. Per això, la
majoria al cap de poc ja se senten canadencs d’arrels
sirianes.
La vella Europa de cultura cristiana ha convertit el
problema dels refugiats en una de les vergonyes més
grans de la seva història, que contradiu els principis
d’igualtat i llibertat que són la base de la seva societat. Convindria tornar a llegir i posar en pràctica aquella Declaració Universal dels Drets Humans
avui oblidada. El mateix dissabte milers de persones
es varen concentrar a Barcelona exigint als governs
poder acollir aquells que han hagut de fugir del seu
país per la guerra i han estat rebutjats pels països que
viuen en pau. El Canadà és un bon exemple humanitari de com cal fer les coses. Ho deia el mateix Trudeau: “Quan vaig veure que la gent s’hi implicava,
vaig veure que ho podíem fer”. Catalunya és un poble
acollidor i es vol implicar també. Esperem que aviat
es pugui treure el morralet i fer sentir la seva veu:
“Casa nostra és casa vostra”.
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L’alcalde Francisco Guisado, disposat a la creació d’un gran
polígon industrial a Òdena, però demana el lideratge d’Igualada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

A

rran del darrer Fòrum
UEA, la societat civil
de la comarca està
expectant per veure com es
resoldrà la posada en pràctica
de les moltes demandes que
empresaris de diversos sectors
van posar damunt la taula. Entre elles, la necessitat de disposar de sòl industrial amb grans
parcel·les. Que la Conca disposi de més sòl, passa, en bona
part, pel que faci el municipi
d’Òdena. Amb el seu alcalde
n’hem parlat aquesta setmana,
també de la Mancomunitat i
de la necessitat -cada vegada
amb més adeptes- de veure “en
comú” la realitat social i econòmica de la Igualada actual.
Torna a sorgir, sembla, el debat de pensar en trenar els
quatre municipis tradicionals
de la Conca. Vostè sempre ho
ha defensat.
I més gent. Es tracta de veure Igualada des d’un punt de
vista més transversal, perquè
és evident que no en té prou
amb el seu terme municipal, i
que existeix una realitat social
i econòmica que és la Conca
d’Òdena. No estic parlant d’un
municipi únic, perquè això no
està en les nostres mans, sinó
d’una gran ciutat amb diversos
termes municipals. Això es pot
decidir demà. Crec que això
ja s’està impregnant en moltes
persones. En el mateix alcalde
Castells.
Home, li costa una mica d’admetre-ho...

“Respecte al polígon, el
discurs d’ERC a Òdena
no ha estat el mateix
que el d’Igualada o la
resta de la comarca. I el
de Convergència tampoc, diametralment. I
no sé jo si això és molt
bo... Jo diria que no. Els
partits s’han de posicionar. Jo sempre ho
he portat al programa
electoral i no he perdut
mai les eleccions”
A vegades em diu que la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (Micod) no és capaç de fer
més coses, com mancomunar
la recollida d’escombraries, per
exemple. Jo crec que ha estat
capaç de generar una concepció diferent d’aquest territori
que no té marxa enrere, que és
la que els municipis de la Conca han de deixar de competir
per començar a cooperar. Jordi Aymamí va dir una vegada
que “no és tan important des
de la Micod fer grans passes,
sinó no fer una passa enrere”.
Crec que hem d’anar quallant
aquesta realitat, que ja és única
en algunes polítiques, com en
l’àmbit de la dona. El projecte
econòmic ja s’està treballant
d’una forma intensa, especialment per Marc Castells (Igualada), Teo Romero (Montbui)
i Joan Serra (Castellolí). En
temes de planejament, també

Francisco Guisado, dimarts al balcó de l’Ajuntament d’Òdena. / JORDI PUIGGRÒS

s’haurà d’entomar. Ningú no
haurà de venir a dir-nos a Òdena com haurà de ser la nostra
plaça Major, però sí en aquella
perifèria que tenim en comú.
L’haurem d’ordenar plegats.
No és això allò que dèiem fa
uns anys del polígon de la
Zona Franca o del polígon
Gran Europa? Tornem a remenar el tema, veig. Què en
pensa, Òdena, ara d’això?
Miri, jo intento ser coherent. Jo
no he perdut mai les eleccions,
i, si no he aconseguit la majoria
absoluta, no he pogut governar,
perquè aquella cosa que em
feia tenir mala relació política
amb els altres grups era precisament l’obertura d’Òdena cap
a la gran transformació de la
Conca, amb el canvi de grans
superfícies de sòl de rústic a

Així es projectava el futur de la Conca d’Òdena abans de la crisi. / PLA DIRECTOR CONCA

industrial. Aquest tema era
una barrera, i molt clara. Crec
que hem de fer un esforç en
aclarir les coses, la gent ha de
tenir un missatge clar. Pel “procés” es poden posar d’acord
uns i altres, però en visions
econòmiques són diferents. El
discurs d’ERC a Òdena no ha
estat el mateix que el d’Igualada o la resta de la comarca. I el
de Convergència tampoc, diametralment. I no sé jo si això
és massa bo... Jo diria que no.
Els partits s’han de posicionar.
La modificació del Pla General
d’Òdena per permetre el polígon de la Zona Franca va ser
torpedinada des de dins, fins
a matar-la, per persones que
legítimament pensen que allò
és una bogeria... Però nosaltres
hem estat coherents des del
primer moment. Aquest tema
ha estat sempre en el nostre
programa electoral i no hem
perdut mai.
Decidit a tornar a obrir el
debat, però?
L’alcalde d’Òdena i els regidors
del govern estan preparats per
parlar de nou, i crec que el conjunt del municipi que ha anat
renovant la confiança, també.
Crec que la Conca ha tingut, en
aquests anys de crisi, una pèrdua brutal de qualitat de vida
quant a salaris. Aquest territori
es mereix noves oportunitats,
i hem d’aprofitar aquest carrer
de Barcelona que és l’A-2. Si
ho treballem bé, ens en podem
sortir. Podem ser sòl de logística, per exemple, o d’altres sectors. El que sí que és imperatiu
és que la figura del planejament
sigui àgil. No podem ara tornar a parlar de modificacions

“Ha de ser un projecte
de país, que s’entengui
a nivell de Catalunya, i
aquí el paper de l’alcalde d’Igualada ha de
ser cabdal. Si la Generalitat comparteix
això i es presenta un
projecte assenyat tècnica i urbanísticament,
Òdena no estaria per
posar pals a la roda”
del pla general, amb un Poum
que aixecarà visions diferents, i
que això s’estigui tramitant sis
anys. Ha de ser un projecte de
país, que s’entengui a nivell de
país, i aquí el paper de l’alcalde d’Igualada ha de ser cabdal.
Si la Generalitat comparteix
això i es presenta un projecte
assenyat tècnica i urbanísticament, Òdena no estaria per
posar pals a la roda. I a potser,
tampoc altres municipis, com
Castellolí. S’ha d’obrir el debat
i veure quines són les oportunitats millors. Restem oberts. I
estaria bé que els partits polítics hi diguessin la seva de manera uniforme.
S’ha de tornar al consens
que ja va tenir l’aeroport
corporatiu?
És clar. I el del Polígon de la
Zona Franca també el va tenir,
en el seu moment. El que sí que
no faré és generar expectatives
falses, perquè aquí això ja s’ha
fet, i ara ja ningú no ens escolta, és un descrèdit total. És
l’hora de pencar i de fer, més
que de dir.
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“El que no pot fer el PSC és jugar a l’ambigüitat, s’ha de definir
com el que és, un partit d’esquerra, però moderada i centrada”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

F

rancisco Guisado és,
des d’aquesta setmana,
nou Primer Secretari
del PSC Anoia en substitució
de Teo Romero, que ha deixat
el càrrec en el darrer congrés
socialista comarcal, que es va
fer dissabte passat amb la presència de Miquel Iceta, el líder
del PSC.

Quins reptes té per endavant, just en el moment en
què el partit no viu el millor
moment?
No, certament. El partit ha estat sacsejat en el conjunt del
país per aquest procés sobiranista, que nosaltres no hem
acabat de pair, i que ha fet que
marxessin els uns, i els altres.
En els darrers cinc anys hem
perdut gairebé un 40% de la
militància, una xifra important. Especialment a l’interior
del país el PSC ha patit molt.
Malgrat tot, el partit té una
fortalesa que és aquesta capacitat de tenir una representació institucional molt forta
que la seva pròpia capacitat
orgànica. Tenim molts regidors que no són militants. El
que m’agradaria és posar ambdues coses al mateix nivell.
És a dir, que s’entenguin bé el
PSC orgànic, amb el PSC present a les institucions. Estaria
bé que els regidors que ara no
són militants passessin a serho, perquè, de fet, no hi ha
conflicte amb l’ideari, ni amb
la gestió del “procés sobiranista” per part del partit. Sense
anar més lluny, a Òdena, de sis
regidors, només dos som militants. Hi ha un PSC sociològic
molt extens, però que no lliga
orgànicament amb el partit.
Aquesta serà la nostra feina,
afortunadament amb una executiva molt jove.
Important renovació.
Sí, i això ens fa molt contents
a tots. De fet, aquesta és una
de les fortaleses del partit, que
orgànicament té moltes dificultats a molts indrets però
en canvi és capaç de generar
molts regidors joves. Veig que
tenim capacitat d’arribar a
molta població juvenil, i és bo
que alguns d’ells facin un pas
endavant i agafin el relleu a
l’executiva.
Això del PSC sociològic estaria molt bé si no existís Podem. Però existeix, i ara sembla que vol estendre’s força a
la comarca.

Francisco Guisado amb Miquel Iceta, dissabte passat a Igualada. / PSC ANOIA

“M’agradaria que el
PSC Anoia i especialment el de Vilanova del
Camí fos capaç d’anar
cridant de nou, amb
una relació generosa i
amb el reconeixement
d’allò que s’ha fet malament, a aquelles persones que són sociològicament socialistes i que
han nodrit altres marques locals”
El que no pot fer el PSC és
jugar a l’ambigüitat. S’ha de
definir com jo penso que és, i
jo m’hi trobo molt a gust. Un
partit d’esquerra, però moderada i centrada. Hem tenir
clar que tenim gent a la nostra
esquerra, i no hi ha altre camí
que definir l’espai amb comoditat. I caldrà mirar de trenar
lligams, ponts i confiances
amb el que hi hagi a l’esquerra,
com quan abans hi havia Iniciativa, o el PSUC. Ells tenen
quelcom que a nosaltres, perquè ja tenim molts anys d’història, ja ens ha fet algun mal,
com la xacra de la corrupció.
És lògic que la gent vulgui
castigar-ho, això. També hi
ha partits vells que s’estan
reinventant contínuament...
Nosaltres no podem jugar a
l’ambigüitat, ni tan sols calculada. Som el que som. Hem de
fer-ho bé, no trencar cap lligam amb el PSOE, i defensar
el nostre espai. S’ha de renovar el projecte en el conjunt
d’Espanya.. Miri, si el PSC té
un projecte que li trontolla al
PSOE, no li farà mal al PSC. El

que sí que li farà mal és no tenir un projecte per al conjunt
d’Espanya i que sembli que la
realitat espanyola sigui aliena
a la del PSC.
Em parla del famós model
federal.
Hem d’anar cap aquí, sí. És el
model que pensem nosaltres
que ha de donar cabuda a la
realitat nacional que és Catalunya, amb la comoditat i el
reconeixement que mereix el
país.
A les últimes eleccions el
PSC va recuperar les alcaldies d’Òdena, Cabrera, es van
mantenir Montbui i els Hostalets, i darrerament via mocions de censura s’han aconseguit Vallbona i Vilanova
del Camí. En aquest darrer
cas, de mal record per als socialistes en els darrers anys.
A mi m’agradaria que el PSC
Anoia i especialment el de
Vilanova del Camí fos capaç
d’anar cridant de nou, amb
una relació generosa i amb
el reconeixement d’allò que
s’ha fet malament, a aquelles
persones que són sociològicament socialistes i que han
nodrit altres marques locals.
El que va passar amb Vanesa
González en el seu moment
amb el PSC no ho vam saber
gestionar uns i altres... Va aparèixer una marca guanyadora que havia sortit del PSC. I
Vilanova Alternativa (Va) es
nodreix, també, d’aquest socialisme sociològic que hi ha a
Vilanova. Evidentment, tenen
tot el dret a cercar projectes
locals que s’ajustin més al que
volen pel seu municipi, però
el PSC hem d’entendre que
la qüestió orgànica no ha de
servir per anar fragmentant
el nostre projecte. No és tan

interessant qui ho lidera, sinó
si és capaç d’aglutinar consensos... Per aconseguir-ho, s’ha
de fer amb una certa generositat que potser ha mancat en
el passat. S’ha de cercar una
relació normal.
Ho creu possible?
El que ha passat a Vilanova
és molt estrany, i, al meu criteri, no obeeix a res personal.
Un govern ha de garantir l’estabilitat, amb una coalició, o
amb un pacte, i si no, estarà
en perill de que passi el que ha
passat. Perquè passen, aquestes coses. Miri, al cap de dos
dies de la moció de censura
a Vilanova, a Malgrat de Mar
passava el mateix, però amb
els papers canviats, amb els
mateixos protagonistes. En
tots dos casos, la capacitat de
trenar acords i pactes es va
perdre, i l’oposició, molt diversa, es va entendre.... La càrrega
personal, en política, l’hem de
deixar de banda, perquè si no,
no tenim el cap clar.
Igualada ha menjat a part, en
els darrers anys, en el socialisme comarcal. Ha arribat
el moment de corregir això, i

“Allò que hi ha en la
part més sobiranista
del PSC tampoc és homologable a l’esquerra
independentista. Els
socialistes tenim una
cultura comuna, un
espai que hem compartit durant molt temps...
Tots hem de fer molt,
però el PSC Igualada
també ha de fer molt”

“No oblidem que el
PSC ha estat un element de catalanisme
actiu de primer ordre.
Però hi ha una gent
que va venir aquí, que
sent el seu país d’origen com a part seva, i
en canvi també se sent
d’aquí. En aquest
àmbit el PSC s’ha sabut moure com ningú.
D’aquí que el conflicte
que viu el país hagi
esquinçat des de dins
al partit, hem patit
molt per això...”
cercar una oportunitat ferma
per a recuperar l’alcaldia?
No hi haurà un PSC Anoia fort
sense un PSC Igualada fort, i a
l’inrevès. La massa crítica dels
socialistes igualadins és molt
important, i és cert que hi ha
un tret diferenciador, a l’hora
de debatre segons quins temes,
per exemple el procés sobiranista. No oblidem, però, que el
PSC ha estat un element de catalanisme actiu de primer ordre. Però hi ha una gent que va
venir aquí, que sent el seu país
d’origen com a part seva, i en
canvi també se sent d’aquí. En
aquest àmbit el PSC s’ha sabut
moure com ningú. D’aquí que
el conflicte que viu el país hagi
esquinçat des de dins al partit, hem patit molt per això...
És clar que reconeixem la singularitat d’Igualada, però si
pogués sortir per una porta
tot allò que en el seu moment
el PSOE va aportar al PSC, ja
no seria PSOE, tampoc. Allò
que hi ha en la part més sobiranista del PSC tampoc és
homologable a l’esquerra independentista. Els socialistes
tenim una cultura comuna,
un espai que hem compartit
durant molt temps... Tots hem
de fer molt, però el PSC Igualada també ha de fer molt, renovar el seu projecte, els seus
quadres.. Hauria de ser molt
més transgressor, més agosarat, en el plantejament, no tan
sobiranista, perquè sempre
passarem per ser una mala
còpia, si no de pensar en una
gran ciutat de quatre termes
municipals. Això depèn de la
voluntat política.
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Bstim omple l’Escorxador d’expositors a l’espera de fer negoci
amb les principals marques d’Europa
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

’Escorxador ha acollit
dimecres i dijous la
tercera edició de la fira
Bstim, amb una seixantena
d’expositors que han intentat
vendre els seus productes a
un miler de visitants, alguns
d’ells representants de potents
marques tèxtils internacionals. El certamen, organitzat
per Fira d’Igualada, Fagepi i
l’Ajuntament, ja s’ha convertit
en una cita de referència entre
les companyies que necessiten
productors de proximitat. Totes les autoritats coincidien dimecres a assenyalar que Bstim
està “plenament consolidada”,
fet que provoca que, a partir
d’ara, el certamen es faci cada
dos anys. El proper serà el
2019.
Els expositors són del nostre
territori, però també d’altres
punts de Catalunya. Bàsicament, tallers que fabriquen
peces acabades de confecció i
gènere de punt. Responsables
de departaments de compres,
dissenyadors i distribuïdors
de marques de moda europees, són els potencials clients
de la fira, que no té rival -de
moment- al nostre país. Bona
prova de l’èxit de les primeres
dues edicions és que, segons
dades de l’organització, la facturació generada arran de les
comandes tancades a Bstim ha
superat els 4 milions d’euros.
Espai Showroom
i desfilada 08700
Bstim ha incorporat aquest
any un parell de novetats significatives. Per un cantó, l’Espai Showroom de Moda sostenible destinat a les empreses
tèxtils que tenen en compte
els impactes socials i mediambientals de tot el seu procés
de fabricació, des del disseny
fins a la comercialització i el
consum. Per l’altre, la Passarel.la 08700, sota organització
de la Generalitat a través de la
Barcelona 080 Fashion, que es
va fer ahir a la nit a “la Sala”,

La fira BSTIM ha tingut lloc a l’Excorxador, dimecres i dijous.

Les primeres dues
edicions de Bstim han
servit per a generar
facturacions de 4
milions d’euros
amb la presència del conseller
d’Empresa de la Generalitat,
Jordi Baiget.
Dimecres, el Secretari d’Empresa de la Generalitat, Joan
Aregio, va ser present a la
inauguració, destacant que “la

internacionalització és un dels
grans eixos de la indústria tèxtil” i va afegir que “l’exportació forma part de l’ADN de les
empreses catalanes”. També hi
eren representants del sector
de la moda d’arreu de l’Estat.
El president de Fira d’Igualada, Joan Domènech, apuntava
que, si bé el certamen serà ara
bianual, “es farà l’any que ve
alguna cosa per mantenir viva
la marca Bstim, però no en
format de fira”. No hi ha por

que algú altre vulgui aprofitar
per “copiar” la idea i omplir el
buit. “No té per què, el territori és molt important, aquí hi
ha una tradició i una experiència que en altres llocs no hi
és, i si funciona, si la gent vol
venir aquí, no tindria massa
sentit fer una altra fira”, diu
Domènech.
Per la seva banda, l’alcalde Marc Castells deia que
“Bstim ens provoca diverses motivacions positives, la
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primera que pugem l’autoestima d’un sector que durant
molts anys va patir un estancament molt important. El
que volem amb aquesta fira
és ensenyar múscul i exhibir la potència industrial del
tèxtil en el nostre territori,
i, naturalment, fer negoci.
També és important la visualització d’Igualada a Espanya
i Europa. No podem deixar
de reivindicar que la ciutat és
important en aquest sector”.
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Fagepi, satisfeta d’un certamen que “ha ajudat a fer veure
a tothom que a Igualada encara és viu el sector tèxtil”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

T

ot i que hi havia opinions per a tots els
gustos, el cert és que,
en general, una conversa amb
els expositors presents a Bstim
denotava fàcilment un clima
d’optimisme, almenys en la
primera jornada. La crisi que
ha afectat el sector en els últims anys, amb el tancament
de firmes històriques, sembla que ha quedat enrere i les
empreses de confecció supervivents s’aprofiten ara de la
relocalització de la producció.
Bona part de la “culpa” són els
canvis en els costums.
Abans la norma era que les
cadenes de moda es dirigissin
a mercats, principalment asiàtics, per proveir-se de producte més barat i les empreses locals tanquessin els seus centres
de producció i mantinguessin
aquí només l’activitat comercial. Ara, la demanda de sèries
curtes de producte, la necessitat de posar de forma ràpida
en el mercat col·leccions i la
millora de condicions laborals
a l’Àsia fan que ja no resulti
tan rendible i la tendència estigui canviant... Però costarà

Joan Gabarró, president de Fagepi.

veure el ritme d’abans, no en
va la producció ha baixat en
els últims 15 anys un 50%.
El nou tèxtil d’Igualada
El president de la patronal
Fagepi, Joan Gabarró, afirma
que “en els darrers anys hem
volgut donar rellevància al
que és el sector tèxtil a Igualada, perquè un dels grans
problemes després de la crisi i

Confecció de peces de vestir a Catalunya
les dades de diners són en milers d’euros

Dades macroeconòmiques

2012
Valor de la producció
1.406.827
Consum intermedi
957.472
Valor afegit brut
449.356
Despeses de personal
271.126
Impostos sobre la producció
3.589
Excedent brut d’explotació
174.641
Ocupats per establiment
7,5
1.690,9
Hores treballades per ocupat
Nombre d’establiments
1.399
Establiments de 50 ocupats o més
28
Persones ocupades
10.510
Ingressos d’explotació
1.485.279
Import net volum de negoci 1.474.242
Vendes netes de productes
1.139.993
Vendes netes de mercaderies 254.889
Despeses d’explotació
1.408.866
Treballs fets per altres empreses 201.899
Resultat de l’exercici
90.932

Procedència de les Compres

Catalunya
Resta d’Espanya
Estranger
Total

Destí de les Vendes

Catalunya
Resta d’Espanya
Estranger
Volum de negoci
Font: Idescat

2012
296.680
171.082
415.259
883.021

2013
1.400.947
969.376
431.571
281.829
1.818
147.924
8,3
1686,2
2.313
24
11.336
1.532.818
1.523.781
1.214.530
245.047
1.447.357
228.404
37.052

2014
1.250.011
850.272
399.739
247.269
2.257
150.213
8,6
1.660,4
2.422
18
10.960
1.348376
1.340.644
1051.423
230.489
1.256.445
183.996
63.484

2013
308.835
131.124
437.857
877.816

2014
255.773
122.969
390.563
769.305

2012
2013
2014
503.975
534.341 405.177
698.496
645.008 605.453
271.772
344.431 330.014
1.474.242 1.523.781 1.340.644

la greu deslocalització que va
haver-hi a partir de l’any dos
mil, és que anàvem a Madrid
o a algun altre lloc d’Espanya
i ens preguntaven si a Igualada encara quedava algú fent
tèxtil”.
La crisi havia fet tant mal a

Igualada i la Conca d’Òdena
que ara “tothom es malfiava”,
diu Gabarró. “Els havíem de
portar cap aquí i explicar-los
que sí, que encara quedaven
empreses fent tèxtil, no tantes
com abans, però en quedaven,
i que feien bon producte. Ara
aquesta feina, amb el Bstim,
ens l’estalviem”. El president
de Fagepi diu que també hi
ha ajudat molt la plataforma
de prototipatge, creada fa tres
anys. “Avui, els clients ja saben que han de venir a la fira
Bstim, i quan pensen en producte de proximitat, ja venen
i pensen en Igualada. La fira
ha ajudat a fer veure a tothom
que el sector encara és viu”.
Un altre factor favorable és la
passarel·la 08700, clònic de
la 080 Fashion de Barcelona,
que es va fer ahir dijous a la
nit a La Sala de la capital de
l’Anoia. “Esperem que pugui
ser cada any”, diu Gabarró,
qui mostra el seu orgull pels
“bons professionals del disseny en gènere de punt que

tenim a Igualada i a Catalunya. No n’hi ha gaires, costen
molt de trobar en altres llocs,
perquè en general la gent es
formen en tèxtil, però no específicament en punt”.
Tot i que encara no hi ha
dades a nivell de Catalunya
-veure quadre inferior, amb
les últimes corresponents al
2014- l’Instituto Nacional de
Estadística espanyol sí que
n’ha publicat a nivell estatal,
amb un increment del 10,4%
de la producció tèxtil en els
darrers tres anys, i un 8%
més d’ocupació. “El gran repte era frenar la davallada, i és
un gran èxit que pugem poc,
però pugem”.
Massa feina
El president de Fira d’Igualada,
Joan Domènech, posa l’exemple que : “hi ha expositors que
tenen tanta feina que no han
pogut fer venir ningú a atendre
a possibles nous clients, i això
fa dos anys no passava. És un
bon indicatiu, creiem”.
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Acord del Consell Comarcal amb
Disseny=igualada per les jornades IDEA

Dos nous tallers gratuïts
per a emprenedors

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

E

l Consell Comarcal de
l’Anoia ha firmat un
conveni de col·laboració amb l’associació Disseny=Igualada per aconseguir
atraure nous esdeveniments
relacionats amb el disseny a
la comarca de l’Anoia, buscant
així noves vies de reactivació
econòmica i social del territori. Aquest conveni entrarà en
vigor a partir del 6 de febrer
de 2017 i serà vigent fins el 6
de febrer de 2018, prorrogable
previ acord mutu de les parts.
L’ens comarcal ha col·laborat
al 2016 donant suport a l’associació igualadina a través
de la cessió d’un espai al Campus Motor Anoia per a l’activitat Workshop del Disseny i
Motor, i seguint l’objectiu de
donar suport a iniciatives que
promoguin el desenvolupament del sector del motor a la
comarca de l’Anoia, el Consell
Comarcal de l’Anoia també
vol col·laborar en el finançament de les Jornades IDEA,
amb 20.000 € procedents
d’una subvenció atorgada per

E
Signatura de l’acord entre Disseny=Igualada i el Consell Comarcal.

la Diputació de Barcelona.
Després de l’experiència de
la primera Fira IDEA 2015,
que va tenir lloc el novembre de 2015, Disseny=Igualada va presentar la proposta
d’una segona edició, en què
en millorava i n’ampliava els
continguts. Amb l’objectiu
que la iniciativa IDEA 2016
fos més productiva i promogués encara més el negoci
entre dissenyadors, industrials i empresaris, va passar al
format de “Jornades IDEA”,

on es van incloure pitchings,
workshops i un espai de
networking. Aquesta jornades van tenir lloc el 6 i 7 d’octubre de 2016.
Disseny=Igualada és una associació que vol potenciar
i promoure el disseny a la
ciutat d’Igualada. Aposta pel
disseny com a element de
posicionament diferencial en
l’àmbit econòmic i en la reactivació del teixit productiu i
de serveis a Igualada i la seva
zona d’influència.

Dimecres, curs a la Cambra sobre gestió
del risc i la morositat a les empreses
REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper dimecres, 1
de març, tindrà lloc a
la seu de la Cambra de
Comerç al carrer del Born, 5,
el curs Com gestionar el risc de
clients: la morositat. Es farà de
9 a 14 hores, i és bonificable
per a les empreses.
Tot i els avantatges del crèdit comercial (incrementar

les vendes i adaptar-se a les
condicions de la competència), existeix un risc financer
considerable (cobrar més tard
o, inclús, no arribar a cobrar
mai).
El repte, doncs, és arribar a un
equilibri raonable entre risc i
rendibilitat. Actualment, per
a poder vendre, les empreses
no sols rebaixen els preus, reduint per tant el marge, sinó

també acostumen a relaxar les
condicions comercials, amb la
qual cosa assumeixen més risc
comercial de l’aconsellable.
Per això, l’objectiu és arribar
a conèixer les polítiques, instruments de mesura i concessió de risc comercial, criteris
i actuacions davant impagats.
Inscripcions: Tel. 902 448 448
Ext. 1035. e-mail: igualada@
cambrabcn.org

Maravillas Rojo, propera convidada
de la UEA Inquieta
REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper 8 de març, al
restaurant Sesoliveres,
tindrà lloc una nova
edició de les Converses Inquietes del grup femení UEA
Inquieta. Serà a les 13.15 hores.
En aquesta nova edició, emmarcada dins de la celebració del dia de la Dona Treballadora, es comptarà amb

la presència de Maravillas
Rojo, referent en matèria de
treball, iniciativa emprenedora i promoció econòmica.
Actualment és vicepresidenta d’Abacus Cooperativa,
però ha desenvolupat càrrecs
públics tant rellevants com
Secretària General de Treball (2008-2010), Presidenta
de Barcelona Activa (19952007) o Directora Provincial
de l´INEM (1991-1995).

l departament de Dinamització
Econòmica de l’Ajuntament
d’Igualada, amb la col·laboració de l’àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona i
el programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, organitza diverses
activitats formatives per a
l’acompanyament de persones
emprenedores i la consolidació i el creixement d’empreses. L’objectiu d’aquests tallers
és oferir eines concretes que
permetin a empreses i persones emprenedores millorar les
habilitats directives i de gestió,
afavorint el desenvolupament
de la seva activitat empresarial.
El primer taller de formació,
Com elaborar un pla de promoció i difusió del meu negoci?, permetrà entendre com
estan evolucionant els mercats, conèixer com actua el
nou consumidor, aprendre a
dissenyar l’estratègia de màrqueting i comercialització més
adequada i assimilar diferents
eines de màrqueting que permetin potenciar la relació amb
el mercat.
En la primera part del taller,
s’abordaran els reptes del màrqueting i la comunicació d’un
negoci, fent èmfasi en les lleis
comercials actuals que regeixen les relacions amb els
consumidors, les tendències
en màrqueting per millorar la
proposta de valor comercial,
les eines per millorar l’enfocament comercial i de màrqueting i les principals estratègies
comercials que un negoci ha
de tenir en compte per projectar la seva marca. En la segona
part, s’analitzarà com fer una
anàlisi interna i externa de
l’empresa, que permeti determinar quins són els trets distintius i els factors clau d’èxit,
les eines de comunicació més
adequades per a la projecció
del negoci, les eines de promoció i difusió per projectar
la pròpia marca i fidelitzar la
clientela i, finalment, quan i
com es pot implementar una
estratègia de comunicació digital.
Aquesta activitat està adreçada principalment a empresaris, comandaments intermitjos, treballadors autònoms i,
en general, a persones amb
una activitat empresarial ja
iniciada i en funcionament.

El taller anirà a càrrec d’Anna Serrano i Oriol Cesena. de
l’empresa Focalizza, experts
en l’assessorament en l’àrea de
màrqueting i comercialització. L’activitat es realitzarà els
dilluns, 20 i 27 de març, de 9 a
13h, i tindrà una durada total
de 8 hores.
La segona activitat, Com posar preu als meus productes o
serveis, permetrà aprendre a
aplicar diferents sistemes per
determinar el preu de venda,
entendre les fórmules per a fixar els preus dels productes o
serveis i, finalment, calcular el
marge brut comercial i entendre la seva importància, ja que
és un factor determinant en la
viabilitat del negoci.
En el decurs de la sessió s’analitzarà què és i com es calcula
el marge brut comercial, les
fórmules per fixar els preus,
com afecta el preu en la viabilitat de la meva idea des dels
punts de vista de la imatge, el
punt d’equilibri i el pla de tresoreria, i com realitzar la gestió del negoci en funció dels
marges per seccions o productes.
Aquesta activitat està adreçada principalment a persones
emprenedores que tinguin un
projecte o una idea empresarial i a petites empreses que comencin la seva activitat.
La sessió, que anirà a càrrec
d’Eulàlia Balañà, amb més de
vint anys d’experiència en la
creació i consolidació d’empreses i especialitzada en la
gestió comercial, estudis de
mercat i màrqueting, es realitzarà el dimecres, 5 d’abril, de 9
a 13:30h.
Els tallers de formació són
gratuïts i les places limitades.
Es pot consultar el programa
complet dels cursos al web
www.igualada.cat.
Per a més informació i inscripcions, es pot contactar
amb Ig-nova Tecnoespai al
telèfon: 93 806 65 55 o a través
del correu:

oficinaempresa@aj-igualada.net.
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Més de tres mil persones
i 25 comparses es mobilitzaran
demà per la rua del Carnaval

La comparsa “Som els vikings”, de l’Ateneu Igualadí, guanyadora de la rua de l’any passat.
REDACCIÓ / LA VEU

D

emà dissabte, 25 de
febrer, Igualada celebrarà la seva tradicional Rua de Carnaval. La
festa, coordinada pel departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament, tindrà la
seva cloenda el diumenge, dia
26, amb un espectacle d’animació musical amb el grup
Xiula, una activitat infantil
que permetrà els més petits
de la ciutat poder lluir les seves disfresses al migdia a la
plaça de l’Ajuntament.
Dissabte, la rua arrencarà
a les 18:30h des de la Plaça de la Masuca, finalitzant,
com sempre, a la plaça de
Cal Font. Estarà encapçalada per la Xaranga Ho Peta i
comptarà amb la participació, tancant la comitiva, de la
Carrossa del Rei Carnestoltes
amb el seu seguici, a càrrec
en aquesta edició del col·legi
Maristes d’Igualada, fundació
que celebra el seu dos-cents
aniversari a Catalunya.
Aquest 2017 hi prendran part
25 comparses procedents
d’Igualada, Santa Margarida
de Montbui i Vilanova del
Camí, amb més de tres mil
persones participants. Corresponen a setze centres escolars i, la resta, a entitats i
grups d’amics.
El
Carnaval
d’Igualada
compta, com cada any, amb
la col·laboració de l’Antic
Gremi de Traginers, que

prepararà la botifarrada que
s’oferirà en finalitzar a totes
les comparses, del Gremi de
Flequers de l’Anoia, que proporciona el pa, i de l’empresa
Carrefour, que aporta gratuïtament una part de la carn.
En total es couran 450 quilos
de botifarra.
El jurat del concurs estarà
format per Abel Ramos, de
la Xarxa d’Igualada, Pep Soler, dels Grallers d’Igualada,
Susanna Enrich, de l’Olla
Expressa, Alba Gabriel, de
l’Associació Cultural Dessota, Víctor Miguel, del grup
JOKB, i Joan Sala, del departament municipal de Promoció Cultural, actuant de secretari del Jurat.
La presentació de les comparses en arribar a Cal Font,
anirà a càrrec de Yannik Ramis. El pregó ha estat redactat pels Maristes d’Igualada i
el llegirà, com és tradició, el
Rei Carnestoltes.

Espai per a persones amb
mobilitat reduïda
Durant la Rua de Carnaval, a
l’alçada de la Rambla Sant Isidre 6, el departament d’Acció
Social de l’Ajuntament tornarà a habilitar, com ja ha fet
en esdeveniments importants
recents com els Tres Tombs,
una plataforma lleugerament
elevada i accessible reservada
per les persones amb mobilitat reduïda. D’aquesta manera,
se’ls garanteix poder gaudir de
l’esdeveniment en primera fila
i amb un accés i sortida fàcil i
adaptat a les seves necessitats.
Zones blaves gratuïtes
Com ja és habitual també durant els últims anys, la tarda
de la Rua de Carnaval totes les
zones blaves de la ciutat seran
gratuïtes. Entre les 9 i les 13h
del mateix dissabte sí que caldrà tiquet en les àrees d’estacionament controlat, però a la
tarda ja no serà necessari. A
banda, les diferents zones blanques d’estacionament gratuït es
poden consultar al web municipal www.igualada.cat.
Caldrà, a més, tenir presents
les restriccions de trànsit i
aparcament a la via pública que
implicarà aquesta celebració
dissabte a la tarda. El recorregut previst sortirà de la
Plaça de La Masuca i s’acabarà
a la Plaça Cal Font, passant pels
carrers de Santa Joaquima Vedruna, la Soledat, les Rambles,
Santa Caterina, el Passeig Verdaguer i el carrer de la Vida.
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El PSC rejoveneix la seva
executiva a la comarca

REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dissabte, 18 de
febrer es va celebrar el
III Congrés de la Federació del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Anoia. La
trobada es va efectuar a Igualada, al Museu de la Pell. Van
assistir un total de 44 delegats
de les diferents agrupacions
municipals més diversos convidats.
El Congrés va començar amb
la benvinguda i obertura a
càrrec de Salvador Illa, secretari d’organització del PSC.
A continuació es va donar
lectura a l’informe de gestió
del mandat 2012-2016 a càrrec del 1r Secretari de l’Anoia
sortint, Teo Romero. Aquest
informe va ser aprovat per la
majoria dels delegats.
A continuació es va donar pas
a la ratificació dels resultats
de les eleccions primàries i
del nou 1r Secretari de l’Anoia, Francisco Guisado, alcalde
d’Òdena. Recordar que en el
procés de primàries van presentar-se dos precandidats:
Salustià Monteagudo, alcalde
de Cabrera de Mar i Francisco
Guisado. Només el darrer va
aconseguir el nombre d’avals
necessaris per confirmar la
candidatura. En haver només
un candidat, aquest automàticament passà a ser la única
proposta per 1 Secretari. El
Congrés va aprovar per majoria absoluta la proposta de
l’alcalde d’Òdena.
Seguidament, en Daniel Gutiérrez va exposar les ponèn-

cies del Congrés. Quatre ponències que indiquen el futur
de l’acció dels socialistes de
l’Anoia. Els eixos bàsics de les
ponències són:
- Per un nou inici del socialisme a l’Anoia
- L’Anoia, un territori per
transformar al servei dels ciutadans i ciutadanes
- Per una Anoia social i oberta
als canvis en la societat.
- Un PSC Anoia actiu i dinàmic
Després de les aportacions i
el debat, les ponències també
van ser aprovades pel conjunt
de delegats.
Com a darrer punt important
es va presentar la proposta de
la nova Comissió Executiva
de Federació, així com d’altres
organismes de control i participació en la vida política del
PSC Anoia. La nova executiva presenta un alt nombre
de cares noves i joves que accedeixen per primera vegada a aquest àmbit de decisió
política. D’aquesta manera
es fa efectiva la renovació del
socialisme a l’Anoia. Els nous
membres liderats per Francisco Guisado són en bona
part persones destacades per
la seva feina en la majoria de
les agrupacions socialistes de
l’Anoia i que van tenir responsabilitats importants en les
darreres eleccions municipals.
Dos aspectes destacats de la
nova executiva són la baixa
edat mitjana, situada als voltants dels 39 anys, i l’amplia
representativitat territorial.
Està composta per:

- Francisco Guisado. 1 Secretari (Òdena)
- Noemí Trucharte. Vice-primera secretària (Vilanova del
Camí)
- Daniel Gutiérrez. Secretari
de Política municipal, estratègia i comunicació (Masquefa)
- Carles Cuerva. Secretari d’organització i finances
(Igualada)
- Iolanda Acosta. Secretària de
formació i noves tecnologies
(Montbui)
- Clara Casares. Secretària
d’Acció Política (Igualada)
- Carlos García. Secretari de
desenvolupament sostenible
(Vilanova de Camí)
- Elisabet Tamargo: Secretària
de Polítiques socials, Igualtat i
Cultura (Montbui)
- Josep Palacios. Secretari
d’Esports i vocal d’acció política (Montbui)
- Silvia Faja. Vocal política
municipal (Piera)
- Aaron Alcázar. Vocal política municipal (Capellades)
- Quim Roca. Vocal d’organització i finances (Igualada)
- David Manzanera. Vocal formació i noves tecnologies (La
Torre de Claramunt)
- Jordi Gamero. Vocal de
desenvolupament sostenible
(Tous).
La nova Comissió Executiva
de Federació va ser aprovada
per més del 90% dels delegats.
Miquel Iceta, Primer Secretari
del PSC Anoia va donar per
tancat el III Congrés, esperonant els anoiencs a esdevenir
eina de transformació pels veïns i el territori.

Queixes de veïns del barri de Montserrat
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Associació de Veïns del
barri de Montserrat ha
fet pública una nota informativa de 14 punts que, segons consideren, l’Ajuntament
no ha tingut en compte després de la darrera reunió que

van mantenir el passat gener.
Entre d’altres, l’entitat es queixa de la manca d’informació
sobre les inversions municipals previstes, la inexistència
de notícies sobre la figura de
“l’escombriaire de barri” que
s’havia demanat, el mal estat
de les voreres i el ferm i de la

plaça Montserrat, poca presència policial, invisibilitat
dels passos de vianants, la pobresa existent al barri, conflictes amb persones que recullen
menjar dels contenidors del
supermercat Aldi, o el soroll
dels autobusos que s’aparquen
durant les nits a l’estació.

250 alumnes de sis
escoles de la ciutat han
creat onze cooperatives
REDACCIÓ / LA VEU

U

n any més, aquest
2017 Igualada acull
el projecte Cultura Emprenedora a l’Escola,
impulsat per la Diputació de
Barcelona i que té com a objectiu promoure i fomentar
valors, hàbits i capacitats claus
vinculats a l’emprenedoria en
el cicle superior de l’educació
primària. Enguany, el programa es desenvolupa a les escoles dels Maristes, Escolàpies,
Acadèmia Igualada, Emili Vallès, Col·legi Monalco i Mare
del Diví Pastor i compta amb
la participació de prop de 250
alumnes de 5è de primària.
Un total de 4.700 alumnes
de 137 centres educatius de
63 municipis de la demarcació de Barcelona prenen part
en el projecte durant el curs
2016-2017. Gràcies a aquesta iniciativa, aquests escolars
estan creant un total de 241
cooperatives, 11 de les quals a
Igualada.
Fa uns dies, els equips directius de les cooperatives Art
Marista i Somni Jove dels Maristes, Cooequipe i Coopro de
les Escolàpies, World Creative
i Tropicop de l’acadèmia Igualada, E.V. Coop i Supercoop
de l’Emili Vallès, Cooperapins
i Cooperative Club del Col·le-

gi Monalco i Ecocrafters del
Col·legi Mare del Diví Pastor,
van visitar les instal·lacions
d’Ig-nova Tecnoespai. Durant
la visita van reunir-se amb la
responsable
de
l’Oficina
d’Atenció Empresarial, amb
qui van intercanviar impressions sobre el procés que havien
seguit fins al moment per a la
constitució, l’elecció de l’equip
directiu, el nom, així com
el producte que elaboraran.
També van presentar els estatuts i l’acta de constitució i van
fer efectiva l’alta al registre de
cooperatives.
Igualment, els membres de
la cooperativa van reunir-se
amb el tècnic d’assessorament
empresarial de l’Ajuntament,
amb qui van comentar diferents aspectes sobre l’elecció
del producte, la viabilitat, la
venda o l’estudi de mercat.
Ara, la majoria de cooperatives es troben en ple procés
d’elecció i elaboració dels productes, la venda dels quals es
durà a terme durant el mes de
maig en un mercat al centre
de la ciutat. Aquest és el sisè
any de desenvolupament del
projecte a Igualada, impulsat
per la Diputació de Barcelona
i coordinat, a nivell local, pels
departaments d’Ensenyament
i de Dinamització Econòmica
de l’Ajuntament.
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Institucions i societat civil de la Vegueria Penedès comencen
a treballar sobre el futur del territori
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

’auditori Vinseum de
Vilafranca va ser seu
ahir al vespre, tancada
ja la nostra edició, d’una trobada d’institucions i societat
civil de la Vegueria Penedès
per tal de començar a filar en
comú el futur d’aquest territori. A la trobada hi havia prevista la presència, per part de
l’Anoia, de les diputades Maria Senserrich i Alba Vergés,
així com el tinent d’alcalde de
l’Ajuntament d’Igualada Jordi
Pont i el president de la Unió
Empresarial de l’Anoia, Blai
Paco, entre d’altres.
Cal destacar que el passat

dilluns 20 de febrer el Diari
Oficial de la Generalitat de
Catalunya, va publicar la modificació de la Llei 30/2010,
de vegueries, per a crear la
vegueria del Penedès, de manera que aquest territori, que
inclou tota l’Anoia a excepció
dels municipis del nord de la
comarca, ja és oficial.
Territori independent,
reconegut i respectat
El president de la Plataforma
per una Vegueria Pròpia, Fèlix
Simón, ha explicat que “ara ja
som un territori independent,
reconegut i respectat. Seguim
encara embadalits i amb joioses cares de satisfacció, ara

ET VE DE GUST FER UNA
CALÇOTADA A CASA?

NOSALTRES ET SERVIM
CALÇOTS CUITS
A PUNT DE MENJAR
I AMB LA TRADICIONAL SALSA

que el Penedès pot ocupar el
lloc que li correspon dins l’organització territorial de Catalunya, convençuts que tot allò
que és bo pel Penedès, és bo
per Catalunya, i que ser penedesencs és la millor manera de
ser catalans”.
Assemblea d’alcaldes
i marca turística
L’entitat que ha impulsat la Vegueria Penedès ha llençat ara
dues propostes, que han de ser
paral·leles a la redacció, ja en
marxa, del Pla Territorial del
Penedès. Es tracta de la creació de l’Assemblea d’alcaldes
del Penedès i, de la marca turística Penedès.
Simón explica que “seria genial poder constituir una Assemblea d’alcaldes de l’àmbit
de la Vegueria Penedès, on
cada un d’ells, un total de 72,
tingui veu i vot (per exemple,
un vot per cada 1.000 habitants). L’Assemblea podria ser
presidida pels alcaldes de les
capitals comarcals, de manera rotatòria; i es podrien crear

comissions de treball, una per
cada conselleria, integrada per
la resta d’alcaldes i una representació qualificada d’experts
i assessors del mateix territori”. Aquest consell hauria de
definir des del consens “les
necessitats bàsiques i prioritàries, ser l’interlocutor amb
els funcionaris que siguin
anomenats, el Delegat territorial i els directors dels serveis
descentralitzats... i consensuar la seva distribució entre les
quatre capitals. L’assemblea
pot ser molt útil i tenir raó de
ser, fins que no es constitueixi
el Consell de Vegueria del Penedès”.
D’altra banda, actualment
l’Agència Catalana de Turisme té definides 9 marques
turístiques, i el Penedès està
totalment fragmentat i dividit
entre la Costa de Barcelona,
la Costa Daurada i Paisatges
de Barcelona. L’Anoia no està
situada en cap d’aquestes marques turístiques. Simón proposa que “el futur model turístic català en una república

independent, ha d’evolucionar
en benefici de tot el territori;
cal potenciar per un igual als
seus 8 àmbits veguerials, sense
renunciar a la icona que representa Barcelona a escala mundial. Tenim l’oportunitat de
crear la nostra marca pròpia”, i
en aquest sentit llença la ida de
crear “un Centre d’Interpretació i Promoció de la Vegueria
del Penedès, amb l’objectiu de
fer valdre el territori, que faciliti la promoció i foment del
turisme de la marca Penedès”.

L’EMOCIÓ D’APRENDRE
PORTES OBERTES

diumenge 5 de març d’11h a 13 h

Calçots de proximitat, collits el
mateix dia i cuits a la flama.
Directes del pagès a casa teva.
També oferim salsa de calçots
artesanal elaborada amb
ingredients 100% naturals.
Fes la teva comanda:
655 817 581
terradetapas@gmail.com

www.escolaateneuigualadi.cat
Tel.: 93 803 04 06 / escola@ateneuigualadi.org
Carrer Esquiladors, 13 / Carrer Sant Pau, 9
08700 IGUALADA

Educació Infantil (0-6 anys)
Educació Primària (6-12 anys)
Escola Anoia, Educació Secundària (12-16 anys)
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L’empresa igualadina Cardiosos forma
als Mossos en l’ús de desfribil·ladors

José Reyes Cárdenas,
igualadí centenari
REDACCIÓ / LA VEU

L

’alcalde
d’Igualada,
Marc Castells, i els
tinents d’alcalde Jordi
Pont i Carme Riera, han traslladat aquest divendres, 17
de febrer, la felicitació a José
Reyes Cárdenas en representació del consistori i del conjunt
de la ciutat, pels cent anys que
celebra. A aquesta trobada,

que ha tingut lloc al seu domicili, hi ha assistit gran part de
la família de l’homenatjat. Se
li va lliurar un llibre fotogràfic que repassa les principals
festes i tradicions de la capital
de l’Anoia i també la Medalla
Centenària de la Generalitat
de Catalunya, que el departament de Treball, Afers Socials
i Famílies concedeix a totes les
persones centenàries.

Jubilació d’Antònia Raja a
la llibreria Punt i Coma

La fins ara propietària de la llibreria Punt i Coma del carrer
Masquefa 18, Antònia Raja Bedmar, després de 28 anys venent
diaris, entre ells La Veu de l’Anoia, gaudirà els propers anys
d’una merescuda jubilació. El jove Joan Marc i Tomàs es farà
càrrec de l’establiment a partir d’ara. Molta sort a tots dos en la
nova etapa!

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
www.marcelclaramunt.com

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

REDACCIÓ / LA VEU

L

’empresa de cardioprotecció Cardiosos ha
format a més d’una
trentena d’agents dels Mossos
d’Esquadra de l’Àrea Bàsica
Policial (ABP) Anoia. Durant
dos dies diversos agents que
s’han apuntat voluntàriament
al curs, han aprés a fer ús dels
desfibril·ladors externs automàtics així com diverses maniobres de suport vital bàsic.
L’objectiu de la formació que
Cardiosos ha ofert al cos de
Mossos d’Esquadra és “ampliar la formació en l’ús de Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) al màxim de gent
possible, especialment entre
col·lectius que estan al carrer
i al servei de les persones”, explica el gerent de Cardiosos,
Pep Méndez.
Malgrat que el curs era voluntari, les places van exhaurir-se

ràpidament, “símptoma de
l’interès que tenen els Mossos d’Esquadra en formacions
d’aquest tipus”, apunta Pep
Méndez. Els Mossos d’Esquadra reben classes de primers
auxilis durant la seva formació a l’Escola de Policia, però
“és important rebre coneixements sobre aquest tipus de
dispositius que hi ha al carrer
a l’abast de tothom”, assegura l’Inspector en cap de l’ABP
Anoia, Damià Larriba que
remarca la necessitat de que
els agents sàpiguen utilitzar
“aquest tipus d’eines que permeten salvar vides”. Al mateix
temps, els curs també ha servit
de reciclatge d’alguns dels coneixements apresos a l’Escola
de Policia, explica Larriba que
agraeix a Cardiosos la formació. De moment, els Mossos
d’Esquadra no porten dispositiu DEA als vehicles policials.
Es dóna la circumstància que

ES LLOGA LOCAL CÈNTRIC
Zona c/ Sant Magí d’Igualada de 70m2
Inclou:
-Calefacció
-Neteja
-Wifi
Disposa:
-Llum Natural
-WC
-Sostres alts

No cal fer obres ni instal·lacions
Ideal per: consultes, oficines, estudi...
Preu mensual lloguer 300€ (negociables)
Tracte directe. Interessat trucar al: 696 233 803

l’Anoia és una de les comarques més cardioprotegides
del país, amb desfibril·ladors
a gairebé cada municipi. Per
aquest motiu, durant la formació també s’ha explicat
l’APP per a dispositius mòbils
Cardiocity 112, que geolocalitza la gran majoria de desfibril.ladors de la comarca i
el posiciona al telèfon mòbil
que tothom porta a sobre, al
mateix temps que avisa a les
persones amb formació que
es troben a un quilòmetre a la
rodona de la incidència per a
que puguin actuar.
La importància
d’actuar ràpidament
La cardioprotecció de les ciutats és una necessitat cada
vegada més important ja que
les malalties cardíaques són la
primera causa de mort a Europa i a Espanya moren cada
any més de 25.000 persones de
manera sobtada. A Catalunya
la xifra és de 10 persones al
dia mortes per aturades cardiorespiratòries amb un total
de 3.700 víctimes anuals. Per
tant una actuació precoç i eficaç, amb l’ajuda d’un DEA, és
decisiva davant d’una situació
crítica i pot resultar clau per
aconseguir salvar una vida.
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La Festa del Cargol supera
amb escreix les tres decades

Nova passejada de la Diputació de Barcelona
per a la gent gran a l’entorn d’Igualada

E

l passat dimecres, 15 de
febrer, es va dur a terme
la tercera cita del cicle
2016/17 de passejades per a la
gent gran de la Diputació de
Barcelona, que compta amb la
col·laboració del departament
d’Esports de l’Ajuntament
d’Igualada. En aquesta ocasió,
el municipi organitzador va
ser precisament la capital de
l’Anoia, que va proposar una
ruta per l’entorn de la Conca
d’Òdena. Concretament, els
participants, procedents de
Sant Celoni, El Prat de Llobregat, Santpedor i la mateixa
Igualada, van visitar l’ermita, el

JAUME SINGLA / LA VEU

L

a Confraria del Cargol
que presideix l’igualadí Josep Mussons,
continua convocant la Festa
del Cargol que aquest any ha
arribat a la 31a edició. Entre
els convidats el ballarí Rafael Amargo, l’escriptor Víctor
Amela “per primera vegada
m’he posat corbata”, la cantant i bailaora Maruja Garrido, que va ser musa inspiradora de Salvador Dalí, el
cuiner Nandu Juvany, l’actor
Josep Maria Pou, l’humorista Jordi LP o l’actriu igualadina Lloll Bertran, una altra
incondicional de la festa.
La Festa del Cargol -creada
per l’igualadí Josep Mussons, conjuntament amb
els desapareguts Josep Poch
Soler, el doctor Puigvert o
Mari Santpere- s’ha convertit en una cita cada segon dilluns de febrer al restaurant

Diagonal-Can Soteras de
Barcelona.
En aquesta ocasió, la trobada va servir també per a
lliurar un donatiu de 1200
euros del grup Elvis & Friends per al projecte ARI per
a la atenció d’infants afectats de càncer de l’Hospital
Clínic de Barcelona, mantenint així un dels aspectes
solidaris de la Festa.
A banda de degustar sis varietats de plats de cargols,
durant la festa es reten homenatges i es lliuren reconeixements. Aquest any es
va guardonar a l’escriptor
Carlos Zanon -el que escriu les noves aventures de
Pepe Carvalho- amb el premi Poch Soler, creat precisament des de la Confraria
del Cargol per a reconèixer
als periodistes i escriptors
catalans.

Som
productors
Mercat la Masuca 85-88
08700 Igualada
T. 938 037 604
carnsduran@gmail.com

museu i el mirador de La Tossa
i, tot seguit, van caminar aproximadament 8 quilòmetres
fins arribar al nucli antic de
Santa Margarida de Montbui.
La trobada va finalitzar amb
un dinar al gimnàs del com-

plex esportiu de Les Comes, on
van rebre la benvinguda de la
regidora d’Esports de l’Ajuntament, Rosa Plassa. La propera
passejada tindrà lloc a El Prat
de Llobregat el dimecres, dia
22 de març.
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L’assemblea Impuls tria 14 propostes
per al pressupost municipal de Joventut
REDACCIÓ / LA VEU

P

er quart any consecu·
tiu, aquest 2017 el de·
partament de Joventut
de l’Ajuntament d’Igualada
destina al projecte Impuls una
part del seu pressupost, con·
cretament 15.000 euros, mil
més que en l’edició precedent.
Aquesta iniciativa, seguint el
model de pressupost parti·
cipatiu, converteix els joves
en protagonistes i els permet
avaluar i escollir quines pro·
postes, elaborades i suggeri·
des per ells mateixos, el con·
sistori acabarà incorporant a
la seva agenda d’actes.
L’assemblea de joves per a
escollir els projectes que es
duran a terme aquest any
amb aquests recursos es va
celebrar dissabte passat, 11 de
febrer, a l’equipament juvenil

La Kaserna, i hi van assistir
una trentena de nois i noies
de la ciutat. En total, es van
presentar quinze idees en for·
mat vídeo i catorze d’aquestes
van ser finalment selecciona·
des per a formar part de la
programació jove d’Igualada,
que es desenvoluparà entre
els mesos de març i octubre.
Les propostes escollides, que
ja es poden consultar al web
www.igualadajove.cat, s’en·
globen dins un ventall molt
ampli de diferents àmbits,
com poden ser la formació,
el treball comunitari, els con·
certs, la Festa Major, les arts
plàstiques i escèniques,
l’audiovisual, la cooperació,
el medi ambient i la salut. En
aquest sentit, es duran a ter·
me, entre altres, jornades per
a potenciar les pròpies capa·
citats i el potencial, iniciatives

de solidaritat i sensibilització
especialment enfocades als
joves, exposicions, tallers de
creació, conferències i cinefò·
rums o esdeveniments musi·
cals i festius.
Des del departament munici·
pal de Joventut es vol agrair
la participació de tots els jo·

ves participants en la creació
i la selecció de les propostes.
La programació de l’agenda
jove Impuls s’anirà publicant
al web del departament de
Joventut i a les seves xarxes
socials, a la pàgina de Face·
book “Kaserna” i al perfil de
Twitter @IgualadaJove.

Termini obert per presentar propostes
per a la decoració exterior de Cal Badia

L’1 de març, xerrada
informativa a Igualada
sobre les clàusules terra
El departament de Consum
de l’Ajuntament d’Igualada,
en col·laboració amb la Dipu·
tació de Barcelona, proposa
una xerrada informativa al
voltant de les clàusules ter·
ra en contractes hipotecaris.
L’acte, que serà gratuït i d’ac·
cés obert a tothom, tindrà lloc
a l’Espai Cívic Centre (c/ Tri·
nitat, 12) el proper dimecres,
dia 1 de març, a les 19h. Amb
l’entrada en vigor del Reial
Decret Llei 1/2017, de 20 de
gener, de Mesures Urgents de
Protecció de Consumidors en
Matèria de Clàusules Sòl, s’ha
establert un sistema extraju·
dicial per recuperar els diners
de les clàusules sòl indeguda·
ment cobrades per les enti·
tats financeres a les persones
consumidores. En aquesta
xerrada, els assistents podran
conèixer els aspectes bàsics
d’aquesta nova legislació i re·
soldre els seus dubtes.

REDACCIÓ / LA VEU

E

l departament de Jo·
ventut de l’Ajuntament
d’Igualada ha convocat
una nova edició del concurs
Joves per la Creativitat. Fins
el proper 17 de març els joves
interessats podran presentar
les propostes que, en aquesta
edició, hauran de tenir com a
finalitat definir la imatge ex·
terior del futur espai per joves
de Cal Badia amb un graffiti de
gran format o un mural. L’ob·
jectiu d’aquesta expressió d’art
urbà és convertir Cal Badia en
un espai de referència per als
joves, al mateix temps que es
pugui promocionar i difondre
l’obra creativa des d’una visió
cívica i es canalitzi la creativi·
tat. Tota la informació relaci·
onada amb aquesta convoca·
tòria i les bases del concurs ja
es poden consultar accedint al
web www.igualadajove.cat.

El conseller de Salut
de la Generalitat, Toni
Comín, visita Igualada
El conseller de Salut de la Ge·
neralitat de Catalunya, Toni
Comín, ha visitat Igualada
aquest dijous, 16 de febrer.
A la seva arribada a la capi·
tal de l’Anoia ha estat rebut
a l’Ajuntament per l’alcalde,
Marc Castells, la delegada
del Govern a la Catalunya
Central, Laura Vilagrà, regi·
dors del consistori, i la Sín·
dica Municipal de Greuges,
Rosa Sánchez. Ha signat el
Llibre d’Honor, ha mantin·
gut una reunió amb l’alcalde
per tractar temes d’interès
per la ciutat i, posteriorment,
s’ha desplaçat fins l’Hospital
d’Igualada, on tenia progra·
mada una visita a les instal·
lacions i diferents trobades
amb la direcció i els profes·
sionals del centre.
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Trilogi creix un 36,4% al 2016 i canvia el nom
de la marca per TLG Commerce

T

rilogi, empresa líder
en solucions per a
comerç electrònic, ha
incrementat un 36,4% la seva
facturació durant el passat
2016. L’empresa, que al 2015
va facturar 2.470.000€ ha arribat als 3.370.000€ durant
l’exercici 2016.
La bona acollida de la solució
eCommerce per part de les
marques internacionals que
treballen amb aquest software, empeny a la companyia a
apostar por la globalització
del seu mercat. En aquest
sentit, a partir d’aquest febrer, Solutions Trilogi S.L.
deixa enrera la marca Trilogi per passar a denominarse
TLG Commerce.
Objetiu econòmic per a 2017
Amb dues delegacions a Àsia
-Hong Kong i Shanghái- i la
recent obertura d’una oficina
a Barcelona aquest 2016, l’objectiu econòmic de la companyia és assolir una facturació
de 4M€ als mercats d’Espanya i Àsia al 2017.
L’objectiu per al mercat asiàtic és repetir, per segon any
consecutiu, un increment de
facturació del 70%, a més de
consolidar-se com una de les
agències eCommerce amb
solució pròpia de software i
hosting a Xina i als països de
la seva àrea d’influència.
L’estimació de facturació per
a l’any 2016 preveia un creixement que situava la xifra
de tancament en els 3’2M€,
però la bona feina realitzada per l’equip humà de TLG
i el continu creixement del

sector eCommerce ha permès superar aquesta previsió. Pel que fa a recursos humans, en l’exercici anterior es
va completar l’ampliació de
plantilla prevista per l’àrea
de màrqueting, que reforça les estratègies online dels
clients de TLG Commerce.
Actualment l’empresa dóna
servei a més de 300 marques
entre les que destaquen Media Markt, Lacoste, Herman
Miller, Volkswagen, Munich,
o Yerse.
Novetats per a 2017
La solució eCommerce, de la
companyia establerta a Igualada (Barcelona, competeix
amb les millors solucions
que existeixen actualment a
nivell mundial. Per aquest
motiu durant el 2017, l’equip
d’I+D continuarà llançant
nous productes. Un dels més
destacats és una nova eina
que sorprendrà al sector i que
connectarà les marques amb
els consumidors d’una forma
més directa. Un nou projecte
que es detallarà d’aquí a poc
temps i que no deixarà indiferent a ningú.
Una altra de les novetats de
LogiCommerce per aquest
2017 serà el llançament d’una
nova eina, el Total Ecommerce Analytics (TEA) que posarà a l’abast dels eCommerce
Manager una gran quantitat
d’informació (eCommerce +
Analítica). Aquesta eina s’ha
dissenyat per facilitar la presa
de decisions en temps real
dels responsables de les botigues online.

Nou curs d’Igualada
Comerç: comerç a través de
les xarxes socials
Igualada Comerç ha programat el següent curs de formació, totalment gratuït per
les persones en actiu (autònoms o Règim General):
COMERÇ A TRAVÉS DE
LES XARXES SOCIALS
L’horari del curs serà els dilluns de 9:30-11:30h i els dijous de 15:00-17:00h amb un
total de 30 hores. Començarà a partir del 24 d’abril i es
desenvoluparà els següents
dies: 24 i 27 d’abril, 4, 8, 11,
15,18, 22, 25 i 29 de maig i 1,
5, 8, 12 i 15 de juny.

El curs es portarà a terme a
l’aula de formació d’Igualada Comerç, al c/La Torre, 5,
Igualada. Com que les places
són molt limitades (màxim
15), es reservaran per rigorós
ordre d’inscripció. La data límit d’inscripcions és el 31 de
març de 2017.
Per a més informació i inscripcions cal dirigir-se al
nostre local del carrer La
Torre, 5 o es pot trucar al
telèfon 938 051 419 o enviar
un e-mail a:
info@igualadacomerc.cat .
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

ORIOL AMAT @oriolamat

Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
“De Guindos: Cataluña crece pq los inversores descartan
la independencia”

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
Nou rècord històric d’exportacions: Catalunya ven més de 65.000
milions a fora per primera vegad

En una economia com la nostra, on les empreses
són molt dependents del crèdit bancari,
el qual representa un 97%, excloent els préstecs
entre empreses, fa que aquestes estiguin
exposades a patir una nova crisi financera

Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

Más precariedad = menos ingresos = menos gasto público =
menos Estado. (El País Negocios 19.02.2017)

Sempre és recomanable
arribar a un acord abans de
culminar* els disgustos
familiars en una subhasta
pública per l’habitatge heretat.

MARTA ALSINELLA

CARLOS JIMÉNEZ

M. ALSINELLA

C. JIMÉNEZ

MARTA ALSINELLA Coach financera i empresarial - Directora de l’àrea de consultoria de Grup Carles
@martaalsinella

VERITATS O MENTIDES SOBRE EL FINANÇAMENT

A

partir de l’any 2008 les empreses espanyoles es van veure afectades
per una disminució del crèdit bancari molt important degut a la crisi econòmica que hem viscut. Durant l’any 2015 s’han llegit diversos
titulars de premsa manifestant que els bancs havien obert l’aixeta
del finançament bancari a empreses i famílies. Anem a comprovar si realment
ha estat així analitzant la situació d’aquest últim any 2016 respecte el 2008.
El crèdit a famílies ha passat de 813bn d’euros al 2010, a 655bn d’euros a setembre de 2016, la qual cosa implica una reducció del 20% respecte el 2008
i una reducció de l’1,8% durant aquest 2016, continuant amb el seu desapalancament. Pel que fa a la concessió de noves operacions de crèdit bancari, el
volum acumulat anual s’ha situat en 66,2bn d’euros a octubre de 2016 respecte
als 123,4bn d’euros del 2010.
El crèdit a empreses era de 604bn d’euros a setembre de 2016 i de 1.013bn
d’euros al 2010, cosa que representa una disminució del 40,6% respecte el 2008
i del 7,7% durant aquest 2016, degut a l’amortització més elevada de crèdits
respecte a noves operacions. De fet, la concessió de noves operacions a empreses petites fins a un import de 250.000€ ha repuntat un 4,2% aquest 2016;
per imports entre 250.000€ i 1 milió d’euros s’ha reduït un 1,9%, i les grans
empreses que demanen préstecs de més d’un milió d’euros ha disminuït un
33,5% fins octubre de 2016, degut a nivells baixos d’inversió i al fet que han
recorregut a altres fonts de finançament, com l’emissió de deute o capital en els
mercats de capital.

En conclusió, podem dir que l’estoc de crèdit bancari viu al sector privat (famílies i empreses residents) s’ha reduït un 4,8% durant aquest 2016, acumulant una
caiguda del 32,1% des del 2008, tot i això, el ritme de caiguda s’ha moderat des
de finals de 2013. El volum de noves operacions de crèdit fins octubre de 2016
s’ha reduït un 13,8%. Estem, doncs, en un entorn on el PIB ha recuperat els nivells del 2010 i, en canvi, el crèdit està a nivells inferiors als d’aquest mateix any.
Algú podria dir que han aparegut nous canals de finançament alternatius. És
veritat, però el seu efecte és molt marginal i no compensa la disminució dels
saldos vius de crèdit a famílies i empreses residents. No obstant això, en una
economia com la nostra, on les empreses són molt dependents del crèdit bancari, el qual representa un 97%, excloent els préstecs entre empreses, fa que
aquestes estiguin exposades a patir una nova crisi financera, si es dóna el cas,
motiu pel qual haurien de considerar explorar fonts de finançament alternatives que actualment quasi només són utilitzades per les grans empreses (com els
mercats borsaris o de deute), o a través d’altres mecanismes com el crowdfunding, capital risc o business angels. Una bona opció és presentar els projectes
de creixement de les empreses a fòrums d’inversió, com el que es durà a terme
a Igualada el proper mes de març, ja que permet trobar inversors que poden
aportar capital, contactes i coneixement per ajudar a fer créixer les empreses; el
que s’anomena SMART MONEY.
* Dades del butlletí estadístic del Banc d’Espanya

CARLOS JIMENEZ Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

QUÈ PUC FER SI UN DELS MEUS GERMANS NO VOL VENDRE L’HABITATGE QUE HEM HERETAT?

E

l problema que tenia el meu client, en Joan, era bastant habitual: ell i
els seus tres germans havien heretat un pis dels seus pares i després de
fer la corresponent acceptació de l’herència i adjudicació del mateix per
quartes parts indivises amb la seva corresponent liquidació de l’Impost
de Successions i l’anomenada Plusvàlua municipal -Impost sobre l’increment del
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana-, es varen trobar que un dels germans,
en Ramon, no volia vendre el pis i bloquejava qualsevol intent de venda, rebutjant
totes les ofertes de compra que sorgien. En un intent de solucionar-lo, en Joan, va
plantejar la possibilitat de quedar-se ell mateix l’habitatge, compensant a la resta
dels seus germans.
El nostre Codi Civil Català diu que: “Qualsevol cotitular pot exigir, en qualsevol
moment i sense expressar els motius la divisió de l’objecte de la comunitat”. La comunitat implica una copropietat del pis heretat entre en Joan i els seus germans en
el que cada propietari o titular té la cotitularitat sobre tot l’habitatge en proindivís,
tenint cadascun d’ells una quota.
- De quina manera por fer-se la divisió? Aquesta divisió por fer-se:
a) Per tots els propietaris per unanimitat, és a dir, la realitzen tots els germans, si
finalment convencen a en Ramon, de comú acord mitjançant escriptura pública
notarial adjudicant-se un dels germans l’habitatge i compensant en metàl·lic a la
resta per l’import corresponent a la seva respectiva quota de propietat.
b) Judicialment mitjançant l’anomenada “acció de divisió de la cosa comuna”.
c) Mitjançant àrbitres o mediadors designats per unanimitat per tots els germans.
- Com tributa la dissolució de comunitat?: En el cas d’arribar a un acord entre
tots els germans i procedir a la formalització de l’escriptura pública en la que s’adjudiqui a en Joan l’habitatge, compensant als seus germans en metàl·lic, els impostos
aplicables, independentment del IRPF que en el seu cas pogués aplicar-se, són els
següents:
a) Impost d’Actes Jurídics Documents: és liquida pel 1,50% del valor total del bé,

independentment de si existeix alguna càrrega sobre el mateix.
b) Plusvàlua municipal: depèn de cada Ajuntament, a Catalunya és bastant *usual
*comú que en els casos habituals en que l’adjudicació d’un dels germans és en proporció a la seva quota i compensa en metàl·lic als seus germans no tributa, doncs
és un acte translatiu de la propietat.
- Què passa si l’habitatge té una hipoteca i se’l queda un dels germans, alliberant els altres del seu pagament?
Aquest pacte és plenament vàlid entre els germans, però té l’inconvenient de què
si deixa de pagar, l’entitat bancària podrà reclamar a tots els germans si no ha donat
el seu consentiment a què el deute se’l quedi un d’ells, alliberant els demés. Això
comporta dos greus problemes per a la resta dels germans:
a) A més a més seguiran apareixen en l’anomenada CIRBE (Central d’Informació
de Riscos) com a deutors del préstec, amb els problemes que els pugui ocasionar
per a futurs préstecs que vulguin sol·licitar. Tot i així, si el banc reclama a tots els
germans, aquest podran adreçar-se judicialment contra el germà que se’l va quedar.
- És necessari especificar els motius de voler iniciar l’acció judicial de *dissolució cosa comuna?: no, tal i com senyala el nostre Codi Civil, no hi ha necessitat
de cap motivació, però si que és necessari efectuar un requeriment previ al germà
que no vulgui procedir a la venda per tal de demostrar la seva negativa a la venda
del bé heretat.
- Com acaba l’acció judicial de divisió de la cosa comuna?
Doncs acaba amb una subhasta pública de l’habitatge heretat, però té l’inconvenient greu què molt probablement el valor obtingut de la subhasta sigui molt inferior al que haguessin obtingut els germans en cas d’haver-se venut a un tercer o
haver-se acordat adjudicar-lo a un dels germans, compensant en efectiu metàl·lic
a la resta.
Per la qual cosa, sempre és recomanable arribar a un acord abans de culminar* els
disgustos familiars en una subhasta pública per l’habitatge heretat.
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L’Ajuntament d’Igualada posa en marxa dos nous plans per a la
reposició de l’arbrat i per a l’adequació dels escocells
REDACCIÓ / LA VEU

L

a regidoria de Qualitat
Urbana de l’Ajuntament
d’Igualada ha posat en
marxa aquest any 2017 dos
nous plans de manteniment
relacionats amb l’arbrat a la
via pública.
N’ha explicat els detalls el segon tinent d’alcalde i encarregat d’aquesta àrea, Jordi Pont.
D’una banda, s’ha reprès el Pla
de Reposició de l’Arbrat, que
es va dur a terme entre els anys
2001 i 2007 i que, des d’aleshores s’havia vist interromput. Persegueix dos objectius:
la reposició dels arbres que,
per efectes de la climatologia,
les malalties o la vellesa, han
desaparegut i, a més, la substitució progressiva d’aquelles
espècies considerades poc indicades en algunes ubicacions
concretes. Aquest seria el cas
per exemple, de plataners o
oms plantats en voravies estretes, que acaben ocasionant
molèsties a les terrasses dels
habitatges i requereixen una
despesa anual important en
tasques d’esporga.
A dia d’avui Igualada compta amb més de 30.000 arbres
a la via pública, però s’han
identificat 1.240 punts més
on caldria replantar o substituir l’arbrat. 670 d’aquestes
localitzacions corresponen al
polígon industrial de Les Comes i 570 a zones residencials
del conjunt de la ciutat, majoritàriament als districtes de
Llevant i de Les Comes. Tal i
com ha avançat Pont, inicialment “es prioritzaran les àrees
residencials per davant de les
industrials a l’hora d’executar

aquestes tasques”. El polígon
de Les Comes, mentrestant,
està sent objecte els últims
anys d’un pla de manteniment
específic centrat fonamentalment en les voreres i l’accessibilitat.
Aquest any, amb una inversió
prevista de 50.000 euros, es
reprendrà aquest Pla de Reposició de l’Arbrat substituint els
arbres de la Plaça de la Bomba
i del Parc del Trànsit, al carrer
Gardènies, molt perjudicats
pels episodis de nevades i ventades dels darrers anys. Es reposaran també arbres en altres
punts de la ciutat, fins a arribar a una setantena de noves
unitats al llarg d’aquest 2017.
Manteniment i millora dels
escocells
En aquesta mateixa línia de
millora de l’entorn i la via pública, aquest any s’ha iniciat
també un nou Pla d’Adequació dels Escocells. Amb el pas
dels anys i els efectes de les
pluges successives, els clots
a les voreres que rodegen les
soques dels arbres s’han anat
fent més fondos. Això genera
punts on s’acumula la brutícia
i també possibles elements
d’inseguretat per als vianants.
En alguns casos, fins i tot
queden al descobert els tubs
del rec automàtic.
Per això, el Serveis Municipals i la Unitat de Barris
estan documentant tots els
escocells on cal reomplir i
anivellar o bé on cal refer el
paviment del seu voltant, sovint aixecat per les arrels dels
arbres. En base a aquesta tasca de documentació, ja s’ha
començat a actuar en dese-

ES NECESSITA:

PASTISSER /A
DE DIMARTS A DIUMENGE
AMB EXPERIÈNCIA
LLOC DE TREBALL
A IGUALADA
Interessats enviar CV a:
classificatsveuanoia@gmail.com
indicar com assumpte ref. 10150

nes d’escocells, prioritzant en
aquesta primera fase les vies
principals i que habitualment
concentren més trànsit de
persones a peu, com el Passeig Verdaguer o l’Avinguda
Barcelona, entre altres.
Les primeres tasques, que
s’estan enllestint aquest primer trimestre de 2017, con-

sisteixen a reomplir amb
sauló i reduir la fondària de
150 escocells, una solució
pràctica que alhora permet
que les arrels respirin. S’està
actuant en escocells dels sis
districtes residencials de la
ciutat, amb major incidència
a Llevant, Les Comes i Pla de
Sant Magí, els tres que més

mancances presentaven, i en
menor mesura a Centre, Sesoliveres i Pla de Sant Magí.
La voluntat de l’Ajuntament,
segons Jordi Pont, és enllestir aquest any l’inventari
d’escocells en els quals caldrà actuar i mantenir aquestes accions d’adequació els
propers anys.

Ajuntament de La Torre de Claramunt
Anoia

ANUNCI.

Aprov. Inicial plec clàusules i licitació concurs concessió servei bar-restaurant Torresport.
El Ple de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt de data 15 de febrer de 2017, ha adoptat l’acord de licitació
pública del contracte de concessió del servei de Bar-Restaurant de Torresport, obrint un termini de presentació
d’ofertes de 20 dies naturals des de la publicació del corresponent anunci al BOP per tal que els interessats
puguin presentar la seva oferta .
Les bases concretes les podeu consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament:
www.latorredeclaramunt.cat
Condicions bàsiques de la licitació:
1.- Objecte del contracte: Concessió del servei de Bar-Restaurant del recinte de Torresport.
2.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació: Concurs obert amb diversos criteris
de valoració per a l’adjudicació.
3.- Cànon de concessió mínim: 550.-€/mensual.
4.- Durada de la concessió: 4 anys prorrogables 2 anys mes.
5.- Garanties: Garantia provisional: 3.000,00.-€. Definitiva: 8.000,00.- (millorable a l’alça).
6.- Obtenció de documentació: Oficines municipals en horari d’atenció al públic i plana web municipal .
7.- Termini de presentació d’ofertes: 20 dies naturals des del de la publicació de l’anunci al BOP.
8.- Documentació a presentar: L’especificada a la clàusula 15 del Plec de clàusules economicoadministratives.
9.- Lloc de presentació d’ofertes: Registre General de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt, de dilluns a
divendres de 9.30 a 14.30 hores i dilluns i dimecres de 17.00 a 20.00 hores.
10.- Obertura de la documentació i de les propostes: el dimecres hàbil següent al de la finalització
del termini de presentació d’ofertes, en sessió pública.
11.- Despeses dels anuncis: Seran a càrrec de l’adjudicatari, fins a un import màxim de 500.-€.
La Torre de Claramunt, 16 de febrer de 2017.
Lluis Colau Asensio
El secretari.
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Piera s’incorpora a la vegueria del Penedès
PIERA / LA VEU

P

iera s’incorpora a la
nova vegueria del Penedès després que el ple
del Parlament de Catalunya
hagi aprovat la llei d’Adaptació de la Llei de vegueries,
que suposa la incorporació en
la divisió territorial catalana
aprovada el 2010.
D’aquesta manera, la vegueria
del Penedès estarà formada
per 72 municipis de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix
Penedès, el Garraf i l’Anoia,
amb l’excepció dels municipis
de Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós,
Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana, que seguiran
formant part de la vegueria de
la Catalunya Central.
En la votació al Parlament de
Catalunya hi van ser presents
alcaldes i regidors de les comarques afectades, entre els
quals hi era el primer tinent

Nova edició del
concurs de cartells
de la Fira del Sant
Crist
El treball guanyador
s’emportarà un premi
de 175 € i serà la imatge
de la campanya per promoure l’esdeveniment,
que se celebrarà els dies
22 i 23 d’abril

d’alcalde de l’Ajuntament de
Piera, Josep Llopart.
Amb la nova divisió territorial
hi haurà vuit vegueries: Barce-

lona, Girona, Lleida, el Camp
de Tarragona, les Terres de
l’Ebre, l’Alt Pirineu, la Catalunya Central i el Penedès. El

desplegament, però, d’aquesta
nova divisió territorial continua aturada pel Tribunal
Constitucional.

L’Ajuntament de Piera ha publicat les bases del concurs de
cartells de la Fira i les Festes
del Sant Crist que se celebraran els dies 22 i 23 d’abril. Durant tot el cap de setmana, hi
haurà activitats lúdiques i culturals al voltant d’aquest esdeveniment que arriba a la seva
vint-i-vuitena edició i que ha
esdevingut un referent comarcal, tant per l’organització de
la mateixa fira com pel nombre de visitants.

El Carnaval ja és aquí!
Divendres la rua de
l’escola bressol El Gall
Mullat donarà el tret
de sortida a uns dies
de celebració que
finalitzaran el dia 1 de
març amb l’enterrament
de la sardina
PIERA / LA VEU

A

pocs dies per a la celebració del Carnaval, Piera ja es prepara per gaudir d’uns dies
de festa i disbauxa. El tret de
sortida es donarà divendres
24 de febrer a les 16.45 h
amb la rua de l’escola bressol
El Gall Mullat. Com en anteriors edicions, estarà oberta
a la participació de tothom,
i finalitzarà a la Nau de Cal
Sanahuja amb animació infantil i xocolatada per a tots
els assistents.
Dissabte dia 25 serà el torn
de la gran Rua de Carnaval,
a partir de les 19 h, amb desfilada de carrosses i comparses. Aquestes sortiran del
parc del Gall Mullat i faran
un recorregut per diversos

carrers de la vila fins arribar
a la Nau on es llegirà el pregó
de Carnaval i es lliuraran els
premis del concurs. Hi haurà reconeixements per a les
dues millors carrosses i per
a les dues millors comparses,
que hauran d’estar formades
per un mínim de 15 persones
disfressades. El jurat valorarà la creativitat, l’originalitat

i també l’ambient musical i
la coreografia durant el recorregut. Les inscripcions es
tancaran dimecres 22 de febrer. Un cop lliurats els premis, tots els participants podran gaudir d’una gran festa
brasilera.
Diumenge seran els més petits els que podran gaudir del
Carnaval infantil. La Nau de

Cal Sanahuja serà l’escenari
de la festa en la qual no faltarà la desfilada dels infants
disfressats, animació infantil, i xocolatada.
El Carnaval 2017 s’acomiadarà dimecres dia 1 de març
amb l’enterrament de la sardina. Hi haurà una comitiva
fúnebre i una sardinada popular a la plaça del Peix.

El concurs de cartells pretén
fomentar la participació de
la ciutadania així com la seva
creació artística. Hi poden
participar els majors de 16
anys empadronats a Piera que
compleixin els requisits que
n’estableixen les bases, entre
els quals hi ha que les obres
han de ser originals i inèdites
i que en el disseny ha d’aparèixer l’escut oficial de l’Ajuntament i el text «Fira i Festes
del Sant Crist de Piera – abril
2017». Es pot utilitzar qualsevol estil o tècnica que permeti
la fotoreproducció i la impressió en color. Caldrà presentar
les propostes amb un lema o
pseudònim al darrera que permeti identificar-les i adjuntant
un sobre tancat amb les dades
personals del seu autor.
Les persones que hi vulguin
participar tindran fins al dia
24 de març per a presentar les
seves propostes en el Registre
Municipal de l’Ajuntament.
El treball guanyador rebrà un
premi de 175 € i serà la imatge
que s’utilitzarà per difondre la
celebració de la Fira i les Festes del Sant Crist de Piera. Hi
haurà també un segon premi
de 100 € i un tercer de 50 €.
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El CAP Piera, un centre de salut millor
per a usuaris i professionals
El conseller de Salut, Antoni Comín, va presidir fa uns
dies l’acte d’inauguració del
nou CAP que el Govern de
la Generalitat ha construït
a Piera (Anoia). Comín va
subratllar que la cita suposava un dia d’orgull per als ciutadans de Piera i també per
a tots els catalans, perquè es
demostra el paper transcendental de l’atenció primària,
“una de les claus de l’èxit del
nostre model de salut”.
El nou centre, que ocupa
1.760 m2, s’ha construït en
un terreny cedit per l’Ajuntament de Piera. Distribuït en
dues plantes disposa d’àrees
per l’atenció primària i espais per a l’equip de professionals de la base de 24 hores
del suport vital bàsic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El conseller de Salut
de la Generalitat va
inaugurar la setmana
passada el nou Centre
d’Atenció Primària de
Piera, que presta servei
a unes 17.000 persones
L’Equip d’Atenció Primària
Piera, gestionat per l’Institut
Català de la Salut (ICS), disposa de 6 consultes de medicina general, 6 d’infermeria,
3 de pediatria, 3 d’infermeria
de pediatria, 2 d’odontologia, 6 polivalents (atenció a
la dona, serveis socials i altres), una àrea d’educació sanitària, i una àrea d’atenció
continuada amb 3 sales de
consulta, una sala de tractaments i 3 boxs d’extraccions. El centre també compta
d’una biblioteca i sala de reunions, àrea de personal i àrea
d’emmagatzematge.
L’espai va entrar en funcionament fa uns mesos després
d’una inversió d’uns 3 milions d’euros i presta serveis a
unes 17.000 persones. El nou
CAP suposa una millora en
l’accessibilitat dels usuaris,
així com també una dignificació dels serveis, ja que
adequa i millora l’espai físic

de l’anterior i atorga als professionals de la salut i a la
població de Piera un suport
estructural més adient a les
seves necessitats.
A la inauguració també van
assistir l’alcalde del municipi, Jordi Madrid; la delegada
del Govern a la Catalunya
Central, Laurà Vilagrà; la gerent de la Regió Sanitària de
la Catalunya Central, Marta
Chandre, i la directora gerent de l’ICS, Candela Calle,
entre d’altres.
Més millores i inversions
de Salut pel 2017
Durant l’acte, el conseller
també va destacar un cop més
el bon funcionament dels
serveis públics de salut i va
posar en valor l’excel·lència
dels professionals: “Li devem
als ciutadans que els nostres
professionals treballin en bones condicions”, va remarcar,
en referència al nou centre
sanitari de Piera. En aquest
sentit, va afegir que la primària també s’ha d’adaptar
als nous canvis culturals, demogràfics i tecnològics de la
societat i per aquest motiu el
Departament està impulsant
un gran reforma.
En aquest sentit, el pressupost de despeses del Departament de Salut per a aquest
any preveu finançar inversions per valor de 249,2 milions d’euros, gairebé un 10%
més que als comptes del
2015. En concret, es contemplen un total de 97 actuacions previstes arreu del territori, 59 de les quals a l’àmbit
de l’Atenció Primària, 33 a
l’Atenció Hospitalària i 5 a
l’Atenció en Salut Mental.

L’espai disposa d’àrees
per l’atenció primària
i per a l’equip de
professionals de la
base 24 hores del
suport vital bàsic del
Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM)

Població
assignada:

Inversió de
3 milions
d’euros

17.000
persones

Consultes:
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Pressuspost
d’inversions
de Salut
pel 2017:
249,2
milions
d’euros

Superfície construïda: Més de 1.700m2
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La UCE celebrarà diumenge
la matança del porc, “una festa
gastronòmica i d’amistat”

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a Unión Cultural Extremeña Anoia prepara per aquest diumenge
una de les festes tradicionals
de l’entitat: la matança del
porc. Una activitat que vol
esdevenir una festa gastronòmica però sobretot una oportunitat per compartir amb familiars i amics.
Paco Nevado, president de
l’entitat, recordava com es feien i es vivien les matances fa
40 anys a Extremadura. Era
una festa que durava dos dies
i que assegurava l’aliment de
la casa però que també servia
per estrènyer llaços d’amistat i
veïnatge.
Recuperar l’antiga tradició
de l’embotit a mà
La matança del porc es portarà a terme aquest diumenge
al Parc Fluvial i té poca cosa a
veure amb les que es feien els
primers anys a Vilanova. El
porc es mata a l’escorxador i
ja ve preparat per fer l’activitat
que consistirà en fer l’embotit.
Els actes començaran a partir
de les nou del matí amb un
àpat a base de migas i aiguardent pels més valents i café
amb llet. A les 11 h es repartirà pa amb botifarra i cansalada que es podrà coure en les
graelles que habilitarà l’entitat
i per dinar, es servirà el tradicional cocido, amb el caldo

dels cigrons.
Qui vulgui participar d’aquesta festa gastronòmica pot reservar els seus tiquets a l’entitat o bé comprar-los el mateix
dia al Parc Fluvial. L’entitat ha
fet una previsió per a 200 persones.
Quatre activitats per al mes
de març
Les activitats de la UCE Anoia seguiran el proper mes
de març. Per al dia 5 preparen una calçotada, un acte
restringit a socis i amics de
l’entitat que reunirà al Parc
Fluvial més d’un centenar de
persones. Nevado ha aprofitat
el moment per fer demanar a
les autoritats locals que s’arrangin els sots del parc.
La UCE també celebrarà enguany, i concretament l’11
de març, el Dia de la Dona
treballadora. Una activitat
reivindicativa que s’obre tant
a dones com a homes, a qui
Nevado, ha convidat especialment a participar-hi.”Sovint
els homes de la meva edat
ens tornem massa còmodes
i ens resistim a participar en
aquests actes malgrat que som
conscients de la problemàtica
existent”.
Al finalitzar aquest acte, l’entitat oferirà als assistents un
berenar amb xocolata amb
xurros.
El tercer cap de setmana de
març, i com a preludi de la

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

Una sessió informativa que
pot ajudar a salvar vides
VILANOVA DEL C.

Romeria en honor a la Virgen
de los Hitos, la Unión Cultural
Extremeña Anoia celebrarà
un sopar en honor a la Verge.
Sopar i espectacle que anirà
a càrrec del grup de playback
Teatro 60 i que es farà al gimnàs de l’Escola Marta Mata.
I acomiadaran el mes de març
amb la tradicional Romeria,
que incorpora enguany la tradicional competició de petanca i una novetat, una carrera
de genets a cavall que intentaran competir per agafar una
cinta.
Els actes religiosos també estaran presents en aquesta romeria que començarà amb la
sortida en processó de la imatge, que comptarà amb l’acompanyament de la banda de
cornetes i tambors de Fàtima.
I la música arribarà durant la
sobretaula, amb les actuacions dels grups de cors i danses
de l’entitat i de l’Hospitalet de
Llobregat.
Viatge de Setmana Santa a
Extremadura
Tot i que ja serà al mes d’abril,
des de la UCE ja s’ha començat
a preparat també el viatge de
Setmana Santa. De moment,
ens ha explicat Paco Nevado,
hi ha unes 18 persones inscrites i han demanat un mínim
de 30 per fer l’activitat. Per a
més informació i inscripcions
podeu posar-vos en contacte
amb l’entitat.

/ LA VEU

El pròxim divendres es fa la
sessió informativa sobre l’ús
dels desfibril·ladors o DEA
a Vilanova del Camí. Demà
dimecres és el darrer dia per
fer les inscripcions prèvies,
tot i que és un acte gratuït.
Començarà a dos quarts de
vuit del vespre, a Can Papasseit. Els experts explicaran
a qui vulgui participar de la
sessió formativa, què és un
DEA i com s’ha d’utilitzar
en cas de parada cardiorespiratòria. Podeu fer la vostra
inscripció trucant a l’Ajuntament al 93 805 44 22 o per
correu electrònic a vilanovac@vilanovadelcami.cat.
El DEA és un aparell que
cada vegada es pot trobar a
més llocs i que el pot utilitzar tothom amb uns mínims
coneixements de primers auxilis. En cas d’emergència i
d’aturada cardíaca, si sabem
fer una RCP –és a dir una
reanimació cardio pulmo-

nar- podem donar més possibilitats de sobreviure a la
persona fins que arriba l’ambulància. La idea d’aquesta
sessió és ensenyar a realitzar
una RCP correcte i posar-la
en pràctica amb l’ús del DEA.
Vilanova del Camí ja disposa
de sis DEA, dos mòbils instal·lats al cotxe de la Policia
Local i al vehicle de Protecció Civil. La resta es troben
al vestíbul de Can Papasseit
i a la zona esportiva de Can
Titó, i dos més al carrer, a la
plaça del Mercat i al carrer
Cristòfol Colom.

Activitats formatives per a
emprenedors
Promoció Econòmica ha iniciat el programa formatiu per aquest
any 2017. Durant tot l’any hi ha programades moltes activitats
formatives destinades a persones emprenedores i empreses. El
curs “Fem una base de dades de clients Excel” va donar el tret de
sortida a la programació amb una vintena d’alumnes.
La segona proposta és un curs d’informàtica per aprendre els primers passos amb l’ordinador. L’alumnat aprendrà a utilitzar els
equips informàtics per poder portar a terme la recerca de feina
amb els mitjans i procediments actuals, les pàgines web i el correu
electrònic. Les inscripcions es poden adreçar al Centre d’Innovació Anoia Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova del
Camí.
Inscripcions per al curs de màrqueting sense pressupost
Les propostes de formació seguiran amb un curs de màrqueting.
Amb el títol “Fem màrqueting sense pressupost: qui compra i per
què? i anirà a càrrec de Lluís Solé Ventura. El curs, que és gratuït,
es farà en dues sessions, el 6 i el 13 de març al Centre d’Innovació
Anoia.
El curs s’adreça a emprenedors i petites empreses sense departament de màrqueting però amb ganes d’orientar-se al mercat. Per
a més informació i inscripcions podeu contactar amb Promoció
Econòmica, al Centre d’Innovació Anoia o al telèfon 938054411
extensió 5. També podeu enviar un correu electrònic a:
peconomica@vilanovadelcami.cat

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

L

p

Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009
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Treballadors de La Caixa d’Òdena fan
voluntariat al Rebost d’aliments

Tallers de Kimo-Kaps a
Castellolí
El passat dissabte 18 de febrer a la Cooperativa de Castellolí,
vem organitzar un Taller Solidari de costura Familiar, on
es van confeccionar de KIMO KAPS, són uns mocadors pel
cap pels infants i joves que estan en tractament d’oncologia
pediàtrica. Amb un gran èxit de participació !

ÒDENA / LA VEU

E

l passat dimecres un
grup de treballadors/es
de l’oficina de La Caixa
d’Òdena van participar com
a voluntaris/es en el rebost
d’aliments d’Òdena realitzant
tasques de manteniment de
l’espai.
L’acció de voluntariat s’emmarca en la Setmana Social,
impulsada per CaixaBank
perquè els seus treballadors
puguin conèixer de primera
mà el treball que realitzen
les entitats locals vinculades
a l’Obra Social. Cal esmentar que Obra Social La Caixa
col·labora amb una aportació econòmica per al Rebost
d’aliments del municipi.
En aquesta ‘setmana social’

25

de nou dies de durada, un
de cada tres empleats de CaixaBank, la Fundació Bancària “la Caixa” i CriteriaCaixa
participen voluntàriament en
algunes de les 55 activitats
que 11 entitats socials han

posat a la seva disposició a
l’Anoia. A tota la demarcació
de Barcelona, hi ha adherits
2.674 empleats, que prendran
part en alguna de les 1.599
activitats proposades per 398
entitats socials locals.

Castellolí proposa
l’activitat d’espai estudi

L’Avió de Paper reuneix a famílies per parlar
de la pedagogia de la quotidianitat
ÒDENA / LA VEU

L

a llar d’infants L’Avió de
Paper del Pla d’Òdena
reunia el passat dissabte a famílies interessades en
participar del projecte pedagògic del centre. Així, en un
format trobada-xerrada amb
esmorzar els participants van
poder intercanviar opinions
entorn el tema “la pedagogia
de la quotidianitat” alhora
que la llar d’infants obria les
seves portes perquè coneguessin en primera persona
les instal·lacions tan privilegiades de centre.
Ita Sànchez, coordinadora
pedagògica d’Encís, la coo-

perativa que gestiona la llar
d’infants va parlar de com
s’entén l’infant, se’l respecta i
se l’acompanya en els processos de creixement. Així va explicar que “apostem per una
pedagogia de la quotidianitat
que ens ajudi a resoldre conflictes, aprendre a gestionar el
temps i les emocions i aprendre a compartir i cooperar.
Condicions indispensables
que generen un context positiu per a l’aprenentatge, per
la motivació, per la superació
i per viure en el món actual”.
Sànchez va explicar als pares i
mares que “el rol de l’adult és
el d’acompanyar i ajudar als
infants a trobar-se amb ells

El dia 28 de febrer de 1957 el Josep Mª i la Maria es van casar.
Ja heu celebrat les noces de PLATA, les d’OR i ara
celebreu les de DIAMANT!

mateixos, a saber què volen, a
saber triar i discernir i a tenir
eines per enfrontar-se i resoldre amb èxit els reptes que els
plantegi la vida”.
El pròxim dissabte 4 de març
a les 10 del matí, la llar tornarà a obrir portes per a totes
aquelles famílies que vulguin
conèixer el centre i també per a aquelles que ja en
formen part. Es realitzaran
diferents tallers i activitats
pels infants, amb materials i
ambients pensats per als més
petits. L’activitat és gratuïta i
es pot inscriure’s enviant un
email a direccio.ebm.aviodepaper@encis.coop o trucant
al 93 744 67 32.

CAP de
CUINA
Restaurant de prestigi
de la comarca de l’Anoia
especialitzat en grans
esdeveniments i celebracions necessita un
Cap de Cuina amb
experiència.

Tota la família i amics us desitgem moltes felicitats
per aquest gran aniversari.

60 anys compartint la vida

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

Molt bona acollida del servei Espai d’Estudi i lectura a la Cooperativa que es va reanudar el passat mes de gener, estem
molt contents del bon ús que s’està fent d’aquest local, l’horari
d’aquesta activitat es tots els dimarts i dijous 17:00 a 19:00
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L’equip de govern respon els atacs de l’oposició
pel canvi de periodicitat dels plens ordinaris
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

’equip de govern de
l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt ha
respost les crítiques dels tres
grups municipals de l’oposició pel canvi de periodicitat
dels plens ordinaris, modificació que s’ajusta a la normativa legal vigent. L’alcalde,
Santi Broch, va explicar que
es convoquin les sessions ordinàries cada tres mesos “no
vol dir que no se’n facin d’extraordinàries. Es faran les que
calguin i facin falta”.
El màxim representant del
Consistori poblatà va fer
aquestes declaracions en
el transcurs d’una roda de
premsa, que va tenir lloc el dimecres 15 de febrer a la Sala
de Plens. Les darreres setmanes, des dels tres partits de
l’oposició s’ha atacat l’equip de
govern per la decisió, aprovada en la sessió del 26 de gener,
de fer els plens ordinaris cada
tres mesos i no cada dos, “com
es feia des de l’any 2007, a proposta del que aleshores era regidor d’ERC, Josep Palà”.
Santi Broch va motivar aquest
canvi “per la mala praxi que
fan els grups de l’oposició
dels plenaris, que duren entre
quatre i cinc hores. A principi
del mandat ja es va modificar

l’hora de les convocatòries,
que es va passar de les 9 del
vespre a les 7 de la tarda. Tot
i així els plens s’acaben passades les 12 de la nit”.
L’alcalde va afirmar que
aquesta modificació s’ajusta a
la llei vigent (Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya), que estableix que els plens ordinaris
en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants
es poden convocar cada tres
mesos. Amb aquest canvi, va
afirmar l’alcalde, intentarem
“donar més valor a les sessions plenàries i que es debatin
temes rellevants per a la vida
del nostre municipi”.

Davant les acusacions de falta
de transparència, Santi Broch
va explicar que aquest mandat
es fan Comissions Informatives abans de cada ple i, tot i
que no és obligatori per llei, va
ser una proposta que es va fer
des de l’oposició i que l’equip
de govern va tirar endavant.
En aquestes reunions prèvies
es facilita tota la informació
que es portarà al plenari i havien de servir per “agilitzar els
plens, però no és així, ja que
des de l’oposició s’introdueixen moltes mocions a última
hora, algunes de les quals no
tenen efecte directe al municipi”.
Quant a les crítiques de limitar la llibertat d’expressió i el
debat als ciutadans, l’alcalde

La disbauxa del carnaval arriba a la
Pobla de Claramunt
La Pobla de Claramunt viu
aquesta setmana i, sobretot el
divendres 24 i el dissabte 25
de febrer, la gresca del carnestoltes. La nit del divendres al
dissabte l’Associació Cultural Barrufet Roig organitzarà una festa i el dissabte a la
tarda la regidoria de Cultura
de l’Ajuntament farà la rua de
carnestoltes per diversos carrers del poble fins a l’Ateneu
Gumersind Bisbal. A l’escola
Maria Borés i a la Llar d’Infants Municipal Sol Solet

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra
a la teva hipoteca?
Pots aconseguir que el teu banc te
la tregui sense reclamació judicial
Per més informació, truca’ns al:

629 77 31 01

també viuran el carnaval.
La festa de carnestoltes de
l’Associació Cultural Barrufet Roig començarà quan
faltin cinc minuts per les 12
de la nit a l’Ateneu. La música anirà a càrrec del DJ Àlex.
El preu de l’entrada serà de 5
euros, amb consumició inclosa, i la festa és oberta a joves
a partir de 16 anys. L’activitat compta amb el suport de
l’Ajuntament.

La plaça dels Països Catalans
serà el punt de partida de la
rua de carnestoltes que la regidoria de Cultura organitzarà el dissabte. La sortida serà
a les 5 de la tarda i el recorregut comptarà amb l’animació
del grup de batukada Sound
DCK. El lloc d’arribada serà
l’Ateneu, on hi haurà discomòbil i pluja de confeti. També es repartirà berenar per a
tots els nens i nenes que vagin
disfressats.
Els alumnes de l’escola Maria
Borés viuen des de dilluns la
disbauxa del carnaval, que va
començar amb l’arribada del
Rei Carnestoltes i dels seus
amics els Poca-soltes, que
eren un grup de pares. A partir d’aquest dia el personatge
dóna diferents consignes als
nens i nenes de què com han
d’anar vestits.

va assegurar que “els regidors
de l’equip de govern sempre
estem oberts a escoltar les
propostes que ens facin. A
l’oposició mai se’ls ha negat la
paraula i l’opinió, sempre que
no faltin al respecte”.
A més d’aquestes qüestions,
Santi Broch va admetre, com
ja ha fet en altres ocasions,
algunes errades i problemàtiques administratives que
s’havien produït durant el
2016. En aquest sentit, va
esmentar l’errada en el càlcul de l’Impost de Béns Immobles (IBI) que “aquest any
quedarà solucionat” i la falta
de secretari durant uns mesos que ha fet endarrerir alguns projectes, però que ara
el lloc ja està cobert.

Projectes previstos
L’alcalde poblatà va aprofitar la
roda de premsa per exposar algunes de les inversions previstes
per a aquest mandat. En aquest
sentit, va citar la connexió dels
aparcaments públics de Sant
Galderic i de la Mare de Déu de
la Llet; la urbanització del carrer
de Josep Jové; la construcció de
dues pistes de pàdel o l’ampliació del bar de la piscina municipal.
Santi Broch també es va referir
a altres actuacions previstes,
com les millores al barri de can
Ribalta i al passatge de Pare Anton Soteras; l’arranjament de
l’edifici del Corral de la Farga,
al Xaró, o la construcció d’una
rotonda a l’entrada del polígon
Plans d’Arau, al punt on es creua amb la carretera C-244. El
màxim representant del Consistori poblatà també va citar el
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), del qual
es preveu poder tirar endavant
l’aprovació inicial.
L’alcalde també va parlar sobre l’arranjament del pont de
la Boixera. Aquesta actuació
s’inclourà dins del projecte
del Parc Fluvial de l’Anoia,
impulsat des de la Mancomunitat Intermunicipal de la
Conca d’Òdena, i que comptarà amb una subvenció de la
Diputació de Barcelona.

Èxit de participació al
Carnestoltes de la gent gran

Un centenar de persones van
gaudir, el diumenge 19 de febrer a la tarda, de la festa de
carnestoltes que va organitzar l’Associació per a l’Oci de
la Gent Gran de la Pobla de
Claramunt. El ball va tenir lloc
a l’Ateneu Gumersind Bisbal i
va anar a càrrec del músic Bartomeu.
De disfresses n’hi havia per triar i remenar: hawaians, hippies, pintors, geishes, entre moltes d’altres. A la mitja part del

ball es van lliurar els premis
per a les tres millors disfresses, que van votar els assistents
que no anaven disfressats. Els
guanyadors van ser: un grup
de marietes i abelles, la Pippi
Calzaslargas i el seu mono, el
Sr. Nilsson, i uns presoners.
Els obsequis, cedits per l’entitat
organitzadora, van ser un pernil per als primers i unes paneres per als segons i els tercers.
Aquesta activitat va comptar
amb el suport de l’Ajuntament.
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226 Participants a la 10a
Marató de donació de
sang de Montbui
MONTBUI / LA VEU

D

ijous passat es va
celebrar al Centre
Cívic i Cultural La
Vinícola la desena Marató de
Sang, un acapte extraordinari, d’onze hores de durada, en
el qual hi van participar 226
persones, 203 que van poder
fer efectiva la seva donació i
23 persones que van oferir-se
però que no van poder sang
per diferents circumstàncies.
La 10ª Marató de Sang de
Montbui va celebrar-se per
primer cop en dijous. Malgrat
ser en dia laborable, un fet que
condiciona les donacions –especialment en aquells casos de
persones que realitzen feines
de gran exigència física-, cal
destacar que l’afluència de
donants va ser molt important, especialment durant les
tres darreres hores, on es van
concentrar la majoria de les

donacions. Cal remarcar que
34 persones que no havien
donat mai sang es van iniciar
en aquest acapte, i van donar
sang per primera vegada. Per
sexes, van ser 119 dones i 107
homes, i per franja d’edat la
majoria de donants va correspondre a la franja d’edat compresa entre els 35 i els 54 anys.
La jornada solidària va estar organitzada pel Banc de
Sang i Teixits, amb el suport
de l’Ajuntament de Montbui
i l’Associació de Donants de
Sang de l’Anoia (ADSA). Cal
destacar també la tasca de voluntariat de diferents alumnes
de l’Institut Montbui, que durant la jornada van repartir
fulletons informatius i també
van col·laborar en l’atenció
que rebien els donants amb el
posterior refrigeri.
A destacar la participació a la
Marató dels cossos i forces de
seguretat, també la realització

de diferents tallers que es van
dur a terme a la tarda, organitzats per MontSplai, MonJove
i Rashida, paral·lelament a la
degustació d’una xocolatada
que va organtizar la Comissió
de Festes Nucli Urbà. Durant
la jornada es van sortejar entre
els donants 25 entrades per a

Mont-aQua, 25 entrades per a
Mont-Àgora Cinemes, 100 cafès gentilesa de Bar Robin, un
sopar al Bar La Vinícola, un
sopar i un dinar gentilesa del
Restaurant La Tossa de Montbui, i també diferents obsequis
de la UEM, que va col·laborar
actívament en la promoció i

Montbui ja té a punt una nova edició del projecte
educatiu “Fem més escola”
MONTBUI / LA VEU

M

ontbui celebrarà
entre els dies 28
de febrer i 1 d’abril
una nova edició del projecte
educatiu “Fem Més Escola”. Es
tracta d’un conjunts d’activitats que volen posar en valor i
acostar a les famílies de Montbui al dia a dia dels centres
educatius del municipi.
El “Fem Més Escola” començarà el proper dimarts 28 de
febrer amb diferents activitats
a l’Institut Montbui. D’entrada, entre les 15.15 i les 16.45
hores es durà a terme una visita guiada al centre per als nens
i nenes de sisè de Primària de
les escoles montbuienques.
També dimarts, però entre
les set de la tarda i dos quarts
de nou del vespre es realitzarà una visita guiada de les famílies a l’Institut, on podran
conèixer el centre i també
l’oferta educativa (ESO, Batxillerat i PFI).
Durant el mes de març es durà
a terme el gruix d’activitats del
“Fem Més Escola”. El dilluns 6
de març s’organitzarà una jornada de portes obertes a l’esco-

la Garcia Lorca. La narradora
Mònica Torra explicarà contes
a les escoles montbuienques
(els dies 7, 9 i 14 de març). El
divendres 10 de març els nens
i nenes de les llars d’infants
montbuienques L’Estel i Santa
Anna aniran a esmorzar a les
escoles Garcia Lorca i Antoni
Gaudí. Tammateix el diumenge 12 de març arribarà una de
les activitats més importants
d’aquest “Fem Més Escola”, la
segona edició de la “Festa de
l’Escola Pública”, amb tallers,
actuacions i carpes amb tota
la informació sobre els centres educatius montbuiencs.
Aquesta activitat tornarà a realitzar-se amb el suport d’Òmnium Cultural.
El dimarts 14 de març es durà
a terme una jornada de portes
obertes a l’escola Antoni Gaudí i el divendres 17 hi haurà
sengles sessions de l’Hora del
Conte a les llars d’infants, amb
Mònica Torra.
El dimecres 22 de març es durà
a terme una sessió de Jocs de
Falda, a càrrec de Maria Rosa
Corral i del 22 al 24 de març
les escoles montbuienques
acolliran un taller de músi-

ca per a pares, mares i nens/
es de les escoles que realitzarà
Glòria Tomàs. El dijous 23 de
març es podrà participar en el
taller “Crea el teu propi conte digital” i el diumenge 26, a
partir de les 11 del matí, la sala
auditori de Mont-Àgora acollirà la sessió de teatre familiar
“Akashia, el viatge de la llum”,
amb entrada lliure i gratuïta.
El dilluns 27 a partir de les sis
de la tarda es farà a la Sala Auditori de Mont-Àgora la I Gala
d’Homenatge a la Comunitat
Educativa, una de les activitats novedoses i que vol servir
com a reconeixement a totes
les persones que treballen diàriament per millorar l’educació al municipi.
Diferents activitats de teatre,
un taller de música i la tradicional jornada de portes obertes
a les llars d’infants municipals,
prevista per al 22 d’abril, seran les darreres propostes del
“Fem Més Escola” d’enguany.
Com explica l’alcalde montbuienc Teo Romero “a Montbui hem tingut clara l’aposta
per l’educació i continuarem
treballant-hi fort. L’educació
pública i de qualitat és la mi-

llor eina per anar construint
una societat més justa i que
garanteixi oportunitats per
a tothom”. El batlle recorda
també que “al nostre municipi garantim una educació
pública i de qualitat entre els
0 i els 18 anys. A més, treballem i treballarem per millorar
l’oferta formativa amb la utilització de Mont-Àgora, el gran
equipament cultural del nostre municipi, i un espai que
permetrà als nostres joves formar-se també en disciplines
artístiques”. Entre les novetats
d’enguany sobresurten la consolidació de la Festa de l’Escola Pública, que viurà la seva segona edició (el 6 de març), i la
recuperació d’un homenatge
a la comunitat educativa que
per primera vegada es farà a la
sala auditori de Mont-Àgora,
i amb un format de gala. L’alcalde remarca que “a Montbui
estem orgullosos dels nostres
centres educatius i dels professionals que formen als nostres
infants, persones implicades
i que es desviuen per assolir
l’excel·lència en el dia a dia i
que estan formant als nostres
ciutadans del futur”

difusió de l’activitat entre els
seus associats.
Des de l’organització es fa una
valoració positiva d’aquesta
Marató de Sang que va superar els registres de l’edició
de 2016 (quan es van fer 176
donacions efectives i 13 oferiments).

Aquest diumenge,
24è Cros Garcia
Lorca
Entre les 10 del matí i dos
quarts d’una del migdia es
duran a terme les curses corresponents al 24è Cros organitzat per l’AMPA de l’escola
Garcia Lorca. Aquesta tradicional prova competitiva adreçada als esportistes escolars de
la comarca, es durà a terme al
tradicional circuit del barri de
Vista Alegre on ja s’ha celebrat a les darreres edicions.
Les curses començaran a
les 10 amb la prova de la
categoria aleví masculí. Seguidament es farà la cursa
de la categoria aleví femení, i així consecutivament
correran els escolars de la
resta de categories.
Les inscripcions per a aquesta prova es podran fer des de
30 minuts abans de l’inici de
les curses i també a la web del
Consell Esportiu de l’Anoia.
La prova és puntuable per al
Circuit Comarcal de Cros.
En finalitzar les curses es
realitzarà el lliurament dels
corresponents trofeus i també un sorteig d’obsequis gentilesa dels comerços i establiments que hi col·laboren
amb l’activitat.
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El Concurs de Pintura Ràpida
Joan Campoy compleix 30 anys

CAPELLADES / LA VEU

E

l Concurs de Pintura
Ràpida Joan Campoy,
organitzat per l’Ajuntament de Capellades i els
Amics de les Arts, arriba enguany a l’edició número 30,
amb nombroses novetats.
Segons Àngel Soteras, regidor de Cultura, “busquem en
aquesta edició tornar a fer visibles els pintors, el procés de
pintar, que és el veritable tret
diferencial dels concursos de
pintura ràpida. Els darrers

anys el nivell de qualitat s’ha
mantingut alt i així ho provaven les exposicions finals,
però es feia difícil gaudir del
procés creatiu, veure l’artista
davant el cavallet i comprovar
com del no res en un matí sorgien els espectaculars quadres
que vèiem després penjats a
Casa Bas. Com que el concurs coincidia amb el Mercat
Figueter, amb milers de persones amunt i avall i diversitat
d’actuacions musicals i d’animació de carrer, els artistes
buscaven racons tranquils i

Capellades celebra la
festa del Carnestoltes
CAPELLADES / LA VEU

L

a disbauxa i l’alegria
del Carnestoltes faran
parada a Capellades,
des de diferents propostes.
Com és habitual les escoles
fan la seva festa. A l’Escola
Mare del Diví Pastor el divendres de 4 a 5 de la tarda
es farà una petita rua pels
carrers de Capellades amb
els nens d’infantil i primària,
acompanyats pels Capgrossos
de Capellades.
Per la seva banda al Marquès
de la Pobla aquest divendres a
dos quarts de quatre s’obriran
les portes per tal que les famílies puguin veure en directe
l’alegria que portaran el Rei
Carnestoltes i en Jaume Barri.
Fora de les escoles, el Carnestoltes també arribarà de la
mà de Xarxa, aquest diumenge 26 de febrer a les sis de la

tarda al Pavelló Poliesportiu.
Després del rei Carnestoltes i el seu seguici, vindrà en
Rah-Mon Roma per animar
a tothom. Des de Xarxa animen a tothom a disfressar-se.
Els organitzadors, aniran de
vikings. El preu de l’entrada,
amb berenar inclòs, és de 2
euros per persona, a partir
dels tres anys. Les entrades
es poden comprar de manera anticipada el divendres, de
17:30 a 19 i el dissabte de 12 a
2 de la tarda.
Finalment, la darrera proposta per celebrar el Carnestoltes
és el dissabte 4 de març, per
als joves. De la mà de Fes-te
Jove KP es proposa una festa a La Lliga, a partir de les
23:30. Per accedir a aquesta
festa cal tenir més de 16 anys,
i fins als 18, es necessita autorització dels pares.

amagats i això els acabava fent
invisibles”.
Per assolir aquest objectiu des
de la regidoria s’ha proposat
avançar la data al dissabte 11
de març i crear una nova categoria, el Premi Capellades.
“Ambdues propostes han estat ben rebudes pels Amics de
les Arts i de seguida ens hem
posat d’acord –explica Àngel Soteras-. Els concursants
poden pintar qualsevol racó
de la nostra vila, però els que
vulguin optar al Premi Capellades ho hauran de fer en

Darrers dies per
visitar l’exposició
de Juan Sabuquillo
a Casa Bas
un indret concret, enguany
al carrer Major. La idea és la
mateixa: incentivar que els artistes siguin en llocs cèntrics,
a no massa distància els uns
dels altres, i aconseguir així
que tothom pugui veure’ls treballar i gaudir del seu art.”
Els participants hauran de
presentar-se el mateix dia, de
8:30 a 10:30, a Casa Bas, la Sala
Municipal d’Exposicions, on
també es farà el segellat dels
bastidors. Cada participant
podrà concursar amb una sola
obra i haurà de lliurar-la abans
de les 13:30 hores.
El primer premi està dotat
amb 400 euros; el segon, amb
350, i hi ha també un tercer
de 300. A aquests tres premis
cal afegir-hi el nou Premi Capellades, de 400 euros, per a
obres ambientades al carrer
Major. “Volem que ja des del
primer any aquest sigui un
premi atractiu, de prestigi,
no un premi menor, i és per
aquesta raó que hem decidit
que la quantia no podia ser inferior a la del primer, que l’havíem de considerar un primer
premi més.”
Del 12 al 26 de març es farà
una exposició a Casa Bas amb
totes les obres que hi han participat.

El mes de febrer acabarà
a la Biblioteca amb el
Laboratori de Lectura
CAPELLADES / LA VEU

E

l dimarts 28 de febrer
a les sis de la tarda es
farà a la Sala d’Actes
de la Biblioteca El Safareig el
primer Laboratori de Lectura, impulsat des de la Xarxa
de Biblioteques de la Diputació de Barcelona .
Aquesta és una proposta que
s’estrena per primer cop a la
biblioteca El Safareig amb
l’objectiu de promoure la
lectura de manera compartida entre pares i fills. Aquesta primera sessió girarà al
voltant del conte “Avui és un
bon dia per canviar el món”,
que reivindica la bellesa, la
poesia i les paraules com a
vies per a la millora del món
que ens envolta.

Les sessions, amb grups reduïts, primer ambienten
l’espai de lectura per fomentar la connexió dels infants
amb l’espai de la biblioteca.
A partir d’aquí es comença la lectura dels diferents
contes escollits i s’inicia un
treball que promou l’esperit
crític i les experiències afectives i vivencials que genera
cada conte.
Aquest treball s’ha de fer des
del guiatge del laboratori
però amb l’acompanyament
de cada infant amb un adult,
per reforçar i compartir vincles experimentals.
Aquesta és una activitat gratuïta, però necessita inscripció prèvia perquè les places
són limitades.

Aquest diumenge serà el darrer dia per conèixer aquesta
mostra que es va inaugurar
el cap de setmana de la Festa
Major d’Hivern.
Juan Sabuquillo ha presentat
les seves pintures, que tal i
com es detalla en el programa
de mà de l’exposició, mostren
“la seva particular mirada i
pinzellada a través de paisatges naturals, urbans i personatges acolorits i entorns
onírics. L’obra d’aquest pintor
capelladí, de marcada personalitat i paleta de colors singulars, ens convida a conèixer
i (re)descobrir indrets reals i
imaginaris, que destil·len una
atmosfera de pau i tranquil·litat, plens de detalls i de matisos”.
A la inauguració hi van assistir l’Alcalde, Aleix Auber, i els
regidors Àngel Soteras, Susana Moreno, Sergi Pérez i Salvador Vives. Juan Sabuquillo,
després d’agrair l’oportunitat
d’exposar, va explicar com actualment està investigant les
diferents tècniques de pintura,
que per a ell es materialitzen
en una forma de comunicar-se
i expressar sentiments.
Casa Bas obre dissabtes i diumenges al matí de 12 a 2 i les
tardes de 6 a 8.

Inscripcions obertes
per al primer curs
d’autodefensa
Aquesta és una de les primeres
propostes que es fan a Capellades enguany per commemorar
el Dia de la Dona Treballadora,
el 8 de març.
Es tracta d’un taller d’autodefensa adreçat a dones, lesbianes
i trans, que al llarg de 8 hores
ensenyarà estratègies i tècniques bàsiques d’autodefensa,
no tant sols tècniques corporals
sinó també eines de comunicació verbal i no verbal. El taller es
desenvolupa simulant diferents
contextos on es pot patir assetjament verbal o físic i pretén
apoderar per l’autodefensa.
El taller es farà el dissabte 4 de
març, al matí de 10 a 14 hores
i la tarda de 16 a 20 hores. Per
participar-hi, només cal tenir
més de 15 anys i inscriure’s a
l’àrea d’atenció al consumidor
de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. També
es pot fer la inscripció per correu electrònic a:
participació@capellades.cat.
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La Torre de
Claramunt celebra
dos caps de setmana
de carnestoltes

La recollida porta a porta, a debat
entre els veïns del Bruc

Amb el suport de l’Ajuntament,
la Torre de Claramunt celebrarà
dues festes de carnestoltes, una
el 25 de febrer al Centre Social
Font de l’Armengol i l’altra 4 de
març al Centre social Sant Joan
Baptista.
La comissió de festes de les
Pinedes de l’Armengol ha organitzat la festa de carnestoltes de
dissabte 25 de febrer, a les 17 h
al centre social del nucli. A partir de les 18 h comptaran amb
l’animació del grup 3/4 de 15,
es donaran els premis de les tres
categories convocades i hi haurà berenar per a tots els nens i
nenes. Un cop entrada la nit, a
les 23 h, serà el torn de ballar al
ritme de música disco.

D

El 25 de febrer,
al centre social de les
Pinedes de l’Armengol
i el 4 de març al centre
cívic de la Torre

Una setmana després, dissabte
4 de març, l’AMPA de l’Escola la
Torre organitza el segon carnestoltes, amb el tema “L’univers i
l’espai”. La festa arrencarà a les
17 h amb la cercavila, acompanyada de l’animació del grup de
percussió Atabalats. El berenar
i el concurs de disfresses es farà
tot seguit al poliesportiu. A partir de les 19 h s’entregaran els 3
premis infantils a les disfresses
individuals i els tres premis a les
millors disfressa grupals, sempre i quan estiguin relacionades
amb el tema proposat. En el cas
dels adults, hi haurà tres premis
sense restriccions del tipus de
disfressa. La nit també acabarà
amb música, amb l’animació
d’un DJ a partir de les 22 h.
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ivendres 17 de febrer va tenir lloc
a l’ajuntament del
municipi una xerrada informativa per explicar com funciona el sistema de recollida
de les escombraries “porta a
porta”, que actualment està
valorant l’equip de govern, i
què suposaria per als veïns
aquest canvi de model.
L’acte, presidit per l’alcalde
del Bruc, Enric Canela, hi
van assistir el conseller de
Medi Ambient del Consell
Comarcal de l’Anoia, David
Sànchez i Laia Valenzuela de
l’empresa SPORA, encarregada de la redacció de l’estudi.
Durant el mateix, es van exposar els motius que han
esdevingut que els darrers
temps molts municipis de
Catalunya hagin canviat de
model i tot es resumeix en el
baix percentatge de reciclatge
que es recull al nostra país, al
voltant del 35% de mitjana, i
que a la comarca de l’Anoia,
unes dades preocupants assenyalen que són inferiors,
sent d’un 20% aproximadament la recollida selectiva.
Aquestes dades, juntament
amb les polítiques europees que s’estan desenvolupant
amb resultats exitosos, les
administracions han cregut
que una possible solució sigui el canvi de model per
conscienciar a la població,
ja que el sistema actual serà
insostenible econòmicament
en pocs anys.
Cal recordar que els ajuntaments paguen, amb els
impostos dels contribuents,
per cada tona de residu no

separat, és a dir, brossa no
reciclada al seu lloc corresponent i aquest import, que
actualment està al voltant de
25€/tona, en poc anys es podria veuria incrementat de
manera exponencial fins a
47€/tona l’any 2020.
A l’acte hi van assistir molts
veïns, tant a títol particular
com per ser propietaris d’establiments i comerços, per
conèixer en què consisteix
i, sobretot, valorar inconvenients que puguin sorgir
amb aquest nou model. Van
poder exposar alguns neguits
com per exemple, “si desapareixen els contenidors del
carrer i marxem fora, on podrem dipositar les escombraries?” o “si els gossos o gats
podran trencar les bosses dipositades dins els cubells?”.
Dubtes quotidians que poden suposar, ens alguns ca-

sos, un trasbals.
En el cas dels contenidors
actuals, es retiraran dels llocs
destinats per aquest fi i s’establiran unes àrees tancades
que podran utilitzar els veïns
de les cases disseminades i
també per veïns en moments
puntuals. Pel que fa a si es
podran obrir amb facilitat
els cubells, no serà fàcil pels
animals. Un aspecte que va
generar cert malestar és la
incorporació d’un xip al mateix cubell i que suposaria
un “control” del rebuig que
genera cada veí. Alguns dels
presents ho van veure com
un “control excessiu”, però la
idea, segons Valenzuela “és la
de poder tenir una lectura de
la recollida selectiva, similar
a la que es fa del consum de
gas o llum”.
No tot són aspectes negatius
i una bona part dels veïns

presents ho van veure com
una manera de fomentar i
“obligar-nos” a reciclar més,
que “al fi i a la cap és per nosaltres”. La desaparició dels
contenidors actuals millorarà l’impacte visual de molts
racons dels poble, ja que, segons alguns veïns “els contenidors són lletjos i el consistori mai neteja els voltants,
sempre hi ha brutícia de tota
mena”.
Des del Consell Comarcal
s’ha demanat als ajuntaments de la comarca que es
valori aquest canvi de sistema de recollida per poder-ho impremtar cap a finals d’aquest any o principis
de l’any que ve, amb l’objectiu que el percentatge de la
selectiva creixi i disminueixi el rebuig, i que el rebut de
les escombraries no es vegi
augmentat.
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Inici de les obres
d’obertura de la
franja de protecció
d’incendis a
El Maset

L’Ajuntament millora l’accés al polígon de La Pedrosa
Els treballs han consistit en la instal·lació
de rampes de formigó i
noves baranes i el canvi
de mobiliari de la zona
verda.

MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament de Masquefa té
previst iniciar a finals del mes
de febrer les obres d’obertura
de la franja perimetral contra
incendis forestals a la urbanització El Maset. Els treballs
forestals consisteixen en la
reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc,
d’acord al projecte redactat
per l’Oficina Tècnica de prevenció Municipal d’Incendis
Forestals de la Diputació de
Barcelona i aprovat per l’Ajuntament el desembre de 2016.
L’objectiu és complir amb el
disposat a la Llei 5/2003 i el
Decret 123/2005, de 14 de
juny de 2005, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata
amb la trama urbana. Es preveu que les obres tinguin una
durada de cinc setmanes.
Aquesta actuació s’emmarca en una subvenció de
36.558,77€ atorgada per la Diputació de Barcelona a petició
de l’Ajuntament de Masquefa,
en el marc del Pla ‘Xarxa de
Governs Locals 2016-2019’.
En finalitzar les obres, l’Ajuntament convocarà els veïns a
una xerrada informativa per
tal de donar a conèixer els treballs realitzats.
D’altra banda, i segons el Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, l’Ajuntament recorda també que els propietaris
de finques i parcel·les tenen
l’obligació legal de mantenir‐
les netes i en condicions de
seguretat, salubritat i decòrum, tancant els terrenys i retirant‐ne els matolls, les males
herbes i les escombraries.

Aquesta actuació
té com a objectiu evitar
la propagació del foc
en cas d’incendis
forestals.

Impuls

neuropsicopedagogia
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- Hiperactivitat
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Bona acollida en el primer concert del
‘Masquefa sona bé’
MASQUEFA / LA VEU

P

renent el títol d’un dels
quadres més representatius d’Antoni Tàpies,
l’artista Jordi Molina va delectar els masquefins amb la producció de ‘Matèria del temps’,
un espectacle per a la reflexió
social i cultural amb la tenora
com a protagonista que va servir per obrir la IV edició del
‘Masquefa sona bé’. Al voltant
de 250 persones es van donar
cita a la Sala Polivalent de La
Fàbrica Rogelio Rojo per descobrir el treball més íntim
d’aquest instrumentista i compositor que compta amb més

de tres dècades de reconeguda
trajectòria professional.
Coordinat i produït per Jordi Tomàs, el popular cicle de
música estable oferirà set concerts més al llarg del 2017, tots
ells gratuïts i amb la voluntat
de promocionar la sensibilitat
i estimació per la música entre
els veïns. El ‘Masquefa sona
bé’, a més, també consolida La
Fàbrica Rogelio Rojo com un
espai de referència en matèria
cultural i de dinamització social.
El següent en passar per l’escenari serà el grup ‘4 No One’,
que portarà el seu treball ‘A Bit
Less’ el diumenge 12 de març.

Fusionant la música pop amb
el jazz, el conjunt musical
dóna la seva visió i una personalitat pròpia a un seguit
de temes emblemàtics dels
‘Beatles’, retent així un merescut i respectable homenatge al
grup de música procedent de
Liverpool.
La Cobla Montgrins, la cantant Susanna del Saz, amb
‘Amando a Manzanero’, BCN
Sax Quartet, Arcattia i Duo
Tocatta també formen part
d’un cartell ampli, de qualitat
i per a tots els gustos. En el
següent enllaç, podeu descarregar el díptic informatiu del
‘Masquefa sona bé’.

Nova edició del programa Fem Cultura
MASQUEFA / LA VEU

A

quest mes de febrer es
donarà el tret de sortida a una nova edició
de ‘Fem Cultura’, un programa
impulsat per la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de
Masquefa i que té com a objectiu difondre i promoure la
cultura a través de l’organització de temporades estables
d’activitats culturals. Al llarg
d’aquest 2017, el consistori
oferirà als masquefins un extens i complet programa de
propostes que inclou sortides,
balls populars i xerrades sobre
múltiples temàtiques.
Fins a finals del mes de desembre, es realitzaran prop d’una
trentena d’activitats. Esther
Ibáñez, regidora de Cultura,
assegura que “enguany oferim
un programa renovat i disse-

nyat expressament per satisfer
les inquietuds, gustos i interessos de tots els nostres veïns”.
Sortides culturals
El ‘Fem Cultura’ 2017 inclou
un total de set sortides culturals a diferents punts de Catalunya. La primera d’elles,
dissabte 25 de març, a la
Colònia Güell i a Catalunya
en Miniatura. El programa,
però, també portarà enguany
al masquefins al Museu Dalí
de Figueres i el Museu del
Joguet (29 d’abril), la Fageda
d’en Jordà i els volcans (20 de
maig), els Jardins Artigas i el
Museu de les Mines de Cercs
(10 de juny), Montjuïc i l’espectacle de les Fonts (7 de
juliol), el Monestir de Pedralbes (7 d’octubre), i les Coves
de Salnitre a Collbató (11 de
novembre).

Balls populars
La Sala Polivalent acollirà fins el
17 de desembre un total de 18
actuacions a càrrec dels grups
‘Grup Choffers’, ‘Duet Amor’,
‘Duo Dava’, ‘Duo Melody’ i
‘Duo Doble Perfil’. Els balls començaran a les 18 h. i tindran
un preu simbòlic de 2€.
El procés d’industrialització,
Salvador Dalí, els volcans, les
mines de Catalunya i les coves de salnitre seran les grans
protagonistes enguany de les
xerrades del programa ‘Fem
Cultura’. La Biblioteca Municipal serà l’espai escollit al
llarg d’aquest 2017 per dur a
terme un total de cinc conferències sobre diferents temàtiques i a càrrec d’experts
i professionals. Amb tot, la
Regidoria de Cultura obre la
porta a incorporar al llarg de
l’any noves conferències.

Aquesta setmana han finalitzat les obres de millora que
l’Ajuntament de Masquefa,
amb l’objectiu de mantenir
una via pública de qualitat, ha
dut a terme al llarg dels darrers dies als accessos al polígon de La Pedrosa.
Els treballs, que van començar
a principis del mes de febrer,
s’han dut a terme al parc i han
consistit en la instal·lació de
rampes de formigó i baranes
per facilitar el desplaçament
de les persones amb mobilitat
reduïda i garantir l’accessibilitat segura i universal en una
zona del municipi amb una
especial ubicació estratègica i
comercial.
Enrique Gómez, regidor d’Urbanisme, assegura que “totes
les persones han de poder desplaçar-se de forma segura per
l’espai públic, siguin quines
siguin les seves condicions físiques o limitacions. El nostre
objectiu és facilitar l’autonomia personal de tots els nostres veïns”. Les obres, a més,
també han permès embellir la
zona amb nou mobiliari urbà
i, properament, es procedirà a
l’enjardinament.
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Entrevista a l’alcalde de Montmaneu, Àngel Farré

“Convidem a tothom que vingui al matí a la Festa de la Caldera,
que facin un tomb per Montmaneu, els passarà volant”
TON CASELLAS / LA VEU

P

arlem amb l’alcalde
de Montmaneu, Àngel Farré (PDECat),
amb motiu de la celebració
aquest cap de setmana de la
Fira de la Caldera, que cada
vegada dóna més renom al
municipi. A part, també hem
repassat les notícies d’actualitat del poble per tal de saber-ne més coses. Àngel Farré
es desviu per Montmaneu.
Aquest cap de setmana torna la Festa de la
Caldera.
Com
pinta?
La Festa de la Caldera és una
festa que cada vegada està
més consolidada no tan sols
al nostre poble sinó també
arreu de Catalunya. La prova
és l’interès que tenen diferents
emissores de ràdio com RAC1
i la premsa. L’any passat la festa s’acabava al migdia després
del repartiment de l’escudella
i vam continuar-la fent una
obra de teatre que aquest any
farà l’humorista Jordi LP. El
calderer d’honor d’aquest any
serà l’Espartac Peran i com
a col·laborador seu el cuiner
Pep Nogué. Convidem a tothom que vingui, que facin un
tomb per Montmaneu, que
vinguin al matí, els passarà
volant. Al matí fem un esmorzar de forquilla i ganivet
a un preu mòdic, després un
concurs d’allioli, actuacions
teatrals pels carrers, figures de
fusta... Si venen es trobaran al
migdia sense adonar-se’n.

Us dona més renom la Festa de la Caldera que la Festa
Major?
Són dues festes completament
diferents. A la Festa Major hi
ha alguns actes que són institucionals i que no es poden
tocar, com el sopar de germanor que l’any passat va aplegar
més de 500 persones. Després
el playback i bé, anem mirant
de fer coses amb el pressupost que tenim. La Festa de
la Caldera és més coneguda,
una festa popular, no només
del nostre poble, cada vegada s’estén més. Nosaltres hem
tingut trucades a l’ajuntament
per saber si hi poden aparcar
caravanes fins i tot. Ens sentim orgullosos que es vagi estenent, el fet que hi hagi paradetes a tot el poble la fa més
atractiva. Tenim més públic
que a la Festa Major. L’hem
anat perfeccionant i millorant
per consolidar-se.
Dimarts vau estrenar un
nou sortidor d’aigua.
Sí, Marc Castells, el vicepresident de la Diputació de
Barcelona, va inaugurar-lo.
Aquest sortidor serveix per
omplir les botes dels tractors
per poder fer les feines del
camp, era una reivindicació
dels veïns del poble i que portàvem al programa electoral.
Finalment s’ha pogut tirar
endavant gràcies a la Diputació i al Marc Castells.

Nou sistema de control del
subministrament d’aigua
MONTMANEU / LA VEU

El dimarts dia 21 de febrer,
el Vicepresident de la Diputació de Barcelona i Alcalde
d’Igualada el Sr. Marc Castells Berzosa, va inaugurar
un sistema per al control del
subministrament d’aigua en
sortidor que beneficiarà tot el
sector agrícola de la població.
Aquest equipament va ser una
petició de tots els agricultors i
ramaders del municipi.
Aquest sistema de control
serà de gran ajuda a tots els
agricultors del municipi, i
ha estat rebut amb molt grat
per tots ells.

Àngel Farré, alcalde de Montmaneu, a la seu del diari. /

D’on surt aquesta aigua?
Surt d’uns pous que tenim al
municipi. Uns al vessant Llobregat i l’altra a la part Ebre,
són pous que porten aigua
amb força calç, molts sulfats,
nitrats, estem dins els paràmetres legals però no és una
aigua massa bona. Però per
això es destina a l’agricultura.
Però l’aigua pel poble i d’ús
quotidià sí que és de qualitat.
Just aquest dimecres vam
aprovar a la Generalitat que
portarem l’aigua del canal
Segarra-Garrigues a dos pobles de l’Anoia, Pujalt i Montmaneu, i també a la Conca de
Barberà. Per tant ja no vindrà dels pous, vindrà directa-

ment d’un dipòsit molt gran
que hi ha tocant a Sant Guim,
el Turó del Magre, i farà la canalització fins a Montmaneu.
És una fita que ja feia anys
que s’estava parlant però són
obres de molts diners, i hem
d’estar contents que les Diputacions han ajudat a tirar el

T. CASELLAS

N-II, que està molt descalçat pels efectes de la riera.
Aquest pont ens dóna una
mica de mal de caps, provarem d’arreglar-ho però també
val molts diners.

L’alcalde de Santa Coloma
de Queralt, Magí Trullols,
va escriure una carta a La
Veu de l’Anoia fent referència a aquesta problemàtica.
Sí, de fet ahir estàvem junts
signant a la Generalitat i estava molt content. Ells tenien poca aigua i era de mala
qualitat, ara tindran aigua en
abundància i de qualitat.

Teniu previst fer reformes a
l’edifici de l’Ajuntament? La
Diputació us va lliurar un
estudi.
Des que hi som nosaltres,
vam comprar el local continu a l’Ajuntament. Aquest
local ens permetria baixar a
la planta baixa l’Ajuntament
i deixar el primer pis com a
arxiu, sala de reunions, etc. I
així el tema serveis seria tot
a la planta baixa, és interessant perquè a Montmaneu
tenim una població integrada per molta gent gran. La
Diputació ha fet un estudi
tècnic-econòmic i a veure
si ho podem tirar endavant,
l’únic problema és el tema
econòmic, el que no volem és
deixar deutes a l’Ajuntament.
No volem luxes, volem ser
pràctics.

Estan solucionats tots els
danys materials de l’aiguat
de fa dos anys?
Bé, tot el que són camins estan arreglats, amb ajuts. Després, l’ACA va fer una feina
molt important netejant la
riera al transcurs pel nostre
municipi perquè jo no recordo que s’hagués netejat mai.
Ara en principi pensem que
aquest problema està solucionat i cal tenir en compte que
va ser un fet aïllat. Tenim un
pont que és el més complicat, el que passa cap a l’antiga

Anoia o Segarra?
Nosaltres sempre hem volgut
ser Anoia, la nostra capital és
Igualada. Hem tingut diverses propostes per anar cap a
la Segarra o cap a la Catalunya Central, però volem venir a l’Anoia. Tenim Igualada
a un pas, tothom ve a Igualada pels serveis, ens sentim
igualadins. També entenc
que Montmaneu i Penedès...
som prou lluny. Però sempre
que puguem volem pertànyer
a l’Anoia i per tant a la Vegueria Penedès.

“Hem tingut diverses
propostes per anar cap
a la Segarra o cap a la
Catalunya Central, però
volem venir a l’Anoia”
projecte endavant.

Adolescents (des)connectats
Per què necessiten els
adolescents les xarxes socials?

Els problemes en matemàtiques
La capacitat de pensar
PÀG. 3 | OPINIÓ

PÀG. 3 | OPINIÓ
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LLUÍS LUQUE

Tipus d’educació bàsica canina

L

’educació bàsica canina és fonamental per al desenvolupament equilibrat del nostre gos. Tots tenim
clar que a un nen hem de portar-lo a l’escola a
aprendre, amb els gossos passa absolutament el mateix. El cadell neix amb un seguit d’informació innata pròpia
de la seva espècie, però en créixer i madurar haurà d’aprendre
moltes altres coses de les quals la seva font som nosaltres i l’entorn en què visqui.
L’educació bàsica és el primer pas per crear unes bones bases de comportament
en societat i família per al gos, portar-lo a una “escola de gossos” et donarà les
pautes per poder tenir una bona relació amb la teu animal i la base per a una
bona qualitat de vida junts. L’educació bàsica contra més primerenca sigui millor, molt més efectiva i el gos aprèn molt més ràpid, tenint en compte que en
ser petits encara no els ha donat temps d’adquirir mals hàbits. Tanmateix, si de
cadell no ho hem fet, sempre podem educar-los tinguin l’edat que tinguin.
Hi ha diferents modalitats d’educació bàsica amb els seus avantatges i inconvenients. Depenent de les necessitats del teu gos i de la teva família pots triar una
o l’altra, sempre hi haurà una més adequada a cada situació.
Educació bàsica individualitzada. És l’educació en la qual l’educador caní està íntegrament per tu i el teu gos. Són classes personalitzades adequades a un programa d’ensinistrament estrictament dissenyat per a les vostres necessitats. El programa inclou una part sols i una part de classes amb altres gossos per al procés
de socialització. Aquest tipus d’educació crea una base molt sòlida i de gran èxit.
L’atenció de l’educador és exclusiva, per la qual cosa et dóna l’avantatge de poder
resoldre totes les preguntes i dubtes que et sorgeixin durant l’educació. L’horari
de les educacions també s’adequa a la teva disponibilitat i la de l’educador. L’educació bàsica individualitzada és l’opció més adequada en la majoria dels casos.
Educació bàsica en grup. En aquesta educació es fan grups de persones amb els
seus gossos que segueixen les classes alhora. Consta d’un programa tancat en
la qual tots aprenen les mateixes ordres i pautes. El procés de socialització es

comença des del principi. Però no tots els gossos, al principi, estan preparats
per poder aprendre rodejats de tant estímuls. No és aconsellable per a tractar
problemes de conductes i hi haurà particularitats que no es poden treballar dins
el grup per no interrompre el ritme de la classe. L’èxit del que s’ha après depèn en
gran part del nombre de gossos i de les característiques dels mateixos.
Educació en residència. L’educador es queda al gos durant un període de temps.
S’utilitza molt en les correccions de conducta i les teràpies. En l’Educació bàsica
amb unes dues setmanes o tres setmanes n’hi ha suficient depenent del gos. Com
el gos passa moltes hores amb l’educador en diferents situacions de la vida diària
i dins d’una manada de gossos aquest aprèn en un hàbitat natural per a ell i
li és molt més fàcil assolir l’aprenentatge. És una bona opció si no tens temps
de fer classes presencials, o l’educador al que li vols portar està lluny del teu
lloc de residència. Es treballen més coses en menys temps, però invertint
moltes més hores. La majoria de les correccions de conducta deuen fer-se en
residència. Al no estar la família present cada dia en l’educació requereix un
“traspàs de control” eficient. És a dir, que l’educador ensenyi a la família com
actuar amb el gos, perquè el que s’ha aconseguit en l’educació perduri en el
temps i es consolidi correctament.

XESCA VELA

Professora de l’Institut Badia i Margarit. Coach Sistèmica

L’educació entesa des d’una mirada sistèmica

L

a definició d’ecosistema, en termes biològics, és un sistema
natural format pels organismes vius i el medi físic en
el qual habiten. A més a més, cal
tenir presents les relacions que
es creen entre els organismes i
entre el medi. Un ecosistema en
harmonia sap mantenir l ‘equilibri entre cada ésser, respectar
l’entorn i participar en la bona
convivència.
Així entenc un institut, un lloc on
ens retroalimentem uns d’altres,
amb nous projectes, co-creant
alumnat i professorat i respectant
allò que ens envolta i les persones
que hi habiten.
Descobrir que les aules és un lloc
d’investigació continua gratifica
la feina dels docent i de l’alumnat.
Aprendre a ser flexible, saber escoltar les necessitats,
passar al pla d’observador i donar la responsabilitat a
l’alumnat del seu propi aprenentatge és un somni que
podem aconseguir. Cal donar-los confiança, il.lusió
i emocionar-se en el dia a dia amb tot allò que fem.
L’ESPAI VALIDA’T que s’ha creat a l’Institut Badia i
Margarit és un lloc d’escolta i d’empoderament personal per l’alumnat. Es va crear amb la necessitat
d’aprendre a validar-se un mateix. És treballa amb
tècniques de coaching sistèmic i pedagogia sistèmica. Una potent eina amb el legos serious play. Es fa
un acompanyament en el transcurs dels seus dubtes,

inseguretats, pors o per fiançar les habilitats i il·lusions. Enfocar la vida des d’una altra mirada, des de
l’actitud de crear tot allò que un desitja. Totalment
confidencial, aquest espai s’ha convertit en un repte
educacional.
ESPAI MINDFULNESS, un moment de pausa dins
l’institut. Màrfegues vermelles al terra, música i la
proposta de relaxació d’una parella d’alumnes diferents cada cop, per viure el moment present. Durant
mitja hora a la setmana viatgem a diferents ambients
que ens proposen els que guien el mindfulness, selva
amazònica, platja, sabors diferents, efectes de bosc,

olors, tactes diferents... Pensar la relaxació, sentir-la i fer-la per a la resta de companyes i companys conté
una gran riquesa emocional.
TEATRE, amb aquesta optativa
que presentem al Badia i Margarit
es treballa la fortalesa del grup. Un
grup de primer i un de segon d’ESO
s’uneixen per un objectiu comú, representar l’essència de Shakespeare.
Ens anomenem la companyia de teatre Mac-Ot.
El teatre engloba totes les disciplines, es treballa la veu, la dicció, el
cos, el text, la metàfora i la poesia.
Potenciem la improvisació, l’escolta activa, saber intervenir, crear un
personatge, ser flexible amb el que
ens proposen a escena, gaudir, riure
i deixar fluir la creativitat.
Aquest any hem estat un dels 6 instituts seleccionats de Catalunya als
“Encontres per a joves de Caixaescena”. Del 24 al
26 de febrer conviurem amb les altres companyies,
aprendrem i compartirem la nostra proposta escènica. Caixaescena ens presenta tot un programa intens
per treballar Shakespeare, descobrir el seu món, el
seu teatre, la seva companyia, com recitar-lo i moltes
altres sorpreses. Un repte en el qual estem plenament
il·lusionats.
És un plaer poder compartir amb el meu alumnat
aquest moments de recerca, investigació pròpia i
superació. Creem el nostre dia a dia somiant nous
instants des de l’educació.
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JUDIT SERRA - XAVIER PATIÑO (professors) amb la col.laboració de JANA VIZCARRA (alumna)
Institut Badia i Margarit

Adolescents (des)connectats

E

ls adolescents volen i necessiten estar connectats amb la seva vida real i propera i
quan aquesta és satisfactòria –igual que els
adults- no tenen cap necessitat de suplir-la
amb cap vida imaginària, llunyana i més o menys
fantasiosa. A la fotografia no hi ha cap mòbil, ni falta que els fa, perquè comparteixen un repte comú,
estan satisfets i no necessiten explicar-ho via xarxes
a ningú.
Els nostres alumnes ens demostren cada dia
que no són aquella espècie tan terrible amb
qui sempre hem d’estar discutint i que volem per a ells, el mateix que ells volen per a
si mateixos: tenir èxit i sentir-se valorats pels
pares, pels professors i pels amics i gent propera de veritat.
Us heu preguntat mai quants amics tenen els
adolescents que us rodegen? Coincideix la
seva idea d’”amic” amb la vostra? Amb quanta gent es relacionen via xarxes socials? Per
què interactuen per whats app, però no es
truquen? Per què prefereixen els grups a les
converses privades? Les xarxes socials sovint
responen a la necessitat d’omplir buits i això
no té res a veure amb tenir amics. Al contrari,
s’omplen buits quan hi ha manca de relacions
socials i personals reals i satisfactòries.
Quan un adolescent no té amics amb qui quedar,
quan no sap què fer, o com ho ha de fer, en definitiva,
quan les coses no li van com voldria i el seu món real
no és el que li agradaria que fos, busca un refugi, un
amagatall i es desconnecta d’aquest món per enganxar-se – amb més o menys intensitat i freqüència- a
una història millor –sota el seu punt de vista- que
la seva pròpia. I aquest món fictici és molt fàcil de
crear sota el paraigües de les xarxes socials. O heu
vist mai que els adolescents pengin fotos on surtin
lletjos? És més fàcil camuflar els defectes en un món
on no et veus cara a cara, on pots entrar quan tens
coses boniques per dir i amagar-te quan no pots ensenyar res de bo. Això és el que fan els adolescents…
i vosaltres, oi?
La immersió exagerada a la xarxa social sovint amaga una manca d’habilitats socials (i, per tant, traiem
la cursiva i millor anomenem-la “xarxa de masses”
que no pas “social”): es troben en persona i no sa-

ben què dir-se o fer i en canvi, interactuen a la xarxa
–i diem interactuen, no pas mantenen una conversa
plena de contingut-. Sovint ens passa que els veiem
“enganxats” al mòbil i diem “però no us heu vist tot el
matí a l’institut?”. Sí, però estàvem estudiant (aquesta
és la seva resposta). Sí, però els és més fàcil interactuar per la xarxa (aquesta és la nostra resposta).
Ser adolescent no és fàcil, i si no , intenteu recordar

la vostra adolescència i totes les pors que vau passar.
Ara quan topem amb un adolescent ens preguntem
què li passa -i ja ho hauríem de saber perquè tots
n’hem estat- , per què està tot el dia connectat (a la
xarxa de masses) –aquesta és més difícil perquè nosaltres no hem passat l’adolescència amb xarxes- i
com els podem ajudar.
L’última resposta sembla complexa, però és molt
senzilla: els ajudem sent-hi i fent coses amb ells (i en
aquest ser-hi s’hi inclou, però no únicament, el servei de taxi. Els adolescent necessiten que els portem,
però també que els acompanyem i això implica, quedar-nos amb ells en determinades activitats, tampoc
totes, és clar, perquè també necessiten espai).
I com ho fem si sempre li preguntem si “vol” anar
a algun lloc, però la resposta és sempre “no vull”?
Doncs aquest és el principal error –inconscient- dels
adults “jo ja li he preguntat, però no vol”. I nosaltres
us preguntem: A vosaltres us demanen si voleu anar

a treballar ? Algú us pregunta si voleu fer el dinar-sopar-fregar plats ? Perdoneu-nos, però, preguntar-li a
un adolescent si «vol» és una excusa per acabar no
fent res. L’altra excusa és “ja és gran per anar amb els
pares”. Ah sí? Tot té un temps, és clar, però si nosaltres passem dels 30 i encara fem coses amb els pares,
ells –i vosaltres- també.
Per tant, tenim diverses opcions: 1- Traiem el “vols”:
“Ara anem al cine.” 2-Canviem un únic “vols”
per dos: “vols anar al cinema o vols anar a la
platja?” 3- Els demanem que proposin ells.
I per què diuen “no” quan volen dir “sí”?
Doncs també és culpa dels adults, que des de
molt petits els hem ensenyat que amb el “no”
es guanyen la nostra atenció. O quan diuen
“no vull…” els deixeu en pau? No pas! Més
aviat inicieu una conversa en forma de disputa que pot durar minuts-hores-dies… per
acabar concloent que “aquest adolescent no
vol mai res” (quan sí que vol). I sabeu què
esteu fent quan “discutiu”? Els esteu fent cas,
just el que ells necessiten. Per tant, preguntem
menys i fem més. Així de fàcil.
El que aquí hem exposat ens ho han ensenyat
els nostres alumnes. A l’institut els mòbils estan prohibits i només es poden portar en dies
puntuals i amb unes normes molt estrictes.
Els alumnes – com a bons adolescents- es queixen
–perquè volen que els fem cas- i demanen el mòbil,
però sabeu què passa? Cada diumenge anem als cros
i cap porta el mòbil. No el necessiten perquè estan
connectats entre ells, amb una activitat en comú. I
el mateix va passar a les colònies, i passarà els tres
dies de teatre a CaixaEscena on no trobaran a faltar
ni pares ni mòbils o, al Com Sona l’ESO, on sí que
portaran el mòbil, però apostem que algú el perdrà
i tot, perquè la connexió serà amb la música, el ball
i les amistats.
Les xarxes socials són eines poderoses, però també
grans enemigues de la falta de contacte amb el món
real, distractors de l’aprenentatge i paranys de les
relacions personals. Desitgem que el que aquí hem
exposat pugui ajudar-vos i ajudar als adolescents
a connectar amb el que realment els omple com a
persones i allunyar-los de la vida fantasiosa, perquè,
realment, no en tenen cap necessitat.

JORDI PAYRÓ CATALÀ
Institut Badia i Margarit

Els problemes en matemàtiques

L

es matemàtiques és una ciència viva que
esta evolucionant de manera contínua i
permanent. Potencia el desenvolupament
global de les capacitats mentals de les persones i contribueix a la formació de la seva personalitat i són de gran utilitat en la nostra vida diària.
Una de les aportacions fonamentals d’aquesta ciència ha de ser el desenvolupament de la capacitat de
pensar, de raonar, de reflexionar de manera lògica i
assolir tota una sèrie d’instruments i habilitats per
explorar la realitat que ens envolta, per representar-la, per explicar-la i per poder-la predir.
La millor manera per aconseguir-ho és a través de la
resolució de problemes. La resolució de problemes
fomenta, entre d’altres aspectes, la seguretat i el rigor

en el raonament.
Com diu Fernández Bravo: “ Resoldre un problema és un acte creatiu que comporta diverses fases:
un treball conscient de preparació o familiarització
amb el problema; la incubació de les idees amb les
quals s’ha treballat en l’etapa anterior; la inspiració
o il·luminació sobre el camí que porta a la solució i,
la verificació del procés que porta al resultat buscat.”
Per resoldre un problema s’ha d’estar en condicions
d’entendre’l i ens dóna una informació a partir de la
qual hem de deduir-ne una altra de nova que no sabem. Qualsevol situació no és un problema, un problema no té un camí clar de resolució i comporta la
presa de decisions tant en el procés com en la solució
i no hi ha un camí clar, d’entrada, per resoldre’l. És

important que plantegin solucions obertes, amb una
solució, vàries o cap.
Per exemple, una situació plantejada aquest curs ha
estat la següent: “Hem de fer 1000 grues per la Marató de TV3, i les volem posar, de manera ordenada, en
un espai determinat del centre, com hem de fer-ho?”
Convé ensenyar a pensar, a raonar, a organitzar el
pensament com a eina fonamental de l’aprenentatge. Segons G. Polya i G. Szego: “En l’aprenentatge del
pensar només la pràctica del pensar és veritablement
útil”. La resolució de problemes són activitats d’investigació que exigeixen esforç i perseverança.
En la vida constantment estem resolent petits o
grans problemes, triant, decidint...
Bona resolució de problemes!
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La volta al món!
L’Escola Àuria és una escola
d’educació especial situada
al centre d’Igualada, la qual
rep alumnes des dels 3 fins
als 21 anys. Tots ells organitzats en diferents nivells i
seccions. Una de les seccions és Educació Secundaria
i és aquí on us volem presentar una de les activitats que
s’estan duent a terme durant
aquest curs 2016 – 2017.
Una de les àrees que realitzem és llengua catalana. Els
i les alumnes d’Educació Secundaria estan organitzats
en agrupaments flexibles,
això permet escoltar els interessos i necessitats dels
alumnes i oferir una resposta més adequada a tots ells.
Amb la qual cosa, s’aconsegueix un procés d’ensenyament i aprenentatge més
adequat a les característiques i possibilitats de cada
alumne/a.
Enguany, en un dels grups
de llengua, s’està treballant a
través d’un projecte anomenat La volta al món! El tema
del projecte va sorgir un dia
inesperat quan estàvem triant temes per escriure una
narració entre tots. La majoria dels alumnes van pensar
que els hi agradaria visitar
una ciutat més gran i, a partir d’aquí, ens vam inventar
una història. Mentre l’estàvem creant, ens va sorgir
un dubte/pregunta: necessitem passaport per visitar
França? I a partir d’aquí, va
emergir una discussió que
ens va dur per nous camins.
Entre tots vam buscar informació sobre els diferents
països de la Unió Europea,
quines ciutats eren més
grans, quins països formaven Europa, com es deien les
capitals dels països… i es va
evidenciar la motivació i interès que despertava aquell
tema entre els nois i noies.
Això ens va fer pensar i vam
valorar que seria molt emocionant treballar l’àrea de
Llengua catalana a través de
conèixer altres països, cultures, tradicions, històries, etc.
Per aquest motiu, vam crear
el projecte anteriorment esmentat.
Al llarg del tot el projecte, tant els alumnes com la
mestra, anàvem buscant informació, la qual ens ajudava a treballar els continguts
de llengua: ortografia, gramàtica, presentacions orals,
comprensió lectora, aprendre noves tipologia de tex-

tos, creació de narracions,
escriure el que s’havia après,
aprendre el funcionament
de la llengua, etc.
L’objectiu principal és poder treballar la llengua, les
competències bàsiques i els
continguts d’una manera
més dinàmica, creativa i escoltant la veu dels alumnes.
Un dels fets clau per poder
dur a terme aquest projecte ha estat el fet d’instal·lar
pissarres digitals interactives (PDI) a l’escola, ja que
va ajudar a que el projecte
tingués un caire més innovador. Els i les alumnes podien visitar i buscar les ciutats amb el software Google
Maps, i al fer-ho quedaven
al·lucinant davant les imatges. Podien “caminar” pels
carrers, observar els edificis
més emblemàtics de prop,
buscar les respostes als jocs
que s’anaven proposant al
llarg del projecte, observar
el mapa d’Europa, interactuar entre ells i treballar en
grup… També vam utilitzar
l’aplicació ThinkLink que
permet afegir informació a
les imatges i, amb la pissarra
digital, va ser molt més còmode per a tots.
Per poder tenir un seguiment del que anaven descobrint, tots ells i elles tenien
un diari on anotaven tot el
que estaven aprenent. Això
permetia tenir una millor
organització dels continguts
treballats, desenvolupar les
competències d’autonomia,
iniciativa personal i de tractament de la informació i
prendre consciencia del seu
propi procés d’ensenyament
i aprenentatge.
De moment, al primer trimestre vam estar treballant
uns quants països del continent europeu: Espanya,
Itàlia, Alemanya, Regne
Unit, Polònia, Països Baixos,
França i Irlanda, tots els que
despertaven interès entre els
alumnes
Ara comencem el segon trimestre i estem pensant quin
continent ens agradaria estudiar. Encara no ho tenim
clar, però no ens preocupa
perquè cada dia és una aventura dins la classe de llengua
catalana! I ens ho passem
molt bé aprenent i descobrint una mica més d’aquest
món que ens envolta.
Elisabeth Mauri
(Mestra d’Educació Especial de l’Escola Àuria)
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La classe de les Gavines (9-10 anys)
de l’escola de l’Ateneu visita el Museu
paperer de Capellades
Dins del treball sobre la lectura i lligat amb el tema dels sectors de treball de la comarca,
Les Gavines hem volgut saber
més coses sobre el paper com
a matèria per a fer els llibres.
Per això vam visitar el museu
paperer de Capellades.
El museu està dins d’un edifici del segle XIX i en ell es
pot seguir tot el procés de
transformació de la roba de
rebuig (només la d’origen vegetal com el cotó) en pasta per
a la confecció de fulls artesanals de paper. La maquinària
del molí funcionava gràcies a
l’aigua de la bassa que hi ha al
costat, procedent d’una font
natural.
La visita va ser molt interessant, no només perquè vam
veure com ho feien abans, sinó
perquè després en vam poder
fer nosaltres mateixos! Ens ho

vam passar molt bé posant les
mans amb les reixetes dins la
barreja i treure-les ja amb el
que serà, un cop sec, una fulla
de paper!
No s’ho passaven així de bé les
persones que hi treballaven
abans!!! Tot ho feien a mà, es

passaven fent el mateix hores
i hores,... Era dura la feina del
paperer!
Aquesta sortida ens ha servit
per valorar la importància del
paper, reflexionar sobre els
usos que en fem i sobretot per
intentar no malbaratar-lo.

Escolàpies buscant la pau
En motiu del DENIP (Dia Escolar de la No violència I la
Pau) al llarg d’una setmana
hem realitzat diferents activitats a tots els cursos per treballar amb l’alumnat dinàmiques
que generin una cultura de
pau al nostre voltant.
Eduardo Galeano, escriptor
d’Uruguay, diu que “Molta
gent petita en llocs petits fent
petites coses pot canviar el
nostre món” . Volem que els
nens i nenes de la nostra escola creguin que això és possible
i aprenguin que la seva implicació, encara que sigui “petita”, és necessària i efectiva.
Enguany tots els cursos ens
hem convertit en viatgers
d’una expedició en autocar
anomenada “Buscant la Pau”
i hem realitzat diferents activitats de reflexió al voltant
d’aquest lema.
El dia 30 com a cloenda del
treball realitzat ens vam aplegar al pati de l’escola per compartir el treball realitzat a les
aules i cridar ben fort que volem la Pau.
A la celebració ens va acompanyar Divina García, Superiora
General de les Escolàpies, que
ha passat uns dies entre nosaltres. La Divina amb un missatge senzill i profund alhora
i seguint les lletres del nom

de Paula Montal, fundadora
de les Escolàpies, ens va encoratjar a construir un món on
abundi la paciència, l’alegria,
la unió, la llibertat i l’amor.
Ara, durant un temps, queden
exposats a un passadís de l’escola alguns dels treballs realitzats a les aules. Han estat unes
dinàmiques i una celebració
entranyables però ens agradaria que aquesta pau que hem
anunciat no es quedi dins les
parets de la nostra escola, no
volem que siguin quatre pa-

raules boniques d’un dia de
festa.
Volem plantar llavors de pau,
de concòrdia, de solidaritat,
de respecte, de perdó, de somriures, de justícia, d’igualtat,
d’agraïment... Volem plantar-les en el nostre dia a dia
amb petits gestos, tenint cura
dels qui són més a prop nostre.
A les Escolàpies volem pintar
tots junts la nostra vida amb
colors de PAU.
Som-hi!
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Juguem llegint a
l’Acadèmia
Un any nou, i el curs va avançant, els alumnes d’Educació
Infantil van desenvolupant
les seves habilitats a través de
totes les activitats que es realitzen a l’escola. Les capacitats
i habilitats es reconeixen amb
els aprenentatges, i no hi ha
millor manera d’aprendre que
jugant; el joc comporta creativitat, organització, cooperació, decisions, conflictes, solucions, resultats, …
Aquets dies, en el bonic procés
d’aprendre a llegir, hem proposat sortir de l’aula i buscar
aquelles lletres que ens ajuden a fer paraules i comunicar-nos; lletres amagades, lletres que unint el coneixement
previ i la imaginació hem anat
descobrint com a bons investigadors. Buscant per a tots

els racons, hem construït tot
l’abecedari, aquella G que va
aparèixer a l’esmorzar, o la P
que vam trobar en el calaix de
les joguines, la S a la cua d’un
drac i les estimades vocals,
que les hem reconegut per a
tots els racons, d’altres eren
més amagades i amb la imaginació s’han anat desxifrant,
com la B a la cresta de l’enorme drac de l’Acadèmia. Un
cop reconegudes, fotografiades i recopilades totes les lletres, formem paraules, expressem-nos, comuniquem-nos,
amb aquestes lletres nostres,
pròpies, originals, com si fossin el nostre codi secret, allò
que nosaltres hem creat i que
tant ens diverteix. Finalment,
com sempre juguem……JUGUEM LLEGINT

L’alumna de l’Institut Joan Mercader
Laia Corxet presenta el seu Treball de
Recerca sobre Star Wars a la Biblioteca
de Capellades
El passat dimarts 24, a la Biblioteca Municipal El Safareig
de Capellades, en el marc de
la setmana especial dedicada
a Star Wars, va tenir lloc la
conferència “Star Wars: més
que una saga”, a càrrec de Laia
Corxet, alumna de 2n de Batxillerat de l’Institut Joan Mercader.
Prenent com a punt de partida
el seu treball de recerca, la Laia
va analitzar amb profunditat
aspectes tan diversos com el
rerefons filosòfic de la saga, els
seus referents polítics, el paper de la dona, els fonaments
científics i les seves inexactituds o l’importantíssim negoci
que ha esdevingut l’explotació
comercial de les pel·lícules i el
marxandatge associat.
El públic, bàsicament format
per joves entusiastes de la
saga, va seguir amb atenció
la conferència i, una vegada
acabada l’exposició inicial, va
participar activament gairebé
tres quarts d’hora més. Una
munió de mans alçades reclamava torns de paraula per fer

preguntes i aventurar hipòtesis sobre què se’n devia haver fet, de diversos personatges que han anat apareixent
en alguna de les set pel·lícules,
o sobre com evolucionarien
en la vuitena algunes de les
trames no tancades. Totes les
intervencions van ser gestionades amb habilitat per la Laia
fins a transformar l’acadèmica

presentació inicial en una animada conversa entre seguidors d’Star Wars.
Vist l’interès dels assistents i
la bona connexió aconseguida
entre conferenciant i públic, la
directora de la Biblioteca i el
regidor de Cultura els van emplaçar a organitzar una nova
trobada coincidint amb l’estrena de la propera pel·lícula.

- Matemàtiques: geometria,
numeració, lògica i càlcul.

drem aconseguir l’autonomia i l’aprenentatge.
Volem que el nen sigui el
protagonista dels seus aprenentatges. I el mestra sigui
l’acompanyant
d’aquests
nous aprenentatges. Volem
conèixer bé tots els nostres
alumnes i així podrem extreure el màxim de cadascun
d’ells.

A l’escola Ramon Castelltort treballem
per ambients a Educació Infantil
Els temps van canviant; i
el món davant nostra es va
transformant a una velocitat
que molts cops no em som
conscients. No té res a veure
la manera de viure; de moure’ns; de menjar; les aficions;
els treballs; les relacions; la
societat de fa 20 o 30 anys
enrere amb l’actual. El món
canvia a una gran velocitat i
es per això que pensem que
el món de l’educació també
ha d’ evolucionar; canviar i
transformar-se. No podem
aïllar l’escola del context d’on
vivim.
Com podem educar les nostres alumnes perquè estiguin
preparats pel món del segle
XXI? És una pregunta que
ens hem d’anar fent cada dia.
Tenim que donar als nostres
alumnes les eines necessàries
que els permetran ser persones autònomes; que puguin
aconseguir el seu projecte de
vida i contribuir a la seva so-

cietat on viuen.
I és per tot això que a la nostra escola volem crea poc a
poc nous camins educatius on
es projecti una escola viva i
activa.
Un nou camí que em començat al cicle d’educació infantil
són els ambients. On durant
tres tardes a la setmana barrejarem els alumnes de P3; P4
i P5. Aquests ambients volem
que siguin espais molts ben
pensats i estructurats perquè
cada nen pugui aprendre segons el seu ritme natural de
desenvolupament, i sempre
a partir d’activitat reals d’un
món real.
Els ambient que em creat són
uns espais temàtics per investigar; experimentar i aprendre.
Cada ambient es configura
amb una estètica; uns materials i unes accions concretes. I
l’organització és fa amb grups
heterogenis en quan edat; nivell d’aprenentatge; interessos

i necessitats especials, afavorint la interacció; cooperació i
col·laboració.
Hem creat vuit ambients:
- Psicomotricitat fina i transvasaments: enfilem, enrosquem, construïm...
- De llum: Retroprojector,
llenç i canó, taula de llum,
llum negra, pintura fluorescent, contes, blocs i ombres,
activitats lluminoses...
- Psicomotricitat: fem cabanyes, construïm, ens descobrim...
- Art: Pintura (pinzell, aquarel·les; estampació), col·lage,
modelatge (fang, plastilina)
- “Jo vull ser”: caseta, hospital,
botiga, animals, castell...
- Llenguatge: escoltem, pensem, parlem, titelles, juguem
amb les lletres...
- Ciència: els sentits, imants,
lupes, flotabilitat i aigua, mesurem, entorn, rampes i tubs,
barreges...

En cada un dels ambients em
buscat materials i activitats;
tot creant micro-espais on se
sentint protagonistes del que
estan fent. les rutines i hàbits
dins dels ambients seran un
pilar important; ja que des de
l’ordre i la tranquil·litat po-
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“Casa nostra és casa vostra”.
Erasmus + a l’Acadèmia
Sensibilització amb la crisi migratòria
dels refugiats a les Escolàpies

A Europa, s’està vivint una
de les crisis migratòries més
grans des de la Segona Guerra Mundial. Per això, a l’escola hem volgut sensibilitzar el
nostre alumnat a través de diferents propostes educatives.
Els nens i nenes d’Educació
Infantil van crear unes banderoles on introduïen missatges
de pau, d’acollida i imatges
de nens i nenes agafant-se de
les mans o dibuixos esperan-

çadors sobre el seu futur. Les
banderoles, resten exposades
a les classes per tal de crear
consciència de la problemàtica.
Els nens i nenes de Cicle Inicial i Cicle Mitjà varen fer el
mural de la Mediterrània, amb
el títol de “Construïm un món
sense fronteres” on hi apareix
el mar; infants amb unes tenalles a les mans per tal de trencar el filat, i vaixells de paper

amb missatges de pau, per tal
que tothom qui vulgui, pugui
creuar el mar de manera segura.
L’alumnat de Cicle Superior va
rebre el testimoni de dos voluntaris, que han estat al camp
de Vasilika (Grècia) i col·laboren en el projecte “EKO”. Amb
l’explicació de la seva experiència es preten conscienciar
els nens i nenes de la realitat
i de les dificultats que viuen
aquestes persones.
Des de l’escola, estem a favor
de l’acollida de persones refugiades i migrants i volem ser
partícips de tota ajuda que
puguem oferir, per això hem
signat el manifest de “Casa
nostra, casa vostra” i hem sensibilitzat als nostres nens i nenes per tal de conscienciar-los
d’aquesta realitat i desvetllar
en ells l’esperit solidari.

Xerrada sobre les drogues a 4t d’ESO
de l’Escola Pia
Els alumnes de 4t vam rebre
una xerrada sobre el món de
les drogues per part d’una
mosso d’esquadra, que ens
va conscienciar de les repercussions en l’àmbit legal.
La xerrada la va iniciar amb
una pregunta molt simple
sobre el coneixement que
en teníem. Després de la
seva breu introducció, ens
va fer participar en un joc
de rol per fer-nos adonar
de les conseqüències legals
que pot comportar el seu ús,
amb multes a partir de 600€.
Aquesta explicació va donar

peu a la participació perquè
la va presentar a partir dels
dubtes de cadascú. El fet de
no ser només teòric va fer que

ens interesséssim més.
Iniciatives com aquestes
s’haurien de mantenir per altres anys.

L’Escola Torrescasana celebra el dia de la Pau
Els/ les alumnes i mestres de
l’Escola Torrescasana vam celebrar, el passat 30 de gener, el
dia de la Pau. Vam pintar un
retrat de Maria Teresa de Calcuta a una paret del pati i vam
escriure una frase que va pronunciar la cèlebre mare: “ La
pau comença amb un somriure”. Per finalitzar la celebració,
vam cantar el poema de Joana
Raspall “Podries”. Esperem
que arreu del món “s’obrin les
mans per ajudar a qui ve fugint de la guerra” i que cada
dia es regalin somriures.

La setmana passada una representació d’alumnes de 5è i
6è de Primària de l’Acadèmia
Igualada van visitar a l’Alcalde
d’Igualada i a la Tinent Alcalde a l’Ajuntament per explicar-li el projecte ERASMUS +.
Aquest projecte s’està duent a
terme a l’etapa de Primària de
l’escola des d’aquest curs i tindrà una durada de dos anys. El
projecte “Euro Trading, Young

entrepreneurs on the move”,
té com a eix temàtic principal l’emprenedoria i inclou en
les seves activitats la creació
d’una agència de viatges. Els
viatges amb alumnes són una
realitat amb aquest programa
i a mitjans de febrer 5 alumnes
de 6è de Primària compartiran experiències a Grècia amb
alumnes dels 5 països restants
que participen al projecte.

Aprenent pel futur:
economia del dia a dia

Un any més, i durant 6 setmanes dels mesos de novembre,
desembre i gener els alumnes
de 4t d’ESO de l’escola Maristes Igualada han fet unes
classes especials de matemàtiques, impartides per professionals del món de la banca,
de les finances, de la hisenda
i auditors. Tots aquest professionals dediquen part del
seu temps, gràcies a l’empresa
EFEC, a explicar conceptes
bàsics d’economia domèstica a
alumnes de 4t d’ESO.
S’han tractat temes com el
pressupost, les despeses fixes i
variables, els productes bancaris, els impostos, les inversions
i els seus riscos,…. Aspectes
que moltes vegades ens queden lluny ja que durant l’ESO
no som gestors dels nostres
diners, ni tenim ingressos i es-

tem finançats pels nostres pares, però que en un futur més
o menys llunyà això canviarà.
L’EFEC, diuen els alumnes,
ens ha ensenyat que abans de
fer una inversió hem de ser
conscients dels riscos que porten i hem de valorar si els volem assumir o no, hem de valorar si la quantitat de diners
retornats després de finalitzar
la inversió compensen el risc
que assumim, hem de veure
si els diners a invertir els necessitarem o no,… Ens han
explicat, continuen dient, solucions a petits problemes de
la vida quotidiana i, sobretot,
hem après coses que no havíem sentit a parlar mai, però
que ens afectaran de ple en la
nostra vida del dia a dia.
Departament de
matemàtiques
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El col.legi Monalco visita Els de p-3, p-4 i p-5 de l’escola
Tarraco
Marquès de la Pobla de Capellades
van fer Voooox!

Els alumnes de 1r vam fer una
visita a la monumental Tarraco.
Ens vam aturar al Mêdol i vam
veure d’on treien la pedra per
construir el que després vam
poder visitar: l’aqueducte, les
muralles, el circ i l’amfiteatre. Un guia ens ho va expli-

car tot molt bé, fins i tot ens
van fer un espectacle teatralitzat entre un ‘venator’ i un
‘negotia’. Ens vam quedar bocabadats i més encara quan,
tornant cap a Igualada, ens
vam aturar a jugar a futbol a
sota del Pont del Diable. Un
dia perfecte!

Dia de la no violència i
la pau al col·legi
Maristes Igualada

Com cada any, el dia 30 de
gener celebrem el Dia Escolar de la Pau i la No Violència,
aquest cop amb les persones
refugiades i l’acolliment com a
tema de reflexió.
Una setmana abans cada classe va treballar aquesta realitat
des de diferents àmbits i formes, segons l’edat dels alumnes. Així, contes, músiques,
notícies, imatges, vídeos i diàlegs van apropar-los a la dura
situació que toca viure a totes
aquestes persones.
Després d’aquesta reflexió el
dilluns, dia 30, es va dur a terme una trobada conjunta al
pati de l’escola. Un acte senzill
que va tocar el cor d’alumnes
i professors. Nens i nenes,
nois i noies, des d’I3 fins a 4t
d’ESO, reunits per famílies,
van haver de travessar el mar
i les muntanyes tot cercant un

país que els volgués acollir. Els
grans tenint cura dels més petits, que anaven molt abrigats
amb mantes, gorres, bufandes
i altres complements per no
tenir tan fred, molts d’ells amb
els seus peluixos preferits com
a única pertinença. Un cop a
terra ferma, costava d’entendre allò que els indicaven les
persones que els rebien en els
diferents països perquè no
coneixien l’idioma. Tot plegat una bona activitat que va
ajudar tothom a posar-se en
la pell de les persones que estan patint aquesta injustíssima
situació. Finalment va sonar
la nova versió del tema “Mediterraneo” creada i interpretada per a fomentar aquesta
conscienciació i que tothom
va escoltar, cantar o ballar
amb molta dosi d’emoció.ballar amb molta dosi d’emoció.

Dimecres passat 15 de febrer
va ser molt especial per a tots
els nens i nenes d’Educació Infantil de l’escola Marquès de la
Pobla de Capellades. Després
d’arribar al centre no els esperaven els aprenentatges diaris
a l’aula sinó un parell d’autocars que els van dur fins a l’Auditori de Barcelona per assistir
al concert escolar titulat VOOOOX. Amb totes les emocions del trajecte als ulls un cop
a la sala es van deixar endur
per les quatre veus de les intèrprets. La Isabel Albadalejo
(soprano, pal de pluja i mirlitó), la Selina Worsley (contralt, bol tibetà, cabassa), la
Sarah Davison (mezzo soprano/alt, caixa, guitarra, ukelele,
güiro, pal de pluja i mirlitó) i
la Carmen Sanchez (soprano,
esponges i aigua). Amb elles
van compartir un repertori

de divuit peces musicals que
barrejaven molts estils, com
una rumba de Gato Pérez i algunes cançons relaxants. Van
cantar “Sol, solet”, “Ton pare
no té nas” i, entre moltes altres, cançons sefardites i altres inspirades en la música
de Mozart. Va ser una experiència gratament sorprenent
que es va cloure primer amb
una salutació de les artistes

des del mateix escenari i després amb un dinar al parc de
la Ciutadella. Quan van baixar dels autobusos, ja de nou
a Capellades, molts acabaven
de recordar en somnis totes
les meravelloses experiències
viscudes i compartides amb
els altres companys de classe
i els seus respectius mestres.
Sense dubte, no oblidaran
mai aquell dia.

Els alumnes de Cultura Audiovisual
de 2n de batxillerat visiten l’ESCAC
Els alumnes de Cultura Audiovisual de 2n de batxillerat
visiten l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), on han
realitzat tres tallers relacionats
amb les diferents fases de la
producció d’un projecte audiovisual, posant en pràctica
els coneixements adquirits al
llarg del curs.
Els tallers eren sobre “Muntatge cinematogràfic” on els
alumnes han treballat conceptes de narrativa audiovisual a
partir se la pel.lícula de “Hell
in the pacific” (1968) de John
Boorman. El segon taller ha

estat al voltant de la “Direcció d’art” en el que han recreat
l’ambientació d’una habitació
per a un film sobre “Jack l’es-

Taller d’emocions a
3r E.P.De l’Acadèmia
Els alumnes de tercer d´Educació Primària vam realitzar
un taller per treballar les emocions amb diverses activitats.
El taller va ser dirigit per la
Sra. Xènia Capel, mare de la
Jana de tercer, psicòloga i que
amb diferents elements i tècniques vam poder aprendre
com poder resoldre situacions
de conflictes.

budellador” al Londres de finals del segle XIX. Finalment
han treballat conceptes “d’il.
luminació en fotografia”.
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Alumnes de Milà i Fontanals a la 080
Barcelona Fashion
El passat divendres 3 de febrer
els alumnes del cicle Formatiu de Grau Mig de Fabricació
i ennobliment de productes
tèxtils van assistir a les desfilades de PUNTO BLANCO i ES
COLLECTION a la 080 Barcelona Fashion, la setmana de
la moda catalana que se celebra a Barcelona amb l’objectiu
de promocionar i donar visibilitat als dissenyadors independents en l’àmbit nacional.
Els alumnes van poder viure
de primera mà tots els elements que formen part d’un
certamen de moda, explicats
anteriorment a les classes de

Com sona l’ESO a
l’institut Badia i Margarit
“Moda i tendències” en relació
als colors, tendències, temàtica, música i decorats. Tant els

alumnes com el professorat
han valorat molt positivament
aquesta experiència.

L’Escola de l’Ateneu una escola avançada
El projecte pedagògic que
ofereix l’Escola de l’Ateneu és
innovador i aposta per formar
ciutadans del segle XXI.
Entre d’altres aspectes, el treball per projectes, que es duu
a terme en totes les aules, incentiva el treball en equip i els
processos d’investigació que
impliquen la integració de coneixements de diferents àrees,
el domini de la competència
digital i de la competència
d’aprendre a aprendre.
Els alumnes han d’aprendre
a formular-se dubtes i preguntes, a resoldre problemes
complexos, a cercar informació a través de fonts diverses
(llibres, internet, revistes..) i
sobretot, han d’aprendre a seleccionar i integrar de manera
crítica aquesta informació per
transformar-la en coneixement.
A través de l’aprenentatge cooperatiu i el treball per projectes a l’Escola de l’Ateneu

personalitzem més els aprenentatges respectant els propis
interessos, i fomentant sempre
el talent i l’esforç personal, la
creativitat i la motivació de
cada alumne.
Un bon exemple és el treball
transversal i interdisciplinari
que estan duent a terme els
nens i nenes de cicle inicial sobre els contes Aquests darrers
dies han visitat les aules dos

experts en el món de l’escriptura : l’ escriptora igualadina
Anna Vila i l’il.lustrador Issac
Garcia.
A les aules, ara els infants estan escrivint els seus contes i
il.lustrant-los.
Si esteu interessats els podreu
veure el dia de la inauguració
de l’exposició el diumenge 5
de març. No us ho perdeu.

Contes a la Llar d’Infants
Durant el mes de gener a la
Llar d’Infants de les Escolàpies, hem treballat les diferents
maneres d’explicar els contes.
Per aquest motiu varem poder gaudir de la presència de
la Mònica Torra que ens va
explicar el conte “El Tren Pelut.” Un tren que anava fent
parades per recollir animalets
i fer un viatge molt llarg fins
arribar a la lluna….
Va ser una tarda molt agradable i divertida on vam poder
gaudir gran i petits. En aques-

ta ocasió l’alumnat va estar
acompanyat per les famílies,

mares, pares, àvies i avis en la
jornada lúdica que varem fer.

“Com Sona l’ESO” (CSE) és un
gran projecte musical, de ball i
d’interpretació per a alumnes
d’ESO i Batxillerat de centres
públics que es fa anualment i
que enguany tindrà lloc del 10
al 12 de maig a Altea.
A l’institut Badia i Margarit els
professors ens han engrescat a
participar d’aquesta supertrobada de 1500 alumnes cantant, tocant i ballant plegats
i hi anirem 13 alumnes i dos
professors, i ja fa dies que assagem.
Però això no és tot, ja que
gràcies a la motivació i la insistència d’aquests professors,
dos alumnes - l’Haley Diallo
Gabarró i jo mateixa, la Bruna Velázquez Martí- vam presentar-nos per ser cos de ball
i actoral, vam haver d’enregistar un vídeo i el vam enviar al
CSE. A tots dos ens van seleccionar per a la final. Així que,
el passat dia 7 de gener vam
anar a fer el càsting a Benicàssim per a participar en el projecte Com Sona l’ESO.
L’Haley va participar del càs-

ting de ball en el que van fer
diverses coreografies i unes
improvisacions per veure
l’expressivitat de cada noi/a.
Jo vaig participar del càsting
actoral en què vaig haver d’interpretar un petit text i un diàleg (part de l’obra definitiva),
juntament amb altres nois/
es. També va haver de cantar
alguna frase de l’obra i vam
descobrir que fins i tot amb la
llista de la compra es pot crear.
Va ser una experiència fantàstica i molt divertida, i al
cap d’uns dies vam saber que
l’Haley va ser seleccionat i, per
tant, ballarà el dia de l’obra.
Jo em quedo amb tot el que
vaig aprendre i disfrutar i espero amb ganes la trobada del
maig.
Ara estem assajant i venent
samarretes i clauers del CSE,
si en voleu una, podeu passar
pel nostre institut!
Felicitats Haley i endavant que
això sona molt bé.
Bruna Velázquez Martí
2n ESO- Institut Badia i
Margarit

Logo del projecte
Erasmus + de l’Acadèmia
Seguint les activitats programades dins el projecte
Erasmus+, aquests dies hem
realitzat un concurs per tal
d’escollir el logo més representatiu d’entre els finalistes
de cada país que hi forma
part (Irlanda, Grècia, Alemanya, Polònia, Anglaterra i
nosaltres).
D’entre aquests sis dissenys,
el més votat ha resultat ser el
que ens representava, l’autor
del qual és l’Oriol Berenguer
de 4tB.
Volem donar-li l’enhorabona
i fer-li saber que n’estem molt
contents!!
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Xerrada de la Dolors Masats,
Un equip de l’Escola Pia
voluntària al camp de refugiats a l’escola a la Copa Cangur
Marquès de la Pobla de Capellades
En plena setmana dedicada a
la reflexió sobre la Pau i la no
violència al món, que hem dut
a terme recentment a l’escola
Marquès de la Pobla de Capellades sota el lema “Obre
els ulls”, el passat 31 de gener
la Dolors Masats, una de les
voluntàries catalanes que l’estiu passat es va desplaçar fins
al camp de refugiats d’EKO
II- Vasilika, a Grècia, va anar
a trobar l’alumnat dels cursos
superiors de primària per explicar i compartir l’experiència
viscuda i per reflexionar sobre
la realitat dels camps de refugiats i sobre les seves perpectives de futur.
Tal com va explicar, el camp
d’EKO II-Vasilika , situat a
trenta quilòmetres de Thessaloniki, es va anomenar així
en record del camp de refugiats EKO-I que van autogestionar els propis refugiats a
vint quilòmetres d’Idomeni,
a la frontera amb Macedònia fins que al maig de 2016 i

sense cap avís l’exèrcit grec va
desallotjar a la força l’exèrcit
grec de manera que els refugiats es van haver de dispesar
pel país. Una part d’aquests
van anar a parar aleshores al
camp de Vasilika on van rebre
l’ajuda de diversos cooperants
internacionals que van haver d’entrar-hi d’amagat. Dos
mesos més tard els voluntaris
catalans van conèixer en Papu,
un pagès grec jubilat que els
va llogar diversos espais de
la seva granja on voluntaris i
refugiats van crear diferents
espais de lleure i serveis fora
del camp militar controlat.
Davant del nostre alumnat

aquesta voluntària catalana va
explicar l’experiència viscuda
en aquell camp des de finals
d’agost fins al 10 de setembre,
sobretot a l’espai de dones i a
l’escola on va fer classes d’anglès a nens i adolescents i d’alfabetització per a adults. Ara
mateix, i des de Catalunya la
Dolors continua ajudant els
refugiats de Vasilika que, tot
i que han estat traslladats a
Atenes, es troben encara en
una situació molt precària.
Durant la xerrada va il·lustrar
tota aquesta informació amb
fotografies i vídeos, i va donar
resposta a diverses inquietuds
per part dels assistents.
Gràcies a la seva participació
activa en la Setmana de la Pau
de l’escola els nostres alumnes van poder conscienciar-se d’una realitat injusta que
atempta contra els drets humans més elementals. Segur
que no l’oblidaran i segur que
els va fer créixer el sentiment
de solidaritat.

The English Centre, centre
autoritzat per als exàmens
de Cambridge
Quantes parts hi ha en l’examen?
S’enfoquen en 4 habilitats essencials, amb una cinquena per nivells a partir del First
Certificate (B2): Comprensió Lectora, Comprensió Auditiva, Expressió Escrita i Expressió Oral. A partir del First Certificate, també s’inclou un component de precisió
de vocabulari i ús pràctic de gramàtica.
Així que pregunten gramàtica?
Sí i no. Mai es demana a un candidat que reciti fórmules gramaticals, ni tampoc que
posi exemples d’aquestes fórmules. Ara bé, s’espera que sigui capaç d’utilitzar l’anglès
en diferents contextos: si demanen que s’especuli sobre “què passaria si s’acabés el
petroli”, el candidat haurà d’utilitzar frases condicionals.
Anglès americà o britànic?
Els exàmens de Cambridge pretenen reflectir la realitat actual de l’anglès i per tant
s’accepten tots dos. Les parts de comprensió auditiva inclouen parlants americans,
així com australians, canadencs i fins i tot parlants no nadius però que la seva pronunciació es considera suficientment accessible.
Els certificats dels exàmens de Cambridge caduquen?
No. Quan un alumne ha assolit un nivell en l’escala CEFR, el certificat que obté és
vàlid per sempre.
Què és l’Extended Certification?
Quan un alumne aprova un examen de Cambridge amb nota “A” (a efectes pràctics
més d’un 80%), se li reconeix el mèrit amb un certificat que especifica que l’alumne
ha obtingut el següent nivell. Per exemple, si un alumne obté una nota “A” en el seu
First Certificate (B2), el seu certificat menciona que va realitzar l’examen del First
Certificate i va obtenir una qualificació C1, és a dir, l’equivalent a l’Advanced.

Aquest dijous, 26 de gener,
alumnes de 2n i 3r d’ESO han
participat a la IV Copa Cangur
organitzada per la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques)
a l’IES Pere Vives. En aquesta
ocasió, han participat 13 equips
formats per 7 alumnes dels
quals 5 equips eren alumnes de
l’IES Pere Vives, 2 de Maristes i
6 de la nostra escola.
Aquesta activitat es basa en la
resolució d’una sèrie de problemes, de diferent dificultat,
treballant en equip. Els equips
estaven formats per alumnes
de 2n i 3r d’ESO barrejats, podent haver-hi com a màxim 4
alumnes de 3r per equip. És un

concurs dinàmic, on la puntuació de cada problema depèn
de la dificultat del mateix i del
temps de resolució que es dediqui en el procés. Amb activitats
d’aquest tipus es vol fomentar
el raonament lògic, així com
l’interès per l’àmbit de les matemàtiques.
En aquesta edició l’equip de la
nostra escola format pel Nil
Puiggròs, Nil Cervera, Victor Olivan, Berta Martí, Jordi
Pelfort, Robert Creixell i Pau
Caelles, van guanyar la fase
territorial classificant-se per la
final de Catalunya que es celebrarà a Mataró l’1 de Març.
Enhorabona!!

CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS,
IGUALADA 2017
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Aprovat el nou Pla local
de Joventut de Calaf
CALAF / LA VEU

L
El Petit de Cal Eril
al Casal de Calaf
TEATRE / LA VEU

A

quest dissabte 25 de
febrer, a les 22:00 h. el
Petit de Cal Eril presenta La Força a la Sala Folch i
Torres del Casal de Calaf dins
el marc de Músiques a Cau
d’Orella.
La Força parla de coses que no
es poden dir ni es poden veure. Transita pels paisatges dolçament fantasmagòrics alhora confortables i inquietants.
Ens submergeix en un univers
atemporal, sense altres referents que les persones i la natura. El Petit de Cal Eril en llança
una invitació a comprendre’l,
i qui el descobreixi mai podrà
tornar a ser el mateix.
Però aquest cap de setmana
serà intens al Casal de Calaf: el
Cafè del Casal organitza el di-

vendres 24, a les 22:00 un “Sopar-Concert” amb Pol Cruells
i la banda. L’entrada és lliure,
però per sopar cal reservar als
telèfons: 626 66 15 77 – 93 868
04 88.
El diumenge 26, a les 18:00 h.
es representarà la segona obra
de la Mostra de Teatre Vila de
Calaf. La Companyia Toc Toc
Teatre de Llerona ens presenta:
Toc Toc, de Laurent Baffie. Són
sis personatges que es troben
a la sala d’espera d’un psiquiatra famós. Tots pateixen algun
trastorn obsessiu compulsiu
(TOC) i durant l’obra interactuen entre ells produint-se tot
un seguit d’equívocs.
Els preus de les entrades són,
en tots els casos populars, i es
poden comprar anticipadament on-line a: entrades.casaldecalaf.cat

Els projectes vinculats
Pressupostos Participatius de
Calaf comencen a caminar
Durant els actes de la darrera
Festa Major d’Hivern l’Ajuntament de Calaf ha estrenat
un nou equip de so i llum. Es
tracta d’una de les propostes que va obtenir més punts
en els primers Pressupostos
Participatius promoguts pel
consistori calafí. En paral·lel,
s’ha començat a posar fil a
l’agulla als altres sis projectes.
Per aquest motiu, regidors i
tècnics s’estan reunint amb
les entitats promotores de les
iniciatives per tal de marcar
el full de ruta a seguir.
Durant aquest 2017 executaran els set projectes que van
obtenir més punts en les votacions celebrades durant la
primera quinzena de gener.
El que va situar-se en primera

posició va ser el projecte de
millores al barri de La Pineda. Seguidament es va situar
el ‘Projecte pati’, per l’adequació del pati de l’Escola Alta
Segarra, seguit per la millora
de l’enllumenat de la pista de
bàsquet del Pavelló poliesportiu municipal, la rehabilitació de la façana de l’edifici
de la Unió Calafina, l’actuació
al bosc del Rentador i l’adquisició, ja realitzada, d’un nou
equip de so i llum per a les
festes de Calaf.
656 calafins van participar en
les votacions, el que representa un 19,5% del cens electoral.
La majoria de les votacions
van fer-se a través del portal
on-line creat especialment
per a aquestes votacions.

a regidoria de Joventut
ha finalitzat l’elaboració del nou Pla Local
de Joventut 2017-2020 (PLJ)
de Calaf després d’haver-hi
estat treballant des de finals
del 2015, un cop va finalitzar
l’anterior pla (Pla Local de
Joventut 2012-2015). Aquest
presenta tres línies d’acció
principals que es basen en
l’accés a la informació, l’emancipació, i la participació i convivència juvenils. Aquestes
tres línies estratègiques s’han
extret després de detectar, a
través de diversos processos
de participació, les principals
necessitats i interessos del
jovent calafí. Algunes de les
accions pensades ja s’han començat a implementar.
La primera línia d’acció, la
d’accés a la informació, té com
a funció que els joves disposin
d’informació i puguin saber
on adreçar-se en cas de dubtes o per tal d’assessorar-se.
És per això que, davant la
bona valoració dels joves, se
seguirà treballant des del punt
d’informació juvenil ubicat a
l’Institut Alexandre de Riquer,
es promouran actuacions educatives, es potenciarà el treball
en xarxa amb diferents agents
del municipi i s’utilitzaran
activament els canals de comunicació disponibles per fer
difusió del coneixement del
Punt d’informació juvenil.
Pel que fa a l’emancipació juvenil, s’oferiran formacions de
retorn al sistema educatiu a

través de la Casa d’Oficis i les
proves d’accés a Cicles Formatius, que coordina el Centre
de Recursos per a l’Ocupació
(CRO). S’habilitarà, també, algun espai per estudiar o s’ampliarà l’horari de la biblioteca
municipal. Es facilitarà l’accés
als recursos i serveis formatius i d’ocupació, així com als
programes d’inserció laboral,
a través d’un servei d’assessorament i orientació laboral i
de formació a través del CRO.
També es donarà suport en la
inscripció al programa de Garantia Juvenil. Es promouran,
a la vegada, hàbits saludables a
través del Pla de Prevenció de
Drogodependències de l’Anoia i des d’altres serveis territorials.
La tercera línia estratègica, la
de participació i convivència,
es basarà en la realització del
programa ‘Participa’t’, basat en
els pressupostos participatius
-que s’han celebrat per primera vegada aquest any- i en
sessions entre joves i entitats,
acció que també s’ha iniciat
durant el 2016. D’altra banda,
pel que fa a la convivència al
municipi, des de l’institut se
seguiran formant alumnes
perquè facin de mediadors.
Com s’ha elaborat?
Per elaborar el nou Pla s’han
seguit dues fases. La primera
ha estat la de diagnosi, en la
que s’ha fet una anàlisi de la
realitat del municipi així com
de les polítiques de joventut
presents fins al moment. En
la segona fase s’han dissenyat

les accions a partir de les conclusions extretes de la diagnosi. És en la primera fase on
s’han detectat alguns problemes i mancances a les quals
s’enfronta el jovent a Calaf.
Són, entre d’altres, les poques
oportunitats laborals, la falta
de transport públic, una mancança d’alternatives d’oci o
culturals, o la falta d’un espai
de trobada entre joves. Amb
aquestes conclusions s’han
construït les accions abans esmentades.
En el procés d’elaboració hi
han participat tant agents municipals com supramunicipals,
així com el jovent del poble en
diferents espais de participació. Així, durant aquest passat
2016 s’han realitzat entrevistes
en diferents àrees. Es van realitzar tres sessions obertes,
una dirigida als joves, una altra a entitats i una darrera on
es van trobar jovent i entitats
juvenils. També es van dur a
terme sessions participatives
a l’IES Alexandre de Riquer
on van participar-hi, a més
dels joves, l’equip docent. En
aquestes, els delegats de cada
curs van donar suport al desplegament de l’enquesta que
va ser un èxit.
Les entrevistes i enquestes han
tingut un paper clau en l’elaboració del nou Pla, ja que ha
facilitat el coneixement dels
interessos i necessitats dels
joves de Calaf. Alhora han
servit també per determinar
de quins recursos disposa el
consistori per a la realització
de les accions.

Calaf s’adhereix a la campanya
‘Casa nostra, casa vostra’
Calaf s’ha sumat aquesta setmana a la campanya ‘Casa
nostra, casa vostra’ a través
d’una moció aprovada per tots
els grups durant el darrer ple.
Prèviament, el consistori s’ha
inscrit a l’inventari de recursos per a persones refugiades,
del departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, per tal
d’oferir-se com a municipi acollidor d’una família refugiada.
Aquest inventari és l’eina que
recull els béns i serveis i facilita
la gestió dels recursos adreçats
als refugiats a tot Catalunya.
En el cas de Calaf, a través de
l’Ajuntament, s’ofereix un ha-

bitatge i feina per una durada
d’un any, amb la possibilitat
que es pugui ampliar fins a dos.
En l’àmbit de difusió, l’objectiu
de la campanya ‘Casa nostra,
casa vostra’ és denunciar la situació que viuen les persones
refugiades i migrants, sensibi-

litzar i mobilitzar la ciutadania
i demanar polítiques d’acollida
reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.
Amb aquesta adhesió, el consistori calafí se suma a la campanya de suport a l’acollida de
població refugiada en trànsit a
Europa víctima dels conflictes
armats a l’àrea mediterrània
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Alhora, convoca la ciutadania
perquè es mobilitzi i participi
en la manifestació prevista per
demà dissabte 18 de febrer, a
Barcelona.
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Quarta victòria consecutiva del CBI a casa a la Lliga
EBA, que continua remuntant llocs a la classificació
BÀSQUET / LA VEU

N

ou partit a casa dels
igualadins, que buscaven la quarta victòria consecutiva a casa contra
el Bàsquet Sitges.
Un primer quart on els igualadins ja mostraven el seu control sobre el partit, amb atacs
excel·lents que aconseguien
convertir sense dificultat amb
la defensa de l’equip visitant.
Posaven dificultats als jugadors de Sitges per trobar situacions fàcils de bàsquet. El
primer quart acabava amb un
resultat favorable als locals de
18-13.
En el segon quart, els jugadors
de Jordi Martí sortien més intensos, provocant així una distància més gran en el marcador. Un gran encert durant els
deu minuts del segon quart,
portaven als jugadors visitants
a la desesperació en defensa.

El resultat del segon període
va ser de 26-16, per marxar
així a la mitja part amb un total de 44-29.
A la represa del partit, els jugadors del Bàsquet Sitges, es
reenganxaven al partit reduint
distàncies gràcies al percentatge d’encert, i també a la capacitat de superació de la defensa igualadina. Els jugadors del
Physic CB Igualada sortien
espessos després de la mitja
part, anotant tan sols 9 punts
vers els 15 del rival. El marcador era de 53-44.
En l’últim quart, els jugadors
locals es van retrobar amb
l’encert, i van posar fi de la millor manera al que és la seva
quarta victòria consecutiva, i
aquesta vegada a casa. L’últim
parcial va ser de 25-15.
Al final del partit l’entrenador
local, Jordi Martí va fer les següents declaracions: “Avui era
un partit molt complicat per
la obligatorietat d’haver de

guanyar-lo. L’equip s’ha posat
el mono de treball per treure’l
amb ofici. Cal felicitar els jugadors ja que duem 6 victòries
dels darrers 7 partits. D’altra
banda, també estem contents
pel debut de l’Arnau Latorre
en edat júnior a Lliga EBA.
Guanyar partits és important.

Promocionar jugadors de la
casa és fonamental i un dels
motius pels quals jo sóc aquí.”
El resultat final del partit va
ser Physic CB Igualada A 78 –
Bàsquet Sitges 59.
Physic CB Igualada A: R. Riu
(3), E. Burgès (2), J. Torres
(15), M. Benito (6), C. Fons

La secció de patinatge de l’IHC, al trofeu de l’Amistat
PATINATGE / LA VEU

L

es integrants de la secció de Patinatge Artístic de l’Igualada
Hoquei Club van participar
aquest passat cap de setmana
al XVI Torneig de l’Amistat,
organitzat al Pavelló de Can
Xarau de Cerdanyola del Vallès. Les patinadores del club
arlequinat van concursar en
la que va ser la seva primera
competició de la temporada,
aconseguint uns bons resultats. La seva entrenadora, Ester Fornell, va matisar que estava “molt contenta per haver
aconseguit els objectius que

ens havíem proposat”.
L’IHC va competir a la categoria d’Iniciació C, dividides
per edats. La Iniciació C és
un nivell superior al que fins
ara havien estat competint.
Ester Fornell va recalcar que
l’objectiu era que “cada patinadora realitzés els diferents
elements com ho saben fer als
entrenaments, i totes ho han
superat amb nota”. Algunes
de les membres de l’equip van
començar a patinar fa poc més
de dos mesos i el Torneig de
l’Amistat ha estat tot un repte
per elles. La seva entrenadora
remarca definia aquesta competició com “una posada en

(8), MA. Garcia (14), A. Gual
(10), A. Latorre (2), X. Creus
(0), S. Laguarta (6), E. Tejero
(5), P. Camí (7).
Bàsquet Sitges: P. Carretero
(0), M. Sabater (0), J. Dominguez (2), R. Perez (17), E. Riu
(19), M. Buti (3), X. Sabater
(6), M. Perez (6), G. Gonzalvez (4), A. Rodriguez (2), I.
Velasco (0), O. Thiam (0).
Parcials: 18-13, 26-16 (44-29),
9-15 (53-44), 25-15 (78-59).
Àrbitres: X. Lanza, C. Ruiz

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 17
Barberà-Mollet
Castelldefels-Sant Adrià
Palma AE-Quart
Pardinyes Lleida-Andorra B
Physic Igualada-Sitges
Cerdanyola-El Masnou
Valls Nutrion-Muro Academy
1 Mollet
2 Quart
3 Lleida
4 Barberà
5 Palma AE
6 Sant Adrià A
7 Valls
8 El Masnou
9 Igualada
10 Muro
11 Cerdanyola
12 Castelldefels
13 Andorra B
14 Sitges

Pj
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16

G
14
13
13
11
10
9
8
8
8
7
5
5
4
3

P
3
4
4
6
7
8
9
9
9
10
12
12
12
13

Pf
1357
1404
1376
1275
1264
1441
1220
1204
1272
1303
1221
1258
1130
1095

BH QUARTZ
Preu d'Oferta:

1.999€

Pc
1188
1231
1278
1237
1329
1368
1310
1154
1224
1306
1386
1319
1283
1207

Pt
31+11
30 -1
30 +1
28 -1
27 +1
26 -1
25 +3
25 +1
25 +4
24 -2
22 -1
22 +1
20 -2
19 -12

Jornada 18
Valls Nutrion-Barberà
Muro Academy-Cerdanyola
El Masnou-Physic Igualada dia 25, 20:15h
Sitges-Pardinyes Lleida
Morabanc Andorra B-Palma Air Europa
Quart-Castelldefels
Sant Adrià-Mollet

Bàsquet - Copa CAT Fem.
escena”, dient que el que volia
era veure com les patinadores
reaccionaven dins de la pista.
Les patinadores es prepararan
ara per la Interclub, la primera competició federada de la
temporada. El proper 11 de
març, durant el descans del
partit IHC-Viareggio, a Les

Comes es presentarà la secció
de patinatge artístic del club.
Les participants que van acudir al torneig van ser: Carla
Herraiz, Rut Martí, Vinyet
Ogalla, Jana Molins, Aina Navarro, Joana Colo, Martina
Duque, Cristina Pons i Carla
Cortijo.

Jornada 1 (25 Febrer)
Physic Igualada-Grup Barna dia 25, 17.45h
L’Hospitalet-Granollers
Tarragona Fem Bàsquet-Bencriada
Sese-Tordera
Arenys Basquet- Sagrada Familia Claror
1 Barça Cbs
2 Cerdanyola
3 Platges Mataró
4 Jet Qsport
5 CN Terrassa
6 Igualada
7 Arenys
8 Tarragona
9 Sese
10 Granollers

Pj
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

G
17
16
13
10
9
8
5
5
5
2

P		 Pf
1		1209
2		1105
5		1064
8		 985
9		 927
10		 927
13		1035
13		 941
13		 992
16		 934

PROMOCIÓ PREMIUM (Unitats Limitades)
ULTEGRA DISC

73-82
91-58
76-72
71-69
78-59
63-79
81-76

BH G7
Preu d'Oferta:

2.999€

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes
c/Comarca 62, tel. 93 131 35 58
IGUALADA abacicles@gmail.com

Pc
923
882
970
920
986
1000
1119
1047
1108
1164

Pt
35
34
31
28
27
26
23
23
23
20
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Debut dels Retro F1 al campionat
d’slot del Tim Comarca
SLOT / LA VEU

E

n uns moments en que
tot el que és Vintage
torna a estar de moda
l’slot no es podia escapar
d’aquesta tendència. El 2016
al Tim Comarca es va fer una
prova per sondejar l’acceptació que podrien tenir curses
que recreaven el campionat
del món de Fórmula 1 dels
anys setanta, i la resposta va
ser tan extraordinària que es
va decidir fer-ne una sèrie de
4 curses al llarg de la temporada 2017.
Llargament esperat, el passat
divendres va ser el debut dels
Formula 1 Retro, i malgrat
tornar a coincidir en dates
amb una altra cursa d’slot a la
comarca de l’Anoia, 17 pilots
van respondre a la crida.
Els entrenaments cronometrats van tornar a ser una passejada triomfal per al Pítia
Claret, el campió 2016, que es
va endur la pole position per
davant del badaloní 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 Paco Rodríguez

Tercer lloc de Roger Solé
al Trofeu Costa Cálida
(primer local) i en Josep Manel Moratona.
La competició es va configurar
en dues curses de 6 i una de 5
pilots, i val a dir que van ser totes força accidentades. Degut
a la seva simplicitat mecànica
aquests cotxes no permeten
un gran pas per corba, però
a la vegada són molt lleugers
i permeten assolir velocitats
elevades. La seva conducció
requereix una gran concentració, però resulta altament
satisfactòria, i els pilots en
general van acabar molt contents de l’experiència.
Pel que fa als resultats, la victòria va ser per al poleman,
que va treure dues voltes
d’avantatge al seu immediat perseguidor, que va ser en

Victor Garcia. El pilot de St.
Sadurní va fer una cronometrada molt discreta, però a la
cursa va destapar el pot de les
essències assolint una destacada segona posició, deixant
al tercer classificat dues voltes més enrere. El també badaloní Josep Lluís Marin va
ocupar la darrera posició del
podi, després d’una tancada
lluita amb el Marc Andreu,
de qui només el separava una
volta. Tancava la llista dels
cinc primers l’Àngel Pellicer,
a qui alguns problemes menors van fer perdre una mica
de ritme.
La propera cita al Tim Comarca serà el divendres 3 de març,
amb la disputa de la darrera
cursa d’ Sport-prototips.

Resultats del CE les Moreres
TENNIS i PÀDEL / LA VEU

E

s va jugar la XXII Lliga femenina del terrassa +30 l’equip local
Sabadell D contra el Calfont
Les Moreres. Teresa Carol
va guanyar 6/3, 6/1 a Merche
Magavo de l’equip local. Isabel
Guerrero també va fer victòria
6/2, 6/0 vs Gemma Leon. En
els dobles Virgina Riba/Cloti
Montes van derrotar 6/4, 6/4 a
MªJose Perez/Mònica Pla.

Dissabte, els nostres jugadors
van jugar contra el CT Ripollet. Jaume Bernades va perdre contra Carlos Cerrudo de
l’equip local. Marc Marimon
va debatre’s contra Guillermo
Ruiz. En la categoria de dobles, varen jugar Nicolás Desamparados/Marc Buil contra
Álex Moreno/Alberto Fernández. Els resultats dels sets foren 6-3, 3-6 i 1-6.
D’altra banda es va jugar 8a
edició Lliga Catalana Nacex

de Pàdel 2017 al club Calfont
les Moreres. La 1a parella del
club la formaren Jaume Mallart/ Lluís Piqué van guanyar
a Piñol/ Riera. La 2a parella
Ramon Albareda / Biagio Gazzineo, varen perdre contra
Comella /Bru de l’equip visitant. La 3a parella del club,
Toni Esteve/ Jordi Valls van
debatir-se amb un final no
victoriós contra Puig/ Garcia.
El resultat de l’eliminatòria va
ser 2-1 a favor del CT Torelló.

ORIENTACIÓ / LA VEU

E

l passat cap de setmana, ha tingut lloc a
Cehegín (Múrcia) el
XXIX Trofeo Costa Cálida de
curses d’orientació. Un altre
any, més d’un miler d’orientadors d’arreu d’Europa s’han
donat cita a una de les proves
clàssiques del calendari espanyol.
Aquesta prova, també era la
segona prova de lliga espanyola de la temporada 2017.
La competició va començar
dissabte el matí amb la prova
de llarga distància, una cursa
dura, en un terreny molt pedregós i sec, que demanava
un esforç físic important als
corredors. En la categoria
H20 hi teníem dos corredors
de l’escola esportiva, el Quim
Solé i el David Riba, que van
aconseguir una 19a i 34a posició respectivament, en un
circuit de 8’9 km lineals i 340
metres de desnivell.
En la mateixa prova, l’igualadí Roger Solé va aconseguir un 4t lloc en la categoria
H21A, en un circuit de 8 km
lineals i 340 metres de desnivell, que el deixava a molt a
prop del podi d’aquesta edició
del Costa Càlida. L’endemà, la
prova de mitja distància, on
com ja és tradició la sortida
era a la caça (els corredors

surten per l’ordre i amb l’espai
de temps de la classificació de
la prova del dia anterior). En
aquest cas, el Roger Solé tenia
només a 2 minuts i 15 segons
poder aconseguir podi. Una
molt bona primera part de
la cursa, va fer que atrapés el
tercer classificat de la general ben aviat i és mantingues
amb ell fins a l’esprint final on
va poder aconseguir creuar a
l’arc de meta en tercera posició.
El Quim Solé i el David Riba,
també van aconseguir millorar posicions amb una 18a
posició final del primer i una
29a posició final pel segon.
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Gran remuntada del CF Igualada a
Vilanova i la Geltrú (1-2)

Golejada del CFI femení
FUTBOL / LA VEU

P

FUTBOL / PERE SANTANO

E

làcida i contundent
victòria de l’Igualada
davant el cuer, el Porto Cristo Balear. Les jugadores
de Jordi Torres confirmaren el
bon moment de joc que estan
travessant i segellaren el triomf gràcies a uns excel.lents
primers 25 minuts, on assoliren una inapel.lable diferència
de tres gols a favor.
Marta Cubí estrenà el marcador abans de complir-se el
primer minut. El gol matiner
fou un presagi de com aniria
el partit. Mariona Marsal i
Marina Salanova sumaren les
següents dianes i permeteren
a l’Igualada jugà amb molta
tranquil·litat i solvència, sent
superior al rival en totes les facetes del joc. Malgrat això, les
mallorquines escurçaren distàncies poc abans del descans.
A la represa, la tònica no varià i les blaves eixamplaren el
marcador fins el 6 a 1 final.

ls igualadins aconsegueixen una victòria
molt important a la
capital del Garraf, què els permet apropar-se a la zona tranquil·la.
El partit va començar amb
l’habitual tònica de domini en
el joc a partir de la pilota pels
blaus. Però, els locals amenaçaven amb joc directe de
contracop. Les ocasions pels
de Dani Gimeno s’anaven produint. L’equip generava molt
perill, però no acabava de finalitzar-les. Al descans, es va
arribar amb l’empat a 0, tot i
les bones sensacions.
A la represa, el joc es va estabilitzar, i tot i el domini dels
visitants, al minut 60, el locals
es van avançar al marcador.
El resultat no reflectia gens el
duel. L’equip havia de reaccionar. I així, ho va fer. Al minut

71, Eric va igualar de nou el
matx. Els blaus seguien empenyen. Les jugades se succeïen
i finalment, al minut 82, després d’una gran jugada d’Anselm, Eric culminava la remuntada. L’equip va aguantar
el setge final del Vilanova i va
es va endur els tres punts cap a
Igualada.
Els blaus guanyen una posició i amb 22 punts surten de

la zona de descens directe. La
setmana vinent, hi ha descans
per l’aturada de Carnaval. El
primer cap de setmana de
març, els de Dani Gimeno
rebran a l’EFAC Almacelles a
Les Comes.
CFI: Dani; Cano, Miró, Baraldés (Peña 46’), Sansano; Edgar, Güell, Iker (Anselm 50’),
Eric; Fran (Georgy 86’) i Martí
(Isi 89’).

futbol 1A CATALANA G2

futbol 2A CATALANA G3

futbol 3A CATALANA G12 futbol 4A CATALANA G7

Jornada 22
Santboià
1-0
Vista Alegre
2-0
San Cristòbal 4 - 0
Almacelles
3-0
Balaguer
1-1
Lleida B
4-1
Sant Ildefons
2-0
Vilanova Geltru 1 - 2
Descansa Vilaseca

Rapitenca
Morell
Rubí
Reus B
Suburense
Viladecans
Alpicat
Igualada

			
1 Santboià
2 Balaguer
3 San Cristòbal
4 Almacelles
5 Reus B
6 Vista Alegre
7 Sant Ildefons
8 Rapitenca
9 Viladecans
10 Lleida B
11 Alpicat
12 Vilanova Geltrú
13 Vilaseca
14 Suburense
15 Igualada
16 Rubí
17 Morell

g
12
11
11
10
9
9
9
8
8
8
7
8
7
5
6
2
0

Jornada 22
Sant Just At.
5 - 2 Moja
Vilafranca At. 2 - 1 C.Cooperativa
Montserrat
2 - 2 Can Vidalet
Espluguenc
2 - 1 Junior
Dinamic Batlló 3 - 2 San Mauro
U. Bellvitge
3 - 1 Olímpic
Gornal
0 - 3 Fontsanta
Martorell
2 - 2 Delta Prat
Sant Joan D.
3 - 0 Marianao Poblet
			
PT. g e p gf gc
1 U. Bellvitge
50 15 5 2 38 11
2 Can Vidalet
48 15 3 4 57 27
40 11 7 4 50 31
3 Sant Joan D.
4 Espluguenc
39 12 3 7 37 35
5 Sant Just At.
37 12 1 9 60 47
6 Fontsanta
31 8 7 7 39 29
7 Montserrat
31 8 7 7 36 34
8 Marianao Poblet 31 9 4 9 27 29
9 Junior
31 9 4 9 34 37
10 Vilafranca At. 30 9 3 10 28 32
11 Delta Prat
28 7 7 8 33 38
12 Martorell
27 8 3 11 37 43
13 Olímpic
26 6 8 8 38 40
14 San Mauro
25 7 4 11 32 42
15 Gornal
25 6 7 9 34 47
16 Moja
21 6 3 13 32 54
17 Dinamic Batlló 19 5 4 13 28 46
18 C. Cooperativa 11 1 8 13 27 45
Jornada 23 (4 març)
Moja-Espluguenc
C. Cooperativa-Gornal
Fontsanta-Martorell
Marianao Poblet-U. Bellvitge
Prat Delta-Montserrat
Júnior-Vilafranca Atl.
Can Vidalet-St. Joan D.
Olímpic-Dinamic Batlló
San Mauro-At. Sant Just

Jornada 22
Sant Pere M.
Sitges
La Munia
Sant Cugat S.
Hortonenc
Begues
Martinenca
Piera
Olivella
			
1 Begues
2 Joventut Rib.
3 La Munia
4 Sitges
5 Piera
6 Òdena
7 Riudebitlles
8 Cubelles
9 Anoia
10 Martinenca
11 Sant Pere M.
12 Suburense B
13 Calaf
14 Hortonenc
15 Olivella
16 Hostalets
17 Carme
18 Sant Cugat S.

PT.
41
40
38
36
35
33
32
31
29
29
27
27
25
22
22
13
2

e
5
7
5
6
8
6
5
7
5
5
6
3
4
7
4
7
2

p
4
3
5
4
3
6
7
6
8
7
8
10
9
9
10
12
19

gf
40
38
32
41
39
33
33
29
23
28
30
28
26
26
33
19
7

gc
25
21
22
19
29
23
27
26
20
26
37
42
34
31
40
38
45

Jornada 23 (4 març)
Alpicat-Balaguer
Morell-Sant Ildefons
Rubí-Santboià
Viladecans-Vista Alegre
Suburense-San Cristóbal
Vilaseca-Vilanova Geltrú
Igualada-Almacelles
Reus B-Lleida B
Descansa Rapitenca

A

U

T

O

M

O

C

I

1-2
3-1
4-3
2-4
0-0
3-1
1-1
4-3
2-4
PT. g
57 18
47 13
45 14
43 13
39 12
38 10
31 9
30 8
27 9
26 7
26 8
25 6
24 7
23 6
20 5
20 5
18 4
12 3

Joventut Rib.
Carme
Suburense B
Òdena
Hostalets
Calaf
Cubelles
Anoia
Riudebitlles
e p
gf
3 1 56
8 1 47
3 4 51
4 5 46
3 7 47
8 4 35
4 9 36
6 7 40
0 13 39
5 10 32
2 12 36
7 9 35
3 12 44
5 11 45
5 12 32
5 12 31
6 12 40
3 16 34

Jornada 23 (4 març)
Òdena-Piera
St. Pere M.-Riudebitlles
Cubelles-Hortonenc
Hostalets-Begues
Anoia-Olivella
Carme-St. Cugat S.
Suburense B-Martinenc
Joventut Ribetana-La Múnia
Calaf-Sitges

Jornada 20
San Mauro B
La Torre Cl.
Cabrera
Ateneu Ig.
Fatima
La Llacuna
Jorba
La Pobla Cl.
gc
22
23
28
25
32
27
36
28
49
40
45
45
55
48
48
49
61
65

			
1 La Pobla Cl.
2 Capellades
3 Tous
4 San Mauro B
5 Ateneu Ig.
6 Fatima
7 Montserrat B
8 La Torre Cl.
9 Rebrot
10 La Llacuna
11 Cabrera
12 La Paz
13 Montbui
14 Jorba
15 Masquefa
16 Vallbona

0-3
3-1
1-4
3-0
0-1
0-3
4-5
3-0
Pt.
48
44
44
44
40
37
31
28
25
21
19
17
15
14
13
6

Jornada 21 (4 març)
Montbui-La Torre Cl.
Montserrat B-Cabrera
Tous-Fàtima
Vallbona-Jorba
Rebrot-La Pobla Cl.
La Paz-San Mauro
Capellades-Ateneu Ig.
Masquefa-La Llacuna

Tous
Montserrat B
Masquefa
Montbui
Capellades
Vallbona
Rebrot
La Paz
G
15
14
13
14
12
12
10
8
7
4
5
5
4
3
3
1

E
3
2
5
2
4
1
1
4
4
9
4
2
3
5
4
3

P
2
4
2
3
3
7
8
8
9
6
11
13
13
12
13
16

Gf
76
67
53
54
72
45
34
37
49
31
42
31
30
39
25
18

Gc
15
24
18
21
25
36
30
36
57
49
63
70
52
63
86
58

Les golejadores foren Judit Pablos i Mariona Marsal en dues
ocasions, per completar el seu
particular hat-trick. Destacà
el debut de la juvenil Marta
Alegre.
Pel proper partit, l’equip haurà
de viatjar a Mallorca per jugar
el diumenge a Palma de Mallorca contra el Son Sardina.
Alineació: Noélia Garcia, Esther Soler, Aina Vall, Marta
Cubí, Júlia Tomàs (Elena Alert,
60’), Miriam Solias, Laura Ribas (Jéssica Pablos, 60’), Jana
Marimon (Marta Alegre, 67’),
Judit Pablos, Mariona Marsal
i Marina Salanova.

Inscripcions per a un
nou curs d’àrbitres de
futbol a l’Anoia
El nou curs d’arbitratge per a
la incorporació d’àrbitres la
temporada 2017-2018 ja està
definit. La pre-inscripció, exclusivament online, serà del 15
de febrer i fins el 15 de març.
El Comitè d’Àrbitres contactarà amb tots els pre-inscrits
per tal de tenir una entrevista
personal amb tots ells i realitzar una primera selecció si la
demanda de places és superior
a la de places ofertades. Posteriorment, els admesos hauran
de presentar la documentació
necessària i abonar la matrícula del curs. El curs es realitzarà des del mes d’abril fins
al juny, i els que aprovin realitzaran les proves físiques al
setembre i podran començar a
dirigir partits.
Les classes teòriques tindran
lloc preferentment durant els
dies laborables de la setmana
en horari de tarda. El preu és
de 60€ Més info al:
620 89 73 18 o anoia@cta.cat.

Ó

Automòbils nous, seminous i d’ocasió
Servei tècnic de reparacions multimarca
Pintura i planxisteria

Av. Països Catalans, 30 · IGUALADA · T. 93 803 36 50 · comercial@rosichmotors.com · www.rosichmotors.com
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Quatre podis dels atletes del CAI
al Campionat de Catalunya de
Llançament d’Hivern
ATLETISME / LA VEU

E
Jordi Matsuoka, 6è al
Campionat d’Espanya
Absolut de Salamanca
ATLETISME / LA VEU

S

is atletes del C.A.Igualada Petromiralles, van
participar dissabte i
diumenge al 53è Campionat
d’Espanya Absolut en Pista
Coberta de Salamanca, que
va comptar amb la participació de les primeres figures de
l’atletisme estatal, ja que eren
una de les darreres ocasions
per assolir la mínima per als
Europeus de Belgrad.
Entre la destacada actuació
dels atletes del CAI, Van sobresortir les 3 posicions de
finalista assolides: Jordi Yos-

hinori Matsuoka era 6è en salt
de llargada, amb 7,36 m., Cora
Salas era 7a també en el salt de
llargada amb 5,89 m. i Marc
Sànchez era 8è en el salt d’alçada, amb 2,05 m.
Maria Abadal era 4a en la 2a
s/f. dels 60 m.tanques amb
8”89, Santi Ramos era 6è en la
1a s/f. dels 60 m. tanques amb
8”30, i la Juvenil Paula Blasco,
en el seu debut als estatals absoluts, era 7a en la 1a s/f. dels
1.500 m.ll. amb 4’37”85, tots
ells molt aprop de les seves
marques personals, i no accedint a les finals respectives.

Abdessamad Oukhelfen, campió
de Catalunya Júnior en 3.000 m.ll.
ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del C.A. Igualada
Petromiralles Abdessamad Oukhelfen es va
proclamar Campió de Catalunya Junior dels 3.000 m. llisos,
diumenge a la Pista Coberta
de Sabadell. A més, va assolir
amb un registre de 8’25”30, un
nou rècord dels Campionats
millorant l’anterior del seu
company Lahcen Ait Alibou.
L’atleta del CAI es va imposar
a Naoufal Erraoui (F.C. Barcelona) i a Jaouad Hssini (Simply- Scorpio71 Saragossa) entre altres.

ls atletes del C.A. Igualada Petromiralles /
Dental Igualada, van
assolir un total de 4 podis
dissabte passat, al Campionat
de Catalunya de Llançaments
d’Hivern disputat a l’Estadi
Joan Serrahima de Barcelona.
Dissabte, Pol Marín era el
guanyador en Disc Juvenil
masc., amb un millor intent
de 43,98 m. Marta Garrido
era 2a i Argent en Javelina
Juvenil fem. amb un millor
llançam. de 34,90 m..
Aleix Llorens era 3r i Bronze
en Martell Cadet masc., amb

33,38 m., mentre Alex González era 3r. i Bronze en Javelina Cadet masc. amb 33,73
m.
Adrià Bertran era 6è. absolut

Bona actuació dels
infantils del CAI a la fase
prèvia del Campionat de
Catalunya
ATLETISME / LA VEU

D

issabte al matí, un
nombrós grup d’atletes del CAI Petromiralles/Dental Igualada van
participar en la Jornada classificatòria del Campionat de
Catalunya Infantil, classificant-se molts dels i les atletes
per a la Jornada final del proper 04 de Març en la mateixa
instal·lació.
Sobresortiren en masculins
Joan Sendra amb 8”19 i Elias Montoro amb 8”59 en 60
m.llisos, Guim Prats en alçada
amb 1,43 m., Ian Queraltó en
perxa amb 2,50 m., Joan Sendra en llargada amb 4,87 m., i
Alex Riera amb 10,31 m. i Pol
Cos amb 10,05 m. en llançam.
del pes, classificant-se aquests
atletes per a les finals de les
proves respectives.
També hi participaren Nil Cabello amb 1’51”70 i Lluc Roda
amb 1’52”99 en 600 m.ll., Nil
Gómez en 1.000 m.ll. amb

3’21”01, Mohamed Ayyad en
2.000 m.ll. amb 7’17”54, Joan
Llorens amb 3,91 m. en llargada i amb 8,88 m. en triple
salt, Nil Cabello en triple salt
amb 8,90 m.i Ian Queraltó en
pes, amb 7,35 m. no assolint el
passi a les finals respectives.
Sobresortiren en femenines
Francina Massagué en 600
m.ll. amb 1’45”19, i en 60
m.ll. amb 8”68, Carla Bisbal
en 1.000 m.ll. amb 3’09”14,
Andrea Gil en 1.000 m.ll. amb
3’27”44, Naiara Zunino en 60
m. tanques amb 11”24, Núria
Moix en alçada amb 1,32 m.,
Laia Manau en perxa amb 2,05
m., assolint la classificació per
a les finals corresponents.
També hi participaren Mar
Planas en 60 m. tanques amb
11”54 i en triple salt amb 9,41
m., Naiara Zunino en triple
salt amb 8,78 m., Nuria Moix
en llargada amb 4,12 m. i Rut
Castellano en pes amb 8,28
m., no assolint el passi a les finals corresponents.

i 3r Promesa al Camp. de Catalunya Absolut del diumenge, en la prova de Javelina
masc., amb un millor intent
de 50,56 m.

Les alevines del CAI
Petromiralles,
sotscampiones de
Catalunya de Marxa
ATLETISME / LA VEU

L

’equip Aleví fem. del
C.A. Igualada Petromiralles/Dental Igualada,
es van proclamar sotscampiones de Catalunya de Marxa
diumenge passat a Viladecans, en el decurs del Campionat de Catalunya de Marxa individual i per equips de
Promoció, disputat conjuntament amb el 25è G.P. de Marxa Atl. Ciutat de Viladecans.
Les Alevins fem. foren sotscampiones de Catalunya amb
37 punts, entrant individualment Martina Zunino 4a
amb 11’38” sobre els 3 km. de
cursa, seguida de Laia Rodriguez, 16a amb 13’08”, d’Aya
Boulbayem, 20a amb 13’16”,
i d’Ares Giménez, 43a amb
14’58”, essent desqualif. Blanca Márquez.
Marc Aguila era 5è en Alevins masc., amb 12’05” sobre 2 km. de cursa, i Laura
Giménez era 6a en Cadets
fem. amb 28’52” sobre 5 km.,
entrant 21a Marina Gutiérrez
amb 39’45”.
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Dues victòries i dues
derrotes per la base

Les igualadines sumen tres punts més
i mantenen l’assetjament als colíders
HOQUEI / LA VEU

L

’Igualada FHCP va superar, aquests divendres
al vespre, a un bon HC
Palau que va complicar i travar
molt el partit a les igualadines.
Les anoienques, imprecises
en els primers minuts, van fer
una bona feina en defensa. Les
locals creaven ocasions clares
de gol però la defensa i la jove
i talentosa portera igualadina,
Laia Navarrete, desfeien les
ocasions.
En una jugada de les palauenques, l’àrbitre assenyalava
penal en contra de l’Igualada.
Un penal que aturaria magistralment la Laia Navarrete i
deixava la porteria a zero.
En els darrers minuts de la
primera part, l’àrbitre assenyalava penal, favorable ara
als interessos igualadins, i
mostrava targeta blava a la
Gemma Martínez per protestar. La capitana, Laura Salva-

dor, enxufava la bola al fons de
la porteria de la Berta Canal,
que no va poder fer res davant
el potent i col·locat xut de la
jugadora igualadina (0-1).
Amb aquest resultat s’arribava
al descans.
A la represa, les palauenques
van empatar el partit amb un
afortunat xut llunyà de la Laia
Agui- lar. Les igualadines, més
convincents que a la primera
part, creaven més ocasions i
més clares a la porteria local.
Així arribava el gol de la Marina Asensi i el que donava, de
nou, l’avantatge a les de l’Anoia. Quedaven nou minuts.
Les palauenques volien atacar
per empatar el partit però les
noies de Jacob Compte preferien atacar i forçaven la desena falta del Palau a quatre
minuts pel final. Però l’ocasió
no es va aprofi- tar i el marcador no es mouria i donava els
tres punts a les igualadines.
Amb aquesta victòria l’Igua-

La llançadora Níria
Pascual, campiona de
Catalunya
ATLETISME / LA VEU

E

l passat diumenge dia
19 de febrer es va celebrar el Campionat de
Catalunya de Llançaments
d’Hivern Absolut a l’estadi
Joan Serrahima de Barcelona.
L’atleta del Futbol Club Barcelona, la igualadina Níria Pascual, es va proclamar Campiona de Catalunya, per segon
any consecutiu, amb una marca de 44,56m
Amb aquesta competició, la
petita de les germanes Pascual, ha donat el tret de sortida
a aquesta nova temporada
2016-2017.

lada es posava a només dos
punts dels dos equips colíders
(Vila- sana i GironaCH) que
encara havien de jugar els seus
partits.
El proper partit serà un amistós, diumenge que ve a les
12:00 h. al pavelló de Les Comes, contra la selecció de Suïssa. El combinat helvètic farà
una minigira per Catalunya,
amb base a Igualada, per enfrontar-se a diferents equips
catalans, entre ells, l’Igualada.
HC PALAU PLEGAMANS:
Berta Canal -P-, Gemma Martínez, Natàlia Múrcia, Mariona Colomer, Aina Serra, Dolors Font i Laia Aguilar (1).
Entrenador: Javier Barranquero
IGUALADA FHCP: Laia Navarrete -P-, Elba Garreta, Laura Salvador (1), Núria Fernàndez i Nerea Ramírez. També
Laia Aullon i Marina Asensi
(1). Entrenador: Jacob Compte

Igualada FHCP CE Noia
Freixenet 4 - 1 Vilassar CH
El primera catalana segueix
imparable i es desfà del Vilassar CH.
IGUALADA FHCP CE NOIA
FREIXENET: Judith Calvo
-P-, Jana Casany, Núria Fernàndez (1), Nerea Ramírez,
Marina Asensi (2) i Laia Aullon. Entrenador: Pau Romagosa
El Vilassar va plantejar una defensa en zona que va complicar molt el joc de les locals. Va
ser gràcies a un penal, transformat per la Marina Asensi,
el que va encetar el marcador
per a les anoienques. A continuació vindria el segon però,
abans del descans, les visitants
escurçaven diferències deixant el marcador 1-2 per anar
als vestidors.
A la segona part, tot i l’esforç
visitant per sumar els tres
punts, l’Igualada sentenciava
amb dos gols més per deixar
el resultat definitiu de 4-1 que
manté a l’equip com a líder
empatat a punts amb el HC
Vila-sana, però amb un partit
menys que les lleidetanes.
SFERIC Terrassa 3 - 5 Nítidus Igualada FHCP
El FEM16 es reivindica a Terrassa contra el segon classificat.
NÍTIDUS IGUALADA FHCP
Cristina Riba -P-, Ona Vidal,
Marina Asensi, Alba Romagosa i Carla Claramunt. També
Judit Llobet i Gina Balcells.
Entrenadora: Marta Soler

Les igualadines havien de guanyar aquest partit, contra el
segon classificat, per no despenjar- se del grup dels quatre
primers de la taula, que són
els que donen accés directe a
la fase final del Campionat de
Catalunya. Si bé a la primera
volta, les igualadines es van
imposar a les egarenques, després dels darrers resultats irregulars de les noies de Marta
Soler, no es veia clar que es repetís el triplet de punts. Amb
aquesta victòria, les igualadines es mantenen en cinquena posició, però empata a
punts amb el quart i té el segon, ara l’Alpicat, a tres punts.
La Sandvitxeria Igualada
FHCP 0 - 8 CP Voltregà
Les benjamines no poden fer
res contra el líder de la classificació.
LA SANDVITXERIA IGUALADA FHCP: Eva Besa -P-,
Gina Balcells, Laura Crespo,
Ariadna Busqué i Aina Caro.
També Laia Puig, Júlia Sabater
i Aitana Dalmases. Entrenadora: Sheila Torres.
Igualada FHCP - CP Riudebitlles A
Els més petits de la casa van
jugar a a casa contra el CP
Riudebitlles A, un partit ben
distret i divertit.
IGUALADA FHCP: Ian Arjona, Carme Taixé, Núria Taixé, Paula Lucas, Laia Montiel,
Ester Llombart, Iris Jiménez i
Júlia Alsina.

El CERRR Igualada tanca temporada
ATLETISME / LA VEU

E

l passat diumenge 19 es
disputava la 5ª i última
prova de duatlons de
muntanya de la temporada
2016-2017 a Castellcir.
Malauradament, un calendari massa carregat i una baixa
d’última hora deixava l’equip
masculí sense opció a poder
puntuar i lluitar per la victòria a la classificació final de la
lliga, però els bons resultats
de les 4 primeres proves eren
suficients per donar la 3ª plaça
al club, millorant de 1 plaça la
classificació de l’any passat.
L’equip femení aconseguia
a Castellcir la 4ª plaça per
equips, conservant aquesta
mateixa posició a la lliga de
clubs, igualant la ja bona per-

formança de l’any passat.
Uns altres bons motius de
satisfació eren els podis obtinguts a Castellcir en el
Campionat de Catalunya per
categories, consagrant 2 nous
campions al club : Aida Mases
en categoria sub 23 i Carles
Torrents en categoria Veterà 1
i un subcampionat per l’Arant-

xa Mejias en categoria Veterana 1.
Un balanç molt positiu pel
nostre club ja que obtenir
aquests resultats per un club
petit com el nostre ja és una
gran fita, però aconseguir-los
amb aquest ambient de companyerisme ens fa encara més
orgullosos.
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Els germans Fajardo,
Montse i Nacho
subcampions d’Espanya d’11 i 15 anys

Bernat Jaume cau 3-2
a Riccione davant el
campió del torneig

ESQUAIX / LA VEU

Gran cap de setmana d’esquaix a San Pedro del Pinatar
(Múrcia) amb la celebració
del campionat d’Espanya reservat a la categoria d’11 i 15
anys on s’hi van desplaçar 5
anoiencs.
A la categoria sub-11 la
montbiuenca Montse Fajardo van fer un gran campionat
quedant subcampiona. En
la final tot i plantar cara en
tot moment va caure amb la
gironina Ona Blasco per un
renyit 3-1 en una més de les
moltes finals que han jugat i
jugaran.
En la categoria S11 masculina
debut de l’Eric Morillas que
va fer un notable campionat
quedant campió de consolació.
A sub 15 masculí, Nacho Fajardo va fer de nou un gran
campionat arribant a la final
amb certa comoditat i demostrant que és de llarg el
millor de la seva generació.
En la gran final davant Augusto Ortigosa de Fuengirola, 1 any més gran que ell,
el montbuienc mai va donar
l’esquena al partit i va cedir
per un ajustat 12-10, 3-11,
6-11, 10-12.
El Nacho amb aquest subcampionat, té com a premi estar
seleccionat per la “roja” per
jugar els europeus S15 a Praga
aquesta propera primavera.
La resta d’igualadins, també
van tenir una notable actuació amb el Nil Aguilera com
a subcampió de consolació i
el capelladí Jordi Colom arribant a les semis.

Podis de Carla Bisbal
i Francina Massagué
al Trofeu Sabadell
de Promoció en Pista
Coberta
Les atletes del C.A.Igualada
Petromiralles/Dental Igualada Carla Bisbal i Francina
Massagué, van participar
diumenge passat en la Jornada Final del 7è Trofeu Sabadell de Promoció, 4t. Memorial Natàlia Amiel, a la Pista
Coberta de Sabadell.
Carla Bisbal va ser la guanyadora en els 2.000 m.ll.
Infantil fem. amb 6’48”23,
i Francina Massagué era 2a
en els 600 m.ll. Infantil fem.
amb 1’47”44.

Doblet de Laura Orgué
i Joan Freixa al campionat
d’Espanya de triatló d’hivern
TRIATLÓ / LA VEU

U

na setmana després
del seu doblet a la
prova de Valle de
Ansó, la Laura Orgué i el Joan
Freixa han repetit el seu triomf en la localitat de Reinosa
(Cantàbria), seu del campionat d’Espanya de triatló d’hivern! Aquesta competició espectacular començava per un
circuit de 10km corrent pels
carrers de Reinosa, seguits
de 24km de bicicleta, gairebé
només de pujada per arribar a

l’estació d’esquí de Alto Campoo on els esperava un últim
sector de 10km d’esquí de
fons.
La Laura va imposar el seu
ritme des de la sortida de la
competició i fer la cursa en
solitària fins arribar al sector
d’esquí on va fer una veritable
demostració de la seva experiència d’esquiadora olímpica, aconseguint el 3r temps
absolut (homes inclosos!) en
aquest sector i emportar-se
amb autoritat el títol de campiona d’Espanya.

En homes la competició va
ser molt més ajustada i el Joan
Freixa va haver d’atacar en bicicleta i prémer les dents fins
al final per aconseguir aquesta
merescuda victòria.
A més de la Laura i el Joan, el
CERRR Igualada també estava representat per dos altres
companys, el Marc Relaño (3e
del seu grup d’edat) i el Marcos Rastrilla (5e del seu grup)
que gràcies als seus bons resultats aconseguien portar a
Igualada el trofeu del 3r club
classificat!

Ramon Figueras, gran protagonista
de la festa del Moto Club Igualada
MOTOR / LA VEU

E

l saló Imperial de l’Hotel Amèrica igualadí es
va omplir per la festa
social anual de Moto Club
Igualada, anomenada sopar
de la Bandera de Quadres.
Ja l’inici de la festa, varis pilots de la secció de MCI de
Bike Trial van fer una bona
exhibició amb les seves bicicletes i una vegada acabada,
el President de Moto Club
Igualada Enric Ruiz va dedicar unes brillants paraules als
pilots que al llarg de la temporada passada van defensar
els colors del club a nivell
català, estatal i internacional i va donar a conèixer les
competicions esportives que
enguany organitzarà el club.
Va ser aleshores quan va venir el plat fort de la nit, amb
el lliurament de la Bandera de
Quadres a Ramon Figueras
l’actual campió del món de
descens a la categoria Màster. Hi com a sorpresa van
entrar al saló varis dels seus
amics d’arreu de les poblacions catalanes que al llarg de la
temporada competeixen a la
mateixa especialitat i que van

ESQUAIX / LA VEU

Bon campionat de l’anoienc a
Itàlia en una nova prova puntuable pel rànquing mundial.
A 1a ronda és va desfer amb
comoditat del Txec Jan Ryba
per 11-1, 11-9, 11-3. Però
quarts de final, sabor agredolç, ja que va l’Igualadí va
caure 3-2, 15-13 amb 3 boles
de partit a favor davant l’estrella emergent de l’esquaix
egipci Youseff Ibrahim, més
tard guanyador del torneig.

Dos cadets del CAI al
Campionat de Cat. de
Proves Combinades
ATLETISME / LA VEU

voler fer costat al seu amic i
company.
I és que Ramon Figueras, en
els seus primers anys a motocròs i actualment a descens
amb bicicleta de muntanya,
s’ha sabut guanyar l’amistat
de tothom qui l’ha conegut.
Es tracta d’una persona senzilla, dotat d’una gran humanitat que el converteixen en
una persona excepcional, un
gran amic dels seus amics.
Entre plat i plat, es van lliurar
trofeus i guardons als pilots
dels club que aconseguiren
millors classificacions a les

diverses especialitats ja siguin
de les dues com de les quatre
rodes.
El sopar-festa fou presidit
per Rosa Plassa regidora d’esports de l’Ajuntament d’Igualada, Joan Serra alcalde de
Castellolí, Joan Oller president de la federació catalana
de cotxes, Dani Mas tresorer
de la federaci catalana de motociclisme, Jordi Jorba delegat de descens de la federació catalana de ciclisme, així
com Enric Ruiz president de
MCI i els membres de la seva
junta directiva.

Els 2 atletes Cadets del CAI
participants el passat cap de
setmana als Camp. de Catalunya de Proves Combinades tingueren una destacada
actuació, essent 4t Eduard
Guzmán i 5è David Muñoz,
en l’Hexatló Cadet.
Eduard Guzmán era 4t amb
3.463 punts en l’Hexatló Cadet masc., amb els seguents
registres en les 6 proves: 60
m.llisos: 7”59 - Salt Llargada: 5,62 m. - Pes: 12,48
m. - Alçada: 1,62 m. - 60 m.
tanques: 9”56, i 1.000 m.ll.
3’14”40 - essent 2n en 60
m.ll. i Pes com a classif. individuals més destacades.
David Muñoz era 5è amb
3.383 punts, amb els següents registres en les 6 proves: 60 m.llisos: 7”95 - Salt
Llargada: 5,57 m. - Pes:
11,23 m. - Alçada: 1,50 m. 60 m.tanques: 9”57, i 1.000
m.ll. 2’52”59, essent 1r. en
1.000 m.ll. i 4t en Llargada
com a classif. individuals
més destacades.
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Celebrat el I Open de
Gimnàstica Estètica de
Grup de Capellades

Participació de l’Anoia
Club Gimnàstic a la
Copa Catalana a Vic

quest diumenge a Capellades s’ha celebrat
el I Open de Gimnàstica Estètica de Grup 2017,
on més d’un centenar de
gimnastes de tot Catalunya
hi han participat.
Des de primera hora del matí
el Poliesportiu de Capellades
es va omplir de gimnastes,
entrenadores, familiars i públic que van venir a gaudir de
tot l’esdeveniment.
El Club Rítmica Capellades
va presentar dos equips, Infantil 10-12 format per Lucia
Vilches, Jana Font, Nayara
Garcia, Nerea Camacho, Júlia Ainsua, Ona Clemente i
Gisela Juan, que van fer un
exercici basat amb la història
de Venècia, i fruit del treball
de totes elles van ser subampiones de la seva categoria.
I en la categoria Júnior format per l’Abril Cots, Anna
Ais, Berta Pons, Carla Bosch,
Celia Ais, Mireia Jiménez i
Natalia Jiménez, ens van explicar la vida en una presó, i
fruit de l’esforç de totes elles
es van proclamar subcampiones de la categoria.
L’entrenadora i coreògrafa de
tots dos equips l’Aida Moreno
Lara molt satisfeta del gran
paper que van fer totes elles.
El pròxim cap de setmana
tots dos equips es desplaçaran a Sagunt (València), per
participar a la 2 Fase de la
Copa d’Espanya.

Continuen les competicions
de la copa catalana de gimnàstica artística femenina.
El passat dissabte a Vic es
va realitzar la primera fase
de la categoria promogym,
amb més de 600 gimnastes
d’arreu de Catalunya, l’Anoia
CG va representar Igualada
amb 7 gimnastes, Laís Canet
i Paula Duarte a promogym
2 - A. Elsa Carnicé, Júlia
Rulló, Kala Tolosa, Martina
Quilez i Núria Gracia, a promogym 2 - B. D’aquestes 7
gimnastes, 5 competien per
primera vegada i entrenen
aquest esport a tan sols 1 any,
totes van realitzar excel·lents
actuacions als aparells de paral·leles asimètriques, barra
d’equilibris, salt i terra.

A

Cap de setmana de competicions per
l’Igualada Club Gimnàstic Aula
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA/LA VEU

D

issabte al pavelló de
St Narcís de Girona,
espai habitual de competicions del GEIEG, es va dur
a terme el Trofeu Geieg, el qual
va acollir competició de matí i
tarda, tant de modalitat individual com conjunts i escolars i
federats.
Al matí va ser el torn per les
federades, on 8 gimnastes del
club igualadí van realitzar uns
molts bons exercicis de pretemporada, en categoria Júnior:
Miriam Alomar 6a i Ivet Farriol 14a, en categoria aleví, Paula
Salas es proclamà primera, en
categoria Benjamí, Arlet Oliva
4a i Mar Vázquez 6a, categoria infantil corda, Dana Pijoan
9a, i infantil cèrcol, Mariel·la
Espinalt 5a i Sheila García 7a.

A la tarda l’única representant
a escolar Mila Pijoan va aconseguir una meritòria 7a plaça.
Bon inici de temporada per
aquestes gimnastes a encara a
falta d’un mes de començar les
seves corresponents fases ja es
va poder apreciar la bona evolució dels seus exercicis.
Diumenge doble torn, a Cerdanyola novament Paula Salas,
Ivet Farriol i Miriam Alomar,
representaven al club igualadí
en el torneig del club local, on
un cop més, les gimnastes van
poder demostrar el bon nivell
que estan assolint.
A la població gironina de
Santa Coloma de Farners, es
va celebrar el Trofeu Farners,
aquesta vegada, al matí va ser
el torn dels escolars on el conjunt benjamí format per: Anna
Casado, Lia Montferri, Paula

Sallent, Carla Hueva i Yvette
Bernal, van pujar al tercer calaix del podi en la seva competició com a equip de promoció,
molt bones sensacions van crear aquestes joveníssimes gimnastes.
A la tarda va ser el torn pels
federats, en categoria sènior,
Maria Ibòs i Marta Alonso van
compartir la 4a plaça empatades, Lia Vidal va ser 15a i Rut
Reymundi 16a. En categoria
benjamí, Martina Espinalt va
ser 6a, Marc Salvador 4t i Gina
Castelltort 1a.
Els gimnastes igualadins, van
defensar exercicis molt complexes que ara hauran d’anar
treballant i polint per a les properes fases de Copa Catalana
que començaran el proper 4 de
març ens seu encara a designar.
Gran cap de setmana pel club

Igualadí que sens dubte ha deixat veure a les pistes catalanes
la bona cantera que té.
L’equip tècnic es mostra cautelós però il·lusionat per la projecció dels seus gimnastes.

Temporada 2016 - 2017

SCARAMOUCHE TEATRE VICTÒRIA
Dia 17 Març 2017

Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 17.45 h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre VICTÒRIA. Entrades a platea.
L ’any 1789, el poble de França es mor de gana i és castigat per una noblesa autoritària i injusta. Els ciutadans francesos, molestos amb aquesta situació, es
comencen a plantejar una necessitat de canvi.
La nostra història se centra en la vida de dos germans bessons separats des de la seva infantesa: René i Louis. René és un penques amb molt talent que viu en una
companyia de teatre de Comedia de’ll Arte i és l’amant de Camila, una jove actriu d’una bellesa i sensualitat extraordinàries. Per altra banda, trobem a Louis que ha
estat adoptat pel Marquès de l’Echalonne i que és un intel·lectual que s’encarrega de la biblioteca de Palau i viu enamorat d’Olympia (que és la promesa del
Marquès).
Els personatges fan un viatge fins a París on trobaran els seus destins: Olympia es casarà a Versalles amb el Marquès, la companyia ambulant presentarà el seu
espectacle al teatre dels Italians i el poble aconseguirà la seva llibertat, igualtat i fraternitat quan prengui la Bastilla.
En aquest context de revolta i canvis, Scaramouche, un heroi emmascarat, esdevindrà el defensor del poble que escriurà pamflets revolucionaris i s’enfrontarà amb
l’aristocràcia donant esperança a tothom.

RIGOLETTO: GRAN TEATRE DEL LICEU
Dia 26 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 Liceu. Entrades garantides a la zona 2B
Debut de Javier Camarena i Antonino Siragusa com a Duc de Màntua
Màntua, Itàlia. Rigoletto, bufó del duc de Màntua, té una filla secreta que és seduïda pel duc. Els cortesans la rapten i la porten a palau creient que és
l’amant de Rigoletto, que els insulta i els reclama la seva filla. Després de fer veure a la filla que el duc no l’estima, Rigoletto planeja la seva venjança.
•Debut mundial de Javier Camarena i Antonino Siragusa en el rol del duc de Màntua al Liceu, acompanyats de Carlos Álvarez, Àngel Òdena i Leo Nucci,
en un Rigoletto de luxe al coliseu barceloní. Una peça essencial de l’òpera basada en un drama de Victor Hugo i censurada abans de l’estrena per la seva
crítica a la monarquia de l’època.
•La producció de Monique Wagemakers és minimalista però molt complexa tècnicament, amb un vestuari vermell venecià renaixentista que recrea
l’intens espectre emocional de Rigoletto.
Pagament al fer l’inscripció - Places limitades

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

Truca al:
93 803 75 56
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Tres victòries i una derrota per als
equips Subaru

Ple de victòries per als
equips de l’Anoia Rugby
PÀDEL / LA VEU

A

la Lliga federada de
1a categoria,el primer
equip debuta amb victòria 1-2 a Navàs.
Mito Campins/Albert Homs
van dominar 6-1, 6-1 a Jordi
Alonso/Òscar Pacheco, Quim
Aribau/Lluís Fernández va
caure clarament en dos sets
davant Ivan Palomar/Felix
Torralba, però en el desempat
gran victòria de Marc Corcelles/Isidre Marimon 6-1, 6-7,
6-3 davant Jordi Noguera/
Marc Torras.
PàdelCat 3a Masculí /Derrota a fora 1-2 Davant Can Busqué.
Recuperant un partit aplaçat,
l’equip Subaru solament va poder sumar un punt. Jordi Pallarès/David Hornos van caure

per un doble 6-3 davant David
Cisquella/Josep Fernández,
Marc Rabell/Josep Buron va
igualar guanyant 7-5, 6-2 a
Xavi Martínez/Toni Martínez
i finalment Marc Bausili/Jordi Ferrer no van poder sumar
caient en dos sets davant Joan
Subirana/Ivan Dueñas.
Lliga Pàdel +45 Cambridge
/ Bona victòria a CASA 2-1
amb Pàdel Center Penedès.
Novament dos punt d’or per
l’equip de veterans de cara a
la classificació per jugar els
play-off. Jordi De Belza/Jaume
Grané van sumar el primer
punt guanyant 6-3, 6-2 a Jordi Oliveras/Mingu Via, però
els del Penedès van empatar
gràcies a Joan Pedro Casado/
Jose Puga guanyant en dos set
a J.J. Penedès/Santi Aizcorbe.
Finalment el partit es va de-

cantar pel igualadins gràcies
a la victòria de Josep Anton
Colom/Jordi Pallarès 6-2, 6-3
amb Roman Castell/Sergi
Gràcia.
Lliga Pàdel +45 Oxford / Victoria 1-2 a Can Bonastre.
Desplaçament difícil a Can
Bonastre però ben resolt per
l’equip d’Oxford.
Les coses van començar molt
malament amb la derrota
d’Albert Homs/Isidre Marimon 2-6, 6-7 amb J.A. Recasens/J.A. Blanquez, però Lluís
Fernández/Joan Llorach van
empatar guanyant un renyit
parit de 6-4, 6-7, 6-3 i finalment en el que decidia David
Sanuy/Jimmy Dinaret no van
tenir problemes per superar
6-2, 6-1 a Edu Farreras/Juanjo
García

El sènior de l’Handbol Igualada, més
a prop de l’ascens
HANDBOL / LA VEU

P

artit jugat el dissabte 18
de febrer al Pavelló de
Les Comes de Igualada
entre el Club Handbol Igualada i el Handbol Vilamajor. A
l’Igualada li era essencial guanyar aquest partit per no perdre els llocs de permanència
en aquesta lliga i també poder
optar a llocs per un possible
ascens de categoria. El partit inicialment ha estat molt
igualat i encara que l’Igualada
sempre anava pel davant, els
de Vilamajor no els deixaven
marxar en el marcador i les
diferències eren mínimes de
1 o 2 gols com a màxim. Ha
estat a partir del minut 15 que
anaven 9 a 7 quan l’Igualada
ha començat a desfer-se del rival poc a poc amb bones jugades de contraatac i també una
bona actuació de la defensa
i de la porteria, aconseguint

arribar al minut3 0 de la primera part amb un resultat de
17 a 13, quatre gols que donaven una certa tranquil·litat al
equip. A l’inici de la segona
part l’Igualada ha sortit molt
endollat i segur de poder guanyar aquest partit i han jugat
com saben fer-ho, amb una
bona defensa i aprofitant els
errors del Vilamajor per iniciar contraatacs molt ràpids i

efectius, s´han anat distanciant del seu rival i als minuts
finals ja es veia que la victòria
era factible per què la diferència ja arribava als 6, 7 i 8 gols
a favor dels igualadins i el Vilamajor ja es veia que donaven
el partit per perdut. Acabant al
minut 60 amb el resultat de 29
a 22. Bona actuació dels dos
equips amb un bon fair-play
per part dels dos contrincants,
un partit que fa afició ja que
els dos equips ho han donat
tot a la pista.
Pel Club Handbol Igualada,
entrenats per Pol Cantero
Carbonell han jugat: Adrià
Suero (2), David Cubí (1), Esteban Lezama (4), Josep Lluis
Alvarez, Oscar Visa (3), Roger Calzada, Jordi Vilarrubias,
Sergi Garcia (3), Jordi Grado
(6) , David Diaz (9), Pere Sendra, Daniel Fons (1) Porters:
Jordi Bermejo ( 12a.) i Eric
Plaza (8a.)

RUGBI / LA VEU

L

’equip masculí sènior
va sortir victoriós del
partit contra l’Alella RC,
un rival molt fort al què mai
havien aconseguit derrotar,
seguint així en la lluita per la
lliga. Va ser un partit caracteritzat per un Alella molt fort
en els joc en curt i un Anoia
que no cedia cap metre davant del rival. Cal destacar la
gran feina en atac efectuada
pels jugadors tres quarts del
equip local, que va decantar
el partit amb tres marques del
jove jugador Andry Burmych,
i que va aconseguir desbordar
la defensa del equip rival. El
partit va finalitzar amb un 3713 molt reconfortant per als
Hippos de l’Anoia.
Per altra banda, les noies del
conjunt Martorell/Anoia van
desplegar un joc molt calmat i
efectiu contra el Sabadell. Des
de la primera marca al minut
5 van saber imposar-se. Van
ser constants en la pressió en
defensa i van plantar cara a
les melés, on les jugadores s’hi
van sentir còmodes, i van po-

der recuperar moltes pilotes
que es transformaven en joc
desplegat i ràpid. Així van deixar un marcador final de 0-43.
Una victòria molt merescuda
després de les últimes derrotes
i que els dóna força per afrontar els partits vinents.
L’escoleta es va desplaçar fins
a Girona per també obtenir
una victòria. L’equip Sub14 va
jugar contra el GEiEG aconseguint un gran resultat de 1239.
Dissabte de rugbi a Les Comes
Demà es viurà a Les Comes
una jornada completa de rugbi. Tots els equips que formen
l’Anoia Rugbi Club juguen
aquest dissabte a casa. Entre
conjunts locals i visitants, es
reuniran a Igualada jugadors
de 9 clubs diferents. L’equip
d’escoleta Sub14 s’enfrontarà
contra Els Senglars de Torroella/L’Estartit a les 12:00, el
conjunt femení sènior Martorell/Anoia ho farà contra
el CRS Granollers/Alella a
les 14:00 i l’equip masculí de
l’ARC jugarà contra el Rugby
Navata a les 15:30.

Sis pilots debuten amb l’equip vilanoví de Motos
J&J al Campionat de Catalunya de Motocròs

E

l passat diumenge dia
12 de febrer el circuit
lleidetà de Rufea va acollir la primera prova del campionat de Catalunya de motocròs infantil. On debutava
l’equip vilanoví de Motos J&J,
que aquest any s’estrena amb 6
pilots a les graelles de sortida
de les diferents categories.
El campionat disposa de 4
categories, amb cilindrades
compreses entre els 50cc fins
a 250cc. Tot-hi participar en
les categories menors aquest
equip anoienc té 2 pilots a
la categoria de MX 50 (Biel
Montclús i Hugo Moreno), 3
més a la categoria de MX 65

(Rubén García, Adam Moreno i Biel Pons) i 1 pilot a la
categoria de MX 85 (Joel Alcoberro). Al final de les dues
mànigues varen acabar força
satisfets amb els resultats finals.
Aquest equip tan jove agraeix
el suport incondicional del
seus patrocinadors; Motul,
Cohidralsa, EBC Brakes, Unibat bateries, JM Caravaning,
Rètols Dolz i Motos J&J.
La pròxima prova del Campionat de Catalunya es celebrarà
al circuit lleidetà de Bellpuig
a la data de 2/4/17 on comptarem amb la participació del
equip de Motos J&J.
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Nova victòria de
l’Escola Pia-Àguiles en
el seu desplaçament a
Tarragona (76-39)

4 judoques de l’Ateneu
Igualadí destaquen en
la seva participació a la
2a Copa Catalunya

BÀSQUET / LA VEU

JUDO / LA VEU

D

esprés de la gran
victòria de la setmana passada a la pista
del Vedruna que va deixar
refermades a les noies de
l’Escola Pia a la segona posició, el diumenge era important una nova victòria per
tal de deixar palesa aquesta
dinàmica positiva en la que
està l’equip.
En un inicial intercanvi de
cistelles i un joc força intens
per part dels dos equips s’ha
arribat a un avantatge de 8-4,
on l’equip local s’ha ficat al
davant i ha anat augmentant
progressivament
aquesta
diferència amb un control
absolut del rebot i uns contraatacs molt ràpids que les
tarragonines no podien aturar. Al final del primer quart,
el marcador era ja de 22-12.
El segon quart ha continuat
amb la mateixa dinàmica, les
noies de l’Imi no han baixat
la guàrdia i la diferència s’ha
anat eixamplant sense que
les noies de la Salle poguessin fer res davant la contundència de les locals que han
portat fins a 21 punts, 45-24.
El resultat estava escrit, no
hi ha hagut reacció possible
i la diferència ha anat creixent. El joc però, s’ha fet una
mica lleig amb molta més
agressivitat que ha provocat
moltes personals i aturades.
Per aquest motiu, l’espectacle
ha decaigut i només faltava
saber el resultat final 76-39.
La dinàmica de joc és molt
bona, les sensacions fantàstiques , cal encarar aquesta
segona volta amb el mateix
entusiasme per poder seguir tenint els bons resultats
que han de mantenir-nos als
llocs de privilegi de la classificació.
Parcials: 22-12/ 23-12/ 175/ 14-10 Jugadores: Salanova, Fuertes, Rius, Codina,
Freixas, Masegosa, Icart i
Minguet. Entrenador: Imar
Martínez

E
Cròniques del cap de setmana de
l’Igualada Vòlei Club
VOLEI / LA VEU

E

l passat dissabte el Jorba
Solà Sènior Masculí de
l’Igualada Vòlei Club es
va desplaçar a la pista del CV
Roquetes ‘B’ per disputar una
nova jornada. El partit va acabar amb un marcador de 1 set
a 3 (25-22/22-25/16-25/2225), favorable als visitants. El
primer set se’l van emportar
els locals, a partir del segon
els igualadins van millorar la
seva recepció de sac, això va
permetre poder contra-atacar
i sumar punts amb més comoditat i poder guanyar els tres
següents sets. Aquesta ha sigut
la cinquena victòria consecutiva d’ençà que ha començat la
segona lligueta.
El pròxim dissabte a les 18 hores el Jorba Solà Sènior Masculí de l’Igualada Vòlei Club
rebrà al fortí de les Comes al
CV Ametlla del Vallès B, per
disputar una nova jornada de
lliga.
Primera victorià de l’Alain Afflelou Sènior Femení, al fortí
per un 3-2, davant el Alpicat
Volei, en un partit que les jugadores del IVC van anar remuntant sempre, però que en
“Tie” es van emportar amb
molta solvència per un 15-9,
sumant així els dos primers
punts i agafar confiança per
els pròxims partits.
El pròxim dissabte es desplacen al camp del Asfe Sant fruitós.
Pel que fa a l’Alain Afflelou

Sènior Femení B, van perdre a
Les Comes per un 1-3 davant
del Víking Volei Prat, en un
partit les igualadines van començar amb molts problemes
a recepció i falta de concentració, que van millorar en els
següents però no van ser prou
per capgirar el marcador.
El pròxim dissabte es desplacen al camp del Dsb Colegio
Aleman.
I l’Alain Afflelou Sènior Femení C, guanya al fortí per
un 3-1, al Club Volei Blanes,
un partit que va començar bé
i que va permetre a les jugadores del Marc Maturana es
posessin 2-0, però el tercer no
van saber tancar per errors de
precipitació, en el quart jugadores de Blanes van tensar les
cordes en un set molt lluitat,
però que finalment va caure
per el Ivc.
El pròxim cap de setmana visitant l’AEE Jaume Balmes.
Pel que fa als Veterans del XP,
nova victòria per 3-0, al fortí on sols en els primer set el
CEB Berga va mostra un bon
nivell de competició, els restants van ser consolidants en
bons parcials i seguretat.
Fins el 5 de març no tornen a
jugar, i serà davant del Gavà.
Equips base
El Juvenil Masculí perd davant el Víkings del Prat per un
3-1, en un partit on el primer
set se’l van emportar els igualadins gràcies a la concentració. El segon i tercer van patir

de precipitació, i un joc mes
anàrquic i els contraris feien
combinacions d’atacs i fintes
que no acabaven de defensar.
En el quart més lluitat van arribar a punt de emportar-se’l
però no va ser possible. Tot i
això donen mostra de bon joc
quan es centren en la feina.
La setmana que ve jugaran al
fortí dissabte a les quatre contra UE La Salle.
El Juvenil Femení perd davant
el Opticalia VC Vilanova per
0-3, en un partit fluix per part
de les jugadores on sempre
van anar darrere del Vilanova,
la falta d’atac fa que les contràries juguessin amb uns atacs
més contundents.
La setmana que ve descansen.
Les Cadets també seguixen
el camí de les juvenils i amb
un 0-3, però la sensació totalment diferent amb lluita i
grans punts i bones defenses.
La setmana que ve descansen.
Nova victòria del Aleví Femení en el 10è partit de la temporada contra els Monjos B per
3-1, amb aquest nou èxit les
igualadines acaben líders de
la seva lliga sense conèixer la
derrota. Les noies d’Aixa Jorba
i el Ricard Jorba, no han tingut un partit fàcil, el rival ha
posat força resistència amb
bons serveis, però la seguretat i confiança de l’equip han
fet caure la victòria cap a casa,
felicitem a tot el equip pel bon
treball realitzat, tant veteranes
com les noves incorporacions
d’aquesta temporada.

l passat dissabte 18 de
febrer es va cel·lebrar la
2a Copa Catalunya Benjamí i Aleví al Pavelló Santa
María del Mar de Coma-Ruga,
on van participar quatre judoques de l’Ateneu Igualadí obtenint el següents resultats:
Els competidors Alevins, amb
categoria en menys de 40 kg.
Jan Claramunt aconsegueix el
primer classificat, Biel Llenas
i Armand Enrich van obtindre
els tercers classificats, tots ells
en diferentes categories.
La Judoca Laia Enrich obté la
tercera classificació en categoria Benjamí Femení.

Els veterans de
l’Igualada FC encaixen
una derrota a casa
FUTBOL / LA VEU

E

ntretingut partit el disputat la tarda de dissabte
a Les Comes, partit obert
d’àrea a àrea, l’equilibri en ocasions de gol va fregar l’Igualada
essent els visitants els més afortunats, ja que van transformar
un gol més que els locals. Lleuger domini de pilota dels visitants contrarestat per la bona
col·locació dels blaus, en clara
millora en el seu joc, i que amb
una mica més d’encert en la
porteria rival de ben segur que
els tres punts s’haguessin quedat a la capital de l’Anoia. Gols
de Xavi C., i Solís no van ser suficients per sumar, però de ben
segur indicatius que l’equip blau
torna a tindre “punch” de cara a
porteria. Finalment, derrota per
2 a 3 a favor del Barceloneta.

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

Col·labora:

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

Telf: 616 43 22 15 · E-Mail: joguinessensefronteresigualada@gmail.com
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ASS: esports associació N: natació C: cròs
A: atletisme T: total V: valors

POLIS benjamí femení
		
ASS
1 ESCOLÀPIES 3-4 26
2 R. CAST. “B” 4
23
3 MOWGLI “3”
13
4 GARCIA LORCA 20
5 MOWGLI “4”
24
6 D. MARTÍ TAR. 18
JESÚS-MARIA
13
8 ATENEU
14
9 EMILI VALLÈS
14
10 MONALCO
16
R. CAST. “A” 3
5
12 MARISTES
15
13 MONTCLAR
12
14 D.MARTÍ VERD 7

N
12.5
13
14
8.5
9
11.5
13.5
9.5
12
10
10.5
8
11
7.5

C A
T
11,5		 50
12,5		 48,5
8,5		46,5
14		44,5
11		 44
12		 41,5
13		39,5
13,5		 37
10		 36
9,5		35,5
9		 35
10,5		 33,5
1		 24
8		 22,5

V
72
72
64
72
64
72
64
64
62
64
24
62
64
56

POLIS benjamí masculí 3r
		
ASS
1 MESTRAL B
19
2 MOWGLI “3”
20
3 MONALCO 3 3R 17
4 ESCOLÀPIES 3R B 17
5 D. MARTÍ 3-4 FC 16
6 ESCOLA PIA MX 10
ESCOLAPIES 3R A 20
8 AC. IGUALADA 16
9 GARCIA LORCA 9

N C A
T V
7.5 9		 35,5 56
8 7		35 62
8.5 7,5		 33 62
6.5 8,5		 32 50
7 6		 29 72
9 8		 27 64
6 1		 27 66
5.5 1		 22,5 64
5 6,5		 19,5 50

POLIS benjamí masculí 3r-4art
		
ASS
1 RAMON CAST. 21
2 J.MARAGALL A 23
3 EMILI VALLÈS
19
4 ATENEU
20
5 C.ÒDENA
17
6 JESÚS-MARIA FC 15
7 MARISTES B
15
8 MONALCO 2 3-4 14
9 C. ÒDENA MX
10
10 G. FOSSAS 3-4
10
11 J.MARAGALL B
8

N
11
8
10.5
8.5
7.5
9.5
7
6.5
7.5
9
6

C A
T
10,5		42,5
11		 42
10		39,5
8,5		 37
9,5		 34
7,5		 32
8		30
7		 27,5
9		 26.5
6,5		 25,5
1		15

V
64
64
56
64
58
64
56
62
64
64
60

POLIS benjamí masculí 4art
		
ASS
1 G. FOSSAS 4T
21
2 MOWGLI “4”
17
3 ESCOLA PIA A FC 17
4 MESTRAL A
17
5 ESCOLAPIES 4T 15
D.MARTÍ 4T
15
7 MONALCO 1 4T 13
8 MARISTES A
15
9 MARTA MATA
6

N C A
T V
9 9		 39 64
8.5 8,5		 34 48
7.5 6,5		 31 62
7 6		30 56
5.5 8		 28,5 62
6 7,5		 28,5 56
8 7		 28 68
6.5 1		 22,5 56
0 0		 6 48

POLIS aleví masculí
		
ASS
1 MOWGLI “6”
24
2 R. CAST. “B”
21
3 C.ÒDENA
21
MDP IGUALADA 20
5 MESTRAL
18
6 R. CAST. A
18
7 GARCIA FOSSAS 12
ATENEU
15
9 EMILI VALLÈS
15
10 MOWGLI “5”
12
11 POMPEU FABRA 9
11 POMPEU FABRA 8

N
11
10.5
8
7
7.5
8.5
9.5
10
6
9
6.5
6.5

C A
T
10,5		45,5
10		 41,5
8		37
8,5		 35,5
9,5		 35
7		 33,5
11		32,5
7,5		32,5
9		30
6,5		 26,5
1		 16,5
1		 15,5

V
66
64
56
72
64
72
64
64
60
70
72
64

		
ASS
1 MONTCLAR A
21
R.CASTELLTORT 21
3 MOWGLI
23
4 JESÚS-MARIA
18
5 EMILI VALLÈS A 17
6 CASTELL ÒDENA 15
7 ATENEU
16
8 EMILI VALLÈS B 12
9 MONTCLAR B
8

N
9
7
7.5
8
5
6.5
6
5.5
8.5

C A
T
7		37
9		37
5.5		 36
6,5		32,5
8,5		 30,5
7,5		 29
6		28
8		 25,5
1		 17,5

V
62
72
72
64
58
64
72
60
52

pp pf
0 106
3 86
1 81
4 77
4 62
4 66
5 60
7 39
7 31

POLIS aleví femení

BÀSQUET aleví
		
pj
1 MONALCO 1
10
2 FONT-RUBÍ
10
3 MARISTES MX 8
4 ESCOLÀPIES M. 9
5 ESCOLÀPIES
8
6 S.E.C.C.SALA MX 8
7 MONALCO 2
8
8 LA GRANADA
8
9 LA RÀPITA
7

pg
9
5
6
4
4
3
3
1
0

pe
1
2
1
1
0
1
0
0
0

pc
54
74
47
67
66
62
68
89
81

PT
29
22
21
18
16
15
14
10
7

PV
80
80
64
72
62
64
64
54
52

pe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

pp pf pc
0 269 117
2 312 218
2 262 113
3 197 166
4 126 151
3 242 245
5 176 187
6 121 248
8 153 283
7 47 177

PT
16
16
14
13
12
11
11
10
10
7

PV
60
72
58
64
64
56
64
64
72
56

pe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

pp pf pc
1 495 292
3 422 290
4 315 265
3 354 303
5 268 292
9 223 390
5 230 276
7 244 276
6 211 221
9 268 425

PT
21
19
18
17
17
15
13
13
12
11

PV
88
80
76
72
88
92
72
80
72
80

PT
14
12
12
10
9

PV
60
58
52
54
62
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Cap de setmana de natació sincronitzada,
gimnàstica i el Cros Garcia Lorca
JOCS ESCOLARS / LA VEU

F

ent resum del cap de
setmana de Jocs Esportius Escolars de l’Anoia,
dissabte es va concentrar tota
l’activitat esportiva del cap
de setmana. Els partits de la
jornada es van disputar amb
normalitat i diumenge es va
aprofitar per donar descans
als participants al Campionat
de Cros de la comarca.
Del dissabte destaquem la jornada del Campionat Poliesportiu Prebenjamí. Els equips
participants van disputar els
partits de futbol sala i mini
bàsquet. Tot i no ser una competició puntuada segons el
resultat, la classificació de valors juga un paper important.
Val a dir que, aquesta passada
jornada, tots els equips van rebre una targeta verda pel bon
comportament de l’equip, entrenador i afició.
Aquest cap de setmana que ve,
el calendari proposa activitats
molt variades. A part de la jornada regular de les competicions d’associació, dissabte es
convoca als equips de Natació
sincronitzada a Barcelona per
disputar Campionat de ‘sincro’. El mateix dissabte a partir de les 9:00, a Castelldefels,
es celebrarà la 2a Jornada de
gimnàstica artística.
Diumenge el Campionat Comarcal de Cros celebra la 24a
edició del Cros Garcia Lorca.
A Santa Margarida de Montbui s’omplirà el circuit de
Vistalegre per rebre tots els
participants. Completa la informació esportiva de la comarca visitant www.ceanoia.
cat

BÀSQUET infantil
		
1 EEM FONT-RUBÍ
2 BÀSQUET RIBES
3 CAPELLADES A
4 EMILI VALLÈS
5 J.MERCADER FC
6 PERE VIVES
7 MONALCO
8 CAPELLADES B
9 MARISTES
10 EEM MEDIONA

pj
8
9
8
8
8
7
8
8
9
7

pg
8
7
6
5
4
4
3
2
1
0

BÀSQUET cadet
		
1 MONALCO
2 MARISTES
3 ES.ANOIA B
4 PERE VIVES
5 CB LLORENÇ
6 VILANOVA
7 ES. ANOIA A
8 CASAL CATALÀ
9 CAPELLADES
10 ROQUETES

pj
11
11
11
10
11
12
9
10
9
10

pg
10
8
7
7
6
3
4
3
3
1

BÀSQUET cadet masculí
		
pj pg pe pp pf pc
1 SANT QUINTÍ
8 6 0 2 355 268
2 VILAFRANCA
8 4 0 4 352 325
3 EEM MEDIONA 7 5 0 2 293 297
4 SANT RAMON 7 3 0 4 277 301
5 VILANOVA
8 1 0 7 242 328

FUTBOL SALA aleví
		
1 EMILI VALLÈS
2 MARISTES
3 G.LORCA B
4 FS VILANOVA
5 AC. IGUALADA
6 ESCOLÀPIES
7 MONALCO
8 J.MARAGALL
9 G.LORCA A
10 FS PIERA

pj
12
12
12
12
12
11
11
10
12
12

pg
11
10
8
6
4
5
2
3
1
0

pe
1
2
1
1
4
2
2
0
2
1

pp pf pc
0 127 65
0 122 70
3 110 82
5 100 92
4 99 93
4 97 79
7 68 108
7 70 90
9 71 121
11 64 128

PT
35
34
29
25
24
23
17
16
16
13

PV
94
92
96
80
94
84
86
78
96
86

PT
27
24
18
16
14
13
12
12
11
8
7
1

PV
76
72
56
60
80
62
58
66
48
88
80
62

FUTBOL SALA infantil
		
1 ESCOLA PIA
2 EMILI VALLÈS B
3 INS BADIA “B”
4 MARISTES
5 PERE VIVES
6 MESTRAL
7 PLA MORERES
8 C.CLARAMUNT
9 INS BADIA “A”
10 E.ALLÈS A
11 AC. IGUALADA
12 MONALCO

pj
11
9
9
9
10
9
8
9
9
11
10
8

pg
9
8
6
5
4
4
4
4
3
2
2
0

pe
0
0
0
1
2
1
0
0
2
2
1
1

pp
2
1
3
3
4
4
4
5
4
7
7
7

pf
52
58
43
27
50
39
14
18
32
31
25
7

pc
22
17
28
21
36
30
29
43
31
39
44
56

FUTBOL SALA cadet
		
1 ESCOLA PIA A
2 MARISTES A
3 MONALCO 1
4 ESCOLA PIA B
5 J.MERCADER
6 MARISTES B
7 MONALCO 2

pj
8
10
9
10
9
9
9

pg
7
5
5
4
4
3
0

pe
1
2
0
2
2
1
0

pp
0
3
4
4
3
5
9

pf
47
45
29
34
29
17
8

pc
14
21
28
29
30
33
54

PT
22
17
15
14
14
10
0

PV
64
80
72
70
62
72
72

FUTBOL SALA juvenil
		
1 ESCOLA PIA
2 MONTAGUT
3 MARISTES
4 MESTRAL
5 TOUS FS
6 J.MERCADER
7 ALL STAR FC

pj
9
10
7
7
9
7
9

pg
8
7
3
1
2
2
2

pe
1
2
1
3
1
0
0

pp
0
1
3
3
6
5
7

pf
54
47
15
25
27
14
22

pc PT PV
15 17 72
30 16 74
15 7 56
32 5 56
41 5 60
29 4 48
42 4 60

CULTURA |

Divendres, 24 de febrer de 2017

55

Arriba la 5a edició del FineArt Igualada

Del 24 de febrer al 19 de març 38 fotògrafs de tot el món exposaran les seves fotografies a les sales igualadines

FOTOGRAFIA / C. ROMA

A

vui divendres a 2/4 de
7 de la tarda s’inaugurarà oficialment la 5a
edició del FineArt Igualada.
L’acte, que es durà a terme al
Museu de la Pell, comptarà
amb la presència de l’alcalde
de la ciutat, Marc Castells i el
president de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, Ramon
Mascaró. També hi ha prevista
l’assistència del diputat delegat
de Cultura de la Diputació de
Barcelona, Juanjo Puigcorbé.
Després dels parlaments inaugurals es durà a terme una visita comentada pel mateix autor per l’exposició de Gervasio
Sanchez, “Antologia”.

FineArt, un referent en el
món de la fotografia
FineArt Igualada s’ha consolidat com un referent en els circuits fotogràfics a nivell estatal. Aquesta iniciativa va sorgir
l’any 2012 de la mà de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i
l’Ajuntament d’Igualada. L’objectiu principal de FineArt
és el d’apropar la fotografia a
tots els públics, dinamitzar els
locals on es duen a terme les
exposicions i obrir Igualada
com a ciutat fotogràfica i de
disseny.
Es tracta d’omplir, durant
vint-i-dos dies, els espais de
la ciutat d’Igualada amb fotògrafs d’arreu del món, escoles
de fotografia i aficionats. Jun-

tament amb la mostra fotogràfica s’organitzen activitats
culturals entorn de la temàtica: xerrades, taules rodones,
visites guiades i tallers per a
adults i nens.
Els espais d’exposició són molt
variats: escoles, el mercat municipal, equipaments municipals i/o culturals, antigues
fàbriques i locals que actualment es troben desocupats.
Durant els dies de FineArt es
transformen en espais efímers
on s’exposen les obres. Enguany s’afegeix un nou espai
d’exposició, el Celler del Sindicat, un espai diàfan que té
moltes possibilitats i en el qual
s’hi podrà veure una exposició
sobre el món agrícola.

Activitats paral.leles
Durant els dies que dura el
FineArt es duen a terme diverses activitats paral·leles: projeccions de documentals, visites
guiades, tallers, conferències...
Avui divendres, després de la
inauguració i demà dissabte 25
el fotògraf Gervasio Sánchez
farà una visita comentada per
la seva exposició, Antologia i el
mateix autor el diumenge 26
farà un taller, a l’Adoberia Bella que porta per títol “El rostro
de las guerras” on parlarà sobre les tècniques que utilitzen
els fotògrafs de guerra. També
l’Agrupació Fotogràfica ha preparat tallers de fotografia nocturna i sobre llum artificial.
Durant el FineArt es pro-

jectaran tres documentals a
l’Ateneu Cinema; Chasing Ice
(7 de març), que parla sobre
les geleres; Joana Biarnés, una
entre tots (14 de març), un
documental sobre la primera fotoperiodista espanyola;
i Essence du Benin, un reportatge d’OAK stories sobre el
tràfic il·legal de benzina des de
Nigèria cap a Benin. Tots els
documentals seran a les 8 del
vespre.
També es faran visites guiades al Celler i Molí de l’oli de
l’antic Sindicat de vinyaters
d’Igualada i una exposició interactiva sobre mecanismes
cinematogràfics antics a la
plaça de l’Ajuntament i davant
d’Artèria, espai d’art.

Les exposicions i els seus espais
CELLER I MOLÍ D’OLI DE L’ANTIC
SINDICAT DE VINYATERS
Àngel Prat, La mirada sagaç
MUSEU DE LA PELL
Arturo Lavín González, Arribat el dia
Dani Planas Labad, Somnis rovellats
Ekaterina Anchevskaya i Aleksander
Nikolov, Kurs
Gervasio Sánchez, Antologia
Javier Corso, Essence du bénin
Joana Biarnés, Disparant amb el cor
Jöel Ventura, Environmental portraiture series
José Benito Ruiz Limiñana, Diàlegs
sobre composició
Laura Len, Fotografia el teu interior
Luz Adriana Obregón, Yasmín
Mauricio Ramos, Somnis
Miguel Angel Dominguez, L’alba
Pedro Madueño, 5’ Retrats periodístics
Ramon Caus Rius, Éssers
Rosa Puig, Interiors

Sergio Tapiro, Davant del volcà de colima
CAL BLAIET
Arxiu Comarcal de l’Anoia, Rostres
ESCOLA PIA
Asier Garagarza Sánchez, Uneak
Manu Barreiro, Mirades i ànimes
NIVELL 46
Cesc Elias, Retrats bcn
LLEGIM
Concurs instagram, Fineart, a la xarxa
GALERIA DEL PASSATGE
David Ribera i Marc Vila, Somnis i mirades
LA COTONERA
El observatorio, Projectes realitzats en
el curs fotografia documental d’autor
Elisava, Hàbit(s)
Escola d’art i superior de disseny d’Olot,
Hijacking lluèrnia
Escola Groc, Escola Groc
Escola municipal d’Art Gaspar Camps,

El llenguatge de la imatge
Fotospai, Anatomia patològica// són
tots fills meus?
Grisart, Agnus
Institut d’estudis fotogràfics de Catalunya, Allò inesperat
Manel Clemente, Dark tourism?
Marina Calahorra, Mentawai, progrés o
retrocés
Miquel Raya, Inhabitats
PORTAL DEL LLEVADOR
Faustí Llucià, Que no et voli la teva pròpia ombra
KIOSK DEL REC
Fotosport 2016, XXIV biennal internacional de fotografia de l’esport
AG. FOTOGRÀFICA D’IGUALADA
Joan Pastor, Obra fotogràfica
Natàlia Mansano, Emocional
L’ADOBERIA
Jordi Oliver, The jungle of hell
RECTORIA DE SANTA MARIA

Jordi Saragossa, L’ombra de Kilian Jornet
SALA MUNICIPAL
Josep M. Lladó, Antologia
SOMIATRUITES
Juan Miguel Morales, Món Llach
INQUIET
Laia Valls, A la recerca del “kairos”
L’EMPREMTA
Miquel Planells Saurina, Paisatges
obscurs
SANT AGUSTÍ
Miquel Traveria, Objectes significants,
BIBLIOTECA CENTRAL
Pau Barceló i Josep Romeu, Barceló &
Romeu
MERCAT DE LA MASUCA
Premis ciutat d’Igualada de creació
artística, Desesperació
ARTÈRIA
Xavier Mulet, Monsieur Ardan, gan
viatger del segle XIX.
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Es projecta a Igualada “Moolaadé”, un film
denúncia al voltant de la mutilació genital femenina

Activitats de jazz i
música moderna a
l’Escola de Música
MÚSICA / LA VEU

CINEMA / LA VEU

E

l Teatre Municipal
l’Ateneu acollirà el
proper dimarts, 28 de
febrer, a les 20h, la projecció
de Moolaadé, una pel·lícula de
l’any 2004 que va ser guardonada amb el premi a la Millor
Pel·lícula en la secció oficial
del Festival de Cannes anomenada Un certain regard.
Moolaadé és una coproducció
francoafricana, dirigida pel
senegalès Ousmane Sembene,
que suposa un ferm al·legat
contra la pràctica de la mutilació genital femenina. Aquesta és una pel·lícula realitzada
a l’Àfrica, feta per africans i
pensada especialment per al
públic africà. Això permet a
l’espectador europeu, d’entrada, endinsar-se plenament en
un món rural del tot diferent
al que presenten la majoria de
produccions comercials. Moolaadé planteja diferents temes
de gran interès i, a banda de la
denúncia de l’ablació, exposa
el debat existent a les societats
africanes al voltant del pes de
la tradició i la resistència a la
modernitat i també la lluita de
les dones rurals del continent
per transformar les relacions
de dominació que els imposen

els homes.
Aquesta iniciativa es duu a
terme al voltant del 6 de Febrer, Dia Internacional de
Tolerància Zero contra la
Mutilació Genital Femenina
(MGF), i l’impulsa el departament de Sanitat i Salut Pública
de l’Ajuntament d’Igualada,
amb el suport dels departaments d’Igualtat i Promoció
Cultural, del Cineclub Ateneu, de l’Ateneu Igualadí i del
Pla d’Igualtat de Gènere de
la Mancomunitat de la Conca d’Òdena. La projecció del

llargmetratge es completarà
amb una presentació sobre la
realitat actual de l’MGF a càrrec d’Eva Martínez, llevadora
de l’Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva (ASSIR) Anoia.
La mutilació genital femenina,
assignatura pendent
L’MGF és reconeguda internacionalment com una vulneració dels drets humans de
les nenes i les dones. Comprèn
els procediments consistents a
alterar o danyar els genitals femenins, per raons que no tenen res a veure amb decisions

mèdiques i que els són practicats en algun moment de la
seva infantesa i adolescència.
Sovint són causa d’hemorràgies greus i d’altres problemes
de salut com quists, infeccions, infertilitat, així com complicacions al part i un major
risc de mort en nadons. A
nivell mundial es calcula que
hi ha uns dos-cents milions de
nenes i dones mutilades i els
països amb major implantació de la pràctica són Gàmbia,
Mauritània, Indonèsia, Somàlia, Guinea i Djibouti.

El proper dimarts 28 de febrer
tindrà lloc un seguit d’activitats del departament de Jazz
i Música Moderna organitzat
per l’Escola Municipal de Música d’Igualada. A partir de les
17.00h CLASSES COL·LECTIVES: 17.00h Classe oberta:
FLAMENCO a càrrec de Publio Delgado i Javier Gavara;
17.45h Classe oberta: JAZZ
STANDARDS a càrrec d’Esther Condal, Pepe Ferrer i Txema Riera; 18.30h Classe oberta:
FUNK POWER TRIO a càrrec
de Josep Buch, Guim Garcia i
Alcides Rodrigues. A les 19.30h
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “Straight, no chaser”,
dirigit per Charlotte Zwerin i
produït per Clint Eastwood,
que mostra escenes de la vida
del pianista Thelonious Monk.
Un document essencial per a
conèixer i descobrir una figura
clau de la història del jazz i la
música del segle XX.
Les activitats es duran a terme a
l’auditori de l’Escola Municipal
de Música d’Igualada, Passeig
Verdaguer 84, 86. Les classes
col·lectives tenen un preu de
5’96 euros pels alumnes externs
i gratuït pels alumnes de l’Escola. La projecció del documental
és gratuïta per a tothom.

NOTES TEATRALS

Viure la utopia
Rhümia. Autoria: Rhum & cia. Direcció: Martí
Torras Mayneris. Amb: Jordi Martínez, Joan Arqué,
Pep Pascual, Roger Julià i Mauro Paganini. Producció: Grec 2016 Festival de Barcelona, Velvet Events
i Teatre Lliure. Teatre Municipal l’Ateneu. Diumenge, 19 de febrer 2017

R

hümia conserva l’esperit i part de l’esquelet
de Rhum, la primera part d’aquesta bilogia
que esdevé tot una demostració d’amor al
pallasso. És una oda a una manera de veure i viure
un món on tot no té per què ser tan transcendental
i carregat d’arguments sinó, simplement, ser. Plenament. En llibertat.
Si a la primera entrega vèiem com encarregaven
un ‘bolo de trabajar’ a aquesta curiosa troupe de
clowns, ara els trobem “després”, quan baixen de
l’escenari per reprendre el curs de la quotidianitat.
L’arrencada brinda referències a la primera part –
sense requerir que el públic l’hagi vist, tot i que si
ho ha fet el gaudi és doble– i justifica obertament
la necessària continuïtat de la proposta per tal d’inocular de nou l’ànima d’aquests éssers meravellosos
i massa sovint menystinguts que, utòpics, creuen

que amb la seva actitud poden canviar la realitat.
A dins del teatre, déu n’hi do el que aconsegueixen.
Tiben molt de la interacció amb el públic, obrint
el llum de sala i fent-lo participar activament dins
la multitud. Tornen la “milikituli”, l’artesanal i estrafolària música inventiva del mut Pepino, un succedani del rap dels Swimming Brothers reinventat
en cor de gospel femení que eleva a altes cotes els
índexs de felicitat i tot un seguit de números (amb
força duos i solos) on prenen lloc els jocs de paraules, la ventrilòquia, la música i els clàssics... amb
contínues entrades i sortides per un útil teló de
fons, com a la primera part de l’aventura.
En general, Rhümia no té el mateix ganxo que
Rhum –potser per la pèrdua de l’efecte sorpresa i
perquè aquesta producció era molt i molt bona– i
recorre una línia desigual, però regala del cert una
magnífica estona de benestar amb riures, somriures i riallades. Hi ha disbauxa, hi ha poesia, hi ha
humor blanc, hi ha missatge... Destaquen especialment els gags dels mariachis i els bombers, no
només pel seu desenvolupament i resolució, sinó
perquè, només intuir-los, ja es desperta una prometedora expectativa compartida i, això, no es
compra enlloc. Es viu.

NÚRIA
CAÑAMARES
@ncanyamares
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Arriba ‘La bella dorment’ dins la temporada
de directes del Royal Opera House de Londres
El Teatre Municipal l’Ateneu oferirà, el proper
dimarts, aquest espectacle de dansa amb música
de Txaikovsky
TEATRE / LA VEU

L

’Ateneu cinema oferirà
el dimarts 28 de febrer
a les 8 del vespre la retransmissió de l’espectacle de
dansa La bella dorment dins
la temporada de directes del
Royal Opera House de Londres.
Una delícia i un clàssic molt
volgut, La bella dorment del
Royal Ballet combina el millor
de la dansa clàssica amb tot el
seu encant i virtuosisme, així
com una música esplèndida i
ballarins amb talent.
Coreografiada per primera
vegada per Marius Petipa a
Rússia el 1890 amb partitura musical de Tchaikovsky,
La Bella dorment té encaixos
meravellosos, solos (entre
ells l’Adagi de la Rosa quan

la princesa Aurora es troba
amb els seus pretendents), i
per descomptat els balls de
celebració després de la unió
entre el príncep i la princesa.
La posada en escena històrica
del Royal Ballet va ser reviscuda per a les celebracions del
75 aniversari de la companyia
l’any 2006. Els dissenys d’Oliver Messell, un dels majors
escenògrafs del segle XX, van
ser restaurats i actualitzats per
a aquesta producció de Peter
Farmer. Les riques vocacions
a l’opulència barroca de la
cort real, el viatge panoràmic
del príncep cap al castell i els
acolorits personatges d’aquest
famós conte, fan d’aquesta bella dorment un espectacle com
cap altre.
La Veu de l’Anoia, en col·laboració amb Ateneu Cinema,

sorteja tres entrades dobles
entre els seus lectors perquè
puguin gaudir de l’òpera. Les
butlletes es poden portar a les
oficines de La Veu o bé enviar 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: 15 € / Entrada anticipada: 13 €. Amb la
gestió de Giralt Grup Cinemes.
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
“WOOLF WORKS”

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat
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Noves butlletes
guanyadores dels
abonaments per
l’Ateneu Cinema

Concert i audició
al Hot Blues
MÚSICA / LA VEU

CINEMA / LA VEU

El passat 31 de gener es van
fer públiques les butlletes guanyadores dels abonaments
anuals per l’Ateneu Cinema
d’Igualada després que, en
la passada campanya de Nadal, els comerços d’Igualada
Comerç, l’Associació Nou
Centre d’Igualada i l’Associació de Botiguers del Mercat
de La Masuca en repartissin
més de 60.000 entre els seus
clients. Finalitzat el termini
que establien les bases del sorteig, cap dels tres guanyadors
ha recollit el seu premi i han
perdut, doncs, la possibilitat
de reclamar-lo. Tal i com establia el concurs, acabat aquest
període, ara es fan públics
tres nous números guanyadors: són el 35.338, el 69.107
i el 32.368. Les persones que
tinguin aquestes butlletes cal
que s’adrecin a la taquilla de
l’Ateneu Cinema entre aquest
dimarts, 21 de febrer, i el dilluns, 6 de març, ambdós dies
inclosos. Allà, hauran de presentar la butlleta i se’ls donarà
una targeta personal i intransferible vàlida per a 52 sessions
de l’Ateneu Cinema. Si, passat
aquest termini, algun dels
nous premiats tampoc recollís el seu abonament, es
publicarien nous números
guanyadors.

Surt al carrer la nova Boixeta Cultural
CULTURA / LA VEU

E

l departament de Promoció Cultural de
l’Ajuntament d’Igualada ha publicat la nova Boixeta
Cultural, l’agenda que recull
bona part de les activitats culturals de la capital de l’Anoia
durant els mesos de març, abril
i maig. En total, 250 propostes
en una agenda que es podrà
recollir en format físic en diferents equipaments municipals
i es podrà consultar en format
digital a www.igualada.cat.
Quan arriba la primavera, la
programació cultural de la
ciutat s’incrementa de forma
exponencial, amb l’arribada
d’alguns dels esdeveniments
culturals més destacats de
l’any, com el festival de fotografia FineArt, del 24 de febrer al
19 de març, amb una cinquantena d’exposicions en diferents
espais, o la Mostra d’Igualada
– Fira de teatre infantil i juvenil, del 30 de març al 2 d’abril,

amb més d’un centenar de representacions programades. A
banda, les diferents sales d’exposicions de la ciutat acolliran
un total de cinquanta exposicions de temàtica diversa.
En l’àmbit musical, destaquen els concerts programats
dins el Festival Internacional
d’Orgue, que tindrà lloc del
5 de març al 2 d’abril, i també el concert del Rèquiem de
Gounod, a càrrec de la Coral
Mixta d’Igualada i l’Orquestra
de Cambra de Terrassa, el dia
8 d’abril. També se celebrarà el
Dia Internacional de la Dansa, amb el Balleto de Siena al
Teatre Municipal l’Ateneu, el
7 de maig, amb un bellíssim
repertori de peces clàssiques.
Guillem Albà i Clara Peya
hi afegiran un espectacle ple
d’imaginació, música i dansa,
a més de molts altres espectacles programats.
En l’àmbit literari, s’homenatjarà Josep Romeu Figueras,
intel·lectual i poeta igualadí,

amb motiu del centenari del
seu naixement, amb la presentació del llibre de representacions de teatre medieval
i renaixentista, de les quals va
ser gran estudiós, a més de diferents actes que serviran per
aprofundir en la seva figura.
El 23 d’abril Igualada celebrarà, com és tradició, la diada
de Sant Jordi i arriba també el
temps de la Pasqua, de la tradició i de la Setmana Santa,
amb les típiques processons
del barri de Fàtima i la dedicada al Sant Crist d’Igualada,
així com les habituals caramelles, a càrrec d’entitats de la
ciutat.
Finalment, pel que fa al cinema, a banda de la programació
d’estrenes de l’Ateneu Cinema,
aquest equipament seguirà
rebent les propostes del Cicle
Gaudí de cinema català, una
iniciativa que, des del 2016,
porta les millors produccions
de casa a diferents municipis
de Catalunya.

Avui divendres els amants
de la bona música podran
gaudir del concert de Xarim
Aresté al Hot Blues. Xarim
Aresté, guitarrista de Sopa de
Cabra, Gerard Quintana, San
Josex i Very Pomelo, és un
dels músics més grans i amb
més futur de Catalunya amb
un directe tan potent que no
te’l pots perdre.
La carrera d’aquest músic és
polièdrica i un punt eclèctica.
Sempre en l’òrbita del rock,
abraça el hard-rock, el blues,
el country o el rock ‘n’roll i
pot filtrejar amb el jazz o la
rumba. El concert serà a 2/4
d’11 de la nit i l’entrada té un
preu de 5 euros.
Per altra banda diumenge a
la tarda, a dos quarts de 7, es
podrà gaudir de l’audició del
nou disc de Primo Zon y Los
Culpables de Todo anomenat
Astronauta, una audició en
primícia i per a tothom abans
de la seva publicació. L’entrada és gratuïta.

RESTAURANTS

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

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

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

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
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Forta presència igualadina
a la Renovació de la Flama
de la llengua a Montserrat
LLENGUA / LA VEU

E

l passat diumenge 19
de febrer es va celebrar
a Montserrat la 48a
Renovació de la Flama de la
Llengua Catalana. La ciutat
d’Igualada, com ja és costum,
també hi fou present per iniciativa de l’Associació Juvenil
El Garbell, que s’encarregà
d’organitzar la caminada fins
al Monestir de Montserrat.
A les dues de la matinada,
començà la caminada dels
valents excursionistes des del
Casal Popular El Foment fins
al monestir de Montserrat.
Un cop arribats a Can Maçana, a les set del matí, els
esperava un esmorzar a base
de coca i xocolata. L’arribada

al monestir de Montserrat va
ser vora les 10 del matí.
En total varen ser mig centenar d’excursionistes que varen
participar en la caminada.
Després de la Missa Conventual, a les 12.00 del matí es
va dur a terme l’acte de la Renovació de la Flama a l’atri de
la Basílica, amb el foc de la
Flama que s’havia encès tres
setmanes abans davant de la
tomba de Pompeu Fabra.
La renovació de la flama de la
llengua catalana és una tradició que es remunta a l’any
1968, quan una vintena d’entitats agrupades en la Federació Catalana de Muntanyisme
es van afegir a la celebració de
l’any Fabra. Des d’aleshores,
cada any, una entitat excursi-

onista s’encarrega de renovar
el comprimís amb la llengua,
encenent-la a Prada de Conflent (on va morir Pompeu
Fabra) l’últim cap de setmana de gener, transportant-la

per diversos llocs emblemàtics del país fins a arribar a
Montserrat, els encarregats
de fer-ho aquest any 2017 han
estat el Centre Excursionista
d’Olot

Des de l’organització volem
donar les gràcies a l’Associació de la Flama del Canigó
d’Igualada i el Casal Popular
d’Igualada El Foment per la
seva col·laboració.

L’alumnat de l’escola d’art i Disseny Gaspar Camps visita CaixaForum
DISSENY / LA VEU

E

l dijous passat 16 de
febrer l’alumnat dels
cicles formatius de
grau mitjà d’Assistent al producte gràfic imprès i del cicle
formatiu de grau superior de
Gràfica Publicitària de l’Escola Municipal d’Art i Disseny
Gaspar Camps va fer una visita guiada a l’exposició temporal “Art i Cinema. 120 anys
d’intercanvis”.
En l’exposició vàrem poder
veure els vincles del cinema
amb la resta de les arts i les
influències mútues. Exemples
cèlebres, i d’altres menys coneguts i sorprenents, que el cinema deu a la resta de les arts, i

a l’inrevés i que han conviscut
al llarg del pas del temps. La
Cinémathèque française, amb
una selecció d’obres de la seva
col·lecció, ha complementat

Copes dels
millors vins i
caves.
Pinxos i vermuts.
Esmorzars,
berenars, sopars...

Fes la teva
reserva!!

(Estem al costat de
Cal Font)

l’exposició artística amb peces
de museus reconeguts d’Espanya i França.
Amb aquesta visita es dóna
el tret de sortida a la 8a Set-

mana de l’Animació de “La
Gaspar” que es realitza del
16 al 24 de febrer 2017 i que
enguany treballa el lema: El
disseny com a eina de canvi

social.
La Setmana de l’Animació és
una setmana interdisciplinar
on tot l’alumnat es reparteix
en diferents grups barrejant
els tres cicles que imparteix
l’escola, i es treballa en un
projecte comú amb dos objectius: un, realitzar un microcurt d’animació d’una durada
d’entre 60 segons i 3 minuts;
i dos, muntar un Making Off
d’uns 3 minuts, explicant la
realització del projecte (crèdits, etc.).
El resultat d’aquesta feina es
podrà veure projectat el proper divendres dia 24 a les 12h
en una presentació pública
que es realitzarà a l’Ateneu
Cinema d’Igualada.

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

nou urbisol

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

restaurant
Cuina de mercat

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

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38
618 19 42 01
www.eucaria.com
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Els Goonies i Star Wars,
protagonistes de les activitats
paral·leles del III Rewind Festival
CINEMA / LA VEU

L

a 3a edició del Rewind
Festival, a banda de les
moltes sessions temàtiques de curtmetratges i la
gala de lliurament de premis,
comptarà un any més amb diverses activitats paral·leles.
El festival arrencarà divendres
17 de març a les 20 h amb la
presentació del curtmetratge
Camises cap al cel, que comptarà amb el seu director i casteller de la Colla Jove de Valls,
amb tots els Moixiganguers
d’Igualada com a convidats.

El curt explica la història d’en
Quim, un enxaneta que segueix les passes dels seu pare
i del seu avi enfilant-se al capdamunt dels castells. La seva
mare, però, no està d’acord
amb aquesta afició perquè
creu que el nen es pot fer mal.
Just després, a les 22 h, hi haurà la xerrada “Generació Goonies: un viaje nostálgico a los
años 80”, amb el realitzador
i autor del llibre Generación
Goonies. Los años dorados de
la productora Amblin (Diábolo Ediciones) Francisco Javier Millán i amb la periodista

i crítica de cinema Raquel
Abad, ambdós membres del
jurat d’aquesta edició del
Rewind Festival.
I l’últim dia de festival hi haurà una altra activitat paral·lela,
la segona edició de la Rua Star
Wars Catalunya, que l’any passat va ser tot un èxit. D’11 a 12
h es farà la desfilada acompanyant tot de personatges de la
popular franquícia galàctica.
Un cop acabi, a les 12 h, els
presents podran fotografiar-se
amb Darth Vader, els storm
troopers i companyia.

Dues propostes més de
la Biblioteca de Piera

Amb l’objectiu de promoure la lectura entre els més petits i contribuir a difondre la nostra cultura popular, la Biblioteca de Piera
presenta la Història d’En Patufet, un espectacle de titelles i ombres pensat perquè els nens vegin, escoltin i sentin. En Patufet,
un nen increïblement diminut que duu una gran barretina que,
a pesar dels temors d’una mare superprotectora, surt sol per primer cop de casa i s’enfronta, a l’exterior, a unes situacions difícils
que resol amb èxit, i això li dóna seguretat i l’ajuda a créixer i a
sentir-se autònom i independent. L’afirmació que fa el pare d’en
Patufet: “Maria, el nostre Patufet ja és tot un homenet!” al final
d’aquest espectacle de 40 minuts, resumeix la línia argumental
del muntatge d’ombres a càrrec de la companyia Olveira que es
podrà gaudir el dimarts 28 de febrer a les 18h. No cal inscripció
prèvia i l’accés és lliure.
I en el marc dels actes de celebració del Dia de la Dona el 8 de
març, l’Associació de Dones de Piera en col·laboració amb la Biblioteca han programat pel dimecres 1 de març a les 19h la xerrada Dones dempeus també a l’Anoia, on l’escriptora i feminista
Maribel Nogué i Felip farà un repàs a l’aportació de lluita que han
fet les dones a la nostra comarca.
3a proposta del 7 d’experiències
El formador, consultor, coach d’equips i professor associat a la
UB Manel Güell ens proposa un diàleg entre emocions i ètica
mitjançant les sèries de televisió que podem contemplar al “mirall negre” de les nostres pantalles domèstiques. Un mirall negre
que il·lumina el nostre coneixement del món amb la complicitat
dels guionistes, com antany il·luminaven als nostres avantpassats
els mites i llegendes. Mitjançant l’anàlisi d’algunes de les sèries
més celebrades dels últims anys, podrem prendre millors decisions a la vida i observar el nostre entorn amb equilibri.

NOTES TEATRALS

L’expressió del suïcidi
Psicosi de les 4:48. Autora: Sarah Kane. Traducció:
Anna Soler Horta. Direcció: Moisès Maicas. Amb:
Anna Alarcón. Producció: The Three Keatons. Teatre de l’Aurora. Dissabte, 18 de febrer 2017

“

Cap suïcida vol morir”, diu l’actriu Anna Alarcón amb paraules de Sarah Kane, la dramaturga
britànica que, víctima d’una severa depressió,
va acabar penjant-se amb els cordons de les sabates
el febrer de 1999, als 28 anys. Tres dies abans ja havia
intentat suïcidar-se prenent 150 pastilles antidepressives i 50 somnífers.
Psicosi de les 4:48, títol que respon a l’hora en què
els tractaments nocturns comencen a perdre l’efecte
i els pacients s’enfronten a una lucidesa enganyosa
prèvia al retorn de l’angoixa, és la seva última obra.
Un monòleg intens, sincer, que desborda dolor i crida amb ofec a l’auxili. Té una força extraordinària
perquè està escrit des de la vivència, des de l’abisme
del més obscur, aquell que molt pocs poden arribar a
explicar. Sempre es va atrevir a tractar temes foscos,
violents, cruels, de trastorns mentals, però és aquest

darrer text el que l’ha consagrat com una de les autores més representades de l’Europa actual.
El director Moisès Maicas i la mateixa Anna Alarcón
expliquen que la “generositat” de Kane i la seva “extraordinària humanitat” els va despertar la necessitat
de dur-lo a escena. Ho fan amb la mateixa honestedat que ella, deixant que els sentiments de por, ràbia,
vergonya, incomprensió, culpa, buidor... de l’autora

NÚRIA
CAÑAMARES
@ncanyamares

impregnin la protagonista i toquin l’espectador. Al
llarg del seu recorregut –ara es troba en gira, després
de l’estrena el juny de 2015 en un tercer subterrani de
Mataró i en cartellera a La Seca Espai Brossa de setembre a octubre del mateix any– l’espectacle ha experimentat un procés de despreniment, allunyant-se
de l’explícit per capbussar-se plenament en l’essència
de la paraula.
Certament, en aquesta última versió Alarcón expressa cada mot amb una intensitat, mirada i treball
corporal que dóna tot el sentit a la veu desesperada
de Kane. L’escenografia és sòbria (una cadira com a
principal element), però el text, acompanyat de la diversitat de registres i moviments d’una interpretació
excel·lent i els recursos escènics per evocar imatges,
situacions i la multiplicitat de personatges, aconsegueix que no es requereixi de res més.
Un espectacle valent i treballat amb gran sensibilitat,
des de la fragilitat, que més enllà del sempre incomprensible suïcidi com a única sortida al patiment
convida a reflexionar sobre l’ús (i abús?) dels productes farmacèutics, la capacitat de poder salvar els
afectats, la responsabilitat davant d’un cas proper...

CULTURA |

Divendres, 24 de febrer de 2017

61

“Dret a viure... Refugiats
sense refugi” a Copons
EXPOSICIONS / LA VEU

E

l diumenge 19 de fe·
brer, a la sala de Plens
de l’Ajuntament de
Copons, s’ha inaugurat l’exposi·
ció de fotos “Dret a viure... Re·
fugiats sense refugi” de la Isabel
Casas i que restarà oberta fins el
dia 5 de març.
Les fotos estan fetes a la Illa de
Lesbos en una experiència de
voluntariat duta a terme per a
tres dones d’Igualada el febrer
de l’any 2016.
Aquesta selecció fotogràfica il·
lustra el drama dels que volen
ser refugiats, perquè de mo·
ment molt pocs aconsegueixen
obtenir aquest reconeixement
i el tracte digne que hauria de
comportar.
La Isabel va demanar a amics i
coneguts que posessin paraules
al que els suggerien les imatges,
i el conjunt aconsegueix apro·
par-nos al drama d’aquestes
persones que fugen de la guerra
i demanen un oportunitat de
retrobar la família, viure amb
dignitat, deixar la por i la des·
trucció que actualment assola
el seu país, on, la majoria, volen
retornar quan hi torni a haver

pau i es pugi reconstruir.
Amb la compra de les fotos per
20€ podem col·laborar a millo·
rar les condicions de vida de les
famílies que estan confinades
als camps, a l’espera que els go·
verns d’Europa decideixin dei·
xar de mirar a un altra banda.
Isabel Casas també ha deixat a
l’exposició, diversos exemplars
del compte AMIC MEU! Es·
crit i dissenyat pel voluntariat
i els infants de l’Open Cultural
Center, que actua al Camp de
refugiats de Cherso a Grècia,
i que es ven per 10€. Tots els
diners que s’aconsegueixin es
faran arribar directament als
camps de refugiats de Grècia.
Catalunya encara té molt re·
cent el drama de deixar-ho
tot i haver de demanar refugi
a altres països, per això som
un poble que es mobilitza per
reclamar al govern que Volem
acollir!!! i on es tiren enda·
vant iniciatives tan interessants
com la que ens proposa la Isa·
bel. Li agraïm que hagi portat
aquesta exposició a Copons,
i donar-nos l’oportunitat de
col·laborar en la gran tasca que
ella i el conjunt de voluntaris/
es estan realitzant.

Un nou premi per a l’Escola d’art
i disseny Gaspar Camps
DISSENY / LA VEU

E

l disseny de l’alumna
de l’Escola Municipal
d’Art i Disseny Gaspar
Camps, Mila Cuadras, ha es·
tat seleccionat per l’empresa
Clipper per ser aplicat en una
col·lecció de quatre encene·
dors de l’empresa.
L’encenedor Clipper, tot un
clàssic del disseny i objecte
de col·leccionistes, va ser cre·
at el 1970 per Enric Sardà i
comercialitzat per Flamagàs.
L’estiu passat l’empresa i el
Departament d’Ensenyament
de la Generalitat van signar
un conveni de col·labora·
ció per impulsar la formació
de les famílies professionals
d’arts plàstiques i disseny. A

través d’aquest acord Ense·
nyament i l’empresa Clipper
treballaran en l’elaboració de
projectes conjunts per al se·
guiment de les activitats for·
matives per a la millora de la
qualificació professional del
sector.
Amb aquest objectiu es va
obrir un concurs a totes les
escoles d’art i disseny de Ca·
talunya per fer un projecte
per a la creació de la col·lec·
ció “Dissenya el teu futur”. En
una primera fase els projectes
presentats van ser exposats a
les xarxes socials i de la vo·
tació popular van ser escollits
cinc treballs dels quals dos
eren de La Gaspar, Mila Cu·
adras i Anna Bartrolí; poste·
riorment un jurat especialit·

zat va triar Los inquilinos de
la Mila.
Amb els petits personatges de
Los inquilinos, la dissenya·
dora premiada ha volgut re·
presentar la diversitat de per·
sones, orígens, professions,
personalitats i estils de vida
que conviuen al món, alhora
que promoure la tolerància
entre ells.
Tots els finalistes rebran un
diploma de reconeixement
de la seva participació que
seran lliurats el dia 10 de maig.
La guanyadora podrà partici·
par en el procés de producció
del disseny i té opció a la rea·
lització de la fase de formació
pràctica a l’empresa Clipper.
S’espera per a l’any que ve la co·
mercialització de la col·lecció.

Cinema en família a l’Escola Mowgli
CINEMA / LA VEU

Mireia Rubio, la força
de les ones, a l’AUGA
Amb el ressò de l’éxit de la manifestació a favor de l’acolliment
de persones refugiades dissabte a Barcelona, Mireia Rubió en
va acostar el tema dilluns a l’AUGA. Mireia Rubio, (Iguala·
da 1072) Llicenciada en Comunicació, de veu coneguda per
la seva presència a les ones de Radionova i tarannà exigent
reflectit als seus escrits a diversos mitjans comarcals va pre·
sentar al Teatre l’Ateneu la seva novel·la “El tiempo del negro”.
Els viatges a Tarifa, lloc del primers naufragis en patera, son
un dels escenaris del seu relat iniciat al 2004 i publicat el
2016. Fent un tast de la novel·la , Rubio va explicar fets reals
increïbles d’aquest món de la migració que si al 2004 era una
anècdota avui ens interpel·la i preocupa a tots.
I el proper dilluns -festa escolar- serà a l’AUGA Edu Balsells ,
el mediàtic pastor de ramats urbans. Sempre que l’aforament
ho permeti podran entrar al teatre els joves interessats en
aquest tema.

E

l passat dissabte 11 de
febrer, l’AMPA de l’Es·
cola Mowgli va orga·
nitzar una tarda de cinema en
família i van compartir pares,
mares, nenes i nens l’activitat
d’un cinefòrum. El film triat
fou Kérity, la casa dels contes
(2009) de Dominique Mon·
féry. La divertida pel·lícula
d’animació portava però un
important missatge de fons: la
importància de llegir i el pa·
per de la lectura, especialment
dels contes tradicionals, i la
necessitat que les velles histò·
ries no desapareguin (a més
d’incidir en els valors famili·
ars). Així, aquesta producció
francesa ens explica la història
de Natanaël, un nen que, tot
i estar a punt de complir els
set anys, encara no ha après
a llegir, i que rep en herència
d’una tieta seva una magnífica
biblioteca. La cosa no li fa una

especial il·lusió fins que des·
cobreix que els llibres tenen
un do especial, estàn habitats:
en arribar la nit, els personat·
ges que hi surten cobren vida.
D’aquesta manera coneixerà
personalment la Ventafocs, en
Pinotxo, la Blancaneus, l’Alícia
del País de les Meravelles,…. i
tota la resta de personatges

que poblen el món infantil
dels contes.
La presentació i el cinefòrum,
posterior, fou conduït per Toni
Cuadras del Cineclub Ateneu.
Després de la projecció hi ha·
gué un interessant col·loqui
entre tothom que permeté
valorar com a molt positiva
aquesta nova experiència.
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Tretze centres educatius de l’Anoia
participen al premi Sambori
LLENGUA / LA VEU

L

’onzena edició del Premi Sambori Òmnium
va tancar el termini de
lliurament de treballs el passat
3 de febrer. Enguany, la participació a la comarca de l’Anoia
ha passat d’onze a tretze centres
educatius d’Igualada, Santa
Margarida de Montbui, Piera,
la Pobla de Claramunt i Jorba. En total, doncs, han estat
un miler d’alumnes de l’Anoia,
de primer de primària a segon de batxillerat, els que han
participat al Premi. En total, a
la demarcació Penedès-Garraf-Anoia, hi han participat

més de dos milers alumnes,
850 de l’Alt Penedès, 1.000 de
l’Anoia, 90 del Garraf i 130 del
Baix Penedès, dels quals s’han
seleccionat 120 obres de narrativa que seran valorades pel
jurat.
El Premi Sambori Òmnium és
un premi de narrativa en català
dirigit als centres educatiu de
tots els Països Catalans i que
té com a objectius promoure
la participació en un projecte
comú i difondre l’ús del català dins de l’àmbit escolar, tot
incentivant la imaginació, la
creativitat i aquells valors pedagògics que es treballen en
cadascun dels centres. La dar-

rera edició, el 2016, va comptar
amb 44.000 participants a Catalunya i 130.000 alumnes, en
el total dels Països Catalans.
Vilanova i la Geltrú acollirà
l’acte de lliurament
Els guanyadors de la demarcació Penedès – Garraf – Anoia
es coneixeran el dijous 23 de
març, a l’acte de lliurament dels
onzens Premis Sambori que es
farà a les 7 de la tarda al Teatre
Principal de Vilanova i la Geltrú. Els alumnes participants,
les seves famílies, els centres
educatius i tota aquella gent
que ho vulgui podran assistir
a l’acte.

Presentació del llibre
“Montserrat Roig. La
memòria viva” d’Aina Torres
A Montserrat Roig. La memòria viva,
la periodista i escriptora Aina Torres ens endinsa en la vida i l’obra de
Montserrat Roig a través de la literatura, el feminisme, el periodisme i la
memòria històrica. El resultat és un
homenatge emotiu alhora que una
reivindicació necessària de la plena vigència literària, social i política
d’una veu imprescindible per entendre el passat i enfocar el futur. Un
llegat explicat també en aquest llibre per personalitats que van compartir la vida amb Montserrat
Roig o que se’n senten deixebles.
La presentació del llibre Montserrat Roig. La memòria viva
comptarà amb la presència de l’autora, Aina Torres, i presentat
per Clàudia Rius. L’acte tindrà lloc dijous 2 de març a les 8 del
vespre al Casal Popular d’Igualada, el Foment. Us hi esperem!

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

El periodisme humà de Gervasio Sánchez
i el dol per l’assolament d’espais identitaris

N

ascut a Còrdova, el 1959, i vingut a Barcelona on va llicenciar-se en Periodisme; d’ençà
la dècada dels vuitanta ha estat reporter independent de conflictes armats per distints mitjans,
tot cobrint i denunciant els horrors viscuts en diversos escenaris de l’antiga Iugoslàvia, de l’Àfrica, de l’Àsia
i de l’Amèrica Llatina. I, si bé, de primer, fotografiava
seqüències de bombardeigs, morts, ferits, exiliats, etc.;
més tard, va començar a fer-se ressò del drama que
se’n derivava de sobreviure a una guerra. I, és a resultes
d’això que va decantar-se per a documentar amb una
notable sensibilitat la dignificació de totes les seves víctimes. En conseqüència, la seva obra és una autentica
i completíssima antologia que acostuma a ser presentada -amb unes contundents rúbriques- en exposicions i amb muntatges de vídeos; i que, des dels anys
noranta ha vist un merescut reconeixement a la seva
llarga i compromesa predisposició social i humanista,
essent mereixedor de nombrosos premis i també del
nomenament d’Enviat especial de la UNESCO per a
la Pau, a propòsit d’explicar -amb la càmera- les injustícies d’aquest món des del vessant més humà del
periodisme.
Entre tantes fotografies que retraten els efectes devastadors d’unes violentes guerres, m’agradaria posar

l’accent a un dels escenaris que més em va captivar
d’aquesta deshumanitzada humanitat, a propòsit de la
meva personal i atenta mirada a la Biblioteca de las
ciutat de Sarajevo, fins fa poc en fase de reconstrucció
després d’haver estat destruïda per bombes incendiàries del mes d’agost de 1992. Haver visitat aquest indret i comparar-ne la seva recuperació, a partir de la
potent i impressionant captura fotogràfica que en va
fer aleshores el Gervasio, m’aboca a transportar-me en
el complex imaginari del que -tot i tractar-se d’un escenari sense víctimes humanes- mostra amb contundència el terror i l’assolament dels indrets abatuts per
un conflicte bèl·lic. La imatge, veritablement, apunta a
ser una corprenedora seqüència de l’horrorós anihilament d’aquell majestuós i atresorat “casal de la cultura” que havia estat la monumental Biblioteca: un
edifici construït a finals del segle XIX, en estil hispà-morisc, per a albergar el govern municipal, i que
es va convertir el 1946 en una de les biblioteques més
importants de l’antiga Iugoslàvia.
El realisme d’aquesta testimonial instantània, en un
bell i expressiu blanc i negre, et permet apropar-te
no solament a l’abandó d’aquest espai sinó introduir-te per les seves entranyes a mercès de l’espectacular obertura del gran esquelet armat de la cúpula de

El bombardeig de la biblioteca de Sarajevo

La biblioteca de Sarajevo en reconstrucció

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

vidre que va ser destruïda per l’impacte de les bombes, tot descobrint-te el colossal núvol de llum que va
perseguint i alhora desdibuixant els diferents racons
de la immensa sala principal; un espai despullat i a la
intempèrie amb un profús amuntegament de runes i
objectes destrossats per la demolició. Emperò, el que
no es veu i, en canvi, és fàcil d’intuir és el volum de
pàgines socarrimades dels milers i milers de llibres
que la vestien. Només les cendres de tantes pàgines et
conviden a un trist viatge a través de l’esperit i el pensament d’aquells que n’havien estat els seus escriptors.
Tan bon punt has contemplat aquesta commovedora
imatge de “El bombardeig de la Biblioteca de Sarajevo” mai més no te la treus del cap, et queda enregistrada a la memòria; després, visitar aquest indret
i observar-ne la seva recent recuperació consola i és
sincerament reconfortant, alhora que allibera d’un
possible sentiment de culpa universal de permetre
metrallar els béns de la cultura. Veure’n la seva total
reconstrucció és tal vegada un acte de reconeixement
a la necessària dignificació a la ciutadania de Sarajevo,
i per extensió de tot un país. I, és aquesta fotografia, inserida dins del reportatge de Els Balcans (1991-1999)
i en concret de “El setge de Sarajevo”, la que t’apropa a
aquell treball del Gervasio més sensible amb el dolor
i la tragèdia de les ruïnes, en tant que pèrdua de la
identitat i l’herència cultural de tot un poble.
Fa un quart de segle, Iugoslàvia era un país en fase
d’apropament a l’Europa comunitària, amb un capital
humà i unes estructures econòmiques preparades per
a un còmode trànsit d’una economia autogestionària
a una de mercat, tot comptant amb l’avantatge de la
proximitat a la locomotora econòmica alemanya:
un esperançador horitzó laboral per a molts ciutadans. Als nostres dies, emperò, Iugoslàvia ja no és al
mapa; i en aquella àmplia demarcació estatal hi han
trobat el seu espai set països que encara transiten
per unes substancials controvèrsies i –seguramentveuen massa vius els efectes d’aquell conflicte; és el
cas de: Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Sèrbia, Eslovènia, Macedònia, Montenegro i Kosovo.
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El carrer del Born,

entre la Plaça del Pilar i la de l’Ajuntament (2a Part)

Descobreix Igualada i més

A

quest carrer que s’havia originat a partir de les terceres muralles
de la Ciutat, i que el nom li ve d’un espai tancat i buit o d’una
antiga plaça per a la celebració de tornejos, va guanyar importància en els dies en què s’hi havia instal·lat el mercat oficial d’Igualada,
en tant que un carrer localitzat entre la plaça de l’Església de Santa Maria, altrament plaça del Bruc; la plaça de l’Ajuntament, antiga plaça del
Blat; i la plaça del Pilar.
Aquesta retallada via igualadina aviat va convertir-se en un lloc força
concorregut, atès que en poc temps s’hi van anar obrint diverses botigues fins a arribar als establiments comercials que en els nostres dies
s’hi alberguen: alguns d’un rellevant interès per la seva arquitectura o bé
per la notorietat de les famílies i els edificis que els ha acollit. En aquest
sentit, alguns d’aquests immobles van ser notables a mercès de comerços –avui desapareguts- tan emblemàtics com: la Merceria de Cal Fanalé
o bé la botiga de Queviures de Cal Senyor Magí, ambdós ubicats en
edificis d’una destacada singularitat; i tocant a la plaça de l’Ajuntament,
també és històrica la Botiga de roba de Les Confeccions. Tanmateix, és
la Farmàcia Bausili la que encara segueix mantenint un negoci familiar
de moltes generacions d’especialistes en aquesta matèria. A la seva façana, la planta baixa llueix unes precioses portes de ferro amb vidrieres de
colors d’herència modernista; i el seu interior et descobreix un taulell,
unes estanteries i un obrador que són una joia del segle XIX.
Si bé, els aparadors d’aquesta històrica apotecaria s’estenen cap a la plaça
del Pilar i el carrer Nou, en l’emplaçament que avui ocupen, fa uns quants
anys hi havia hagut l’Estanc de Cal Mariones i la selectiva Llibreria Caresmar; però al renom d’aquests establiments cal afegir-hi que en aquest
espai –segons fa esment una placa- hi havia nascut, el 10 de octubre de
1717, un cèlebre personatge igualadí del segle XVIII, el lletrat, biògraf i
historiador Jaume Caresmar i Alemany. La seva figura, d’un gran abast
intel·lectual, va passar de ser abat i arxiver del Monestir de les Avellanes
a esdevenir membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
fins a ordenar l’Arxiu de la Catedral de la mateixa ciutat.
Finalment, davant dels mateixos aparadors de la farmàcia, s’imposa
l’austeritat del Campanar -de secció quadrada- de Santa Maria i un lateral de la Basílica, de planta poligonal i rematada per una cúpula -d’estètica barroca- que allotja la Capella del Sant Crist. I, al seu entorn, en
aquest recinte on hi havia hagut el primer cementiri de la ciutat, ara hi
ha un discret espai per al descans.

Antic edifici de Cal Sr. Magí

La històrica Farmàcia Bausili

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Un bar de parada

H

o era el “Bar La Palma”,
quan la NII passava pel centre d’Igualada. Els cotxes
que anaven de Madrid a Barcelona,
o a la inversa, s’hi paraven.
En el Programa de Fires i Festes
de Primavera, del maig de 1922, hi
està anunciat el “Gran cafè La Palma. Acurat servei de Restaurant i
de begudes de les millors marques.
Està situat a un dels llocs pintorescos de la ciutat” (l’avinguda d’Àngel
Guimerà, cruïlla amb la carretera de
Montbui). Era regentat per Joan Mir.
Posteriorment, en tenia cura el Julio
Munné, pare del Josep, que jugà amb
l’equip de futbol de Valladolid. Quan
aquest club havia de competir a Barcelona, el seu autobús feia parada

allí, permetent un retrobament familiar. Quan dit cuiner -que era l’avi
de l’actor, Pep Munné- passà a serne de Beneficència Igualadina una
temporada, el bar fou regentat per
l’amo d’una torrefactora que existí a
la plaça Castells.
El 1954, “La Palma”, passà a la família Puig. Qui atenia a la clientela,
la Maria Fortuny, ens ha manifestat
que, cada dia, preparaven uns 140
esmorzars, comptant que molts eren
per alumnes de l’Escola Pia. Al migdia, servien de 15 a 20 dinars, alguns pels pares Escolapis.
Malauradament, aquell popular establiment ha deixat d’existir, fa uns
pocs anys.
(Fotografia de la família Calull-Fortuny).
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DIVENDRES 24
CLUB DE LECTURA TERRITORI
FANTÀSTIC
Igualada
Club crossover per a persones majors de
14 anys, interessades en la literatura fantàstica i la ciència ficció. En aquesta ocasió el llibre és “Un altre pas de rosca” de
Henry James.
Divendres a les 7 de la tarda a la
Biblioteca Central.
MÚSICA
Calaf
Sopar concert amb ‘Pol Cruells i la banda’.
Divendres a les 10 del vespre al cafè del
Casal.
TALLER INFANTIL
Piera
El títol del conte “Un bosc ple de boira”
de l’escriptor britànic Nick Sharratt ens
serveix de fil argumental per aquest taller
manual que amaga moltes històries de personatges de contes populars ben coneguts’.
Divendres a les 6 de la tarda a la
Biblioteca.
CINEFÒRUM
Capellades
Cinefòrum Josep Romanyà Montcada
amb “La gran belleza” en del director italià
Paolo Sorrentino.
Divendres a les 8 del vespre a la sala
Paper de Música.

DISSABTE 25
CARNAVAL
Igualada
Rua de Carnaval
Amb la participació de comparses i del Rei
Carnestoltes.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda des de la
plaça de la Masuca.
DISSABTES INFANTILS
Igualada
En el marc dels dissabtes infantils, Abacus

Cooperativa us convida a l’activitat Maquilla’t per Carnestoltes.
Dissabte a les 12 del migdia a la botiga
Abacus.
MÚSICA
Calaf
Concert a càrrec de El Petit de cal Eril. Organitza Músiques a Cau d’orella.
Dissabte a les 10 del vespre al Casal de
Calaf.

DIUMENGE 26
BALL INFANTIL DE CARNAVAL
Igualada
Espectacle d’animació amb el grup Xiula.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça
de l’Ajuntament.
MÚSICA
Igualada
XI Memorial Maria del Rio i Montfort,
professora de música, compositora i directora fundadora de la Coral de Santa Maria.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí a l’església
dels Caputxins.
TEATRE
Calaf
Mostra de Teatre Vila de Calaf. El grup Toc
Toc teatre de Llerona presenta ‘Toc Toc’.
Diumenge a les 6 de la tarda al Casal de
Calaf.
BALL
Calaf
Ball amb Elisabet Mayoral. Organitza El
Casino
Diumenge a les 7 de la tarda a la sala
d’actes municipal.

DILLUNS 27
CONFERÈNCIA
Igualada
Edu Balsells. Ramats al bosc; una oportunitat per als boscos i pastors/es del futur.
Xerrada i exposició per aproximar-nos al
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món dels pastors... Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 28
MÚSICA
Igualada
Audicions comentades: per comprendre la
música religiosa actual a càrrec de Bernat
Vivancos, compositor i professor de l’ESMUC.
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre als locals
parroquials de Santa Maria.
DANSA
Igualada
Retransmissió en directe des del Royal
Opera House de Londres del ballet “La bella dorment”.
Dimarts a les 8 del vespre a l’Ateneu Cinema.
CINEMA
Igualada
Projecció de la pel.lícula senegalesa “Moolaadé’. Activitat de commemoració del Dia
Internacional de Tolerància Zero amb la
MGF.
Dimarts a les 8 del vespre al Teatre
Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
Capellades
Audiciona’t. Trobades musicals. En aquesta ocasió, Piano a quatre mans amb Eva
Sabater i Susanna Basart.
Dimarts a les 9 del vespre a la Sala d’actes
de l’Escola de Música.
RUSQUIESPECTACLE
Piera
Espectacle de titelles i ombres pensat perquè els nens vegin, escoltin i sentin una
versió dramatitzada del relat d’En Patufet.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca.
DANSA
Els Hostalets de Pierola
Retransmissió en directe des del Royal
Opera House de Londres del ballet “La be-

lla dorment”.
Dimarts a les 8 del vespre a l’auditori Cal
Figueres

DIMECRES 1
XERRADA
Piera
“Dones dempeus també a l’Anoia”. Amb la
Maribel Nogué i Felip, escriptora i feminista, farem un repàs a l’aportació de lluita
que han fet les dones a la nostra comarca
Dimecres a les 9 del matí a la Biblioteca.
CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui
Trobada de persones que han llegit un
mateix llibre per comentar-lo. En aquesta ocasió “El cafè de la granota” de Jesús
Moncada.
Dimecres a les 7 de la tarda a la biblioteca
Mont-Àgora.

DIJOUS 2
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del darrer Premi Sant Jordi de
novel·la: “El setè àngel”, de David Cirici. La
presentació anirà a càrrec de la periodista
Marina Llansana.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central d’Igualada.
PANTALLA OBERTA
Igualada
Per celebrar l’aniversari del Cineclub i del
Pantalla oberta, projecció de la pel.lícula
“La tierra y la sombra”, de Cesar Acevedo.
Dijous a les 8 del vespre a Ateneu Cinema.
7 D’EXPERIÈNCIES
Piera
“Emocions en sèrie”. Manel Güell proposa
un diàleg entre emocions i ètica mitjançant les sèries de televisió.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

EXPOSICIONS
EL SIRENI DE STA
MARIA DE MIRALLES

El Museu de la Pell enriqueix el
seu fons amb les restes d’un exemplar de sireni trobat pel CECI en
una excavació paleontològica.
Del 17 de novembre al 26 de març
al Museu de la Pell.

OLIS

M. Dolors Lampreave
En aquesta mostra l’artista, que es
defineix com a pintora autodidacta, presenta els seus treballs a l’oli .
Del 24 de gener al 10 de març al
Punt de lectors de la Biblioteca
Central.

DARRERS TREBALLS

Mostra de l’obra en pintura de
Juan Sabuquillo.

Del 4 al 26 de febrer a les Voltes de
Casa Bas de Capellades

PROJECTES FINALS
DE GRÀFICA
PUBLICITÀRIA

Mostra dels treballs que han presentat els alumnes que ja han completat
el cicle formatiu de grau superior de
gràfica publicitària ho va ser l’electrificació al segle XIX.
Del 6 al 24 de febrer a la sala d’exposicions de La Gaspar.

JOSEP ROMEU I
FIGUERAS

Fotografies. Una pinzellada de la
vida i l’obra d’aquest poeta i crític
literari especialitzat en literatura
catalana, poesia tradicional i teatre

popular.
Del 24 de febrer al 19 de març al vestíbul de la Biblioteca Central.

PAU BARCELÓ I JOSEP
ROMEU

Fotografies. El fotògraf barceloní
Pau Barceló va fotografiar les representacions de «Cicle de teatre medieval» i «La Passió».
Del 24 de febrer al 19 de març a la
sala d’exposicions de la Biblioteca
Central.

FINEART

Fotografies. Diverses exposicions de
temàtiques variades.
Del 24 de febrer al 19 de març a diversos espais.

JOSEP M. LLADÓ

FINEART. Antologia de l’obr
d’aquest fotògraf igualadí.
Del 24 de febrer al 19 de març a la
Sala Municipal d’Exposicions.

LA DESMESURADA
VIDA DE RAMON
LLULL

Exposició realitzada en commemoració del 700 aniversari de la
mort de Ramon Llull.
Del 21 de febrer al 14 de març a la
Biblioteca Mont-Àgora.

20 ANYS DEL TEATRE
DE L’AURORA

Un breu repàs als 20 anys d’història del teatre independent de Cal
Font a través de la mirada dels altres.
De març a maig al Teatre de l’Aurora.
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

HORITZONTALS:
1. Quina animalada, buscar una baixeta i rabassuda al bar de l’Arrabassada! / 2. No depèn de la
voluntat de la Gemma. Indis americans entre iuques i pumes / 3. La fi del fil. De color tirant a
barrufeta, la molt bavosa. Limiten la fatalitat / 4. En un cabell he trobat el nano angelical. Aire en
el caminar de la muntura / 5. Instal·lació per veure com creixen les plantes. Foll com un infant
de novel·la / 6. Mitges de nàilon. Corba que troba el tractor la mar d’atractiu / 7. La reina de la
rapinya. Més enllà de l’Aran: a tocar del Duero / 8. Epíleg discret i petitó. Amics d’Abandonar
el Negoci / 9. No gaire pràctica. Galania de pubilla en flor. De tot una mica / 10. Estarà d’una
manera que semblarà un pòlip. Enemic número u de les plantes de roca / 11. Una mica més, va.
Dels vegetals amb aspecte introspectiu. Del nen a la nina / 12. Deformació de tant pujar i baixar
escales a Notre Dame. Inundi els ulls / 13. Apologia no delictiva. Escurada com una dida abans
de la Meca.

1
2
3
4
5
6
7

VERTICALS:
1. Malgasta, dilapida, perquè confia en l’última bala. Bèstia de càrrega de la cavalcada / 2. Al
final del final. En aquestes taules els tacs van que volen. Sexe sense límits / 3. Sanefa de davantal.
Últimes paraules de l’escalador / 4. Si no fos per ell ningú sabria que fem tard. Podria ser gran, si
no tingués un rang tan estrany / 5. Corren dins el canal. Discreta aproximació al porró. Trident
desmanegat / 6. Salivarà com una germànica. Que innocent, l’angelet fent el pi! / 7. Mata la gana.
Premo el tabac per sota de la pipa. Introducció a l’onirisme / 8. Va sortir sol una nit qualsevol. És
tan calavera que fins els llamps esvera / 9. Aquesta també saliva, però pels porus. Naveguis amb
una peça d’or de sis quirats / 10. Al centre del camp. Centre d’evacuació col·lectiva. Gènova la
vella / 11. Decep les expectatives d’hisenda. Disposició del navilis per combatre encarats a nord /
12. Element química que sempre es presenta encastat. Li van santificar el marit a mercat mentre
ella era a la font a cantar.

8
9
10
11
12
13

Troba les solucions a la web de La Veu,

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Sudokus
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Dificultat: Baixa

3

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

9 2 1 8
2 5 4 9 3 7
7 8patrocinat
1 5 per:
6 4
Espai
5 7 2 6 9 1
4 9 6 3 8 5
8 1 3 4 7 2
9 4 8 7 5 3
1 2 7 8 4 6
6 3 5 1 2 9

7
6
9
4
1
5
2
3
8

5
8
2
3
7
6
1
9
4

4
1
3
8
2
9
6
5
7

Rambla Sant Isidre, 21 Igualada (BCN)
Tel. 93 803 40 04 gestfabregas@gestors.net
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· Gestionem tots els teus tràmits, estalvia temps i diners!
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Filla i mare, com gat i gos

ES POR TU BIEN
Espanya. Comèdia. De Carlos Therón. Amb José Coronado, Javier Cámara, Roberto Álamo, Pilar Castro.
El pitjor malson que un pare pot tenir amb una filla és que
aquesta creixi i arribi el dia en què li presenti al seu pretenen, i que aquest sigui un tipus menyspreable que cerca una
sola cosa de la seva preuada i estimada nena. I aquest dia
és precisament el que els arriba a tres pares, a Arturo, Poli i
Chus: les seves dolces filles han decidit llençar el seu futur a
les escombraries, anant amb tres paios abominables.

A Tous • Vuelta a casa de mi madre
RAMON ROBERT /

D

es de sempre, el cinema francès ha tingut molt bona ma a
la hora de fer comèdies senzilles, lleugeres, entretingudes i grates. És
el cas de la paradigmàtica i molt amable i prou satisfactòria Vuelta a casa de
mi madre, que ha estat escrita i realitzada per Eric Lavaine. Aquest ha tingut
l’encert de fer una molt adequada tria
d’actors, en especial Josiane Balasko.
Aquesta és una de les més populars
actrius franceses contemporànies, i es
podria dir que la pel·lícula en la que
surt la Balasko (una comediant formi-

dable) és gairebé garantia d’èxit de públic. A França, és clar.
En el paper de la filla trobem a Alexandra Lamy. Aquesta interpreta a una
dona de 40 anys, Stéphanie, la qual es
veu obligada a tornar a casa de la seva
mare després de perdre la feina i tots
els seus diners, i ser abandonada pel
seu marit. Stéphanie és rebuda amb els
braços oberts, però totes dues dones,
acostumades a les seves rutines i que
no convivien des de feia molt de temps
sota el mateix sostre, hauran de tenir
una gran paciència per enfrontar-se a
la nova situació i dur a bon port aquesta nova vida juntes.

Pares en peu de guerra
A Montbui • Es por tu bien

LA TIERRA Y LA SOMBRA
Colòmbia. Drama. De César Augusto Acevedo. Amb José
Felipe Cárdenas i Haimer Leal.
Una dona que es nega a renunciar a la terra per la qual va
lluitar tota la seva vida; un fill que no pot abandonar a la
seva mare fins al punt de posar en risc la seva pròpia existència; un pare que ha d’afrontar els seus errors del passat
per tal de recuperar els éssers que va abandonar; un nen
que creix enmig de la devastació. Premiada en el Festival
de Cannes.

Anarquia i cançons
A Montbui • Urban Hymn
RAMON ROBERT /

S

ituant la seva trama inicial en
els disturbis ocorreguts al Regne
Unit durant l’estiu de 2011, Urban
Hymn narra a continuació les vivències personals i aprofundeix en la difícil
situació d’una problemàtica adolescent
de color que ha de triar sobre el camí
a seguir en la vida. Caldrà que determini si en el futur vol seguir ficant-se
en problemes al costat de la seva millor
amiga o si, pel contrari, decideix fer cas
a la seva assistenta social i iniciar una

RAMON ROBERT /

D

irigida per Carlos Therón
(Fuga de Cerebros 2) i amb
guió de Manuel Burque i Josep Gatell, aquesta comèdia compta
amb un repartiment de luxe, en els
paràmetres del cinema espanyol actual: Jose Coronado, Javier Cámara,
Roberto Álamo, Pilar Castro, Carmen
Ruiz, Silvia Alonso, Georgina Amorós, Andrea Ros, Miki Esparbé i María
Pujalte.
Els guionistes Manuel Burque i Josep
Gatell, argumenten que Es por tu bien
és una comèdia que sorgeix en enfron-

tar dos instints universals i reconeguts
en qualsevol nucli familiar: l’odi d’uns
pares cap els companys de la seva filla.
Quan els tres pares d’aquesta pel.lícula
descobreixen que les seves tres dolces
filles van al llit amb uns individus del
tot desconeguts i menyspreables per a
ells, s’adonen que l’instint de protecció paternal és molt fort. Voldran lliurar-se dels intrusos. De fet, els declararan la guerra.
La pel.lícula ha estat produïda per
Telecinco Cinema, que en els darrers
anys ha aconseguit èxits tan sonats
com son 8 apellidos vascos, 8 apellidos
catalanes o Kiki, el amor se hace.

2x1

ULLERES DE MARCA
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prometedora carrera musical.
Realitzada pel veterà cineasta Michael Caton-Jones, Urban Hymn és
una pel.lícula emotiva i valenta, un
estimable retrat social i personal sobre dues noies i una assistenta social
compromesa. En contra de les convencions d’un gènere concret (un
altre previsible drama sobre la possibilitat de regeneració mitjançant la
musica?), la pel·lícula progressa en
una acceptablement convincent confrontació de tres personatges

CINCUENTA SOMBRAS MAS OSCURAS
Estats Units. Drama romàntic i eròtic. De James Foley.
Amb Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote,
Kim Basinger.
Quan Christian Grey, que se sent ferit, intenta convèncer
Anastasia Steele que torni a formar part de la seva vida, ella
li exigeix un nou acord abans d’acceptar. Però quan la parella comença a ser més confiada i a tenir una certa estabilitat,
apareixen dones del passat de Christian decidides a frenar
en sec les seves esperances d’un futur junts.
BATMAN: LA LEGO PELICULA
Estats Units. Animació. De Chris McKay Grahame.
Misterios i irreverent, Batman també té alguna cosa de l’artista frustrat. Una vegada més haurà de salvar la ciutat de
Gotham, ja que ha tornat un malvat molt perillós, el Joker.
Però Batman haurà d’aprendre a treballar amb altres socis.

LA LA LAND ( LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS)
Estats Units. Musical. De Damien Chazelle. Amb Emma
Stone i Ryan Gosling.
Mia és una de les moltes aspirants a actriu que viuen a Los
Angeles a la recerca del somni hollywoodià. Sebastian és un
pianista que viu de les actuacions de segona que li surten, i
el seu somni és regentar el seu propi club de jazz.
El destí de Mia i Sebastian es creuarà i la parella descobrirà
l’amor, un vincle segurament secundari, o fins i tot un obstacle, quan el que de veritat importa es assolir el somni de
cadascú d´ells.
URBAN HYMN
Regne Unit. Drama i musica. De Michael Caton-Jones.
Amb Shirley Henderson, Letitia Wright.
Emmarcada en els disturbis ocorreguts al Regne Unit durant l’estiu de 2011, aquesta pel.lícula narra les vivències
d’una problemàtica adolescent de color que ha de triar si
en el futur vol seguir ficada en problemes al costat del seu
millor amiga o si, pel contrari, decideix fer cas a la seva assistenta social i iniciar una prometedora carrera musical.
VUELTA A CASA DE MI MADRE
França. Comèdia. D´Eric Lavaine. Amb Josiane Balasko,
Alexandra Lamy, Mathilde Seigner
Als seus 40 anys, Stéphanie es veu obligada a tornar a casa
de la seva mare. I es que ha perdut la feina i tots els seus
diners, a més de ser abandonada pel seu marit. Stéphanie és
rebuda amb els braços oberts, però totes dues, acostumades
a les seves rutines i que no convivien des de feia molt de
temps sota el mateix sostre, hauran de tenir una gran paciència per enfrontar-se a la nova situació..

Cinema
a l’Anoia

50 SOMBRAS MAS OSCURAS
Dv: 16:05/18:15/20:25/22:35
Ds: 18:15/20:25/22:35
Dg: 18:15/20:25/22:35
Dll: 16:05/18:15/20:25/22:35
Dm: 16:05
Dc: 16:05/20:25/22:35
Dj: 16:05/18:15

4/ LA GRAN MURALLA (7A)
Dv Dll a Dj: 17:05/19:20/21:40
Ds i Dg:
11:45/16:00/18:10/20:20/22:30
4/ LA GRAN MURALLA 3D (7A)
Ds i Dg: 13:50

BATMAN: LA LEGO PELÍCULA
Ds.: 11:00 (CAT)/16:05
Dg: 11:00 (CAT)/16:05
Dc: 18:15
Pantalla Oberta
LA TIERRA Y LA SOMBRA
Dj: 20:00
Dansa
LA BELLA DORMENT (retransmissió des del Royal Opera House de
Londres)
Dm: 20:00

Casal
St. Martí de Tous
LAS FURIAS (12A)
Dg: 18:00
VUELTA A CASA DE MI MADRE (7A)
Dg: 19:50

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui

SALA PETITA
BATMAN LA LEGO PELÍCULA
Ds: 16:15
Dg.: 16:15/18:30
LION
Dv: 18:15
Ds: 18:30
URBAN HYMM
Dv: 20:30
Ds i Dg: 20:40

1/ ES POR TU BIEN
Dv Dll a Dj: 16:55/18:50/20:50/22:50
Ds i Dg: 13:00/15:00/16:55/18:55/
20:50/22:50

3/ BALLERINA (TP)
Dv Dll a Dj: 17:45
Ds i Dg: 12:00/13:55/15:45/17:45
3/ LO QUE DE VERDAD IMPORTA
(18A)
Dv Dll a Dj: 19:45
Ds i Dg: 19:40
3/ RESIDENT EVIL (16A)
Dv Dll a Dj: 22:05
Ds i Dg: 21:50

(Dimecres dia de l’espectador)

ES POR TU BIEN
Dv: 18:30/20:30
Ds i Dg:16/30/18:40/20:30

Yelmo Cines 3D
Abrera

2/ T2 TRAINSPOTTING
Dv Dll a Dj: 17:50/20:15/22:35
Ds Dg.:12:15/14:40/17:35/20:15/22:45

Ateneu Cinema
Igualada

SALA AUDITORI

5/ 50 SOMBRAS MAS OSCURAS
(18A)
Dv Dll a Dj: 17:30/19:55/22:20
Ds i Dg:
12:30/15:15/17:30/20:00/22:30
6/ BATMAN LEGO (TP)
Dv Dll a Dj: 17:20
Ds i Dg: 12:45/14:55/17:20
6/ LION (TP)
Dv a Dj: 19:40
6/ RINGS (16A)
Dv a Dc: 22:10
6/ EL GUARDIAN INVISIBLE
Dj: 22:10
7/ FIGURAS OCULTAS (12A)
Dv Dll a Dj: 17:00
7/ MULTIPLE (16A)
Dv. Dll a Dj: 19:35/22:15
Ds i Dg.: 19:00/21:30
7/ CANTA (TP)
Ds. i Dg: 12:10/14:25
7/ BALLERINA (TP)
Ds. i Dg: 16:40
8/ LA LA LAND (TP)
Dv Dll a Dj: 16:55/19:30/22:15
Ds Dg: 16:45/19:30/22:20
8/ VAIANA (TP)
Ds i Dg: 11:55/14:25

· IGUALADA

C/de la Virtut, local 12
Tel. 93 805 13 46

· MASQUEFA

C/Major, 10
Tel. 93 772 59 77

· PIERA

Promoció 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

CENTRE VISIÓ GRUP

67

C/Piereta, 44
Tel. 93 776 07 02

·VILANOVA DEL CAMÍ
C/ Montserrat, 4
Tel. 93 806 22 29
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Diumenge als Caputxins XIè.
Memorial Maria del Rio
En record de:

Miquel Fàbregas i Vives
Manyà i fonedor
Ha mort a casa seva, acompanyat de la seva família, a l’edat de 92 anys, el dia 22 de febrer de 2017.

La seva dona Anna Ma, els seus fills, Carlos, Toni, Miquel i Anna, les seves nores Teresa,
Francina i Sonia, nets, Carlos, Claudia i Albert, Joan, Carlota, Berta i Mar, i familiars, ho fan
saber llurs amics i coneguts, i els preguem de voler-lo tenir present en les seves oracions.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, dia 24 de febrer del 2017, a la Basílica de Santa Maria
d’Igualada a les 11:30
Igualada febrer de 2017

Diumenge vinent dia 26 de
febrer, a 2/4 de 12 del migdia
a l’església dels Caputxins es
commemorarà l’XI Memorial
Maria del Rio i Montfort, professora de música, compositora i directora fundadora de la
Coral de Santa Maria.
L’esmentada Coral participarà
en els cants de la missa sota
la direcció de Coni Torrents i
amb l’acompanyament a l’orgue de Maite Torrents. Desprès
s’oferirà un concert de set cançons a les escales del presbiteri.

Ens ha deixat el bon amic Joan

Valero Roca Targa
Regidor de Jorba de 1991 a 1999

L’ajuntament de Jorba expressa el condol per la seva pèrdua a la família i amics.
L’acte de comiat va tenir lloc aquest dijous 23 de febrer a Jorba.

Jorba, febrer de 2017

Aquest passat divendres, 17
de febrer, a l’edat de 80 anys
i desprès d’una penosa malaltia, marxà cap a la casa del
Pare el nostre bon amic Joan
Huguet i Novell; des d’aquestes línies volem donar en nom
de l’Agrupació Sardanista
d’Igualada, de tots els companys i companyes del curset
de sardanes del Centre Cívic
de la nostra ciutat i en el meu,
el més sentit condol a la seva
muller Tomasa i a els seus fills
Xavier i Carme per tant irreparable pèrdua.
Encara sembla ahir, i ja han
passat uns tres anys, que vaig
conèixer al Joan al Centre Cívic, ensenyant a ballar sardanes, la dansa que de veritat es-

timava i portava al cor; així va
nàixer una bona amistat que
ha durat fins a la seva fi. De
debò, Joan, no t’oblidaré mai;
encara que això sí es veritat
Joan, que és molt difícil acomiadar-se de qui no vols que
marxi.
Sentim ara, en esperit, lo que
ens diu en Joan: “No ploreu
perquè me’n vaig, certament
soc dels que pensa que la mort
no és la fi de res, perquè les
persones només moren quan
les oblidem i jo estic convençut que això no passarà mai,
i per tant sempre romandré
d’una forma o una altra amb
vosaltres”. Fins a sempre Joan.
Ag. Sardanista Igualada

SANTORAL
Febrer

Mª Teresa Gubianes Mir

Vídua de Josep Torrents Brunet i de Joan Llansana Torrents

Ha mort cristianament el dia 19 de febrer als 92 anys.
A.C.S.
Els seus fills Maite i Josep Mª Morros, Coni i Lleonard del Rio, Joan (†) i
Marició Comas, Carmina i Josep Pintos; nets Amadeu, Mercè, Ricard i Abel,
Lleonard, Immaculada, Mª Rosa i Josep, Josep i Mª Teresa, i Oriol i Marta; nets
polítics, besnets, cosins i família tota, us convidem a tenir-la present en
el record i a unir-vos en la pregària per la seva ànima.
La missa funeral tingué lloc el dimarts dia 21 a la basílica de Santa Maria.
Igualada, 21 de febrer

24: Modest; Sergi; Primitiva; Edilbert.
25: Cesari; Valeri.
26: Nèstor; Alexandre; Porfiri.
27: Gabriel de la Dolorosa; Baldomer; Honorina.
28: Rufí; Hilari.
1: Rossend; Lleó; Albí; Eudòcia i Antonina.
2: Lluci; Genara; Agnès de Praga.

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

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

DIETÈTICA/NUTRICIÓ

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

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

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

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

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

ODONTOLOGIA

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

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

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

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

ORTOPÈDIA

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA CASES

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

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

NARAYANA

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa

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

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

FARMÀCIES

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

Dia 24: CASAS V
Soledat, 119

Dia 25: PILAR

Av. Mestre Montaner, 26

Dia 26: ESTEVE/

FÀTIMA
LAIA TEROL
JULIAN

psicologa col. num 18.000
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

Dia 27: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Dia 28: LA CREU
P, de la Creu, 7

Dia 1: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 2: JUVÉ

Av. Montserrat, 27
PATROCINAT PER:

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

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

93 737 17 17

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

DE TORN

PSICOLOGIA
ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

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

www.bocaaboca.cat - info@bocaaboca.cat

OFTALMOLOGIA

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

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

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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

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

SORTEIG
2 ENTRADES

DE 2 ENTRADES PER

SORTEIG

10% DE DESCOMPTE
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

AL TEATRE DE L’AURORA

UN VOL
EN GLOBUS

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG D’UNA
BICICLETA

MÙSIQUES DE BUTXACA
PLANXISTERIA
GELABERT S.L
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
Un forfait circuit
per a 2 persones

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

SORTEIG
DE 2 ENTRADES

SORTEIG

www.musiquesdebutxaca.cat

UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

SORTEIG
2 Entrades

I.H.C.

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

GUANYADORS DELS SORTEJOS DE
Entrades Yelmo Cines
Clara Sanchez
Marco Abilla
Joan Llobet
Pep Marsal

2

Entrades Cine Ateneu

Entrades Música de Butxaca

Aquest mes no hi ha guanyador

Meritxell Mestre
Josep Romero
Marc Manchón
Ramon Sanmartí

ENTRADES

Entrades Teatre de l’Aurora

Entrades IHC

Entrades Museu del tren

Montse Castells Forner

Jordi Padró

Marc Mensa Puiggros

Forfait circuit Les Deus

Vol en globus

Cels Llorens

Mari Palmes
Entrades Museu del Traginer

Rosa Maria Morros

Escalada

Àlex Llacuna

Bicicleta

Abonament Amics de la Música

Val de xapa i pintura

Joan Moncunill

Mª Dolors Rabell

Joan Esteban

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis
participar i omple les dades personals per a que
puguem contactar amb tu!

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
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 fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat 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)

Entrades Museu del tren

Vol en globus

Entrades Yelmo Cines

Entrades IHC

Entrades Música de Butxaca

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Bicicleta

Forfait circuit Les Deus

Escalada

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Abonament Amics de la Música
TOTS ELS SORTEJOS

SORTEIG

de 8 abonaments
anuals per al cicle
de concerts 2017
dels Hostalets
de Pierola
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DAVID RIBERA I MARC VILA / Fotògrafs

“Somnis i mirades
fets fotografia”
El David Ribera i el Marc Vila són dos igualadins apassionats per
la fotografia. Aquests dies podrem veure el seu treball “Somnis i
Mirades” a la Galeria del Passatge, dins el FineArt. En David treballa
al Grup Àuria i és fotògraf aficionat i el Marc ha fet de la fotografia
la seva professió amb treballs a El Periódico de Catalunya, Recstores,
Sita Murt, Lidera Comunicació o Àuria Grup... entre d’altres.
www.marcvila.com

https://vimeo.com/user11644050

Q

Havíeu treballat junts amb anterioritat?

uin treball presenteu al FineArt?

Presentem un conjunt de fotografies sota el títol genèric de “Somnis i mirades” i les podreu veure a la
Galeria del Passatge de l’Ateneu des del 24 de febrer
al 19 de març. És un treball sobre els somnis personals de diverses persones del Grup Àuria. Són sis desitjos captats per les
nostres càmeres.
Quines motivacions us van dur a fer aquest treball fotogràfic.
Aquesta exposició va sorgir de la vinculació que tenim tots dos
amb Àuria Grup, un com a treballador i l’altre col·laborador.
L’exposició retrata els somnis personals que s’amaguen darrere
les mirades de persones d’Àuria. Ens vam trobar que hi havia
somnis de tota mena, alguns molt difícils d’aconseguir i d’altres
més assolibles. Alguns dels somnis que reflecteixen les fotografies ja s’han aconseguit. El treball només consta de sis desitjos
però si s’hagués treballat amb més temps s’hauria pogut obrir
a més gent perquè hi participés. A totes les persones escollides
se’ls va proposar prèviament si ho volien fer o no, la decisió va
ser seva. És molt important veure què reflecteixen aquestes fotografies i és que les persones amb discapacitat poden tenir els
mateixos somnis i reptes que qualsevol altre.
Ha estat un treball llarg i difícil de fer?
David: Llarg no, perquè en cosa d’un mes i mig, que és quan va
sortir la proposta, hem hagut de fer tota la feina, i la veritat és
que tot ha anat molt bé. Tant els personatges que surten a les fotografies com Àuria Grup ens ho han posat molt fàcil i d’aquesta
manera ha anat molt rodat.

David: No havíem treballat mai junts. Ens coneixíem només de
vista com a igualadins, però ha estat molt agradable i personalment m’ha agradat molt treballar amb el Marc. Ha estat molt
fàcil.
Marc: Hem treballat amb molta confiança i respecte. No ens ha
costat connectar.
Per fer les fotografies us heu organitzat d’alguna manera o
són indistintament de tots dos.
Marc: Ha estat un treball col·laboratiu. En algunes, per exemple
m’encarregava jo de la il·luminació i el David feia les fotos i al
revés. Però no van signades perquè és una tasca de tots dos.
David: I el més important no som els fotògrafs sinó els personatges que hi surten.
Els espais on estan ambientades les fotografies els vàreu cercar vosaltres?
David: Sí, una vegada vam tenir clar el somni de cada persona
vam buscar un lloc adient per fer cada foto. Ha estat una aventura però ha anat tot molt rodat. N’hem fet a la Universitat, a
l’aeròdrom, a una granja, a una escola... i a tot arreu ens han
posat facilitats.
Aquesta és la cinquena edició del FineArt. Hi havíeu exposat
altres vegades?

any perquè hi ha la condició que un mateix fotògraf no pot exposar més d’una vegada perquè tenen molta demanda. Per tant,
estem molt contents que ens hagin deixat portar aquest treball
conjunt.
Creieu que el FineArt és un bon aparador per a la fotografia?
Marc: penso que és un gran aparador perquè molt gent, i cada
vegada més, s’acosta a les exposicions, fet que és impensable
quan exposes durant la resta de l’any.
David: A més a més feia falta que una entitat tan important com
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada -que és de les més veteranes-,
organitzés un esdeveniment cultural a la ciutat relacionat amb
el món de la fotografia. Aquesta és la cinquena edició i va amb
molta força. I és molt positiu que la ciutat s’hi aboqui.
Marc: és un esdeveniment que s’ha de seguir potenciant. Té molta força i a Igualada tenim espai suficient amb moltes sales de
totes mides per a exposicions per acollir-lo.
Què és la fotografia per a vosaltres?
David: la fotografia és un somni, és la vida, és poder recrear el
que tu pots veure.
Marc: És la meva feina. Per mi una bona fotografia és quan la
síntesi narrativa, bona llum, estètica, composició conflueixen en
un instant precís, que tant pot ser buscat com trobat.
Cristina Roma

David: Jo, l’any passat vaig exposar-hi i el Marc fa dos anys. A
més volem agrair al FineArt que ens hagi deixat exposar aquest

Botiguers igualadins -i de més enllà, probablement- estan calentets per la decisió unilateral de Rec Stores d’avançar la propera edició del
Rec.0 d’estiu a mig mes de maig, just quan les botigues comencen a treure el gènere de la temporada de primavera i estiu. La decisió, de la que
molts comerciants no en tenien constància de forma prèvia més enllà d’alguns “privilegiats” -alguns últimament viatgen gratis per Europa-,
ha provocat un terrabastall entre alguns comerços que ja fa temps que tenen la mosca darrere l’orella pel macronegoci de la “moda efímera”
del Rec. També hi ha qui diu -i potser amb raó- que el festival igualadí de roba a preus baixos comença a tenir els dies comptats, perquè el
model tendeix a la baixa, i ja no es guanyen tants quartos com abans. Els més sàdics diuen que tot plegat és una provocació a l’Ajuntament
perquè sigui l’alcalde qui faci l’estocada final i, a sobre, els organitzadors puguin anar després de víctimes. Que recargolats que sou!

49.000km
Audi Q3 2.0 TDI Advance 140CV
PVP: 37.100€ - Oferta: 25.630€

14.000km
Audi A4 2.0 TDI design Edition 150CV
PVP: 41.045€ - Oferta: 29.400€

108.000km

km 0

Audi RS6 Avant 5.0 V10 TFSI Quattro Tiptronic 580CV Audi A5 Coupe 2.0 TDI S tronic S line edition 190CV
PVP: 141.061€ - Oferta: 42.000€
PVP: 56.376€ - Oferta: 43.700€

47.600km
Audi Q5 2.0 TDI Quattro S Tronic Advance 177CV
PVP: 47.052€ - Oferta: 32.230€

18.000km
Audi A1 1.6 TDI Attraction 116CV
PVP: 26.883€ - Oferta: 15.800€

