
www.veuanoia.cat D E   L’A N O I A
LA VEU

FESTA TRADICIONAL D’INTERÈS NACIONAL 2010
CREU DE SANT JORDI 2009
FESTA D’INTERÈS TURÍSTIC 1981
MEDALLA DE LA CIUTAT 1976
MEDALLA D’OR DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ
DE BARCELONA AL MÈRIT CULTURAL 1974

IGUALADA
Diumenge 22 de gener 1822-2017

Divendres, 20 de gener de 2017 - 35è any - Núm. 1792 - 1,5 € - Publicacions Anoia, S.L



Gener de 2017: Festes Patronals de Sant Antoni Abat

Parts d’un guarniment 
a la catalana
 
Antic Gremi de Traginers d’Igualada

COLLAR   CATALÀ
El collar català, com ja diu el seu nom, és un guarniment per als 
animals de tir que s’ajusta al seu coll. És fet de cuir i sol anar farcit 
de palla de sègol i borra, al qual s’hi subjecten els tirants. La funció 
del collar és la de carregar tota la força per a estirar el carruatge. 
El pàmpol és la peça del collar que protegeix els enganxaments del 
coixí. La costella és una peça de fusta on hi va enganxat el bransilló. 
I a les puntes de la costella hi ha les claus: la de sota és una clau fixa 
i la de dalt és mòbil per a poder posar i treure el collar.

BRIDÓ
El bridó és la part del guarniment feta de cuir, que se situa a la cara 
del cavall i que permet, en els casos que es requereix, el maneig del 
cavall. Les parts del bridó són: el portaulleres, el frontal, la pera, les 
ulleres, la queixera, la muserola o morrera, la serreta, la corretja de la 
serreta,  la sotagola, la testera i les cocardes.
El collaret o “ristra” de picarols va enganxat a la testera del bridó. 
La morrera és la peça de cuir que dóna la volta sobre el morro. Les 
ulleres tapen parcialment els ulls perquè l’animal no s’espanti i només 
pugui mirar cap a endavant.

BASTET  O  SILLÓ
El bastet és la peça encoixinada que suporta el pes del carro. Consta 
de les següents parts: la singla o “barriguera”, que és la corretja que 
subjecta el bastet amb el cavall. El pont del bastet (de fusta), la falda 
(de cuir) i l’encoixinat, que és la part que està en contacte amb el 
cavall. 

LLOMERA / RETRANCA
La retranca serveix per a estirar el carro cap a enrere o per 
aguantar i frenar el carro, subjectada per darrera del cavall 

i per sobre la seva gropa i lligada al bastet. I les cadenes o 
corretges són les que van lligades als tirants. Les parts de la 

retranca són: la retranca de cadena, la faixa, el muntant i els 
cavallets.

EL SOBRELLOM
El sobrellom és el que aguan-
ta els tirants sobre el llom (es-
quena) del cavall. Els “cora-
çons” són les peces que estan 
posades damunt les sivelles 
per tapar-les.

GUARDAPOLS
És una peça de cuir que serveix 
per protegir de la pluja el coll del 
cavall. Va subjectat a la costella 
del collar. Quan no s’ha d’utilit-
zar, s’enrotlla i es deixa damunt el 
collar.



El xef igualadí ha estat escollit per la revista Forbes.   Pàgina 17/contraPortada

ELS GRUPS A L’OPOSICIÓ INTENTARAN FORMAR GOVERN

Moció de censura a Vilanova 
del Camí

Els grups de l’oposició a 
l’Ajuntament vilanoví: PSC, 
VA, Veïns amb Veu i DECIDE, 
han presentat una moció de 
censura conjunta a l’alcaldessa 
Vanesa González i el seu go-
vern V365. 
Els regidors i regidores del 
PSC, VA, Veïns amb Veu i DE-
CIDE ostenten majoria per 
secundar la moció de censura 
a l’alcaldessa i a l’actual co-
alició de govern entre V365, 
ERC i CiU, que només té vuit 
regidors i governa en minoria, 
amb la qual cosa provocaran la 
destitució de l’alcaldessa Va-
nesa González i el canvi de go-
vern al municipi. Dimecres dia 
31 es convocarà un ple extra-
ordinari per tractar la moció.        

 Pàgina 23
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David Andrés, entre els deu joves més
 influents d’Europa, segons la revista Forbes

La moció presentada per l’oposició provocarà la destitució de l’alcaldessa i un canvi de govern.   

La CUP 
denuncia tracte 
de favor del 
govern igualadí
La CUP denuncia un tracte 
de favor en la contractació 
d’un servei tecnològic que 
s’hauria fet “a dit” a l’Ajun-
tament d’Igualada. La tinent 
d’alcalde Àngels Chacon 
contesta que “tot està en 
regla” i titlla la denúncia de 
simplista i demagògica.
                      Pàgina 21

Per Sant 
Vicenç, 

Festa Major 
d’Hivern a 
Castellolí
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Esc Font del Roure 
@fontdelroure  

   
El diàleg com a base de la construcció dels 

aprenentatges

L’EDITORIAL

Sensatesa

L
a sensatesa és allò que fa referència a la capa-
citat que tenen els éssers humans d’actuar 
racionalment, guiant-se pel sentit comú i per 
la utilització de la veritat. Una persona sen-

sata és aquella que no només diu la veritat de manera 
honesta i correctament, si no que a més es fa servir 
en la seva vida d’acord al sentit comú, no deixant-se 
portar per emocions in-
controlables com l’odi, 
l’amargor, la passió o la 
violència.
Ja hem estat testimonis, 
en l’any i mig que portem 
de mandat municipal des 
de les últimes eleccions 
municipals, d’episodis 
obscurs a Vallbona i Ca-
brera d’Anoia, amb mo-
cions de censura, dimis-
sions i denúncies de tot 
tipus, que no han contribuït gens ni mica a la bona 
salut de la política comarcal, i on no sempre els mo-
tius eren justificables per a la majoria.
La presentació, aquesta setmana, d’una moció de cen-
sura a Vilanova del Camí és una mala notícia, com ho 
és sempre portar a la pràctica aquesta acció, per lícita 
que sigui. En aquest cas, però, agafa més volada, tenint 

en compte l’encara propera cadena de lamentables 
episodis que va viure l’Ajuntament d’aquesta pobla-
ció en els dos anteriors mandats municipals. L’esper-
pèntic ple municipal de dilluns passat, on s’havia de 
debatre un pressupost que semblava garantit només 
unes hores abans, ja va ser l’avantsala del que, ens pre-
sumim, conduirà a una nova etapa de difícil encaix 

en un moment en què 
la Conca d’Òdena no 
es pot permetre més 
pèrdues de temps en 
batalles absurdes.
Hi ha temps per recon-
duir la situació, que es 
rebaixin, si és que hi 
són, denunciades ac-
tituds de prepotència, 
i que, d’altra banda, 
s’imposi el sentit comú 
i la sensatesa per da-

vant de situacions puntuals que no han estat prou en-
teses, com les crítiques a la visita d’un president de la 
Generalitat escollit lliurement per la majoria del po-
ble. Per damunt de tot, en el ja prou complicat mapa 
polític de Vilanova del Camí, interessen més els pro-
jectes que les persones. Convindria tenir-ho en comp-
te d’una vegada per totes. 

Vilanova pot entrar en una 

nova etapa de difícil encaix en 

una Conca d’Òdena que no es 

pot permetre més pèrdues de 

temps en batalles absurdes
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Xavier Figueres
@xavifigueres  

Després d’escoltar i veure les manifestacions 
de Trump avui, el #BlueMonday “dilluns 
trist” adquireix, certament, més sentit...

FineArt Igualada
@fineartigualada  

 
Ja tenim la nova imatge per aquesta 5a edi-
ció!! Us hi esperem a tots! #fineart17

Núria Olivé 
@nuriaolive  

Llarga vida al teatre polític i activista, que remou 
consciències i deixa sense alè. Bravo Lali Álvarez 

i Oriol Pla  #Ragazzo @teatreaurora

Ajuntament d’Òdena
@OdenaCat  

Arriba la Fira dels Torrons. Reserva’t el 28 
de gener. Recordarem com antigament 

se celebrava la festivitat del copatró Sant 
Sebastià #Òdena

Joan Domingo
@joan_do  

Nova funcionalitat de la #pistadegel: trencar la 
màgia de les grans representacions del @tea-

treaurora #marcaigualada @culturaigualada

Albert Riba 
@AlbertRiba  

Abans eren esclaus i ara els hi paguen mise-
ries a països del tercer món i/o asiàtics. Hem 
avançat però no tant en certs temes

 #CasaBlancaTv3

Cultura Igualada
@culturaigualada   

Enhorabona i per molts anys 
@DimartsDialegs

meteollac 
@meteollac  

Bon dia des de La Llacuna! 
Mínima de -7,4°C. La més baixa del mes de 
gener dels últims 6 anys! La piscina muni-
cipal, completament glaçada.

#latevaveu

Pia Prat Jorba © 
@PiaPrat 

Quan no s’ofeguen, es congelen. El que s’ha 
congelat és el nostre cor.

 #ajudemalsrefugiats  cc @MSF_Espana @
unicef_es @CreuRojaCAT

Fernando Martínez-Maíllo, vice-
secretari d’organització del PP, ha 
defensat que Federico Trillo pugui 
tornar al Consell d’Estat, del cos de 
lletrats del qual és membre des del 
1979, dient que “aquest dictamen 
d’ara ratifica el que ja han dit les re-
solucions judicials” i ha afegit “És un 
escàndol que sigui funcionari? Què 
n’hem de fer? Treure’l d’Espanya? 
Exiliar-lo? Enviar-lo a Perejil?.” 

Cristina Cifuentes, presidenta de la 
gestora del PP de Madrid, va dir que 
la seva sectorial portarà una esmena 
al proper congrés demanant que “els 
candidats a la presidència del partit 
se sotmetin al sufragi de tots els mili-
tants i no només al dels compromis-
saris.”

Anna Gabriel, principal esten-
dard de la CUP en aquesta legisla-
tura, ha acusat Junts pel Sí “d’haver 
maniobrat per eliminar-nos i encara 
avui hi ha qui treballa per destros-
sar-nos” i ha afegit que “la coalició al 
Govern és un artefacte per guanyar, 
que no va guanyar”.

Íñigo Errejón, secretari polític de 
Podemos, ha dit “Pablo Iglesias no 
serà derrotat en cap cas. No discu-
tim sobre la tripulació, sinó sobre el 
rumb” i ha ratificat que “encara que 
no s’aconseguís arribar a un pacte, 
no disputarà la secretaria general al 
líder” i ha insistit que “el partit ha su-
perat la lògica del cara o creu, el tot o 
res, amb tu o contra mi”. 

Antonio Martín Iglesias, vicese-
cretari de Coordinació Política del 
PP d’Andalusia, admet que quan va 
venir per primer cop a Catalunya de 
vacances cercava validar els estere-
otips que sempre havia sentit “però 
marxo de Catalunya sense haver-ho 
aconseguit. Marxo amb la sensa-
ció de ser un carallot. Amb 50 anys 
encara sóc capaç d’empassar-me 
aquests estereotips que tan poc 

m’han agradat quan els al·ludits hem 
estat els andalusos. Lamento els tòpics 
malignes amb que només contribuïm 
a estendre l’odi. Ho havia de dir. Era 
de justícia”

Oriol Junqueras, vicepresident de la 
Generalitat, explicava que li ha ex-
pressat a Soraya Sáez de Santamaria, 
vicepresidenta del govern de l’estat “la 
preocupació per la gestió del fons de 
pensions i de l’endeutament que sig-
nificarà un increment de 550 milions 
diaris per assegurar la viabilitat del 
sistema i li he insistit en els riscos que 
això comporta en un escenari d’aug-
ment del tipus d’interès. Però lamen-
tablement no em va saber donar cap 
resposta més enllà de dir que ho estan 
analitzant o corregint.”

José María Peláez, expresident de 
l’Organització Professional d’Inspec-
tors d’Hisenda de l’Estat, ha dit que 
“l’Agència Tributària espanyola dedi-
ca més esforços a perseguir les treba-
lladores domèstiques, els jubilats i els 
joves que no pas els grans fraus més 
complexos i enfoca massivament les 
seves actuacions contra els més dè-
bils, més que no pas en les estafes dels 
grans defraudadors.”



T
ot i que no en sóc membre, l’Antic Gre-
mi de Traginers m’ha fet un gran honor: 
permetre’m parlar al Saló de Sessions 
de l’Ajuntament d’Igualada, en convi-

dar-me a fer l’acte institucional de l’inici de les fes-
tes de Sant Antoni d’aquest any. Fins ara, mai havia 
tingut ocasió de fer-ho. Ha estat un gran honor. 
Val a dir que l’acte de divendres passat va ser molt 
emotiu en coincidir en el primer acte de la nova 
presidenta del Gremi i en el darrer de l’antic presi-
dent que, sóc dels que opino que en els seus deu 
anys de mandat, ha deixat el llistó molt alt.
El tema del meu parlament va ser el recull biogrà-
fic, un breu resum, de tres traginers igualadins coe-
tanis, que inicialment no volien ser traginers, però 
que quan varen agafar l’ofici ja mai més el varen 
deixar. Tots tres també eren treballadors que s’al-
çaven del llit a les sis del matí, fins i tot els dies de 
festa.
Efectivament tant en Joaquim Bertran “Gallet”, en 
Macià Robert “Blaiet” com l’Antoni Ros “Tonet de 
Cal Ros”, a partir del seu treball, s’implicaren tan 
a fons en el món dels traginers, que n’han deixat 
una petja per sempre. Cadascú a la seva manera. I 
just això és el que -amb més o menys fortuna- vaig 
voler expressar en el meu parlament.
En redactar el text partint de la documentació exis-
tent, de l’ajut d’en Josep Elias i la col·laboració dels 
fills dels homenatjats, tenia clars els mereixements 
dels tres protagonistes, i no em varen doldre ni 
agraïments a la seva tasca i al seu igualadinisme, ni 
panegírics a la seva vida. No endebades a tots tres 
els vaig conèixer personalment i amb algun hi vaig 
tenir amistat. 
Podia haver elegit altres personatges tant o més im-
portants dins de l’Antic Gremi de Traginers -per 
complir dos-cents anys d’història  calen molts pro-
tagonistes- però pel format de l’acte calia ser molt 
ponderat i en vaig elegir tres que tenien molts trets 
en comú. I no sols això, sinó que han sabut trans-
metre’ls als seus descendents que o bé segueixen la 
professió dels avantpassats o bé, mantenen la seva 
fidelitat al Gremi.
Per això, tot i la meva fama de periodista crític, vaig 
tenir el goig i l’honor de parlar meravelles de les 
famílies de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada 
a través dels tres protagonistes del meu parlament. 
Segur que si mirem les biografies de la majoria de 
persones que formen l’Antic Gremi, hi trobarem 
similars mereixements.
Una crítica sí que he de fer: els escons del Saló de 
Sessions de l’Ajuntament d’Igualada són molt in-
còmodes. Ho sento, però algú ho havia de dir!  

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

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

A CUA D’ULL
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E
s parla d’un món nou. Diferent. Alguns en 
diuen postmodern. El sociòleg Zygmunt 
Bauman, recentment traspassat, deia “Estem 
en una mena de precarietat que ens consu-

meix a tots. Entre l’austeritat i la pèrdua del lloc de 
treball, la gent se sent cada vegada més humiliada. Ca-
minem sobre arenes movedisses. Inculcant por, han 
aconseguit que la societat es dilueixi i es torni líquida.” 
Són moments de canvi. De moviments constants. De 
precarietat. De migracions i de desocupació. De de-
sequilibris. I la gent encara aquest futur amb il·lusió, 
perquè no es pot viure sense.
La societat ha quedat orfe de referències consistents i 
busca identitats a les quals aferrar-se. Escolta propos-
tes per suprimir les inseguretats i les incerteses a canvi 
de renúncies a la llibertat. Li imposen normes i situa-
cions, només avalades per promeses, que sovint s’in-
compleixen. Pateix les creixents desigualtats, culpant 
la globalització, la corrupció i les elits extractives. Els 
indignats aixequen la seva veu. Però costa materialit-
zar un canvi social i polític. Hi ha massa por a perdre 
el que es té. I la liquiditat social fa que la gent s’adapti 
al motllo social imperant, encara que tingui les parets 
cada vegada més febles.
La gent s’aferra a la utopia. La plena llibertat individu-
al. I construeix una societat hedonista on els ciutadans 
es transmuten a consumidors. El desig incontrolable 

fa del contingent, el necessari. I aboca la societat a no 
tenir espera. A satisfer d’immediat les seves demandes 
materials. Volen assolir immediatament tot allò que 
els ve de gust (d’ací l’allau de productes de baix preu). 
I per això triomfen empreses com Amazon, que per-
meten comprar bé de preu a qualsevol moment.
Aquest afany d’acontentar l’ego també s’obre a la 
creació de mons virtuals. Tot comença i acaba en els 
sentits. En el que es percep i en el que es sent. En la 
sensació de felicitat, que és el darrer vestigi de l’esperit 
que li queda a una massa creixent d’individus, cada 
vegada més allunyats del pensament introspectiu. El 
món digital permet configurar una virtualitat a la seva 
mida. Agrupa persones semblants en un espai sense 
barreres on es perd la privacitat però creient-se segurs, 
independents i lliures. Però també, on es consoliden 
comunitats tancades, nodrides amb consignes, que no 
volen ni diàleg, ni debat.  
El món virtual permet la il·lusió de jugar les grans lli-
gues esportives, dirigir exèrcits, controlar bandes de-
lictives i gairebé tot el que es pot fer en el món real. 
I ni tan sols calen més diners que comprar la conso-
la i el programa. Formes de vida que afectaran totes 
les facetes de l’existència, on molts paradigmes seran 
qüestionats. L’aigua no té aturador i la liquiditat tam-
poc. Les onades seguiran arribant i enretirant-se de les 
costes. És l’esperit de l’Univers. 

Recordant BaumanÉs de justícia

Classes de repàs 
Primària-ESO-batxillerat

29€/mes 
www.aula42.es

626082108

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

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

 estilllar@yahoo.es

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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

L’ANTIC GREMI DE TRAGINERS

Des de fa 195 anys que l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada fa 
possible la festa dels Tres Tombs a la ciutat. Una tradició molt nos-
tra que s’ha mantingut amb salut i energia.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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WWW.TRIVAZQUEZ.COM

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

MOLTES GRÀCIES
Núria Verdés

Voldria agrair als dos senyors que el passat 
dia 11 de gener a les 11 del matí, a la cruïlla 
del carrer Garcia Fossas  amb el carrer Nou, 
quan vaig caure, em van ajudar tan amablement.  

 Moltíssimes gràcies! 

E l 8 de març de 2016 el Parla-
ment Europeu (PE) va apro-
var un reglament de ports 

que imposa l’autonomia portuària 
a Espanya, fent costat així una rei-
vindicació històrica dels ports cata-
lans. Aquest reglament, norma eu-

ropea d’obligat compliment i de literal transposició 
a la legislació de cada país de la Unió Europea (UE), 
va ser aprovat per 451 vots a favor, 243 en contra i 
18 abstencions, tot i el vot negatiu de PP, PSOE i Cs 
i els esforços de la diplomàcia espanyola per evitar 
l’aprovació d’aquest nou reglament.
Espanya i Itàlia són els únics països europeus on els 
ports no tenen autonomia per fixar les seves tarifes 
portuàries: aquestes són fixades pel govern central 
iguals per a tots, impedint la competència entre ports 
dins del propi país. A Espanya, els ports amb benefi-
cis també estan obligats a transferir-ne una part als 
ports deficitaris del país: aquests subsidis creuats en-
tre els ports d’un país són totalment contraris a la 
normativa d’ajuts d’Estat europea.
Avui, els ports mediterranis només són ports locals 
per manca de connexió ferroviària amb els mercats 
europeus i els ports del nord són portes de comerç 
per a tot el continent europeu. Gràcies a la gestió 

Abans pobra que catalana

portuària individual ja sigui pública, privada o mix-
ta, els ports obtenen beneficis i són autèntiques loco-
motores de les seves economies locals.
Aquest reglament de ports europeu és molt impor-
tant per a que el corredor mediterrani pugui des-
plegar tot el seu potencial de creixement: si els ports 
catalans no poden fixar tarifes autònomament, com 
podran guanyar tràfics asiàtics o sud-americans 
a Rotterdam o Hamburg? I si no poden disposar i 
reinvertir tots els seus beneficis al seu propi port, 
hauran de seguir dependent de la discrecionalitat 
dels governs espanyols de torn per a les inversions de 
futur que necessiten? 
El corredor mediterrani no servirà de res si els nos-
tres ports no poden captar tràfics als ports del nord 
d’Europa i això només es podrà aconseguir tenint 
llibertat per fixar les tarifes portuàries des dels pro-
pis ports. 
En aquest sentit, el centralisme espanyol és total-
ment racional: no cal construir el corredor mediter-
rani perquè els ports catalans mai no tindran aques-
ta llibertat de fixar les tarifes portuàries. Per això, el 
govern espanyol no inverteix res en aquest corredor, 
tot i que al 2013 la UE el va imposar a Espanya com 
a tren d’interès europeu.
Aquest reglament de ports serà la prova del cotó del 

(fallit? Inexistent?) federalisme espanyol: si una de-
manda majoritària catalana, aquesta vegada amb un 
suport massiu de les institucions europees, és avor-
tada “porque va en contra de la Constitución” (Luis 
de Grandes, eurodiputat del PP, ho va dir en el debat 
al PE el dia abans de la votació), serà la prova més 
evident que, sense la independència, Catalunya no 
tindrà un futur de primera divisió en el segle XXI: a 
Madrid prefereixen una Espanya pobra a una Espa-
nya pròspera si la seva prosperitat ha d’entrar pels 
ports catalans. 

AGRAÏMENT
Josep Elias Farré

Agraeixo al senyor Xavi Fanega Prat les seves 
precisions sobre les defuncions de la família 
Seva.
Les preses informatives juguen males pas-
sades. Moltes vegades has de redactar notes 
d’emergència, que no et donen temps per a 
contrastar-les degudament. Llavors, pots cau-

re en algun oblit, o en un lapsus, com el que 
vàrem tenir en la necrològica, a la qual vostè 
fa referència.
Amb les seves puntualitzacions, ha posat les 
coses en el seu lloc, tal com haurien d’haver 
estat.
Moltes gràcies!

Només un Estat català construirà el corredor ferroviari mediterrani

RAMON TREMOSA, diputat al Parlament Europeu
@ramontremosa
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E
l ple del 17 de maig 
de 1979 l’ajuntament 
d’Igualada va aprovar la 
creació d’una comissió 

integrada per diversos regidors 
que, amb l’ajut d’alguns ciutadans 
va proposar el canvi dels noms 

dels carrers  a fi d’adaptar-los a la nova etapa de-
mocràtica. Fruit d’aquesta iniciativa, aquell mateix 
any el Nomenclàtor d’algunes de 
les vies i places de la nostre ciutat 
ja va ésser modificat. Per citar-ne 
uns exemples: la “Plaza del Ge-
neralísimo” esdevingué Plaça de 
l’Ajuntament; la “Plaza de José 
Antonio” recuperà l’antiga deno-
minació de Plaça del Rei i la “Ave-
nida de los Mártires de la Tradi-
ción” es va convertir en l’Avinguda 
de Pau Casals. 
L’any passat, en un ple municipal 
de l’Ajuntament de finals de se-
tembre es va aprovar deixar sense 
efecte els acords de concessió de 
medalles de la ciutat a diferents 
col·lectius i entitats vinculats al rè-
gim franquista: Delegación de Ex 
combatientes de Igualada, Sección 
Femenina de F.E.T y de la J.O.N.S, 
Delegación Local de Juventudes...Deu anys abans, 
el mateix Ajuntament ja havia retirat la Medalla 
d’Or de la Ciutat que en el seu moment havia estat 
atorgada a Francisco Franco. 
Tot plegat són petits passos que han de dur-nos a 
albirar el dia on d’una vegada per totes,  s’aconse-
gueixi fer net d’aquell període de la nostra histò-
ria on durant 40 anys van regnar la repressió, els 
assassinats indiscriminats, la violació dels drets 

T
ot i que hi ha gent —es-
pecialment les persones 
d’una certa edat— que 
encara es resisteix a ac-

ceptar-ho, les xarxes socials d’in-
ternet que han anat sorgint dar-
rerament han canviat el món i les 

formes de comunicar-nos. Així, la nostra manera 
de relacionar-nos s’ha anat adaptant a l’aparició de 
les noves eines. La constatació d’aquesta obvietat de 
vegades genera algunes incomprensions per part de 
persones que, en aquest aspecte, s’han quedat men-
talment ancorades al segle XX. Persones que no vo-
len o no poden entendre que, si més no en temes 
de comunicació, les eines disponibles que s’utilitzen 
ara no tenen res a veure amb les existents al principi 
d’aquest segle. 
Qui no estigui disposat a admetre-ho perdrà el tren. 
Convençut d’aquest canvi, m’agrada provar les no-
ves xarxes socials que van apareixent i, un cop ava-
luades, decideixo si em poden ser útils i les segueixo 
utilitzant (ben poques) o no em generen interès i me 

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

EDUARD CREUS
@educrevi
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Una dècada de Twitter

Esborrem tota engruna del franquisme

n’oblido (la majoria). Per una qüestió de prudèn-
cia, quan provo una nova xarxa social ho acostumo 
a fer des d’un anonimat que no em comprometi, ja 
que l’objectiu inicial només és veure de què es trac-
ta i quines utilitats té la nova eina. I si després d’un 
període de prova considero que la nova plataforma 
m’interessa, obro un altre compte amb les meves da-
des reals. 
Aquest any en farà deu que vaig obrir el meu blog. 

fonamentals dels pobles i de les persones que els 
conformen. No obstant això, encara ens trobem de 
front  amb manifestacions que ens demostren que 
malgrat voler-lo soterrar, el franquisme encara és 
present. Sense anar més lluny, el 2015 durant una 
missa celebrada a la parròquia de Los Jerónimos, a 
Madrid per commemorar l’aniversari del 18 de ju-
liol, el capellà oficiant va predicar als assistents que: 
“la Iglesia pide un “nuevo alzamiento militar” para 

salvar España ante “el auge de la extrema izquierda”. 
També va exhortar-los a “estar preparados” ante la 
posibilidad de iniciar una nueva cruzada “por Dios 
y por España”. Memorables van ser també les pa-
raules del batlle de la vila de Baralla, a la provín-
cia de Lugo, quan va manifestar sense cap mena de 
tràngol: “que los asesinados por la represión de la 
dictadura franquista “murieron porque se lo me-
recían”. Aquestes paraules van ser pronunciades en 

un ple municial i davant la petició d’alguns partits 
de reprovar-les, el PP va impedir-ho. 
Mentrestant, a Catalunya hem de continuar pre-
senciant com el poder judicial no s’atura en la seva 
quimera per inhabilitar o empresonar el polítics 
catalans, i el PP continua sense permetre que els 
ciutadans d’aquest país expressem la nostra volun-
tat pel que fa al futur de la nostra nació. Això em 
fa tornar a l’inici d’aquest article, perquè passe-

jant per la ciutat m’he adonat que 
a Igualada encara queda alguna 
engruna franquista. L’avui carrer 
de l’Aurora s’havia anomenat, “1ª 
Centúria de la Falange Catalana”. 
Imagino que algú altre ho deu 
d’haver vist, però, el fet és que a la 
cantonada d’aquest carrer amb el 
carrer Paradís, a sobre de la façana 
d’un edifici d’obra vista, encara hi 
figura pintat amb lletres negres el 
nom que tenia en el temps del dic-
tador: I això no és tot, a sobre del 
llindar del portal de la casa situa-
da al número 55 del carrer Nou, 
hi ha una placa on hi diu que en 
aquell indret hi va néixer, Sor Rita 
Mercader i Mussons. Res seria es-
parverador si al capdavall de la 
inscripció no hi digués: “Lápida 

repuesta por la comisión gestora municipal del año 
1.939, por haber destruido la anterior, en 1.936, los 
elementos rojos”.
Esborrar definitivament aquests dos símbols seria 
una molt bona manera de reblar al feina que s’ha 
fet en aquest aspecte, durant diversos anys passats. 
Seria  tot un acontentament, poder veure que a 
Igualada no hi roman ni la més mínima engruna 
del franquisme.   

Tot i que avui en dia han deixat de ser-ho, els blogs, 
quan van néixer, també es consideraven una xarxa 
social. Però que ja no sigui una xarxa social tal com 
l’entenem ara no implica que el blog hagi deixat de 
ser útil. El mes que ve farà nou anys que vaig obrir el 
meu primer compte —anònim— a Twitter, una xar-
xa que va començar a funcionar l’any 2006. Tot i que 
llavors gairebé ningú podia predir l’èxit d’aquella 
eina, aviat em vaig adonar que allò podria ser impor-
tant. Fa gairebé sis anys que vaig obrir el compte de 
Twitter que utilitzo ara, amb el nom i cognom reals.
En el món de la comunicació hi ha una nova reali-
tat després de l’aparició de Twitter, i té poc a veu-
re amb la situació anterior. Qui no estigui disposat 
a acceptar el nou paradigma de la comunicació i 
la informació està perdent el tren, i potser quan se 
n’adoni ja no serà a temps de pujar-hi. No cal dir que 
aquestes reflexions són tan vàlides per a les nostres 
relacions humanes com per al sistema de comuni-
cació de les empreses i entitats privades i públiques 
de tota mena. El món digital està canviant amb tan-
ta rapidesa que les mentalitats inadaptades s’aniran 
quedant pel camí.  



E
l nostre país ocupa el quart lloc en el ràn-
quing d’assetjament escolar,darrera d’An-
glaterra, Rússia i Irlanda, segons dades de 
l’ONU. En els últims anys els casos d’as-

setjament han augmentat de forma alarmant. El 
Ministeri d’Educació  estima que afecta a 4 de cada 
100 alumnes. 
L’assetjament escolar ha existit sempre. I fins fa 
molt poc s’adoptava una actitud passiva davant del 
patiment de les persones afectades, sense donar-hi  
importància. “El tenen de cap d’esquila i li fan la 
vida impossible”, “Tots se’n riuen perquè porta 
ulleres, perquè està gras...” Aquestes i moltes altres 
expressions, ens són ben conegudes.

Fins on es pot arribar?
Segons l’OMS, l’experiència i l’estudi de molts ca-
sos han demostrat que aquest problema  comporta 
un gran patiment en les persones afectades, i no so-
lament repercuteix en l’èxit acadèmic i social dels 
estudiants, sinó que pot portar conseqüències per-
sonals molt més tràgiques, com el suïcidi.

Però què és l’assetjament?
L’assetjament és una conducta de persecució física 
i/o psicològica que realitza un o més alumnes con-
tra un altre que és escollit com a víctima d’atacs 
repetits, tant dins com fora del centre educatiu. 
Aquesta acció negativa i intencionada situa a la 
víctima en una posició de vulnerabilitat de la qual 
difícilment se’n pot sortir tot sol.
Un alumne es converteix en víctima d’assetjament 
quan és agredit física  i/o psicològicament de forma 
repetida i durant un temps, per un o més alumnes.

Com es manifesta? 
L’assetjament escolar es pot manifestar de diferents 
maneres: danys físics, burles, insults, exclusió soci-
al, discriminació per motius diversos: ètnics, reli-
giosos, discapacitats, orientació sexual, identitat de 
gènere,també per ser estudiós i treure bones notes 
...
Recentment ha aparegut el “ciberbullying” que 
és una conducta d’assetjament entre iguals en el 
context de les noves tecnologies de la comuni-
cació. Aquest fenomen inclou xantatges,insults i 
vexacions.

Qui són els actors/es?
En una situació d’assetjament hi participen: l’agres-
sor/s, la víctima i els espectadors o grup de perso-
nes que configuren el context de la situació  (Colell, 
2006).
Tots ells són membres actius sigui quina sigui la 
seva posició, ja que el posicionament és inevitable. 
No fer res i mirar cap a una altra banda també és un 
posicionament. Sigui quin sigui el rol adoptat apor-
tarà conseqüències en les persones i anirà configu-
rant el seu creixement personal i social.

Com són uns i altres?
En l’agressor es poden observar comportaments 
disruptius i desafiants, actituds negatives envers les 
persones, una visió negativa de si mateix i poca ha-
bilitat en la solució de problemes. 
En les víctimes es pot reconèixer baixa autoestima, 
actituds negatives envers si mateixos i dificultats en 
les relacions socials. 
També es pot donar el cas d’alumnes que són vícti-
mes i agressors alhora. Podríem considerar que pro-
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Atura-ho, no és cap broma!

jecten en un altre context i a altres persones el pati-
ment del qual són objecte en altres circumstàncies.
De tota manera hem de dir que qualsevol pot ar-
ribar a ser víctima i qualsevol es pot afegir al grup 
d’assetjadors per tal de no ser víctima o marginat 
del grup. I encara més, col·laborar  en situacions de 
ciberbullying ja que l’anonimat ho fa més fàcil.

Què es pot fer des de l’escola?
Parlant amb els infants i joves sobre el posiciona-
ment davant d’una situació d’assetjament, hem 
pogut constatar que la por a ser també víctima és 
la causa més rellevant per la qual no adopten una 
actitud d’ajuda, ni tan sols de denúncia.
Això ens fa pensar en la conveniència de realitzar 
un treball de coneixement de les emocions a les 
aules. D’aprendre a reconèixer-les en un mateix, 
a  compartir-les i a identificar-les en els altres i, 
d’aquesta manera  poder-les gestionar millor. Tam-
bé exercitar el posar-se en el lloc dels altres. Auto-
coneixement, educació emocional i empatia serien 
les paraules clau. 

I els pares? Què hi poden fer?
Mantenir la comunicació amb els fills i parlar de com 
van les coses a l’escola i als grups dels quals formen 
part. Estar atents als ambients que es generen dins 
dels grups. Promoure i facilitar accions cooperati-
ves i actituds positives envers els altres. Adoptar una 
actitud d’escolta sense jutjar. Deixar que parlin i ex-
pressin les seves emocions i sentiments. Promoure 
la denúncia i l’expressió encertada d’allò que no ens 
agrada que ens facin o ens diguin i la cerca d’ajuda 
quan no ens en sortim sols.
Si hi ha alguna cosa que no encaixa parlar amb els 
adults responsables per tal de mirar d’esbrinar-ne el 
motiu. Col·laborar amb l’escola i amb els professi-
onals per tal d’anar junts a la recerca de solucions i 
posar fi al patiment. 
Cal evitar les actituds venjatives i fer l’esforç de bus-
car respostes constructives i reparadores amb la idea 
que tots podem aprendre també dels errors.

Per on comencem? Com ho fem si es dóna el cas?
Davant d’una situació d’assetjament escolar, com 
més aviat sigui detectada millor, és interessant d’im-
plicar tota la comunitat educativa,mestres i tot el 
personal de l’escola, implicar tots els nens i nenes 
companys de classe. 
Com més restauradores siguin les actuacions dels 
adults millor. És a dir, de respecte envers els indivi-
dus, inclòs l’agressor/s. Si el treball educatiu es cen-
tra amb víctima- agressor hi ha el perill de culpabi-

litzar els protagonistes i eximir els espectadors que 
també són part implicada.
L’experiència demostra que uns i altres poden 
aprendre de la situació, a part de reparar-la i con-
vertir-la en positiva. Ens hauríem de preguntar per 
què cadascú exerceix el rol que exerceix, analitzar 
aquest motiu i fer-lo conscient. Així sabrem com 
podrem ajudar.
L’assetjament escolar és un fenomen social i per 
això cal contemplar la seva dimensió grupal a l’hora 
de planejar el treball educatiu, tot promovent el re-
colzament a la víctima.

Podem prevenir-ho? Hi ha fórmules?
Com a treball preventiu és important afavorir la 
bona relació dins les aules, creant espais d’autoco-
neixement, de respecte a les persones d’acceptació 
de les diferències, on l’empatia i l’expressió de les 
emocions faci possible que tothom se senti estimat i 
valorat. On cadascú pugui donar el millor de si ma-
teix i desenvolupar l’esperit crític.
A nivell institucional hi hauria d’haver un pla estra-
tègic que garantís unes condicions d’aprenentatge 
segures i saludables però de moment disposem d’un 
“Plan Estratégico de Convivencia Escolar” amb una 
colla de mesures, algunes de les quals estan pendents 
de ser materialitzades, com per exemple la creació 
d’un protocol referent a l’assetjament.

Tot depèn de l’escola?
Estarem d’acord que la societat educa i que cadascú 
des del seu lloc, tingui més o menys contacte amb 
els infants i joves, exerceix, conscient o no, una in-
fluència en la seva educació. Aquesta afirmació pot 
semblar agosarada però, per exemple, la podem 
considerar quan estem a punt de travessar el carrer 
amb el semàfor vermell i tenim un infant al nostre 
costat. La nostra acció, sigui quina sigui, serà inevi-
tablement educativa.
També podríem analitzar si els diversos mitjans de 
comunicació tenen consciència del poder educatiu 
que exerceixen. Les imatges, els gestos, els sons, les 
paraules, els tons de veu,etc. Tot això està donant 
missatges als nostres infants i joves i està configu-
rant la seva manera de ser i actuar. 
Considerat el gran poder educatiu dels mitjans, els 
hauríem de proposar que es plantegessin una cam-
panya publicitària per aturar l’assetjament en totes 
les seves formes, a favor del respecte i la convivència 
pacífica.
Un exemple que la societat educa és aquest mes 
d’activitats contra l’assetjament infantil i juvenil 
que tindrà lloc a Igualada, a partir del 12 de ge-
ner, amb exposicions guiades, conferències, tallers, 
cinema i club de lectura. Una iniciativa conjunta de 
l’Ajuntament d’Igualada, la Biblioteca Central i el 
Projecte Marta. Una iniciativa institucional i pri-
vada al servei d’un tema que tots els ciutadans hi 
estem implicats.

I tu què hi pots fer?
Participar en alguna d’aquestes activitats que hi ha 
organitzades i en d’altres que s’hi podran afegir. 
Promoure i exercir l’esperit crític envers tot allò que 
els mitjans ens ofereixen i rebutjar aquells produc-
tes que van en contra del respecte a les persones i 
la convivència pacifica. Prendre consciència del va-
lor educatiu de les nostres actuacions, també com a 
ciutadans. Exercir la denúncia i promoure-la en els 
nostres infants i joves.  

L’assetjament és un tema vigent a les nostres aules i a la nostra societat. 
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A quest cap de setma-
na, es concentraran 
els darrers actes de 

les Festes Patronals de l’Antic 
Gremi de Traginers d’Iguala-
da:
Dissabte 21 de gener, ja la vi-
gília del dia dels Tres Tombs, 
es realitzarà la tradicional cer-
cavila pels carrers de la ciu-
tat. S’iniciarà a 2/4 de 7 de la 
tarda per tal d’anar a recollir 
les banderes gremials als do-
micilis dels seus portadors i en 
finalitzar el recorregut poste-
rior, es retornaran de nou als 
corresponents habitatges on 
els banderers, protagonistes 
de la Festa, obsequiaran als 
presents amb coca i barreja.
L’endemà, diumenge 22 de ge-
ner, Igualada acull novament 
la celebració del Tres Tombs. 
Per als qui vulguin matinar, a 
partir de les 9 i fins 2/4 d’11 
del matí, a l’esplanada del 
torrent de Can Masarnau 
(Fàtima), es podrà gaudir de 
l’esmorzar pels participants 
forans en els Tres Tombs i tot-
hom que ho desitgi. A partir 
de les 11 del matí, els partici-
pants començaran a concen-
trar-se als carrers del voltant 
de la plaça Castells, per tal que 
a les 12h puguin iniciar-se els 
Tres Tombs. 
En la present edició, es comp-
tarà amb la presència de la pe-
riodista Helena Garcia Mele-
ro, que gaudirà de la festivitat 
entre els igualadins dalt d’un 
carruatge.
El Fanal (element que té la 
funció simbòlica d’il·luminar 
el camí al pas de la comitiva), 
encapçalarà la diada segui-
da de la Secció d’Hípica del 
Club Esportiu dels Mossos 
d’Esquadra, el carro amb la 

Diumenge tornen els Tres Tombs d’Igualada

imatge de Sant Antoni Abat 
- patró dels animals i en ho-
nor al qual es celebra la Festa 
-, les banderes gremials amb 
els seus portadors i la Pubilla 
amb les seves Dames d’Honor, 
els seguiran junt amb tots els 
carros, carruatges i animals 
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Què significa per a tu ser la 
Pubilla d’enguany? 
Significa responsabilitat, es-
tar a l’altura de tots els fa-
miliars que han passat per 
aquesta festa i l’han viscut 
intensament, com també sig-
nifica una oportunitat per 
aportar el meu granet de sorra 
en aquesta tradició que s’ha 
conservat durant tants i tants 
anys.
Què significa per a vosaltres 
la celebració dels Tres Tombs 
i la resta d’actes que els em-
marquen? Els coneixeu? 
Carla: Com he dit abans, signi-

Carla Paradell i Búrria.

participants. Enguany, els es-
pectadors podran veure un 
carro de trabuc, que l’Antic 
Gremi de Traginers ha recu-
perat amb un sentiment molt 
especial: va ser l’últim carro 
d’aquest tipus que es va poder 
veure treballant pels carrers 

d’Igualada, concretament 
l’any 1988, a càrrec del senyor 
Joaquim Bertran, conegut 
també com a “el Gallet.
En el darrer tomb, i des de 
l’empostissat situat a la Ram-
bla de Sant Isidre, es realitza-
rà la benedicció de totes les 

cavalleries i animals domès-
tics presents.
Al llarg del matí, tothom qui 
desitgi el típic tortell de Sant 
Antoni, podrà comprar-lo a 
les diferents parades que des 
de l’Antic Gremi de Traginers 
i gràcies als seus col·labora-
dors, hi haurà en diversos 
punts: Rambla Sant Isidre, 
Passeig Verdaguer i Avinguda 
Balmes.
Es podrà gaudir, simultàni-
ament, d’una nova edició de 
mercat tradicional, ubicada 
al Passeig Verdaguer, entre el 
carrer d’Òdena i Santa Cateri-
na, organitzat per Aixopluc.
Un cop finalitzats els Tres 
Tombs es celebrarà el dinar 
de germanor, amb la presèn-
cia del Conseller de Territori 
i Sostenibilitat de la Generali-
tat, Josep Rull i Andreu.
Es donaran per acabades les 
Festes Gremials dilluns 23 de 
gener, en què a les 8 del ves-
pre i a l’església de la Soledat 
tindrà lloc la missa en sufragi 
als socis traspassats. 

fica responsabilitat i una nova 
experiència. Fins al moment, 

he viscut la Festa des de fora, 
com a visitant, i tenia consci-

ència de molt pocs actes, com 
per exemple el ball dels Tonis i 
la recollida de les banderes per 
anar a Ofici.
Clàudia: Per mi, els Tres 
Tombs són una festa popular 
que he vist i viscut des de ben 
petita. Són tradició i cultura i, 
la veritat, és que no coneixia 
la gran majoria d’actes que es 
fan durant la festa.
Alba: Els Tres Tombs els he 
anat a veure des de ben peti-
ta, a casa sempre hem estat de 
seguir tradicions i és una cosa 
en la qual sempre he tingut 
interès. Però el primer que 
em ve al cap quan penso en 
els Tres Tombs és la Banda de 
Música d’Igualada, amb qui 
vaig estar-hi molts anys i vaig 
descobrir la resta d’actes que 
emmarquen la festa. 

Carla Paradell i Clàudia Búrria i Alba Gabriel, pubilla i dames d’honor 

Clàudia Búrria i Riera. Alba Gabriel i Puiggròs.

cansaladeria·xarcuteria

des de 1962

productes seleccionats d’elaboració pròpia

C. Sant Magí, 5. 08700 Igualada T 938 031 218
pique@calpique.com · www.calpique.com



PUBLICITAT  | 9
LA VEU
Divendres, 20 de gener de 2017

ESPECIAL FESTES

*C
on

su
lti

’n
 le

s 
co

nd
ic

io
ns

 a
 l’

òp
tic

a.
 O

fe
rta

 v
àl

id
a 

fin
s 

al
 3

1/
01

/2
01

7.

I LES 3es PER A QUI TU VULGUIS

LES TEVES 2es
 I 3es  

U L L E R E S 
PER 1€ mÉS*

dIEs
ÚltIms

Rambla Sant Isidre, 41- 93 804 57 30
IGUALADA



ANTIC GREMI T. / LA VEU 

Feia molt de temps que es-
perava la bandera? Esperava 
que aquest any li toqués?
Des que sóc sòcia del Gremi, 
sempre havia pensat que un 
dia o altre em tocaria, encara 
que ho veia molt i molt lluny. 
L’any passat en portar-me el 
programa em vaig adonar que 
tenia el número 6 de soci, lla-
vors vaig veure que no podia 
faltar gaire. El que no m’ima-

Amparo Sandiumenge i Escobedo: “Una festa d’un gremi tan 
antic i a més tan guardonada, no es deixarà de fer mai”

ginava és que ja fos aquest any.
Quan fa què son socis del 
Gremi? Què la va portar a 
ser-ho?
Sóc sòcia des de l’any 1979. La 
Pubilla a la festa de 1980 era 
la meva amiga Maria Canals, 
i va ser ella que em va dema-
nar d’acompanyar-la com a 
Dama d’Honor. Llavors em 
vaig fer sòcia. Degut a la vin-
culació amb el Gremi per part 
del meu tiet Josep i tractar-se 
d’una festa a la qual els meus 
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Amparo Sandiumenge, portado-
ra de la Bandera Gran.

pares sempre m’havien portat 
a veure, vaig continuar. Més 
endavant inclús sortíem amb 
un carro del meu tiet i altres 
vegades el meu marit sol amb 
cavall.
Quin acte destacaríeu de la 
festa? Per què?
En primer lloc el Sant Ofici. La 

festa és en honor a Sant Anto-
ni, és just doncs que el primer 
sigui lloar al Sant. A continua-
ció penso que els Tres Tombs. 
Veure les cavalleries guar-
nides, els carruatges lluents, 
polits, preciosos i la quantitat 
de gent que convoca, fa emo-
cionar.
Com veu la continuïtat de 
la festa? Quin sentit té per a 
vostè celebrar-la?
La festa continuarà, segur! Si 
aquest any celebrem, tot i les 
sotragades de la vida, de la so-
cietat i del món, el 195è ani-
versari de les Festes Patronals , 
com podem dubtar de la seva 
continuïtat? 
Gaudeix de títols com a  Festa 
Tradicional d’Interès Nacio-
nal, Creu de Sant Jordi, Festa 
d’ Interès Turístic, i d’altres 
que no recordo. Una festa 
d’un gremi tan antic i a més 
tant guardonada, no es deixa-

rà de fer mai.
Espero que d’una manera o 
altra la continuaré seguint 
i celebrant, si no és així, em 
semblaria que he oblidat tota 
el que els meus pares i tiets 
m’han ensenyat.
Creu que el jovent està prou 
involucrat en la festa?
El jovent? I tant! El que pot 
ser, és que hi hagi poc jovent al 
Gremi. La mitjana d’edat dels 
socis és una mica... Com ho 
puc dir? Madura. Però ara ma-
teix la Junta és com una bufa-
da d’aire fresc. Hi ha molts 
càrrecs ocupats per gent jove 
que estan disposats a treballar 
fort sense escatimar temps 
ni energies, tal com feien els 
antics traginers.
El jovent aporta frescor, apor-
ta noves idees... El jovent crida 
jovent. Deixem-los treballar, el 
futur és d’ells, com també ho 
és el futur de la festa.

ANTIC GREMI T. / LA VEU 

Què representa per a vostè 
ser un dels banderers?
Representa un gran honor i 
una gran il·lusió, ja que feia 
temps que a casa no l’havíem 
tingut. Abans de néixer jo van 
tenir la Bandera els meus avis, 
i després vam tenir de nou 
l’ocasió, però a casa en aquell 
moment no ens va anar bé.
D’on vénen les seves arrels 
gremials?
Les meves arrels gremials vé-

Domingo Sellés i Jorba: “Portar la 
bandera petita representa un gran 
honor i una gran il.lusió”

nen del meu avi, en Jaume 
Jorba i Vila, que ja era soci i va 
portar la Bandera Gran l’any 
1952. 
Venim de l’Horta Vella, un 
barri que treballava molt per 
la festa. Tots tenien cavall i 
s’ajuntaven per fer una car-
rossa i sortir als Tres Tombs. 
Un cop acabat el Nadal ja es 
pensava de seguida amb la 
festa i es reunien tots els veïns 
per fer els preparatius. Més 
endavant els hortolans es van 
modernitzar i els cavalls “se’ls 

Domingo Sellés, portador de la 
Bandera Petita.

van treure”.
Quin acte espera amb més 
intensitat emocional i per 
què?
Els Tres Tombs i l’Ofici són 
els actes que em fan més il·lu-
sió. Des de petit, petit, sem-
pre els he viscut.
Com valora la salut de la 
celebració dels Tres Tombs 
avui en dia? Com veu la con-
tinuïtat de la festa?
Si hi ha gent jove que vulgui 
tirar endavant és bo, i per 
tant, els Tres Tombs i els altres 
actes tindran bona salut. La 
festa tindrà continuïtat men-
tre el jovent i la gent més gran 
“de sempre”, treballin junts. 
 

Plaça St. Joan, 8-9  Tel. 93 803 13 85
Mercat Mpal. La Masuca

Llocs 137-140   Tel. 93 804 23 50 Mòbil 686 880 774

carnisseria.gual@gmail.com
 facebook/carnisseria gual

anys
125

farcits de nata, 
crema i trufa
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Comencem 
la temporada de calçots!
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CRISTINA ROMA / LA VEU 

L a Montserrat Argelich 
és, des del passat mes 
de novembre, la presi-

denta de l’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada. La Mont-
serrat sempre ha format part 
del gremi -ja ve de família- i 
ja havia pertangut a la Junta 
amb anterioritat, però al 2012, 
per motius de maternitat, ho 
va deixar, reincorporant-se 
aquest 2016.
L’any 2004 va ser la Pubilla 
dels Tres Tombs juntament 
amb la seva germana Mercè; 
i el seu pare, en Pere Argelich 
va ser portador de la Bandera 
Gran el 2013.

Com va anar el relleu de jun-
ta?
Doncs la veritat és que va ser 
una mica precipitat, perquè 
durant aquests quatre anys 
vaig sortir de la Junta, fent no-
més petites tasques i ara, quan 
vaig decidir reincorporar-me 
es va fer el canvi i va quedar 
lliura la vacant de presidència. 
Vaig decidir optar-hi i la Junta 
va votar a favor meu. A l’As-
semblea de socis del novembre 
vaig presentar la nova junta 
que jo presideixo a la qual hi 
ha hagut noves incorporaci-
ons, com poden ser tresoreria 
i secretaria, entre d’altres. La 
mitjana d’edat d’aquesta nova 
junta ha baixat una mica per-
què d’ella en formem part 
membres del Gremi que a la 
Junta del Magí Molas érem els 
“joves”. Es volia una entrada 
d’aire nou i amb els canvis i 
la meva incorporació com a 

presidenta, a més del fet de ser 
dona,  s’ha assolit aquesta fita.

La gent que formeu part del 
Gremi ho feu per tradició fa-
miliar?
Sí. Tothom és benvingut però 
s’hi han de dedicar moltes 
hores i si no  ho portes dins 
t’acabes cremant molt aviat. 
Moltes vegades a la Junta hi ha  
hagut relleu de pares a fills de 
forma natural.
El Gremi és com una gran 
família i intentes que els teus 
fills sentin el mateix que sents 
tu. És una tasca molt difícil: 
pensa que a la resta d’associ-
acions de Catalunya els està 
costant molt tirar endavant; 
actualment sóc la presidenta 
més jove, de llarg, i hi ha ha-
gut alguna associació tragine-
ra que ha desaparegut perquè 
no hi ha relleu generacional.

Quins són els projectes de la 
nova junta que encapçales 
per als propers anys.
En primer lloc ens hem de 
posar al dia dels canvis que hi 
ha hagut a nivell legislatiu. Hi 
ha d’haver una reorganització 
de la gestió per fer més fàcils 
les tasques i adequar-nos a 
les noves tecnologies: és molt 
important per donar-nos a 
conèixer i per donar a conèixer 
el llegat que ens han transmès 
la incorporació a les xarxes so-
cials. També anem mantenint 
la nostra pàgina web.
I com a primordial, mantenir 
la festa amb la seva qualitat i 
anar-nos preparant per d’aquí 
a cinc anys que celebrarem el 
200 aniversari.

Com es presenten els Tres 
Tombs d’enguany?
Aquest any sortirà el carro de 
trabuc, que hem restaurat. Es 
tracta de l’últim carro que va 
circular a Igualada, l’any 1988 
conduït pel “Gallet”. És un 
carro semblant a aquell, res-
taurat i pintat de verd i anirà 
amb tota la resta dels carros 
del Gremi.
Continuaran obrint la comi-
tiva, com ja van fer l’any pas-
sat, els Mossos d’Esquadra, 
malgrat que estan començant 
i encara tenen pocs cavalls, 
però ens agrada que vinguin, 
i ells, per la seva banda, estan 
molt contents de venir. Tam-
bé estem molt pendents de la 

previsió meteorològica.

Quants participants és pre-
vist que vinguin a Igualada?
Més o menys com els darrers 
anys: uns 300 cavalls, entre 
els que tiben els carros i els 
muntats i una setantena de 
carruatges. Els participants als 
Tres Tombs d’Igualada venen 
d’arreu de Catalunya. Amb la 
Federació estem organitzats 
perquè no se solapin els Tres 
Tombs de les diverses locali-
tat i d’aquesta manera podem 
fer intercanvi. A Igualada, de 
tradició, venen de Martorell, 
Esparreguera, Terrassa, Sant 
Vicenç de Castellet, Sant Joan 
de Vilatorrada, Collbató i An-

glesola, que són als quals no-
saltres tornem la visita.

Quins són els carros més re-
presentatius de la Festa?
A Igualada tenim el carro del 
Sant que sempre el guarnim 
de forma especial i amb molta 
cura, i després hi ha els car-
ros de pes com el dels fogots, 
el de les bigues i el de la palla. 
El carro de la palla és el carro 
amb més pes de tot Catalunya 
i la tècnica de muntar-lo té el 
seu secret professional que te-
nim ben guardat. Els nostres 
carros són tibats pels cavalls 
de Cal Fum i quan no en te-
nim prou, els hem de llogar. 
Cal tenir en compte que cada 
vegada hi ha menys cavalls de 
tir, perquè la gent que té cavall 
és de muntar. Aquest és un 
greu problema per a la super-
vivència dels Tres Tombs.

El Gremi participa en moltes 
festes de Tres Tombs?
Sí, normalment a tots els que 
venen a la nostra festa els tor-
nem la visita i també a alguns 
altres llocs, per exemple el cap 
de setmana passat vam ser a 
Santa Coloma de Queralt i als  
d’Hostalets de Pierola, que no 
els fan cada any però que l’any 
que els fan hi anem.

Formeu part de la Federació 
de Colles de Tres Tombs de 
Catalunya. Hi ha bona sinto-
nia entre les colles?
Sí. La Federació té 20 anys 
d’història i hi ha entre 70 i 80 
agrupacions associades. Va ser 
fundada per Igualada i Vila-
nova i la Geltrú, a més d’algun 
altre poble i actualment la seu 
es troba en una casa de pagès 
a Vilanova i la Geltrú. Tenim 
un “deute” amb ells, que és or-
ganitzar a cloenda de la tem-
porada de Tres Tombs i abans 
del bicentenari ens tocarà fer-
ho perquè  Igualada encara no 
l’ha acollida mai.

La logística de l’organització de 
la festa ha de ser complicada.
Sí, la logística del dia dels Tres 
Tombs és una bogeria perquè 
encara que sembli que cada 
any és el mateix, sempre sor-
geixen coses. La logística va 
tota a càrrec nostre amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
que ens facilitat material, talla 
els carrers, la neteja posterior, 

“L’objectiu de la nova Junta és mantenir la qualitat dels 
Tres Tombs d’Igualada i anar preparant el bicentenari”

Montserrat Argelich Solé, nova presidenta de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada
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col·locació de taules per als 
tortells i per a l’esmorzar.
Nosaltres, amb tot de volun-
taris intercomunicats tenim 
el recorregut tot controlat 
perquè no hi hagi cap incident. 
Es convoca tots els carruatges 
a la plaça Castells, per anar-
los col·locant però ara la plaça 
Castells ha perdut un dels es-
pais transitables i ens haurem 
de reubicar pels carrers dels 
voltants i l’avinguda Balmes 
ja serveix per organitzar tot 
el primer tram de recorregut.
A l’acabar els Tres Tombs hi 
ha la feina contrària que és 
recollir tots els carruatges i 
desar els cavalls i nosaltres, 
els del Gremi, quan està tot 
enllestit, anem al dinar. En-
guany comptarem amb la 
presència del conseller de 
Territori, Josep Rull que tam-
bé ens acompanyarà durant el 
dinar.

Quin criteri se segueix per 
escollir els portadors de les 
banderes i la Pubilla dels 
Tres Tombs.
Els banderers sempre són el 
número 1 i 2 del llistat de so-
cis que cada any va corrent: 
els que ho van ser l’any pas-
sat passen al final de la llista 
i així successivament. No és 
una tasca obligatòria i si algú 
decideix -per la causa que si-
gui- no ser-ho, passa el torn 
al següent de la llista.
Les pubilles han de ser sòcies. 
Són noies joves del gremi que 
estan apuntades a una llista 
a la qual ja les van anotar els 
seus pares quan eren petites. 
La Junta l’escull i se li plan-
teja a la noia, perquè com 
que moltes són estudiants, els 
Tres Tombs cauen en època 
d’exàmens i a vegades no els 
va bé. La pubilla és qui tria les 
seves dames, que no cal que 
siguin del Gremi.

Com es nodreix econòmica-
ment l’Antic Gremi dels Tra-
giners?
Bàsicament amb les quotes 
dels socis i  una subvenció de 
l’Ajuntament. 
Per al carro que hem restaurat 
per als Tres Tombs d’aquest 
any hem rebut una subvenció 
de la Diputació de Barcelona 
perquè era una despesa im-
portant. Cal tenir en compte 
però que hi ha moltes petites 
restauracions del material 
propi que fan els mateixos 
membres del Gremi i per les 
quals no cobren res, fet que és 
d’agrair.

Emotiu inici de les festes de Sant Antoni Abat

REDACCIÓ / LA VEU 

L es festes patronals de 
l’Antic Gremi de Tra-
giners d’Igualada -es 

a dir dels Tres Tombs- varen 
tenir un inici molt emotiu en 
l’acte acadèmic de proclamació 
de banderers i pubilles, diven-
dres passat al saló de sessions 
de l’ajuntament d’Igualada.
En un Saló de Sessions ple de 
gom a gom, l’acte va començar 
amb unes paraules de benvin-
guda de l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, que va saludar 
a la nova presidenta del Gremi 
Montserrat Argelich que s’es-
trenava públicament en aquell 
acte i va cedir la direcció del 
canvi de banderers i nomena-
ment de la pubilla a Sílvia To-
màs en nom del gremi.
Acte seguit Amparo Sandiu-
menge i Escobedo va rebre la 
Bandera gran de mans de Ma-
ria Castelltort, portadora de 
l’any passat i Domingo Sellès 
Jorba va rebre la bandera pètita 
de mans de Josep Maria Mau-
ri, que en va ser el portador de 
l’any passat. 
A continuació els foren im-
posades les bandes acreditati-
ves a la pubilla, Carla Paradell 
i Búrria i a les seves dames 
d’honor, Clàudia Riera Búrria 
i Alba Gabriel Puiggrós que 
representaran a l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada durant 
tot l’any. La pubilla i les dames 
d’honor sortints: Meri Mensa, 
Blanca Mensa i Ariadna Pe-
draza respetivament varen re-
bre de mans de l’alcalde i de la 
presidenta del Gremi, sengles 
rams de flors en reconeixe-
ment a la tasca desenvolupada 
durant el 2016.
Montserrat Argelich va fer un 
emotiu discurs donant comp-
te “de la renovació que s’ha fet 

a l’interior del Gremi de Tra-
giners d’Igualada, sota el mes-
tratge dels que ens han prece-
dit a la Junta”. Va tenir paraules 
de reconeixement envers Magí 
Molas -fins ara president- tot 
destacant les fites assolides pel 
gremi durant el deu anys de 
mandat “fent be totes les coses 
que et vares proposar”. Entre 
aquestes fites hi ha la datació 
de la Bandera, la concessió de 
la Creu de Sant Jordi i la decla-
ració dels Tres Tombs d’Igua-
lada com a Festa Tradicional 
d’Interès Nacional.
En mostra de reconeixement 
del Gremi envers Magí Molas, 
se li va fer lliurament d’una 
placa d’honor, que l’expresi-
dent va rebre emocionat. A 
continuació es va produir una 
de les sorpreses emotives de 
l’acte: Magí Molas després 
de pronunciar unes paraules 
d’agraïment a la Junta i a tot 
el Gremi “sense tots vosaltres 
no hauríem aconseguit res” va 
demanar que la placa atorgada 
“es quedi a la seu del Gremi, 
al costat dels altres reconeixe-
ments. Tot el que jo hagi pogut 
assolir, es únicament per la de-
dicació de tothom. És just que 
el reconeixement sigui al con-
junt del Gremi i no pas a mi 
particularment”

Com a benvinguda a la seva 
nova responsabilitat, en Ra-
mon Llenas, en nom de la Jun-
ta va lliurar un ram de flors a 
la presidenta Montserrat Arge-
lich.
A continuació l’alcalde Marc 
Castells va presentar al nostre 
company Jaume Singla, que 
fou l’encarregat de pronunci-
ar la conferència que és tradi-
cional de fer en aquest primer 
acte de les festes del Gremi. Per 
a Marc Castells “en Jaume Sin-
gla és un periodista que mai ha 
defugit mullar-se en els temes 
que al llarg dels anys de profes-
sió ha tocat”.

Bertran, Robert i Ros, 
tres traginers igualadins
En la seva intervenció, Singla 
justificava l’èxit de l’Antic Gre-
mi de Traginers, a la dedicació 
que “al llarg de dos-cents anys 
hi dediquen les dues-centes 
noranta famílies que en for-
men part”. Per això proposa 
que es faci un recull biogràfic 
de les sagues familiars del gre-
mi. 
Jaume Singla va elegir a tres 
traginers igualadins que fo-
ren coetanis, Joaquim Bertran 
”Gallet”, Macià Robert “Blai-
et” i Antoni Ros “Tonet de Cal 
Ros” per a fer els apunts biogrà-

fics que no són altra cosa que 
un homenatge al conjunt dels 
components del Gremi. “Els 
tres protagonistes tenen molts 
punts en comú: cap d’ells tenia 
intenció de ser traginer, però 
quan varen agafar el carro ja 
mai més el varen deixar i tots 
tres s’implicaren en la feina, 
per ajudar als seus pares”
Entre els mèrits destacats dels 
tres traginers hi ha que en 
Quim Bertran “Gallet” fou el 
darrer traginer de sang de Ca-
talunya. En Macià Robert “Bla-
iet” va inculcar al seus fills la 
passió per la feina ben feta i per 
la cultura igualadina. L’Antoni 
Ros va crear el Museu i el Racó 
del Traginer on va reunir més 
de quatre mil peces vinculades 
al món dels traginers. Entre les 
quals hi ha una important col-
lecció de carruatges.
Abans d’acabar la seva inter-
venció, Jaume Singla va re-
comanar que els assistents a 
l’acte es miressin amb atenció 
l’escultura realitzada en ferro i 
fusta per Antoni Ros “que par-
la del anhel d’independència 
de Catalunya. L’escultura po-
dria haver estat feta ahir ma-
teix, però l’Antoni Ros la va fer 
l’any 1989. Era un avançat al 
seu temps”.
(Més informació a la pàg.3)

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

 carnsduran@gmail.com

Som 
productors
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El Consell del Rec ja ha 
escollit quines tres per-
sones els representaran 

al Jurat que haurà d’escollir 
les propostes guanyadores 
de la Consulta de projectes 
del Rec. A la reunió celebra-
da el passat dijous dia 12 de 
gener a l’Adoberia Bella es va 
acordar que la representació 
del Consell serà col·legiada i 
anirà a càrrec de tres perso-
nes amb perfils diferents: un 
representant dels veïns, un 
representant dels propietaris 
i els empresaris del barri i, fi-
nalment, un representant de 
les entitats amb vinculació al 
Rec.  
El Jurat es reunirà per primera 
vegada el proper dia 6 de fe-
brer, i en aquesta primera re-
unió haurà d’escollir 15 pro-
postes finalistes del total dels 
48 equips presentats a la con-
sulta, cinc per a cada una de 
les tres categories: Edificació i 
mixticitat d’usos, Espai públic 
i paisatge urbà i Urbanisme i 
connectivitat.  
A més dels representants 
del Consell del Rec, el jurat 
està format per membres de 
l’Ajuntament com el Cap de 
Servei de Projectes, el Secre-
tari i l’Interventor, i també 
per autoritats i experts del 
sector com un representant 
del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, el Director Gene-
ral d’Ordenació del Territori 
i Urbanisme de la Generali-
tat de Catalunya, el director 
de l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona 
i un representant de l’Institut 
d’Arquitectura Avançada de 
Catalunya. El jurat serà presi-
dit pel regidor de Qualitat Ur-
bana de l’Ajuntament d’Igua-
lada. 
En la seva deliberació, el ju-
rat tindrà en compte criteris 
com l’experiència del director 
o la multidisciplinarietat de 
l’equip, i els quinze seleccio-

El 6 de febrer, tria dels 
projectes finalistes del Rec

La petjada d’en Ramon Domènech, 
mestre dels Maristes d’Igualada

nats rebran una remuneració 
de quatre mil euros i tindran 
tres mesos per presentar un 
projecte de millora del barri 
del Rec d’Igualada. Abans de 
començar a elaborar les seves 
propostes, però, els equips se-
leccionats participaran en una 
jornada amb veïns que se ce-
lebrarà un dissabte del mes de 
març al barri del Rec, i que in-
clourà una sessió d’informa-
ció i context general als assis-
tents, una passejada pel barri 
i una sessió de coneixement 
directe amb la ciutadania per-
què els arquitectes i urbanistes 
puguin interlocutar directa-
ment amb els igualadins que 
els vulguin traslladar les seves 
opinions i idees sobre el futur 
del barri. 
 
Bona valoració dels debats 
de participació ciutadana 
La reunió del Consell del 
Rec va valorar també els tres 
debats de participació ciu-
tadana que s’han celebrat 
durant el mes de novembre 
i que van ser introduïts per 
experts i acadèmics en ur-
banisme i arquitectura. El 
regidor de Qualitat Urba-
na i segon tinent d’alcalde 
Jordi Pont va presentar al 
Consell del Rec l’informe 
quantitatiu dels debats, als 
quals van participar 89 per-
sones (73% a títol individu-
al i 27% en representació de 
diverses entitats). El cent per 
cent dels assistents van con-
siderar l’experiència bona o 
molt bona. Les conclusions 
dels tres debats ciutadans 
es faran arribar als equips 
seleccionats perquè tinguin 
present l’opinió dels iguala-
dins a l’hora d’elaborar els 
seus projectes.  

14  |  IGUALADA
LA VEU

Divendres, 20 de gener de 2017

MARISTES / INGRID MARCH 

V a ser l’1 de setembre 
de 1996, quan un 
grup força nombrós 

de nous professors van entrar 
al vestíbul de l’escola. Aques-
tes persones venien d’una es-
cola que havia tancat i es van 
repartir en les diferents etapes. 
Jo feia just un any que havia 
començat a treballar aquí i era 
molt jove, la qual cosa vol dir 
que necessitava aprendre molt 
dels meus companys. Ja en la 
primera reunió em vaig ado-
nar que la confiança que ins-
pirava el Ramon m’ajudaria 
a créixer com a professional 
de l’ensenyament, i, sense cap 
mena de dubte, així va ser.
El Ramon va assumir la tasca 
de tutor amb una tranquil·li-
tat que t’és permesa només 
quan la tutoria és el teu àmbit 
natural. Tampoc li van caldre 
massa explicacions per adap-
tar-se a l’estil d’ensenyament 
dels Maristes. Era un bon co-

neixedor dels diferent projec-
tes pedagògics dels centres del 
nostre entorn, raó per la qual 
ben aviat va ser designat cap 
d’Estudis d’ESO, una tasca 
gens fàcil, cal dir-ho.
En institucions no massa 
grans, quan una persona és và-
lida, se l’acostuma a requerir 
per a moltes tasques diverses, 
i aquesta ha estat sempre la 
situació del Ramon: formar 
part de l’equip d’educació 
de la Fundació Champagnat 
(que en aquell moment rebia 
el nom de SOM) per coordi-
nar la tasca pedagògica de to-
tes les escoles, formar part de 
l’equip de Qualitat de la fun-
dació per poder certificar tots 
els centres amb el segell ISO 
i encapçalar l’equip del de-
partament de matemàtiques, 
entre d’altres responsabili-
tats, sempre amb la voluntat 
de reflexionar sobre com es 
portava a terme tot el procés 
d’ensenyament i aprenentat-
ge de l’alumnat.

El dia 13 de gener, a les 12:10 
el Ramon Domènech va fer 
la seva última classe de mate-
màtiques a 1rB d’ESO i abans 
d’acabar el matí, tots els alum-
nes de l’Etapa li van brindar 
un comiat tan emotiu com in-
esperat, on va dir que encara 
li quedarien forces per seguir 
ensenyant. Quan un és mestre 
de veritat, no pot deixar de 
ser-ho d’un dia per l’altre, i ell 
és un mestre dels de debò.
En nom de tot l’equip docent 
de Maristes Igualada, volem 
donar-li les gràcies per la gran 
petjada que ens ha deixat a la 
nostra escola. Sabem, però, 
que malgrat la seva jubilació, 
el Ramon seguirà sentint-se 
part de la vida del centre i 
l’anirem veient. Segur que 
trobarem ocasions per escol-
tar els seus comentaris sobre 
el moment excepcional que 
viu l’ensenyament i en pren-
drem nota per poder seguir 
vius en el projecte d’innova-
ció de la nostra institució. 

C/ Argent, 23 - Igualada
T.93 803 16 23
T.93 805 58 89
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Fes-te subscriptor de LA VEU i gaudeix 
de descomptes en molts establiments i 
activitats de la comarca.
Troba tota la informacióa la nostre web:

Més info: Tel 93 804 24 51
subscriptor@veuanoia.cat
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E l Gremi de Blanquers 
d’Igualada i la Federa-
ció Marroquina de les 

Indústries del Cuir tancaven el 
2016 amb la valoració final del 
programa de formació i coo-
peració al Marroc (FOCO-
MA). Ambdues entitats con-
cloïen que l’experiència havia 
estat molt satisfactòria, tant 
des de la part formadora (ado-
bers d’Igualada) que havien 
conegut la realitat del sector 
al Marroc i contribuït a en-
carar el camí per la millora 
del sector, com des de la part 
dels adobers de Fès, que du-
rant més d’un any han rebut 
la formació i l’assessorament 
dels professionals adobers 
d’Igualada.
El programa FOCOMA va 
començar al novembre del 
2015 i ha tingut la durada 
de 15 mesos aproximada-
ment. FOCOMA constava 
d’unes sessions formatives i 
d’assessorament que es van 
desenvolupar a Igualada i 
Fès, van anar a càrrec de tèc-
nics especialistes d’Igualada i 
els participants marroquins 
eren empresaris, treballadors 
i estudiants. La iniciativa ha 
permès una transferència de 
coneixement en com apli-
car canvis tecnològics en els 
processos per a complir les 
normatives mediambientals 
marroquines i europees, mi-
llorar la regularitat dels pro-
ductes obtinguts així com 
millorar les condicions tècni-
ques i de prevenció de riscos 
laborals dels operaris marro-

Alt nivell d’èxit en la 
cooperació dels adobers 
d’Igualada i Fes (Marroc)

El concert de Rotary tindrà aquest any 
com a beneficiari la Fundació Àuria

quins.
Hicham Azmi, director de la 
Federació Marroquina de les 
Indústries del Cuir (FEDIC), 
en el seu informe de valoració 
del programa agraïa la col·la-
boració i manifestava la seva 
satisfacció. Azmi destacava 
aspectes rellevants del pro-
grama com les visites guiades 
a les adoberies d’Igualada i la 
depuradora “el que ens per-
metrà incorporar millores 
pràctiques a les nostres fà-
briques i en el nostre sistema 
de depuració d’aigües”. Azmi 
també va mostrar la seva satis-
facció “per l’alt nivell de mo-
tivació que la iniciativa havia 
suposat per les adoberies mar-
roquines per millorar els seus 
mètodes de fabricació”.
Per la seva part, el presi-
dent del Gremi de Blanquers 
d’Igualada, Xavier Badia, ex-
plicava que projectes com 
FOCOMA “ens ajuden a re-
forçar els nostres vincles amb 
les institucions marroquines 
i la nostra missió de coope-
rar en el desenvolupament del 
sector”.
FOCOMA és un projecte de 
formació i cooperació lide-
rat pel Gremi de Blanquers 
d’Igualada (Barcelona) que 
té l’objectiu de contribuir en 
la millora de la capacitació 
tècnica i respecte pel medi 
ambient. El programa comp-
ta amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona i el 
suport de la Federació Mar-
roquina de les Indústries del 
Cuir, el Ministeri d’Indústria 
del Marroc, l’Ajuntament 
d’Igualada i el Grup Carles. 

16  |  IGUALADA
LA VEU

Divendres, 20 de gener de 2017

L’Orquestra Terres de 
Marca i el pianista 

igualadí Joaquim Font 
interpretaran a 

l’Ateneu la 5a simfonia 
de Beethoven

REDACCIÓ / LA VEU 

E l tradicional Con-
cert del Rotary Club 
d’Igualada arriba a la 

vint-i-dosena edició el proper 
diumenge 29 de gener, que 
comptarà amb l’actuació de 
l’Orquestra Terres de Marca, 
sota la direcció de Josep Mi-
quel Mindán i amb el pianista 
Joaquim Font. El programa 
oferirà interpretacions de Be-
ethoven: el Concert de l’Empe-
rador per a piano i orquestra i 
la Cinquena Simfonia. El con-
cert se celebrarà a les 6 de la 
tarda al Teatre Ateneu d’Igua-
lada. 
L’objectiu és intentar omplir 
totes les butaques del teatre ja 
que el concert té una finalitat 
solidària. L’entitat beneficiària 
d’enguany és Àuria Fundació, 
que destinarà els fons d’aques-
ta acció al projecte d’adequa-
ció de la sala de rehabilitació 
de la residència de Nards al 
barri de Montserrat. Aquestes 
instal·lacions ajudaran a con-
tribuir a la millora contínua 
de la qualitat de vida de les 
persones que en són usuàries. 

Rotary Club va presentar aquesta setmana el concert anual.

La voluntat de la Fundació és 
que aquesta sala no només 
sigui per a les persones de la 
residència sinó que pugui ser 
utilitzada pels ciutadans que 
ho requereixin, convertint-se 
en un equipament al servei 
de la ciutat. 

Les localitats per a aquest con-
cert es poden adquirir a Clic 
Fotografia, carrer Santa Ca-
terina, 29 d’Igualada. Rotary 
Club ha previst una FILA 0 
perquè es puguin fer donaci-
ons solidàries. Per això, tot-
hom qui hi vulgui col·laborar, 
pot fer aportacions al número 
de compte ES35-0182-8099-
1402-0153-1233. 
Amb aquest concert solidari, 
Rotary Club Igualada celebra 
un any més un dels seus es-
deveniments més esperats i 
altruistes en benefici de causes 
socials i filantròpiques. 

El CAP Igualada Nord premiat per la 
seva bona tasca assistencial
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Fundació Avedis Do-
nabedian ha concedit 
el premi en atenció 

primària de salut a l’Àrea Bà-
sica de Salut del CAP ‘Igualada 
Nord’, gestionat pel Consorci 
Sanitari de l’Anoia (CSA)
Aquest premi, que reconeix la 
tasca assistencial que es realitza 
al centre, es va lliurar el dime-
cres 11 de gener al Palau de la 
Música Catalana, en el marc 
dels Premis FAD 2017 a la Qua-
litat en Sanitat a nivell estatal. 
La Fundació Avedis Donabedi-
an és una institució sense ànim 
de lucre constituïda el 1989 i la 
seva missió és col·laborar amb 
els professionals i els centres, 
col·legis professionals i admi-
nistracions públiques i priva-
des amb l’objectiu de millorar 
la qualitat dels serveis sanita-
ris i socials. El CAP ‘Igualada 
Nord’ va obrir les portes al de-
sembre del 2010. Actualment 
registre una mitjana de prop 
de 113.000 visites l’any.
La filosofia de treball del centre 

és la capacitació del pacient en 
el manteniment de la salut i la 
cura de la malaltia quan aques-
ta apareix.  Això es desenvolu-
pa traslladant el coneixement 
a la població, pacient i família 
així com col·laborant de mane-
ra activa l’equip de salut amb la 
comunitat.
Per estudiar els resultats de 
salut, al CAP ‘Igualada Nord’ 
disposen d’uns Indicadors de 
Qualitat que una vegada ana-
litzats els comparteixen  amb 
els pacients per pactar els ob-
jectius de salut a assolir. 

Una eina a destacar és la pla-
taforma informàtica en què 
els professionals participen 
registrant les incidències i fent 
propostes de millora. Actual-
ment s’estan realitzant progra-
mes innovadors com la gestió 
dels anticoagulants  i l’atenció 
odontològica a les residències; 
la consulta de malaltia trau-
matològica i dermatològica 
coordinada amb l’Hospital; 
l’atenció i cura de les úlceres, 
participació en xarxes socials 
i el programa del Pacient Ex-
pert, entre d’altres. 

Els adobers igualadins han format als seus col.legues marroquins.



La prestigiosa revista Forbes situa l’igualadí David 
Andrés entre els deu joves més influents d’Europa
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E l xef David Andrés, 
propietari i xef del res-
taurant Somiatruites 

d’Igualada i cap de cuina del 
restaurant ABaC, és reconegut 
per la revista Forbes com un 
dels joves més influents d’Eu-
ropa. Concretament, Andrés 
encapçala la categoria d’arts, 
on s’hi engloba la cuina, con-
vertint-se així en un dels 10 
candidats estrella; un dels 10 
joves que “canviaran Europa 
durant els propers 50 anys” 
tal com apunta Randall Lane, 
editor de Forbes. 
Forbes ha fet pública avui la 
llista dels 30 joves de menys 
de 30 anys més influents d’Eu-
ropa en 10 categories (entre-
teniment, finances, indústria, 
mitjans de comunicació, tec-
nologia, dret i ciències polí-
tiques, retail, ciències i salut, 
emprenedors i arts). Aquesta 
llista aglutina els 300 joves 
amb més projecció en dife-
rents camps i selecciona, de 
cada una de les categories, un 

David Andrés, en el club dels escollits de la revista Forbes.

Ampliació de les 
voreres en dos trams 
dels carrers Sant Josep 
i Sant Carles

candidat estrella, els anome-
nats the standouts.  

El Somiatruites d’Igualada
Andrés ha estat seleccionat 
per tirar endavant el seu pro-
jecte personal, el restaurant 
Somiatruites d’Igualada; pel 
seu paper com a cap de cuina 
al restaurant ABaC, amb dues 
estrelles Michelin; i per ha-
ver estat entre els tres Millors 
Xefs Joves del Món, després de 
proclamar-se durant dos anys 
consecutius Millor Xef Jove 

estrella de les 9 categories res-
tants–, en un acte celebrat al 
restaurant Gilgamesh, situat al 
Camden Market de Londres.  
Forbes és una revista especia-
litzada en el món dels negocis 
i les finances fundada l’any 
1917 a Estats Units. Cada any 
publica llistes que desperten 
gran interès en l’àmbit dels 
negocis, com Forbes 500 (la 
llista de la gent més rica d’Es-
tats Units), Les persones més 
riques del món o Les persones 
més poderoses del món. 

del sud d’Europa en el pres-
tigiós concurs San Pellegrino 
Young Chef.  
El jurat de la categoria d’arts 
estava format per Jeremy Till 
de la University of the Arts 
London, pel xef Heinz Beck, 
del restaurant La Pergola de 
Roma, amb tres estrelles Mic-
helin, i pel fotògraf italià, Oli-
viero Toscani. 
En el marc d’aquest reconei-
xement, David Andrés ha es-
tat homenatjat aquesta tarda 
–juntament amb els candidats 

A finals del mes de febrer co-
mençaran les obres per a la mi-
llora de voreres en dos trams 
dels carrers Sant Carles i Sant 
Josep.  
S’actuarà a la vorera sud del 
carrer Sant Carles, entre el car-
rer Esquiladors i el carrer Sant 
Josep, i a la vorera est del carrer 
Sant Josep, entre el carrer Sant 
Pau i el carrer Sant Carles. En el 
primer cas, la vorera té tot just 
un ample de 90 cm. i, a més, el 
xamfrà amb el carrer Esquila-
dors no és totalment accessible 
per les persones. Pel que fa al 
carrer Sant Josep, la vorera dre-
ta en sentit ascendent és de tot 
just 80 cm. Amb aquesta actua-
ció, aquestes voreres passaran a 
tenir un ample de 120 cm. 
En conjunt, es renovaran 300 
m2 de voreres, amb una in-
versió d’uns 44.000 euros. El 
termini d’execució dels treballs 
serà d’uns dos mesos. Aviat 
també s’arranjaran els xam-
frans del carrer Capellades i 
s’ampliarà la vorera oest del 
carrer Santa Teresa. 
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MATERNITAT PER SUBROGACIÓ I PRESTACIÓ ECONÓMICA PER MATERNITAT

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

Renta Básica: no es una solución, es la constatación de algo inevitable.

XAVIER SALA-I-MARTIN
@XSalaimartin

Economista, professor de la Columbia University

ENRIC SÀNCHEZ Executiu de Packaging
 

SANTIAGO PORTILLO Advocat 

@sportillolex
ESTUDIA
DEL QUE MÉS T’AGRADI .
FEM UNA REFLEXIÓ.

ENRIC SÀNCHEZ DAVID COS

T
u no ets un humil ciutadà que han deixat cau-
re en aquest escenari per patir, en el lapse in-
cert de temps que anomenem vida, els embats 
de les desajustades forces socials, polítiques, 

econòmiques... Com a ciutadà ets, com a mínim, votant, 
contribuent, consumidor i aportador de valor gràcies al 
teu treball. Si vols, a més, et pots embrancar en lluites 
més actives i evidents per incidir en l’esdevenidor de la 
nostra comunitat. El món també és teu i no pots deixar 
que te’n manllevin la part que justament et pertoca. Al-
hora, vulguis o no, ets corresponsable del futur dels teus 
congèneres i dels nostres descendents.

AUTOEMPODERA’T
@davidcosg
DAVID COS  President d’Escola Sant Gervasi, sccl. President de Grup CLADE

L
a maternitat subrogada, gestació per substitu-
ció o “ventre de lloguer” en l’àmbit civil, el Tri-
bunal Suprem entén que no cap la inscripció 
en el Registre Civil del contracte de maternitat 

per subrogació per ser nul, segons la norma civil espa-
nyola.
Ara bé, a l’esfera laboral i, en especial de la Seguretat So-
cial, en sentències de 25 d’octubre i 16 de novembre de 
2016 el Tribunal Suprem si reconeix el dret a la prestació 
econòmica per maternitat.
El fet que el contracte de maternitat per subrogació es 
pugui considerar nul en Dret espanyol, no priva que la 
finalitat última de la prestació per maternitat és la cura 
del menor, siguin els pares biològics o no, per tant s’ha de 
tenir dret a accedir a la prestació per maternitat.
Destacar la sentència del Tribunal Suprem, Sala del Soci-
al, de 25 d’octubre de 2016, que confirma la del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya de 15 de setembre de 
2.015, en un cas de «ventre de lloguer» on el pare biològic 
és un ciutadà espanyol. El Tribunal Suprem li reconeix 
el dret a percebre la prestació econòmica per maternitat 
ja no sols per raó de la integració del menor en el nucli 
familiar del pare subrogat sinó per la condició de pare 

biològic.
La renúncia que la mare biològica realitza a exercir la pà-
tria potestat, al marge de la valoració jurídica que això tin-
gui, junt amb l’absència de nucli familiar, condueix a que 
el pare biològic estigui en condicions de gaudir el permís 
de maternitat.
De la mateixa manera també entenc ha de tenir els drets 
de permís per naixement de fill i maternitat i paternitat 
contemplats en els articles 37.3 b) i 48 de l’Estatut dels Tre-
balladors.    

SANTIAGO PORTILLO 

 El Tribunal Suprem 
sí reconeix el dret a 
la prestació econò-

mica per maternitat.

Els fets demostren que el 
poder sense coneixement 
i una certa consciència és 
com un cotxe sense volant

E. SÁNCHEZ S. PORTILLO

P
otser ens hauríem de preguntar fins 
on és correcta aquesta afirmació, 
ja que en principi si li preguntes a 
algú, a la millor ens contesta:

“Postes de sol i caps  de setmana“.
No sé si sabeu que a Catalunya, més del 50% 
està estudiant a la universitat i no sé si sabeu 
que les nostres universitats són les més cares 
d’Europa, només ens guanyen UK i alguna al-
tre país. Entre d’altres coses, els nostres pares 
s’esforcen perquè estudiem una carrera uni-
versitària, tot això, per després no trobar fei-
na, degut entre d’altres coses, al desequilibri 
entre l’oferta i la demanda. 
Un estudi recent ens diu que el 76% dels jo-
ves, creu que tot i els estudis aconseguits, hau-
ran de treballar del que sigui; que trist...
Falta que en el nostre país, institucions, insti-
tuts, etc. tinguin personal competent, que ens 
ensenyi als pares i els alumnes, a decidir qui-
na és la professió adequada a seguir per cada 
perfil, i poder conèixer les oportunitats que es 
poden tenir al mercat laboral. Potser ens hau-
ríem de preguntar: carrera universitària o FP.
Conèixer les habilitats del nostre fill i que al 
mateix temps, ell les conegui, crec que ajuda-
ria. Siguem pràctics i orientem els nostres fills 
cap a un futur viable i amb expectatives.  

Resultaria fàcil no creure i sentir així. De vegades patim 
també la temptació de deixar-nos dur, de permetre que 
siguin els altres els que decideixin, quan una mena de cò-
moda intuïció en forma de veueta ens diu “Si al final faran 
el que voldran, amb tu o sense tu”. 
De tots els nostres àmbits individuals d’acció, crec que són 
el de l’empresa i el consum (sense menystenir els altres)  
aquells que ens han de permetre una major incidència en 
la transformació del món. En l’estudi Superbrands 2016, 
efectuat per la prestigiosa consultora Havas Worldwide a 
28 països, s’evidencia la consciència  que tenim el 70% dels 
ciutadans que les empreses poden acabar essent, per bé o 
per mal, el principal agent de canvi social, per sobre de la 
política. El 53% dels enquestats evidencia també la preo-
cupació creixent sobre la justícia i la sostenibilitat que hi 
ha darrere des productes que consumim (què passa amb 
l’altre 47%? Tant els fa?). 
Quant de poder que tenim! Però els fets demostren que el 
poder sense coneixement i una certa consciència és com 
un cotxe sense volant (Brexit, Trump, la puixança dels 
populismes...). Si els consumidors adquirim cada vegada 
més consciència sobre els nostres drets i sentit de la justí-
cia, acabarem incidint en la  responsabilitat de les compa-
nyies que ens proveeixen de béns i serveis. La producció 
deshonesta també és cosa meva.   

Un estudi recent ens diu 
que el 76% dels joves, 

creu que tot i els estudis 
aconseguits, hauran de 
treballar del que sigui.

D.COS

Directora General d’Analisi Econòmica 
Departament de la Vicepresidència

 i d’Economia i Hisenda. Generalitat de Catalunya

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix 

“La independència seria un estímul econòmic impressionant 
pq augmentarien immediatament els llocs de treball a CAT”. 
Cal subratllar-ho.

Los primeros movimientos de Trump en economía son preocupantes. 
Demuestran que es Pro-Empresa y no Pro-Mercado.



El doctor igualadí Josep Maria 
Ustrell ha estat nomenat nou 
director de l’Escola d’Odonto-
logia de la Universitat de Bar-
celona. Aquesta és una nova 
responsabilitat que encoma-
nen al dentista de la ciutat en 
el marc de la creació de la nova 
Facultat de Medicina i Ciènci-
es de la Salut de la universitat, 
després de la fusió de les Facul-
tats de Medicina i Odontologia 
i de l’Escola Universitària d’In-
fermeria. L’Escola d’Odonto-
logia és una de les cinc unitats 
de formació i recerca d’aquesta 
ambiciosa fusió universitària 
per la qual cosa, el doctor Us-
trell, també té el càrrec de vice-
degà d’Odontologia d’aquesta 
nova Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut.
La Facultat té la seva seu al 
campus de Medicina Clínic 
- August Pi i Sunyer i al cam-
pus de Ciències de la Salut de 
Bellvitge. En total, agrupa 151 
titulacions: 122 de pròpies, 6 
graus, 10 màsters universita-
ris, 13 programes de doctorat 
i s’espera que, properament, se 
n’hi vagin incorporant més. 
Ustrell també és cap de ser-
vei d’ortodòncia de l’Hospital 
Odontològic, de la mateixa 
UB, on exerceix com a profes-
sor des de fa 34 anys. També 
és director del Màster d’Orto-
dòncia i codirector del Màster 
d’Ortodòncia i Deformitats 
Craniofacials de l’Hospital 
Sant Joan de Déu.

BBVA i la UEA signen un conveni 
per impulsar l’activitat empresarial de l’Anoia
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E l BBVA i la Unió Em-
presarial de l’Anoia 
han signat un acord de 

col·laboració pel qual les dues 
entitats es comprometen a im-
pulsar l’activitat empresarial a 
la comarca de l’Anoia. L’acte 
de signatura ha tingut lloc a la 
seu de la patronal empresarial 
i els encarregats de la rúbrica 
han estat Amadeu Peiró, di-
rector de zona de BBVA a Ca-
talunya Central, i Blai Paco, 
president de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia.
Amb aquest conveni de col-
laboració l’entitat bancària 
BBVA reafirma la seva aposta 
pel teixit empresarial cata-
là de l’Anoia i per ser a prop 

Josep Maria Ustrell, 
director de l’Escola 
d’Odontologia de la 
Universitat de Barcelona

del territori amb iniciatives 
que donin suport al desen-
volupament del món econò-
mic i empresarial. En aquest 
sentit, i en el marc d’aquesta 
col·laboració, BBVA donarà 

suport al Fòrum Empresarial 
de la UEA, l’acte on es pre-
sentarà l’informe econòmic 
de la comarca i que inclourà 
les conclusions extretes dels 
fòrums empresarials territo-

rials i sectorials que l’entitat 
ha celebrat al llarg del 2016 
amb les empreses de l’Anoia. 
El Fòrum Empresarial de la 
UEA és un acte inèdit a la co-
marca, que reunirà a més de 
200 persones entre empresa-
ris, agents polítics i socials de 
la comarca, i tindrà lloc el 9 
de febrer de 2017 a Igualada.
Per la seva part, amb aquest 
acord, la UEA, una entitat 
sense ànim de lucre que té per 
missió potenciar el desenvo-
lupament econòmic de la co-
marca, busca poder seguir 
oferint avantatges compe-
titius a totes les empreses 
associades i apropar-los els 
millors productes i serveis 
financers, oferts per l’enti-
tat bancària.

Aquasos forma en primers auxilis 
a més de 400 estudiants de quart d’ESO d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’empresa de cardi-
oprotecció igualadina 
Cardiosos formarà a 

414 alumnes d’entre 15 i 16 
anys dels instituts d’Igualada 
en primers auxilis. L’activitat 
s’emmarca dins del programa 
d’Activitats i Recursos Educa-
tius (AIRE) d’Igualada. 
Les formacions que van co-
mençar la setmana passada a 
l’Escola Pia i a l’IES Pere Vives 
pretenen oferir coneixements 
mínims i bàsics fonamentals 
per fer front a una situació 
crítica. Així doncs, els profes-
sionals de Cardiosos expli-
quen la cadena de socors, la 
reanimació càrdio-pulmonar, 
el suport vital bàsic, la posició 

lateral de seguretat i espera, el 
funcionament d’un desfibril-
lador extern automàtic, com 
fer front a hemorràgies, con-
vulsions o a una obstrucció de 
la via aèria i com fer la mani-
obra de Heimlich per desobs-
truir-la, entre d’altres temes 
de primers auxilis. 
Les formacions que tenen una 

durada de 4 hores s’impartei-
xen en dues sessions de dues 
hores cadascuna. Els propers 
instituts que rebran aquest 
curs són l’Escola Anoia i l’Aca-
dèmia Igualada, i després, al 
març, seran els alumnes de 
l’IES Joan Mercader.
El gerent de Cardiosos, Pep 
Méndez, senyala que una for-

mació bàsica en primers auxi-
lis l’hauria de tenir tothom, i 
es mostra molt satisfet per la 
formació que impartiran als 
joves igualadins: “començar 
pels joves és un pas impor-
tant, tothom pot haver de 
fer front a una emergència i 
aquests estudiants ara podran 
enfrontar-s’hi amb més conei-
xements i sabent com actuar, 
quelcom fonamental”. 
Cardiosos és una empresa 
d’Igualada amb una àmplia 
trajectòria en l’àmbit de la 
formació sanitària, la cardi-
oprotecció i els serveis preven-
tius mèdics. La companyia del 
grup Aquasos, presta el servei 
de cardioprotecció a més d’un 
centenar de municipis d’arreu 
de Catalunya.  
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L ’Ajuntament d’Iguala-
da obre dimarts vinent, 
24 de gener, les ins-

cripcions per les activitats del 
equipaments cívics munici-
pals corresponents al període 
que va del mes de febrer al 
mes de juny de 2017. Es po-
den formalitzar per tres vies: 
presencialment als mateixos 
equipaments cívics, telefòni-
cament o a través d’Internet 
accedint al web www.igualada.
cat. Aquests dies s’ha repartit 
a totes les llars de la ciutat el 
programa d’activitats en for-
mat paper, que permet consul-
tar en detall totes les propostes 
i la mecànica d’inscripcions. 
En aquesta ocasió, pel que fa 
a l’apartat Cos i Ment, es pot 
participar en disciplines com 
pilates, ioga, tai-txi, txakres 
i meditació, tècniques hi-
popressives, reflexologia po-
dal, abdominals sense risc, 
estiraments musculars, gim-
nàstica suau i relaxació o mas-
satges relaxants, entre altres. 
Pel que fa a Manualitats i Ar-
tesania, el programa proposa 
endinsar-se en arranjaments 
de roba, dibuix i pintura, 
aquarel·les, llanes i fils, pasta 
de porcellana, bijuteria reci-
clada, tall i confecció, scrap-
booking, patchwork, restau-
ració de mobles, fotografia o 

Dimarts s’obren les inscripcions de les 
activitats als centres cívis municipals
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Mans Unides torna a 
organitzar el sopar de 
l’entitat 
per l’11 de febrer

El dia 11 de febrer, a les 9 del 
vespre, i al col·legi de les Mares 
Escolàpies  (c/ del Vidre)  l’en-
titat Mans Unides d’Igualada 
portarà  a terme el tradicio-
nal Sopar Solidari.  Cada any  
coincidint amb la Campanya 
Nacional de Mans Unides, que 
aquest any té com a  lema “El 
món no necessita més menjar. 
Necessita més gent compro-
mesa”  col·laboradors i amics 
compartiran un Sopar de ger-
manor.  Aquest any hi serà el 
Missioner  Juan Ángel Artiles 
Roberto CMF de la Parrò-
quia Tilomar/Salele, Districte 
Covalima, República Demo-
cràtica de Timor Oriental                       
que compartirà amb nosaltres 
les seves experiències a terres 
de missió i també ens explica-
rà com treballa Mans Unides 
en aquests països.
Tots sou convidats al sopar 
que té un cost de 7€. Amb 
aquesta col·laboració ajuda-
rem a finançar els projectes 
de la nostra entitat.  Per apun-
tar-se trucar al Telf. 93 803 31 
20 Sra. Dolors Mateu, abans 
del dia 8 de febrer.

El dimarts 14 de 
febrer, xerrada a l’Ate-
neu sobre la malaltia 
del Parkinson

L’Associació PARKINSON 
SOM TOTS presenta una 
nova xerrada-col·loqui a la 
sala LAB de l’Ateneu Iguala-
dí, el dimarts 14 de febrer a 
les 19.30 h. Anirà a càrrec de 
la neuropsicòloga Marta Al-
meria i serà moderada pel Dr. 
Miquel Aguilar. Aquesta ve-
gada el tema és “Els beneficis 
de les activitats socials en les 
malalties neurològiques i en el 
Parkinson”
Recordar-vos que cada segon 
dimarts de mes (el proper serà 
el mateix 14 de febrer) de 9 a 
10.15 del matí, al Centre Cívic 
Fàtima, hi ha una xerrada-col-
loqui sobre nutrició, a càrrec 
del nutricionista i fisiotera-
peuta Lluís Castelltort.

Sortida de l’Hospitali-
tat de la Mare de Déu 
de Lourdes a Vic

El proper diumenge 5 de Fe-
brer de 2017 es celebrarà la 
festa de Lourdes a Vic, en la 
que participarem les comar-
ques de l’Anoia, Bages i Oso-
na. La sortida serà a les 8:45 
hores del mati des de l’estació 
d’autobusos d’Igualada. 
En arribar a Vic les persones 
que ho desitgin podran visitar 
el Museu del Palau Episcopal 
o fer una visita guiada pel cen-
tre de la ciutat de Vic. A les 12 
del migdia celebració de l’Eu-
caristia a la Catedral, presidi-
da pel Bisbe Mons. Romà Ca-
sanova. 
Al voltant de les 14:30 hores al 
recinte de “El Sucre” podrem 
gaudir del dinar de germanor 
i a continuació un acte lúdic 
per celebrar el 50é aniversari 
de l’Hospitalitat de Lourdes. 
El preu de la sortida és de 30€. 
Les Inscripcions per poder 
participar a la sortida seran 
abans del dia 26 de gener tru-
cant els següents números de 
telèfon:  686 488 995  -  620 
601 950 places limitades.

Sorteig del Comerç 
del Nucli Antic d’un 
viatge a Roma

El grup de comerços Comerç 
Del Nucli Antic, comunica 
que el número seleccionat en 
el sorteig d’una escapada a 
Roma per a dues persones, és 
el 005379. Aquest número es 
correspon amb les quatre dar-
reres xifres del segon premi 
de la loteria del nen que es va 
fer el dia 6 de gener. Les bases 
del sorteig establien que si es 
donava el cas que el primer 
premi no s’hagués repartit 
entre els clients, es selecciona-
ria com a guanyador el segon 
premi.  La botiga que ha re-
partit el número premiat és la 
de roba infantil del carrer de 
l’Argent: Increscendo.
Els números per aquest sor-
teig es van repartir entre els 
clients del Comerç Del Nucli 
Antic. El portador de la but-
lleta premiada, es pot dirigir a 
l’agencia de viatges del carrer 
de l’Argent: Non Stop Travel.

modelisme ferroviari. 
L’apartat formatiu proposa 
un ventall que inclou logo-
pèdia, gestió de l’estrès, jocs 
de memòria, nutrició, hàbits 
posturals o escriptura creati-
va. Entre Fogons, la proposta 
culinària, torna a ser una de 
les més farcides, amb cuina 
per als més menuts i amb ta-
llers d’arrossos, de cuina de 
cap de setmana, de cupcakes, 
de llets vegetals, de raw food, 
de tapes i entrants vegetari-
ans, d’esmorzars saludables 
vegans, de fondant o de cuina 
vegetariana de temporada. 
Pel que fa als idiomes, l’ofer-
ta inclou anglès, francès, 
alemany i italià, des de la 
iniciació i l’ús pràctic de les 
llengües fins a diferents ni-
vells de conversa. En l’àmbit 
de l’activitat física es propo-
sa, entre altres, body jump, fit 
dance, iniciació al running, 

tonificació i gim music i, en 
l’àmbit de la música i els balls, 
hi ha alternatives com bhan-
gra, bollywood, salsa i bac-
hata, sevillanes, gospel, sar-
danes, country line dance o 
guitarra. L’aula de Noves Tec-
nologies oferirà possibilitats 
com manteniment de l’or-
dinador, iniciació en l’ús del 
mòbil, tauletes digitals, power 
point, xarxes socials o àlbums 
de fotos digitals. I, pel que fa 
a Embaràs i Petita Infància, es 
podrà participar en propostes 
com tècniques hipoprsesives 
amb nadons, ioga per l’emba-
ràs o massatges per nadons.  
Finalment, l’apartat de les 
sortides inclou en aquesta 
ocasió excursions a la Setma-
na Medieval de Montblanc, 
al Girona Temps de Flors o al 
Gran Teatre del Liceu, a banda 
de caminades a Jorba, la Mun-
tanya del Pi i Puig Aguilera. 

Curs gratuït d’especialització en neteja 
polivalent per a aturats
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Servei d’Inserció Es-
pecialitat (SIE), punt 
formatiu del programa 

Incorpora de La Caixa, orga-
nitza un curs gratuït de neteja 
polivalent. El curs s’adreça a 
persones en situació de major 
vulnerabilitat social, amb di-
ficultats d’accés al mercat de 
treball ordinari i amb dificul-
tat per accedir a altres tipus 
de formacions. 
La formació neix arrel de la 

necessitat creixent d’empre-
ses que requereixen perfils 
professionals més especia-
litzats. Aquesta necessitat es 
converteix en una bona opor-
tunitat per inserir laboral-
ment a persones en situació 
de major vulnerabilitat. 
El curs pretén facilitar con-
tinguts teòrics del perfil 
professional i proporcio-
nar pràctiques no laborals a 
les empreses que permetin 
l’aproximació a la realitat del 
treball als alumnes. Aques-

tes pràctiques permeten la 
coneixença de l’alumnat en 
pràctiques i es converteixin 
en una oportunitat per a una 
posterior contractació. 
El curs, de tres-centes hores, 
s’iniciarà el 30 de gener i fina-
litzarà amb pràctiques inclo-
ses, el 28 d’abril. Les persones 
interessades es poden posar 
en contacte amb el Servei 
d’Inserció Especialitzat (SIE), 
ubicat a l’Avinguda Andorra, 
28 o bé al telèfon 618520014 
(9 a 13h).  

Estigues informat cada dia a



La CUP denuncia tracte de favor del govern municipal en la 
contractació d’un servei per al comerç local per valor de 74.700 €
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Chacón compara la 
CUP amb Plataforma 
per Catalunya: “veig 
que han agafat el seu 
relleu en simplisme i 

demagògia”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a CUP ha denunciat 
aquesta setmana el que 
entenen un “tracte de 

favor” del  govern municipal 
i específicament de la tinent 
d’alcalde Àngels Chacón en la 
contractació d’un servei tec-
nològic que s’hauria fet “a dit” 
davant una empresa de recent 
creació per un extreballador 
de l’Ajuntament. El projec-
te, del qual en surt beneficiat 
el comerç igualadí a través 
d’Igualada Comerç -que presi-
deix el també regidor, del PSC, 
Xavier Figueres- va ser con-
cedit sense cap concurs previ, 
per un valor de 74.714€. Els 
regidors cupaires Albert Ma-
teu i Eva Pedraza van denun-
ciar el cas dimarts al vespre en 
roda de premsa, ocasionant el 
lògic enuig en el govern mu-
nicipal i a l’empresa, i també a 
Igualada Comerç.
Segons va dir Mateu, l’Ajunta-
ment va formalitzar l’octubre 
un contracte amb una empresa 
propietat d’un extreballador 
del departament de Dinamit-
zació Econòmica “quan aquest 
feia escassament un mes que 
havia deixat de treballar-hi.” 
El contracte,  consisteix en la 
creació d’una aplicació mò-
bil amb una gestió de dades 
d’anàlisi del comerç igualadí 
en base a la digitalització dels 
tiquets de compra, sota el nom 
Tickdi App.
La CUP denuncia, però, que 
l’acord econòmic es va fer 

Albert Mateu i Eva Pedraza (CUP), en roda de premsa.

“sense concurs públic, ator-
gant-lo directament a l’em-
presa tot i comptar amb escas-
sos mesos de vida i no tenir cap 
recorregut previ ni altre client 
que el propi Ajuntament”. Se-
gons va apuntar Mateu, la jus-
tificació de no fer cap concurs 
“es va fer amb uns arguments 
molt febles i, en aquest cas, es-
pecialment qüestionables”, bà-
sicament el fet que l’esmenta-
da aplicació mòbil la demanés 
prèviament per escrit Igualada 
Comerç a la regidora Chacón, 
i que aquesta “app” sigui única 
en el mercat. 
La CUP diu que en l’informe 

dora als periodistes. La titular 
de Dinamització Econòmica 
va defensar el projecte “que 
ens va demanar l’entitat per 
la seva innovació, és molt més 
que una aplicació mòbil, va 
més enllà, i és únic en el mer-
cat, així se’ns va certificar amb 
informes jurídics i tècnics. 
Aquí ho diu ben clar”, deia, 
amb els papers al davant. “Una 
empresa start-up no té clients, 
per això comença com diu el 
seu nom”, afirmava. 
Tot i que els cupaires mai van 
parlar d’il·legalitat, sinó més 
aviat d’ètica política, la regi-
dora del govern va treure tot 
l’arsenal per defensar-se, i es 
va anar escalfant a mida que 
parlava. “Sempre he estat dis-
posada com a regidora del go-
vern a resoldre els dubtes de 
tothom, fins i tot fora d’hores 
de feina, jo no tinc res a ama-
gar, però ara em trobo amb 
aquesta denúncia basada en el 

“només apareix la firma d’Àn-
gels Chacón, sense l’aval de 
cap tècnic. Que el primer en-
càrrec de l’empresa d’aquest 
extreballador sigui amb 
l’Ajuntament, assignat per la 
seva excap, és una pràctica ab-
solutament sospitosa de tracte 
de favor”. A més, en la roda de 
premsa que el novembre es va 
fer anunciant aquest projec-
te, la regidora va parlar d’una 
inversió de 50.000 euros, un 
21% menys del què realment 
costava. “Això demostra una 
voluntat deliberada de men-
tir”, deia Albert Mateu.

Chacón: “Tot està en regla”
Àngels Chacón va comparèi-
xer dimecres acompanyada 
d’un seriós i visiblement in-
còmode president d’Igualada 
Comerç, Xavier Figueres. “Tot 
està en regla i aquí teniu tots 
els papers per mirar-los tant 
com vulgueu”, va dir la regi-

Nous cursos del Consell Comarcal de formació per a joves
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 29 de desem-
bre, es va iniciar una 
nova edició del projec-

te Joves per l’Ocupació 2016-
2017 al Consell Comarcal de 
l’Anoia. Aquest any serà la 
cinquena edició del Projecte 
que es gestiona des del Consell 
Comarcal d’Anoia.
Joves per l’Ocupació és un 
Programa innovador de su-
port a l’experiència pràctica 
de persones joves desocupades 
entre 16 i 25 anys, i menors de 
30 anys en cas de persones 
amb un grau de discapacitat 
igual o superior al 33%, que 
combina accions d’orientació, 
tutorització i seguiment indi-
vidualitzat, formació i adqui-
sició d’experiència professio-
nal en empreses i que facilita 

la seva inserció laboral a les 
empreses i fomenta el seu re-
torn al sistema educatiu.
Dins les accions de formació 
professionalitzadora, el pro-
jecte a l’Anoia, realitzarà dues 

accions formatives: el curs 
Apropa’t al món del Cavall i el 
curs Apropa’t al món del Mo-
tor. Ambdues formacions te-
nen una durada de 300h amb 
possibilitats de pràctiques a 

empreses de la Comarca. 
Les preincripcions estan ober-
tes i cal adreçar-se al Consell 
Comarcal de l’Anoia, Plaça 
Sant Miquel nº 5 i demanar 
per Francina o Emma.

Aquest projecte està sub-
vencionat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, el 
Ministeri d’Ocupació i Se-
guretat Social i el Fons Social 
Europeu.

Àngels Chacón, amb Xavier Figueres per sortir al pas de la denúncia.

simplisme i la demagògia. Ens 
sona aquest estil barroer, per-
què en l’anterior mandat ja el 
tenia Plataforma per Catalu-
nya. Veig que la CUP agafa el 
seu relleu”.
Chacón es preguntava “si ara 
resulta que haver treballat a 
l’Ajuntament és una pena-
lització per poder tenir-hi 
tractes”, i sobre el fet d’haver 
“mentit” a la premsa sobre el 
preu de l’operació, reblava: 
“la xifra està a la pàgina web 
de l’Ajuntament”. La regidora 
va negar que l’extreballador 
municipal hagués tingut un 
tracte especial amb Igualada 
Comerç.
Xavier Figueres apuntava so-
bre l’assumpte que “la notícia 
no ens agrada, perquè en un 
moment de canvi i tant com-
petitiu, disposar d’eines mi-
llors és molt benvingut, nosal-
tres voldríem que es parlés del 
comerç en positiu”.



EL VENDRELL / LA VEU 

E l ple del Vendrell ha ai-
xecat molta expectació 
a causa de la polèmica 

que ha envoltat l’Ajuntament 
de l Vendrell els últims dies 
amb la revocació de les dele-
gacions a la regidora Eva Mata 
i amb la renúncia del regidor 
Josep Marrasé de seguir for-
mant part del Grup Munici-
pal d’Esquerra republicana de 
Catalunya i de la seva condició 
de regidor no adscrit.
El ple que s’ha celebrat aquest 
dimarts a la tarda ha tingut un 
punt clau: la moció presentada 
pel grup Municipal d’Esquer-
ra Republicana del Vendrell a 
favor de la gestió directa del 
servei de neteja viària i plat-
ges. En aquesta moció pre-
sentava diversos punts però 
finalment Eva Mata ha decidit 
que només se sotmetés a vo-
tació el primer punt “Iniciar 
els tràmits legals que siguin 
necessaris per determinar la 
forma de gestió més eficient i 
sostenible del servei de neteja 
viaria i platges en el termini 
que legalment sigui necessari”, 
ha citat la regidora Eva Mata. 
Davant d’aquesta moció Ru-
bén Suan del grup municipal 

El ple del Vendrell tomba 
una proposta d’ERC per 
municipalitzar la neteja

Discreció sobre la fusió de les 
patronals del Penedès i el Garraf

Som Poble, s’ha mostrat molt 
clar “No pot ser que vinguem 
a decidir si municipalitzem o 
no el servei quan no hi ha una 
informes per saber quina és 
l’opció més eficient” i ha afe-
git que “avui estem votant so 
volem que hi hagi un infor-
me. La llei ho deixa ben clar, 
la forma de gestió ha de ser la 
més eficient i sostenible, per 
tant, per saber-ho necessitem 
informes i qui voti en contra 
d’això, està votant en contra 
de la llei”. Finalment, no s’ha 
aprovat la moció, ja que la vo-
tació ha estat de 8 vots en con-
tra( 4 PSC, 3 CIU i 1 regidor 
no adscrit), 8 a favor (3 PxC, 
1 ERC, 2 Si Se Puede i 2 Som 
Poble) i 5 abstencions (3 C’s i 
2 PP), decidint el vot de quali-
tat de l’alcalde per desempatar 
i no aprovar la moció.
Tot i que finalment només 
s’ha votat el primer punt de 
la moció, gran part del ple ha 
girat envoltant a la proposta 
que presentava ERC. Davant 
d’aquesta proposta l’alcalde 
Martí Carnicer ha afirmat que 
la proposta és “una proposta 
plena d’il·lusions que no són 
reals, tots els punts queden 
desmuntats quan es toca de 
peus a terra i es veu la realitat”. 
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E l Comitè Executiu de 
l’Associació d’Em-
presaris del Garraf, l’Alt 

i el Baix Penedès (ADEPG) ha 
sortit al pas aquest dimarts del 
recent anunci de la Unió Em-
presarial del Penedès (UEP) 
respecte una fusió imminent 
de les dues patronals, i ha de-
manat “discreció” durant les 
negociacions. En un comuni-
cat, l’ADEPG ha admès que hi 
ha “certes possibilitats” d’arri-
bar a una entesa per fusionar 
les dues entitats, assegurant 
que l’acord “repercutiria molt 
favorablement” al teixit em-
presarial del territori. Amb 
tot, la patronal amb seu cen-
tral al Garraf ha remarcat que 
les negociacions “segueixen el 
seu curs sense major alteració” 
i ha fet una crida per a què les 
informacions públiques “no 

barrin el pas ni afectin el pro-
cés”.
Al mateix temps, l’ADEPG ha 
recordat que l’entitat té una 
base “associativa i assembleà-
ria”, de manera que, si final-
ment la direcció d’aquesta pa-
tronal i de la Unió Empresarial 
del Penedès apostessin per una 
fusió, caldria que la proposta 

fos validada pels socis “amb 
una majoria solvent”. Aquest 
és un pas que ahir dilluns 
també va senyalar el president 
de la UEP, Santi Carda, qui va 
anunciar que les negociacions 
amb l’ADEPG estaven “molt 
avançades”, però va supeditar 
la fusió al vistiplau de les res-
pectives assemblees.

Vilafranca acull al Consell de la Xarxa 
Europea de les Ciutats del Vi

VILAFRANCA / LA VEU 

Els membres del Consell 
d’Administració de la 
Xarxa Europea de Ciu-

tats del Vi Recevin es van reu-
nir a Vilafranca del Penedès el 
passat divendres 13 de gener 
per tractar els temes que la 
Xarxa desenvoluparà al llarg 
d’aquest any 2017.
Així, el Consell d’Adminis-
tració va aprovar obrir ca-
nals de comunicació amb 
diverses ciutats vitivinícoles 
franceses per tal de conèi-

xer el seu interès a optar a 
la nominació de Ciutat Eu-
ropea del Vi, i va aprovar 
també el reglament de l’edi-
ció del concurs La Selezione 
del Sindaco, entre d’altres 
temes de caràcter més tècnic 
i intern de la Xarxa, com pot 
ser la posada en marxa d’un 
Comitè Científic o la prope-
ra convocatòria del Comitè 
Tècnic.
Actualment, el Consell 
d’Administració està format 
per les ciutats que ostenten 
la presidència de les asso-

ciacions nacionals italiana, 
portuguesa i espanyola, a 
més a més de 3 ciutats més 
de cadascun d’aquests paï-
sos. Vilafranca del Penedès és 
ciutat fundadora de la Xarxa i 
des dels seus inicis ha format 
part del Consell d’Adminis-
tració, ostentant diversos càr-
recs al llarg dels anys.
Prèviament a la reunió del 
Consell d’Administració, 
l’alcalde de Vilafranca Pere 
Regull va fer una recepció 
oficial dels membres del 
consell a la Casa de la Vila.

c. Retir 40, 2n pis. Som professionals en selecció de personal.

LINKEDIN:
eina de marqueting personal i networking

Truca’ns i t ’informem! 620 284 980

En aquest taller aprendrem a promocionar-nos a Linkedin
 i aconseguir contactes professionals per generar oportunitats de negoci

Divendres 24 de febrer de 18:00- 21:00 h
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E ls grups de l’oposició 
han presentat una mo-
ció de censura conjunta 

a l’alcaldessa Vanesa González 
i el seu govern V365. Dimarts 
els grups del PSC, VA, Veïns 
amb Veu i DECIDE, a l’opo-
sició han presentat la moció 
de censura conjunta a l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí. 
Segons ha avançat la socialista 
Noemí Trucharte els grups de 
l’oposició donaran els detalls 
en una roda de premsa con-
junta. 
Serà el proper dimecres dia 31 
en què es convocarà un ple ex-
traordinari per tractar la mo-
ció i un termini de deu dies es 
farà la sessió amb aquest únic 
punt en l’ordre del dia en què 
constarà també la persona 
candidata a l’alcaldia que amb 
moltes probabilitats serà No-
emí Trucharte, del PSC, grup 
que va aconseguir més vots les 

eleccions municipals passades. 
Els regidors i regidores del 
PSC, VA, Veïns amb Veu i DE-
CIDE ostenten majoria per 
secundar la moció de censura 
a l’alcaldessa i a l’actual co-
alició de govern entre V365, 
ERC i CiU, que només té vuit 
regidors i governa en minoria, 
amb la qual cosa provocaran 
la destitució de l’alcaldessa 
Vanesa González i el canvi de 
govern al municipi.
Una moció de censura ha de 
ser proposada, al menys, per la 
majoria absoluta del nombre 
de regidors de l’Ajuntament, 
però amb la limitació que cap 
regidor podrà subscriure du-
rant un mateix mandat més 
d’una moció de censura.
La mera presentació de la mo-
ció en el Registre comporta 
“ope legis” la convocatòria del 
Ple de la Corporació, en sessió 
extraordinària i amb aquest 
únic punt en l’ordre del dia, 
per al dècim dia hàbil següent 

Moció de censura a l’Ajuntament de Vilanova del Camí
Els grups a l’oposició han presentat una moció de censura conjunta a l’alcaldessa Vanesa González

al del seu registre. La Secretà-
ria de la corporació ha de no-
tificar la convocatòria a tots els 
membres de la corporació en 
un termini de 24 hores. 
El ple municipal de dilluns 
al vespre ja va deixar palès el 

distanciament i la falta total 
d’acord de l’equip de govern 
amb els grups de l’oposició. 
Un ple ordinari (el primer de 
l’any) que es presentava com 
un dels més importants, ja que 
havia de debatre i aprovar els 

pressupostos municipals per 
aquest exercici. L’equip de go-
vern, però, va decidir a última 
hora retirar el punt de l’ordre 
del dia. L’evidència de la divi-
sió entre govern i oposició va 
marcar la resta del ple.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

E l distanciament i la 
falta total d’acord 
de l’equip de govern 

amb els grups de l’oposició 
ja va quedar palesa en el ple 
d’aquest dilluns. Un ple ordi-
nari (el primer de l’any) que 
es presentava com un dels més 
importants, ja que havia de 
debatre i aprovar els pressu-
postos municipals per aquest 
exercici. L’equip de govern, 
però, va decidir a última hora 
retirar el punt de l’ordre del 
dia. 
L’Alcaldessa Vanesa González 
va anunciar que retirava el 
punt motivada per “les de-
cisions preses a última hora 
pels diferents grups de l’opo-
sició” González va explicar al 
Ple que a dos minuts de l’inici 
de la sessió Veïns amb Veu ha-
via anunciat el vot en contra, 
quan estava previst que s’hi 
abstindrien. 
També des de VA van canvi-
ar el seu sentit del vot, d’abs-
tenció a en contra, el mateix 
dilluns al matí, segons va ex-
plicar l’alcaldessa i el PSC que 
havia pactat  a primers de set-
mana un vot a favor també va 

decidir a última hora no do-
nar suport als pressupostos.
Aquesta manca d’acord a dar-
rera hora va alimentar la invi-
tació de l’Alcaldessa als grups 
municipals als que va animar 
a presentar una moció de cen-
sura. “O ens deixeu governar o 
us poseu d’acord per governar 
vosaltres” va dir l’Alcaldessa.
Imma González, de DECIDE, 
va assegurar “haver perdut 
tota la confiança en l’equip 
de govern”. L’any passat, va 
dir la regidora, “DECIDE va 
ser l’únic grup que va votar a 
favor dels pressupostos”, però 
en aquest temps, va afirmar 
Imma González, “no s’han 
complert molts dels compro-
misos adquirits pel govern”. 
Des d’IPV-VV, Juan Manuel 
Cividanes va retreure al go-
vern la manca de diàleg per 
arribar a un acord i aprovar el 
pressupost. Va assegurar que 
“l’Alcaldessa no m’ha trucat 
mai en aquest any i mig però 
avui m’ha trucat tres vegades” 
Cividanes va lamentar que el 
govern no li faciliti la infor-
mació que demana i que “em 
permetria fiscalitzar l’acció 
de govern”. Va explicar que 
havia demanat en vàries oca-

sions documentació relativa 
a la gestió de l’aigua, “exis-
teix un contracte de fa més de 
75 anys amb Aigües de Rigat 
que és il·legal, va dir.  També 
va instar al govern a revisar 
el conveni signat amb  l’ACA  
perquè s’atribueixen despeses 
a l’Ajuntament que en el fons 
són competències de l’ACA, 
com la neteja de les lleres.
Francisco Palacios de VA tam-
bé va argumentar el canvi de 
posició del seu grup que en el 
passat pressupost es va abs-
tenir a canvi d’incorporar sis 
propostes. “D’aquestes sis, no-
més dues s’han portat a terme, 
per tant, creiem que les coses 
s’han fet tard i malament” va 
dir Palacios que va afegir que 
al govern del municipi “els so-
bra prepotència i els falta hu-
militat”.

Noemí Trucharte, PSC: “Ens 
ha instat fins a cinc vegades 
a fer una moció de censura. 
Si tan malament està, dimi-
teixi”
Pel que fa al PSC, Noemí Truc-
harte va iniciar el seu torn 
d’intervenció demanant un 
informe jurídic sobre la legali-
tat de retirar el punt dels pres-

supostos de l’ordre del dia i va 
preguntar al govern perquè la 
Secretària de la Corporació no 
ho havia raonat.
Pel que fa als pressupostos, 
Trucharte lamentava haver re-
but a migdia una trucada per 
confirmar el seu sentit de vot 
quan des del PSC esperaven 
des de dijous una resposta del 
govern respecte a la proposta 
que havien realitzat. Un vot 
favorable que estava condicio-
nat, primer, a la creació d’una 
partida pressupostària “de fins 
a 50.000 €” per a fer front a 
petites intervencions, i segon, 
a la convocatòria d’una roda 
de premsa per fer públic el 
compromís “perquè no confi-
em en la seva paraula” va dir 
Noemí Trucharte.
La regidora socialista va re-
criminar a l’Alcaldessa que els 
hagués instat fins en cinc oca-

sions a fer una moció de cen-
sura i la va convidar a dimitir 
“si tan malament es trobava”
Malgrat la confrontació que 
es va viure durant tota la ses-
sió plenària, l’Alcaldessa va 
acabar en un to conciliador i 
va assegurar que recollien el 
guant de l’oposició per ento-
mar una nova roda de con-
verses i acostar posicions. Un 
exercici que s’intueix difícil 
donada la manifesta manca de 
confiança dels uns i dels altres. 

Prospera una moció per cre-
ar un Consell Municipal de 
Comunicació
Tots els grups, a excepció de 
l’equip de govern van votar a 
favor de la creació d’un Con-
sell Municipal de Comunicació 
públic i plural, una moció pre-
sentada per DECIDE. La fun-
ció de consell serà elaborar la 
línia editorial de la informació 
municipal tenint en compte 
tots els segments de la societat 
vilanovina, segons diu el text, 
“basada en els valors de la tole-
rància i respecte a la diversitat 
cultural, i vetllarà per reflectir 
la participació ciutadana en els 
mitjans de comunicació amb 
transparència i pluralitat”.

El debat dels pressupostos es retira del Ple i evidencia un 
distanciament entre govern i oposició

L’alcaldessa Vanesa 
González va dir que re-
tirava el punt motivada 

per les decisions pre-
ses a última hora pels 

grups a l’oposició



El marxant vilanoví Jordi Fernández lliura un àlbum original
de la família del president Tarradellas a l’arxiu Maria Macià
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E l marxant vilanoví Jor-
di Fernández Gené va 
lliurar el passat dijous 

12 de gener un àlbum original 
de la família del president de la 
Generalitat Josep Tarradellas, 
a l’arxiu Maria Macià ubicat 
al monestir de Poblet. Fernán-
dez va localitzar la col·lecció 
de fotografies a Barcelona, i va 
decidir oferir-les a l’arxiu. En 
l’acte del lliurament hi eren 
presents la directora Maria 
Gavarró i Rodríguez i el Pare 
Abat de Poblet, Octavi Vila.
Són un total de 150 fotografi-
es que corresponen a l’època 

Jordi Fernández, en el moment del lliurament al monestir de Poblet, i una de les fotografies de l’àlbum familiar.

d’exili del que fou president de 
la Generalitat, a Saint Martin 

Le Beau (França). Si bé moltes 
d’elles tenen un caràcter mar-

cadament familiar, algunes 
també il.lustren trobades amb 

reconeguts personatges polí-
tics de l’època.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L a Fira del Camí Ral va 
tornar a tancar portes 
amb un èxit de partici-

pació, tant pel que fa al nombre 
de firaires com de visitants, que 
s’estima que hagin estat al vol-
tant dels 20.000.  Els espectacles 
al carrer, les activitats per a la fa-
mília i les exhibicions d’aus han 
tornat a ser un gran atractiu 
d’aquesta Fira que es va recu-
perar ara fa 19 anys per celebrar 
St. Hilari, patró del municipi. 
S’organitza des de Promoció 
Econòmica amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i amb 
encàrrec a Mapamundi Pro-
duccions.
Des de primera hora del matí, el 
carrer i la plaça Major van aple-
gar un bon nombre de públic 
d’arreu del territori català atret 
per les fires medievals. El temps, 
que en principi es preveia gèlid, 
també va donar una treva i no 
va restar públic a una de les fi-
res que el regidor de Promoció 
Econòmica, Jordi Barón, asse-
gura que és una de les més par-
ticipades dels darrers anys. 
La nova ubicació de les parades 
d’artesania i antics oficis al Camí 
Ral, és a dir el carrer Major i la 
plaça Major, explica Barón, va 
funcionar molt bé. Tot i que en 
moments de màxima afluència 
es podien col·lapsar momentà-
niament alguns punts, explica 
el regidor, la sensació general és 
que es podia passejar de mane-
ra força fluïda. 
Els artesans locals Espina de 

Ferro, Mel d’Antany, Artesania 
J.Pons, el Bahúl del Capitán, i 
Daycris, van tornar a participar 
a la mostra d’aquest diumenge. 
Tot i que encara no s’han reco-
llit les dades de les enquestes de 
satisfacció, els primers comen-
taris, explica el regidor de Pro-
moció Econòmica, són molt 
positius.
Les entitats locals van ocupar un 
espai de promoció a la plaça del 
mercat des d’on van mostrar el 
seu potencial i van fer gal·la de 
les activitats que organitzen. 

Artur Mas convidat d’honor 
de la Fira, visita les parades 
dels artesans i les entitats lo-
cals
L’expresident de la Generalitat 
de Catalunya, Artur Mas va ser 
el convidat d’honor d’aquesta 
Fira. Les autoritats locals van 
rebre Mas a l’Ajuntament on va 
signar el Llibre d’Honor. Mas va 
llegir la seva dedicatòria agraint 
a l’Ajuntament la seva invitació 
i “desitjant que les poblacions 
que han fet de pont entre cul-
tures, països i llengües deixin la 
seva empremta d’entesa i cordi-
alitat”. 
El regidor de Promoció Econò-
mica reconeix que la visita de 
Mas al municipi ha creat certa 
controvèrsia i ha demanat res-
pecte cap a les persones i les ins-
titucions siguin les que siguin. 
Durant la seva visita a la Fira, 
Mas va tenir gestos amables 
amb tothom qui s’acostava. Va 
fer-se fotos i va saludar als ar-
tesans i els responsables de les 

entitats locals seves. Des de Ta-
tanka, per exemple, el van ani-
mar a col·laborar amb les pro-
tectores, una petició que Mas 
va acollir de bon grat comprant 
una dels productes que promo-
cionaven. 
També va conèixer els joves del 
col·lectiu efímer Na Jerònima 
que van aprofitar per explicar 
el projecte de teatre històric en 
què estan treballant i que veurà 
la llum el proper 28 de gener.
La visita es institucional de Mas, 
va acabar amb una fotografia 
divertida amb la Pubilla i l’He-
reu de Vilanova del Camí, Cris-

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

D ins el programa cul-
tural de la Festa Ma-
jor de Sant Hilari 

es va presentar una iniciativa 
cultural de la qual fa dies se’n 
parla: el projecte Na Jerònima. 
Un grup de joves, de la mà de 
Cultura, preparen un especta-
cle basat en un cas de bruixeria 
esdevingut a la Vilanova del se-
gle XVII. Diumenge es va fer la 
roda de premsa per presentar 
alguns dels personatges i tam-
bé el cartell de l’espectacle que 
comptarà amb una cinquante-
na d’actors. Una representació 
que recull part d’un fet histò-
ric del qual se’n conserven els 
documents de l’acta judicial 
que va acusar una ciutadana 
vilanovina de fer pràctiques 
poc habituals i que aleshores es 
consideraven de bruixeria.
L’escenificació d’aquesta histò-
ria es portarà a terme el dia 28 
de gener, però demà dissabte, 
21 de gener, s’ha programat 
una activitat directament rela-
cionada amb l’obra de teatre. 
Es tracta d’una visita pel muni-
cipi, per explicar i contextualit-
zar la història. La visita comen-
çarà a 2/4 de 12 del matí i el 
recorregut serà Plaça Castells, 
carretera de Vilanova, carrer 
Carreró, plaça Major, carrer 
Major i església de Sant Hilari.
La representació del dia 28 de 
gener es farà a la plaça Ma-
jor, a les vuit del vespre, i els 
organitzadors han decidit no 
posar un preu d’entrada i fer 
taquilla inversa. Es recomana 
anar ben abrigats!

Na Jerònima 
presenta el cartell

La Fira del Camí Ral registra rècord de visitants 
i s’acosta a les 20.000 persones

tina Moreno i Marc Lumbreras.
Abans de la visita institucional, 
Mas es va trobar amb repre-
sentants locals i comarcals del 
PEDECAT. Un acte que es va 
obrir a simpatitzants i públic en 
general i en el qual hi van parti-
cipar altres autoritats com el Vi-
cepresident de la Diputació de 
Barcelona i Delegat de l’Àrea 
de Dinamització Econòmi-
ca, Marc Castells, la diputada 
Maria Senserrich, la Tinent 
d’Alcalde de l’Ajuntament 
d’Igualada,  Àngels Chacón o 
l’Alcalde de la Pobla de Clara-
munt, Santi Broch.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

E l programa “Diven-
dres” de TV3 visitarà, 
del 30 de gener a l’1 de 

febrer, la Pobla de Claramunt. 
Amb motiu de la Fira de la 
Candelera, l’espai televisiu 
presentat per Helena Garcia 
Melero i Espartac Peran, es 
desplaçarà a aquest municipi 
de l’Anoia.
Els poblatans i les poblatanes 
estan convidats a participar en 
l’emissió del magazín, que es 
farà des de la plaça de l’Ajun-
tament, el dilluns 30 de gener, 
a les 5 de la tarda; el dimarts 31 
de gener, a les 3 i a les 5 de la 
tarda, i el dimecres, a les 5 de la 
tarda. Es poden enviar fotogra-
fies del poble a www.divendres.
cat i els participants entraran 
en el sorteig d’un fantàstic cap 
de setmana.
“Divendres” s’emet després de 
la sèrie “La Riera”, entre 2/4 i 
3/4 de 5 de la tarda. En l’emis-

sió exterior el programa, que 
ja ha arribat a la vuitena tem-
porada, compta amb diferents 
apartats, com “Les paraules 
en ruta” amb Màrius Serra o 
“Amb ulls de nen”, on es desco-
breix com veuen el més petits 
el seu poble.
Els actes de la Fira de la Cande-
lera tindran lloc el dijous 2 de 
febrer, festa local, i el diumen-
ge 5 de febrer. El primer dia es 
faran diverses activitats que ja 

El programa Divendres de TV3 visita 
la Pobla de Claramunt

tenen una llarga tradició, com 
la missa solemne en honor a la 
patrona, la Mare de Déu de la 
Llet, i la benedicció de candeles, 
o la inauguració de l’exposició 
de pintors i pintores locals. El 
segon dia es farà el mercat d’ar-
tesania i alimentació, que arri-
barà a la novena edició, i que 
organitzen, conjuntament, la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament i l’empresa Mapamun-
di Produccions. 

LA POBLA DE C / LA VEU 

L’Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran de la Pobla de 
Claramunt organitza avui di-
vendres, un bingo especial 
d’hivern. L’activitat tindrà lloc 
a partir de 2/4 de 6 de la tarda 
al Teatre Jardí.
A mes de jugar al bingo, els as-
sistents també podran berenar. 
El preu del cartró serà de 0,50 
euros i els regals de les línies 
i dels bingos són obsequi de 
l’entitat organitzadora. 

Bingo d’hivern de l’Associació per a 
l’Oci de la Gent Gran

ANOIA / LA VEU 

L a delegada del Govern 
a la Catalunya Central, 
Laura Vilagrà va visitar, 

la setmana passada l’Ajunta-
ment de Jorba i, posteriorment, 
el de Masquefa.
A Jorba, la delegada va ser rebu-
da per l’alcalde, David Sànchez, 
i signava al Llibre d’Honor.Du-
rant la reunió que van mantenir 
l’alcalde va traslladar a la dele-
gada diversos aspectes. En re-
lació a l’escolarització, l’alcalde 
destacava que l’escola de Jorba 
és el primer centre que ofereix 
l’escolarització de nens d’un a 
tres anys, en un servei equipara-
ble al de la llar d’infants.
També es va parlar d’aspectes 
vinculats amb els serveis soci-
als, com el projecte del centre 
de dia que han recuperat des 
de l’Ajuntament i s’ha demanat 
la concertació de places amb la 
voluntat que pugui continuar 
endavant. Altres qüestions que 
es van tractar van ser les bones 
comunicacions, l’arranjament 
periòdic de camins i el mante-
niment del viari públic així com 
l’aposta decidida a implemen-

tar el porta a porta pel que fa als 
residus urbans.
L’alcalde, David Sànchez, du-
rant la reunió va traslladar a la 
delegada la necessitat de con-
solidar el castell de Jorba i el fi-
nançament de les obres.
Després de la visita a Jorba 
la delegada es va traslladar a 
Masquefa on va ser rebuda 
per l’alcalde, Xavier Boquete, 
acompanyat pels regidors del 
consistori.
Durant la trobada l’alcalde 
va transmetre a la delegada 
diferents aspectes. Entre ells 
alguns de relacionats amb les 
infraestructures viàries, com 
la petició de la connexió de la 
carretera B-224 amb l’autovia 
A-2. També, però, altres aspec-
tes territorials vinculats al nucli 
de la Beguda Alta, o la petició 
d’una comissaria dels Mossos 
d’Esquadra compartida amb la 
zona.
Abans d’acomiadar-se, l’alcalde, 
Xavier Boquete, va fer una va-
loració positiva de la trobada i 
la delegada, per la seva banda, 
explicava que tractaria tots els 
temes dels quals s’havia parlat 
per tal de trobar vies de solució.

La delegada del Govern 
Laura Vilagrà visità 
Jorba i Masquefa



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E n ocasió de la Festa Ma-
jor de Sant Vicenç, hem 
parlat una bona estona 

amb l’alcalde de Castellolí, 
Joan Serra. Els projectes en 
curs al poble, els que vindran 
en aquest mandat municipal, 
i els recursos que proveeixen 
el poble de més oportunitats, 
com Parcmotor o el Cam-
pus Motor, ocupen bona part 
de la xerrada que l’alcalde va 
mantenir fa uns dies a l’ajun-
tament, amb La Veu. 

Aviat farà dos anys des de les 
últimes eleccions municipals 
en les que va repetir d’alcal-
de.  Els projectes que tenia en 
el programa es van complint 
segons el previst?
No fa gaire dies ens vàrem 
reunir tot l’equip i vam fer el 
recompte de tot el que, durant 
la campanya, es va dir que 
faríem. Ens queda un 40%, a 
aquestes altures de mandat, la 
qual cosa vol dir que hem fet 
més de la meitat. Anem avan-
çats. 
I econòmicament?
Doncs estem bé, sanejats. Hi 
ha tots els semàfors en verd de 
la Diputació de Barcelona, que 
ens audita un cop cada any. El 
que passa és que tenim un so-
brefinançament degut al pla 
“Viure al Poble”, que al llarg 
d’aquest any i el vinent s’anirà 
posant en el seu lloc. Aquest 
pla, amb la pròrroga que es va 
fer, acabava el desembre del 
2015, i la intenció era acabar 
totes les obres en marxa.
Han estat doncs, quasi dos 
anys molt intensos.
Sí, el cert és que sí. Per exem-
ple, en el capítol d’esports 
està gairebé tot fet, només ens 
queda el desè aniversari de la 
Tuga, que serà l’any que ve i 
es farà tot un cap de setmana 
molt ple d’activitats.
Quines són les inversions 
més importants per aquest 
any 2017?
N’hi ha dues que ens fan es-
pecial il·lusió. Una d’elles és 
la principal, diríem, de tot 
el mandat, que és el cobri-
ment de la pista poliesportiva. 
D’aquesta manera passarem 
a tenir a Castellolí un lloc on 
poder fer competicions espor-
tives sense risc que faci mal 
temps, però al mateix temps 
un lloc gran per a fer esde-
veniments socials i culturals. 

“Volem fer el projecte del polígon terciari del Pla del Marino 
per tenir-ho tot a punt per a quan vingui una empresa”

Com que està al costat de l’es-
cola, també en podran gaudir 
com a pati o local si la necessi-
ten. Aquesta obra es comença 
aquest any, passat l’estiu, fi-
nançada per la Xarxa de la Di-
putació, i s’acabarà en el pri-
mer trimestre de l’any que ve.
D’altra banda, per primera 
vegada farem un aixecament 
arqueològic del castell. En 
l’anterior legislatura ja es va 
recuperar un espai com l’Es-
glésia Vella.
I amb notable èxit, pel que 
s’ha pogut veure en algunes 
ocasions.
Pensem que sí. Hem guanyat 
un espai per poder fer-hi es-
deveniments de tot tipus, des 
de misses fins a concerts, ac-
tes culturals... A diferent es-
cala, volem fer el mateix amb 
el castell. Sempre l’hem tingut 
molt a prop, és la part més alta 
de Castellolí, però mai s’hi 
ha fet res. Aquest any 2016 es 
va aconseguir que, amb una 
cessió per a 50 anys, el castell 
passi a ser públic, de l’Ajunta-
ment. La veritat és que la fa-
mília propietària ho ha posat 
molt fàcil, i és d’agrair. Per al 
primer trimestre d’aquest any 
tenim 50.000 euros de la Di-
putació per a una primera fase 
d’aixecament arqueològic i re-
cuperació d’una primera part 
del castell.
En què consistirà?
Començarem primer per a ga-
rantir la seguretat. Penseu que 
el castell s’està promocionant 
molt a nivell del projecte del 
Consell Comarcal “Anoia Ter-
ra de Castells” i cada vegada ve 
més gent. Primer es garantirà 
que l’estructura estigui segura 
per a les persones, i després es 
mirarà què hi ha sota terra, 
a veure què s’hi troba. Penso 
que serà molt motivador per 
a tots els castellolinencs. Ens 
permetrà saber com era el cas-
tell per dins, perquè ara no ho 
sabem encara, no està docu-
mentat.
Altres projectes?
Doncs per exemple marcar 
bé la Ruta de les Fonts, de la 
mateixa manera que ja tenim 
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“El cobriment de la 
pista poliesportiva i la 
recuperació del castells 

són els projectes més 
importants per aquest 

any”

Joan Serra, al balcó de l’Ajuntament de Castellolí.

Entrevista a l’alcalde de Castellolí, Joan Serra (ERC)

la Ruta de la Pedra Seca. D’al-
tra banda, tots els esforços que 
s’han fet al llarg d’aquest any 
passat en el Campus Motor, el 
Parcmotor i el polígon indus-
trial de Can Parera, pensen 
que en el 2017 es comença-
ran a veure els primers fruits. 
També estem endegant un al-
tre polígon, el del Pla del Ma-
rino, que esperem aquest any 
començar a desenvolupar-lo 
urbanísticament. Com a Cas-
tellolí podríem dir que lide-
rem de forma comuna amb 
molts més agents el Projecte 
d’Especialització i Competi-
tivitat Territorial (PEC), per a 
fer possible que siguem un re-
ferent en el vehicle autònom i 
connectat. L’Ajuntament i el 
Parcmotor són socis directes 
d’aquest pla, i esperem que 
se’ns doni aquest projecte, 
que duraria quatre anys i es 
finançaria amb diners euro-
peus. Seria molt positiu per 
a l’Anoia i per a Castellolí, se-
gur.
Parla d’aquest nou polígon 
del  Pla del Marino, quan el 
de Can Parera encara està per 
omplir...
Hi ha iniciatives per comen-
çar a omplir el de Can Parera, 
i esperem que vegin la llum 
aquest any. Però en referèn-
cia al Pla del Marino el que 
cal és fer el projecte, tenir-ho 

previst com cal, perquè això 
s’ha de fer amb temps. Cal fer 
la previsió de la urbanització, 
la parcel·lació, i deixar-ho a 
punt pel dia de demà. Que a 
la que hi hagi una empresa 
interessada es pugui urbanit-
zar de seguida. De fet, aquest 
polígon terciari és un dels 
compromisos del PEC per 
part de Castellolí, de manera 
que hi hagi un espai prop del 
circuit i del polígon on s’hi 
puguin instal·lar empreses de 
serveis, o tecnològiques.
Inicialment ja se’n va voler 
fer un, de polígon de serveis, 
i va tenir certa polèmica.
Tothom estava d’acord en 
què un polígon així era neces-
sari, on hi havia el problema 
era a la ubicació. Estava a la 
part superior del poble, amb 
l’autovia pel mig, l’impacte 
era molt gran, i els informes 
ho desaconsellaven... El del 
Pla del Marino està al costat 
de l’A-2, però en la banda del 
circuit, és més, quan estigui 
desenvolupat serà l’entrada 
principal de Parcmotor. Tam-
bé estem parlant de 7 hectàre-
es, quan abans eren quaranta. 
No té res a veure.
Tenir instal·lacions així a 
la llarga haurà de reportar 
beneficis importants per al 
municipi. Què fareu, quan 
els tingueu?
El somni de qualsevol família 
és poder treballar al costat de 
casa, i si pot ser sense ni haver 
d’agafar el cotxe. També serà 
molt positiu que el nostre 
poble sigui notícia per temes 
positius, això és un motiu 
d’orgull. Castellolí dóna un 

nom a un circuit de motor, 
i això és molt important... 
Home, el gran somni seria as-
solir que tots els serveis fossin 
gratuïts, com la llar d’infants, 
que ens consta molts diners.
I una residència d’avis?
En el programa electoral ho 
tenim com a projecte, però 
com a Centre de Dia. Però 
mira, tocant de peus a terra, 
diré tres coses que sí que ens 
serien molt útils a curt termi-
ni: un caixer automàtic, un 
supermercat, i una gasoline-
ra... Aquí, quan t’estàs que-
dant sense benzina, te n’has 
d’anar passat el túnel del 
Bruc, o bé a Igualada. Crec, 
però, que aquestes coses ens 
acabaran venint soles, perquè 
les empreses portaran diner 
i això provocarà que hi hagi 
una entitat financera; ara la 
gasolina es porta en cubes, 
però si hi ha una mica més 
d’activitat a Parcmotor s’aca-
barà posant una benzinera; i 
si hi ha més gent, algú aposta-
rà per un supermercat.
La situació política al poble 
ja està més calmada?
A nivell social estem molt 
bé. Antigament, fa cinc o sis 
anys,  hi havia molta divisió, i 
això va fer que ens presentés-
sim a les eleccions. Avui ja no 
és així, afortunadament. I, en 
el fons, aquí el que hi ha és un 
molt bon equip de col·labo-
radors. Hi ha el govern mu-
nicipal, però cada quinze dies 
ens reunim molta gent que hi 
diu la seva, i entre tots ens ho 
fem. L’important no és l’al-
calde, ho som tots, i tothom 
és benvingut.

“El nostre somni és que 
el poble tingui

 un caixer automàtic, 
un supermercat i una 

gasolinera”
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ANOIA / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia, Anoia Turis-
me,  ha posat en marxa 

un concurs entre els seus se-
guidors de facebook per do-
nar a conèixer els castells de 
la comarca i totes les històri-
es apassionants i personatges 
que s’amaguen darrere.
L’objectiu és dinamitzar el 
projecte “Anoia, terra de cas-
tells”, un projecte que vol des-
cobrir i incentivar les visites a 
aquestes construccions medi-
evals.
Cada mes, es publica una pre-
gunta sobre un castell de la 
comarca; la seva història, l’en-
torn o un personatge que el va 
habitar, i en joc es troben pro-
ductes i serveis dels diferents 
municipis de l’Anoia. 
El concurs es vincula amb una 
publicació al blog d’Anoia Tu-
risme, on se situa el context 
històric del castell, l’estat en 
què es troba, així com els dife-
rents punts d’interès o esdeve-
niments rellevants del muni-
cipi d’aquest.

La iniciativa, que va començar 
el passat mes de novembre, 
tindrà tanta continuïtat com 
castells i fortificacions hi hagi 
a l’Anoia. Ja s’ha fet el concurs 
del Castell de Vilademàger de 
La Llacuna i el del llegat me-
dieval d’Igualada. Aquest mes 
de gener el concurs se centra 
en el Castell de Jorba i les dues 
rutes de pelegrinatge que tra-
vessen la comarca.
Per tal de participar al concurs 
només cal tenir un perfil de 
facebook, compartir la publi-
cació i contestar correctament 
la pregunta plantejada com a 
comentari, dins el termini es-
tablert.

Anoia, terra de castells
El projecte Anoia, Terra de 
Castells, impulsat pel Consell 
Comarcal de l’Anoia amb el 
suport de la Diputació de Bar-
celona,  és un projecte que va 
néixer l’any 2014, per donar a 
conèixer el patrimoni arqui-
tectònic de castells i torres de 
la comarca. 
Les torres i castells de l’Anoia 
daten entre mitjans del segle 

X i mitjans del segle XI, època 
que els comtes de Barcelona, 
Osona-Manresa i Berga-Cer-
danya van ocupar i repoblar el 
territori, desplaçant els antics 
possessors musulmans. Quan 
la zona va deixar de ser prime-
ra línia de frontera, els castells 
van passar a ser el centre ad-
ministratiu dels nous senyo-
rius feudals. 
El projecte compta amb una 
aplicació mòbil “Anoia, terra 
de castells” amb la que es pot 
visualitzar tres rutes dedicades 
a moments històrics diferents, 
i cada castell inclou la presen-
tació dels seus personatges, 
amb una breu biografia i una 
descripció dels seus objectius 
i interessos. 
Per a saber-ne més i conèixer 
el desenllaç de la història de 
cada personatge, caldrà des-
plaçar-se al castell que indica 
l’aplicació. Una vegada allà 
es pot descarregar un àudio, 
a través del qual els visitants 
poden escoltar la història de la 
mà dels seus protagonistes. 
L’app està disponible en for-
mat iOS i Android:

Concurs mensual per promocionar “l’Anoia, terra de castells”

DIJOUS 19 DE GENER
Conferència “Història del nostre castell i el seu futur” del arqueòleg 
Xavier Bermúdez a les 20h, a LA Brillante

DIVENDRES 20 DE GENER
Acapte de sang
de 17h a 20h, al Consultori
4a festa de l’esport
a les 20h a La Brillante

DISSABTE 21 DE GENER
Sortida jove al Paintball* 
Gimcana 4x4*, a les 9h a La Brillante
Cuina divertida*
a les 16.30h al centre
22è Concurs de cuina*
al vespre a La Brillante
Actuació Quim Vila, a les 23h a la Brillante
Jocs per la mainada, 23h a la Brillante

DIUMENGE 22 DE GENER
Missa de Sant Vicenç 
a les 11h, a l’Església de Sant Vicenç
Espectacle de Màgia “Tea Time” amb el mag Txema**
a les 12h a La Brillante
Grup de teatre “La Brillante” de Castellolí ens 
presenten “Fuita” de Jordi Galceran**
a les 18.30h a La Brillante
Exposició de fotografies dels 25 anys de 
la festa major de Sant Feliu
Dissabte de 17h a 20h i diumenge de 12h a 14h i de 17.30h a 20h

*Inscripcions i bases a l’Ajuntament i a www.castelloli.cat
**Començada l’obra, l’accés restarà tancat.
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Aquest proper dissab-
te a partir de les 12 
del migdia tindrà lloc 

la inauguració de la primera 
ampliació funcional i d’espais 
del Centre de Dia Montbui. Es 
tracta d’un projecte que per-
metrà que el Centre de Dia 
montbuienc sumi els antics 
espais de la llar d’infants 
Montxic per tal d’encabir-hi 
alguns nous serveis per aug-
mentar les activitats de caire 
físic dels avis i àvies usuaris 
d’aquest servei.
L’ampliació funcional i d’es-
pais s’emmarca en l’acord de 
col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Montbui i la Funda-
ció Sanitària Sant Josep, l’ens 
que gestiona el Centre de Dia 
Montbui.
Dissabte s’estrenarà la prime-
ra fase de les obres, que s’han 
realitzat a l’antic edifici de la 
llar Montxic, on s’han creat 
nous espais. Així, a l’edifici 
adjacent a l’actual centre de 
dia s’ha enderrocat un envà 
per crear una nova sala d’ac-
tivitats de psicomotricitat i 
logopèdia. En els nous espais 
també es podran potenciar 
activitats de formació i ta-
llers cognitius. Els treballs han 
permès construir dos nous la-
vabos , un d’ells geriàtric.
Amb l’actuació, el Centre de 
Dia Montbui incorpora 450 
metres quadrats de superfíci-
es (300 de pati exterior i 150 
d’ampliació en espais interi-
ors).
Per a una fase posterior que-
da la construcció d’una nova 
connexió entre els dos edificis 
(amb una espectacular bòve-
da-lluernari), que permetrà 
un accés ràpid i còmode entre 

els diferents edificis del centre 
de dia. 

Ampliació de places, l’objec-
tiu final
Aquesta ampliació és la pri-
mera fase d’un projecte més 
ambiciós. L’Ajuntament de 
Montbui està treballant per 
aconseguir que, a més d’una 
ampliació funcional, es pugui 
aconseguir ampliar el nom-
bre de places i lògicament el 
d’usuaris del centre. 
Per tot plegat, i conjuntament 
amb la Fundació Sanitària 
Sant Josep, s’està treballant en 
una segona fase de l’ampliació 
dels espais i dels serveis, amb 
la qual es podrien aconseguir 
més places de Centre de Dia 
en aquest servei (entre 5 i 10 
places noves). La Generalitat 
de Catalunya serà finalment 
qui tingui la darrera paraula 
d’aquesta possible ampliació.
Cal recordar que el Centre 
de Dia Montbui és un dels 
principals serveis del Centre 
de Serveis Municipals Nucli 
Antic. L’equipament, que es 
va inaugurar el maig de l’any 
2010 ofereix serveis per a la 
gent gran com ara acolliment 
i convivència, cuina i manu-
tenció, atenció personal en 
les activitats de la vida diària, 
suport familiar, bugaderia, 
perruqueria i podologia, en-
tre d’altres. També es realit-
zen múltiples tasques amb els 
usuaris del servei, com ara ac-
tivitats de rehabilitació, tracta-
ments de fisioteràpia, estimu-
lació cognitiva, rehabilitació 
del llenguatge, orientació die-
tètica, educació sanitària, for-
mació de suport a les famílies 
i cuidadors, tallers i activitats 
lúdiques i recreatives, sortides 
culturals i d’oci, etc.

Demà s’estrenen les obres 
d’ampliació d’espais del 
centre de dia Montbui

MONTBUI / LA VEU 

M ontbui va celebrar 
durant el passat 
cap de setmana la 

seva Festa Major d’Hivern, 
en commemoració del patró 
Sant Maure. 

La màgia omple de gom a gom 
la Sala Gran de Mont-Àgora
Sense cap mena de dubte l’ac-
tivitat més destacada d’en-
guany va ser el Festival de Mà-
gia celebrat dissabte a la tarda 
a Mont-Àgora, amb la Sala 
Auditori plena de gom a gom 
per veure un magnífic recital a 
càrrec de Jammes Garibo, “El 
mago Félix” i els efectes “La-
serman”. Sens dubte aquest es-
pectacle familiar de màgia va 
complir amb escreix totes les 
expectatives, omplint la sala 
de gom a gom (422 entrades 
venudes). 
Un dels actes tradicionals i 
més plens de simbolisme va 
ser la tradicional ofrena del 
ciri votiu, realitzada diumen-
ge, coincidint amb la celebra-
ció del patró Sant Maure. L’al-
calde Teo Romero en nom del 
municipi va fer la tradicional 
ofrena del ciri votiu. 
Durant el cap de setmana es 
van dur a terme nombroses 
activitats. Així, divendres al 
vespre una vintena de perso-
nes van assistir a la presenta-
ció del conte infantil “Habi-
tantes en el planeta”, de Piedad 
Martos. La presentació es va 
fer a Mont-Àgora i va anar a 
càrrec de la Regidora de Cul-
tura montbuienca Montserrat 
Carricondo i de Joan Sabater, 
que va exposar la trajectòria 
de l’autora amb molta emoti-
vitat.
També divendres es va dur a 
terme al CCC La Vinícola la 
tradicional nit de monòlegs, 
que enguany es va limitar a 
l’actuació del “showman” i 
monoleguista Miguel Angel 
Marín.
Paral·lelament al Nucli Antic 
es va organitzar la desena Nit 
de la Butifarra, amb sopar i di-
ferents jocs per als assistents.
El dissabte al migdia la bibli-
oteca Mont-àgora va acollir 
una sessió de l’Hora del Conte 
en anglès i taller sota el títol 
“The princess and the Pea”. 
L’activitat va anar a càrrec 
de Montlingua. I al vespre, a 
l’Ateneu Cultural i Recreatiu, 
va tenir lloc el Sopar de Sant 
Maure, amb sorpresa i bingo. 

Exitosa Marató Solidària de 
Zumba
Diumenge al matí es va ce-
lebrar a Mont-Àgora una de 
les propostes més destaca-
des d’aquesta Festa Major 
d’Hivern: per primer cop en 
aquestes dates i a la Sala Gran 
de Mont-Àgora es va dur a 
terme una Marató Solidària 
de “Zumba”, la qual anirà a 
càrrec d’Eva Copoví i del seu 
grup de ball. Prop d’un cen-
tenar de persones van parti-
cipar en aquesta activitat lú-
dico-musical, amb un marcat 
caire solidari. Els productes de 
neteja recollits, i que eren ne-
cessaris per poder participar 
a la Marató de Zumba, es van 
destinar al Banc dels Aliments 
de Montbui. Hi va col·laborar 
amb l’activitat l’entitat “Ar-
tesanas de Corazón” i també 
l’empresa Acustic Anoia. La 
regidora de Benestar Social 
Aurora Fernández vol agrair 
públicament “a totes les per-
sones que van col·laborar en 
l’organització i desenvolupa-
ment d’aquesta Marató. Tant 
a Eva Copoví, com a les per-
sones que van participar a la 
Marató, a l’entitat Artesanas 
de Corazón i a Acustic Anoia 
per la seva col·laboració des-
interessada”.
Diumenge es van dur a ter-
me les darreres activitats de la 

Festa Major d’Hivern al Nucli 
Antic: el tradicional vermut, 
un torneig de dòmino, un tor-
neig de dòmino, una projecció 
infantil i una xocolatada van 
posar el punt i final a la fes-
ta més cultural del calendari 
anual montbuienc.

Una Festa Major d’hivern més 
“màgica” que mai

L’Ajuntament de Montbui, a 
través de l’empresa Moix, ha 
finalitzat la primera fase de re-
posició d’arbrat en alguns in-
drets del municipi. L’actuació 
ha permès la plantació de 13 
exemplars d’acàcies de Cons-
tantinopla (“albizia julibris-
sin”) a la carretera de Valls i a 
les darreries de la sortida sud 
del nucli principal (parc anti-
gues promocions FBEX). A la 
mateixa carretera de Valls s’ha 
plantat un nou exemplar de 
Chitalpa (“chitalpa tashken-
tensis”). I en aquesta primera 
fase de reposició d’arbrat s’ha 
plantat un nou exemplar de 
morera (“morus alba”) al nucli 
de La Mallola. L’actuació ha su-
posat un cost de gairebé 5.000 
euros. Properament és previst 
ampliar aquesta reposició d’ar-
brat en altres indrets del terme 
municipal montbuienc.

Actuació de 
reposició de l’arbrat

Marató solidària de zumba. /

Presentació del llibre de Soledat Martos. /
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LA LLACUNA / LA VEU 

L ’Ajuntament de la Lla-
cuna ha encarregat 
l’arranjament del talús 

urbanitzat de la riera de la 
Molinada, situat a l’alçada del 
carrer Pont de la Molinada i 
amb un superfície d’uns 400 
m2. La pluja que baixa per 
aquest carrer pentina el talús 
de terres i matolls, i l’erosió, 
el pas del temps i l’acció hu-
mana ha provocat que es des-
mantelli bona part del mur 
de pedra.
L’obra, que s’emmarca en la 
voluntat de l’Ajuntament de 
dur a terme actuacions de 

millora de la Llacuna, preveu 
construir un mur d’escullera 
que salvi el desnivell existent 
entre el carrer Pont de la Mo-
linada i la llera de la Riera de 
la Molinada, i que solucioni 
el drenatge de la pluja.
Es preveu que en tot moment 
es puguin mantenir la circu-
lació de vianants i els acces-
sos a la zona, i la circulació 
de vehicles, sempre que sigui 
possible, per donar accés als 
garatges particulars propers. 
La intervenció té un cost total 
uns 68.500 euros subvencio-
nats per la Diputació de Bar-
celona dins el Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”  

                CONVOCATÒRIA  D’ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA 

Temporada 2016-17
Data: 2-02-2017. Lloc: Sala d’Actes del Pavelló de les Comes.  
C/ Carles Riba s/n
Hora: a les 19:30h en primera convocatòria i a les 20:00h en 
segona convocatòria.

Ordre del dia:
1.- Informe de Presidència.
2.- Regularització de les quotes de socis jubilats.
3.- Pagament de matrícula per als nous participants a partir de la temporada 
2017/18.
4.- Aprovació del pagament a càrrec dels socis de les despeses de gestió 
generades pel cobrament del carnet de soci per aquells abonats que 
fraccionin el pagament domiciliat amb més d’un termini.
5.- Venda talonari per al sorteig d’un gran premi per evitar pujar les quotes 
mensuals d’hoquei base i carnets de soci. 

Manel Burón Peñalba   Martí Ollé
President IHC    Secretari IHC

S’arranja el talús urba-
nitzat de la riera de la 
Molinada a la Llacuna

ÒDENA / LA VEU 

Ò dena celebrarà l’úl-
tim diumenge de 
gener la Fira dels 

Torrons coincidint amb la ce-
lebració del seu copatró Sant 
Sebastià. Així el diumenge 28 
s’aplegaran a la Festa Major 
del nucli antic del municipi 
firaires i artesans que recorda-
ran la història dels avantpas-
sats a través de diferents acti-
vitats, atraccions, exposicions, 
el mercat de pagès i el tradici-
onal joc de la cucanya. 
Per enguany s’esperen moltes 
novetats com la realització 
en directe de torrons guirlac-
he (un dolç fet bàsicament 
d’ametlles i caramel solidifi-
cat típic de moltes zones de 
l’antiga corona d’Aragó: Ara-
gó, Catalunya i la Comunitat 
Valenciana) o una màster class 
de receptes de cuina fetes amb 
les sobres dels torrons.
Aquesta serà la segona edició 
de la Fira dels Torrons després 
que l’any passat l’Ajuntament 
recuperés aquesta festivitat 
que el 1996 s’havia deixat de 
celebrar i havia passat a deno-
minar-se només Fira de Sant 
Sebastià. L’esdeveniment té els 
seus orígens el 1984 quan ja es 
recordava com antigament els 
firaires aprofitaven la festivitat 
de Sant Sebastià per a vendre 
els torrons que havien sobrat 
de Nadal.

Història de la Fira dels tor-
rons
A l’entorn de la capella de Sant 
Sebastià, en un dels extrems 
del terme d’Òdena va sorgir 
la Fira d’Òdena, celebrada el 
dia de la seva festivitat, el 20 

de gener. Era una barreja de 
festa popular, un petit mercat 
ramader i una celebració re-
ligiosa. Els pagesos del terme 
es barrejaven amb els merca-
ders, fusters, cistellers, cor-
doners, calderers, agroguers, 
argenters, escrivans, advocats, 
metges, teixidors de cotó i lli, 
serrallers, armers, paraires, fa-
bricants d’aiguardent, esquila-
dors, criats, sacerdots, ferrers, 
sastres, sombrerers, cerers, 
boters, espardenyers, perpun-
ters i d’altres menestrals de la 
contrada.
Fins a final del segle XIX la 
Fira d’Òdena es va continuar 
celebrant entorn de la capella 
homònima, fins que el 21 de 
desembre de 1879, l’Ajunta-
ment d’Òdena, presidit per 
l’alcalde, Mariano Carner, 
propietari de can Mercader 
de Brines, aprovà el canvi de 
situació. El 29 del mateix mes 
la reconeguda impremta Aba-
dal va editar un pòster, del 
qual encara es conserva algun 
exemplar, que va anunciar pú-
blicament aquest acord muni-
cipal. Així, a partir del gener 
de 1880 la Fira es va celebrar 
al poble, a la Plaça de la Cons-
titució, plaça situada dins del 
recinte del castell d’Òdena, 
davant mateix de la desapa-
reguda església parroquial de 
Sant Pere Apòstol. Uns anys 

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

Per Sant Sebastià arriba la Fira 
dels Torrons d’Òdena

LA LLACUNA / LA VEU 

Del 9 de gener al 21 de juny 
l’escola Vilademàger compta-
rà amb un monitor de suport 
per a tots els nens i nenes que 
tinguin una mica més de di-
ficultat en l’aprenentatge o 
necessitin un reforç puntual i 
es que l’Ajuntament de la Lla-
cuna, gràcies a una subvenció 
de la Diputació de Barcelona,  
ha incorporat un monitor de 
suport a l’escola que hi dedi-
carà 5h setmanals.
La incorporació d’aquest 
monitor ha estat possible 
gràcies al programa “La mi-
llora de l’èxit escolar” de la 
Diputació de Barcelona, que 
pretén afavorir l’escolarit-
zació positiva dels alumnes 
que es troben a l’ensenya-
ment obligatori,  amb el dis-
seny d’estratègies i la imple-
mentació d’accions globals 
en el territori. 

L’Ajuntament incorpora 
un monitor de suport a 
l’escola Vilademàger
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CAPELLADES / LA VEU 

A questa setmana s’ha 
estrena la nova web 
de l’Ajuntament de 

Capellades, més moderna, 
intuïtiva i optimitzada per 
a mòbils, amb l’objectiu de 
millorar la informació, trans-
parència i els tràmits dels 
veïns i veïnes de Capellades 
amb l’Ajuntament. Tal i com 
ha manifestat el regidor de 
Comunicació, Jaume Solé, 
“aquesta nova web permetrà 
oferir uns continguts que tèc-
nicament no eren possibles 

amb l’anterior. Vull agrair el 
suport de l’Àrea de Presidèn-
cia i la Direcció dels Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corpo-
ratius de la Diputació de Bar-
celona que ens ha permès que 
puguem fer aquesta nova web, 
sense despeses”.
Aquests dies s’està acabant 
d’ajustar els continguts i fun-
cionalitats de la web. Per això, 
si els usuaris detecten man-
cances o anomalies tècniques, 
poden posar-se en contacte 
amb l’Ajuntament enviant un 
correu a:
cape.comunicacio@capellades.cat

L’Ajuntament de 
Capellades ha estrenat 
una nova pàgina web

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dimarts, 17 de 
febrer, ha arrencat la 
programació cultu-

ral de la Biblioteca El Safa-
reig de Capellades amb una 
nova Hora del Conte, que ha 
fet tornar la Clara Gavaldà 
a presentar noves aventures 
als seus petits seguidors. En 
aquesta ocasió amb “Contes 
de cap per avall”, on res és el 
que sembla: princeses intrè-
pides que es saben treure les 
castanyes del foc, llops fe-
rotges que resulten ser més 

tendres que un tros de pa i 
un osset valent i decidit que 
vols assemblar-se a la Rín-
xols d’Or. L’hora del Conte és 
sempre a les sis de la tarda. La 
programació de la Biblioteca 
viurà una setmana especial 
del 23 al 29 de gener amb te-
màtica especial Star Wars. A 
la Biblioteca s’ha preparat un 
centre d’interès amb tots els 
continguts, en llibres, còmics, 
contes, pel·lícules i músiques 
que es disposen. A més a més 
el dimarts 24 la Laia Corxet 
farà a les set de la tarda una 
xerrada per explicar tots els 

Nova Hora del Conte a la Biblioteca 
El Safareig

detalls d’aquesta saga que tri-
omfa arreu del món des de fa 
anys. I els divendres 27 de ge-
ner, a les sis, es farà un taller 
de jumping clay per fer amb 
aquest material la figura del 
poderós mestre Yoda. Cal ins-
criure’s prèviament, ja que les 
places són limitades.
Finalment, la programació 
d’aquest gener a la Biblioteca 
El Safareig inclou la presenta-
ció del llibre “Peguera i l’ho-
me de gel”, segon volum de la 
trilogia sobre la Guerra Civil 
de Ramon Riba i Soler, a par-
tir de les set de la tarda.

CAPELLADES / LA VEU 

E l mes de desembre s’ha 
aprovat a Capellades 
una ordenança que re-

gula la tinença d’animals. Les 
mesures s’han donat a conèi-
xer a través d’una campanya 
que ha repartit díptics infor-
matius per totes les llars de la 
vila i que es poden descarregar 
a la pàgina web capellades.cat
Dins aquesta nova regulació 
s’ha previst diferents actuaci-
ons. Una d’elles serà instal·lar 

senyals indicatius sobre alguns 
aspectes rellevants de l’orde-
nança. També, s’habilitarà un 
espai per a gossos, a la zona de 
la Font Cuitora, que ara ma-
teix és a punt d’iniciar-se.
Ara com ara la Policia Local 
s’encarrega d’informar als 
usuaris sobre aquesta nova 
normativa, d’obligat compli-
ment per a totes les persones 
propietàries d’animals.
Tal i com detalla el regidor de 
governació, Sergi Pérez, “la 
tinença d’animals i, sobretot 

Campanya de tinença d’animals
el seu impacte en la via pú-
blica, és un dels temes que 
treballarem de manera inten-
sa durant aquest exercici. En 
aquest sentit, volem habilitar 
un espai per tal que hi puguin 
estar de manera lliure, a la 
Font Cuitora, darrera el Parc 
de Bombers. Hem començat 
el registre d’animals, ja que 
ara és obligatori que tothom 
qui tinguin un animal domès-
tic li posi un xip i el registri al 
cens. Hi anirem treballant, in-
formant a tothom”.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte es farà 
una nova jornada de 
botigues al carrer, on 

els establiments associats trau-
ran una parada amb productes 
rebaixats de preu. A més a més 
hi haurà animació pel carrer 
de la mà del Grup de Joves del 
Grup Teatral de Capellades.
Aquesta és la darrera proposta 
de la Campanya de Nadal de 
Capellades Comerç. Una de les 
més destacades ha estat els vals 
de compra, que s’han repartit 
durant totes les festes a les dife-
rents botigues. Dissabte passat, 
amb la presència del regidor de 
Promoció Econòmica, Àngel 
Soteras, es va fer el sorteig en-
tre totes les butlletes. El primer 
premi, dotat en 1.000 euros, ha 
anat per Enric Sánchez, qui va 

omplir la seva butlleta a Ex-
pert Electrodomèstics Martí. 
El segon premi, valorat en 500 
euros, es va donar des de Ca 
l’Emília, per a Montserrat Alió. 
I el tercer premi, de 250 euros, 
va ser per la Ramona, que va 
fer la seva compra a Congelats 

Capellades Comerç tanca la 
campanya de Nadal amb un dissabte 
de Botigues al carrer

La Gamba.
Els tres afortunats estan con-
vocats per aquest dissabte a les 
9:30 del matí per fer l’entrega 
dels vals de 25 euros, amb un 
màxim de 100 euros per esta-
bliment, que s’hauran de gastar 
el mateix dissabte 21 de gener.

CAPELLADES / LA VEU 

A quest mes de gener 
s’acaba el primer 
curs de català que 

s’ha organitzat a Capellades 
en col·laboració amb el Con-
sorci per a la Normalització 
Lingüística, on han participat 
una quinzena de persones.
El dimecres 8 de febrer con-
tinuaran les classes en el se-

güent nivell, adreçat a perso-
nes que ja porten un temps 
vivint a Catalunya i estan 
familiaritzades amb el cata-
là. Les sessions es faran a la 
sala d’actes de la Biblioteca 
El Safareig els dilluns i dime-
cres de 10:30 a 12:30 i estan 
obertes a tothom qui vulgui 
inscriure-s’hi. Cal adreçar-se 
a l’Àrea d’Educació, a la ma-
teixa Biblioteca.

Acaba el curs de català 
de nivell més bàsic i 
s’obre les inscripcions 
per al següent
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Sempre atens a la prevenció
 AMPLIEM ELS NOSTRES SERVEIS amb:

LOGOPÈDIA
Eva Galtès 

PODOLOGIA
Ingrid Calaf 

Vine a informar-te al
Passeig Mossèn Jacint Verdaguer, 55
Local 10 - 08700 IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01
info@bocaaboca.cat

centre dental juvenil i familiar

MASQUEFA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mas-
quefa continua treba-
llant en la millora de 

l’espai públic del municipi 
i, en especial, en l’adequació 
dels carrers, places i voreres 
del nucli urbà i les urbanitza-
cions a fi de garantir una mo-
bilitat més segura i una convi-
vència més harmònica entre 
vianants i vehicles. 
En aquest sentit, aquesta set-
mana la Regidoria d’Obres i 
Serveis ha iniciat els treballs 
d’ampliació de la vorera de 
la cruïlla de l’Avinguda Ca-

talunya amb el carrer Xic de 
l’Anyé, dotant aquest lloc de 
pas habitual de vianants d’una 
millor practicabilitat i, sobre-
tot, assegurant una major se-
guretat de les persones que hi 
circulen cada dia.
L’ampliació de la vorera se 
suma als treballs realitzats 
al llarg del darrer any a dife-
rents punts de Masquefa en el 
marc del Pla de Mobilitat de 
l’Ajuntament, que té per ob-
jectiu optimitzar la circulació 
al municipi i millorar aquells 
aspectes de la via pública que 
són susceptibles de generar si-
tuacions de risc o inseguretat. 

L’Ajuntament amplia la 
vorera de la cruïlla de 
l’Avinguda Catalunya 
amb Xic de l’Anyé

MASQUEFA / LA VEU 

A quest cap de setmana 
veurà la llum el nou 
i renovat skatepark 

de Masquefa. Després de les 
millores de seguretat i de du-
rabilitat que l’Ajuntament va 
aplicar a l’equipament al llarg 
del 2016, aquest dissabte 21 de 
gener es durà a terme la inau-
guració oficial del skatepark 
del Turó del Met amb una jor-
nada lúdica organitzada, con-
juntament, per la Regidoria de 
Joventut i la comissió “Skate 
Masquefa”, a qui el consistori 
agraeix el seu suport i col·labo-
ració directa.

Exhibicions, concursos i com-
peticions
L’acte d’inauguració del reno-
vat skatepark començarà dis-
sabte 21 de gener a les 10:30 
h. Al llarg de tota la jornada, 

l’entorn del Turó del Met aco-
llirà un variat programa lúdic 
i festiu amb diferents exhibici-
ons, concursos i competicions 
de patinatge. De les 11:30 h. 
a les 12 h., s’obrirà el període 
d’inscripcions per participar a 
les competicions de scooter i 
skate en les categories de me-
nors de 16 anys i majors de 16 
anys. El concurs de scooter es 
durà a terme de les 12 h. a les 
14 h.; mentre que de les 15 h. 
a les 17:30 h., serà el torn per 
a la competició de skate. Men-
trestant, al llarg de tot el dia hi 
haurà una exhibició de graffiti; 
i l’activitat clourà a les 17:30 h. 
amb una xocolatada popular.

Un skatepark renovat
Els patinadors i curiosos que 
aquest cap de setmana s’acos-
tin al Turó del Met podran 
veure de primera mà les tas-
ques de remodelació i restau-

Tot a punt per inaugurar el renovat 
skatepark del Turó del Met a Maquefa

ració del skatepark que l’Ajun-
tament de Masquefa va dur a 
terme durant els passats mesos 
d’octubre i novembre per do-
nar resposta a les necessitats 
expressades pels usuaris i jo-
ves que acostumen a utilitzar 
aquesta instal·lació. L’actuació 
va consistir en la substitució 
dels antics elements prefabri-
cats per nous mòduls de for-
migó, més resistents a la seva 
utilització i segurs per als pati-
nadors.
L’espai skatepark de Masquefa, 
inaugurat l’any 2011, és una 
zona esportiva a l’aire lliure 
amb diferents elements disse-
nyats per a la pràctica del pati-
natge o skate, fets amb materi-
als que garanteixen la seguretat 
dels practicants alhora que en 
minimitzen el soroll. S’adreça 
a patinadors que volen perfec-
cionar la seva tècnica en acro-
bàcies.

MASQUEFA / LA VEU 

L ’esport masquefí està 
d’enhorabona. L’idil·li 
que la vila manté amb 

la muntanya i el ferm com-
promís que el teixit associatiu, 
la societat civil i l’Ajuntament 
demostren en l’impuls del 
món de l’esport ha vist recom-
pensat el seu esforç. El portal 
web “Runedia”, plataforma 
de referència per als amants 
i practicants de l’esport de 
competició a l’aire lliure i amb 
una mitjana de 660.000 visites 
mensuals, ha premiat la cursa 
de Les Tres Fonts com a tercer 
millor trail curt (menys de 15 
quilòmetres) de l’Estat espa-
nyol del 2016.
La prova, que el passat 23 
d’octubre va celebrar tot just 
la seva segona edició, està 
organitzada per “Trail Mas-
quefa” i compta amb la col·la-
boració de l’Ajuntament, qui 
felicita enèrgicament a l’enti-
tat per la consecució d’aquest 
prestigiós premi i per la tasca 
ingent que aquesta duu a ter-
me en el foment de la pràctica 
esportiva al municipi i en la 
difusió dels valors inherents al 
món de l’esport.
Enrique Gómez, regidor d’Es-
ports, posa en valor la feina 
feta des de l’associació “Trail 
Masquefa” i assegura que 

“aquest guardó és un reco-
neixement merescudíssim a la 
feina de tantes i tantes perso-
nes que, de forma totalment 
altruista, inverteixen part del 
seu temps en fer realitat pro-
jectes com aquest que són un 
exemple de solidaritat, es-
portivitat i comunió. El Trail 
Les Tres Fonts és, amb només 
dues edicions, una referència 
en el món dels trails i la millor 
constatació que quan les coses 
es fan bé i amb il·lusió, el re-
sultat acaba sent tot un èxit”.
El rànquing confeccionat per 
“Runedia” ha estat elaborat 
amb els vots i els comentaris 

de més de 49.490 usuaris que 
han participat en les diferents 
proves organitzades arreu de 
l’Estat espanyol durant el 2016 
i que han compartit les seves 
opinions amb la comunitat 
d’aquest portal web, així com 
per la valoració dels membres 
d’un jurat format per atletes 
d’elit que han provat per-
sonalment cadascuna de les 
proves. A l’hora de definir els 
premis, s’han valorat aspectes 
com l’organització de la pro-
va, el preu, l’ambient existent, 
els serveis oferts, la qualitat 
del recorregut o la dificultat 
presentada.

La cursa de Les Tres Fonts, escollida ter-
cer millor trail curt de l’Estat espanyol 



32  |  ANOIA SUD
LA VEU

Divendres, 20 de gener de 2017

VALLBONA / LA VEU 

L ’escola pública Josep 
Masclans de Vallbona 
d’Anoia coordinarà 

durant els cursos 2016-17  i  
2017-18   un projecte euro-
peu Erasmus+ on hi partici-
paran també escoles de Po-
lònia, Romania i Lituània. 
És un projecte a l’entorn de 
la sostenibilitat i  hi parti-
ciparan tots els alumnes del 
centre, des de pàrvuls 3 anys 
fins a 6è de primària. Totes 
les activitats a realitzar estan 
dividides en 4 blocks dife-

rents en funció de l’edat dels 
alumnes :
Bloc 1 : treball al voltant de 
l’ús didàctic del material de 
rebuig, activitats que es rea-
litzaran amb els alumnes de 
3 a 5 anys.
Bloc 2: treball de seguiment 
de la vida d’un paper i un 
plàstic amb la participació 
de tots  els alumnes de cicle 
inicial de primària.
Bloc 3: treball al voltant del 
consum responsable, origen 
dels productes, petjada ecolò-
gica... Aquest treball el realitza-
ran els alumnes de cicle mitjà.

Projecte europeu a l’escola Josep 
Masclans de Vallbona

Bloc 4:  on els alumnes de ci-
cle superior faran un estudi 
sobre l’origen i el consum de 
l’aigua en les famílies.
La participació en aquest 
projecte implica la realitza-
ció d’activitats i l’intercanvi 
de les mateixes en llengua 
anglesa, així com el despla-
çament de mestres i alguns 
alumnes a  algun dels països 
participants. Per portar-ho a 
terme comptem amb  la par-
ticipació de les famílies,  així 
com la de les entitats locals 
dels municipis de tots els paï-
sos participants.

VALLBONA / LA VEU 

E l 16 de gener de 2017, 
el Butlletí  Oficial de 
la Província, ha publi-

cat l’anunci de la licitació pel 
servei de bar-restaurant de la 
piscina i de les pistes de pàdel 
de Vallbona.
A la web de l’Ajuntament, es 
poden consultar el Plec de 
Clàusules administratives 
particulars del contracte de 
gestió, explotació i manteni-
ment de les instal·lacions del 
servei de bar-restaurant de la 
piscina i de les pistes de pà-

del, mitjançant concessió ad-
ministrativa. El termini del 
contracte és d’un any, pror-
rogables a dos anys més, fins 
a una durada màxima de cinc 
anys.
La presentació de propos-
tes s’haurà de fer al Registre 
de l’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia en horari d’oficina, 
dins dels 15 dies naturals, a 
comptar des del següent de la 
publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Provín-
cia. Així, el darrer dia per pre-
sentar proposicions serà el 31 
de gener 2017 a les 14 hores.

Concurs per la concessió 
del bar-restaurant de la 
piscina i de les pistes de 
pàdel de Vallbona

PIERA / LA VEU 

E l Carnaval és cada cop 
més a prop i des de 
l’Ajuntament es vol 

animar a la ciutadania a for-
mar-ne part i a convertir la 
nostra celebració en una de 
les més participatives de la co-
marca de l’Anoia. És per això 
que el proper dilluns 23 de ge-
ner s’oferirà una reunió infor-
mativa a les 20 hores a l’edifici 
de l’Ajuntament, amb la in-
tenció d’explicar als pierencs i 
pierenques què han de fer per 
inscriure’s en el concurs de 
carrosses i comparses.
El tret de sortida al Carnaval 
serà el dia 24 amb la celebració 
de la rua de l’escola bressol El 

Gall Mulalt i una festa infantil 
a la nau de Cal Sanahuja. El 
dia 25 serà el torn del Carna-
val d’adults amb la desfilada 
de les carrosses i les compar-
ses i premis per als dos millors 
grups de cada categoria, que 
es lliuraran en finalitzar la 
rua.  Les persones interessades 
en participar-hi cal que for-
malitzin la inscripció de for-
ma presencial a l’Ajuntament 
o enviant un correu electrònic 
a l’adreça cultura@ajpiera.cat.
El dia 26 de febrer se celebra-
rà el Carnaval infantil a la nau 
de Cal Sanahuja i, finalment, 
la festa s’acomiadarà de tots 
els pierencs i pierenques el dia 
1 de març amb el tradicional 
enterrament de la sardina.

Comencen els 
preparatius del 
Carnaval 2017 a Piera

PIERA / LA VEU 

L ’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF) de Pi-
era ha rebut el Premi 

Rossend Montané que atorga 
cada any la Diputació de Bar-
celona a aquells projectes que 
han destacat en l’àmbit de la 
prevenció d’incendis forestals. 
En aquest cas, el reconeixe-
ment ha estat per la rehabi-
litació del dipòsit d’extinció 
d’incendis de Ca n’Aguilera, 
un punt d’aigua d’alta impor-
tància estratègica donat que es 
troba a pocs quilòmetres del 

Parc Natural de la muntanya 
de Montserrat i de diverses 
urbanitzacions.
Els treballs van començar al 
mes de juny, després que una 
dotació dels Bombers de la 
Generalitat va detectar una 
anomalia en la lona del dipò-
sit durant un control rutina-
ri. El punt d’aigua va quedar 
inoperatiu, i va ser en aquest 

Reconeixement a la tasca 
de l’ADF de Piera

L’agrupació ha rebut 
el premi a la prevenció 

d’incendis forestals, que 
atorga cada any la Di-
putació de Barcelona, 
pel projecte de rehabi-

litació del dipòsit de Ca 
n’Aguilera

moment quan es van inici-
ar les gestions per resoldre el 
problema. Des de l’ADF han 
volgut destacar la col·labora-
ció dels diferents cossos de se-
guretat i administracions que 
va fer possible reduir el temps 
de reparació i minimitzar el 
seu cost. El dipòsit va tornar 
a estar operatiu a mitjans del 
mes d’agost.
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L a secretaria general 
d’Esquerra Republica-
na i diputada, Marta 

Rovira, va visita el passat di-
vendres les poblacions de Sant 
Martí Sesgueioles, Calaf i Els 
Prats de Rei (Alta Segarra) per 
a conèixer les inquietuds del 
territori i les polítiques que 
s’estan duent a terme. 
La visita va comença a mig 
matí al municipi de Sant Mar-
tí Sesgueioles, on la secretaria 
general va ser rebuda per l’al-
caldessa Rosa Narbona, els re-
gidors del consistori i altres re-
presentants comarcal d’ERC. 
Després d’una productiva re-
unió a la seu de l’ajuntament, 
amb signatura del llibre d’ho-
nor inclosa, Rovira va passejar 
pel poble, visitant comerços i 
restaurants per tal de captar 
les preocupacions dels veïns 
i respondre a tots els dubtes 
que li van plantejar. 
Des de Sant Martí Sesgueio-
les, la diputada es va traslla-

dar a Calaf, en què l’alcalde 
Jordi Badia la va rebre a la 
seu consistorial per tractar els 
principals temes del municipi 
i l’Alta Segarra. Rovira va es-
tar acompanyada per la també 
diputada Alba Vergés, que va 
atendre d’igual manera les de-
mandes del batlle. En acabat, 
tota la comitiva es va trobar al 
Casal de Calaf, amb militants, 
regidors, alcaldes i simpatit-
zants d’ERC per a compartir 
un dinar i poder parlar de 

Marta Rovira visita l’Alta Segarra per 
a conèixer les inquietuds del territori

forma distesa de les qüestions 
d’actualitat. 
Per tancar la jornada, la secre-
taria general dels republicans 
va visitar el poble de Prats 
de Rei, on va signar el llibre 
d’honor de l’ajuntament i va 
tenir l’oportunitat de veure, 
acompanyada per l’alcaldes-
sa Cristina Mas i els regidors 
el museu municipal sobre les 
troballes històriques de Prats. 
La visita va ser doncs, molt 
productiva per una i altra part.

CALAF / LA VEU 

E l conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya, 

Josep Rull, ha visitat Calaf 
aquest diumenge on, després 
de la recepció oficial a l’Ajun-
tament, ha assistit a la tercera 
representació dels Pastorets. 
El conseller ha fet la visita 
acompanyat de la directora 
dels Serveis Territorial de la 
Catalunya Central del seu de-
partament, Míriam Sort.
En arribar al consistori, Josep 
Rull s’ha trobat amb l’equip 
de govern de l’Ajuntament i 
s’ha interessat especialment 
pels Pastorets de Calaf i per 
l’entitat que hi ha darrera. Se-
guidament ha signat el Llibre 
d’Honor del consistori i ha re-
but de mans de l’alcalde, Jordi 
Badia, una rèplica en miniatu-
ra del campanar i l’església de 
Sant Jaume.
En finalitzar la recepció a l’edi-
fici consistorial, el conseller i 
tota la delegació s’han despla-
çat fins al Casal on l’esperaven 
representants d’aquesta en-
titat per mostrar-li l’equipa-
ment i els preparatius previs 
a la representació dels Pasto-
rets. Abans de veure l’espec-
tacle, ha pogut saludar a Mn. 

Valentí Miserachs, autor de la 
música dels Pastorets de Calaf, 
que també ha gaudit d’aquesta 
sessió. A més, s’ha trobat amb 
Maria Senserich i David Bon-
vehí, diputats del Partit De-
mòcrata Català al Parlament 
de Catalunya, que aquest diu-
menge també eren a Calaf per 
veure els Pastorets.
 
Centenari del text de Folch i 
Torres
Si en l’edició de l’any passat 
Els Pastorets de Calaf cele-
braven 90 anys, enguany es 
commemora el centenari dels 
Pastorets de Josep M. Folch i 
Torres, que fa que per a orga-
nitzadors, actors i col·labora-
dors aquesta sigui una tem-
porada especial. Justament, 
Lenke Kovács, comissària del 
Centenari dels Pastorets de 
Josep M. Folch i Torres, també 
es trobava aquest diumenge 
entre el públic. 

Últimes funcions a Calaf
Resten encara dues funcions 
d’aquests espectaculars pas-
torets, que es faran els diu-
menges que resten del mes de 
gener a les 17.30 hores. Les en-
trades es poden adquirir anti-
cipadament a través del por-
tal: entrades.casaldecalaf.cat

El conseller Josep Rull 
visita Calaf i gaudeix 
dels seus Pastorets

S. M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Aquest passat divendres, el Ser-
vei de Joventut de Sant Martí 
Sesgueioles va activar un qües-
tionari online per tal que els 
joves puguin expressar la seva 
opinió respecte al futur Espai 
Jove de Sant Martí Sesgueioles.
Des de l’Ajuntament s’està tre-
ballant per tal de poder oferir 

un espai adaptat als interes-
sos dels joves del poble. Amb 
aquest procés participatiu, el 
Consistori podrà conèixer la 
seva opinió així com les seves 
necessitats.
El qüestionari és obert a joves 
d’entre 12 i 29 anys.
L’enllaç al formulari es troba a 
la web de l’Ajuntament, www.
sesgueioles.cat.

Com t’agradaria que fos l’Espai 
Jove de Sant Martí Sesgueioles?

COPONS / LA VEU 

La trobada es va celebrar 
el 14 de gener a Copons 
amb l’objectiu de deba-

tre sobre el desencaix entre la 
normativa i la realitat i les seves 
conseqüències, i plantejar pro-
postes que puguin ser incorpo-
rades en futures legislacions en 
l’àmbit urbanístic i territorial.
Els assistents a la trobada orga-
nitzada des de l’Associació de 
Micropobles, entre els quals hi 
va haver representants de mu-
nicipis associats i no associats, 
tècnics de Consells Comarcals i 
arquitectes municipals, van po-
sar en comú les dificultats amb 
què es troben per a complir una 
normativa “feta des dels despat-
xos” i sense tenir en compte les 
característiques de la ruralitat. 
Sobre aquest concepte, hi ha la 
demanda explícita d’incorpo-
rar-lo en l’imaginari social i po-
lític com la realitat que és, més 
enllà del seu valor paisatgístic.
Entre d’altres temes, es va deba-
tre sobre els criteris restrictius 
de tipus urbanístic de la nova 
llei d’urbanisme, la qual es con-

sidera que té poc en compte la 
vessant social, i dificulta el po-
blament i creixement dels mu-
nicipis, que veuen com la tortu-
osa legislació no s’adapta a les 
necessitats de la població rural. 
Les directrius de contingut del 
catàleg de masies, els POUM, 
les subvencions dels ens supra-
municipals, les possibilitats de 
generar vida als micropobles o 
el valor que se li atorga al ter-
ritori són alguns dels molts as-
pectes que es van posar sobre la 
taula.
D’altra banda, es va proposar 
la creació d’una comissió de 
treball formada per alcaldes i 
tècnics municipals amb la fi 

de desenvolupar i presentar les 
demandes sobre l’adequació 
de la normativa als diferents 
grups parlamentaris i entitats 
institucionals. Precisament, el 
Director General d’Urbanisme, 
Agustí Serra, convidat a la tro-
bada, va excusar la seva absèn-
cia i es va comprometre a valo-
rar les propostes sorgides de la 
reunió.
L’Associació de Micropobles 
de Catalunya va acordar, final-
ment, emetre un comunicat so-
bre el contingut de la reunió. El 
document es treballarà entre els 
assistents a la trobada i la resta 
de municipis associats en el de-
curs dels propers dies.

L’Associació de Micropobles 
de Cataluna es van reunir a Copons
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S et són els projectes que 
s’executaran durant 
aquest any 2017 a tra-

vés dels primers pressupostos 
participatius promoguts per 
l’Ajuntament Calaf. Els vila-
tans han dit la seva i han situat 
en primera posició, amb 380 
punts, el projecte de millores 
al barri de La Pineda. Gràcies 
a les adhesions aconseguides, 
també es duran a terme el 
‘Projecte pati’, per l’adequació 
del pati de l’Escola Alta Segar-
ra, la millora de l’enllumenat 
de la pista de bàsquet del Pa-
velló poliesportiu municipal, 
la rehabilitació de la façana de 
la Unió Calafina, l’actuació al 
bosc del Rentador i s’adquiri-
rà un nou equip de so i llum 
per a les festes de la població.
En total, la partida que el con-
sistori ha destinat a aquests 
primers pressupostos parti-
cipatius és de 50.000 euros, 
motiu pel qual cap de les pro-
postes podia superar els 10.00 
euros pressupost. D’aquesta 
manera, se’n podien executar 
un mínim de cinc. D’acord 
amb els resultats i el pressu-
post de cada un, es podran 
executar els sis primers pro-
jectes amb més punts però, 
a més, també podrà veure la 
llum, tot i que en part, la mi-
llora dels parcs infantils, que 
ha quedat en setena posició.
 
Alta participació
565 ciutadans de Calaf han 
votat en els primers pressu-
postos participatius que ha 

impulsat l’Ajuntament de Ca-
laf. Això representa un 19,5% 
del cens electoral que estava 
format per totes aquelles per-
sones empadronades i majors 
de 16 anys. La majoria de les 
votacions s’han fet a través 
del portal on-line creat espe-
cialment per a aquestes vota-
cions. En total 532 persones 
n’han fet ús, mentre que 33 
han optat per emetre els seus 
vots presencialment a l’edifici 
consistorial on s’havia habili-
tat una urna.
Justament, aquest matí, la se-
cretària de l’Ajuntament de 
Calaf, Encarna Ferrando, ha 
obert aquesta urna i s’ha pro-
cedit al recompte d’aquests 
punts.
El regidor de Participació 
Ciutadana del consistori ca-
lafí, Jordi Fitó, s’ha mostrat 
molt satisfet ja que considera 
que “més enllà dels projectes 
guanyadors hem de valorar la 
important implicació que ha 
tingut la gent del poble, pri-
mer presentant les propostes 
i després amb les votacions. 
Això demostra que quan ofe-
reixes l’oportunitat d’escollir, 
la gent vol dir-hi la seva”.

Èxit de participació en els primers pressupostos 
participatius de Calaf

PROJECTES ORDENATS SEGONS RESULTAT VOTACIONS

1. Millores a La Pineda: Instal·lació de passos de vianants i millores viàries a la plaça 
de Catalunya del barri de La Pineda. 9.138,80 €
2. Projecte pati: Millorar les instal·lacions de l’Escola Alta Segarra amb una taula de 
ping-pong, bagul de resina, carro per transportar llibres, dues taules, bancs i caseta 
de fusta. Pintar una paret amb pintura de pissarra i dos murals, un amb espai ro-
còdrom. 6.369,44 €
3. Millora a la pista de bàsquet. Millora de l’enllumenat de la pista de bàsquet del 
Pavelló poliesportiu municipal. 6.009,83 €
4. Rehabilitació de façana. Rehabilitació de la façana de la Unió Calafina. 9.946,20 €
5. Actuació al bosc del Rentador: Habilitar un espai d’oci familiar i juvenil equipat 
amb barbacoes i bancs al bosc del Rentador. Instal·lació de tanques a la vora del riu 
i piques al costat de les barbacoes. 8.526,64 €
6. Nou equip de so i llum. Adquisició d’un equip de so i llum per a les diverses acti-
vitats que organitza ‘La Polseguera’ al municipi. 3.382,54 €
7. Millora dels parcs infantils. Millora i reforma dels parcs infantils per tal de fer 
accessibles i segurs els espais per als infants. Manteniment de les zones verdes adja-
cents.10.000 €
8. Carril bici i carrer peatonal. Adequació d’un carrer peatonal i carril bici en el 
tram que va del barri de La Pineda al nucli del poble de Calaf. 9.969,77 €
9. Activitat alumnes IES. Poder programar activitats i sortides per a tots els alumnes 
independentment del seu poder adquisitiu. Les activitats proposades són llenguat-
ge musical, anglès, escacs i jocs de taula així com sortides trimestrals al Saló del 
còmic, a esquiar i a un esdeveniment esportiu. 8.428 €
10. Adequació Sala de Fusta. Adequació i millora de la Sala de Fusta del Casal de 
Calaf. Insonorització, millora de les instal·lacions, cabina de control de llum i so, ca-
blejat des de l’escenari a la cabina i equipament per a classes teatre i dansa. 10.000 €
11. Espai per a infants: Instal·lació i adequació d’un espai de trobada i joc per a 
infants i famílies a l’antic Institut Municipal de Formació Permanent. Condiciona-
ment d’una aula i dotació de mobiliari i joguines. 4.000 €
12. Nous instruments. Adquisició d’instruments musicals de percussió per acom-
panyar cercaviles i correfocs de gegants i diables. 1.981,20 €
13. Dispensadors de bosses: Instal·lació de papereres amb dispensadors de bosses 
per a la recollida d’excrements de gossos. Aquest nou equipament aniria acompa-
nyat d’una campanya de sensibilització i informació. 1.000 €
14.  Pas elevat de vianants: instal·lació d’un pas de vianants elevat al passeig de San-
ta Calamanda per reduir la perillositat d’aquest punt. 4.000-6.000 €
15.  Nou equip de so. Adquisició d’un nou equip de so per a la Unió Calafina desti-
nat a ús propi i per a les entitats acollides. 9.441,63 €
16.  Nou equip d’il·luminació. Disposar d’un nou equip d’il·luminació per a la Unió 
Calafina i per a les entitats acollides. 9.977,30 €
17.  Mercat de Dansa 2017. Impulsar el Mercat de Dansa 2017, festival de cultura 
popular i dansa amb diversos espectacles de diferents tipus de dansa i ball. 9.800 €
18.  Nou sistema de projecció: Adquisició d’un nou projector per a la Unió Calafina 
destinat a ús propi i per a les entitats acollides. 9.982,50 €

Nº DE VOTS

380 punts

335 punts

333 punts

264 punts

229 punts

197 punts

191 punts

167 punts

147 punts

138 punts

108 punts

108 punts

78 punts

73 punts

29 punts

24 punts

16 punts

7 punts

CALAF / LA VEU 

A vui divendres, 20 de 
gener, finalitza el 
termini per propo-

sar candidats per als premis 
primers premis de la Nit de 
l’Esport i la Cultura 2016 
que es lliuraran durant una 
gala que se celebrarà, el pro-
per 3 de febrer, en el marc de 
la Festa Major de Santa Ca-
lamanda. Amb aquests guar-
dons es vol reconèixer a les 
persones i entitats locals que 

han destacat pels èxits asso-
lits o per la promoció que 
han fet de l’esport i la cultu-
ra durant l’any 2016. Es posa 
en valor, així, el seu esforç, 
la dedicació i disciplina que 
fan que el municipi tingui un 
ampli i variat calendari d’ac-
tivitats esportives i culturals.
Un altre dels objectius dels 
premis és el reconeixement de 
trajectòries destacades en el 
món cultural i esportiu. Alho-
ra es vol destacar, promoure, 
afavorir i fomentar noves inici-

atives individuals o col·lectives 
en tots els àmbits de l’esport 
i la cultura que contribueixin 
de manera notable i continua-
da en la millora del panorama 
esportiu i cultural calafí.
Cal destacar que qualsevol 
persona de Calaf pot proposar 
candidats per a cada una de les 
modalitats dels premis, ja si-
gui per a cultura o esports. Per 
fer-ho, cal presentar una pro-
posta raonada a través del full 
que caldrà lliurar al Registre 
Municipal de l’Ajuntament. 

Per poder ser guardonat en 
qualsevol de les categories, 
excepte per al Premi Alta Se-
garra de l’Esport o el Premi 
Alta Segarra de la Cultura, cal 
estar empadronat a Calaf o 
pertànyer a una entitat espor-
tiva o cultural inscrita en el 
registre municipal d’entitats.
A més, per als guardons de la 
categoria Alta Segarra poden 
fer les propostes de les candi-
datures qualsevol persona resi-
dent a un municipi de la Man-
comunitat de l’Alta Segarra.

Avui finalitza el termini per presentar candidatures 
per als primers premis de l’esport i la cultura de Calaf

 L’Ajuntament de 
Calaf ha convocat, 

per primera vegada, 
aquests guardons que 
es lliuraran durant la 
celebració de la Nit de 
l’Esport i la Cultura, el 
divendres 3 de febrer, 
durant la Festa Major 

d’Hivern



L’IHC es jugarà el passi a la final four 
de la CERS davant el potent Viareggio

L’IHC, en terres alemanyes. / REMSCHEID IGR

HOQUEI / LA VEU

P làcid partit en terres 
alemanyes de l’Iguala-
da, que es va tornar a 

imposar a l’IGR Remscheid, 
aquest cop per 3 a 6. Els homes 
de Ferran López van disputar 
el partit condicionats per una 
considerable càrrega física 
dels entrenaments de l’última 
setmana, però es van mostrar 
encertats de cara a porteria i 
van superar el global de l’eli-
minatòria per un contundent 
17 a 4.
El partit va començar amb 
sorpresa. Al segon trenta, 
l’equip local s’avançava en la 
primera jugada del partit. Da-
niel Strider desviava una pilo-
ta penjada a l’àrea des del late-
ral esquerre i superava a Elagi 
Deitg. El gol no va inquietar a 
l’Igualada, que encara mante-
nia un 11 a 2 a favor. Els ale-
manys van proposar un partit 
similar al de Les Comes, apos-
tant per un joc molt ofensiu i 
deixant múltiples ocasions de 
dos contra un que els arlequi-
nats no van saber aprofitar.
El matx va seguir un guió si-
milar, amb els locals avisant en 
diverses ocasions que volien el 
segon gol i l’Igualada mante-
nint les possessions més llar-
gues i mantenint el partit en 
una fase plàcida. Dani López 
va ser l’encarregat de materi-
alitzar el primer gol al minut 
8 amb un xut ras. No va tri-
gar el segon gol. Només qua-
tre  minuts més tard, Francesc 
Bargalló marcava un autèntic 
golàs al fer una gran rematada 
i la bola va entrar per l’escaire.
Amb el segon gol, el partit 
es va trencar i els dos equips 

   PT. pj g e p gf gc
1. FC Barcelona  40 15 13 1 1 72 29
2. Club Patí Vic 35 15 11 2 2 59 30
3. Reus Deportiu 33 15 10 3 2 76 48
4. Coinasa Liceo  29 15 9 2 4 62 43
5. Voltregà 29 15 9 2 4 45 31
6. Moritz Vendrell 23 15 7 2 6 50 48
7. Lloret 20 15 6 2 7 30 50
8. Caldes Laser 19 15 4 7 4 40 43
9. Enrile Alcoi 15 15 4 3 8 45 58
10. Noia Freixenet 15 15 4 3 8 38 42
11. ICG Lleida 15 15 4 3 8 34 47
12. Manlleu 14 15 3 5 7 32 51
14. Igualada Calaf  13 15 3 4 8 45 52
13. Citylift Girona 13 15 3 4 8 40 53
15. Alcobendas 12 15 3 3 9 42 62
16. Vilafranca  11 15 3 2 10 35 58

OK Lliga

COPA DEL REI DESCENS
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Copa CERS 

Vuitens de final , tornada (14 de gener):
Barcelos (POR) - Follonica (ITA) 3-2
Walsum (ALE) - Turquel (POR) 5-2
Trissino (ITA) - Saint Omer (FRA) 5-3
Wimmis (SUI) - Caldes Laser 7-4
Remscheid (ALE) - Igualada  3-6
Ploufragan (FRA) - Viareggio (ITA) 1-4
Monza (ITA) - Sarzana (ITA) 4-5
Vilafranca-Juventude de Viana (POR)  5-2
Quarts de final (4 febrer-11 març)
Viareggio (ITA) - Igualada
Caldes-Trissino (ITA)
Vilafranca - Barcelos (POR) 
Turquel (POR)-Sarzana (ITA)

Jornada 16 (21 de gener)
FC Barcelona-Moritz Vendrell
Liceo-Citylift Girona
Vic-ICG Lleida
Enrile Alcoi-Recoimsa Alcobendas
Manlleu-Noia Freixenet
Lloret-Igualada Calaf G.
Reus Deportiu-Voltregà
Vilafranca-Laser Caldes

van jugar de manera força 
desordenada. Durant aquells 
minuts, l’Igualada va perdre 
algunes marques en defen-
sa i el Remscheid va avisar 
amb un parell d’ocasions poc 
clares. Ferran López va optar 
per demanar un temps mort 
que va revitalitzar a l’equip, i 
va començar a pressionar més. 
Amb una entrada a l’àrea de 
Roger Bars, el de Vilanova del 
Camí en va treure un penal 
que ell mateix va transformar. 
A la represa, els arlequinats 
van tornar a ampliar distànci-
es de seguida mitjançant Sergi 
Pla. El de Vic va enganyar a 
Mortiz Kreidewolf amagant 
una assistència cap a Francesc 
Bargalló, tot i que finalment, 
va xutar el mateix per posar 
l’1 a 4. El partit va seguir amb 
un guió similar al dels primers 
minuts: plàcid, ordenat i amb 

més encert que no pas un joc 
brillant. Els alemanys insistien 
en regalar un segon gol a la 
seva afició. De fet, durant al-
guns minuts de la segona part 
el Remscheid va optar per ju-
gar tres contra quatre i va dei-
xar a Yannick Peinke sol al mig 
camp per si podia aprofitar al-
guna pilota perduda.
Tot i que l’Igualada no va sa-
ber materialitzar els dos con-
tra un, va ser l’encarregat de 
tornar-se a avançar, aquest 
cop, mitjançant Emanuel Gar-
cia. Però només tres minuts 
més tard, el combinat local va 
tornar a veure porteria. Peinke 
aprofitava una pilota a l’àrea 
per superar a Bernat Camps, 
que havia entrat a l’inici de la 
segona part. Sergi Pla encara 
va tenir temps d’aconseguir 
el 2 a 6 al minut 42, després 
d’una jugada col·lectiva. I 

amb el partit i l’eliminatòria 
sentenciats, el Remscheid va 
aprofitar per marcar el tercer 
gol de l’honor per mitjà de 
Max Richter. 
L’Igualada va superar els vui-
tens de final per un total de 17 
a 4 i ja és a quarts de final de la 
CERS, on l’espera el Viareggio, 
que té un nivell de joc superi-
or als dos rivals que l’Iguala-
da ha tingut a la competició 
europea. Aquest cop, l’anada 
serà fora de casa el 4 de febrer. 
Però abans, el pròxim com-

promís que té l’Igualada és 
d’OK Lliga a la pista del Club 
Hoquei Lloret, el proper dis-
sabte 21. Ferran López no serà 
a la banqueta d’aquest partit. 
El tècnic va donar explicaci-
ons al finalitzar el partit a Ale-
manya: “Estic sancionat per 
defensar l’Igualada al final del 
partit contra el Manlleu i ho 
tornaria a fer. El partit contra 
el Lloret el dirigirà en Carles 
Piernas i no dubto que ho farà 
genial”.

IGR Remscheid: Mortiz Krei-
dewolf, Yannick Peinke, Max 
Richter, Fabian Selbach, Da-
niel Streider – equip inicial – 
Yannick Lukassen, Alexander 
Ober, Lukas Kuhn, Joshua 
Dutt.
Igualada Calaf Grup: Elagi 
Deitg, Dani López, Tety Vives, 
Roger Bars, Emanuel Garcia 
– equip inicial – Met Molas, 
Francesc Bargalló, Sergi Pla, 
Bernat Camps. 
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Jornada rodona dels primers equips sènior del CBI

BÀSQUET / LA VEU

E l CBI masculí va obtenir 
la seva quarta victòria a 
la Lliga EBA, davant el 

Castelldefels, en el primer par-
tit del 2017 (83-63). Un primer 
quart ja començava amb una 
superioritat clara per part dels 
jugadors locals, que marcaven 
la tònica de l’equip durant el 
partit. Un gran encert de tirs 
de camp provocava el primer 
avantatge dels blaus. El primer 
parcial va ser de 25-18.
En el segon quart, els jugadors 
de Jordi Martí seguien amb el 
mateix nivell d’exigència, que 
els permetia seguir per davant 
en el marcador.
Un gran treball en defensa evi-
tava l’atac còmode dels contra-
ris, que van obtenir la majoria 
de punts del quart anotant des 
de la línia de tir lliure. El segon 
parcial va ser de 23-21, que col-
locava un resultat total de 48-
39 a la mitja part.
Un tercer quart seguint amb 
el mateix ritme des del minut 
1 de partit, mantenien la dis-
tància en el marcador. Els ju-
gadors de A. Artigot, seguien 
col·lapsats en atac davant la 
forta defensa dels blaus que els 
deixava sense opcions d’apro-
par-se al marcador.
En l’últim quart, va ser decisiu 
quant a mantenir l’avantatge 
de cara al bàsquet average. Uns 
últims deu minuts de partit 
molt lents i amb poc encert, 

 Pj G P Pf Pc Pt
1 Quart 12 10 2 962 836 22 +5
2 Lleida 12 10 2 993 895 22 +4
3 Mollet 12 9 3 953 842 21 +6
4 Barberà 12 8 4 898 883 20 +1
5 Sant Adrià 12 7 5 1045 975 19 +2
6 Palma AE 12 7 5 903 969 19 -3
7 El Masnou 12 6 6 878 819 18 +1
8 Valls 12 5 7 836 934 17 -2
9 Igualada 12 4 8 865 854 16 +2
10 Muro 12 4 8 922 944 16 -3
11 Castelldefels 12 4 8 892 922 16 -4
12 Cerdanyola 12 4 8 876 949 16 -1
13 Sitges 11 3 8 772 832 14 -7
14 Andorra B 11 2 9 770 911 13 -3

Bàsquet - Lliga EBA - Gr. C
Jornada 12
Barberà-Sitges 78-69
El Masnou-Morabanc Andorra B 96-66
Muro Basket Academy-Quart 66-74
Valls Nutrion-Sant Adrià 58-95
Cerdanyola-Mollet 72-75
Physic Igualada-Castelldefels 83-63
Pardinyes Lleida-Palma Air Europa 98-64

Bàsquet - Copa CAT Fem.
Jornada 14
Barça Cbs-Tarragona  78-44 
Granollers-Physic Igualada 59-64 
Cerdanyola-Platges Mataró 64-50 
Sese-Arenys Basquet 60-65 
Jet Qsport-Club Natació Terrassa 36-43

 Pj G P  Pf Pc Pt
1 Barça Cbs 14 13 1  901 681 27
2 Cerdanyola 14 12 2  877 718 26
3 Platges Mataró 14 10 4  819 737 24
4 Jet Qsport 14 8 6  735 710 22
5 CN Terrassa 14 7 7  722 779 21
6 Igualada 14 6 8  712 778 20
7 Tarragona 14 5 9  762 825 19
8 Arenys 14 4 10  824 862 18
9 Sese 14 3 11  779 885 17
10 Granollers 14 2 12  751 907 16

Jornada 15
Tarragona-Jet Qsport
Club Natació Terrassa-Sese 
Arenys Basquet-Cerdanyola
Platges Mataró-Granollers
Physic Igualada-Barça Cbs  dia 21, 17.45h

Jornada 13
Palma Air Europa-Barberà
Castelldefels-Pardinyes Lleida
Mollet-Physic Igualada  dia 21, 19:45
Sant Adrià-Cerdanyola 
Quart-Valls Nutrion
Morabanc Andorra B-Muro Basket  
Sitges-Vive El Masnou
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marcaven el final del partit. 
L’últim parcial va ser de 15-9. 
Destacar el gran partit del ju-
gadors local Miquel Benito, 
jugant 27 minuts, anotant 17 
punts, amb un alt percentatge 
de tir de tres (3/4) i finalment 
amb 21 punts de valoració.
Physic CB Igualada A: E. Bru 
(0), R. Riu (8), E. Burgès (1), 
J. Torres (18), M. Benito (17), 
C. Fons (2), MA. Garcia (8), 
A. Gual (6), X. Creus (4), S. 
Laguarta (0), E. Tejero (15), P. 
Camí (4).
Parcials: 25-18, 23-21 (48-39), 
20-15 (68-54), 15-9 (83-63).

Victòria del  femení
Nou desplaçament de les sè-
niors del Physic CB Igualada a 
casa del CB Granollers i nova 
victòria important fora de 
casa (59-64). El partit ha co-
mençat amb un ritme alt per 
part dels dos equips, i la pri-
mera cistella a vingut d’un 
contraatac finalitzat per part 
de les igualadines. Tot i que les 

locals han contestat anotant 
dues cistelles, un triple de San-
ta Carrasco ens torna a posar 
per davant del marcador. Les 
igualadines es troben còmo-
des i el bon treball defensiu fa 
que puguin córrer per jugar 
a aquell bàsquet que tant ens 
agrada. Això ha fet que s’ar-
ribés al final del primer quart 
amb un resultat de 8-10.
En el segon quart, les iguala-
dines van sortir amb ganes de 
seguir portant la iniciativa en 
el marcador, i la primera ciste-
lla arriba d’un triple de la Mar-
ta Amatllé que ens posa 8-13. 
Seguim amb un molt bon tre-
ball a nivell defensiu i de rebot 
que ens permet seguir cór-
rer al contraatac. Després d’un 
temps mort per part de l’en-
trenador local, i de posar-se 
en zona, les igualadines tor-
nem a contestar amb un triple 
de Belen Armengol que situa 
el marcador en un 15-22. El 
segon parcial ha tornat a ser 
favorable per les igualadines 

(18-19), col·locant un resultat 
total a la mitja part de 26-29.
A la represa del partit, tot i la 
poca diferència en el marca-
dor, les igualadines van sortir 
una vegada més, amb ganes de 
seguir dominant el marcador i 
el joc. Tot i això el període va 
ser més gris, i van saber cap-
girar una mala sortida. És en 
aquest període on les locals 
ens corren al contraatac i ens 
anoten en segones opcions 
de rebot. No és fins al final 
del període que les igualadines 
tornen a agafar el ritme defen-
siu i anoten de manera més 
fluida. El tercer parcial va ser 
de 20-21, que situava un mar-
cador de 46-50.
En l’últim quart, el conjunt 
igualadí va sortir amb ga-
nes d’emportar-se el matx, i 
així va ser, gràcies a la partici-
pació i treball de totes i cadas-
cuna de les jugadores en el seu 
moment. Totes elles aportant i 
sumant. L’últim parcial va ser 
de 13-14. Cal destacar el partit 
estel·lar de la Núria Soler en 
el seu últim partit d’aquesta 
temporada.
Physic CB Igualada: E. Roda 
(-), N. Soler (21), J. Lamolla 
(6), M. Jane (2), M. Amat-
lle (5), B. Sellarès (5), M. 
Fernandez (-), B. Armengol 
(13), M. Teixidó (5), E. Frei-
xes (-), S. Carrasco (7).
Parcials: 8-10, 18-19 (26-29), 
20-21 (46-50), 13-14 (59-
64).    

Temporada 2016 - 2017

 Truca al:
93 803 75 56

ART: TEATRE GOYA

LA TAVERNA DELS BUFONS TEATRE ROMEA

Dia 28 Gener 2017       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45 h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre ROMEA. Entrades a platea.

El 23 d’abril de 1616, mor William Shakespeare. Aquella nit, en un racó d'un Purgatori per a músics i comediants, William Kemp (Carles Canut) i Robert 
Armin (Joan Pera) reben la notícia de la mort del dramaturg i con�en que ell els vindrà a buscar, a salvar d’aquests llimbs tediosos on no s’hi fa ni desfà 
res. Però Shakespeare no arriba, ni arribarà mai. 
Serveixi doncs, d’homenatge als comediants, raça d’actors de vegades menystinguda, i tan necessària per fer arribar el teatre a aquells qui volen riure i 
abstreure’s dels problemes quotidians. 
Shakespare ho sabia prou bé, i per això els necessitava a les seves obres. Ara són els còmics qui el necessiten a ell.

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

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

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



FUTBOL / PERE SANTANO

En una setmana plena de tra-
ves, l’infortuni torna a deixar 
als blaus sense puntuar. Sense 
Fran per lesió i sense Anselm 
per acumulació de targetes. 
En la preparació del partit 
s’afegien les baixes de Güell i 
Eric per grip, que entrarien a 
última hora a la convocatòria. 
El partit marcat pel gran joc 
desplegat per part dels equips. 
El partit començava amb oca-
sions pels dos conjunts, que 
les dues defenses sabien mal-
baratar. 
La intensitat i la pressió era 
molt elevada sobre el terreny 
de joc. Al descans el marcador 
seguia amb el 0-0. 
A la represa, el partit seguia 
molt obert, qualsevol dels dos 
equips podia avançar-se en el 
lluminós. Tot i això, a mesu-

El CF Igualada trenca la bona ratxa a Sant Ildefons, 
però continuen les bones sensacions
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Primera derrota amb 
el nou entrenador del 

CFI, però els de Gimeno 
continuen oferint un 

joc prou eficient i atrac-
tiu com per pensar que 
aviat arribarà la plena 

recuperació i es pujaran 
llocs a la taula

Imatge del partit disputat el cap de setmana passat a Sant Ildefons.

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

futbol 2A CATALANA G3
Jornada 17
Montserrat  1 - 1 Junior
Fontsanta 2 - 0 Ce Olímpic
Delta Prat  0 - 0 Marianao Poblet
Can Vidalet 2 - 1 Cooperativa
Dinamic Batlló 3 - 1 Sant Just At.
Gornal 5 - 4 San Mauro
U. Bellvitge 2 - 1 Espluguenc
Martorell 3 - 1 Moja 
Sant Joan D. 2 - 1 Vilafranca At.

Jornada 18
Prat Delta-Can Vidalet
Fontsanta-Marianao Poblet
Gornal-Olímpic C. Fatjó
Martorell-San Mauro
Montserrat-Moja
St. Joan D.-Junior
U. Bellvitge-Vilafranca At.
D. Batlló-Espluguenc
Sant Just-Cooperativa

   PT. g e p gf gc
1 CF Begues 44 14 2 1 45 17
2 Joventut Rib. 38 11 5 1 41 20
3 Sitges 33 10 3 4 34 20
4 La Munia 33 10 3 4 33 21
5 Odena 29 8 5 4 28 23
6 Piera 27 8 3 6 32 25
7 Anoia 27 9 0 8 32 34
8 Cubelles 25 7 4 6 34 23
9 Suburense B 24 6 6 5 28 32
10 Calaf 21 6 3 8 36 43
11 Sant Pere M. 20 6 2 9 28 32
12 Hortonenc  19 5 4 8 42 40
13 MartinencaA 18 5 3 9 23 32
14 Riudebitlles 18 5 3 9 21 30
15 Olivella  15 4 3 10 25 39
16 Carme 15 3 6 8 30 45
17 Hostalets 13 3 4 10 23 39
18 Sant Cugat S. 9 2 3 12 29 49

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 17
Sant Pere M. 3 - 1 Carme
Olivella 2 - 3 Calaf
Hortonenc 4 - 1 Sant Cugat S.
Riudebitlles 0 - 3 Hostalets 
Martinenca 2 - 3 Piera
Begues 2 - 1 Sitges
La Munia 1 - 1 Odena
Suburense B 2 - 1 Anoia
Joventut Rib. 3 - 2 Cubelles

   PT. g e p gf gc
1 San Cristòbal 31 9 4 3 27 19
2 Balaguer 30 8 6 1 29 15
3 Almacelles 29 8 5 3 33 17
4 Santboià 29 8 5 3 29 19
5 Reus B 26 6 8 2 31 24
6 Viladecans 24 7 3 6 17 13
7 Lleida B 23 6 5 4 22 20
8 Rapitenca 23 6 5 5 24 24
9 Vilanova Geltrú 23 7 2 7 26 33
10 Vista Alegre 22 6 4 6 26 21
11 Sant Ildefons 22 6 4 6 24 22
12 Vilaseca 21 6 3 7 23 30
13 Alpicat 19 5 4 7 22 29
14 Suburense 17 4 5 7 21 25
15 Igualada 16 4 4 8 27 31
16 Rubí 12 2 6 8 19 27
17 Morell 1 0 1 15 6 37

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 17 
Alpicat 0 - 0 Rubí
Morell 1 - 3 Rapitenca
Jesus y Maria Ajr. Vilanova Geltrú
Vista Alegre 5 - 1 Vilaseca
Santboia 2 - 2 Almacelles
Sant Ildefons 1 - 0 Igualada
San Cristòbal 2 - 2 Lleida B
Balaguer 2 - 2 Reus B
Suburense 1 - 0 Viladecans

Jornada 18
Alpicat-Suburense
Morell-Rubí
Vista Alegre-Rapitenca
Sant Ildefons-Vilaseca
Balaguer-Igualada
San Cristòbal-Reus B
Santboia-Lleida B
Vilanova Geltrú-Viladecans
Descansa Almacelles

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 18
Jov. Ribetana-Suburense B
Riudebitlles-Cubelles
Olivella-Hostalets P.
St. Pere M.-Calaf
La Munia-Carme
Martinenca-Odena
Hortonenc-Piera
Begues-St. Cugat Ses.
Sitges-Anoia 

ra que el duel transcorria, els 
blaus s’anaven fent amo i se-
nyor de l’enfrontament, les 
ocasions més clares queien del 
costat dels de Dani Gimeno. 
Però la pilota seguia sense 
entrar i al minut 97, amb tot 
l’equip bolcat a l’atac, en el 
darrer intent igualadí a partir 

d’un xut d’Eric, el rebuig de 
la defensa local ha generat un 
contraatac que el davanter del 
Sant Ildefons ha sapigut defi-
nir davant de Felipe amb una 
gran vaselina que deixava els 
tres punts a Cornellà.
Després d’aquesta derrota 
desafortunada, l’equip baixa a 

la 15a posició amb 16 punts.
Aquesta setmana l’equip viatja 
fins a Balaguer per començar 
la 2a volta.
CFI: Felipe; Cano, Miró, 
Bernat, Roger; Edgar (Pau 
80’),Güell, Eric Iker (Bararl-
dés 69’); Just i Isidre (Georgy 
59’).

Jornada 16
La Paz-Tous
Rebrot-Capellades
Jorba-Montbui
Pobla Cl.-Montserrat B
San Mauro B-Masquefa E.
Fatima-La Llacuna
Ateneu Ig.-Cabrera
Torre Cl.-Vallbona

   Pt. G E P Gf Gc
1 San Mauro B 38 12 2 1 44 12
2 La Pobla Cl. 36 11 3 1 63 12
3 Capellades  35 11 2 2 53 15
4 Tous  31 9 4 2 42 14
5 Ateneu Ig. 28 8 4 3 55 21
6 Montserrat B 28 9 1 5 29 21
7 Fatima  28 9 1 5 34 29
8 La Torre Cl. 18 5 3 7 25 27
9 La Llacuna  17 3 8 4 27 41
10 Cabrera 16 4 4 7 33 46
11 Montbui 14 4 2 9 24 38
12 La Paz  14 4 2 9 24 49
13 Rebrot  13 3 4 8 30 47
14 Jorba  9 2 3 10 25 46
15 Masquefa 7 1 4 10 16 69
16 Racing Vallbonas 3 0 3 12 12 49

Derrota del CFI femení a Sant Adrià

FUTBOL / LA VEU

Derrota de l’Igualada en la seva 
visita a Sant Adrià del Besós 
per enfrontar-se al Sant Gabri-
el, rival directe en la zona mitja 
de la taula. Les locals, gràcies 
a la capacitat golejadora de la 
seva atacant Maria Gonzalez 
s’emportaren els 3 punts en 
un partit marcat per les cons-
tants arribades a les dues àrees. 
Malauradament, la gran actu-
ació de la portera igualadina 
Noelia Garcia no trobà recom-
pensa, ja que la manca d’encert 
en la rematada de les jugadores 
de Jordi Torres feu impossible 
treure res de positiu.
El primer temps fou bastant 
igualat, amb ambdós equips 
proposant una pressió alta a 

la sortida de pilota rival. Si bé 
les adrianenques crearen les 
ocasions més clares, l’Iguala-
da sempre tingué presència 
en atac. L’1 a 0 a manca de 7 
minuts pel descans, comença 
a decantar la balança per les 
locals.
A la represa i després del segon 
gol del Sant Gabriel, l’Igualada 
es posà amb defensa de tres 
buscant una diana que escur-
cés la diferència. Això feu que 
el partit es trenqués, i que es 
produïssin constants situaci-
ons de perill en ambdues àre-
es, tot i que el marcador ja no 
es va moure.
El proper partit serà a “les Co-
mes” el proper diumenge 29 
de gener davant l’Espanyol B. 
Sant Gabriel: Alba Sanchez, 

Lara Palomino, Andrea Perera, 
Maria Ramos, Lupe Martinez, 
Maria Gonzalez, Lydia Rodri-
guez, Laura Chamizo, Malena 
Martinez (Carla Lopez¡, 77’), 
Naira Lopez (Marta Yañez, 
88’) i Adriana Manau (Anna 
Molet, 68’).
Igualada: Noélia Garcia, Esther 
Soler, Aina Vall, Marta Cubí, 
Júlia Tomàs (Elena Alert, 46’), 
Jéssica Pablos, Miriam Soli-
as, Laura Ribas (Judit Pablos, 
46’), Núria Miquel (Jana Ma-
rimon, 65’), Mariona Marsal i 
Marina Salanova.
Àrbitre:  Ainara Acevedo Du-
dley. Targeta groga a les locals 
Naira Lopez, Lydia Rodriguez i 
Andrea Perera.
Gols:  1-0 Maria Gonzalez 38’.
2-0 Maria Gonzalez 58’.

Jornada 15
Ateneu Ig. 4 - 1 La Torre Cl.
San Mauro B 3 - 0 La Llacuna 
Rebrot  4 - 2 Montbui 
Tous  2 - 0 Vallbona
La Paz 0 - 6 Capellades
Jorba  2 - 3 Montserrat B
La Pobla Cl. 12 - 0 Masquefa 
Fatima  4 - 1 Cabrera

S'ofereix despatx a Igualada per 
a professional educatiu/sanitari, 
amb tots els serveis inclosos. 

Molt cèntric. Tel: 938052995
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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WATERPOLO / LA VEU 

E l passat dissabte 14 de 
gener els waterpolistes 
absoluts masculins del 

CNI van tornar amb forces de 
les vacances de Nadal  guanyat 
a l’equip  de Figueres amb un 
resultat final de 4 - 15. El partit 
va transcórrer de manera tran-
quil·la i sense incidències. Per 
l’equip igualadí va ser un par-
tit relativament fàcil on no van 
tenir cap dificultat en contra i 
ràpidament van poder fer-se 
amb la victòria, sense abusar  
en cap moment la superioritat 
envers l’equip rival. L’entre-

Victòria del Waterpolo CN
Igualada contra el Figueres

Final feliç per a la UD Montserrat en el primer partit del 2017

nador A. Torras va poder fer 
molts canvis d’alineació entre 
els jugadors i porters cosa que 
va permetre als  novells gaudir 
de minuts de joc. 
Els jugadors que van formar 
part de l’alineació van ser: P. 
Gómez (porter), E. Nogue-
ra(6), J.Burgues(2),  R.Calaf 
(1), J. Soler (1), D. Pelejà(1), 
T.Mallofré(1), D.Sánchez(1), 
M.Badia(2), M.Espinagosa, 
D.Hontoria (porter) i com a 
entrenador A.Torras.
El pròxim partit es durà terme 
demà dia 21 de gener a les 19: 
45h , a la piscina municipal de 
les Comes.
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FUTBOL / PACO ESPLUGAS (UDM)

E l primer partit del 
2017 i darrer de la pri-
mera volta a Les Co-

mes, va ser el que es podria 
dir “amb final feliç”. Perdre 0 
a 1, i en temps afegit, darre-
ra jugada, pilota parada, un 
córner, empatar, és per això 
i més. El rival de dissabte és 

VOLEIBOL / LA VEU 

A falta d’una jornada 
l’Allain Afflelou Sèni-
or Femení de l’Igua-

lada VC ha aconseguit mate-
màticament la tercera posició 
guanyant el partit jugat dis-
sabte contra l’Escola Orlandai 
per un 3-2! Al partit s’ha no-
tat que estava l’equip complet 
i fent una gran unió. L’equip 
ja es comença a preparar per 
afrontar la fase d’ascens amb 
molta il·lusió! La setmana que 
ve juguen al fortí contra l’At-
mella del Vallès.
Pel que fa al Alain Afflelou 
Femení “B” van perdre contra 
l’Esplugues per 0-3, en un par-
tit lluitat. La setmana que ve 
jugaran a fora contra l’Avinyó.
Per una altra banda l’Alain Af-
flelou Femení “C” van perdre a 
domicili per 2-3, contra Club 
vòlei La Palma, en un partit 
emocionant on la igualtat va 
estar tant en lloc com a errors 
per als dos equips, al tie va cau-
re cap la La Palma i la setmana 
que ve visitaran la pista del Co-
legio Aleman.
Equips base
El Juvenil Masculí va perdre al 

Cròniques dels equips 
de l’Igualada Vòlei Club

fortí contra el Balafia per 0-3, 
en un partit més disputat que 
el de l’anada, on es va veure 
una evolució. La setmana que 
ve al fortí a les dotze rebran el 
Sant Pere i Sant Pau, líders del 
grup.
El Juvenil femení van per-
dre per 1-3 contra el vòlei 
6 Manresa. En un primer 
set les igualadines van sortit 
molt fortes, però es va anant 
baixant de nivell per errors 
propis i falta d’atac en els se-
güents. Tot i això bona feina 
de les jugadores i el pròxim 
partit visitem Rubí.
El Cadet femení també van 
acabar amb el mateix resultat 
1-3 amb el vòlei 6 Manresa, 
també amb molta emoció i 

del equips que juguen i es fan 
respectar, bon equip, seriós 
i amb aspiracions d’alguna 
cosa més que estar en aquesta 
categoria. 
Per això del mèrit dels igua-
ladins, fa 6 jornades que no 
perden, acaben una primera 
volta, que el més “optimista”, 
hagués signat, sense mirar 
cap clàusula.  El dos gols de 

jugada a pilota aturada, el 0 a 
1, en un córner, mal refús de-
fensiu local i la pilota a dins la 
porteria de Joan, era el minut 
64, tot i que quedava molt de 
temps i ocasions no en falta-
ren, tampoc va ser l’encert un 
factor determinant per part 
dels montserratins. Ja a la 
desesperada i amb el risc d’un 
possible altre gol visitant, la 

tenacitat va donar el premi, 
córner, tots abocats i Muñoz, 
que feia 3 minuts estava al ter-
reny de joc, remata a pal  llarg 
fent inútil l’esforç del porter 
visitant.  Abraçades i petons, 
xiulet final i dissabte comen-
ça la segona volta. 
Montserrat. Joan, Marimon 
(Muñoz), Xavi (Hadri), Rac-
hid (Àriza), Adrian, Tutusaus, 

El Gharrass, Gerard, Álex, 
Perea (Richard), David Valle.
Junior. Salas, Crespo (Piera), 
Venegas, Moretones, Batu-
meus (Rion), Mayol (Ro-
mero), Juan-Torres (Miqui), 
Rios, Abu, Perez, Vernet.
Àrbitre. Ramses Almeda.
Dissabte a Les Comes  a les 
17.45 hores amb la visita i 
inici de la 2a volta del Moja.

esforç per part de les iguala-
dines, també visitaran Rubí.
-Per la seva part el Cadet 
Masculí a la seva visita a Tar-
ragona al Sant Pere i Sant 
Pau, varen perdre per 0-3, 
tot i això van lluitar amb tot 
amb un equip molt superior, 
la setmana que ve descansen.
El 7è partit de la temporada 
va acabar amb una nova vic-
tòria de les igualadines per 
un ajustat 2-3, contra Vila-
franca, amb aquest èxit les 
Alevines continuant líders 
sense conèixer la derrota, tot 
i el debut de dues noves ju-
gadores, l’equip va continuar 
mostrant un bon nivell de 
joc. Cal felicitar a tot l’equip 
pel bon treball realitzat.

2x1 
Els subscriptors de                   presentant el carnet, o els lectors presentant 
aquesta butlleta retallada, gaudiran d’un 2x1 en entrades a les funcions dels 
Pastorets de Calaf. Cal recollir les entrades de 12 a 13h el dies de representa-
ció o 1 hora abans de la funció. 

(1 promoció vàlida per a cada subscriptor, oferta no acumulable)

LA VEU

Amb el suport dePatrocinadors Col·laboradors

 22, 29 de gener 2017
a les 17.30 hores
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DUATLÓ / LA VEU 

E l passat diumenge 15 
de gener es disputava el 
duatló dels Pelàgs, seu 

del Campionat de Catalunya 
Absolut de duatlons de mun-
tanya en la localitat de Vilobí 
del Penedès.
Tot i el fred intens, més de 300 
esportistes estaven a la sortida 
d’aquesta prova que malgrat 
les modificacions dels últims 
anys del recorregut de btt, on 
s’hi van afegir unes rampes de 
bojos, té la reputació de ser 
molt ràpida i poc tècnica.
La prova organitzada per 
l’Ajuntament de Vilobí i 
el Club de Triatló Miostaf, 
comptava amb un primer sec-
tor de cursa a peu de 6 km, 21 
km de btt i 3,3 km novament 
de cursa a peu per acabar.
En nois, el soci del CERRR 
Igualada i vigent Campió 
d’Europa de la disciplina Xa-
vier Jové es va endur el títol 
de Campió de Catalunya, im-
posant-se amb claredat, dei-
xant enrere els seus il·lustres 
competidors ja a mig recorre-
gut del primer sector i fent la 
cursa en solitari fins a l’arri-
bada on arribava amb 1 minut 
d’avantatge sobre el subcam-
pió Francesc Freixer seguit de 
l’Albert Soley.
A més de la demostració del 
Xavier, les grans aportacions 
del seu germà Francesc (9è) i 

Xavi Jové i el CERRR, 
campions de Catalunya

Brillant quart lloc de Nani Roma i 
l’odenenc Àlex Haro al Dakar

del Carles Torrents -el Jimmy!- 
(17è i 2n Veterà 1) donaven la 
victòria per equip al CERRR 
Igualada per davant del Club 
T-Bikes i del Club Medina Tri-
atló! Darrere d’ells, saludem 
els molts bons resultats obtin-
guts pels altres membres del 
club: David Adán (27e), Marc 
Relaño (87e), Manel Vivancos 
(151e) i Dani Pujola (172e).
Les noies també van oferir un 
gran espectacle gràcies al duel 
que veia la triatleta Laura Go-
mez imposar-se per davant de 
la igualadina Noemi Moreno 
-que acabava en 2a posició 
després d’haver guanyat les 
tres primeres competicions 
de la lliga- i la Laura Terradas. 
Les noies del CERRR Iguala-
da, guerreres en recorreguts 
tècnics, es veien poc afavo-
rides per aquest recorregut 
molt rodader, però van lluitar 
amb les seves armes per portar 
l’equip a una bona 4a plaça de 
la classificació per darrere de 
les noies del Club Triatló Gra-
nollers, del C.N. Reus Ploms i 
del C.A. Igualada. L’equip fe-
mení era format de l’Arantxa 
Mejias (10a), l’Erica Calatrava 
(11a), la Meritxell Obradors 
(16a), la Gemma Casulleras 
(25a), la Marta De La Tor-
re (36a) i l’Aida Mases que 
malauradament va haver de 
retirar-se de la competició a la 
primera transició al no estar 
recuperada d’un procés gripal.
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A mb la mala sort que 
va tenir al principi 
del Dakar, el pilot 

igualadí Armand Monleón 
de Moto Club Igualada de la 
qual se’n va fer ressò aquest 
periòdic en l’anterior edi-
ció, calia esperar que l’altre 
participant anoienc, el co-
pilot odenenc Àlex Haro de 
Moto Club Igualada, tingués 
un bon Dakar copilotant a 
l’osonenc Nani Roma amb el 
Toyota Hilux, com així va ser.
Aquest  Dakar va acabar com 
en altres edicions a Buenos 
Aires amb la disputa de la 
dotzena etapa, curta i sense 
grans dificultats, cridada a 
homenatjar tots els que van 
acabar una de les edicions 
més dures del raid per les ter-
ribles dificultats climàtiques 
que van haver de suportar en 
terres bolivianes.
Nani i Àlex comentaven:”Ha 
estat realment dura i difícil. 
Hem acabat molt cansats, 
però feliços de la cursa que 

Nani Roma i Àlex Haro celebrant la quarta posició a Buenos Aires.

hem fet. Acabar el Dakar 
sempre és un premi, indepen-
dentment de la classificació 
que aconsegueixis”.
“Quan inicies el Dakar penses 
en guanyar, però també tens 
por de quedar fora de carre-
ra qualsevol dia, com els ha 
passat a altres companys. Al 
final, el podi es va convertir 
en un objectiu, però va caldre 
rendir-se davant la superiori-
tat dels Peugeot. El quart lloc 
crec que és just i  estem satis-
fets de la cursa que hem fet “.
Preguntat si se senten satis-
fets d’haver estat el millor “no 
Peugeot”, deien : “No correm 
mai per ser els millors del 
meu equip. Som el primers 
que lamentem la retirada 
del nostre company Nasser 
Al-Attiyah. És veritat que en 
una fase de la carrera vam 
ser l’únic cotxe que va poder 
inquietar els Peugeot, però el 
nostre objectiu va ser sempre 
guanyar i, quan no vam po-
der, intentar fer-ho el millor 
possible “.
En l’última etapa, Nani Roma 

i Àlex Haro es van classifi-
car vuitens, a 1’21” de Loeb, 
vencedor de la mateixa. A la 
general final, han mantingut 
la quarta plaça, després de Pe-
terhansel, Loeb i Després (els 
tres Peugeot), i per davant del 
seu company a Toyota, De Vi-
lliers.
Nani i Àlex ja pensen en la 
propera edició del Dakar. “A 
partir de demà comença el 
Dakar 2018. Toca posar-se 
a treballar intensament per 
millorar l’any que ve”. Feno-
menal doncs quarta posició 
de Nani Roma i Àlex Haro en 
aquest Dakar, com també la 
labor de l’igualadí Jordi Vila-
doms de Moto Club Igualada, 
director esportiu de KTM, 
amb la gran victòria de KTM, 
així com igualment magnífic 
el tercer lloc del copilot Moi 
Torrallardona, veí de la vila 
bagenca de Castellfollit del 
Boix a tocar de l’Anoia, jun-
tament amb els seus com-
panys De Rooy i Rodewald 
amb un Iveco a la categoria 
de camions.
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Primers partits dels 
Jocs Escolars de l’any 2017
REDACCIÓ / LA VEU 

A quest dissabte han 
tornat els Jocs Es-
portius Escolars de 

l’Anoia. Les diferents pis-
tes de la comarca han acollit 
les competicions habituals i 
la jornada del Poliesportiu 
prebenjamí. Algun partits de 
la jornada van servir per re-
alitzar l’examen pràctic dels 
alumnes del CIaTE de Nadal.
Destaquem la classificació del 
Poliesportiu Benjamí mascu-
lí de 3r i 4t amb aquest triple 
empat a 14 punts de les 3 pri-
meres posicions seguit de ben 
a prop pel 4t i 5è classificat. 
En aquesta tornada, també 
destaquen les competicions 
individuals de natació i ten-
nis taula. Dissabte al matí es 
va celebrar:
• La 1a jornada classificatò-
ria de natació per la presa de 
temps dels participants. La 
segona jornada es disputarà 
a primers de febrer. Consulta 
tota la informació del campi-
onat de natació.
• La 1a jornada del Circuit de 
Ping Pong es va celebrar a les 
Comes. 
Diumenge es va celebrar el 1r 
Cros Escolars Herois del Bruc 
a Piera. Una nova escola que 
suma un recorregut al Cam-
pionat Comarcal de Cros. La 
categoria Benjamí destaca 
com la més participativa amb 
un total de 76 corredors/es. 
En categoria femení, el podi 
el van completar la Martina 
Solà, Inés Ruiz i Iona Lubián; 
en categoria masculí, Roger 
Quintana, Pol Rubio i Nico 
Valle.
Per la setmana que ve, dissab-
te 21 la jornada dels JEEA es 
completarà amb la Trobada 
de P5 de Jocs tradicionals i 
la 1a Jornada de Gimnàstica 
Artística. Diumenge seguim 

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MOWGLI “4” 2 2 0 0 22 10 6 8
2 R. CASTELLTORT 2 2 0 0 21 10 6 8
3 GARCIA LORCA 2 2 0 0 20 12 6 8
4 ESCOLÀPIES 3-4 2 1 1 0 20 12 5 8
5 DOLORS M. T. 2 1 0 1 16 15 4 8
6 ATENEU 2 1 0 1 15 17 4 8
7 MARISTES 2 1 0 1 18 14 4 14
8 MONALCO 2 1 0 1 17 15 4 8
9 EMILI VALLÈS 2 0 1 1 15 17 3 8
10 JESÚS-MARIA 2 0 0 2 10 22 2 8
11 MONTCLAR 2 0 0 2 9 23 2 8
12 MOWGLI “3” 1 0 0 1 4 12 1 8
13 DOLORS M. V. 1 0 0 1 4 12 1 8

POLIS benjamí femení
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  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MOWGLI “3” 2 2 0 0 22 10 6 16
2 MESTRAL B 2 2 0 0 21 11 6 16
3 ESCOLÀPIES 3R B 2 1 0 1 18 14 4 16
4 ESCOLAPIES 3R A 1 1 0 0 10 6 3 8
5 MONALCO 3 3R 2 0 1 1 14 18 3 16
6 ACADÈMIA IG. 1 0 1 0 8 8 2 8
7 E. PIA IG.MX 2 0 0 2 9 23 2 16
8 DOLORS M. 3-4 1 0 0 1 6 10 1 8
9 GARCIA LORCA 1 0 0 1 4 12 1 8

POLIS benjamí masculí 3r

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 J. MARAGALL A 2 2 0 0 23 9 6 16
2 ATENEU 2 2 0 0 20 12 6 16
3 RAMON C. 2 1 1 0 20 12 5 16
4 EMILI VALLÈS 2 1 1 0 17 15 5 16
5 MARISTES B 2 1 0 1 17 15 4 16
6 MONALCO 2 3-4 2 1 0 1 17 15 4 16
7 CASTELL ÒDENA 2 1 0 1 16 16 4 16
8 G.FOSSAS 3-4 2 0 0 2 10 22 2 16
9 CASTELL ÒDENA  2 0 0 2 10 22 2 16
10 JESÚS-MARIA 1 0 0 1 6 10 1 8
11 J. MARAGALL B 1 0 0 1 4 12 1 8

POLIS benjamí masculí 3r-4art

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MARISTES A 2 2 0 0 19 13 6 16
2 MONALCO 1 4T 1 1 0 0 12 4 3 8
3 ESCOLA PIA IG.A 1 1 0 0 12 4 3 8
4 MESTRAL A 1 1 0 0 9 7 3 8
5 ESCOLAPIES 4T 2 0 0 2 14 18 2 16
6 MARTA MATA 2 0 0 2 8 24 2 16
7 DOLORS M. 4T 1 0 0 1 6 10 1 8
8 MOWGLI “4” 0 0 0 0 0 0 0 0
9 GARCIA F. 4T 0 0 0 0 0 0 0 0

POLIS benjamí masculí 4art

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MARISTES A 2 2 0 0 19 13 6 16
2 MONALCO 1 4T 1 1 0 0 12 4 3 8
3 ESCOLA PIA IG. A 1 1 0 0 12 4 3 8
4 MESTRAL A 1 1 0 0 9 7 3 8
5 ESCOLAPIES 4T 2 0 0 2 14 18 2 16
6 MARTA MATA 2 0 0 2 8 24 2 16
7 DOLORS M. 4T 1 0 0 1 6 10 1 8
8 MOWGLI “4” 0 0 0 0 0 0 0 0
9 GARCIA F. 4T 0 0 0 0 0 0 0 0

POLIS aleví masculí

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 CASTELL ÒDENA 2 1 1 0 20 12 5 16
2 RAMON C. 2 1 0 1 13 19 4 16
3 JESÚS-MARIA 2 1 0 1 16 16 4 16
4 MOWGLI 1 1 0 0 12 4 3 8
5 EMILI VALLÈS A 2 0 1 1 15 17 3 16
6 EMILI VALLÈS B 2 0 1 1 12 20 3 16
7 ATENEU 1 0 1 0 8 8 2 8
8 MONTCLAR A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MONTCLAR B 0 0 0 0 0 0 0 0

POLIS aleví femení

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MARISTES MX 2 2 0 0 22 10 6 16
2 ESCOLÀPIES MA. 2 1 1 0 20 12 5 16
3 MONALCO 2  1 1 0 0 12 4 3 8
4 FONT-RUBÍ  2 0 1 1 14 18 3 16
5 S.E.C.C. SALA MX 1 0 0 1 4 12 1 8
6 LA GRANADA  1 0 0 1 4 12 1 8
7 LA RÀPITA  1 0 0 1 4 12 1 4
8 ESCOLÀPIES  0 0 0 0 0 0 0 0
9 MONALCO 1 0 0 0 0 0 0 0 0

BÀSQUET aleví  

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 CAPELLADES A 2 2 0 0 98 24 4 16
2 EEM FONT-RUBÍ 2 2 0 0 81 22 4 16
3 PERE VIVES 2 1 0 1 75 48 3 16
4 MONALCO 2 1 0 1 52 40 3 16
5 MARISTES 2 1 0 1 28 38 3 16
6 BÀSQUET RIBES 1 1 0 0 29 13 2 8
7 EMILI VALLÈS 1 1 0 0 23 14 2 8
8 EEM MEDIONA 2 0 0 2 11 56 2 16
9 CAPELLADES B 2 0 0 2 15 97 2 16
10 J. MERCADER FC 1 0 0 1 14 23 1 8
11 CB MASQUEFA 1 0 0 1 4 55 1 8

BÀSQUET infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 MARISTES 2 1 0 1 42 46 3 16
2 ESCOLA ANOIA A 1 1 0 0 33 12 2 8
3 ESCOLA ANOIA B 1 1 0 0 24 15 2 4
4 VILANOVA 2 0 0 2 27 57 2 12
5 CAPELLADES 1 1 0 0 74 24 2 8
6 MONALCO 1 1 0 0 58 42 2 8
7 CB LLORENÇ 1 1 0 0 30 18 2 8
8 CASAL CATALÀ 1 0 0 1 16 24 1 8
9 PERE VIVES 1 0 0 1 42 58 1 8
10 CB ROQUETES 1 0 0 1 24 74 1 8

BÀSQUET cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS 2 2 0 0 22 10 6 16
2 FS VILANOVA  2 2 0 0 21 11 6 16
3 G. LORCA B 2 2 0 0 19 13 6 16
4 ESCOLÀPIES 2 1 0 1 19 13 4 16
5 MONALCO -FC- 2 0 2 0 16 16 4 16
6 AC. IGUALADA 2 0 1 1 14 18 3 16
7 MARISTES 1 0 1 0 8 8 2 8
8 FS PIERA  2 0 0 2 11 21 2 10
9 G. LORCA A 2 0 0 2 8 24 2 16
10 J. MARAGALL 1 0 0 1 6 10 1 8

FUTBOL SALA aleví

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EMILI VALLÈS B 2 2 0 0 14 3 6 16
2 ESCOLA PIA  2 2 0 0 8 1 6 16
3 C.CLARAMUNT 2 2 0 0 5 0 6 10
4 MARISTES 2 1 1 0 5 3 4 12
5 INS BADIA M. “B” 2 1 0 1 10 6 3 12
6 EMILI VALLÈS A 1 0 1 0 4 4 1 8
7 INS BADIA M. “A” 2 0 1 1 3 4 1 8
8 PERE VIVES 2 0 1 1 7 8 1 16
9 MESTRAL 2 0 1 1 6 12 1 12
10 AC. IGUALADA 2 0 1 1 3 4 1 16
11 PLA MORERES 1 0 0 1 0 6 0 8
12 MONALCO 2 0 0 2 0 14 0 16

FUTBOL SALA infantil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA A 2 2 0 0 11 2 6 16
2 MONALCO 1 1 1 0 0 3 2 3 8
3 J. MERCADER 2 1 0 1 4 4 3 16
4 MARISTES B 2 1 0 1 4 3 3 16
5 MARISTES A 2 0 1 1 4 5 1 16
6 ESCOLA PIA B 2 0 1 1 3 5 1 8
7 MONALCO 2 1 0 0 1 0 8 0 8

FUTBOL SALA cadet

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 ESCOLA PIA  2 2 0 0 13 0 4 16
2 ALL STAR FC 2 2 0 0 9 4 4 16
3 E. MONTAGUT 1 1 0 0 5 3 2 4
4 TOUS FS 2 0 0 2 5 8 0 16
5 MESTRAL 1 0 0 1 2 6 0 8
6 MARISTES 1 0 0 1 0 5 0 8
7 J. MERCADER 1 0 0 1 0 8 0 8

FUTBOL SALA juvenil

  pj pg pe pp pf pc PT  PV
1 EEM MEDIONA 2 2 0 0 74 62 4 16
2 SANT RAMON 2 1 0 1 72 88 3 16
3 C. VILAFRANCA 1 1 0 0 56 38 2 8
4 VILANOVA  2 0 0 2 54 65 2 16
5 SANT QUINTÍ 1 0 0 1 40 43 1 8

BÀSQUET cadet masculí

el Campionat de Cros fins a 
Carme. Pots consultar tots els 
resultats i completar la infor-
mació a www.ceanoia.cat. 



Les noies del CAI, cinquenes al 
campionat català S20 en pista coberta
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El club igualadí 
continua obtenint re-

sultats de mèrit en 
les competicions de 
caràcter nacional, 

evidenciant 
l’excel.lent moment 

en què es troba

ATLETISME / LA VEU 

L ’equip femení Sub-20 
del CAI Petromiralles, 
va assolir una destaca-

da 5a posició diumenge pas-
sat a la tarda al Campionat 
de Catalunya Sub-20 en Pista 
Coberta de Sabadell.
Les atletes del CAI eren 5enes. 
amb 89 punts, en la competi-
ció guanyada per l’A.A. Cata-
lunya, seguides de l’ISS-L’Hos-
pitalet, segones, i de la U.A. 
Terrassa, terceres i amb els 
mateixos punts que l’Avinent 
Manresa, quartes classificades, 
i per davant del F.C. Barcelo-
na, sisenes, entre un total de 
12 equips participants. 
Individualment i entre la des-
tacada actuació global de les 
anoienques, que malgrat so-
frir algunes baixes tingueren 
opcions de podi fins la darrera 
prova,  van sobresortir  les ac-
tuacions de Paula Blasco, gua-
nyadora en els 1.500 m.ll. amb 
4’50”46, i d’Èlia Ibarra, 2a en 
els 3.000 m.ll. amb 10’58”01.
Marta Llagostera era 4a en els 
800 m.ll. amb 2’23”55, Núria 
Rey 4a en llançament de pes, 
amb 8,85 m., Anna Asensi 5a 
en els 200 m. llisos amb 26”78, 
i Silvia Hohnhaussen 6a en 

Marc Sánchez (CAI).

llargada amb 4,66 m.  
Eren 7es. Judit Bascompte en 
els 60 m.ll. amb 8”16, Laia 
Moix en el triple salt, amb 
10,37 m., i Laia Planas en salt 
d’alçada amb 1,48 m.. Jana 
Roca era 8a en els 60 m. tan-
ques amb 10”52.
Les components del relleu de 
4 x 200 m. format per Gem-
ma Ortega - Judit Bascompte 
- Berta Castells i Paula Zara-
goza (debutant amb el CAI), 
eren 9es.  amb 1’51”78. Mar-
tona Segura era 9a en el salt 
de perxa amb 2,20 m., i Mar 
Belenguer 11a en els 400 m.ll. 
amb 1’04”30.

L’equip masculí, vuitè
L’equip masculí Sub-20 del 
C.A.Igualada Petromiralles, 
participava també al Camp. 
català Sub-20 en Pista Co-
berta, assolint la 8a posició 
diumenge a Sabadell, entre els 
principals clubs de Catalunya 
de la categoria. 
Els components de l’equip del 
CAI Petromiralles,  amb algu-
nes baixes en la seva formació, 
assoliren un total de 69 punts, 
situant-se en 8a posició en la 
competició guanyada pel F.C. 
Barcelona, seguits de l’A.A. 
Catalunya, segons,  i del Cor-

nellÀ Atl., tercers, entre un to-
tal de 12 equips classificats.
Individualment, sobresorti-
ren les actuacions de Guillem 
Carner, guanyador en els 800 
m.ll. amb 1’57”22, d’Hèctor 
Ramos, 2n. en salt d’alçada 
amb 1,84 m., i d’Aitor Caldito, 
3r en el salt de llargada amb 
6,30 m.
Jordi Castarlenas era 6è en 
els 60 m. tanques amb 8”87, 
Oriol Castells 8è en triple salt 
amb 12,13 m., Raúl López 8è 
en els 3.000 m.ll. amb 9’49”08, 
i Hamid Darbaoui 8è en els 
1.500 m.ll. amb 4’33”45.
Pol Marín era 9è en pes amb 
9,07 m., i David Muñoz 10è 
en salt de perxa amb 2,50 m. 
També eren 10ens. els com-
ponents del relleu de 4x200 
m. format per Oriol Castells - 
David Muñoz - Aitor Caldito i 
Guillem Carner, amb 1’38”29.
Pol Sanz era 11è en els 400 

m.ll. amb 53”77, i Edgar Ca-
mats 11è en els 60 m.ll. amb 
7”94, en el seu debut amb el 
CAI. Oscar Abenza fou des-
qualificat en els 200 m.ll. 

Atletes del CAI al GP de 
Marxa del Canaletes
Diumenge passat, es va ce-
lebrar el 2n. Gran Premi de 
Marxa Atl. en ruta KNLTS - 
Trofeu Pepe Berlandino -, al 
Passeig Marítim del Bogatell, 
a la platja de la Mar Bella de 
Barcelona, amb organització 
del C.A. Canaletes.
Hi participaren 6 atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles, 
amb una gran actuació global, 
sobresortint les segones posi-
cions de Josep Martí en Vete-
rans masc., de Marc Àguila en 
Alevins masc. i la 3a de Marti-
na Zunino en Alevins fem.
Josep Martí era 2n. en Vete-
rans masc., amb un registre de 
26 min. 16 seg. per cobrir els 5 
km. de cursa.  Marc Àguila era 
2n. en Alevins masc., amb 12 
min. 16 seg., sobre un recorre-
gut de 2 km.
Martina Zunino era 3a en Ale-
vins fem. amb 11 min. 49 seg., 
seguida d’Ares Giménez, 14a 
amb 15 m. 32 seg. sobre 2 km. 
de cursa.
Laura Giménez era 5a en  Ca-
dets fem., amb 16 m. 31 seg. 

per cobrir els 3.000  m. de cur-
sa, entrant 21a Marina Gutiér-
rez amb 22 min. 01 seg.

Marc Sánchez, mínima 
estatal absoluta
Seguiren les participacions 
dels atletes del CAI Petromi-
ralles en els diversos Controls 
de Pista Coberta, i també al 
Trofeu Sabadell de Promoció - 
Memorial Natàlia Amiel. Marc 
Sànchez va assolir la mínima 
estatal absoluta en alçada, amb 
2,09 m. Aquestes foren les par-
ticipacions i registres assolits 
pels anoiencs a Sabadell aquest 
cap de setmana:
300 m.CM Gerard Farré 39”73
300 m.CF Marcel·la Solé 45”58                   
1.500 m. Paula Blasco 4’43”00
60 m. Jan Roca 7”22
Antoni Jorba 8”63
60 m. Gemma Ortega 8”49  
200 m. Jan Roca 22”42
Antoni Jorba 28”50
3000 m. Eduard Alba 10’08”39
Alçada Marc Sànchez 2,09 m.
Eduard Fàbregas 1,87 m.
Pel que fa al Trofeu Sabadell 
de Promoció del diumenge, hi 
participaren 4 atletes del CAI 
Petromiralles / Dental Iguala-
da:
1.000 m.IF Carla Bisbal  3’14”29
Francina Massagué 3’20”31
Judit Navarro 3’35”37
1.000 m.IM Nil Cabello 3’30”12Algunes de les atletes del CAI al Trofeu Sabadell.

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES



ESQUAIX / LA VEU 

L ’equip de lliga catala-
na que juga a la màxi-
ma categoria catalana 

va sumar els seus dos primers 
punts tot i perdre 2-1 davant el 
Triops de Banyoles i el CN Sant 
Andreu. Tenint en compte que 
l’1 de l’equip, Bernat Jaume es 
trobava a Stuttgart jugant la 
Bundesliga i el Nil Munné no 
va poder jugar, el resultat es 
prou bo.
Davant el gironins, el recupe-
rat Joan Arnau Pallejà va caure 
6-11, 3-11, 5-11 amb Dani Mo-
lina, però Joel Jaume va empa-
tar a 1 gràcies a la seva victòria 
per 11-5, 11-9, 4-11, 11-5 da-

Dos primers punts per 
l’Esquaix Igualada de 1a

Maracanassu de l’AVI a Sta. Coloma

vant Alex Luque. Nasi Herms 
però no va poder completar la 
victòria caient 2-11,2-11, 7-11 
davant el gallec Victor Reguera. 
En la jornada de tarda, derrota 
2-1 davant un dels grans favo-
rits, el CN Sant Andreu. Nasi 
Herms va cedir 9-11, 12-14, 11-
5, 5-11. De nou Joel Jaume va 
sumar el punt guanyant Marc 
Gutiérrez 11-9, 15-13, 12-10. 
Però en el desempat, Joan Ar-
nau Pallejà va caure amb Pablo 
Dolz per 11-7, 0-11, 7-11, 9-11.
De moment, l’equip RS Audi-
ovisual/PLASTNET és troba 
en els llocs cuers amb sola-
ment dos punts desprès de 4 
jornades però a 1 de salvar la 
categoria.
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FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT

C op d’autoritat dels 
blaus en el seu despla-
çament al municipal 

de Can Zam, partit seriós i 
ordenat on els locals, a banda 
del resultat, són l’equip reve-
lació de la actual temporada, 
oferint un molt bon futbol 
i una excel·lent esportivitat.  
Primera part d’espasses en 
alt, on els blaus, ordenats, de-
fensaven el portal de Gámez i 
sortien en ràpides contres que 
els gramanetencs no van pas-
sar per alt. A la segona mei-
tat, l’equip local va notar en 
excés l’absurda expulsió d’un 
dels seus jugadors i l’ansietat 
d’anar darrere en el marca-
dor, fet que van aprofitar els 
igualadins per allunyar-se en 
el marcador i neutralitzar les 
perilloses jugades d’atac dels 
locals, malgrat la inferioritat. 
Des de l’Agrupació de Vete-
rans futbolistes d’Igualada, 
voldríem dedicar aquesta 
victòria a tots els socis, junta 
directiva i simpatitzants, en 
especial al nostre exjugador i 
soci Miquel López Tirado de 
82 anys, ens deixà el passat 8 
de gener, jugador de caràcter 
decidit i generositat infinita.  
Els ànims més sincers a tota 
la família, VA PER TU MI-
QUEL!
Primera part Min 5, obertura 
de Wilson a Costa que veu a 
Rober B. sol, i en hàbil juga-
da avança els blaus 0-1.  Min 

PÀDEL / LA VEU 

E ls diferents equips 
Subaru que juguen les 
lligues comarcals van 

sumar dues victòries de quatre 
possibles.
Lliga PàdelCat 2a masculí.  
Victòria a casa davant el Pàdel 
Indoor Igualada. David Sabaté/
Lluís Piqué van dominar 7-6, 
6-1 Jesús Isaac/Arnau Pol, Jo-
sep Llorach/Kim Aribau també 
van sumar guanyant 6-4, 7-6 
amb Aleu Roset/Jesús Rodrí-
guez i finalment Pep Ferrer/
David Sanuy van donar el ter-
cer punt guanyant 1-6, 6-2, 61 
a Toni Jiménez/Ivan Valiente.
Lliga comarcal +45 Oxford. 
Derrota clara a casa davant 
Les Moreres. Albert Homs/Isi-
dre Marimon no van tenir op-
cions i van caure per un doble 
6-1 amb Jaume Mallart/Lluís 
Piqué, Jordi i Agustí Homs 
tampoc van poder fer res ca-
ient per 2-6, 3-6 amb Toni 
Valldaura/Manel Vilarrubies i 
finalment David Sanuy/Joan 

Desigual jornada dels 
equips Subaru de pàdel

Llorach van cedir 5-7, 2-6 
amb Toni Esteve/Jaume Bas-
compte.
Lliga PàdelCat 2a femení. Vic-
tòria solvent a casa 3-0 davant 
+KPàdel. Carla Gassó/Marta 
Hidalgo van dominar clara-
ment 6-1, 6-0 a Eva Prades/
Yolanda Piñero, Eli Soriano/
Susanna Campo van també 
sumar després d’un renyit 
partit 6-0, 3-6, 7-5 amb Sonia 
Ruiz/Eva Pascual i finalment 
Alba Sanou/Antònia Pintó 
van dominar 6-0, 3-6, 6-3 a 
Mary Montero/Maite Murcia.
Lliga PàdelCat 3a femení. 
Derrota a casa 0-3 davant 
Slam Pàdel de Collbató. Tri-
ni Pacheco/Encarna Delgado 
van ensopegar 0-6, 1-56 amb 
Elena Manukhina/Rosa Mor-
ral, Joanna Dalmases/Imma 
Llopart també van caure en 
un renyidíssim partit de 7-5, 
1-6, 5-7 amb Vanessa Sam-
pedro/Loli Rossy i finalment 
Dolors Granados/Sílvia Farrés 
també van ensopegar 5-7, 1-6 
amb Monica Yáñez/Leo Cases.

20, extraordinària jugada local 
que trenca la defensa igualadi-
na i de fort xut, el jugador lo-
cal Diego, empata el matx 1-1.  
MIN 44, PUNT D’INFLEXIÓ, 
córner a favor dels grama-
netecs que rebutja la defensa 
a la frontal, i el jugador local 
engalta una voleia, que Gámez 
fa una aturada impossible i en 
la posterior jugada surten els 
blaus a la contra i Xavi C. de 
fort xut avança als blaus de 
nou 1-2. En la segona meitat, 
MIN 74, falta a la frontal gra-
manetenca que executa Rober 
B, de rosca a l’escaire 1-3.  MIN 
75, desorientats els locals tor-
nen a cometre falta a la frontal 

de la seva àrea, és aquest cop 
Solís, que de subtil llançament 
allunya als blaus encara més 
en el marcador 1-4.  MIN 89, 
mancats de força els locals, 
Costa lluita una pilota a l’àrea 
gramanetenca i és objecte de 
penal, l’àrbitre aplica la llei de 
l’avantatge i Xavi C. murri, es-
tableix l’1-5 definitiu.
Per a l’equip igualadí van ju-
gar, Gámez, Farré, Pep, Canals, 
Toro, Ivan, Solís, Pau, Wilson, 
Rober B., Costa, Sevilla, Gus-
tavo, Calsina, Xavi C., Tort, 
Xavi M., a la banqueta Ramo-
net i Jordi Enrich.  La propera 
jornada els blaus rebran a Les 
Comes al Júpiter.

FRONTENNIS / ANTONI FONT 

E l proper cap de setma-
na comença el Campi-
onat de Catalunya, on 

el Club Frontennis Igualada hi 
participa amb quatre parelles. 
En la categoria d’Honor, la més 
alta de Catalunya, hi participa 
amb una parella (Marc Esteve, 
Jaume Estapé i Bernat Ortega). 
Els igualadins estan ubicats al 
grup A, on les dues primeres 
parelles d’aquest grup lluitaran 
pel Campionat.
En la categoria Pilota Lenta 
hi participen 3 parelles, on els 
igualadins tenen dipositades 
moltes esperances i intentaran 
millorar la classificació de l’any 
passat, en la que el Miguel Vi-
var i Jordi Romero van quedar 
subcampions.
La parella de Divisió d’Honor 

Comença el campionat de Catalunya 
per parelles del Frontennis Igualada

juga diumenge 22 de gener a 
Sant Fost a les 12 del migdia  
contra una de les millors pa-
relles del Campionat (Albert 
Carricondo i Sergi Solana).
La parella de Lenta “A” juga a 
Abrera contra l’Abrera B el dis-
sabte 21 a les 9:30 del matí.
La parella de Lenta “B” juga 
també a Abrera contra l’Abre-

ra A el dissabte 21 a les 12 del 
migdia. 
La parella de Lenta “C” juga el 
diumenge 22 al Frontó del Molí 
Nou a les 11 del matí contra els 
Independents de Bac de Roda. 
Esperem que els aficionats 
d’aquests esport puguin venir 
a animar als nostres jugadors 
en aquest Campionat.  
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TEATRE / LA VEU 

E l proper dissabte, 21 de 
gener, a les 21h, el Tea-
tre Municipal l’Ateneu 

d’Igualada rep l’obra que va 
servir per inaugurar la nova 
Sala Beckett del Poble Nou 
a Barcelona. La desaparició 
de Wendy és un homenatge 
de Josep M. Benet i Jornet 
al món del teatre i un recor-
regut pels contes i els mites 
de la infantesa des d’una mi-
rada perversa i divertida al-
hora. Una història de teatre 
dins del teatre, que barreja 
els mites de Peter Pan i La 
Ventafocs i que se centra en 
la figura d’un nen que no vol 
créixer. Una obra que recor-
da que els somnis ajuden a 
ser feliços. 
L’obra, dirigida per Oriol 
Broggi, compta amb un no-
table Peter Pan i Ventafocs de 
Xavier Ripoll, la dolça Wen-
dy de Diana Gómez, el tro-
nat director de la companyia 
Joan Anguera, a més de Mar 
del Hoyo, Antònia Jaume, 
Josep Sobrevals i Armand 
Villén i el músic Carles Pe-
dragosa.
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística d’Igualada 
(c/ Garcia Fossas, 2) de di-
marts a divendres de 19 a 
21h, el dissabte d’11 a 14h 
i, des d’una hora abans de 
la funció, a la taquilla del 
Passatge Vives. Les entrades, 
que també es poden adquirir 
a www.ticketea.com, tenen 
un preu de 15, 18 i 20 euros, 
amb descomptes per a diver-
sos col·lectius.

El món del teatre i la fanta-
sia
L’obra pertany a l’època en 
què Josep Maria Benet i Jor-
net abandona el realisme so-

cial i fa una mena de declara-
ció d’amor al teatre i a l’ofici 
dels actors. S’inicia quan una 
companyia de teatre està a 
punt de començar la repre-
sentació infantil de l’obra 
Peter Pan, però un problema 
amb els decorats els obliga a 
fer un canvi sobtat de reper-
tori i distorsionar una mica 
l’argument. La desorientació 
dels actors, que s’han quedat 
sense el seu personatge o han 
d’improvisar noves situa-
cions dramàtiques amb les 
constants interrupcions del 
fil argumental que se’n deri-
ven, permet agafar distància 
respecte la història que es 
volia explicar i fa que emer-
geixin totes les contradicci-
ons pròpies dels contes i els 
mites de la nostra infantesa. 
La desaparició de Wendy és 
un joc pervers sobre els re-
cords, l’experiència, la moral 
i l’imaginari col·lectiu a tra-
vés de l’homenatge al teatre 
com a espai per a la il·lusió i 
la màgia compartida.
Per al director, Oriol Brog-
gi, La desaparició de Wendy 
“és un somni d’obra i és una 
obra de somnis; és una obra 
d’aquelles que saben barre-
jar amb ofici realitat i ficció, 
i que sembla que tinguin una 
nota de l’autor que va directe 
al director i als actors”. Al seu 
entendre, el text “és al mig 
de tot el que jo he anat ve-
ient durant la meva vida i té 
una mica de tot, per això té 
i conté l’essència del teatre i 
la potència que el pot gene-
rar”. Afegeix, finalment, que 
“una nit d’estrena els actors 
s’esforcen, lluiten amb els 
seus personatges, els canvi-
en, busquen allò que els lliga 
a les seves vides, des de l’ha-
bitació de les rates de la seva 
infància a l’escenari del petit 
teatre. Des de la llengua al 

joc de miralls trencat”.
L’any 2010, a les seves me-
mòries, Material d’enderroc, 
Josep Maria Benet i Jornet 
recordava que després de 
Berenàveu a les fosques, tit-
llada de massa realista per 
la crítica, es volia demostrar 
“que era capaç d’escriure 
d’altres formes, no única-
ment d’acord amb aquella 
mena de dubtós realisme, 
ben convençut que l’obra no 
s’estrenaria mai, que no es 
publicaria mai, vaig embas-
tar La desaparició de Wendy. 
En ella “m’hi explicava, m’hi 
confessava, m’hi descrivia i 
m’hi maltractava; m’hi pre-
sentava, literalment com un 
monstre patètic i sense salva-
ció. Ni mai abans ni mai des-
prés no he escrit una peça tan 
autobiogràfica”. Així aban-
donava les formes còmodes 
d’un naturalisme conegut i 
s’enfrontava a formes estilís-
tiques més complexes.
Per a Toni Casares, director 
de la Sala Beckett, “La des-
aparició de Wendy també és 
un joc, un homenatge diver-
tit però pervers al teatre o a 
la ficció en general i a la seva 

“La desaparició de Wendy” obre, demà dissabte, la nova 
programació del Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada
Oriol Broggi dirigeix aquesta obra de Josep Maria 
Benet i Jornet, amb un notable repartiment que 
inclou la igualadina Diana Gómez

capacitat de construir reali-
tat o relacionar-se amb ella 
de maneres noves i diferent, 
una invitació al buit per dei-
xar-se perdre perillosament 
com un nen, com un dels 
nens perduts de Peter Pan”.

Josep Maria Benet i Jornet
Josep M. Benet i Jornet 
(Barcelona, 1940) és autor 
d’una cinquantena d’obres 
teatrals, entre les quals des-
taquen Una vella, coneguda 
olor, Berenàveu a les fosques, 
Revolta de bruixes, Descripció 
d’un paisatge, El manuscrit 
d’Ali Bei, Desig, Fugaç, E.R, 
Testament, El gos del tinent, 
Olors, L’habitació del nen, 
Salamandra, Soterrani, Dues 
dones que ballen o Com dir-
ho?. El Teatre Nacional de 
Catalunya li va encarregar La 
Ventafocs (potser sí potser no) 
que va estrenar Teatre Nu, 
l’any 2004.
Considerat un dels escrip-
tors teatrals més importants 
del nostre país, la trajectò-
ria de Josep M. Benet i Jor-
net ha estat reconeguda amb 
nombrosos premis, entre 
els quals hi ha el Premi de 

la Crítica Serra d’Or de tea-
tre en dues ocasions (1986 i 
1900), el Premi Nacional de 
Literatura Catalana de Teatre 
(1991), el Premio Nacional 
de Teatro (1995), la Creu de 
Sant Jordi (1997), el Premi 
de la Institució de les Lletres 
Catalanes de Guions Audio-
visuals (1998), el Premi Max 
d’Honor (2010) i el Premi 
d’Honor de les Lletres Ca-
talanes (2013). La seva obra 
s’ha traduït, publicat i estre-
nat en diverses llengües d’ar-
reu d’Europa.
D’altra banda, la figura de 
Benet i Jornet representa la 
figura indiscutible que en-
llaça dues èpoques i dues 
generacions. La dramatúrgia 
catalana actual s’entén per la 
col·laboració i relació amb 
els autors més joves amb els 
quals ha compartit idees, in-
quietuds, il·lusions, bromes i 
dubtes. Sense oblidar el seu 
llegat amb els serials televi-
sius que s’han emès per la 
televisió catalana com Poble 
Nou, Nissaga de poder, La-
berint d’ombres o Ventdelplà 
que han aconseguit un gran 
èxit d’audiència.

La desaparició de Wendy. / DAVID RUANO
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TEATRE / LA VEU 

D esprés de presentar 
Maure el Dinosaure 
al Teatre de l’Aurora, 

el Teatre Nu arriba al Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Iguala-
da amb el seu espectacle D’Un 
Quixot. Un joc amb cinc mú-
sics que fan d’actors i un actor 
que s’apassiona per la música. 
Un divertiment amb el Quixot 
com a eix central i com a únic 
protagonista. Una nova experi-
ència que permet acostar-se a 
l’obra de Cervantes i a la sug-
geridora música de Georg Phi-
llipp Telemann. L’espectacle és 
interpretat per l’actor Francesc 
Mas i els músics Toni Cabanes, 
Narcís Moltó, Quim Giménez, 
David Murgadas i Jordi Ma-
ria Macaya. L’escenografia és 
d’Arian Morera i la direcció es-
cènica de Víctor Borràs.
L’espectacle, de música barroca 
per a orquestra de cambra, tin-
drà lloc el proper diumenge, 22 
de gener, a les 19h. Les entra-
des es poden comprar al Punt 

de Difusió Cultural i Turística 
d’Igualada (c/ Garcia Fossas, 2) 
de dimarts a divendres de 19 a 
21h, el dissabte d’11 a 14h i, des 
d’una hora abans de la funció, 
a la taquilla del Passatge Vives. 
Les entrades, que també es po-
den adquirir a www.ticketea.
com, tenen un preu de 12 i 15 
euros, amb descomptes per a 
diversos col·lectius. 

La música de Telemann
D’Un Quixot és una obra que 
uneix la música i el teatre i que 
troba en la figura del Quixot, 
l’element central per explicar la 
història d’un personatge apas-
sionat per l’art, la música i el 
teatre. L’espectacle juga amb el 
text de Cervantes, la música de 

Telemann i les diferents formes 
de cultura popular que, d’una 
manera o altra, apareixen en 
l’obra de Cervantes.
L’obra, interpretada per un 
quartet de corda, un guitarra 
i un actor, juga amb diferents 
elements del Quixot, seguint 

Teatre Nu porta la música de Telemann diumenge 
al Teatre Municipal l’Ateneu amb “D’un Quixot”

l’estructura de la suite burles-
ca de Telemann, però integrant 
múltiples referents populars 
de la novel·la de Cervantes. Un 
actor, un personatge quixo-
tesc, amb aspiracions i deliris 
de grandesa, es troba amb cinc 
músics, cinc homes pràctics, 
músics d’escola, que donen 
classes quan poden i que passen 
el barret al metro. Els cinc mú-
sics són convocats per executar 
la suite burlesa de Telemann en 
una gran funció musical. Però 
la gran funció només apareix a 
ulls de l’actor, que dins la pell 
de Quixot, porta el muntatge 
vers camins inesperats. D’un 
Quixot és, ja des del títol, la his-
tòria d’un altre Quixot. Però 
aquest viatjarà de la paraula a 
la música per explicar les penes 
i els deliris d’un Quixot sobre 
el Quixot, d’un Quixot dins el 
Quixot, d’una obra dins una 
altra i dins de moltes, una bar-
reja d’estils, un diàleg d’imat-
ges, un joc de miralls, música 
culta sobre el món popular i 
música popular sobre una de 
les obres més importants de la 
cultura universal.

El Teatre Nu, un col·lectiu 
anoienc 
Ara fa vint-i-cinc anys, el Teatre 
Nu iniciava la creació dels seus 
primers espectacles, mentre els 

seus intèrprets es formaven a 
l’Institut del Teatre de Barcelo-
na. L’Odissea, Tot va bé si acaba 
bé o La pau perpètua van ser les 
primeres obres.
A partir de l’any 1999 van co-
mençar a funcionar com a 
col·lectiu professional amb el 
compromís de dirigir les crea-
cions als infants amb especta-
cles com L’home just, En Bolavà 
detectiu i Els nens de la meva 
escala. L’any 2004 van estrenar 
la primera coproducció amb el 
Teatre Nacional de Catalunya: 
La Ventafocs (potser sí, potser 
no) de Josep Maria Benet i Jor-
net. Altres espectacles són La 
Lluna d’en Joan (2007), basat en 
un llibre de la Carme Solé Ven-
drell; Somnis d’Alícia (2008), el 
seu primer espectacle de carrer 
inspirat en la popular novel·la 
de Lewis Carroll, amb un titella 
gegant que es passeja i somnia 
pels carrers de pobles i ciutats; 
Avi Ramon (2009), un especta-
cle que s’endinsa en els vincles 
afectius entre avis i néts; i Sopa 
de pedres (2011), un espectacle 
que canvia els titelles per tècni-
ques de dansa i circ. Pel Festival 
Grec de Barcelona de 2012 van 
estrenar Raspall de Pere Cal-
ders. Posteriorment arribaria 
Torna Robin Hood (2014), una 
reflexió sobre els herois.
L’any 2015 van estrenar Mrs 
Brownie, el seu primer espec-
tacle musical. Conjuntament 
amb Laura Guiteras i Abel Bo-
quera van donar cos i veu a una 
diva de la música negra que es 
troba al final de la seva vida i 
canta les cançons que la ven 
una estrella acompanyada del 
seu inseparable pianista i de la 
seva cuidadora.
Un dels seus darrers projectes 
és La casa del Teatre Nu, un 
antic magatzem de gra que han 
recuperat per dur-hi a terme 
la seva activitat creativa i per 
acollir tota mena de propos-
tes relacionades amb el món 
del teatre que fomenten la co-
municació entre els creadors i 
els seu públic. Els seus últims 
espectacles són D’Un Quixot i 
Maure el dinosaure.

L’antiheroi de Cervan-
tes esdevé l’element 

central per explicar la 
història d’un personat-
ge apassionat per l’art, 

la música i el teatre

CULTURA / LA VEU 

Un grup de famílies 
de l’Associació Cul-
tural Dessota, ges-

tora de la imatgeria festiva 
municipal, es va desplaçar 
divendres passat a la locali-
tat navarresa de Marcalaín, 
portant amb ells els Gegants 
d’Igualada, que necessiten 
una restauració exhaustiva 
per a estar en òptimes con-
dicions de cara a la propera 
Festa Major. El departament 
de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament, seguint els 
consells i criteris d’aquesta 
entitat, ha decidit que la res-
tauració es dugui a terme al 
taller d’Aitor Calleja, espe-
cialista en imatgeria tradi-
cional, popular i folklòrica, 
garantint així que quedin 
en perfecte estat. A comen-
çament del mes de juny es 
preveu que estiguin enlles-
tits, tant pel que fa a l’aspec-
te estètic com a l’estructura 
interna, dos apartats molt 
importants, atès que parti-
cipen cada estiu en un gran 
nombre d’actes.

 

Els Gegants d’Igualada se sotmeten a 
un profund procés de restauració
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ES NECESSITA

ADMINISTRATIU/VA
JORNADA COMPLETA I INCORPORACIÒ IMMEDIATA

Empresa del sector agroalimentari propera a Igualada, 
necessita administratiu/va.

Es requereixen coneixements administratius, 
treball amb suport informàtic i es valorarà experiència i 

coneixements de francès.

S’ofereix jornada complerta, incorporació immediata i alta a 
la Seguretat Social.

Interessats enviar currículum amb foto al correu: 

comptableagroalimentari@gmail.com

HISTÒRIA / LA VEU 

Igualada recordarà perma-
nentment els deu iguala-
dins deportats després de 

la Guerra Civil als camps de 
concentració nazis i morts en 
captivitat durant la II Guerra 
Mundial. Ho farà sumant-se a 
la iniciativa Stolpersteine, un 
terme alemany que es podria 
traduir com a “esculls” o “pe-
dres al camí”, impulsada per 
l’artista Günter Demnig. Les 
Stolpersteine són llambordes 
de formigó de 10 x 10 centíme-
tres, amb una fulla de llautó al 
capdamunt on s’hi graven les 
dades essencials de cada per-
sona. Cada element, doncs, és 
únic i fet específicament per 
homenatjar cadascuna de les 
víctimes. L’objectiu és fer atu-
rar el vianant i que recordi la 
persona desapareguda, assas-
sinada o torturada, fent que 
reflexioni al voltant d’uns fets 
que van marcar desgraciada-
ment el segle XX al continent 
europeu.
L’any 2015, amb un article a la 
premsa local, l’escriptor Anto-
ni Dalmau donava visibilitat 
a aquesta iniciativa i recorda-
va la necessitat d’homenatjar 

els igualadins desapareguts. 
Donant resposta a aquesta 
proposta, tal i com ha expli-
cat aquest dimecres l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, el 
proper 26 de gener, a la Plaça 
de l’Ajuntament s’hi ubicaran 
finalment les deu llambor-
des que recordaran aquests 
ciutadans deportats i morts a 
Àustria, víctimes del nazisme. 
A l’acte hi assistiran el mateix 
Günter Demnig i el director 
del Memorial Democràtic, Plà-
cid Garcia-Planas. També han 
estat convidats els descendents 
de les víctimes que han pogut 

ser localitzats i, de fet, és pre-
vist que el nét d’un dels des-
apareguts intervingui en l’ho-
menatge.

Republicans deportats i morts 
als camps nazis
Existeixen documentats apro-
ximadament uns 9.300 repu-
blicans espanyols que van ser 
reclosos i condemnats a tre-
balls forçats en diferents camps 
de concentració alemanys. La 
majoria havien fugit del règim 
franquista en acabar la Guerra 
Civil, però a França van ser de-
tinguts i traslladats per al seu 

Igualada se suma a la iniciativa Stolpersteine per recordar 
els seus ciutadans morts als camps de concentració nazis

internament a Àustria, al camp 
de Mauthausen i al de la veïna 
localitat de Gusen. D’aquests 
presoners, 5.200 van morir i 
334 figuren encara avui com 
desapareguts.
D’acord amb la informació 
que s’ha pogut recollir, els deu 
igualadins que seran recordats 
amb aquesta iniciativa són Je-
sús Cano Cano (nascut el 1916, 
exiliat el 1939, deportat a Maut-
hausen el 1941 i mort el mateix 
any a Gusen), Josep Fàbregas i 
Pons (nascut el 1905, exiliat el 
1939, deportat a Mauthausen 
el 1941 i mort el mateix any a 
Gusen), Joaquim Gil i Abella 
(nascut el 1902, exiliat el 1939, 
deportat a Mauthausen el 
1940 i mort el 1941 a Gusen), 
Agustí Gomis i Valls (nascut el 
1885, exiliat el 1939, deportat a 
Mauthausen el 1940 i mort el 
1941 a Gusen), Ginés González 
Ginés (nascut el 1918, exiliat 
el 1939, deportat a Mauthau-
sen el 1940 i mort el 1941 a 
Gusen), Celestino Moreno Za-
mora (nascut el 1911, exiliat el 
1939, deportat a Mauthausen 
el 1941 i mort el 1942 a Gu-
sen), Ginés Moreno Zamora 
(nascut el 1917, exiliat el 1939, 
deportat a Mauthausen el 1941 
i mort el mateix any al castell 
de Hartheim), Emili Ribera i 
Casellas (nascut el 1911, exiliat 
el 1939, deportat a Mauthau-
sen el 1941 i mort el mateix 
any a Gusen), Miquel Tirado 
Franco (nascut el 1898, exiliat 
el 1939, deportat a Mauthau-
sen el 1941 i mort el mateix any 
a Gusen) i, finalment, Salvador 
Vidal i Claramunt (nascut el 
1917, exiliat el 1939, deportat a 
Mauthausen el 1941 i mort el 
mateix any a Hartheim).
Frederic Freixas i Escudé i Pau 

Massó i Cuadras, també igua-
ladins, van sobreviure a l’in-
ternament i van ser alliberats 
pels aliats l’any 1945. A ban-
da, es té constància que fins a 
quatre anoiencs més (Miquel 
Call i Planas, Domènec Fer-
rer i Torrents, Miquel Rovira 
i Isart, Simó Saumell i Tort) 
van morir en aquests camps de 
concentració i tres (Francesc 
Xavier Estruch i Pons, Manuel 
Ferrer i Bertran, Leandre Pey i 
Juvanteny) hi van sobreviure.

Günter Demnig i les Stolpers-
teine
L’impulsor de la proposta, 
Günter Demnig, va néixer a 
Berlin el 1947 i va cursar es-
tudis universitaris de l’àmbit 
de les Arts, primer a Berlin i 
després a Kassel. Des del pri-
mer moment, el fet de deixar 
empremtes commovedores 
dins l’espai públic ha estat una 
prioritat en les seves obres. Als 
anys noranta va recordar la de-
portació de la població gitana 
per part de les SS col·locant 
una llosa davant l’ajuntament 
històric de Colònia i aquell 
va acabar sent l’origen de les 
Stolpersteine. La seva volun-
tat amb aquest projecte és fer 
tornar als seus pobles i ciutats, 
encara que sigui de manera 
simbòlica, les persones tràgica-
ment desaparegudes per culpa 
del nazisme.
Avui ja hi ha unes 50.000 Stol-
persteine instal·lades en set-
ze països d’Europa, destacant 
Alemanya i Holanda com els 
dos on més se’n poden tro-
bar. El 2015, Navàs va ser el 
primer municipi català a ad 
adoptar-les i, aquest 2017, s’hi 
sumen capitals com Igualada i 
Manresa, entre altres.

MÚSICA / LA VEU 

El dissabte 21 de gener 
Holy Bouncer arribaran 
per primer cop a Iguala-

da compartint cartell amb The 
Moonlight Doors, grup tribut a 
The Doors.
Serà a les 23:30h a la sala Rec 
On Fire d’Igualada on es realit-
zarà aquest atractiu concert.
Després de girar per Anglater-
ra, França, Bèlgica, Portugal i 
gran part de l’estat espanyol, els 
barcelonins Holy Bouncer por-
taran el seu rock clàssic i psico-
dèlic a Igualada. Aquesta jove i 
sorprenent banda, que ha estat 
seleccionada per tocar al proper 
festival South by Southwest de 
Texas (USA) i que va omplir la 
sala Luz de Gas amb 600 per-
sones fa unes setmanes, s’ha 
convertit en la nova sensació 
de l’escena rock de Barcelona. 
Presentaran el seu aclamat disc 
“Hippie Girl Lover”, obra que 
evoca el rock i l’estil de vida dels 
anys 60 i 70, i que ha estat vo-

tada com un dels millors discos 
de rock nacional del 2016 per 
diversos mitjans especialitzats.
Però abans, obriran la nit The 
Moonlight Doors, banda tri-
but a The Doors que interpre-
tarà clàssics com “The End”, 
“Riders on the Storm”, Break 
on Through”, “Light my Fire” 
o “L.A. Woman” en un concert 
que homenatjarà a la llegendà-
ria banda del carismàtic poeta 
Jim Morrison.
Serà una nit per viatjar als anys 

60 i 70, i rememorar una de les 
millors èpoques del rock. Una 
cita imperdible per qualsevol 
seguidor de grups com The 
Rolling Stones, Pink Floyd, The 
Beatles, Pearl Jam, Blind Melon 
o The Doors.
Holy Bouncer i The Moon-
light Doors (The Doors tribute 
band) oferiran aquest concert el 
dissabte 21 de gener a les 23.30h 
a la sala Rec On Fire d’Igualada.
Organitza: Associació Rock City

Nit de rock clàssic i psicodèlic a Igualada 
amb Holy Bouncer i The Moonlight Doors
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F ineArt Igualada, que 
tindrà lloc del 24 de fe-
brer al 19 de març, ja té 

imatge per a la seva cinquena 
edició. El festival -organitzat 
per l’Ajuntament d’Iguala-
da i l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada-, consolidat com 
un dels referents dels circuits 
fotogràfics arreu de l’Estat, ha 
volgut renovar la seva imatge 
amb la campanya gràfica d’en-
guany, on s’ha actualitzat tam-
bé el logotip. Una imatge que 
captura l’essència de FineArt, 
donant-li una serenitat i ple-
nitud com les que aporten 
les fotografies en mirar-les; 
temps d’espera i reflexió. La 
nova línia estètica ha estat 
presentada aquest dimecres: 
una imatge renovada i mo-
derna, basada en els temps i 
les premisses actuals. En la 
presentació han intervingut el 
regidor de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament, Pere Camps, 
l’organitzador del festival, Ra-
mon Muntané, i els dissenya-
dors de la imatge d’aquesta 
edició de FineArt Igualada, 
Joan Carles Colàs i Laura Tri-
viño, de NYTT design & com-

munication studio. NYTT és 
un estudi de disseny i comu-
nicació d’Igualada amb gran 
reconeixement, amb campa-
nyes com les que realitzen per 
la marca de sabates Munich. 
En paraules de Pere Camps, 
aquesta edició de FineArt 
“vol continuar sent un punt 
d’atracció, un mirall que en-
lluerni el món sencer i mostri 
la riquesa cultural de la ciutat 
dins del món de la fotografia”. 
Després de l’excel·lent acollida 
de la passada edició, superant 
en un 35% els 27.000 visitants 
de l’any 2015, es
pretén si més no igualar les 
xifres i, sobretot, gaudir de la 

FineArt Igualada presenta la imatge 
de la cinquena edició

fotografia i dels espais efímers 
arreu de la ciutat. En aques-
ta edició, es continuarà amb 
els vint-i-un dies d’exposició 
per poder contemplar els cin-
quanta-un expositors que hi 
haurà escampats en la vintena 
d’espais singulars de la ciutat, 
convertits en sales d’exposi-
ció per uns dies. Espais que, 
com cada any, es trien amb 
cura per tal d’enllaçar les sales 
d’exposicions professionals, 
amb l’encant del centre de la 
capital de l’Anoia. Autors com 
Gervasio Sánchez, Javier Cor-
so, Pedro Madueño i Mauricio 
Ramos, entre d’altres, faran les 
delícies dels visitants.

HISTÒRIA / LA VEU 

A questa setmana surt 
al carrer el fascicle 
número 1 del col·lec-

cionable L’Abans d’Igualada. 
Recull Gràfic 1960-1988, que 
forma part del capítol de Fes-
tes i Tradicions.
L’acte de presentació va tenir 
lloc el divendres 13 de gener, a 
les 18 hores, a la
Biblioteca Central d’Igualada 
amb la presència de l’alcal-
de Sr. Marc Castells, dels au-

tors del col·leccionable i d’un 
nombrós públic assistent.
Des de l’Editorial Efadós vo-
lem agrair la feina de l’equip 
que ha fet possible la recerca 
de fotografies i la redacció de 
textos. Gràcies a Josep Elias, 
Pep Elias, Jesús Enrique de 
Pedro, Pol Junyent, M. Teresa 
Miret, Xavier Pedraza, Jaume 
Riba, Francesc Rossell, Rosa 
M. Sánchez i el prologuista 
Jaume Farrés. Sense el seu es-
forç i dedicació aquesta publi-
cació no hagués estat possible.

Surt al carrer el 
col.leccionable 
“L’Abans d’Igualada”

HISTÒRIA / LA VEU 

L ’entitat Unicoop Cul-
tural ha cedit a la ciutat 
el seu important fons 

documental històric, d’un 
miler de documents, reunits 
al llarg dels seus més de 170 
anys d’història d’una coope-
rativa que ha viscut diverses 
etapes amb diversos noms. 
L’acte de cessió es va celebrar 
dijous passat al vespre en un 
Saló de Sessions de l’Ajunta-
ment d’Igualada, ple a vessar.
Va obrir l’acte Marta Vives, 
directora de l’Arxiu Comar-
cal, que després d’un llarg tre-
ball de classificació dels do-
cuments conservats a l’entitat 
durant més de 170 anys, i grà-
cies a aquest gest de l’Unico-
op Cultural de donar aquest 
fons a la ciutat, en tindran 
custòdia per tal que siguin 
convenientment conservats i 
disponibles a la consulta d’in-
vestigadors i de la ciutadania 
en general. Marta Vives expli-
cà que el fons és d’uns 10 me-

res lineals, amb un miler de 
documents, entre manuscrits, 
impresos i imatges, que van 
des del 1846 (principalment 
relacionats amb escriptures 
de propietats) i fins al 1989.
Seguidament, l’escriptor 
igualadí Antoni Dalmau, va 
oferir una interessant i ame-
na conferència sobre la his-
tòria del cooperativisme a la 
capital de l’Anoia. Dalmau va 
fer un repàs, amb apunts his-
tòrics, anècdotes i curiositats, 
des dels orígens a principis 
del segle XX i fins als nos-
tres dies. Dalmau va animar 
a estudiants i investigadors a 
fer ús d’aquest material. “Ara 
tenim a l’Arxiu un material 
escrit i gràfic molt important, 

un autèntic tresor per a la 
història dels últims cent cin-
quanta anys a Igualada”.
Al seu torn, Lluís Segura, 
president de l’Unicoop Cul-
tural, va oferir unes emotives 
paraules, amanides amb un 
polsim d’humor, per comple-
mentar el discurs de Dalmau 
amb un repàs de la darrera 

etapa de la cooperativa, inici-
ada fa prop de 40 anys, quan 
“una colla de joves desarra-
pats que ens dedicàvem en 
hores de lleure a intentar re-
conquerir el carrer per retor-
nar-lo a la ciutadania i que 
ho fèiem a través del teatre de 
guerrilla” es va dirigir al Sr. 
Salvador Riba, president de 

Unicoop Cultural dóna el seu fons documental a la ciutat

la Unió Cooperativa Unico-
op, qui els va obrir les portes 
de l’entitat, una entitat de la 
qual, al cap de poc temps i a 
petició del Sr. Riba, agafarien 
les regnes. Segura va recor-
dar les grans dificultats que 
va passar l’entitat en els seus 
inicis i la història d’aquests 
darrers anys, marcada per la 
inauguració del nou Teatre 
de l’Aurora, ara fa vint anys. 
El president d’Unicoop Cul-
tural va assenyalar que “avui, 
aquell motor que havíem so-
miat és una realitat i... (per-
meteu-me que pequi de poc 
humil) ara es l’enveja de tota 
la professió Segura va agrair 
la implicació, en aquest pro-
jecte col·lectiu i participatiu 
que és Unicoop Cultural, dels 
seus predecessors Joan Va-
lentí, ànima “mater” d’aquest 
projecte, Toni Vilella i Ernes-
tina Morera; col·laboradors, 
voluntaris, l’equip professio-
nal del teatre, patrocinadors, 
“Amics”, institucions, etc., i, 
molt especialment, al públic.

L’entitat igualadina, 
hereva de la històri-
ca cooperativa ”La 

Econòmica”, gestiona 
actualment el Teatre de 

l’Aurora

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

FOTOGRAFIA
[INTER]Canvi/Paisatges Compar-
tits. Artistes internacionals
De l’1 de desembre al 30 de gener a 
Artèria espai d’arts i tallers.

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

FORMES, SIGNES I 
POESIA
Miguel Sánchez Quesada 

Sèrie de treballs en els quals intenta 
ressaltar el predomini de la idea so-
bre la tècnica.
Del 16 al 31 de gener a la sala d’expo-
sicions de la Gaspar Camps

IX BIENNAL D’ART 
RIUDEBITLLES
Obres creades sobre suport de paper 
o que utilitzen el paper com a matè-
ria primera..
Del 12 de novembre al 29 de gener al 
Museu Molí Paperer de Capellades

PLIM, PLIM, PLIM: CRE-
ACIONS I EMOCIONS 
PER ALS MÉS PETITS
Laia Dodero 
Una mostra de quadres, contes i al-
tres creacions.
Del 12 de desembre al 20 de gener al 
Punt de lectors de la Biblioteca.

MIRADES CÒMPLICES
Carlota Delgar.

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

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

JUUL
Exposició d’escultures basada en el 
conte, “Juul” de Gregie de Maeyer, 
que reflexiona sobre els efectes de 
l’assetjament escolar en els infants.
Del 12 de gener a l’11 de febrer a la 
Sala d’Exposicions de la Biblioteca 
Central.

IMMERSOS EN LES 
DADES

[Una] adaptació de l’exposició 
“Big Bang Data” del CCCB
Aquesta exposició explora els efec-
tes de la dadificació del món, un 
procés tan determinant al segle 
XXI com ho va ser l’electrificació 
al segle XIX.
Del 13 de gener al 19 de febrer a la 
sala d’exposicions del Museu de la 
Pell.

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

PARALLAXE
Exposició de Teresa Gomez Mar-
torell .
Fins al 29 de gener al segon pis del 
Museu Molí Paperer de Capellades.

EXPOSICIONS
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L a Biblioteca de Piera 
enceta l’any carregada 
de propostes i iniciati-

ves per a tots els públics i tots 
els gustos.

Formació
Per aquells que volen iniciar-se 
en el món de la informàtica i 
els ordinadors, són obertes les 
inscripcions a dos cursos d’al-
fabetització informàtica adap-
tats a diferents nivells d’apre-
nentatge els dimarts del 7 de 
febrer a l’11 d’abril en horari 
matí. El preu de cada curs és 
de 15,45 euros.
Amb l’objectiu d’apropar les 
TIC a la ciutadania i amb una 
clara aposta per millorar-ne 
l’ús i l’autonomia dels qui s’hi 
apropen a poc a poc, el per-
sonal de la biblioteca ofereix 

sessions guiades de dues hores 
cadascuna per aprendre a rea-
litzar els tràmits en línia amb 
l’administració més habituals 
així com les eines i pautes ne-
cessàries per a l’ús de la plata-
forma E-Biblio de préstec de 
llibres electrònics. Les sessions 
de formació són els dimarts de 
10 a 12h amb cita prèvia.

Per als més petits dues pro-
postes molt interessants
El dimecres 25 de gener a les 
18h la Cia La Mama i la padri-
na explica el conte Miki, una 
nena que viu en un lloc on 
sempre és hivern, basat en el 
conte homònim de Stephen 
Mackey. L’activitat està adre-
çada especialment a nens i 
nenes de 4 a 8 anys i inclou 
un petit taller manual que s’hi 
relaciona amb l’objectiu de 
deixar volar la imaginació a 
través de les paraules i les his-
tòries llegides.
Per als més grans el taller Re-
pensem els contes. Què passa-
ria si la princesa no es volgués 
casar amb el príncep blau? 
Per què són lletjos els ànecs i 
dolents els llops? A partir de 

Més i noves propostes de la Biblioteca de Piera

la narració teatralitzada de 
contes tradicionals i de nova 
creació, amb Trama Serveis 
Culturals qüestionarem les 
històries, repensarem els per-
sonatges i inventarem altres 
maneres d’explicar-les. El ta-
ller és gratuït, s’adreça a nens i 
nenes de 6 a 12 anys i es durà a 
terme els dimarts 31 de gener 
i 14 de febrer de 18 a 19h. Les 
inscripcions ja es poden for-
malitzar a la biblioteca fins a 
cobrir totes les places.

Contes XXL. Cuinant històri-
es amb la Sandra Rossi
L’actriu Sandra Rossi, presen-
ta la sessió de contes/teatre en 
petit format per adults Cui-
nant històries, una proposta 
engrescadora i diferent per 
assaborir un sopar exquisit: 
Les paraules. Paraules condi-
mentades amb espècies exòti-
ques, acompanyades de salses, 
crues, fregides, a la planxa, 
enfarinades, farcides i també 
sorbets i altres postres irresis-
tibles cuinades amb amor per 
fer créixer els somnis més 
enllà on la gana ens porti. 
Unes especialitats que 
acompanyarem d’un ambi-
ent relaxat i amb un cava de 
la terra. Serà avui divendres 
20 de gener a les 21h. L’en-
trada és lliure.

EXPOSICIONS / LA VEU 

F ormes, signes, poesia és 
la primera de les dues 
exposicions que Sánc-

hez Quesada exposa a la nos-
tra ciutat, les dues exposicions 
es complementen.
A La Gaspar | Sala d’Exposici-
ons, l’autor presenta una sèrie 
de treballs en els quals inten-
ta ressaltar el predomini de 
la idea sobre la tècnica, amb 
materials senzills i en els quals 
juguen un paper important la 
línia, el collage, el tractament 
digital de la imatge, fins i tot la 
fotografia. L’exposició és pot 
veure del 16 al 31 de gener del 
2017.
Formes, textos, llenguatge la 
segona exposició a la Sala 
Municipals d’Exposicions 
d’Igualada, l’autor ens mostra 
una nova perspectiva de con-
templar alguns elements que 
componen la imatge grafico-
plàstica, per mitjà de la tècnica 
del collage, dibuixos i fins i tot 
fragments de fotografies, que 
combina per convidar-nos a 
entrar en el seu món creatiu 
personal i imaginari.
L’exposició es podrà veure de 
l’1 al 12 de febrer.

Exposició 
“Formes,signes, 
poesia” Miguel 
Sánchez Quesada
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A ny rere any la peça 
clau de La Mostra 
d’Igualada és l’equip 

de voluntaris que participa 
activament en l’organització 
de la fira. En total, una vui-
tantena de voluntaris i una 
quarantena de famílies acolli-
dores tenen l’oportunitat de 
viure l’esdeveniment des de 
dins i tenir els professionals 
del sector al seu abast: artistes, 
programadors, tècnics i altres 
agents de les arts escèniques.
Durant els dies de La Mos-
tra, l’equip de voluntaris és 
el motor principal que fa que 
l’engranatge de la fira funci-
oni a la perfecció. D’entre les 
tasques de voluntariat hi ha 
el control d’espais, l’atenció 
al públic i l’orientació en la 
compra d’entrades a través 
del Punt d’Informació, el su-
port en l’organització a l’hora 
d’embossar material pels pro-
fessionals, el guarniment de la 
ciutat i dels espais professio-
nals, la captació de dades del 
públic o la gestió de l’espai La 
Mostra JOVE a L’Escorxador, 
entre d’altres funcions coordi-
nades amb el suport del Grup 
Xarxa Igualada.
Tots els voluntaris tenen accés 
al Club de Professionals (Ki-
osk del Rec) que inclou una 
consumició gratuïta al dia i 

l’entrada als espectacles de les 
funcions de divendres i dis-
sabte a la nit. D’altra banda, 
els voluntaris reben cada any 
un obsequi diferent –enguany 
serà una motxilla oficial de 
La Mostra–, gaudeixen d’un 
sopar d’amistat en la cloenda 
de la fira i se’ls informa de pri-
mera mà de tot el què es cou 
a la fira.

Allotjament d’artistes a casa
Arran de l’èxit de l’any pas-
sat, La Mostra torna a repetir 
la campanya d’allotjament 
de companyies. Amb aquesta 
acció anima a veïns i famílies 
d’Igualada o rodalies a aco-
llir, durant un o més dies, els 
artistes que actuaran a la fira. 
L’acollida no inclou la manu-
tenció i La Mostra farà d’in-
termediari en la gestió per tal 
d’oferir totes les facilitats.

A canvi, agrairà la seva hospi-
talitat amb un pack familiar 
d’invitacions (una entrada per 
cada membre de la família) 
per qualsevol espectacle de La 
Mostra, rebran una motxilla 
oficial (una per família), se’ls 
convidarà al sopar d’amistat i 
se’ls informarà periòdicament 
sobre la fira. A més, partici-
paran al sorteig d’un viatge i 
una estada per a 4 persones a 
la FIET – Fira de teatre infan-
til i juvenil de les Illes Balears, 
que tindrà lloc a Vilafranca 
de Bonany (Mallorca) el mes 
d’octubre.
Els voluntaris es poden ins-
criure a través d’aquest for-
mulari i les famílies acolli-
dores ho poden fer a través 
d’aquest formulari. Per a més 
informació es pot consultar 
www.lamostraigualada.cat/
voluntaris.

La Mostra d’Igualada impulsa una campanya per 
sumar voluntaris i famílies acollidores

Els voluntaris i les famílies 
acollidores són els protago-
nistes de la campanya
Enguany els protagonistes 
són els mateixos voluntaris i 
famílies acollidores. No hi ha 
millors ambaixadors que la 
vuitantena de voluntaris i la 
quarantena de famílies aco-
llidores que fan possible La 
Mostra per convidar la gent 
a formar part de l’equip de 
voluntaris. Per aquest motiu 
i amb l’eslògan ‘Tots fem La 
Mostra’, la campanya d’en-
guany consisteix en diverses 
imatges de voluntaris i famí-
lies acollidores en situacions 
quotidianes que manifesten 
la seva experiència i animen 
altres persones a fer-se vo-
luntaris.
Les postals es publicaran a 
les xarxes socials i consten 
de frases com: “T’impliques 
veritablement en un esdeve-
niment de la ciutat. És més 
que participar, el fas possi-
ble” (Alba Tort Paredes) i 
“L’experiència que donem 
al Quim i la Rita no té preu. 
És molt divertit i trenques la 
desconfiança al desconegut” 
(Família Pelfort Borrega). 
Inclouen l’etiqueta #mos-
traVOL, que servirà tant per 
informar com per establir 
vincles entre la gran família 
de voluntaris.
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A vui divendres a 2/4 
d’11 de la nit al bar 
musical Hot Blues 

es podrà gaudir d’un concert 
d’excepció amb Pau Riba.
El 1967 demana que se l’ad-
meti en el grup Els Setze Jut-
ges, però no li accepten per 
falta de coincidència estèti-
comusical amb els líders del 
grup, ja que estava més pro-
per a Bob Dylan que a Jacques 
Brel o Georges Brassens. Com 
a resposta funda amb un grup 
d’amics el Grup de Folk, amb 
un nombre de membres va-
riable, defensors d’una cançó 
més popular i combativa. En 
aquest mateix any edita el seu 
primer senzill: Taxista.
Des de llavors fins ara ha estat 
un artista polifacètic, actor, es-
criptor, guionista ...
Tindrem el plaer de veure el 
seu espectacle “Pau Riba Pau 
Sol”.
El preu de l’entrada és de 5 
euros.

Pau Riba, un 
convidat de luxe al 
Hot Blues

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

Restaurant
-Obert tots els dies de la setmana al vespre I dissabtes i festius al migdia
Reserves 93 801 91 79    hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

Marisqueria
 i tapes

Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA 
Tel. per reserves 

938031357- 618122276 
Segueix-nos a Facebook 

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com
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Amb la veu de la Maria 
del Mar Bonet inter-
pretat per megafonia 

La Balanguera s’iniciava el se-
gon trimestre de l’AUGA. La 
música de La Balanguera -ara 
himne de les Balears- és obra 
del compositor de Collbató 
Amadeu Vives i Roig. La seva 
seva figura i obra, la musical i 
la vital, foren explicades amb 
passió i coneixement profund 
per una altra collbatonenca: la 
Doctora Assumpta Muset.
L’alumnat d’AUGA ja coneixi-
en a Assumpta Muset d’altres 
classes referides, bàsicament, a 
la història de l’economia ano-
ienca, de la qual n’és una es-
pecialista. La tarda del dilluns 

passat és va abocar amb entu-
siasme a relatar l’esforç ingent 
d’un noiet de Collbató a qui la 
vida li va posar tota mena de 
dificultats des del néixer, i que 
va morir voltat d’estimació 

Amadeu Vives, músic i molt més a 
l’AUGA

popular a molts països i al cim 
de la seva glòria musical.
I el proper dilluns una visió de 
la Barcelona bohèmia a través 
d’un documental d’Anna Cer-
vera.

LLIBRES / LA VEU 

A vui a la tarda al Casal 
de Carme (Avinguda 
Catalunya s/n) tindrà 

lloc una nova edició del club 
de lectura coordinat pel Marc 
Guarro, dinamitzador d’altres 
clubs de lectors de la comarca 
com ara el d’Hostalets de Pie-
rola. En aquesta ocasió el lli-

bre que es comentarà durant 
la sessió també serà anoienc, 
el recull de contes titulat “Pi-
lota de set” amb què l’escrip-
tor capelladí Joan Pinyol l’any 
2007 va guanyar el premi Re-
cull de narrativa “Joaquim 
Ruyra”.
A la trobada, que començarà a 
dos quarts de vuit de la tarda, 
hi serà present també l’autor.

“Pilota de set”, de Joan Pinyol, 
al club de lectura de Carme

LLIBRES / LA VEU 

L a Biblioteca Central 
d’Igualada i el Centre 
Cívic de Fàtima po-

sen en marxa un nou Club 
de lectura de novel·la negra 
obert a totes les persones in-
teressades en aquest gènere 
literari que es vulguin tro-
bar periòdicament per passar 
una bona estona intercanvi-
ant opinions sobre les lectu-
res proposades. La primera 
trobada del club tindrà lloc 
el dimarts 7 de març a les 7 
de la tarda al Centre Cívic de 
Fàtima i es comentarà el lli-

El Centre Cívic de Fàtima i la 
Biblioteca posen en marxa un Club 
de novel·la negra

bre El talent de Mr.Ripley, de 
Patricia Highsmith. Les per-
sones interessades en formar 
part d’aquest club ja poden 
passar a inscriure’s a la terce-
ra planta de la Biblioteca, on 
podran endur-se la novel·la 
en préstec i abonar el preu 
d’inscripció anual, de 6 euros. 
És previst que les trobades 
del club es vagin fent de for-
ma periòdica cada dos mesos, 
aproximadament. Les altres 
sessions previstes són per al 
25 d’abril amb La cinquena 
dona, de Henning Mankell, i 
el 20 de juny amb Joc brut, de 
Manuel de Pedrolo.
El moderador del Club de 

lectura de novel·la negra serà 
Josep Pallarès, que també fa 
de moderador del Club de 
lectura de l’Espai Cívic Cen-
tre i d’un dels clubs de lectura 
de la Biblioteca. El foment de 
la lectura a tots els nivells i 
entre totes les edats és un dels 
pilars fonamentals de la Bi-
blioteca, i en aquest sentit els 
clubs de lectura són l’activitat 
idònia per llegir, comentar i 
compartir el gust per la lec-
tura. L’any passat també es va 
posar en marxa un Club del 
còmic per adults per comen-
tar l’obra d’autors d’arreu. 
Per inscriure-s´hi, cal adre-
çar-se a la Biblioteca Central.

MÚSICA / LA VEU 

D emà dissabte  es 
podrà gaudir d’un 
concert de jazz que 

porta per títol Tête à tête a 
dos pianos. El concert, que 
començarà a les 7 de la tarda, 
anirà a càrrec de dos grans 
del jazz: Bert van den Brink 
i Ignasi Terraza que interpre-
taran un programa compost 
per obres de Charlie “Bird” 
Parker, Tete Montoliu, Cole 
Porte, entre d’altres.
El concert és un singular 
“tête à tête” de dos músics 

Concert de jazz a Paper 
de Música de Capellades

amb veu pròpia i un estil 
consolidat, que compartei-
xen una formació clàssica, 
una desbordant imaginació 
en improvisació, un terreny 
comú en el llenguatge del 
jazz i una particular forma 
de veure el món des de la ce-
guesa.
L’holandès Bert van den 
Brink és una autèntica lle-
genda del jazz europeu, i Ig-
nasi Terraza, va guanyar el 
2009, el primer premi de la 
Piano Jazz Competition de 
Jacksonville (Florida) i ha 
actuat arreu del món.

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

618 19 42 01
www.eucaria.com

MENÚ DE SANT 
ESTEVE: 25€

MENÚ DE CAP D’ANY: 30€

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 

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant
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LLIBRES / LA VEU 

P aula Hawkins, Silvia 
Soler, Júlia Navarro, 
Pilar Eyre i Care Santos 

encapçalen la llista dels autors 
més llegits el 2016 entre els 
usuaris de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada. Els llibres es-
crits per aquestes escriptores 
ocupen els primers llocs del 
rànquing dels més prestats. 
Històries escrites per dones 
i amb protagonistes feme-
nines, com La noia del tren, de 
Hawkins, la novel·la més llegi-
da de l’any a la Biblioteca, amb 
44 préstecs. La segueix de ben 
a la vora amb 39 préstecs L’es-
tiu que comença, de Sílvia So-
ler, una història familiar tra-
vada a partir dels records dels 
seus protagonistes. Aquesta 
escriptora catalana també té 
un altre llibre en el rànquing 
dels top 10, Un any i mig, i el 
mes de febrer publicarà una 
nova novel·la: Els vells amics.
Dime quién soy, de Júlia Na-
varro, i Mi color favorito es 
verte, de Pilar Eyre, ocupen 
el tercer i quart lloc del ràn-

quing, seguides d’una altra 
autora molt llegida entre els 
usuaris de la Biblioteca: Desig 
de xocolata de Care Santos. 

Les escriptores encapçalen el rànquing dels més 
prestats de la Biblioteca Central d’Igualada

El primer home de la llista és 
Albert Juvany i la seva inqui-
etant El silenci del far. Després 
precisament un autor iguala-

dí, Màrius Mollà, amb la no-
vel·la històrica El mestre.
En narrativa juvenil Wonder, 
de R.J Palacio ocupa el primer 
lloc, amb 42 préstecs, seguida 
d’El noi que vivia tancat en una 
habitació, d’Álvaro Colomer, i 
Insurgent, el primer volum de 
la saga de Veronica Roth. En-
tre els lectors més petits els 
llibres més llegits han estat 
Quina calda!, de Jeff Kinney, 
i Tina superbruixa i els pirates, 
de Knister. A la secció de cine-
ma, el més agafat han estat els 
DVD de sèries com Friends, 
Los Soprano i Los Tudor, que 
any rere any van sortint en 
préstec. Pel que fa a pel·lícu-
les pròpiament dites van tri-
omfar Ocho apellidos vascos i 
Blancanieves: la historia jamás 
contada. Pel que fa als còmics, 
que també es troben a la sala 
Beatles al costat de la música i 
el cinema, els títols de manga 
continuen sent els més pres-
tats, així com els diversos vo-
lums de Pies descalzos, de Keiji 
Nakasawa, una obra excel·lent 
i de gran qualitat que reflec-
teix el desastre d’Hiroshima.

MÚSICA / LA VEU 

D issabte passat dia 
14 el president de la 
Coral de Santa Ma-

ria, Lleonard del Rio va rebre 
oficialment de la Comissió 
d’animadors de cants per a la 
litúrgia de Montserrat, l’en-
càrrec d’organitzar els dies 28 
i 29 d’octubre propers la Tro-
bada General 2017 a Igualada. 
Aquesta convocatòria la farà 
conjuntament l’esmentada 
Coral amb les parròquies de 
Santa Maria i de la Soledat.
En la reunió de dissabte hi 
eren presents el G. Andreu 
Martínez, coordinador de les 
Trobades d’Animadors de 
Cant, junt amb la Gna. Nàtà-

lia Aldaba, i els membres de la 
Comissió organitzadora de les 
Trobades d’Estiu. Per part de 
la Coral igualadina hi assisti-
ren la directora Coni Torrents 
i els cantaires Mercè Travesset 
i Alfons Ferrer, que foren els 
que presentaren la proposta 
en la darrera Trobada General 
celebrada el proppassat octu-
bre a La Sènia.
Aquesta reunió va servir tam-
bé de preparació de les Troba-
des d’estiu 2017 estudiant-se 
horaris, directors, partitures, 
etc. També es presentà el nou 
web: www.trobadesanima-
dorsdecant.cat
Les trobades d’animadors de 
cant per a la Litúrgia de Mont-
serrat foren iniciades i promo-

gudes pel musicòleg P. Grego-
ri Estrada —traspassat el 18 
de març de l’any passat—. Se 
celebren des de fa més de 40 
anys en el mateix Santuari. 
Tenen una durada d’una set-
mana, i se’n fan tres sessions 
durant l’estiu. Van començar 
amb motiu de la introducció 
de les llengües vernacles en la 
Litúrgia pel Concili Vaticà II: 
es feia necessari un repertori 
i uns animadors per ensenyar 
i dirigir el cant en català per 
a la participació litúrgica de 
l’assemblea. Cantors, canto-
res, directors i directores han 
format part d’una generació 
moguda per l’afany del con-
reu de la música i del cant per 
a la litúrgia. Són una ocasió 

Confirmació de la Trobada General d’Animadors 
de Cant el proper octubre a Igualada

per rebre una formació en la 
dimensió musical, litúrgica, 
espiritual, i poder-ho aportar 

a les parròquies per tal de fer 
més viscudes i participades les 
celebracions. 

Un moment de la reunió de dissabte. / ALFONS FERRER

POESIA / LA VEU 

Amb la sala d’actes del Teatre 
Municipal de Palafrugell ple-
na de gom a gom, se celebrà 
diumenge passat dia 15 de 
gener, el lliurament de pre-
mis del XXII concurs de po-
esia en la festa aniversari dels 
vint-i-quatre anys de les Tro-
bades Poètiques, amb poetes 
vinguts de diverses localitats 
catalanes
L’igualadí Lleonard del Rio va 
aconseguir el primer premi 
de la categoria d’adults, amb 
el treball Trobades de poesia 
i amistat. Li lliurà el premi 
Carme Hostaled, presiden-
ta de l’entitat convocant. Del 
Rio va llegir el treball guanya-
dor. 
S’edità un opuscle amb els tre-
balls distingits. També el But-
lletí de l’Associació del Raçó 
Poètic en Viu de Palafrugell 
(núm.15) que conté diverses 
poesies del nostre compatri-
ci, així com un reportatge del 
seu últim llibre «La Roser i la 
fàbrica» presentat en aquella 
localitat el juliol passat.

Lleonard del Rio, 
primer premi de 
poesia a Palafrugell
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Del centenari de “Els Pastorets”, 
de Folch i Torres, i de l’Esbart igualadí

A quest passat 2016 se celebrava el centena-
ri de la primera representació de “Els Pas-
torets”, de Josep Maria Folch i Torres. I, 

d’aquesta commemoració, Igualada, de la mateixa 
manera que altres ciutats de Catalunya, se n’ha fet 
ressò de manera molt especial. Així, l’Esbart iguala-
dí, com a entitat que té en repertori aquesta carismà-
tica obra des de fa més de cinc dècades, i que aplega 
a una bona colla d’actors i actrius que la coneixen 
bé, ha sumat el suficient enfervoriment per a què Els 
Pastorets del Centenari esdevinguessin un autèntic 
espectacle. Tanmateix, i a grans trets, hom ha pogut 
observar que, independentment d’aquesta efemèri-
de, l’obra està molt viva entre totes les companyies i 
mou a més de sis mil persones que, amb adaptacions 
més o menys fidels a l’original, segueixen atraient a 
milers d’espectadors.
Si bé, l’origen de “Els pastorets” es remunta a l’Edat 
Mitjana, amb escenificacions realitzades durant les 
celebracions litúrgiques del  Nadal, a les esglésies; 
posteriorment, tot i ser prohibida la seva represen-
tació Els pastorets van sobreviure gràcies a l’arrela-
ment popular i al seu reconeixement en el costumari 
català. D’aquí se’n deriven diverses versions i adap-
tacions literàries de destacats escriptors catalans, 
d’entre les quals la més reeixida va ser la de Josep M. 
Folch i Torres (1880-1950); considerat un vertader 

geni d’aquesta classe de 
representacions. Els seus 
pastorets: “Els pastorets 
o l’adveniment de l’in-
fant Jesús” es van estre-
nar al Coliseu Pompeia, 
del barri barcelonès de 
Gràcia, el 24 de desem-
bre de 1916. D’aleshores 
ençà han acompanyat 
els nadals de nombrosos 
teatres catalans.
I, certament, allò que 
més caracteritza aques-
ta versió tan genuïna i 
famosa és el llenguatge 
casolà i popular que ves-
teix d’una transparent 
senzillesa i sana ironia 
tota una bella trama de clàssica caseta de pessebre 
sense altres pretensions moralistes que: els qui repre-
sentin la bondat resultin simpàtics i divertits, i els 
que facin de dolents acabin essent objecte de ridicu-
lització per la seva insensatesa.
L’Esbart igualadí, una longeva i victoriosa trajectòria 
D’una iniciativa de l’Antoni Ferrer, proposada el 
1959, en tant que actor i director teatral de l’agru-

pació “Els Caçadors del 
Noya”, per a escenificar 
“Els pastorets” a la Sala del 
col·legi de les Escolàpies, es 
va acabar consolidant una 
veritable agrupació teatral 
-que se servia de les de-
pendències de La Coope-
rativa per a assajar- cons-
tituïda per uns entregats 
intèrprets novells, amb 
decorats i vestits de l’ano-
menat Centro Nacional, 
i aplegats sota el reclam 
d’Esbart Igualadí. L’èxit de 
les primeres funcions va 
conduir a més representa-
cions de les previstes, fins i 
tot al petit Teatre de La Co-

operativa; circumstància que va convertir ben aviat 
L’Esbart Igualadí en l’única entitat teatral que de for-
ma autòctona organitzava i perpetuava cada any una 
edició d’aquesta famosa peça tradicional nadalenca.
Seguidament, per uns quants anys, L’Esbart Igualadí 
va instal·lar-se al teatre del Casal d’Acció Catòlica, 
el Saló Rex, presentant puntualment “Els pastorets” i 
altres obres malgrat episodis de crisi teatral. Un re-
torn a la Sala de les Escolàpies va servir per a refor-
çar definitivament a l’agrupació que va trobar, cap 
al 1980, en el teatre de l’Ateneu Igualadí les depen-
dències idònies per a unes més completes represen-
tacions, ajustades a un modest pressupost, a pesar 
d’incorporar un major nombre de participants; un 
inequívoc relleu generacional d’actors i actrius, al-
guns procedents de la Colla Primavera, de sardanes. 
En un moment de reeixida trajectòria, la malaltia 
ocular de l’Antoni Ferrer va predisposar al seu fill, 
Francesc, a assumir-ne la direcció; la continuïtat ha 
estat encapçalada per un esperit jove que ha pro-
piciat que l’Esbart seguís impulsant una successió 
de variades representacions teatrals fins a culmi-
nar la temporada número 57, la del 2015-2016, 
amb aquest inaudit espectacle de Folch i Torres, 
“Els Pastorets del Centenari”, en el qual hi han 
intervingut més d’un centenar de persones amb 
la incorporació d’una orquestra en directe. Una 
absoluta victòria! 

btt
ciutat
carretera
e-bikes
urbanes

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

Oferta BH E-BIKE EVO JUMPER 27`5 Demo
P.V.P. 3.299,95€ 

Preu d'oferta 1.999,95€ (Unitats limitades)
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Korçe, és a nivell cultural el “París dels Balcans”

Vestigis del passat

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Arquitectures i veïnatges

C
arreteres poc freqüents, a uns cent i tants 
quilometres de Tirana, et porten per les 
contrades del sud fins a Korçe, que a més 
de l’imponent coll de Qarr et regalen unes 

fantàstiques vistes sobre les no menys espectaculars 
muntanyes de Grams i Cikapec; i al final la bella 
Muntanya Roja. Després la Vall de Kolonja et trans-
porta per un paisatge de rara bellesa i amb cente-
nars de racons plens d’història que et descobreixen 
la llarga lluita per a la independència del país.
A l’entorn de Korçe, nombroses excavacions dutes a 
terme per diferents arqueòlegs testifiquen que tota 
la regió ja va ser habitada des de l’edat dels metalls, 
conquerint un bon esplendor en l’època dels romans 
i abraçant la preponderància i el domini  de l’imperi 
bizantí en dies de l’Edat Mitjana, moment en que es 
van constituir els diferents barris de la ciutat, amb 
empremtes –alguns-  significativament senyorívoles. 
Tanmateix, a l’entorn dels diferents edificis d’em-
premta noble emplaçats en els barris més aristocrà-
tics, sota el mandat del famós sultà lljaz Bajazit Bey, 
va ser construïda una Gran Mesquita, rodejada per 
un sol cos de construccions que tenien les atribuci-
ons pròpies d’un mercat a més de residències. Aquest 
complex -avui una bellíssima àrea de vianants- altra-
ment anomenat zona de la Kasba va ser el primer 
centre del bategar comercial i espiritual de la ciutat.
I, a unes passes, en un retallat bulevard, resulta un 
autèntic reclam una construcció relativament re-
cent: és l’edifici que va acollir la primera escola, de 
l’any 1724, i les primeres aules d’una escola secun-
dària, el 1856, en les quals van ser impartits ense-
nyaments primer en grec i després en turc. En aquest 
entorn tan propens a la difusió de la cultura, alguns 
patriotes d’esperit nacionalista van propiciar des del 
1887 una ensenyança no confessional i en albanès, a 
més d’una renaixença cultural; avui aquestes depen-
dències s’han convertit en un testimonial museu. . 
El 1917, el segell categòric del món de la cultura i el 
coneixement, va impulsar la creació d’un liceu fran-

cès que es va fer famós, de la mateixa manera que 
s’anava consolidant la configuració d’un model de 
província autònoma sota el protectorat de França, 
fins i tot amb moneda pròpia i amb un discret cos 
militar. Del llegat preeminent de la llarga influen-
cia francesa se’n va beneficiar com a alumne i com 
a professor el qui havia de ser més endavant el gran 
dirigent comunista Enver Hoxha.
En aquest context, els diferents estils arquitectònics 

que voltegen el traçat urbà de gairebé tot el segle 
XX perpetuen o bé recuperen les estètiques de l’ar-
quitectura otomana i incorporen l’arquitectura 
d’esperit lliure de països com França i Romania), 
tot donant vida a uns racons molt originals i acolli-
dors, també reconeguts com el “París dels Balcans”, 
que de fet van ser hereus d’uns llargs episodis de 
gran prosperitat econòmica com les fabriques de  
cervesa, de pells i de tabac. 

E
n algunes façanes de l’antiga 
Igualada si podia llegir una ins-
cripció que deia “Comandan-
te”, “Oficial”, o bé “Soldado”.

Què significaven? Doncs que en aque-
lles llars estaven disposats a acollir a 
persones amb el grau militar expres-
sat quan estaven de trànsit per la vila 
i el quarter igualadí no les podia en-
cabir.
Temps enrere, encara havíem vist ins-
cripcions de “Comandante”, al carrer 
de Santa Caterina, número 12.
Una  d’”Oficial”, a la Baixa de Sant 
Antoni, número 22 (1864, JP).
I unes de “Soldado” als carrers: An-

toni Franch, número 2; del Carme, 
número 31; de Sant Sebastià, número 
22; Travessia S. Sebastià, número 8; i a 
la Soledat número 75.
Aquesta darrera la podem veure en la 
fotografia, de Miquel Solà Rossell, i 
també, encara materialment, en dita 
façana, tot i que ja està bastant imper-
ceptible. Les altres ja han desaparegut.
A la façana nord-est de la torre ano-
menada de l’Artés, una C, de cava-
lleria, procedia de l’antiga caserna 
que existí a la plaça del Rei, d’aquesta 
ciutat.
Són vestigis d’un passat, cada cop més 
allunyat.  
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Barri vell Korçe

La vella Escola Korçe Pati interior Korçe
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CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada 
Tertúlia de nens i nenes a partir de 8 anys 
que han llegit tots el mateix llibre. En 
aquesta ocasió “Noms robats”, de Tàssi-
es.
Divendres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca Central.

CONFERÈNCIA
Igualada 
“Què és el Big Data?”. A càrrec de José 
Luís de Vicente, comissari de l’exposició
Immersos en les dades. [Una] adapta-
ció de l’exposició “Big Bang Data” del 
CCCB.
Divendres a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 
Presentació del llibre “Tropa Sapiens” de 
l’empresari i emprenedor Albert Riba 
que presenta el seu tercer llibre.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central d’Igualada.

MÚSICA
Igualada 
Concert de Pau Riba. Tindrem el plaer 
de veure el seu espectacle “Pau Riba Pau 
Sol”.
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al bar mu-
sical Hot Blues.

CINEMA
Piera 
“Mi casa en París”. Sessió de cinema amb 
el film que tracta sobre un novaiorquès 
que viatja a París.
Divendres a les 7 de la tarda a l’Espai 
d’Entitats.

CONTES XXL
Piera 
“Cuinant històries”. La Sandra Rossi 
porta paraules condimentades amb es-
pecies exòtiques, acompanyades de sal-
ses, crues, fregides, a la planxa...
Divendres a les 9 del vespre a la Bibli-
oteca.

CLUB DE LECTURA
Montbui 
Trobada de persones que han llegit un 
mateix libre per comentar-lo. En aquesta 
ocasió “Algú” d’Alice McDermott. 
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda a l’Ate-
neu del Nucli antic.

CLUB DE LECTURA
Carme 
Club de lectura en què es comentarà el 
darrer llibre del capelladí Joan Pinyol, 
“Pilota de set”. Es comptarà amb la pre-

sència de l’autor.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al Casal 
de Carme.

DISSABTE 21

CERCAVILA
Igualada 
Tradicional cercavila amb carros i cavalls 
encapçalada per la carrossa de Sant Anto-
ni, els banderers, pubilla, dames i la resta 
de participants.
Dissabte a les 6 de la tarda pels carrers 
cèntrics.

CLUB DE FILOSOFIA
Igualada 
Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn d’un 
text filosofia. En aquesta ocasió “Filosofia 
inacabada”, de Marina Garcés.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

TEATRE
Igualada 
“La desaparició de Wendy”, de  Josep Ma-
ria Benet i Jornet. Un homenatge de l’au-
tor al món del teatre i un recorregut pels 
contes i els mites de la infantesa perversa i 
divertida alhora.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 
Concert de Holy Bouncer juntament amb 
The Moonlight Doors (grup tribut a The 
Doors)
Dissabte a 2/4 de 12 de la nit a la sala Rec 
on Fire

DISSABTES INFANTILS
Igualada 
En el marc dels dissabtes infantils, Abacus 
cooperativa us convida a l’activitat Munta 
i pinta les joguines de cartró de Leolandia!
Dissabte a les 12 del migdia a la botiga 
Abacus.

CONCERT DE JAZZ
Capellades 
“Tête a tête a dos pianos” amb Bert van 
Der Birnk i Ignasi Terraza
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Paper 
de Música.

CINEMA
Piera 
Projecció de la pel.lícula “100 metros”.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

DIUMENGE 22

TRES TOMBS

Igualada 
195è aniversari de les festes de l’Antic Gre-
mi de Traginers d’Igualada.
Diumenge a partir de les 12 del migdia 
pels carrers de la ciutat.

TEATRE I MÚSICA
Igualada 
“D’un Quixot” del Teatre Nu. Una obra 
que uneix el text de Cervantes, la música 
de Telemann i que troba en la figura del 
Quixot, l’element central per explicar la 
història d’un personatge apassionat per 
l’art, la música i el teatre.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CINEMA
Piera 
Projecció de la pel.lícula de cinema famili-
ar “Mascotes”.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

PASTORETS
Calaf 
Nova sessió dels Pastorets calafins, una tra-
dició feta espectacle.
Diumenge a 2/4 de 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

TEATRE FAMILIAR
Capellades 
La Cia Pocacosa Teatre presenta “El carre-
ró de les bruixes”. Organitza Xarxa Cape-
llades.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

DILLUNS 23

CONFERÈNCIA
Igualada 
Anna Cervera. “Un retrat documental de 
la Barcelona bohèmia que desapareix”. Or-
ganitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 24

CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS
Igualada 
Trobada de persones amb un nivell mitjà 
d’anglès, que han llegit el mateix llibre. 
“Frozen pizza and other slices of life”, 
d’Antoniette Moses
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

CONFERÈNCIA
Igualada 
“Ramon Llull, àrab cristià i el debat entre 

religions al seu temps”, a càrrec de Víctor 
Palleja de Bustiza, professor de la UPF
Dimarts a 2/4 de 9 del vespre als locals 
parroquials de Santa Maria.

DIMECRES 25

CLUB DEL CÒMIC
Igualada 
Tertúlia adreçada a persones adultes que 
han llegit la mateixa novel·la gràfica. “El 
almanaque de mi padre”,  de  Jiro Tani-
guchi
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca.

RUSQUICONTES
Piera 
Sessió de l’Hora del conte en petit for-
mat a càrrec de la companyia la Mama i 
la Padrina basat en el conte homònim de 
Stephen Mackey “Miki”.
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca.

CLUB DE LECTURA
Montbui 
Trobada de persones que han llegit un 
mateix libre per comentar-lo. En aquesta 
ocasió “La familia de Pascual Duarte” De 
Camilo José Cela. 
Dimecres a les 7 de la tarda a la bibliote-
ca Mont-Àgora.

DIJOUS 26

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

XERRADA I PRESENTACIÓ 
LITERÀRIA
Capellades 
Presentació del llibre “Per què la crisi no 
acabarà mai?” a càrrec dels seus autors 
Francesc Sardà i Jordi Soler
Dijous a les 8 del vespre al Saló Rosa de 
la Lliga.
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Col·labora:Col·labora:

FEM QUE LES JOGUINES PORTIN SOMRIURES ALS INFANTS

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

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

C/ Vilanova i la Geltrú, 4 localA · 08700 Igualada, Barcelona Telf: 616 43 22 15 · E-Mail: joguinessensefronteresigualada@gmail.com
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L’objector va a la guerra
Estrena a Igualada •  Hasta el último hombre

CURS D’ANGLÈS A IRLANDA
JULIOL 2017

C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com

RAMON ROBERT / 

Q üestionat per algunes de les 
seves idees polítiques i soci-
als, i molt conegut en la seva 

faceta d’actor, Mel Gibson també ha 
dirigit algunes pel·lícules prou estima-
bles, cas d’El hombre sin rostro, Brave-
heart o Apocalypto. Ara ens arriba la 
seva cinquena pel·lícula com a realit-
zador, Hasta el último hombre, en la 
relata la història de Desmond Doss, un 
jove metge militar que va participar en 
la batalla d’Okinawa, al Pacífic durant 
la II Guerra Mundial, i es va convertir 

en el primer objector de consciència 
en la història nord-americana a rebre 
la Medalla d’Honor del Congrés.
Amb fascinants visualitzacions i molt 
ben interpretada per Andrew Garfield 
(excel·lent, i possible candidat a l’Os-
car), Sam Worthington, Hugo Wea-
ving, Vince Vaughn i Teresa Palmer, 
Hasta el último hombre combina l’es-
perit benefactor i pacificador del pro-
tagonista (el jove Desmond vol anar a 
la guerra, però es nega a fer ús de cap 
arma) amb les més cruentes i salvatges 
seqüències de combat. De tot plegat en 
un surt una pel·lícula excel·lent.

RAMON ROBERT / 

B asant-se en la novel·la de l’es-
criptor japonès de fe cristi-
ana Shusaku Endo, el molt 

reputat cineasta italoamericà Martin 
Scorsese ha realitzat una ambiciosa 
producció de 40 milions de dòlars i 
159 minuts de durada, Silencio, un 
drama de caire històric en la que s’hi 
argumenta el fracàs de les missions 
jesuïtes en el Japó del segle XVII. 
La pel·lícula situa l’acció en la sego-
na meitat del segle, quan dos joves i 
molt disposats jesuïtes portuguesos 
viatgen fins el país del sol ixent a la 
recerca d’un missioner desaparegut. 

Jesuïtes perseguits
Estrena a Montbui •  Silencio

Corren rumors que, després de ser 
perseguit i torturat, el pare Ferreira 
ha renunciat a la seva fe catòlica. Ells 
mateixos, els pares Garupe i Rodri-
gues, viuran les dificultats, el suplici 
i la violència amb què els japonesos 
reben els cristians.
Interpretada per Andrew Garfield, 
Adam Driver, Liam Neeson, Ciarán 
Hindsi Issei Ogata, Silencio destaca 
en tots els seus elements dramàtics i 
artístics. És alhora un drama d’aven-
tures i una crònica històrica i religi-
osa. Una pel·lícula arriscada, com-
plexa, profunda i dolorosa. A Estats 
Units ha punxat en la taquilla. A Eu-
ropa potser agradarà més. 

RICARD FUSTÉ / 

D ijous 26, a la sala de l’Ateneu 
Cinema, el Cine-club presen-
ta la producció britànica del 

2016 Yo, Daniel Blake, dirigida per Ken 
Loach, a les vuit del vespre en versió 
doblada i a les deu en versió original 
amb subtítols.
Ken Loach és un vell conegut del Cine-
club, que ha portat a la comarca el 
gruix de la seva filmografia. Als seus 
80 anys, el director anglès continua fi-
del als seus postulats ètics i artístics, a 
la seva voluntat de fer un cinema molt 
realista, quasi documental, mitjançant 
el qual denunciarà incansablement 
els abusos de l’Estat i del capitalisme 
salvatge sobre les classes més desfavo-
rides, l’herència thatcherista al Regne 
Unit. En aquest cas, una burocràcia 

Burocràcia a l’anglesa
El racó del Cineclub •  Yo, Daniel Blake

absurda i inhumana, digna de Kafka, 
és l’objecte dels seus dards, sense que 
el component polític impedeixi que el 
film d’en Loach sigui també una bella 
història d’amistat i solidaritat entre els 
protagonistes: el Daniel Blake a què fa 
referencia el títol, un fuster de 59 anys 
a qui l’assistència social obliga a buscar 
feina, tot i que té un problema cardí-
ac i el metge li ha prohibit; i la Rachel, 
una mare soltera amb dos fills que, per 
evitar ser enviada a una llar d’acollida, 
ha hagut d’acceptar un allotjament a 
450 quilòmetres de la seva ciutat.
Alguns diran que el cinema de Ken 
Loach ha perdut vigència, però la si-
tuació que retrata és ben actual i el seu 
pols cinematogràfic continua tan ferm 
com el primer dia. El jurat de Cannes 
ho va tenir clar i va premiar el film 
amb la Palma d’Or.
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EL EDITOR DE LIBROS 
Estats Units. Drama. De Michael Grandage. Amb Colin 
Firth, Guy Pearce, Thomas Wolfe, Dominic West.  
Crònica dels temps de Max Perkins, llavors l’editor de lli-
bres més admirat al món, que va presentar al públic als més 
grans escriptors del segle, revolucionant la literatura ameri-
cana. Incansablement compromès amb el foment del talent 
i la literatura, va ser la força darrere de grans personalitats 
literàries com F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway o Tho-
mas Wolfe.

HASTA EL ULTIMO HOMBRE
Estats Units. Bèl·lica. De Mel Gilbson. Amb Andrew Garfi-
eld, Teresa Palmer, Sam Worthington.
Narra la història de Desmond Doss, un jove metge militar 
que va participar en la Batalla d’Okinawa a la II Guerra 
Mundial i es va convertir en el primer objector de conscièn-
cia en la història nord-americana a rebre la Medalla d’Ho-
nor del Congrés.

YO, DANIEL BLAKE
Regne Unit. Drama social. De Ken Loach. Amb Hayley 
Squires, Natalie Ann Jamieson. 
Víctima de problemes cardíacs, Daniel Blake, fuster anglès 
de 59 anys, es veu obligat a recórrer a les ajudes socials. Tot 
i que el metge li prohibeix treballar, l’administració l’obli-
ga a buscar una feina si no vol ser sancionat. Daniel coneix 
Rachel, una mare soltera de dos nens, que també passa per 
una situació extrema.  Presoners de l’embolic d’aberracions 
administratives actuals de la Gran Bretanya, Daniel i Rachel 
intentaran ajudar-se mútuament. 

CONTRATIEMPO
Espanya. Thriller. D´Oriol Paulo. Amb Mario Casas, Bár-
bara Lennie, José Coronado, Ana Wagener, Francesc Orella. 
Adrián Doria, un jove i reeixit empresari, desperta a l’habi-
tació d’un hotel al costat del cadàver de la seva amant. Acu-
sat d’assassinat, decideix contractar els serveis de Virgínia 
Goodman, la millor preparadora de testimonis del país.

SILENCIO
Estats Units. Crònica històrica. De Martin Scorsese. Amb 
Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson. 
Segona meitat del segle XVII. Dos joves jesuïtes portuguesos 
viatgen al Japó a la recerca d’un missioner que, després de 
ser perseguit i torturat, diuen que ha renunciat a la seva fe 
cristiana. Ells mateixos viuran el suplici i la violència amb 
què els japonesos reben els cristians. Adaptació de la novel-
la de Shusaku Endo.  

PASSENGERS 
Estats Units. Ciència-ficció. De Morten Tyldum. Amb Jen-
nifer Lawrence, Chris Pratt. . 
En un futur no molt llunyà, la humanitat s’ha vist obligada 
a sortir a la recerca de nous planetes que colonitzar. Aquesta 
travessia suposa un llarg recorregut per l’espai, fent impos-
sible viatjar despert, ja que la seva durada és de 120 anys. 
Després de moltes negociacions, els alts comandaments de 
la Terra decideixen enviar a un grup de 5.000 passatgers a 
una colònia llunyana, que es traslladaran en un estat de son 
induït dins d’una nau espacial.

MONSTER TRUCKS
Regne Unit. Comèdia dramàtica. D´Stephen Frears. Amb 
Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg.. 
Tractant de evadir-se de la vida al poble en el qual es troba 
atrapat des que va néixer, Tripp, un estudiant d’últim curs 
d’institut, construeix un Monster Truck a partir de peces i 
restes de cotxes de desballestament.. Basada en la línia de 
joguines de Hasbro.

Cinema a l’Anoia
Ateneu Cinema/Igualada
(Dimecres dia de l’espectador) 

EL EDITOR DE LIBROS 
Dv: 16:15/18:15/22:40
Ds: 18:15/22:40/00:15
Dg.: 18:15/22:40
Dll a Dc.: 16:15/18:15/22:40
Dj.: 16:05 (VOSE)
HASTA EL ULTIMO HOMBRE
Dv i Dg: 20:15
Ds.: 20:15
Dll a Dc: 20:15
Dj: 18:00 (VOSE)
CANTA!
Ds i Dg: 11:00/16:15
YO, DANIEL BLAKE (Cineclub)
Dj.: 20:00
Dj: 22:00 (VOSE)

Casal/Sant Martí de Tous

1/ LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS 
(TP)
Dv i Ds: 17:05/19:40/22:20
Dg: 11:45/17:05/19:40/22:20
Dll a Dj.: 17:05/19:40/22:20
 
2/ FIGURAS OCULTAS 
Dv Dll a Dj: 17:10/20:00/22:30
Ds: 16:40/19:20/21:55
Dg: 12:00/16:40/19:20/21:55

3/ BLINKY BILL, EL KOALA (TP)  
Dv Dll a Dj: 18:25
Ds.: 16:25/18:25
Dg.: 11:50/16:25/18:25
3/ CONTRATIEMPO (12A)  
Dv a Dj: 20:35/22:45

4/ CANTA (TP)
Dv Dll a Dj: 18:00
Ds: 15:50/18:00
Dg.: 12:05/15:50/18:00
4/ ROGUE ONE: STAR WARS (TP)
Dv Dll a Dj: 20:15
Ds i Dg: 20:10
4/ VILLAVICIOSA DE AL LADO (16A)
Dv a Dj: 22:50

5/ XXX: REACTIVATED
Dv: 17:30/19:50/22:10
Ds: 15:45/17:50/20:00/22:10
Dg: 12:35/15:45/17:50/20:00/22:10
Dll a Dj: 19:50/22:10 
5/ XXX: REACTIVATED 3D
Dll a Dj: 17:30

6/ TENIA QUE SER EL (12A)
Dv Dll a Dj: 16:55/19:15
Ds.: 17:00/19:15
Dg: 12:15/17:00/19:15
6/ SILENCIO (16A)
Dv a Dj: 21:30

7/ UNDERWORLD (16A)
Dv a Dj: 18:30/20:30/22:25
7/ VAIANA (TP)
Ds: 16:10
Dg.: 12:30/16:10

8/ PASSENGERS (7A)
Dv. Dll a Dj: 17:45/20:05
Ds i Dg: 18:10/20:25
Dg: 11:50/ 15:55/17:50/19:50/21:55
8/ ASSASSIN’S CREED (12A)
Dv. Dll a Dj: 22:35
Ds i Dg: 22:40
8/ MONSTER TRUCKS (TP)
Ds: 16:00
Dg.: 12:25/16:00

Yelmo Cines /Abrera 3D

SALA AUDITORI

BLINKY BILL
Dv: 18:30
Ds i Dg: 16:15
CONTRATIEMPO
Dv: 20:30
Ds i Dg:18:30/20:40

SALA PETITA

SILENCIO
Dv: 17:00/20:00
Ds: 16:30/19:30
Dg.: 16:30/19:30

Montàgora Cinemes /
Santa Margarida de Montbui 

CASAL
EL EDITOR DE LIBROS (7 anys)  
Diumenge: 18:00
LA DOCTORA DE BREST (12 anys)  
Diumenge: 19:40

REUNIÓ INFORMATIVA
10 DE FEBRER A LES 19:30h.

CONFIRMEU ASSISTÈNCIA

C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com
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En record de

Antoni Fàbregas Llenas

Ha mort cristianament el passat dijous 12 de gener a l’edat de 99 anys. 

Els seus estimats: fills Rosa i Lluís,  Pepita i Xavier; nets: Anna i Roger, Núria i 
Joan, Lluís i Eva, Albert i Aida, Roger i Meritxell, Jordi i Marta, Ricard i Cristina; 
besnets:  Ton, Roc, Quim, Carles, Oriol, Jana, Pol, Bruna, Arnau, Martina, Jordi, 
Albert, Jan i Guim. 

La família ho fem saber a llurs amics i coneguts i  volem agrair les mostres de 
condol i amistat rebudes. 

Vidu de Pepita Argelich Cabrera

Fernando Mora Domene
Ens va deixar el passat 12 de gener.

Àuria expressa el condol a la família i mostra la seva 
gratitud per la deixa del seu llegat patrimonial 

a la Fundació Privada Àuria.

Fidel Vives Hita
Ens va deixar el passat 13 de gener.

Àuria expressa el condol a la família i agraeix la seva 
entrega professional a l’entitat en tots els

seus anys de dedicació.

Ignasi Cabré i Playa
Soci fundador d’Àuria Cooperativa.

Ens va deixar el passat 12 de gener. 

Àuria expressa el condol per la seva pèrdua.

SOLIDARITAT / LA VEU 

L’Obra Social ”la Caixa” ha 
llançat la convocatòria del 
programa Més Feina de 

”la Caixa” per seleccionar pro-
jectes que afavoreixin la inserció 
laboral de persones en situació 
de vulnerabilitat. 
Amb un finançament total 
de més de 41 milions d’euros, 
procedents del Fons Social Eu-
ropeu i de la mateixa Obra So-
cial ”la Caixa”, la convocatòria 
s’adreça a entitats socials, centres 
especials de treball i empreses 
d’inserció que faciliten l’accés a 
la feina a col·lectius en risc d’ex-
clusió social a través d’itineraris 
integrats personalitzats. El perí-
ode de presentació de projectes 
es tanca el 6 de febrer de 2017. 
La Fundació Bancària ”la Caixa” 
ha estat designada com a orga-
nisme intermedi del Fons So-
cial Europeu per desenvolupar 
conjuntament aquesta iniciati-
va, que forma part del POISES 
2014-2020 (Programa Operatiu 
d’Inclusió i de l’Economia Soci-
al). POISES és la resposta comu-
nitària dissenyada perquè Espa-
nya afronti dues problemàtiques 
derivades de la prolongació de la 
recessió econòmica: una elevada 
taxa de desocupació de llarga 
durada i un atur juvenil superi-

or al de la resta d’Europa. 
La convocatòria del programa 
Més Feina de ”la Caixa” està 
cofinançada pel Fons Social Eu-
ropeu, que hi destina 30,5 mili-
ons d’euros, i per l’Obra Social 
”la Caixa”, que aporta més de 
10,7 milions d’euros. A l’hora de 
seleccionar els projectes es valo-
rarà que incorporin:
- Itineraris individualitzats 
d’acompanyament de la perso-
na durant el procés d’inserció 
sociolaboral.
- Formació per millorar les 
competències de la persona, 
en els casos en què es consideri 
oportú.
- Intermediació laboral i pros-
pecció orientada al mercat de 
treball com a element facilitador 
de l’ocupabilitat.
- Orientació laboral perquè la 
persona aprengui diferents tèc-
niques en la recerca activa de fei-
na i per proporcionar-li conei-
xements sobre el mercat laboral.
- Suport a la feina en funció de 
les necessitats de cada persona i 
acompanyament estret del tre-
ballador i de l’empresa, en el cas 
que l’itinerari aconsegueixi la 
inserció. 
Els projectes seleccionats ob-
tindran un finançament anual 
d’entre 80.000 i 100.000 euros 
fins a l’any 2023. 

L’Obra Social ”la Caixa” 
destina més de 41ME 
per a la intergació laboral

Igualada, gener de 2017Funerària Anoia, S.L.

En record de

Celerina Solé Estalella
vídua de Joan Beumala Busquet

Ha mort cristianament  havent rebut els sants 
sagraments i la benedicció apostòlica ahir  dia 

19 de gener als 83 anys d'edat

A.C.S.

Els teus estimats: fills, Josep Maria, Joan i 
Neus; nets, Arnau, Roger, Jan  i  demés 

familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts. 
L'acte de comiat tindrà lloc avui divendres a les 

16.30h a la parròquia de Santa Maria 
de la Llacuna.
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Gener
20: Fabià; Sebastià.
21: Fructuós; Agnès 

22: Vicenç; Anastasi; Gaudenci.
23: Ildefons; Francesc Gil de Frederic; Agatàngel; Climent.  

24: Francesc de Sales; Mare de Déu de la Pau; Felicià
25: Bretanió; Elvira. 

26: Timoteu; Titus; Paula; Robert, Alberic i Esteve

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98Igualada, gener de 2017Funerària Anoia, S.L.

En record de

Fernando Mora Domene
Membre - Fundador del Club Tennis La Pobla de Claramunt

El club s'uneix al dol de la família 
i en nom de tots els socis transmet el més sentit condol.

Igualada, gener de 2017

21è. Aniversari de

Jaume Graells i Gabaldón

Els teus amics sempre et recordarem

Igualada, gener de 2017

21è. Aniversari de

Jaume Graells i Gabaldón

N’hi ha qui porten al món una llum tan gran, 
que fins i tot quan han marxat, la llum roman.... 

Mai t’oblidarem.

D issabte passat va tor-
nar a ser un altre 
dia trist, tristíssim! 

La Maria acabava de defallir 
en forces i ànims, incapaç de 
superar una inesperada sotra-
gada. I, a primera hora de la 
tarda li dedicava  aquestes sin-
ceres paraules en tant que un 
modest acte de comiat.
Inequívocament, la pèrdua 
d’una mare és del tot irrepa-
rable, Assumpta! I, també la 
d’una àvia, d’una sogra, ... 
Però, jo també em determino 
a plorar aquest dissortat esva-
niment perquè se me’n va una 
persona que a mi i al meu fill 
ens ha sentir molt i molt esti-
mats.
Òbviament, Maria: la teva 
presència, la teva saviesa, les 
teves lúcides i sentides parau-

les, els teus sincers i suggeri-
dors consells i el teu generós 
afecte sempre ens acompanya-
ran; de la mateixa manera que 
se sumaran a uns testimonials 
records de les nombroses fo-
tografies de tantes trobades en 
família, a Fillol, amb els Amics 
del Tren, etc., que -durant dè-
cades- hem compartit.
De sempre t’he participat i 
t’he valorat com a mare d’una 
gran amiga meva; tanmateix, 
d’ençà  la pèrdua de la meva 
mare, amorosament, m’has 
fet una mica de mare i també 
d’àvia del Marcel. I, això no té 
preu! Perdona, reina, si no t’he 
sabut manifestar prou el meu 
agraïment.
El meu darrer desig: Un repòs 
etern, reina!

Carmel.la Planell

Una gran pèrdua, la 
meva estimada Maria 
Clapera i Gonzàlvez



              

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES M È DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

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

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes matí. 
Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)

93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

De dilluns a divendres de 9 a 14h
 i de 15 a 20h

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada

www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60

arrels.centredesalut@gmail.com

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la mobilitat · 
Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 75 
PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de la 
personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Acupuntura, Shiatsu, Massatge 
terapèutic, Re�exologia, Flors de Bach, 

Dietètica, Plantes medicinals, Ioga 
integral, Moviment lúdic, Hipopressius, 
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 20: LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 21: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 22: MISERACHS/
JUVÉ
Dia 23:  ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
Dia 24: TORELLÓ

P. Verdaguer, 82
Dia 25: ADZET

Av. Barcelona, 9
Dia 26: SECANELL

Òdena, 84

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

Passeig Verdaguer, 55 - Local 10
08700 - IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01
www.bocaaboca.cat - info@bocaaboca.cat

especialistes en prevenció
logopèdia
podologia i posturologia
sedació conscient 
implantologia
totes les especialitat odontològiques
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2017 

dels Hostalets 
de Pierola

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

puguem contactar amb tu! Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Vol en globus

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Teatre de l’Aurora Bicicleta

Entrades Música de Butxaca

Escalada

El lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i 
inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU  a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 

activitats i serveis propis La Veu, així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals 
que La Veu pugui portar a terme, d’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Val de xapa i pintura
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“Els joves que érem a la gala Forbes, si 
en alguna cosa coincidim, és que som 

ambiciosos i ens autopressionem”
No vaig entrar al món de la cuina fins que tenia 20 anys. Ara soc xef i copropietari del 

Somiatruites i cap de cuina al restaurant Àbac de Barcelona, dues estrelles Michelin, on 
comparteixo cuina amb Jordi Cruz. Pocs anys després vaig ser considerat el millor xef jove 

de Portugal i Espanya en dues ocasions al concurs de San Pellegrino i ara he estat reconegut 
per la revista Forbes com el jove més influent d’Europa en l’àmbit de la gastronomia.

T
’esperaves aquest reconeixement per part de la revista 
Forbes? El coneixies?

Doncs coneixia la revista Forbes, les seves llistes, però 
òbviament no me l’esperava. De fet, a la primera pre-

selecció que van fer van agafar força gent per acabar fent la llista 
final i escollir el número 1 de cada llista. Van contactar via mail 
per fer-me un seguit de preguntes i jo abans de contestar el qües-
tionari els vaig preguntar si era una broma, què he de ser jo dels 
30 més influents d’Europa. Però bé, va seguir endavant, els vaig 
convèncer, tenien coneixença de l’ABaC, dels concursos i del So-
miatruites.

Ets jove i has rebut molts reconeixements. Això et motiva o pot 
tenir un punt d’estrès o de pressió?

Bé això és un reconeixement a la feina de dos equips, de l’ABaC i 
el Somiatruites. Potser sí que et donen més responsabilitat, però 
la pressió i l’exigència se la posa cadascú al seu límit. Els joves que 
érem a la gala Forbes si en alguna cosa coincidim és que som am-
biciosos i la gent ambiciosa s’autopressiona ella mateixa, no li crea 
pressió un reconeixement. Jo em vaig enamorar de la cuina, el xef 
que tenia em va fer estimar aquest ofici i ara és la meva passió.

Segons Forbes, ets un dels 10 joves “que canviarà Europa durant 
els propers 50 anys”. Com ho pretens fer dins el món de la gas-
tronomia?

Jo els contestaria que són una mica somiatruites els de la Forbes 
[riu]. El que van valorar més de mi va ser doncs la valentia, aquest 
any volien premiar la valentia. Quan em presenten a mi no soc 
només el cap de cuina de l’ABaC, no soc només dos cops el millor 

xef d’Espanya i Portugal, sinó que encara em queda temps per em-
prendre i ser valent i obrir un negoci propi. A veure, sí que hi havia 
300 preseleccionats, els 30 millors de cada secció, i clar que érem 
300 joves i cadascú en el seu sector està fent un camí i segurament 
allà hi havia molta gent que a la llarga anirà creixent i en el conjunt 
sí que poden canviar Europa els propers anys. Personalment, sóc 
un simple cuiner que treballa dia a dia i que gaudeixo d’això.

Creus que ets una mica l’elegit o que has trobat el teu lloc ideal, 
o això ho pot aconseguir qualsevol si s’esforça i treballa?

Jo vinc del món de l’esport i mai he cregut en la sort. No he cone-
gut mai cap esportista ni cap cuiner que fos l’elegit o que tingués 
el do. Si el Ferran Adrià ha sigut el número 1 i el més gran de la 
història és perquè l’home té una vida darrere i s’ho ha “currat” el 
que no ens podem imaginar. Si el Messi és el millor és perquè s’ha 
fet un fart de córrer que no l’atrapa ningú. Si m’ha arribat algun 
reconeixement, per petit que sigui, és perquè m’ho he treballat, 
m’ho he lluitat i m’ho he posat entre cella i cella. Però bé, als 20 
anys no havia fet res de cuina, o sigui que tothom que es vulgui 
dedicar a això, amb esforç i sacrifici s’aconsegueix.

Tens nous reptes concrets d’ara endavant o simplement seguir 
treballant?

Estic on estic gràcies a treballar dia a dia i no pensar en el futur i en 
el passat, sinó en treballar dia a dia amb el meu equip i fer que tot 
això funcioni. I sobretot no pensar-hi, tot va venint i es va afron-
tant amb el màxim d’il·lusió. Vull dir, si fa un any m’haguessin 
preguntat si creia que arribaria a la final del món o que la Forbes 
em donaria aquest reconeixement hagués dit: “Però t’has pres al-

“I quin perill que té passejar l’Artur Mas pel poble, tu!” La frase, verídica, circulava dimarts per Vilanova del Camí en 
saber-se que li havien presentat una moció de censura a l’alcaldessa Vanesa González, que governa en minoria al cos-
tat de CiU i ERC. Es veu que la visita institucional de l’expresident de la Generalitat i un dels grans artífex del procés 
sobiranista a la fira vilanovina, el diumenge passat, va caure com una bomba atòmica en alguns cercles socials que no 
poden pair de cap manera ser incapaços de tenir el poder “per les bones” a l’Ajuntament... Dilluns al vespre, la retirada 
de la proposta de pressupost per 2017 al ple municipal ja feia preveure que les coses no pintaven gaire bé. Només va 
faltar que l’alcaldessa convidés a l’oposició a presentar-li una moció de censura. Ni un dia, van tardar. Les quinieles són 
ara com caram s’ho faran per formar un govern on tothom s’assembla com un ou a una castanya. Buf!

guna cosa o què t’ha passat?”. O sigui, no m’ho hauria imaginat 
mai, de mica en mica es van fent bé les coses i després és maco que 
t’ho recompensin.

Com defensaries que la cuina és art?

Considero que principalment és cultura perquè no només és art, 
és cultura de cada regió, de cada país. Llavors que hi hagi diversos 
restaurants que últimament n’hagin fet d’aquesta cultura gastro-
nòmica un plus de bellesa, d’experiència, un plus de tot i que bona 
part de la societat ho consideri com a art, això diu molt dels xefs. 
He tingut sort que m’ensenyessin, que preparessin el camí, que fa 
30 anys la cuina era una cosa i ara és una altra doncs és una gran 
feina. I haver aconseguit aquest canvi de mentalitat, que ens esti-
guem plantejant si és art o no, doncs és una feina que han aconse-
guit aquests grans xefs.

Suposo que amb les noves tecnologies, més recursos, cada cop 
s’investiga més, tot va més de pressa i això ajuda a crear aquest 
concepte d’art dins de la cuina.

El Joan Roca, que ha sigut un dels meus mentors i dels xefs amb 
qui he treballat, sempre m’ho ha comentat tant a mi com als xavals 
que té. Sempre diu la mateixa frase: “Sou la generació més ben 
preparada de la història”. O sigui la seva generació no tenien ni 
aquestes tecnologies, ni coneixements, ni accessibilitat als produc-
tes de tot el món. Ara tenim tecnologies, tenim internet, tenim la 
immediatesa de saber què està fent tothom al món, ho tenim tot, 
vaja. Les facilitats que tenim ara no les ha tingut mai ningú.

Ton Casellas, @toncasellas 
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 Per Sant Antoni tres tombs veuràs,
un tortell et menjaràs

i a Cal l’Alemany el trobaràs!

 Per Sant Antoni tres tombs veuràs, Per Sant Antoni tres tombs veuràs, Per Sant Antoni tres tombs veuràs,
un tortell et menjaràs

i a Cal l’Alemany el trobaràs!

Per Sant Antoni els Tres Tombs veuràs,
un tortell et menjaràs 

i al Ca l’Alemany el trobaràs.
 Per Sant Antoni tres tombs veuràs, Per Sant Antoni tres tombs veuràs,

un tortell et menjaràs
i a Cal l’Alemany el trobaràs!

Diumenge obert
Polígon i Cal Font



Imatges extretes del catàleg d’articles per guarnimenteria de 
l’empresa Hijos de López y Cia. S. en C. , successor de 

Juan Alonso de Vitoria, editat l’any 1912.

El catàleg forma part del fons del MUSEU DE LA PELL D’ IGUALADA, a qui s’agraeix la possibilitat de publicar-ne una part i mostrar-lo a la ciutat.



El carro de bigues, seguit del carro de fogots

ELS TRES TOMBS D’IGUALADA

Com cada any a Igualada es commemora la festivitat de Sant Antoni Abat, una celebració de les més arrelades i tradicio-
nals, un orgull per a la ciutat, però sobretot per a l’Antic Gremi de Traginers; entitat igualadina que des del 1822 (195 anys) 
promou i festeja  aquesta tradició, la dels Tres Tombs d’Igualada.
Cavalls, carruatges, diferents tipus de carros, la nostra Diligència, genets i portadors desfilen  en una passejada de Tres 
Tombs pels carrers d’Igualada. És la memòria històrica del transport de mercaderies d’aquesta ciutat i país. La Sra. Tània 
Guasch, presidenta de la Federació Catalana dels Tres Tombs, diu que és el museu itinerant més important que existeix en 
l’actualitat, tenint en compte que aquesta passejada es fa en diferents municipis de Catalunya, amb gairebé un centenar de 
poblacions federades.
Els Tres Tombs fan viu el record del que, fins fa molt poc, “quatre dies”, ha estat el mitjà de transport, la mobilitat, el treball 
al camp i la manera de viatjar, durant milers d’anys.
El cas dels “Tres Tombs”, o sigui, el costum de fer tres tombs al voltant d’un temple o per un recorregut determinat, no té 
tanta relació amb el Sant com amb pràctiques remotes d’origen precristià. Ho explica l’investigador Xavier Orriols. En les 
cultures mediterrànies antigues, ja es feien les voltes rituals circumdant un lloc sagrat per tal d’implorar els seus favors. El 
ritual de voltar relíquies o despulles de sants ha continuat vigent entre les pràctiques pietoses del cristianisme. Antigament 
-ens explica el Magí Molas- les voltes es feien al voltant de la basílica de Santa Maria, però l’èxit de participació va fer que 
s’hagués de canviar el recorregut a l’actual.
No em toca a mi fer un resum de la història sinó destacar els principals valors que té la festa, que és preservar l’esperit de 
treball i sacrifici i que el Gremi de Traginers amb tanta dignitat valora. És un homenatge als nostres avantpassats, que es 
movien i treballaven amb cavalls.
La difusió i la implicació que fa el Gremi cap als més petits, a les escoles, per donar-se a conèixer, els dignifica, ja que trans-
meten la informació, però sobretot els valors, que tan bé han estat reconeguts des de fa molt temps, i que culminaren amb 
la Creu de Sant Jordi.
Els igualadins fem nostra aquesta festa,que és una de les riqueses més importants que té la ciutat. Gaudim-ne, invitem fa-
miliars i amics forans perquè puguem passar aquesta diada tan especial, sentint el batec als nostres cors.

Pere Camps i Oviedo
Regidor de Promoció Cultural i Comerç
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