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Més de 50.000 alumnes s’han format 
a l’Acadèmia Igualada al llarg 
d’aquests més de 75 anys d’història

 AcAdèmiA iguAlAdA

Veiem l’infant com una 
persona intuïtiva, potencial, 
espontània amb inquietuds, 
capacitats i amb un ric 
bagatge d’experiències.

Anglès, 
Robòtica, 
l’Atelier i una 
intensa acció 
tutorial
Volem que els coneixements 
siguin útils, reals i pràctics.

A la nostra llar 
d’infants

  AcAdèmiA iguAlAdA

Educant persones que 
deixen empremta! 
El projecte Empremta té 
com a objectiu la forma-
ció dels alumnes com a 
persones.
La nostra tasca educati-
va es basa en l’educació 
integral de la persona des 

del nostre comprmís amb 
la seva formació i en es-
treta col·laboració amb les 
famílies. Persones segures 
emocionalment compe-
tents, amb goig per apren-
dre i compromeses.

  AcAdèmiA iguAlAdA 

Centre integral amb totes les etapes 
educatives. Llar, Infantil, Primària, 
Secundària, Batxillerat, CFGM i CFGS.

Centre Educatiu capdavanter a tot 
l’Anoia en desenvolupar processos 
pedagògics del segle XXI





El detingut també havia “punxat” l’electricitat, per estalviar-se la factura.
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El botellón, habitual en llocs d’Igualada i Òdena. L’Hospital ha registrat un 23% d’augment d’intoxicacions per alcohol.

Llei Seca a Igualada

  Pàgina 19

Es prohibirà la venda d’alcohol a les 
botigues entre les 23h i les 8h

Campanya de controls i sancions 
contra el vandalisme i el botellón

Fira de la 
Candelera a 
la Pobla de 
Claramunt

  Pàgina 24

Primera 
passa per al 
desdoblament 
de la B-224

  Pàgina 7

  Pàgina 9

Detingut 
per tenir 832 
plantes de 
maria a casa, 
a Igualada

Grup Garatge Montserrat
Av. Catalunya, 10 

Igualada Tel. 93 803 15 50

www.servisimo.es
c/ Alemanya, 17  ·   08700   ·   IGUALADA   ·   Tel. 93 805 21 17



L’EDITORIAL

Partits i Poble
El nou capítol del procés sobiranista que hem 

viscut aquesta setmana no ha agradat gairebé 
a ningú. Més enllà de les lícites ideologies de 
cadascú, no ha estat gens agradable veure com 

els principals partits polítics del país deixaven veure a la 
llum pública una evident mala relació, i, per acabar-ho 
de reblar, s’han fet públiques paraules del President 
Puigdemont que han su-
posat un fort impacte en-
tre molts ciutadans. No era 
aquesta, per als sobiranis-
tes, una situació esperada, 
que ha anat com anell al 
dit al moviment unionista, 
amb una raó més per se-
guir criticant.
No entrarem ara a debatre 
si uns o altres tenen prou 
justificació per a haver pres 
segons quines decisions. 
Prou difícil ha de ser entomar la gestió del Parlament de 
Catalunya en un moment com l’actual, ple d’entrebancs 
i de sorpreses, algunes d’elles traïdorenques. Tampoc 
ha de ser fàcil dirigir partits polítics compromesos amb 
el “procés”, perquè la situació és complicada. Tothom, 

també l’oposició, té davant un escenari nou, inèdit.
Precisament per això a voltes és convenient mirar enre-
re i veure què ens ha portat fins aquí. El moviment sobi-
ranista va néixer del carrer, amb una profunda càrrega 
popular, que va arribar a un punt que va encomanar la 
part final del treball, del propi “full de ruta”, als repre-
sentants polítics. Seria convenient que això no es perdés 

de vista. 
De la mateixa manera 
que alguns polítics ca-
talans van trobar, da-
vant algunes accions 
per part del govern 
espanyol o pròpia-
ment de l’Estat, que 
calia girar el discurs 
per parlar més de “de-
mocràcia” que d’“in-
dependència”, caldria 
recordar ara, quan els 

nervis semblen trair a determinades autoritats, que 
això va de “poble” i no de “partits”. Que no come-
tin l’error de pensar que els polítics són els únics 
protagonistes d’aquest llarg camí. Temps tindran, si 
volen, de ser-ho. Ara no és el moment. 

“Caldria recordar ara, quan 
els nervis semblen trair a 

determinades autoritats, que 
això va de “poble” 
i no de “partits”. 
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Roger Torrent, President del Par-
lament, va demanar una reunió a 
Mariano Rajoy, president del Go-
vern, “per analitzar i dialogar sobre 
la situació anòmala que viu el Parla-
ment, en que vuit dels seus diputats 
veuen vulnerats els seus drets polí-
tics de representació.” La resposta 
ha estat impugnar al TC “la desig-
nació del candidat”. 

Juan Ignacio Zoido, ministre de 
l’Interior, ha garantit que el Govern 
central tractarà d’impedir que Car-
les Puigdemont pugui tornar a Ca-
talunya d’incògnit per assistir al ple 
d’investidura. “Evitarem que pugui 
entrar dins del maleter del cotxe. 
L’expresident està instal·lat en una 
conducta d’irresponsabilitat i l’úni-

ca opció que té per poder ser inves-
tit és tornar i entregar-se.”

Mariano Rajoy, president del go-
vern espanyol en una entrevista a la 
Cadena Ser va dir “en les darreres 
eleccions de la República a Cata-
lunya, els resultats entre els partits 
independentistes nacionalistes i els 
que no ho eren, han estat exacta-
ment igual al de les darreres elec-
cions.”

Sergi Sabrià, portaveu d’ERC al 
Parlament, ha dit “l’Estat ha tre-
pitjat la democràcia per imposar la 
seva voluntat. Han perdut el Nord, 
els escrúpols i la vergonya.”

Alfredo Pérez Rubalcaba, exvice-
president del Govern i exlíder del 
PSOE, ha dit  que “L’estat es traurà 
Puigdemont del mig, però en paga-
rà un cost. Ara s’està discutint quan 
puja i s’ha mirar que el descrèdit de 
l’Estat sigui el menor possible.”

Pilar Urbano, periodista i escrip-
tora molt propera sempre a la Casa 
Reial, va dir en una entrevista “el rei 
Joan Carles ho sabia tot. L’agenda 
de la infanta Cristina era l’agenda 

del rei. D’entrada, Joan Carles I envia 
ja el seu advocat a Iñaki Urdangarin 
perquè els assessori entre el 2002 i el 
2003. Parlem d’una trama que no es 
construeix en un dia.”

Juan Antonio Xiol, magistrat po-
nent del TC per tractar el recurs del 
govern de l’Estat per no permetre 
que Carles Puigdemont sigui candi-
dat, ha proposat a la resta de jutges 
“no admetre el recurs” al igual que 
el document previ que emeten els 
lletrats del TC previ al ple i que fan 
arribar als magistrats.” Però al final 
han trobat la fórmula de fer content 
el govern.

Roger Torrent, president del Par-
lament de Catalunya, davant la sor-
presa de tothom, va ajornar el ple 
d’investidura, generant discrepànci-
es importants entre les diverses for-
macions polítiques, tot i mantenint 
que el candidat és Carles Puigde-
mont.

Rafael Català, ministre de Justícia 
espanyol, creu que els presos i exi-
liats seran inhabilitats abans de la 
decisió judicial en virtut de la llei 
d’enjudiciament.

Els mentiders i 
els coixos
Es diu que s’agafa abans un mentider que 
un coix. No cal dir que un coix no té cap 
culpa de ser-ho, i es mereix tota la soli-
daritat dels que tenim la sort de caminar 
sense dificultats perquè, més endavant, 
vés a saber què ens trobarem nosaltres 
mateixos. Ara bé, un mentider, o una 
mentidera, es mereix tots els retrets de 
la societat, i més encara quan es tracta 
de persones a les quals els ciutadans els 
paguem un sou públic més que generós. 
Mentir és molt lleig, t’ho miris com t’ho 
miris. Abans de mentir, sempre val més 
callar. Allò de la mentida pietosa que al-
guns defensen per justificar segons què 
no ho he entès mai. Digues la veritat o 
calla, però no menteixis, perquè s’agafa 
abans un mentider que un coix i, al final, 
t’acabaran enxampant.
No han passat ni quinze dies i ja s’ha 
fet públic que la nova jutgessa espa-
nyola del Tribunal Europeu dels Drets 
Humans d’Estrasburg va mentir en el 
currículum que va presentar per optar 
a ocupar la plaça, atribuint-se falsament 
tasques que no havia fet mai i la redacció 
de diversos documents. S’agafa abans un 
mentider que un coix, i aquesta senyora 
no sembla pas que coixegi. Parlo de coi-
xejar físicament, que coixejar de princi-
pis és una altra cosa. Cal recordar que el 
seu contrincant, que optava a la mateixa 
plaça, va quedar eliminat, també, per 
mentider, ja que el seu nivell d’anglès 
no anava massa més enllà del “my tailor 
is rich”, quan ell presumia, i així ho va 
fer constar en el currículum, d’un bon 
nivell d’anglès. El coneixement d’una 
llengua estrangera s’ha d’acreditar ente-
nent-la i parlant-la; no és com el valor, 
que a la “Cartilla del Servicio Militar” 
espanyol es deia —no sé si encara pas-
sa— que “el valor se le supone”. El fet és 
que quan aquest personatge era davant 
del jurat i va dir que no entenia què li 
preguntaven, en anglès, va demanar que 
li fessin les preguntes en espanyol. El tip 
de riure que es devien fer els membres 
del tribunal del candidat a jutge encara 
deu ressonar. 
Cal no oblidar que aquests personatges 
pretenien representar el seu país en una 
institució internacional de prestigi. I 
després alguns encara s’omplen la boca 
amb la marca España i altres expansions 
patriòtiques per l’estil. Amb els molts ca-
sos de corrupció d’aquest país passa el 
mateix. A banda de la corrupció pecuni-
ària, tot es basa en la mentida. Per inten-
tar tapar-ne una, de mentida, se n’han 
de dir tres de noves, i així fins que, al fi-
nal, ja no recordes què has dit, i t’acaben 
enxampant. I és que per mentir, a més, 
s’ha de tenir memòria.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



E l 8 de febrer del 2017 el Ple del Par-
lament, de manera ben clara i amb 
tota llibertat i responsabilitat, va 
aprovar la llei d’adaptació de la Llei 

de Vegueries a la creació de la vegueria del 
Penedès, integrada per 72 municipis de l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, 
llevat de vuit municipis d’aquesta comarca. 
El resultat de la votació va ser de 94 vots a 
favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) i 34 en con-
tra (C’s i PPC). De les esmenes que els grups 
s’havien reservat per al ple, la cambra va re-
butjar les dues del PPC, mentre que el PSC va 
retirar la seva. 
És el màxim reconeixement que pot tenir un 
territori, que afavoreix a tota la comunitat 
penedesenca, inclosos també els simpatit-
zants dels partits que hi van votar en contra. 
Els integrants i simpatitzants de la PVP và-
rem saber fer l’esforç necessari i resistir du-
rant més de 12 anys, amb la complicitat de la 
majoria de sectors socials, econòmics i polí-
tics, mitjançant una acció directa i duradora 
que farà possible canvis socials veritables, 
més justos i solidaris a partir de la descentra-
lització dels serveis i de la presa de decisions 
del nou govern; diuen que mentre hi ha vida 
hi ha esperança, el que vol dir que les lleis 
democràtiques  aprovades es compliran.
Amb tot l’enrenou del 155, l’arma de la dic-
tadura, la nostra vegueria no s’ha pogut des-
plegar, una conseqüència més de la llarga 
llista d’incompliments i de paràlisi que pa-
teix el nostre Parlament d’ençà que està en 
mans del govern de Madrid. Catalunya ha 
sigut castigada pel govern espanyol amb l’ar-
gument de la legalitat. Una situació irrespira-
ble que anul·la l’esperit de les autonomies per 
promoure una centralització ferotge. Ens vo-

len espanyolitzar “des de l’escassetat i la por”, 
després d’esmicolar el nostre govern, que tre-
ballava per assolir objectius de transparència 
i bon govern. Quina injustícia.
El divendres 27 d’octubre el Parlament de 
Catalunya va proclamar la República Cata-
lana. Ho va fer de manera democràtica, amb 
el vot de la majoria dels seus diputats i dipu-
tades. I ho va fer un Govern legítim, esco-
llit per les urnes el 27 de setembre 2015, que 
ha comptat amb una majoria parlamentària 
i que té l’aval del Referèndum per l’Autode-
terminació de Catalunya, celebrat el passat 1 
d’octubre, en el qual van votar 2,2 milions de 
persones malgrat les amenaces i la repressió 
de la policia espanyola. 
El dissabte 27 de gener el Tribunal Constitu-
cional va fer un frau de llei, alterant ni més ni 
menys que la base de la representació popu-
lar, van violar diverses vegades la seva pròpia 
constitució; ara a l’estat espanyol, ja és indis-
cutible que la llei no emana dels parlaments, 
com correspondria a una democràcia. El ple 
del 30 de gener està ajornat, no pas descon-
vocat. Defensem el que hem votat. Carles 
Puigdemont és el president legítim de Cata-
lunya. No demanarem permís per ser lliures. 
La democràcia no s’ajorna.
Per això nosaltres som al costat del govern le-
gítim de Catalunya i condemnem la resposta 
autoritària i amenaçadora de l’Estat espanyol 
durant el referèndum de l’1 d’octubre, els dies 
previs i els posteriors, el “frau de llei” de vo-
ler  suspendre la candidatura de Puigdemont. 
Ara el primer embat que cal superar es diu ar-
ticle 155: un cop d’estat que intervé les institu-
cions catalanes per culminar el procés de des-
ballestament del nostre govern. L’aplicació de 
l’article 155 és el pitjor retrocés que viu aquest 

país des del franquisme. Una aplicació que té 
noms i cognoms: PP, PSOE i Ciutadans...  
No podem viure desconnectats de la nostra 
visió del món, volem veure acomplertes les 
nostres expectatives. Realment és sorprenent 
el punt fins on poden arribar la ceguesa i la 
malícia humanes, emparades sota la potència 
i l’arbitrarietat d’un autoanomenat Estat de 
dret i amb la complicitat d’uns pocs  lletrats 
que estan al servei del poder. No són temps 
d’aventures, sinó d’audàcia, de coratge i de ri-
gor. Som davant del desafiament d’un procés 
d’encaix difícil. El paper de l’Estat, amb una 
concepció centralista i espanyolista des del 
punt de vista polític, cultural i econòmic, ha 
constituït el fonament ideològic de la seva an-
tidemocràtica política interior.
Tots volem un país millor, més benestar, més 
progrés, més qualitat de vida per a tothom, 
i això vol dir sobirania, i la sobirania resi-
deix en el poble. Per això volem una Cata-
lunya com més lliure millor, i per això ens 
cal estar al costat del nostre govern legítim, 
durament perseguit, però valent, il·lusionat i 
amb visió de futur. El que vol dir que per ga-
rantir el nostre futur cal afrontar i vèncer els 
desafiaments des de la valentia, la il·lusió i la 
convicció. Es temps d’un canvi d’estil de vida, 
conscients que tota mena de supòsits sobre 
allò que fem, pensem o proposem són, ine-
vitablement i, de moment, parcials, relatius 
i provisionals.
En Salvador Pàniker, deia que “les coses ve-
ritables floreixen per elles mateixes...” la Ve-
gueria Penedès i la República Catalana, en 
són un bon exemple. I per això és bo viure 
el present, ara i aquí, amb una certa intensi-
tat, per acabar de fer-ho possible i gaudir-ne 
plenament.  
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FÈLIX SIMON, Pro Vegueria Penedès Ja fa un any

#L’enquesta de la setmana

Creus que Carles Puidemont ha de renun-
ciar a l’acte de diputat i presentar-se per 
ser investit?

 Sí 29%  No 71%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA
Gratuïtament. T'informen de les clàusules 

abusives que segurament hi ha, i dels 
diners que pots recuperar.

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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MÚSIQUES DE BUTXACA

Avui divendres comença una nova temporada d’aquest cicle de 
concerts en petit format a l’Ateneu Igualadí. Una manera de gaudir 
de la bona música en directe en un format íntim i acollidor.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

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

IRREGULARITATS EN 
LA CONTRACTACIÓ DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
A LA POBLA
PARTICIPA #volemunapoblamillor

Des de fa un any l’ajuntament de la 
Pobla de Claramunt no té contracte 
administratiu d’enllumenat públic i 
semafòric .
A finals de l’any 2016 l’equip de govern 
va demanar una pròrroga a l’empresa 
Soler Global Service S.L., ja que ca-
ducava el 20 de juny de 2017. Des del 
grup municipal PARTICIPA #volemu-
napoblamillor ens vam adonar que el 
contracte administratiu del servei de 
manteniment de l’enllumenat públic 
era per un termini de quatre anys no 
prorrogable.
En el ple de gener del 2017 vam infor-
mar a l’equip de govern que aquest con-
tracte no era prorrogable. A data d’avui, 
després d’un any no existeix encara el 
decret d’anul·lació de la pròrroga ni cap 
acte administratiu que evidenciï una li-
citació per a un nou contracte.
Des de PARTICIPA #volemunapobla-
milor volem denunciar aquests fets  
irregulars que es cometen per part de 
l’equip de govern, treballant i utilitzant 
fraudulentament la llei de contractes, 
mitjançant factures mensuals i pressu-
postos per donar cabuda a la pròrroga 
del contracte de manteniment de l’en-
llumenat públic i semafòric amb l’em-
presa Soler Global Service S.L.

L’SMI DEL155
Marc Faustino i Vidal, membre de 
la Intersindical-CSC

La distància creixent entre la República 
Catalana i el Regne d’Espanya també 

s’expressa en el darrer acord sobre el 
Salari Mínim Interprofessional (SMI) 
signat entre l’Estat, la patronal i CCOO 
i UGT.
Quan a Catalunya hi ha consens de 
que no hi hauria d’haver cap salari per 
sota de 1000 € en aquests moments, ens 
trobem que a l’Estat espanyol regula el 
SMI per a l’any 2018 en 735 €.
La insuficiència d’aquesta quantitat es 
fa evident amb les dades d’increment 
de preus dels serveis essencials (llum, 
aigua, gas, transport).
Això sense comptar amb altres condi-
cions de vida igual d’essencials però no 
reconegudes com l’habitatge que conti-
nua pujant malgrat que ja vam punxar 
una bombolla.
Catalunya, els Països Catalans sota 
l’Albera, no ens deslliurarem d’aquests 
pactes fins que el nostre sindicalisme 
sigui majoritari. Gent treballadora que 
volem República i paguem quota a sin-
dicats espanyols?
El Salari Mínim Interprofessional és 
una altra cara del 155. Un 155 que ve 
de llarg quan ens queixem de que es 
rebaixa la indemnitzacions per acomia-
dament improcedent o s’eleva la edat de 
jubilació als 67 anys (i diuen que volen 
arribar a que sigui als 70 anys).
L’eina de lluita ja hi és. La Intersindi-
cal-CSC és la nostra eina de lluita al 

món del treball. Per aconseguir salaris 
dignes i contractes indefinits ens hem 
d’organitzar. Perquè la República la 
farem des de tots els fronts. El laboral 
també.

GRÀCIES PEL COMPRO-
MÍS AMB L’ESTADA
Montserrat Montagut i Ricard 
Còdol

Han passat molts mesos des d’aquell 
maig del 1997 en què quatre dones van 
decidir-se a tirar endavant un centre on 
les persones grans d’Igualada i comar-
ca hi poguessin trobar el seu lloc. Hi 
havia el més important: les ganes, l’em-
penta, l’actitud i l’experiència. Adequar 
els baixos d’un bloc de pisos del car-
rer d’Òdena i convertir-lo en un espai 
obert, acollidor, lluminós i enjardinat, 
però, no va ser gens fàcil; tenien molt 
clara l’ànima del centre -això és fàcil si 
ho porta el caràcter- però el local havia 
d’acompanyar. I així va néixer el centre 
de dia l’Estada, un dels primers cen-
tres de dia de la ciutat. Al principi eren 
unes poques persones les que compar-
tien experiències, jocs, xerrades, àpats, 
passejos i activitats, però mica en mica 
es va anar omplint i l’Estada es va anar 
fent més gran. Amb un equip humà 
que també va anar canviant, que anava 
creixent i a qui, per sobre de tot, l’ava-
lava en conjunt un molt bon caràcter i 
unes ganes inacabables d’acompanyar 
els avis i àvies de casa nostra; de fet, 
aquesta és la virtut indispensable dels 
currículums de tots els professionals. 
Ara que l’Estada s’acaba, volem apro-
fitar per agrair tanta i tanta dedicació. 
El bon tracte cap a les persones grans 
que han demostrat cuidadores, infer-
meres, terapeutes, conductors i cuine-
res, així com tot el personal, és del tot 

indispensable per posar remei a les tri-
fulgues que tots tenim avui, al nostre 
dia a dia.
Però l’Estada també ha estat la impli-
cació de molta més gent. De grups de 
joves que hi han vingut a ballar, de mú-
sics i corals que l’han omplert de músi-
ca, dels patges que hi han deixat regals 
cada 5 de gener, dels gegants i cercolets 
que hi han fet Festa Major, dels néts i 
familiars de totes les branques que hi 
han vingut a conversar. Per tot això 
també volem fer un agraïment molt 
i molt sincer a totes les persones que 
han dedicat una mica del seu temps a 
fer que a l’Estada hi pogués haver una 
bona companyia. La llista d’amics no 
hi cabria, en aquest diari; moltes grà-
cies a tots.
I sense acabar-nos-ho de creure... ar-
ribem al final. La jubilació s’apropa i 
les etapes s’acaben. Han estat 20 anys 
llargs de treball intens, de molta il·lu-
sió, de convenciment, de compromís 
i de moltes experiències, coneixen-
ces i relacions personals. Aquest és el 
millor record que ens emportarem de 
l’Estada, esperem que vosaltres també. 
Agraïm molt sincerament el compro-
mís de tots els usuaris, els que hi han 
estat fins ara, els que hi han passat en 
algun moment i els que encara recor-
dem però que ara ja no hi són. Agraïm 
també el compromís de les famílies, 
dels amics i dels professionals que, des 
de dins del centre o col·laborant-hi, 
s’han sumat a la filosofia d’aquest pro-
jecte. També us demanem disculpes si 
en algun moment no hem sabut estar 
prou encertats; som tan sols dues per-
sones, treballadores, que amb tota la 
bona fe hem posat tot el temps i tots els 
esforços de què hem estat capaços per 
intentar que sempre, sempre, que algú 
entrés al carrer d’Òdena 119 d’Iguala-
da, hi passés una bona estada.
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He tornat a veure 
els dos reportat-
ges –Mediapro i la 
Directa- sobre la 

jornada del referèndum de l’u 
d’octubre i encara m’emociono 
veient la gent esforçar-se per 

votar... i m’irrito veient les forces d’ocupació 
(venien de fora de Catalunya) agredint a colps 
de porra i bales de goma a pacífics votants. 
Hom s’adona que mes de dos milions de perso-
nes varen passar-se setanta-dues hores prote-
gint els col·legis electorals, tot organitzant ac-
tes, trobades, jornades de portes obertes –i tan 
obertes que estaven-, campionats, conferènci-
es, treballs de manteniment... per tal d’evitar 
que el diumenge primer d’octubre hi hagués els 
col·legis precintats. Això es va donar a tots els 
col·legis de tots els pobles de Catalunya.
Quan els col·legis varen obrir, les més de vuit 
mil urnes varen arribar-hi sense que cap dels 
milers de policies que les buscaven, en trobes-
sin ni una de sola. I mira que eren voluminoses! 

Després de rebre mastegots, intimidacions, 
i agressions vàries, dos milions tres-centes 
mil persones vàrem anar a votar, fent hores 
de cua, tot i saber que el referèndum no tin-
dria aplicació jurídica. Teníem fins i tot ganes 
d’aplaudir a les persones grans i/o impedides 
que venien a votar.
La jornada de l’u d’octubre ens va ensenyar que 
a Catalunya hi ha més de dos milions de per-
sones mobilitzades per obtenir més aviat que 
tard, la independència de Catalunya, natural-
ment, en forma de República.
Gairebé tres mesos després, el vint-i-u de de-
sembre, dos milions vuitanta mil persones 
tornaren a votar opcions polítiques indepen-
dentistes, revalidant la majoria absoluta al Par-
lament de Catalunya.
Algú es pot pensar que de cop i volta aquesta 
immensa massa de ciutadans conscienciats ens 
desmobilitzarem?
La dreta i l’esquerra espanyola (valgui la redun-
dància) no ho saben veure. No s’adonen que en 
aquest moment el procés republicà català és el 
fet polític més transcendent d’Europa i la de-
manda de canvi més important dels darrers se-
gles a Espanya. No ho saben veure i per això 
fracassaran. 
Que des d’Espanya estant no ho vegin, a mi no 
em causa la menor preocupació, tot i que és 
greu. A mi el que em preocupa, com a perso-
na d’esquerres, és que ni tan sols els militants 
catalans dels partits d’esquerres estatals –PSC i 
Podem- s’adonin de la potència i transcendèn-
cia de la revolució catalana.
Tal com em va dir una vegada l’enyorat Antoni 
Gutierrez Diaz -el Guti- “els errors es paguen... 
i en política es paguen molt dur”. 

Els miops polítics

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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MÒNICA MORROS
@monicamorros

O Puigdemont o Puigdemont?

Aquesta setmana, com ja 
ve sent una normalitat, 
l’esfera política torna a 
aclaparar totes les mi-

rades. El president del Parlament 
de Catalunya, Roger Torrent, va 
fer unes declaracions que no van 

agradar a tothom. La més gran autoritat del Par-
lament va aplaçar el ple d’investidura perquè no 
hi havia garanties per poder fer efectiva la inves-
tidura del senyor Carles Puigdemont, estant ell a 
Brussel·les. 
L’òrbita de Junts per Catalunya no va accep-
tar aquesta decisió, i fins i tot dues diputades de 
JuntsxCat van increpar i insultar als treballadors 
d’Esquerra Republicana al Parlament.
La recepta del president Torrent tampoc va agra-
dar al sector de la CUP ni al propi Carles Puigde-
mont que va declarar que no és realista acceptar 
el 155. 
Però ampliant una mica la mirada i evitant que 
l’arbre no ens deixi veure el bosc la pregunta hau-
ria d’anar més enllà: És realista investir a Puigde-
mont?
El cor ens diu que sí, que Puigdemont és el nostre 
president legítim i que no podem permetre que 
sigui l’estat espanyol qui decideixi per nosaltres.  
Això té èpica, emotivitat i simbolisme. El 27 d’oc-
tubre també tenia simbolisme, emotivitat i èpica. 
El parlament va fer la declaració d’independència 
tot i saber, que era més que probable, que aquella 
declaració no es pogués fer efectiva degut a la for-
ça indiscriminada de l’estat espanyol. Amb la in-
vestidura de Puigdemont ens tornem a trobar amb 
la mateixa tessitura: O simbolisme o efectivitat. 
Catalunya, malauradament, avui no està en con-
dicions, a curt termini, de fer-li un pols a l’estat 
espanyol i que en pugui sortir guanyadora. Per 
fer-ho ens hem de rearmar (democràticament par-
lant), hem d’eixamplar al màxim les majories inde-
pendentistes i hem de canviar certes estratègies. 
La trampa en la que no podem caure mai és en 
personalitzar l’independentisme en una sola per-
sona, perquè llavors li ho posem ben fàcil a l’estat 

espanyol. Hem de continuar amb allò que vam 
aprendre quan el senyor Mas va fer un pas al cos-
tat i no es va acabar el món. Això no va d’una 
persona, va d’un poble i de la llibertat d’un país. 
Si dimarts s’hagués fet el ple d’investidura, que 
amb la força de l’estat espanyol i tots els meca-
nismes dels que disposa, com un poder judicial 
al seu servei, no hagués estat efectiu en cap cas, 
no només els membres de la mesa s’haguessin 
enfrontat a penes de 3 a 5 anys de presó, sinó 
que totes aquelles persones que se l’han jugat 
per Catalunya ( com Carme Forcadell, Dolors 
Bassa, Josep Rull, Jordi Turull) que estan en lli-
bertat provisional, haguessin entrat automàtica-
ment a la presó. 
La meva pregunta és clara i senzilla: Si Puigde-
mont no torna perquè considera que el posaran 
a presó, hi ha d’haver 11 persones que el votin i 
que el seu vot els porti a la presó (sabent que, mal 
ens pesi, els tribunals no deixaran fer efectiva la 
investidura)?
Gastem les energies en allò que sigui necessari, en 
demostrar a aquella gent, que encara no s’ha su-
mat al projecte, que els independentistes no som 
“hooligans”, que som persones que governen per 
millorar les seves vides i que la independència 
de Catalunya és el millor dels projectes. No per-
metem que l’estat ens acorrali a un carreró sense 
sortida, el nostre objectiu és mol legítim, noble i 
democràtic i per tant té molts camins per fer-ho 
possible. Camins que no són tant curts com vol-
dríem i això emocionalment no és fàcil de gestio-
nar, però camins que cada vegada s’omplen de més 
pelegrins que no han abandonat la seva caminada 
en cap moment. 
Investim a un altre independentista, i treiem 
ja al PP, PSOE i C’S de les nostres institucions. 
Que Junts per Catalunya proposi a qui consi-
deri més compromès o compromesa, encara que 
sigui tant desconegut com ho era Puigdemont 
quan Mas el va proposar. Perquè confiem amb 
totes les persones que representen a l’indepen-
dentisme al Parlament.
Venim a fer república i això ha d’estar per sobre de tot! 

JAUME SINGLA
@jaumesingla

La jornada de l’u d’octubre ens va 
ensenyar que a Catalunya hi ha 

mes de dos milions de persones mo-
bilitzades per a obtenir mes aviat 

que tard, la independència



Les dades són significa-
tives: el 87% dels joves 

entre 14 i 16 anys d’edat 
beuen alcohol cada 

setmana, i a l’Hospital 
han augmentat 

un 23% els casos 
d’intoxicació etílica

Una paperera trencada, al Parc Central, amb evidents restes de “botellón”.

L’Ajuntament posa l’accelerador contra el vandalisme 
i el botellón a Igualada amb prohibicions i sancions
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L lei seca a Igualada. El 
terme pot semblar una 
mica exagerat, però, de 

fet, és el que succeirà a la ciu-
tat durant les nits.  La prohi-
bició de venda d’alcohol, que 
ja s’aplicava a les gasolineres 
de matinada, també afectarà 
a aquells supermercats o bo-
tigues que estiguin oberts fins 
a altes hores de la nit. A par-
tir de les 11, serà impossible 
comprar alcohol a la ciutat. 
Això sí, als bars, terrasses i 
restaurants es podrà consumir 
sense problema. 
La mesura, que s’aprovarà 
en el proper ple municipal 
-acompanyada d’altres-, es po-
sarà a la pràctica com a con-
seqüència de l’increment del 
vandalisme a la via pública i, 
especialment, l’elevat consum 
d’alcohol entre els joves de 
la ciutat, també menors, en 
el que es coneix com a “bo-
tellón”, trobades d’amics que 
beuen alcohol al carrer, abans 
d’entrar a les discoteques. Hi 
ha diferents punts de la ciutat 
-i de la Conca- on això és molt 
habitual les nits dels divendres 
i dissabtes. 

Prevenció, acció i reacció
L’alcalde Marc Castells ha ex-
plicat aquesta setmana, al cos-
tat del cap de la Policia Local, 
Jordi Dalmases, que “el pla 
d’acció que s’engegarà de ma-
nera imminent, contempla 
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tres vessants, el de la preven-
ció, el de l’acció i el de la re-
acció”.

Cartes a joves 
i pares d’adolescents
Per començar, s’enviaran car-
tes els propers dies als pares 
i mares d’adolescents i joves 
entre 14 i 18 anys per tal de 
recordar-los la importància 
d’estimular conductes de res-
ponsabilitat en els seus fills i 
la prohibició de la compra de 
begudes alcohòliques per part 
de qualsevol menor. De l’altra, 
s’adreçaran cartes als joves en-
tre 18 i 22 anys residents a la 
ciutat, recordant-los la prohi-
bició de consumir alcohol a la 
via pública. En tots dos casos, 
se’ls recordaran els imports de 
les sancions contemplades per 
la normativa en cas d’infrac-
ció i es recolliran també con-
sells i recordatoris dels efectes 
nocius per a la salut que té la 
ingesta excessiva d’alcohol. 
També es vol fer una reunió 
amb directors i mestres, i les 
Ampes, dels instituts.

Dades esfereïdores
L’Ajuntament ha proporcio-
nat unes dades -de les que no 
es coneix l’origen- segons les 
quals, atenció, el 87% dels jo-
ves entre 14 i 16 anys reconei-
xen prendre alcohol entre un i 
dos cops per setmana, i d’altra 
banda, l’Hospital ha informat 
que les intoxicacions etíliques 
van pujar un 23% l’any passat 
respecte el 2016.
El vandalisme també preocu-
pa, i molt. Aquest passat cap 
de setmana, es va detenir “in 
fraganti” un jove destrossant 
una paperera en plena via pú-
blica. La sanció aplicada és de 
150€.
Dissabte es va inaugurar el 
“Mirador de Montserrat” a 
les antigues Guixeres. A l’en-
demà, ja hi havia destrosses. 
També al Parc Central, on s’ha 

fet malbé divers material urbà. 
Les despeses per arreglar-ho 
pujaran 13.000€, per, entre 
d’altres coses, refer la il·lu-
minació artificial, doncs part 
l’han trencada. També s’han 
destrossat papereres, arrencat 
cartells, o fins i tot malmès ar-
bres.

“No ens cauran els anells”
Ha estat la gota que ha fet 
vessar el vas de la paciència 
a l’Ajuntament. L’alcalde Cas-
tells diu que “no ens cauran els 
anells” a l’hora d’aplicar dures 
sancions. 

Res d’alcohol entre 
les 23 i les 8 hores
El primer pas serà la modifica-
ció de la normativa municipal 
per a limitar l’horari de venda  
d’alcohol dels establiments de 
productes d’alimentació que 
poden romandre oberts tota 
la nit, la majoria regentats per 
estrangers. La Generalitat ja 
preveu lleis per les quals es 
pot prohibir la venda d’alco-
hol a tothom “per raons de 
seguretat i salut pública”, o la 
pròpia Llei de Comerç parla 
de “raons d’ordre públic, con-
vivència o mediambientals”. 
Així, es prohibirà la venda 
d’alcohol en aquestes botigues 
entre les 23 i les 8h, amb el 
perill dels que ho facin veure 
com se’ls pot obligar a tancar 
l’establiment. Castells també 
va indicar que es parlarà amb 
els grans supermercats per a 

que “col·laborin” amb l’apli-
cació de la Llei de prohibir, a 
qualsevol hora del dia, vendre 
alcohol a menors de 18 anys.

Més policia al carrer
També hi haurà més policia al 
carrer. Així ho ha confirmat el 
cap de la Policia Local, Jordi 
Dalmases. “S’incrementaran 
els efectius, tan uniformats i 
amb vehicle logotipat com de 
paisà i amb vehicles camuflats,  
especialment en aquells espais 
que ja han estat identificats 
com de pràctica habitual i en 
tots aquells que ho puguin ser, 
sobretot els caps de setmana”, 
va dir.  

El tema pot afectar a tota la 
Conca d’Òdena
Aviat farà bon temps i molts 
joves igualadins traslladen la 
festa a d’altres indrets de la 
Conca d’Òdena, sobretot 
a les carpes del Pla de les 
Gavarreres, que és terme 
municipal d’Òdena. Traslla-
dar el problema a un altre 
lloc tampoc és la solució. 
Per això “parlarem d’aquest 
assumpte amb els alcaldes 
de la Conca d’Òdena, amb 
els quals hi ha prevista una 
reunió la setmana vinent”.  
L’alcalde no va explicar què 
passarà amb la Festa Major 
o d’altres activitats festives a 
la ciutat quan arriba el bon 
temps, durant la qual la in-
gesta d’alcohol a la via pú-
blica és una imatge habitual.Arreglar els desperfectes al Parc Central  costarà 13.000€
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Punto Blanco, Escor-
pion, Sita Murt, Mietis 
i Naulover de Mediona, 
presents a la cita de la 

moda a Barcelona

Desfilada, dimecres, de Punto Blanco.

Dinar trobada de Reis per un Dia

REDACCIÓ / LA VEU 

L a 21a edició del 080 
Barcelona Fashion, la 
passarel·la de moda 

que impulsa la Generali-
tat, a través del Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda 
(CCAM), va començar aquest 
dilluns al  vespre. El certamen 
de moda català que se celebra 
fins avui 2 de febrer al Recinte 
Modernista de Sant Pau, acull 
les propostes d’un total de 32 
creadors i marques de moda, 
entre les quals diverses mar-
ques igualadines.

Dimecres van desfilar Punto 
Blanco, Escorpión i Naulover
La primera marca igualadi-
na en desfilar va ser Punto 
Blanco, dimecres al matí, amb 
la seva col·lecció “Save the 
planet”, en què es vol fer un 
homenatge a la terra i a cui-
dar-la, amb aquest sentiment 
es crea una col·lecció híbrida, 
on es barregen estils i s’unei-
xen l’urbà i la naturalesa, mit-
jançant els elements comuns 
que fan la vida possible.
El torn d’Escorpión va arribar 
al migdia amb la nova col·lec-
ció #FEEL, en què segons la 

Reis Mags d’Igualada des de 
la dècada dels 50 fins enguany 
s’han trobat, dissabte passat 27 
de gener, en un dinar a l’Hotel 
Amèrica, per a recordar les vi-
vències del dia cinc de gener de 
cada anyada. Hi foren presents 
una vuitantena de titulars, 
acompanyats de llurs parelles i 
de membres de la Comissió de 
Reis. També hi assistiren l’al-

calde Marc Castells i el regidor 
de Cultura, Pere Camps.
L’acte es desenvolupà amb l’es-
perit de la nostàlgia i amb la 
satisfacció de la continuïtat i 
de la plenitud actual de la fes-
ta de Reis d’Igualada. La ini-
ciativa es deu a Reis com Joan 
Carol, Francesc Ferrer, Antoni 
Marí, Josep Maria Oller i Car-
les Tarrida, els quals no sola-

ment han estat els convocants, 
sinó també els organitzadors 
de l’àpat. Es van repartir, entre 
els presents, diferents obsequis, 
com les lletres i músiques de 
l’Himne de Reis d’Igualada i 
del Patge Faruk, un detall floral 
per a les “reines”, uns tortells de 
Reis, un clauer amb la llegen-
da “Reis per un dia” i un llapis 
de memòria amb un complet i 

simpàtic reportatge de la festa 
de Reis d’Igualada, que també 
es va projectar al llarg de la 
sobretaula. Al final de l’acte va 
parlar un Rei de la dècada dels 
50, així com també un dels 
darrers del passat cinc de ge-
ner. També va intervenir l’al-
calde Marc Castells.
Com a cloenda, al marge de les 
fotografies de rigor, es comptà 

amb la sorprenent i celebrada 
actuació de Toni Albà. Vestit 
de Rei, però com l’altre, l’Emè-
rit, s’estranyà de no reconèixer, 
entre tants reis presents, cap 
rei ni cap reina de les dinasties 
europees. Malgrat la magnitud 
de l’esdeveniment, tampoc no 
hi assistí cap revista del cor... 
No calia. El cor, a bassals, li po-
saren tots els assistents.

La moda igualadina, present a la 080 BCN Fashion

pròpia marca “és l’impuls de 
sentir, d’experimentar, de to-
car. És la força i la determi-
nació, el poder”. La col·lecció 
està feta sota la perspectiva 
creativa de l’estilista Jaume Vi-
diella.
L’últim torn era per l’empresa 
de Mediona Naulover, que 
presentava la seva col·lec-
ció “La seducción”. Segons 
la marca, la col·lecció “pre-
tén situar-nos en un ambient 
molt femení i soft de somni i 
fantasia, verges i princeses, on 
les imaginem tombades en el 
jardí del paradís, admirant les 
flors i escoltant als ocells can-
tar, esperant la seva trobada 
amb l’unicorn i aquest pas a 
la maduresa i la pèrdua de la 
innocència”.

Mietis, de Maria Fontanellas, 
i Sita Murt
Mietis, fundat per la iguala-
dina Maria Fontanellas, és un 

reflex del savoir faire familiar 
de més de 60 anys d’història. 
Després d’estudiar Disseny de 
Moda a Milà, la tradició fa-
miliar adobera de cuir la va 

portar de tornada a Igualada 
on va obrir el seu Atelier en el 
qual l’essència és la pell d’al-
ta qualitat, reinterpretada en 
clau moderna.

Fontanellas va rebre en la 
darrera edició de la 080 Bar-
celona Fashion el Premi Na-
cional de disseny emergent. 
La igualadina presentava a la 
080 ahir dijous la col·lecció 
“Safari in Wonderland”. Les 
peces exteriors com a jaque-
tes i abrics llargs d’inspira-
ció militar es poden trobar 
combinades amb lluentors i 
metal·litzats que accentuen 
l’esperit més glam rock de la 
col·lecció.
La 5a edició del 080 Barce-
lona Fashion Showroom, la 
fira comercial que se celebra 
en el marc de la passarel·la, 
s’especialitza en moda de 
dona de segment alt, amb un 
total de vint marques catala-
nes exposant a la Sala Fran-
cesc Cambó del Recinte Mo-
dernista de Sant Pau.
Les marques seleccionades 
per participar en aquesta edi-
ció del 080 Barcelona Fashion 
Showroom són firmes cen-
trades en dona amb capacitat 
d’internacionalització, algu-
nes de les quals desfilen a la 
passarel·la com ara Escor-
pion i Naulover i també Sita 
Murt, que només participa en 
aquest showroom.



Detingut un igualadí amb 832 plantes de 
marihuana a casa i punxant l’electricitat
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
d’Igualada van detenir 
el dia 24 de gener un 

home, de 47 anys, de naciona·
litat dominicana i veí d’Igua·
lada, com a presumpte autor 
d’un delicte contra la salut 
pública i un delicte de defrau·
dació de fluid elèctric. També 
es va denunciar una dona de 
27 anys, de nacionalitat espa·
nyola i veïna d’Igualada pels 
mateixos fets. 
El passat mes de novembre els 
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mossos van tenir coneixement 
d’un possible frau a la instal·
lació elèctrica en un immoble 
d’Igualada. 
Arran d’això es va obrir una 
investigació, en la qual es va 
poder comprovar que hi ha·
via una connexió fraudulenta 
i que de l’immoble sortia una 
forta olor a marihuana. 
Així doncs, el passat 24 de 
gener, els mossos van fer una 
entrada i perquisició a l’es·
mentat domicili. A l’interior 
van localitzar dues estances 
amb un total de 832 plantes 
de marihuana, juntament amb 

una complexa instal·lació amb 
focus, extractors i filtres. 
Un cop finalitzada l’entrada i 
registre, els agents van detenir 
un dels inquilins com 
a presumpte autor d’un de·
licte contra la salut pública i 
defraudació de fluid elèctric. 
Per altra banda, també es va 
denunciar a una altra inquili·
na de l’immoble. 
El detingut va passar el dia 26 
a disposició del jutjat d’ins·
trucció en funcions de guàrdia 
d’Igualada. I a la denunciada 
se la va citar pel passat dia 25 a 
comparèixer davant del jutge.  

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
de l’Àrea Regional de 
Recursos Operatius 

(ARRO) de la Regió Policial 
Central van detenir el passat 
dilluns, 22 de gener, un home 
de 30 anys, de nacionalitat 
marroquina i veí d’Òdena, 
com a presumpte autor de dos 
robatoris amb força. 
Pels volts de les vuit del vespre 
del passat dia 22 de gener els 
mossos van rebre avís que ha·
via saltat l’alarma en una em·
presa d’Igualada i que, a través 
de les càmeres de videovigi·
lància, es veia una persona a 
l’interior. Ràpidament, diver·
ses patrulles es van adreçar al 
lloc i, un cop a l’interior, van 
localitzar l’autor amagat dar·
rere uns palets. A pocs metres 
d’ell es va trobar una motxilla 
amb roba, eines i material di·
vers que acabava de sostreure. 
L’home va quedar detingut 
com a presumpte autor del ro·
batori amb força. 
Durant la gestió de l’incident, 

la Unitat d’Investigació de la 
comissaria d’Igualada va ob·
servar que entre el material 
que se li havia trobat al detin·
gut hi havia un llapis de me·
mòria USB que no havia sos·
tret en el robatori que acabava 
de cometre. 
Després de diverses gestions 
es va esbrinar que l’havia sos·
tret en un robatori que havia 
comès el passat 1 de gener en 
un centre mèdic d’Òdena, d’on 
va sostreure material d’oficina, 
una tauleta, un ordinador i 
uns 300 euros. El detingut ha 
passat a disposició del jutjat 
d’instrucció en funcions de 
guàrdia d’Igualada.  

Enxampat in fraganti 
mentre robava

100.000€
per a projectes d’emprenedoria cultural

#LaCulturaTransforma, i tu?

www.premilluiscarulla.cat
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La primera interessada ha estat la notaria de Montbui.

El Consell forma notaries 
de la comarca per 
detectar abusos als avis

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ofereix aquest 
any una sessió formati-

va a totes les notaries de la co-
marca perquè puguin detectar 
possibles situacions de vul-
nerabilitat cap a les persones 
grans, com abús econòmic o 
financer. Emmarcada dins del 
programa “Pels bons tractes 
a les persones grans” del De-
partament de Benestar Social 
i Atenció a la Ciutadania de 
l’ens supramunicipal, aquesta 
formació ja s’ha ofert a altres 
col·lectius de la comarca com 
entitats bancàries, cossos de 
seguretat, comerços i profes-
sionals de l’àmbit de la salut 
i social.

Maltractaments 
a les persones grans
La sessió formativa ofereix 
als notaris eines per saber si 
la persona té algun tipus de 
deteriorament cognitiu, deter-
minar si té capacitat o no de 
decidir i, per tant, si són aptes 
per entendre i signar els do-
cuments notarials. També es 
recorda les eines legals de què 
disposa la persona gran per 
protegir-se i s’informa de què 
cal fer en cas de detectar algu-
na possible situació de mal-
tractament. L’Equip d’Atenció 
a la Vellesa de l’Anoia (EAVA) 
s’encarrega d’aquesta formació 
informativa i es desplaça a la 
notaria amb l’objectiu que tots 
els professionals que hi tre-
ballen hi puguin assistir. La 
primera interessada ha estat 
la Notaria de Santa Margarida 

de Montbui.
Els maltractaments a les per-
sones grans són un fenomen 
“iceberg”, dels quals es calcula 
que es coneixen el 20% del to-
tal de situacions reals. El mal-
tractament físic, psicològic, 
sexual, econòmic i/o financer, 
la negligència i l’abandona-
ment són les tipologies reco-
llides, juntament als protocols 
que cal seguir, a la “Guia terri-
torial de l’Anoia per a l’actua-
ció contra els maltractaments 
a les persones grans” (2017).
Pel que fa a la prevenció de 
situacions de maltractament a 
persones grans, la comarca 
compta amb la campanya 
“Tracta’m bé” des del 2015, 
i amb accions formatives, 
que han resultat en múlti-
ples trucades de professio-
nals informant de possibles 
situacions de risc.
Creat el 2015, l’EAVA és 
l’únic equip multidisciplinari 
especialitzat creat exclusiva-
ment per atendre a persones 
grans en situació de maltrac-
tament, de tot l’estat. Actual-
ment el formen un advocat, 
una educadora social, una 
psicòloga i una treballadora 
social. L’equip ofereix asses-
sorament en totes aquestes 
disciplines als professionals 
que ho requereixin, i realitza 
accions preventives, estudis 
per al diagnòstic psicosocial, 
propostes de millora, i inter-
vencions per aconseguir els 
canvis necessaris per eradi-
car la situació. També tre-
balla per a la recuperació de 
la persona gran afectada i el 
seu entorn.

Rècord de paradistes 
al mercat d’antiguitats
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Mercat d’antiguitats, 
col·leccionisme, art i 
artesania que organit-

za Fira d’Igualada l’últim diu-
menge de cada mes va batre 
records el passat cap de set-
mana. Al Passeig Verdaguer 
d’Igualada s’hi van instal·lar 
un total de 156 parades, un 
30% més de l’anterior rècord 
que era de 120 parades.
Amb aquesta xifra el Mercat 
mensual d’antiguitats, col·lec-
cionisme, art i artesania se 
situa com un dels principals 
del país i de visita obligada per 
tots aquells amants de les anti-
guitats i del col·leccionisme. 
L’increment del número d’ex-
positors constata la bona elec-

ció del canvi d’ubicació que 
es va fer l’any 2014 i que va 
traslladar el Mercat del nucli 
antic al passeig Verdaguer fa-
cilitant així l’accessibilitat tant 
dels firaires com dels visitants,  
millorant la distribució de les 

parades i facilitant el muntat-
ge i desmuntatge de les ma-
teixes. Des del setembre de 
2014 el número de parades 
ha anat augmentant a poc 
a poc fins a situar-se a les 
més de 150 actuals. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia desenvoluparà 
el projecte de Mante-

niment, Millora i Condicio-
nament de Parcs, Jardins i Es-
pais Verds, que donarà feina a 
40 anoiencs en situació d’atur, 
amb contractes de 6 i 12 me-
sos. La finalitat del programa 
és la millora de l’ocupabilitat 
de la població de la comarca. 
El projecte de l’ens comarcal 
comptarà amb 23 contractes 
de la línia PANP (16 de 6 me-
sos i 7 de 12), 10 de la PRMI 
(9 de 6 mesos i 1 de 12), i 7 
contractes de 12 mesos de la 
línia DONA, tots per a perso-
nes amb el perfil de Manteni-
ment, Millora i Condiciona-
ment de Parcs, Jardins i Espais 
Verds. 
El programa també inclou la 
figura anual d’un coordinador 
que donarà suport tècnic dins 
el programa i realitzarà les ac-
cions de gestió. 
El personal contractat s’encar-
regarà de treballs encaminats 

a millorar i potenciar el man-
teniment de les zones verdes 
urbanes i periurbanes dels 
municipis de l’Anoia per tal 
que aquests estiguin en bo-
nes condicions i compleixin 
uns mínims de seguretat per 
a la població de la comarca. 
La iniciativa està emmarca-
da dins del Programa Treball 
i Formació 2017 del Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
del Departament de Treball, 
Afers Socials i Família de la 
Generalitat de Catalunya, que 
té per objectiu proporcionar 
un contracte laboral de du-
rada determinada a persones 
que pel seu perfil sòcio-la-
boral tenen greus dificultats 
d’accedir a una feina. 
Aquest objectiu es materia-
litza en la seva contractació 
per a la realització d’actua-
cions de caràcter temporal i 
d’interès general. Al mateix 
temps, reben determinades 
accions formatives amb l’ob-
jectiu d’augmentar tant els 
seus recursos acadèmics com 
els professionals, i les eines 

de cerca de feina i reinserció 
laboral.
En aquest programa han 
participat 19 municipis de la 
comarca: Cabrera d’Anoia, 
la Torre de Claramunt, Ru-
bió, els Hostalets de Pierola, 
Copons, Masquefa, la Pobla 
de Claramunt, Òdena, Vall-
bona d’Anoia, Carme, Ca-
pellades, Calaf, la Llacuna, 
Sant Martí de Tous, el Bruc, 
els Prats de Rei, Sant Martí 
Sesgueioles, Castellfollit de 
Riubregós i Castellolí.
El Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya ha impulsat des 
de l’any 2013 el Programa 
Treball i Formació, adreçat a 
les persones en situació d’atur 
de llarga durada per afavo-
rir-ne la inserció laboral i mi-
llorar la seva ocupabilitat. 
Durant aquests anys s’han 
impulsat diverses bases regu-
ladores per a la concessió dels 
ajuts destinats a promoure, 
any rere any, aquest Progra-
ma amb la col·laboració de les 
administracions locals i les 
entitats sense ànim de lucre.

40 places de treball temporal 
per a anoiencs en atur



Josep Ignasi Reixach, 
de Punto Blanco, nou 
president de Fagepi

Liciten les obres d’adequació de l’aeròdrom 
Igualada-Òdena a la normativa espanyola
REDACCIÓ / LA VEU 

A eroports de Catalu-
nya, empresa pública 
del Departament de 

Territori i Sostenibilitat, ha li-
citat les obres per adequar l’ae-
ròdrom d’Igualada-Òdena a la 
normativa estatal i europea. 
Les actuacions que es duran 
a terme permetran equiparar 
la instal·lació a les noves nor-
mes de seguretat operacional 
d’aeròdroms d’ús restringit. 
L’import de la licitació és de 
256.400 euros i es preveu que 
les obres comencin a finals de 
març, amb un període de cinc 
setmanes.
Les actuacions que es duran a 
terme són:
· Regeneració del paviment 
de la pista.
·  Adequació dels pendents de 
la pista per evitar obstacles en 
els primers 100 metres de la 
superfície de transició.
· Retirada de la caseta ubi-
cada a la capçalera 17  dins 
de la franja.
· Reparació de la tanca 
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Des del passat mes de desem-
bre, l’Agrupació Tèxtil FAGE-
PI i la Fundació per a la In-
novació Tèxtil d’Igualada han 
passat el relleu de les seves 
presidències a nous membres 
de l’empresariat anoienc.
Fins el desembre de 2017, 
l’Agrupació Tèxtil FAGEPI, 
que agrupa més de 35 empre-
ses de l’Anoia, estava presidida 
per l’empresari igualadí Joan 
Xavier Gabarró Vinyals, de 
Gavipunt, S.L. A partir d’ara, 
la presidència passa a Josep 
Ignasi Reixach, Director Ge-
neral  d’Indústries Valls-Pun-
to Blanco.
Pel que fa a la Fundació Pri-
vada per a la Innovació Tèxtil 
d’Igualada (Fitex), Bernat Bi-
osca, de la marca Escorpion, 
deixa pas a Joan X. Gabarró 
Vinyals, de Gavipunt.
El clúster de la moda de l’Anoia 
agrupa 145 empreses i és con-
siderat el grup de fabricants de 
gènere de punt més important 
d’Espanya, facturant 200 mili-
ons d’euros anuals i generant 
2.000 llocs de treball. 

perimetral i senyalització 
de la tanca.
· Nova tanca a la zona de 
Bombers.
· Demolició de les mànegues 
de vent actuals i instal·lació 
de dues mànegues segons nor-
mativa i senyalització adequa-
des.
· Renovació de la senyalització 
horitzontal: pintura de pista.
· Senyalització a la tanca 
perimetral.

El secretari d’Infraestructu-
res i Mobilitat, Ricard Font, 
ha destacat que aquesta actu-
ació és un primer pas perquè 
l’aeròdrom pugui acollir més 
activitat. “És un factor de mo-
dernització per a aquesta ins-
tal·lació amb l’objectiu de ge-
nerar més activitat tant aèria 
com econòmica, que repercu-
tirà també a Igualada i Òdena”, 
ha exposat. 
Per a Font, “aquest és un 

exemple de col·laboració entre 
els municipis i la Generalitat 
que ha d’ajudar a crear activi-
tat econòmica”.
Tal i com va avançar La Veu 
fa mesos, aquests treballs eren 
obligatoris per a no perdre la 
categoria “d’aeròdrom”, ja que, 
segons la nova normativa, 
derivada de les lleis europees, 
de no fer-se passaria a ser un 
camp d’aviació esportiva d’ús 
exclussivament privat. 
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Participació als Tres Tombs d’Esparreguera.

Els establiments d’Igualada Comerç també 
vendran loteria de la Grossa per Sant Jordi

Würth inaugura un nou servei 
a Igualada amb prop de 3.000 articles
REDACCIÓ / LA VEU 

W ürth Espanya 
compta amb un 
nou Autoservei 

de 400 m2 a Igualada. L’esta-
bliment, inaugurat divendres, 
disposa de més de 3.000 arti-
cles en estoc i de lliurament 
immediat, els més demandats 
del catàleg. D’aquesta manera, 
els usuaris tenen al seu abast 
una àmplia gamma d’eines, 
químics, cargols, tacs i anco-
ratges, vestuari laboral així 
com un llarg etcètera de re-
ferències, classificat i ordenat 
en els expositors.
Situat al carrer Alemanya 20 
(Nau 10), ofereix assessora-
ment dels experts de la com-
panyia per treure el màxim 
partit als productes així com 
diferents serveis. D’aquesta 
manera, Würth vol potenci-
ar un contacte més proper i 
ràpid amb els professionals. 

Igualada Comerç ofereix als 
seus associats i als establiments 
comercials la distribució de La 
Grossa de Sant Jordi, el sorteig 
de la qual es farà el 27 d’abril. 
Per ser distribuïdors de la lo-
teria només cal demanar a l’en-
titat comercial la quantitat de 
llibrets per  distribuir (cada lli-

“Sabem el que necessiten els 
nostres clients i volem estar 
molt més a prop”, assegura 
Sergio Sáenz, Director d’Au-
toserveis, en sintonia amb el 
lema de la marca ‘Cerca, más 
cerca, Würth!’. Per aquest 
motiu, subratlla que cal tre-
ballar per “oferir-los les ma-
jors facilitats”.  
El nou autoservei d’Iguala-
da es troba estratègicament 
situat per facilitar la seva lo-

calització i accés, i compta 
amb aparcament reservat per 
a clients. És el dotzè a la pro-
víncia de Barcelona i dissetè a 
Catalunya. En el total d’Espa-
nya ja en són 78.
Würth és líder mundial en 
la distribució directa d’eines 
i productes professionals als 
sectors de d’automoció, vehi-
cle industrial i agrícola, me-
tall, instal·ladors, manteni-
ment, fusta i construcció.

Acaben les festes patronals 
de l’Antic Gremi de Traginers 
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte 27 de 
gener, el ball de socis 
celebrat al Teatre Mu-

nicipal l’Ateneu i organitzat 
per l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada, va donar per aca-
bats els actes de les festes d’en-
guany. L’acte es va celebrar 
amb èxit i la participació dels 
nombrosos assistents el fa va-
lorar molt positivament. El fet 
de dur a terme el ball a la tarda 
en comptes del vespre-nit com 
en les darreres ocasions, va 
tenir molt bona resposta per 
part del públic.
Durant la mitja part, bande-
reres, pubilla i dames d’honor 
van dedicar unes paraules als 
assistents i es van sortejar qua-
tre tortells enguany gentilesa 
de les pastisseries Pla, Closa, 
Bon Tast i Fidel Serra. 
Els associats afortunats van 
ser, respectivament: Francis-
ca Castells i Solà, d’Igualada, 
amb el número 41; Antonio 
Freixas i Vilanova d’Igualada 
i amb el número 219; amb el 
número 109 M. Montserrat 
Salat i Morera d’Igualada; i 
Josep Nadal, d’Òdena, amb el 
número 162. Seguidament es 
va repetir el sorteig d’un porc 
(o l’equivalent en carn per 
valor de 300 euros), ja que el 

número que va sortir escollit 
en el seu moment, no s’havia 
venut. 
El número corresponent a 
aquest sorteig és la butlleta 
que conté els següents núme-
ros: 1129-3129-5129-7129-
9129. L’entrega del premi es 
farà en vals de compra a bes-
canviar a la cansaladeria-xar-
cuteria Tudela. En cas que no 
surti premiat de nou passats 
30 dies, s’entregarà el premi a 
causes benèfiques. 
L’alcalde de la ciutat Marc 
Castells i el regidor de cultura  
Pere Camps finalitzaren l’en-

treacte, que a la vegada donà 
continuïtat al ball.
Diumenge el Gremi es des-
plaçà a Esparreguera per 
participar en els Tres Tombs. 
Ho va fer amb el carro de les 
bombones estirat per dos ca-
valls i amb quatre carruatges 
particulars.
El proper diumenge 4 de fe-
brer es celebraran els Tres 
Tombs a la Llacuna i el diu-
menge 11 serà el torn dels 
Tres Tombs a la ciutat de 
Mataró. En ambdues pobla-
cions el Gremi hi participa-
rà novament.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Creu Roja i la Funda-
ció Àuria han signat un 
conveni de col·labora-

ció per incrementar la protec-
ció, dins el programa d’atenció 
a refugiats i sol·licitants d’asil, 
de persones amb discapacitat 
o malaltia mental.
En aquests moments, davant 
les dificultats greus d’un im-
portant col·lectiu de persones 
desplaçades dels seus països 
que tenen la condició de de-
mandants de protecció inter-
nacional o refugiats, i encara 
més quan en aquesta condició 
de demandant d’asil o refugiat 
s’hi afegeix una discapacitat 
o malaltia mental, l’objectiu 
d’aquestes dues organitzaci-
ons, és posar a la seva dispo-
sició els mitjans adequats i 
suficients per atendre les seves 
necessitats i donar compli-
ment als seus drets. 

500 atesos
Des de la Creu Roja, ja s’està 
atenent a més de 500 perso-
nes arreu de Catalunya entre 
la fase d’acollida en centres 
i la fase d’integració als mu-
nicipis. El 2017 s’han atès en 
una primera atenció a més de 
2.500 persones, mentre que al 
2016 van ser-ne només 1.700.
Encara que el percentatge de 

Creu Roja i Fundació 
Àuria ajudaran junts als 
refugiats discapacitats

persones refugiades acollides 
avui és reduït en comparació a 
les compromeses per part dels 
estats, la voluntat de la Creu 
Roja continua sent d’aten-
dre-les més i millor cada dia, 
amb la pretensió de facilitar 
que s’integrin com a ciutadans 
de ple dret amb els nivells mà-
xims d’autonomia possibles, 
a través del coneixement de 
l’idioma i de l’entorn, que pu-
guin accedir al dret a l’habitat-
ge o que aconsegueixin un lloc 
de treball.
L’Ajuntament d’Igualada, 
mediador
Davant de situacions especi-
als i d’extrema vulnerabilitat, 
cal el suport i la col·laboració 
d’entitats, així com també dels 
consistoris municipals. Per 
això, a destacar el compromís 
de l’Ajuntament d’Igualada 
que, en el seu paper de media-
dor, ha posat a disposició de la 
Creu Roja diferents habitatges 
del municipi.
L’acord amb la Fundació Àu-
ria, la qual consta d’una gran 
trajectòria de projectes que 
donen suport a persones amb 
discapacitat intel·lectual o ma-
laltia mental i a les seves famí-
lies, arribarà amb una atenció 
especialitzada a aquelles per-
sones nouvingudes que tenen 
especials dificultats i precisen 
d’un suport afegit.  

bret, en format acordió, consta 
de 20 bitllets del mateix núme-
ro, amb un preu de 5€ cada bit-
llet i 100€ cada llibret).
Els comerços associats que 
vulguin distribuir la Loteria, 
rebran un 3% de comissió a 
deduir en el moment de fer 
la compra. 



L’Abat de Montserrat, Josep M. Soler, va inaugurar el nou 
Mirador de l’anella verda, a les antigues Guixeres
REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada compta des de 
dissabte passat, amb un 
nou tram de la seva Ane-

lla Verda i amb un nou mira-
dor elevat a Les Comes, batejat 
com a Mirador de Montserrat. 
Precisament, a la passejada 
inaugural d’aquest dissabte 
hi ha assistit el Pare Abat de 
Montserrat, Josep Maria Soler, 
que ha acompanyat l’alcalde, 
Marc Castells, els regidors del 
consistori, la diputada al Parla-
ment, Alba Vergés, el responsa-
ble de l’equip d’arquitectes que 
ha fet aquest projecte, Enric 
Batlle, i nombrosos ciutadans 
que han volgut conèixer aquest 
nou balcó sobre la capital de la 
comarca, la Conca d’Òdena i el 
Massís de Montserrat. 
El tram obert recorre les anti-
gues guixeres de Les Comes i 
té una llargada d’uns 700 me-
tres, comença a la carretera de 
Les Maioles i finalitza al nou 
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mirador, amb la previsió de 
continuar més endavant l’ade-
quació del camí fins arribar a 
Can Roca, a l’extrem nord del 
polígon industrial. 
S’ha arranjat el corriol existent 

i s’ha ampliat per a fer possible 
tant el trànsit a peu com amb 
bicicleta, s’ha reforçat l’arbrat 
i s’hi ha establert bancs i nous 
espais d’aturada des d’on es pot 
gaudir el paisatge. 

El nou camí consta de dues 
superfícies, una de sauló i una 
altra de formigó luminescent, 
que durant el dia absorbeix la 
radiació solar i continua il·lu-
minat durant 2 hores un cop 

s’ha post el sol, permetent res-
seguir el seu traçat. Al mirador, 
s’hi ha establert un marc me-
tàl·lic de grans dimensions que 
permet fer-se una foto amb 
Montserrat al fons.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Telèfon d’Emergèn-
cies 112 de Catalunya 
CAT112 va atendre 

l’any 2017 un total de 17.277 
trucades operatives, un 10,7% 
més que l’any 2016 (15.599 
trucades). Un 32% d’aquestes 
trucades es van fer per dema-
nar assistència sanitària (5.527 
el 2017 i 5.124 trucades durant 
el 2016); per motius de segure-
tat 4.503 (26,1%) mentre que 
van ser 3.872 trucades l’any 
anterior; 4.057 per motius de 
trànsit (23,5%) i el 2016 van 
ser 3.857; i per incendis 1.173 
trucades (6,8%) mentre que 
van ser 865 trucades el 2016.

La majoria d’Igualada i per 
necessitar atenció mèdica
D’aquestes trucades, un 33,3% 
es van concentrar a la seva 
capital. Des d’Igualada es van 
fer 5.748 trucades al 112 l’any 
passat i 5.325 trucades l’any 
anterior. Des de Piera es van 
fer 2.102 trucades al telèfon 
d’emergències 112 durant el 
2017 (12,2%) i 1.704 trucades 
el 2016; i 1.170 trucades es van 
fer des de Vilanova del Camí 
(6,8%) mentre que el 2016 es 
van fer 947 trucades.
Segons informa el Centre 
d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112 Catalunya 

El telèfon 112 va rebre l’any 2017 fins a 17.277 trucades a l’Anoia
CAT112, aquest telèfon va 
atendre l’any passat un total 
de 2.680.520 trucades a Cata-
lunya, mentre que el 2016 van 
ser 2.556.405. 
Del total de trucades rebudes 
durant l’any passat, 1.607.594 
van generar l’activació de re-
cursos d’emergències (truca-
des operatives) per 1.465.585 
l’any anterior.
Del total de trucades operati-
ves, els mesos que es van aten-
dre més trucades van ser els 
d’estiu. Concretament, el mes 
en què es va atendre un major 
nombre de trucades va ser ju-
liol (166.327 trucades), seguit 
del juny (160.854) i l’agost 
(159.668).

Revetlla de St. Joan
En quant a dies concrets i epi-
sodis en què el telèfon d’emer-
gències CAT112 va atendre 
més trucades l’any passat van 
ser, per una banda la revetlla 
de Sant Joan (tarda del 23 fins 
a mig matí del 24), i de l’altra 
el dia 5 d’agost en què hi va ha-
ver alhora l’activació del Pla-
seqcat a Portbou i un episodi 
d’onada de calor. Per la revetlla 
es van rebre 18.439 trucades i 
el dia 5 d’agost 6.991 trucades.
Pel que fa a la tipologia de les 
trucades operatives rebudes al 
112, el 34,5% d’aquestes van ser 
per motius de seguretat –deri-

vades a Mossos d’Esquadra 
i Policies Locals- (554.775 
el 2017 davant les 498.381 
el 2016) i que suposa un in-
crement del 11,3% respecte 
l’any anterior; per assistència 
sanitària –derivades al SEM- 
un 29,9% (480.818 l’any pas-

sat i 449.464 el 2016) i que 
suposa un increment del 7% 
respecte l’any 2016. Les tru-
cades per trànsit van suposar 
el 15,2% (244.393 el 2017 per 
224.000 el 2016) i represen-
ta un increment del 9,1% 
respecte el 2016. Les tru-

cades derivades a Bombers 
per incendis van ser el 5,8% 
(93.077 trucades el 2017 i 
83.017 trucades operatives 
el 2016), i representa un in-
crement del 12,1% de les tru-
cades per aquesta tipologia 
respecte l’any 2016. 

NII Km 559,100 - 08711 - Òdena
scorpia@restaurantscorpia.cat    www.restaurantscorpia.catscorpia@restaurantscorpia.cat    www.restaurantscorpia.cat

·Calçots amb carxofes
·Graellada  de carn 

amb guarnició
·Crema Catalana

·Vi de la casa
a partir de 18 euros

 
Reserves al: 

tel / 938060555
e-mail: 

 scorpia@restaurantscorpia.cat

 
I ARA TAMBÉ CALÇOTS 

PER EMPORTAR 
A 8 EUROS EL MANAT 

DE CALÇOTS ESCALIVATS
 A LA FLAMA.

 
 

CALÇOTADES

·Calçots amb carxofes
·Graellada  de carn 

amb guarnició
·Crema Catalana

·Vi de la casa
a partir de 18 euros



#latevaveu

Àngels Chacón @angelschacon

Anoia Turisme @Anoia_Turisme

Núria Rius Montaner @nuriariusm

Espina de ferro @espinadeferro

Coral Gatzara @coralgatzara

Vila de Capellades @VdCCUP

Lluis @lluissegur

CBIgualada @CBIgualada

Hospital d’Igualada @Hospitaligd

EscolaAteneuIgualadí @EscolaAteneuIG

Orgullosos de ser @marccastells @camps_oviedo 
amb els representants del sector tèxtil de l’Anoia 
@FAGEPI @FitexIGD que participen al @080_
bcn_fashion. Felicitats per la fantàstica col.lecció 
d’@escorpionstudio 

La plaça Gran de #Calaf recuperarà part de la vida 
que va tenir fa uns anys i és que aquest diumenge 
reobriran botigues històriques reconvertides en 
petits museus. No us perdeu la visita a aquests 
espais únics!

Us faré un resum ràpid. Al poble #Castellfollit-
TV3 el lema és “viu, i deixa viure” i, sobretot, 
“sigues feliç”. Serem més o menys rucs, però se-
rem nosaltres. Gràcies per intentar transmetre 
l’essència de tot plegat. Una abraçada equipaso de 

@elforasterTV3.

Emoció a flor de pell Hem produït la primera 
cervesa a la nostra comarca, l’ #ANOIA #Craft-
beerAnoiaLa #InfernalTorment Heavy Weight 
IPA Mother FuckersHa estat dissenyada per anar 
directament del fermentador a les aixetes. Correu 
a buscar els vostres gots i growlers!

Molt feliços d’anunciar-vos que ja ha sortit a les 
plataformes digitals “El nostre amagatall”!  Una 
cançó del grup igualadí @jokbmusica en la qual 
vam participar en el seu enregistrament junta-
ment amb la @ElsVerdums!!! Esperem que us 
agradi!

S’acosta la Festa Major d’Hivern de #Capellades 
amb moltes activitats des de dissabte i fins 
dimarts! A gaudir-la!! #SomPoble

Aquest cap de setmana veniu a Girona a donar 
suport al 1r equip del @CBIgualada 
FINAL A QUATRE #LligaCAT EBA  
Dissabte 3 i diumenge 4 de febrer  
Pavelló Esportiu Municipal de #Quart 

4 febrer - #DiaMundialCàncer: Només entre un 
5-10% dels càncers es desenvolupen a causa d’al-
teracions genètiques heretades o mutacions ger-
minals. S’anomenen càncers hereditaris 
@FececFederacio

La regularització de les pluges du-
rant els darrers mesos, juntament 
amb el tancament de gran part dels 
pous legals i il·legals que extreien ai-
gua de l’aqüífer han fet que aquest 
magatzem d’aigua subterrània as-
soleixi uns nivells impensables fa 
només uns mesos. Tant és així que 
els experts asseguren: “Tenim aigua 
suficient per abastir de forma natu-
ral tota la comarca durant els pro-
pers 50 anys”.

Sens dubte una gran notícia. Tor-
nem a gaudir d’aigua natural i de 
qualitat, les fonts de la comarca bro-
llen de nou i la Bassa de Capellades 
torna a ser plena per a satisfacció 
dels capelladins i dels turistes que 
passegen per la vila. 

Humans de l’Anoia        @humansanoia

Instants de La Veu             @veuanoia

#10 Eva Carrique / Capelladina somiadora

A la #TeresaRiba, escultora igualadina, li agrada 
saber que opina la gent de les seves escultures, per 
això, ens va portar a l’aula de plàstica una de les 
seves escultures. Va ser un petit regal que ens va 
permetre parlar d’emocions i sentiments 
@EscolaAteneuIG

FOTO: Cesc Sales

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 La minsa nevada que va cau-
re el passat divendres a l’Alta 
Anoia i a Calaf, va deixar 
blancs alguns paisatges.

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir un home per tenir 
832 plantes de marihuana a 
l’interior de casa seva.

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir “in fraganti” un 
home que intentava robar 
en una empresa d’Igualada.
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Llorenç Miquel i Carpi artista igualadi guanya el 
gaudi a la millor direcció d’art per la película de 
Isabel Coixet La Llibreria. Enhorabona Llorenç!!!

JoKB, @jokbmusica, presenta ‘El Nostre 
Amagatall’ un tema amb la veu de 40 
infants

El tema reivindica la importància de l’es-
cola pública i dels nens i nenes com a 
part imprescindible de la societat. “Volí-
em transmetre el què significa per a no-
saltres l’escola, però des de l’òptica dels 
infants”

#musica #instamusic #escolapublica

“L’òptim estat de l’aqüífer de Carme-Capellades garanteix 
aigua per 50 anys”

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia...



La UEA inicia un cicle 
de conferències sobre 
estratègia empresarial

L’Ajuntament concedeix ajuts a 13 nous autònoms

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Iguala-
da, amb la col·labora-
ció de la Diputació i la 

Generalitat, organitza diver-
ses activitats formatives per a 
l’acompanyament de persones 
emprenedores i la consolida-
ció i el creixement d’empreses. 
L’objectiu és oferir eines con-
cretes que permetin millorar 
les habilitats directives i de 
gestió. 
El primer taller de formació, 
La Reforma Fiscal: com afecta 
a autònoms i al petit empresa-
riat?, permetrà conèixer-ne 
els aspectes més destacables, 
amb especial incidència a les 
novetats introduïdes per a au-
tònoms, micropimes i pimes. 
Anirà a càrrec de Daniel Via-
der, professor en l’Àrea d’Eco-
nomia i Empresa a la Uni-
versitat Oberta de Catalunya 
(UOC) i a la Universitat Ra-
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És essencial que tota organit-
zació empresarial, sigui gran o 
petita, disposi d’una estratègia 
clara a curt i a llarg termini, és 
a dir, disposi d’un full de ruta 
a seguir, adaptat a la realitat, a 
les necessitats, i a l’entorn de la 
companyia. 
La Unió Empresarial de 
l’Anoia, en la seva missió 
d’ajudar a les empreses de la 
comarca a millorar la seva 
competitivitat, organitza un 
cicle de conferències sobre 
Estratègia Empresarial. Les 
sessions es celebraran, en 
principi, cada dos mesos, 
seran en format esmorzar, i 
es tractaran temàtiques com 
lideratge, vendes, branding, 
transformació digital... 
El cicle s’inaugurarà dimarts 
6 de febrer, amb una xerrada 
sobre la importància dels va-
lors en el lideratge, a càrrec de 
Carme Gil, llicenciada en Psi-
cologia Organitzacional per 
la UB, diplomada en Direcció 
de Persones, Màster Executiu 
en Direcció de Recursos Hu-
mans i Màster en Lideratge i 
Coaching Organitzacional per 
EADA. Dirigeix el Servei de 
Coaching d’EADA i la UEA. 
Serà de 9 a 11.30h, a la seu de 
la Unió Empresarial de l’Ano-
ia (carretera de Manresa, 131, 
baixos). La xerrada és oberta a 
tothom gratuïta pels associats 
de l’entitat (50€ pels no socis), 
i per assistir-hi cal inscripció 
prèvia al 93 805 22 92 o al mail 
uea@uea.cat. 

mon Llull (URL) i advocat 
amb quinze anys d’experièn-
cia en l’assessorament jurí-
dic-fiscal i tributari a pimes 
i altres ens. L’activitat es re-
alitzarà el dia 5 de març de 
9 a 13h. 
La segona activitat, Com fer 
l’estudi de mercat de la teva 
idea de negoci, permetrà pro-
porcionar una metodologia 
que permet recollir totes les 
dades necessàries per faci-
litar la presa de decisions.  
La sessió, que anirà a càrrec 
d’Eulàlia Balañà, amb més de 
vint anys d’experiència en la 

creació i consolidació d’em-
preses i especialitzada en la 
gestió comercial, estudis de 
mercat i màrqueting, es rea-
litzarà el dia 19 de març de 9 
a 13:30h. 
Finalment, la tercera activitat, 
Com fomentar les habilitats 
comercials, permetrà adquirir 
coneixements i habilitats per 
saber comercialitzar amb èxit 
una idea, producte o servei i 
que els participants coneguin 
les fases de venda i tècniques 
per ser més proactius i fer 
més bons tancaments. 
La sessió anirà a càrrec de 

Mónica Mendoza, professo-
ra de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB), la 
UOC, EAE Business School i 
ESADE Alumni en l’àmbit del 
Màrqueting i les Vendes i es 
realitzarà el dia 16 d’abril de 
9 a 13h. 
Els tallers són gratuïts i les 
places limitades. Es pot con-
sultar el programa complet a 
www.igualada.cat. Per a ins-
cripcions, es pot contactar 
amb IG-Nova Tecnoespai al 
telèfon 93 806 65 55 o a tra-
vés del correu electrònic ofi-
cinaempresa@aj-igualada.net. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament ha lliurat 
el passat divendres, 26 
de gener, els ajuts per 

nous  autònoms que han inici-
at recentment la seva activitat, 
corresponents a la convoca-
tòria 2017. A l’acte, celebrat a 
l’Ig-nova Tecnoespai, hi han 
assistit l’alcalde, Marc Castells, 
i la tinent d’alcalde de Dina-
mització Econòmica, Àngels 
Chacón. 
Aquesta ha estat la primera 
convocatòria d’aquests ajuts, 
nascuts amb la voluntat de fer 
costat a la iniciativa d’aquelles 
persones que, sortint d’una 
situació de desocupació, han 
començat a treballar per 

Nous tallers gratuïts per a emprenedors i empreses

compte propi, impulsant una 
nova iniciativa empresarial a 
la ciutat. 
En aquesta convocatòria pú-
blica, que es va obrir la passa-
da tardor, es van rebre tretze 

candidatures i totes van com-
plir els requisits necessaris per 
rebre l’ajut. Cadascun d’ells ha 
rebut un total de 500 euros 
per a contribuir a la posada 
en marxa de la seva activi-

tat. L’Ajuntament, doncs, ha 
destinat 6.500 euros a aquest 
programa en la seva primera 
convocatòria. Les iniciatives 
creades i premiades són d’àm-
bits ben diversos. 

GREMI DE CONSTRUCTORS 
I PROMOTORS D’OBRES DE LA COMARCA DE L’ANOIA

Curs: REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

Adreçat: Als arquitectes superiors i tècnics , enginyers superiors i tècnics, empresaris agremiats  
i col·laboradors del sector.
Data inici: 05/03/2018  Data �nal: 11/04/2018  Horari: 18:30 a 21:00 h 
Durada: 40 hores   Preu: 0 €

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:  www.gremiconstructorsanoia.cat
Àrea de Formació de GCPCA Ctra. de Manresa, 131 bxs . 08700 IGUALADA

gcpa@uea.cat Tel. 938052292 dl-dc de 17 a 19 h i dv de 10 a 13:30 h

Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació adreçats prioritàriament 
a persones treballadores ocupades, subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Se vende finca de 300.000m2 (30 hectáreas) 
Casita de piedra antigua restaurada con chimenea, 2 pozos de agua 
abundante. Gran plantación de olivos y almendros. Cueva natural para 
ganado. Bosques de pinos, caza salvaje y todo tipo de setas. Se incluye: 
gran tractor y aperos en buen estado. Ideal para caballos, granja, verdu-
ras, etc. Precio total: 90.000€ 

Para más información y visitas:
696 08 41 29 Señor Lluís 

Se vende casa de pueblo de 7 habitaciones
En buen estado, amueblada, chimenea, bodega de vino, patio y jardín, 
para entrar a vivir. Con �nca de 14 hectáreas (140.000m2) 3 pozos de 
agua para regadío, gran plantación de olivos. Zona de bosques de 
pinos, caza y setas. Ideal para caballos, granjas y verduras. Gran tractor 
y aperos en buen estado. Precio de las dos propiedades: 120.000 € 

Para más información y visitas 
696 08 41 29 Señor Lluís 



LUÍS MIR
Barceloní, des de fa uns anys té  
despatx a Igualada. És advocat 
de dret privat, civil i d’empresa, 

concursal.

SANTI PORTILLO 
Advocat amb despatx a Igualada, on 
viu des de fa molts anys. Està espe-
cialitzat en dret penal, delictes pa-
trimonials, i en el sector mercantil-
societari i laboral.

Amb la col·laboració 

C/ la Torre, 7 - Igualada

d’ 
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Avui parlem amb els advocats Luis Mir i 
Santi Portillo, per conèixer més de prop aques-
ta professió, en un moment en el qual la Justí-
cia és a la primera plana de l’actualitat.

Acostumem a visitar l’advocat quan tenim 
un problema, però molt poques vegades de 
forma previsora. És així?

Santi Portillo: La majoria dels casos, sí, t’ar-
riben quan ja tenim un problema, i a vegades 
molt avançat. Aniria bé que això no passés 
necessàriament. Si coneixes un professional,  
et pot ajudar a aplicar una estratègia.

Luis Mir: Hi ha diferents fets en els àmbits 
privats, o empresarials, que seria fantàstic 
poder valorar amb prou temps per poder 
trobar una solució si esdevé un problema. 
Per exemple, la típica situació d’una perso-
na que no ha fet testament, perquè mai se 
li ha passat pel cap. O bé aquell que té una 
finca rústica, i resulta que no ha estat mai 
inscrita al Registre de la Propietat. O una 
petita empresa que es troba en situació 
d’insolvència i l’administrador gairebé no 
ho sap. A vegades quan apareixen aquests 
problemes ja és tard.

SP: A vegades hi ha qui s’assessora mala-
ment, o fins i tot es cerquen coses a inter-
net, on hi ha molta informació, però també 
és cert que molta és falsa o incorrecta. No 
sempre que t’assessorà et podrà ajudar des-
prés si has d’anar a judici. 

Pot ser que això d’haver d’anar a l’advocat 
faci molt respecte, gairebé por?

LM: Podria ser. Aquí sí que és veritat que 
els advocats hauríem de ser més accessibles, 
potser així no es produiria aquesta situació. 
L’advocat és un professional que s’entrega, 
que no cerca només un resultat material. 
Aspira a fer la feina ben feta, volem resultats 
positius que siguin una solució per al client.

SP: Aquest concepte que diu el Luis és inte-
ressant, perquè avui dia tenim un concepte 
molt mercantilista en moltes coses. Compro 
això, allò, fem transaccions mercantilistes 
de forma constant. Crec que s’ha de sepa-
rar allò professional, d’allò mercantil. En la 
nostra professió la proximitat és essencial, 
es forma un binomi, una compenetració 
amb el client tan important que el que t’in-
teressa és que aquell cas surti endavant i bé. 
Val més la dignitat professional i buscar la 
solució, que el preu, els diners. I això s’està 
perdent, perquè els grans despatxos s’estan 
mercantilitzant. 

Els advocats teniu una funció social, sí, 
però tot aquest lideratge mediàtic que te-
niu darrerament, cada dia presents als no-
ticiaris, us beneficia, o us perjudica?

LM: Massa bé no crec que ens faci, això. Són 

situacions que, moltes vegades, es descon-
trolen, i se surten de l’esfera jurídica. En una 
notícia puntual, intervenen tants elements, 
que pot ser que es distorsioni la gestió ju-
rídica. Són fets subjectes a moltes interpre-
tacions per part dels professionals del dret.

SP: Els advocats que intervenen habitual-
ment en aquesta “justícia mediàtica” no 
afecten necessàriament a aquest perjudici, 
però sí a la justícia en sí mateixa. Allò que 
abans es feia en una porta tancada ara surt 
en els mitjans de comunicació, i els mitjans 
no sempre expressen prou bé el que s’està 
coent en el procés. A vegades qüestions molt 
tècniques que apareixen en un judici no es 
poden traduir tan fàcilment al llenguatge o 
l’expressió “popular”. Quan una persona està 
imputada, processada, i arriba a un judici, té 
la presumpció d’innocència fins que no hi 
hagi sentència, però habitualment el poble 
ja l’hem jutjat. I si la sentència és lleugera, o 
no m’agrada, diem que està apanyada. Pen-
sem que els jutges, que interpreten la llei, no 
tenen més armes que les que el legislador els 
ha donat. Si el Parlament legislés unes altres 
normes, els jutges també podrien fer més 
coses. No es poden inventar les lleis. 

Quins són els casos més habituals amb els 
que us trobeu? És veritat allò que sempre 
és més important arribar a un bon acord 
que esperar una sentència?

LM: Jo em dedico més al dret privat, el 
d’empresa i civil, concursal, i alguna cosa 
de penal. Acostumo a trobar-ne molts casos 
que tenen a veure amb les relacions huma-
nes, com per exemple famílies que han de 
solucionar un problema sobrevingut, o bé 
empresaris que han de resoldre problemes 
contractuals. 
D’altra banda, això que preguntes és cert. 
Sempre intento trobar solucions de media-
ció, o acords extrajudicials. Avui dia hi ha 
instruments suficients per poder tancar en-
teses abans de seguir amb un procediment.

SP: El talant de l’advocat és molt important 
aquí. Alguns, aquells que abans dèiem que 
són més mercantilistes, opten per tirar en-
davant, anar per feina, i si després no se’n 
surten, aquí no ha passat res. Però també hi 
ha la possibilitat d’estudiar-se bé el tema i 
explicar-li al client el ventall de possibilitats 
que hi ha damunt la taula, i els costos que 
representen unes i altres. 
Si un cas t’irrita especialment, o et fa bullir 
la sang, perds l’objectivitat. En la majoria 
dels casos, ningú té el cent per cent de raó. 
O bé la tens, i no te la donen. En el nostre 
sector, la raó no l’has de tenir, te l’han de 
donar. És així. En ocasions, però, l’altra part 
no vol entrar en cap negociació, o bé el teu 
propi client està entestat en tirar endavant 
com sigui. Jo sempre intento un acord. Estic 
especialitzat en l’àmbit penal, en temes de 
delictes patrimonials, i en el sector mercan-
til-societari, i també laboral, i en aquest dar-
rer especialment la cultura de la mediació 
sempre ha estat molt estesa. 

Una frase mítica és aquella de “busca’t un 
bon advocat”. Hi ha la sensació que els lle-
trats bons, són els cars. Això és veritat o 
mentida?

LM: Crec que no és així. És un tema de de-

El món dels advocats

per Jordi Puiggròs

“Val més la dignitat 
professional i buscar la 
solució al problema del 
client, que els diners” 

“Quan una persona 
està imputada, 

processada, i arriba a 
un judici, té la 

presumpció 
d’innocència fins 

que no hi hagi 
sentència, però 

habitualment el poble 
ja l’hem jutjada”
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dicació, no es tracta només del que es veu 
o es pressuposa que fem. No és només una 
reunió amb el  client, la gestió administra-
tiva d’una demanda... Hi ha treballs previs 
d’aprofundir en el tema, de preparació, d’es-
tudi, hi ha un treball inteŀlectual que no es 
quantifica. Es busca el treball ben fet, i lò-
gicament això ha d’estar remunerat, és clar. 
Però vaja, un bon advocat no és el més car. 
No necessàriament.

SP: A vegades el que fa encarir molt el preu 
són les infraestructures, el màrqueting... El 
més important és el feeling que hi ha entre 
l’advocat i el client, la confiança mútua. Si 
això no hi és, deixem-ho estar. Com passa 
amb el metge, per exemple. També és im-
portant l’experiència, que vegis que l’advocat 
s’abocarà amb el teu problema, que es be-
llugui, que sigui espavilat. Aquí tant és que 
es tracti d’un gran bufet d’advocats, com un 

petit despatx. Després hi ha un factor molt 
important, que és el de la formació profes-
sional de l’advocat. Aquest sí que és un tret 
diferencial significatiu, que pot marcar que 
es passi de 60 euros a l’hora, a 200, 500 o 
2.000 euros cada hora. No és cap broma, 
existeixen aquests preus. Després els cos-
tos judicials poden ser molt alts en països 
com Suïssa, Àustria, Regne Unit o els Estats 
Units, que són altíssims. Penseu que s’arri-
ben a fer hipoteques, allí, per poder pagar 
un procediment judicial. 
Vull dir amb això que la formació val diners,  
en hores, sí, però també en anar a cursos de 
perfeccionament, o de tenir els llibres. És 

com anar a un mecànic i que al taller només 
tingui dues claus angleses... o anar amb un 
que les té totes. També d’estar subscrit a les 
revistes especialitzades, i tenir les bases de 
dades de totes les jurisprudències... Això val 
molts diners. La llei diu que una cosa no es 
pot fer, però no sempre és així. Llavors has 
de mirar què han dit altres jutges en sentèn-
cies, experts en articles... Un bon advocat ha 
de tenir recursos suficients, amb una biblio-
teca maca. A part, suma-hi el cost del local, 
telèfon, neteja, llum, etc... 

Què us agradaria que millorés en la jus-
tícia?

LM: La justícia en el nostre país té molt poc 
pressupost. El percentatge de diners que es 
destina als nostres organismes i estructu-
ra judicial és dels més baixos d’Europa. Hi 
ha un dèficit molt important. No es tracta 

pressupost per descarregar la càrrega estres-
sant que hi ha en els jutjats. No es tracta de 
posar un jutge per cada quinze persones, és 
clar, però cal poder tenir la dedicació neces-
sària i per això calen més recursos. 
També m’agradaria que existís una formació 
especialitzada de la judicatura, dels jutges. 
No pot ser que una persona que acabi unes 
oposicions pugui dictar justícia sobre el 
patrimoni d’una persona, el destí dels seus 
fills, o sobre si d’anar a la presó... Crec que 
ha d’haver-hi abans una formació específica 
sobre un àmbit concret, o fins i tot haver tre-
ballat en un registre mercantil, un despatx 
d’advocats, conèixer una fàbrica, el carrer... 
allò que jutjaràs. Això també val diners, i ho 
trobo molt a faltar.

Com veieu Igualada i l’Anoia?

SP: Com a tot arreu tot és millorable, però 

només dels professionals de l’àmbit de la 
justícia, sinó que lògicament tot això afecta 
als ciutadans. Si la justícia no funciona, la 
societat tampoc. S’haurien de fer inversions 
en nous ordinadors, en més medis humans... 
D’altra banda, m’agradaria millorar la for-
mació de tots els elements que intervenen 
en la Justícia. Avui tenim molta informació 
gràcies a les noves tecnologies i has de saber 
gestionar-la molt bé. També s’ha de treballar 
cada vegada més en equip. 

SP: A banda del pressupost, que també, m’in-
clino més per la gestió correcta d’aquests di-
ners. El destí que se’ls dona. Caldria dotar 

“En el nostre 
sector, la raó no 
l’has de tenir, te 
l’han de donar. 

És així” 

MIRA TOTA L’ENTREVISTA A:

jo estic enamorat d’Igualada. És un poble i és 
una ciutat. Si vols, agafes el cotxe i et plantes 
a Barcelona. És una ciutat tranquil·la, còmo-
da, crec que ben comunicada, pots tenir una 
qualitat de vida molt bona. Hi ha un mercat 
de proximitat prou important. Arquitectò-
nicament m’agrada. Si fos un executiu i em 
portessin de Madrid a Barcelona, potser 
buscaria viure a Igualada. 

LM: Hi coincideixo. Els igualadins són bo-
nes persones, això m’ha impactat bastant, 
en tema de relacions humanes. És una ciutat 
amb molt potencial empresarial per captar 
noves línies de negoci.  
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Joan Serra, alcalde de Castellolí, al balcó de l’Ajuntament.

Entrevista a l’alcalde de Castellolí, Joan Serra

“Parcmotor és una eina de promoció que multiplica 
per molt el que nosaltres som com a municipi”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a setmana passada, 
Castellolí vivia la seva 
festa major d’hivern, 

una de les primeres de l’any a 
la comarca. Aprofitant l’ocasió 
hem parlat amb el seu alcalde, 
Joan Serra (ERC), sobre l’actu-
alitat del municipi i la seva sig-
nificativa aportació a l’Anoia i 
el país amb el circuit de Parc 
Motor. 

Acabeu de sortir de la Festa 
Major. Una bona manera de 
començar l’any!
Sempre està bé començar-lo 
bé. Voldria donar les gràcies 
al regidor de Festes, en Quim 
Folqué, a la comissió de Festes, 
i a tots els col·laboradors i par-
ticipants que van fer possible 
la Festa Major.  
Malauradament, pocs dies 
després d’haver-nos cedit l’ar-
xiu fotogràfic a l’Ajuntament, 
amb més d’un miler de fotos 
antigues amb enorme valor 
cultural i històric pel nostre 
Poble, durant l’ acte de la “Fes-
ta de la Gent Gran” de la Festa 
Major, ens ha deixat en “Reiet”, 
en Vicens Agset Bonet. Una 
gran pèrdua pel poble!. Des 
d’aquí voldria expressar el nos-
tre més sentit condol a tota la 
seva família. 

Darrerament Castellolí és 
motiu sovint notícia gràcies 
al Parc Motor o al Campus 
Motor. Deu ser el veritable 
“motor” de la promoció del 
municipi...
Sí, així és. Es parla més del 
Campus que del Parc, i això que 
darrerament hi passen moltes 
coses. En el futur immediat 
sabrem més sobre aquesta ins-
tal·lació. Actualment hi ha un 
gestor privat que ha pagat el 
deute que tenia la instal·lació, 
i promocionarà més el circuit. 
A més, una empresa com Cell-
nex Telecom, que participa a 
l’Ibex 35, farà aviat una inver-

sió allí per a convertir-lo en un 
referent respecte el vehicle au-
tònom connectat, el cotxe sen-
se conductor del futur. Això 
hauria de ser una acció tracto-
ra de manera que ens vinguin 
empreses del sector al nostre 
territori. ParcMotor forma 
part de la Fundació Catalana 
d’Esports del Motor, que era 
100% privada, i ara, per pri-
mera vegada, en formarà part 
l’Ajuntament de Castellolí.

Déu n’hi do. Bones notícies 
per un espai que semblava 
adormit.
No ho estava. El fet que ara 
Parcmotor tingui també una 
vessant pública, que compti 
amb una inversió privada de 
primer ordre per a conver-
tir-lo en un referent interna-
cional,  i que tingui un gestor 
privat expert en events espor-
tius, col·loca la instal·lació en 
un bon lloc.

Castellolí hi té molt a gua-
nyar amb això, a nivell in-
dustrial i de serveis. Hi ha-
via prevista una actuació al 
Pla del Marino per a que fos 
l’entrada a Parcmotor. Estem 
lluny de veure-ho?
Això és com el peix que es 

mossega la cua. Si van venint 
empreses, estarem molt a prop 
que alguna d’elles vulgui que-
dar-se definitivament en el 
nostre terme, ja sigui per una 
oficina, per un despatx d’I+D 
o per a fer-hi la seu central. 
Porto sis anys d’alcalde, i fa tres 
anys o quatre la discussió era 
una altra. Es parlava de tancar 
Parcmotor, ningú volia assu-
mir responsabilitats... Va ser 
molt dur, en plena crisi. Ara se 
li ha donat sortida, a tot plegat, 
es veuen possibilitats de  futur, 
no només per al sector terciari, 
també industrial amb el polí-
gon de Can Parera. El Campus 
Motor, a través del Consell Co-
marcal, també ha contribuït a 
que això vagi endavant. 

Castellolí va camí de conver-
tir-se en una marca, com ha 
passat amb altres llocs que 
acullen una gran instal·lació?
Benvingut sigui. Som poc 
més de sis-cents habitants, i 
el Parcmotor és una eina de 
promoció que multiplica per 
molt el que nosaltres som com 
a municipi. Que se’ns associï 
és molt important per a nosal-
tres. 

Fa temps que des de Caste-
llolí i el Campus Motor s’està 
impulsant el cotxe del futur, 
tant elèctric com el connec-
tat. De debò és un mercat 
de futur i estem ben situats 
aquí?
Catalunya està ben situada. 
Estem al sud d’Europa, ben 
connectats al món, Barcelona 
la capital mundial del mòbil, 
i això ens posa en molt bon 

lloc. Els principals consumi-
dors són a l’Àsia, on hi ha molt 
volum de població. Per això el 
canvi vindrà per allí. És nor-
mal que aquí fem una aposta 
per aquest canvi. Això ja se’ns 
escapa de l’àmbit de Castellolí, 
o de l’Anoia. És un assumpte 
de país. 

A Castellolí hi ha una situa-
ció molt tranquil·la, política i 
socialment. 
Es fan moltes coses, i la gent 
és molt transversal i partici-
pativa. No hi ha motiu per cap 
malestar. 

Quins projectes teniu pen-
dents pel que queda de man-
dat?
Tenim moltes coses fetes del 
programa electoral. Devem 
tenir més del 70% fet. L’obra 
més important l’estem fent ara, 
que és el cobriment de la pista 
poliesportiva. Més enllà dem 
tema esportiu, també tindrem 
un espai que ens permetrà fer 
activitats socials sense tenir 
por del mal temps, i també 
serà útil per a l’escola, que és 
al costat. El projecte està en 
exposició pública i esperem 
tenir-la abans de l’estiu. Tam-
be tenim en marxa el projecte 
de recuperar la Pista de Tennis 
dels Pinyerets, ampliant els 
seus usos esportius també per 
la pràctica del futbol i bàsquet.
Un dels reptes pel 2018, lide-
rat pel Consell Comarcal, amb 
la coordinació de la Regidoria 
de Medi Ambient de l’ajunta-
ment, és implementar el canvi 
de model del servei de recolli-
da de residus, del tradicional 

amb contenidors al “Porta a 
Porta”. Un model més sosteni-
ble i econòmic en el futur.
També estem molt orgullosos 
del nostre castell, que era pri-
vat i ara és públic pels propers 
50 anys. S’han invertit 50.000€ 
en una intervenció arqueolò-
gica.  
Ara tirarem endavant la senya-
lització de la Ruta de les Fonts, 
i participem en un projecte tu-
rístic juntament amb Vallbo-
na i la Torre de Claramunt de 
promoció de camins i cabanes 
de pedra seca amb una aplica-
ció informàtica. També arran-
jarem camins, que són molt 
costosos de mantenir.
Un dels projectes que ens fa 
més il.lusió és l’agermanament 
amb un poble de parla anglesa. 
Estem en converses amb un 
d’Escòcia. Hem buscat pobles 
que tinguin també un circuit a 
la vora, de manera que també 
hi hagi sinergies comercials i 
de promoció, i per fer inter-
canvis amb l’escola i de ca-
ràcter cultural. Esperem que 
aquest any sigui una realitat. 

Ganes de repetir en les pro-
peres eleccions?
Nosaltres, en la primera oca-
sió, ens vam presentar per 
fer de frontissa, no per lide-
rar. Érem dos de set regidors 
a l’Ajuntament, i ens va tocar 
liderar, sols. Sort que moltíssi-
ma gent ens va ajudar, sinó no 
hagués estat possible. Des de 
les últimes eleccions ja en som 
sis de set regidors. Tenim una 
àmplia majoria, no hi ha pacte 
de govern, però amb el regidor 
de l’oposició hi ha molt bona 
relació. Té molt clar que el pri-
mer és el poble.
Serà l’equip el que decidirà 
què fem en les properes elecci-
ons. La decisió no està presa, 
però comença a ser meditada, 
perquè estem en un moment 
d’incertesa a nivell de país. 
Penseu que els alcaldes estem 
en el punt de mira, i podem 
estar inhabilitats d’aquí qua-
tre dies.

“Un dels projectes que 
ens fa més il·lusió és 

l’agermanament amb 
un poble de parla 
anglesa. Estem en 

converses amb 
un d’Escòcia”

“Devem tenir el 70% 
del programa electoral 

fet. Ara estem a punt de 
fer realitat l’obra més 

gran d’aquest mandat, 
el cobriment de la pista 

poliesportiva”

 “Que l’Ajuntament 
participi en Parcmotor, 

que compti amb una 
inversió privada de 
primer ordre i un 

gestor privat expert en 
events esportius, 

col.loca la instal.lació 
en un bon lloc”
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
obre el calendari d’acti·
vitats del mes de febrer 

amb la Fira de la Candelera, 
festa local del municipi. El 
programa festiu s’organitza 
des de la regidoria de Cultu·
ra de l’Ajuntament i una de 
les propostes destacades és 
el mercat de productes ar·
tesanals i d’alimentació i la 
demostració d’oficis tradicio·
nals, que ja arriba a la desena 
edició i que es farà el diumen·
ge 4 de febrer al llarg del matí.
Les propostes festives s’obri·
ran el divendres 2 de febrer. 
A 2/4 de 12 del matí a l’es·
glésia de Santa Maria, se 
celebrarà una missa solem·
ne cantada per la Schola 
Cantorum d’Igualada, en 
honor a la patrona, la mare 
de Déu de la Llet, i la bene·
dicció de candeles. Un cop 
finalitzi la celebració, la 
formació vocal igualadina 
oferirà una cantada. 
A la 1 del migdia a la Sala 
Municipal d’Exposicions, 
s’inaugurarà una mostra col·
lectiva d’artistes poblatans. Es 
podran veure les obres pic·
tòriques del Francesc Surro·
ca, la Pepita Soteras, la Irene 
Cervelló, el Miquel Bou, la 
Xus Luna, el Pasqual Gomicia 
i el Manel Vega. 

Enguany, a més de la pintura, 
hi haurà les reproduccions 
dels carros del Pascual Here·
dia. Són veritables tresors ar·
tesanals, fets amb tots els de·
talls, fins i tot el més petits. La 
mostra es podrà visitar fins el 
dissabte 17 de febrer i l’hora·
ri de visites serà de dimarts a 
dissabte, de 2/4 de 6 de la tar·
da a 2/4 de 8 del vespre.
A la tarda, a partir de 2/4 de 6 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal, 
hi haurà un espectacle per als 
nens i les nenes amb una dis·
co pinky, una discomòbil. Les 
propostes continuaran el dis·

sabte 3 de febrer amb un ta·
ller d’il·luminació de bodegó. 
Aquesta activitat tindrà lloc 
de les 10 del matí a les 2 del 
migdia al Teatre Jardí i l’orga·
nitzarà l’Agrupació Fotogràfi·
ca Castell de la Pobla.
El diumenge 4 de febrer, de 
les 9 del matí a les 2 del mig·
dia, els racons del nucli antic 
es convertiran en un mer·
cat d’artesania i alimentació. 
Com en edicions anteriors, 
els visitants podran comprar 
els típics bunyols i rebran, 
com a obsequi, un pom de 
romaní i una infusió de poni·

Arriba la tradicional Fira de la Candelera, 
a la Pobla de Claramunt

ol. Relacionat amb la màgia i 
la protecció de les herbes po·
dran veure la demostració de 
l’elaboració d’oli essencial de 
romaní amb fassina.
Les espelmes també seran les 
protagonistes de la festa. Hi 
haurà una parada en què es 
mostrarà l’elaboració d’espel·
mes amb canya de riu i per 
immersió, una altra amb una 
exposició d’estris d’apicultor i 
una altra en què es podrà fer 
un taller per confeccionar es·
pelmes amb cera verge. 
En aquest mercat no hi podrà 
faltar la Vella Candelera que, 

al voltant d’una foguera, ex·
plicarà els orígens de la festa 
i antigues històries. També hi 
haurà un agutzil, una de les 
novetats d’enguany, que re·
correrà els carrers del nucli 
antic fent la crida de la festa i 
llegint el pregó. 
A l’entorn de l’antic safareig 
es recordarà que per la Can·
delera, antigament, es feia la 
bugada anual a les cases. Els 
visitants també podran portar 
espelmes a l’altar de la mare 
de Déu de la Llet, que s’invo·
cava per augmentar el cabal 
de llet a les mares; era costum 
donar el pit als infants davant 
de la imatge després d’oferir·
li un ciri encès.
A més de totes aquestes ac·
tivitats, es podrà veure l’ac·
tuació dels Falcons de Ca·
pellades. De les 11 del matí 
a les 2 del migdia, al Teatre 
Jardí, hi haurà un espectacle 
per als infants que portarà 
per títol “Somnis” i que in·
clourà tallers de globoflexia i 
de pintar cares. A 2/4 d’1 del 
migdia, a la plaça de l’Ajun·
tament, hi haurà una ballada 
de sardanes, organitzada per 
l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran.
Les activitats previstes per al 
diumenge les organitzaran, 
conjuntament, la regidoria 
de Cultura i l’empresa Mapa·
mundi Produccions.

MONTBUI / LA VEU 

El diumenge 4 de febrer 
tindrà lloc la festa de la 
Candelera i Sant Blai a 

l’església romànica de la Tossa 
de Montbui.  
Programa de la Festa de la 
Candelera:
12:00 Missa celebrada per Mn. 
Josep Mª Pujol amb benedic·
ció de les candeles i de les 
fruites i cantada per la Coral 
de Santa Maria
13.00 Sorteig.  Obsequi d’una 
almosta d’avellanes per a tots 
els assistents.  Donatius a be·
nefici de la Llar del Sant Crist.  
La festa de la Candelera es 
organitzada cada any per 
la Fundació de La Tossa de 
Montbui, amb el suport de 
l’Ajuntament de Santa Marga·
rida de Montbui. 
Per a més informació, podeu 

visitar www.latossa.cat
EXPOSICIÓ de gravats de 
Montserrat Oliva i Segura
L’exposició de gravats “Món 

Diumenge, Festa de la Candelera a la Tossa
rural, món natural” continua 
oberta, tots els diumenges al 
matí, per tant, el dia de la Can·
delera també es podrà visitar.

ES BUSCA CAMBRER/A

amb experiència 
per a restaurant a Igualada

Enviar C.V. amb foto recent al mail:
restauracio.restauracio@yahoo.com
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MONTBUI / LA VEU 

Dijous passat va tenir 
lloc a l’Ajuntament 
de Montbui l’acte 

de lliurament de diplomes a 
les alumnes participants en 
els cursos ocupacionals del 
programa “Treball als Bar-
ris”. En concret, es va realit-
zar un acte per reconèixer a 
les participants en els cursos 
d’Informàtica i d’Auxiliar de 
Comerç. Cal destacar que 
aquests cursos formatius te-
nen com a objectiu aconse-
guir millorar la formació de 
persones que no tenen feina 
en el moment de realitzar 
aquestes accions. L’objectiu 
d’aquests cursos, com expli-
ca el batlle montbuienc Teo 
Romero “és millorar l’ ocupa-
bilitat de les persones i això 
s’ha aconseguit en alguns ca-
sos. Durant la trobada també 
hem aprofitat per comentar 

amb aquestes persones les 
diferents accions formatives 
que hi ha a la comarca vin-
culades als sectors que els 
podrien interessar i també les 
properes accions formatives 
que tindrem a Montbui” . Un 
dels fets que va voler remar-
car l’Alcalde montbuienc és 
que “algunes d’aquestes per-
sones no han pogut assistir 

Lliurament de diplomes per als 
participants en els cursos ocupacionals 
del projecte “Treball als barris”

a recollir aquests diplomes 
precisament perquè ja estan 
treballant, i això és una bona 
notícia. Des de Montbui con-
tinuem reclamant a la resta 
d’administació un compro-
mís ferm amb la millora de la 
formació dels nostres ciuta-
dans”. L’acte va finalitzar amb 
el corresponent lliurament 
dels diplomes.   

MONTBUI / LA VEU 

La Policia Local de 
Montbui ha aconseguit 
avortar un negoci il·lícit 

de venda de cotxes de segona 
mà que va funcionar durant 
un breu període de temps sen-
se llicència d’activitat munici-
pal i que tenia el pàrking del 
passeig Catalunya (davant de 
Mont-Àgora) com a epicentre 
de la seva activitat. 
Com a resultat de la investi-
gació es va procedir a obrir 
diligències contra A.B.B., veí 
de Montbui de 36 anys, com 
a presumpte responsable de 
realitzar una activitat de com-
pra i venda de vehicles de se-
gona mà a la via pública sense 
les autoritzacions municipals 
pertinents.   
Després d’una minuciosa in-
vestigació la Policia Local de 
Montbui va descobrir que 
aquesta persona, presump-
tament, tenia estacionats al 
pàrking de Mont-Àgora una 
vintena de vehicles al seu 
nom, i que anava renovant els 
cotxes a mesura que els anava 
ensenyant i posteriorment ve-
nent als compradors, als quals 

captava a través d’aplicacions 
telefòniques de compra-venda 
com Wallapop. De la investi-
gació policial es desprèn que 
aquesta persona hauria con-
cretat diferents vendes prèvies 
al descobriment dels fets, pro-
duint-se així una competència 
deslleial als altres locals de 
compra i venda de vehicles de 
la població que sí disposen de 
la llicència municipal corres-
ponent.
Un dels fets que va portar a 
investigar va ser la manca de 
rotació dels vehicles i el fet de 
veure com el pàrking del Pas-
seig Catalunya, un espai on 
habitualment hi ha lloc per 
estacionar, sempre es trobava 
ocupat pels mateixos vehicles, 
com expliquen fonts del cos 
policial montbuienc. Preci-
sament el pàrking del Passeig 
Catalunya, ubicat davant de 
l’Espai de les Arts i del Co-
neixement Mont-Àgora és 
un espai amb una important 
demanda tenint en compte 
la proximitat amb el complex 
cultural montbuienc, especi-
alment utilitzat pels usuaris 
dels cinemes i de la biblioteca 
Mont-Àgora. 

La policia local de Montbui 
frustra un negoci il·legal de 
venda de cotxes de segona mà

MONTBUI / LA VEU 

La Biblioteca Mont-Àgo-
ra organitzarà aquest 
proper dissabte l’ac-

tivitat “Dibuixen en l’espai: 
Experiències des de l’art per 
viure en família”, una activitat 
creativa que fomenta les rela-
cions col·laboratives i fami-
liars. L’activitat, gratuïta, està 
especialment adreçada per al 
públic familiar, amb nens i ne-
nes a partir de 4 anys, i es farà 
entre les 12.00 i les 13.30 ho-
res. Per participar-hi en l’acti-
vitat cal inscripció prèvia. Les 
places són limitades.
L’activitat “Dibuixem en l’es-
pai: Experiències des de l’art 
per viure en família” es durà 
a terme amb la col·laboració 
d’”Experimentem amb l’Art”. 
Un dels objectius de l’activi-
tat és aconseguir que els par-
ticipants experimentin noves 
possibilitats expressives i  de 
transformació dels materials, 
descobrint noves maneres de 
dibuixar i interaccionant amb 
l’espai. També es potenciarà el 
joc, el treball en grup, l’expres-
sió lliure de l’infant i la relació 
amb la resta de famílies.
Aquesta és la tercera activitat 

promoguda per la Biblioteca 
Mont-Àgora en el marc del 
projecte BiblioLab, una aposta 
de la Diputació de Barcelona 
per a una evolució en el model 
de les biblioteques públiiques 
que posa l’accent en l’accés al 
coneixement a través de l’ex-
perimentació i les metodolo-
gies innovadores i creatives 
en un entorn de col·laboració 
obert a la ciutadania. Els altres 
dos tallers que es van realitzar 
anteriorment van ser el “Taller 
de microedicions” i l’activitat 
“Dibuixem amb confeti”.

Dissabte passat va tenir lloc 
el taller “imaginem i cre-
em corones” a la biblioteca 
mont-àgora
Dissabte passat al migdia es 
va dur a terme a la Biblioteca 
Mont-Àgora el taller “Ima-
ginem i creem corones”, ac-
tivitat conduïda pel grup “El 
Taller de Capellades” i que va 
anar especialment adreçada 
als infants a partir de quatre 
anys. L’objectiu de l’activitat va 
ser fomentar la creativitat dels 
menuts, a través de la utilitza-
ció de diferents materials.

“Dibuixem en l’espai”, tercera activitat 
familiar del projecte Bibliolab

MONTBUI / LA VEU 

L’Associació de la Gent 
Gran de Montbui con-
tinua duent a terme 

nombroses activitats al CCC 
La Vinícola. L’associació que 
presideix Joan Compte man-
té com a tradicional punt de 
trobada de tot el col·lectiu el 
Ball dels Diumenges que s’or-
ganitza a la sala d’actes de La 
Vinícola, entre les sis i les nou 
de la tarda. Els músics que 
amenitzen aquesta activitat 
van alternant. Si diumenge 
passat era Elisabeth Majoral, 
aquest proper diumenge serà 
el torn del duet anoienc for-
mat per Bartomeu i la vilano-
vina Sheila Grados. D’altres 
grups habituals són Doble 
Perfil, Fernando de Maxim, 
Charli Music, etc.
L’Associació de la Gent Gran 
també organitza els dilluns i 
els dimecres al matí (entre les 

9.30 i les 10.30 hores) l’activi-
tat “Música i moviment”, que 
vol promoure hàbits saluda-
bles i un estil de vida actiu 
per als avis i àvies del muni-
cipi. D’altres propostes que es 
continuaran realitzant durant 
les properes setmanes són els 
cursos d’informàtica, “pat-
xwork”, “pintura” i “posa’t en 
forma”. 
L’enttiat que presideix Joan 
Compte rep el suport de la 
Fundació La Caixa  de l’Ajun-
tament de Montbui per a l’or-
ganització del seu calendari 
periòdic d’activitats.  

La gent gran de Montbui 
continua duent a terme 
nombroses activitats
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Associació de Pensio-
nistes i Jubilats de Vila-
nova del Camí , els pro-

pers dies; 1, 2, 3 i 4 de febrer 
celebrem la 5a. Festa del Soci.
Comencen els actes el dijous 
dia 1 a les 16:30 h. al Casal, 
amb l’Assemblea General Or-
dinària de Socis, continuem 
el divendres dia 2 a les 16:30 
h. al Casal, amb un Bingo Es-
pecial, el ball del dissabte dia 
3 a les 17:30 h. a Can Papas-
seit amb el solista Josep Sáez, 
serà gratuït per tots els socis, 
el diumenge dia 4 al Casal a 
les 12:30 h. tindran lloc les 
actuacions dels grups artístics 
de l’Associació; ballet de Sevi-
llanes i la coral Els Girasols, 
tancarà les actuació la ronda-
lla Els Trobadors de l’Anoia, 
acabarem els actes amb un 
aperitiu per tots els assistents.
Tanmateix informen que el 
dissabte 10 de febrer en el 
transcurs del ball setmanal 
que celebrem a les 17:30 h. a 

Can Papasseit  amenitzat per 
Andreus Duet el celebrarà 
el carnaval de la Gent Gran 
amb el tradicional concurs 
de disfresses.
Es poden fer les inscripcions 

Festa del soci de l’Associació de pensionistes 
i jubilats de Vilanova del Camí

pel concurs de disfresses fins 
el dia 9 de febrer al Casal, de 4 
a 7 de la tarda presencialment 
o trucant al telèfon 93 804 40 
54, també el ball del dissabte 
dia 3 a Can Papasseit.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Xarxa Vilanova del 
Camí estrena l’any, 
aquest  diumenge, a 

Can Papasseit. La propera re-
presentació programada és 
Galaxis, un espectacle interdis-
ciplinar per a tots públics, on 
es barregen titelles, objectes, i 
màgia. Està inspirat en contes 
que parlen de l’univers, escrits 
per autors universals: Gianni 
Rodari, Umberto Eco, Isaac 
Asimov i Claude Clèment. La 
creadora, intèrpret i respon-
sable de l’adaptació d’aquests 
contes és Teia Moner.

En  finalitzar l’espectacle es farà 
un sorteig de regals gràcies al 
patrocini de Planeta Màgic, El 
Golafre i Flash Fotografia.
L’espectacle començarà a dos 
quarts d’una del migdia, a Can 
Papasseit. El preu de l’entrada 
és de 5 euros. La venda de ti-
quets començarà a les 12, mitja 
hora abans de l’inici de l’obra.
Si voleu guanyar una entra-
da GRATIS per anar a veure 
aquest podeu clicar m’agrada 
al Facebook de Xarxa Vilanova 
del Camí i compartir l’esdeve-
niment. Divendres a la tarda 
des de l’entitat es posaran en 
contacte amb els guanyadors.

Xarxa presenta l’espectacle 
“Galaxis” inspirat en contes 
de l’univers

T. 93 803 39 19
c/Lecco, 7 - Pol. Ind. “Les Comes” - 08700 Igualada
c/ Santa Llúcia, 19 - 08788 Vilanova del Camí
Ctra. de Valls, 25 - 08710 Santa Margarida de Montbui

La guanyadora 
del sorteig 

dels 500€ ha estat 
PILAR GIBERT CANALUCHE  

de Piera.

Enhorabona!
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ÒDENA / LA VEU 

Aquest diumenge 28, la 
plaça Major d’Òdena 
i voltants va acollir 

la Fira dels Torrons amb 52 
parades, entre productors ar-
tesanals i atraccions infantils. 
Va ser tot un matí amb moltes 
activitats, majoritàriament 
relacionades amb l’elaboració 
d’aquest dolç. El dia assolellat 
va fer que una gran multitud 
de veïns i veïnes del poble 
i dels municipis del voltant 
passessin el matí pels carrers 
del nucli antic d’Òdena.
Els torronaires participants 
van ser Torrons Fèlix, Tor-
rons Vicens, Torrons Roig, 
Torrons l’Agramuntina, Tor-
rons Chocoloto, Torrons Hi 
som i IGP Torró d’Agramunt. 
Els comerços locals que van 
participar aquest anys són: 
productes ecològics Puig 
d’Aguilera, Mel d’Òdena, 

Cervesa artesana Els Minai-
rons, Carnisseria Cal Llobet i 
Kimo Kap.
Durant tot el matí hi van ha-
ver demostracions en directe 
d’una cuita de torró de “guir-
lache” (un dolç fet bàsica-
ment d’ametlles i caramel so-
lidificat típic de moltes zones 
de l’antiga corona d’Aragó: 
Aragó, Catalunya i la Comu-
nitat Valenciana).  Després el 
visitant el podia degustar. En 
total repartir 990 degustaci-
ons. Prenia així més protago-
nisme el torró, en una fira on 
es recorda com antigament 
els firaires aprofitaven la di-
ada de Sant Sebastià, copa-
tró del municipi, per vendre 
a millor preu els torrons que 
havien sobrat de la campanya 
de Nadal. 
La jornada va començar a dos 
quarts de deu del matí amb 
l’esmorzar popular a la bra-
sa, on es van vendre un total 
de 333 tiquets per degustar 
un àpat format per botifarra 
blanca, botifarra negra, can-
salada, pa, vi i aigua.  
Durant tot el matí hi va ha-
ver el mercat de pagès amb 
artesans que venien els seus 
productes fets a mà A dos 
quarts d’onze del matí va 

començar el 14è aplec de la 
sardana amb les cobles Sant 
Jordi i La Llobregat i les seves 
actuacions a la plaça Mestre 
Vila Vell que va organitzar les 
Colles Sardanistes d’Òdena.
També  hi van haver atrac-
cions i jocs a l’antiga amb 
cavallitos d’època, bitlles ca-
talanes, joc del conill i de la 
granota, barquillero… i jocs 
gegants de carrer com el tres 
en ratlla, billar, baldufes, 
mil cares, xanques… A les 
dotze del migdia, va ser el 
moment del joc de la cuca-
nya, una activitat molt par-
ticipativa amb molts joves 
que es van atrevir a intentar 
pujar fins dalt del pal.
També s’hi van aplegar mol-
tes persones grans i petites 
durant tot el matí en la con-

Òdena va celebrar una exitosa III Fira dels Torrons

ÒDENA / LA VEU 

Aquest passat diumen-
ge, com cada quart 
diumenge de mes, 

l’Ajuntament organitza visites 
guiades al Castell d’Òdena i 
aquest cop es va arribar a la xi-
fra rècord de visitants. Van ser 
un total de 53 persones que 
van inscriure’s i van realitzar 
la visita de la mà de l’empresa 
que gestiona l’excursió, Anoia 
Patrimoni.
El Castell d’Òdena, tot i ser 
dels més visibles i accessibles 
de la Conca d’Òdena, és un 
dels grans desconeguts del 
territori. Ja documentat al se-
gle X, dins de les seves mura-
lles s’hi desenvolupà el primer 
nucli habitat d’aquest muni-
cipi, però el mateix element 

que va oferir riquesa a Òdena 
va ser la causa del declivi final 
del castell.
Cada quart diumenge de mes 
a les 12:00h, les persones in-

Rècord de visites al Castell d’Òdena

ÒDENA / LA VEU 

L’Òdena  Village vol ser un 
centre de referencia no només 
en la promoció de les activitats 
esportives i en contacte amb la 
natura. També en relació a la 
promoció d’ hàbits saludables 
i equilibrants de la salut inte-
gral. Per això ofereix els seus 
encantadors espais naturals 
per presentar unes activitats 
que es desenvoluparan la ma-
joria en les seves dependèn-
cies d’ entorn incomparable, 
amb boniques vistes a Puig 
Aguilera.
Totes les activitats de presen-
tació són gratuïtes i es faran el 
proper dia 9 de febrer a par-

tir de les 18:00h. Es presenten 
quatre activitats que inviten 
a la relaxació, l’ autoconeixe-
ment i l’ ampliació de la cons-
ciencia a través de tècniques 
com la grafologia emocional, 
el mindfulness, el mètode de 
sanació de Louise L. Hay o les 
tècniques més innovadores en 
el reequilibri de les malalties 
relacionades amb l’ estrès.
L’ event està dirigit a tot tipus 
de públic, especialment aquell 
que recerca una millora de la 
seva qualitat de vida. La pre-
sentació comptarà amb dife-
rents xerrades explicatives de 
les posteriors activitats. Cal 
reservar l’assistència als telè-
fons indicats.

Activitats de creixement 
personal a Òdena Village

teressades  poden descobrir la 
història del Castell d’Òdena a 
través d’una visita guiada gra-
tuïta. Només cal presentar-se 
a l’hora a peu del castell.

centració de vehicles antics 
que anava a càrrec de Llorenç 
Puiggrós, Sebastián Llamas, 
Joan Miquel i Jaume Jorba.
Aquesta va ser la tercera 
edició de la Fira dels Tor-
rons després que fa dos anys, 
l’Ajuntament d’Òdena recu-
perés aquesta festivitat que el 
1996 s’havia deixat de cele-
brar i havia passat a denomi-
nar-se només Fira de Sant Se-
bastià. L’esdeveniment té els 
seus orígens el 1984 quan ja 
es recordava com antigament 
els firaires aprofitaven la fes-
tivitat de Sant Sebastià per a 
vendre els torrons que havien 
sobrat de Nadal. 
Valentín Robles, regidor de 
Festes i Fires, explicava com 
“la intenció de l’esdeveni-
ment és recuperar l’ambient 

d’una fira de poble, posar en 
valor la història i els costums 
dels nostres avantpassats i di-
namitzar les relacions entre 
comerços i veïns”. En aquest 
sentit, Robles es mostrava 
molt satisfet per l’èxit de la 
convocatòria que de ben se-
gur el bon temps també va 
ajudar molt.
Coincidint amb la Fira dels 
Torrons també va tenir lloc 
la cursa popular d’Òdena que 
va acollir un gran nombre 
d’inscripcions. D’altra ban-
da, la fira també va coinci-
dir amb el quart diumenge 
de mes de visites guiades 
gratuïtes al castell. El gran 
ambient de la fira segur que 
va ser decisiu perquè es va 
registrar rècord de visites 
amb un total de 53 persones.  

Es reparteixen 990 
degustacions de to-

rrons de guirlache i 333 
tiquets per l’esmorzar 

popular a la brasa
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LA LLACUNA / LA VEU 

Aquest diumenge 4 
de febrer, tindrà lloc 
els tradicionals Tres 

Tombs que començaran a la 
1 del migdia a la plaça de les 
Oliveres. Abans però, el ma-
teix diumenge a les 9 h del 
matí hi haurà un esmorzar per 
a tots els participants.
El recorregut dels tombs es-
tarà degudament senyalitzat i 
el tercer tomb finalitzarà a la 
Plaça Major on es realitzarà la 
benedicció i es lliurarà a tots 
els participants un record en 
nom de l’organització.  A més, 
hi haurà coca i mistela per a 
tothom i venda dels tradicio-
nals tortells. També es farà el 
sorteig de la tradicional pa-
nera. Les butlletes es podran 
adquirir durant la setmana 
al Forn Pujó, l’Estanc, CoA-
liment i La Pansa. Es recorda 
que caldrà retirar tots els ve-
hicles estacionats al recorre-
gut i que l’organització no se’n 
responsabilitzarà dels danys 
ocasionats.
El dia abans, dissabte 3 de fe-
brer, a partir de les 9,30 h del 
matí tothom qui vulgui podrà 
sortir de la plaça Major a peu, 
en bicicleta o a cavall i fer un 

tomb pels voltants de La Lla-
cuna per finalitzar, a les 11 h, 
al castell de Vilademàger, amb 
un esmorzar de germanor en 
el que cal portar-se l’esmorzar 
però s’oferirà coca per a tots 
els assistents.
Enguany les Festes de Sant 
Antoni a la Llacuna celebren 
els 10 anys dels Tres Tombs 
des que es van incorporar els 
cavalls. El passat diumenge 28, 
en el marc de l’ofici solemne en 
honor del Sant es va presentar 
la nova  bandera per preser-
var l’original, que data de l’any 
1952. El banderer sortint, Jor-
di Gelabert, la va lliurar a la 
portadora d’enguany, Mercè 
Celda i Torres. També es va fer 
la tradicional benedicció dels 
panets de Sant Antoni. 
Aquests deu anys però, tam-
bé estaran marcats per la falta 
d’en Santiago Salvador, un dels 
membres més participatius 
dins de la Comissió dels Tres 
Tombs i a qui se li va fer, un 
reconeixement a títol pòstum 
per la seva dedicació i com-
promís cultural a la Festa dels 
Tres Tombs de la Llacuna.
La festa és organitzada per la 
Comissió dels Tres Tombs de 
La Llacuna i la col•laboració 
de l’Ajuntament de la Llacuna, 

Diumenge, Tres Tombs a 
la Llacuna

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Les obres de construcció 
de la nova instal·lació 
poliesportiva s’iniciaran 

durant el mes d’abril i tindran 
una durada d’entre 6 a 8 me-
sos. 
Dijous vinent, 8 de febrer a les 
19h a l’auditori de Cal Figue-
res, se celebrarà una presenta-
ció pública i oberta  a tots els 
veïns dels Hostalets de Pierola 
que vulguin conèixer el pro-
jecte.
Durant la Junta de Govern 
pública celebrada el passat 
dijous, 25 de gener, el govern 
local dels Hostalets de Pierola 
va aprovar el projecte executiu 
per a la construcció del nou 
pavelló poliesportiu cobert, 
tipus PAV-2.

Característiques tècniques:
El pavelló se situa sobre l’anti-
ga piscina en desús, simètrica-
ment disposat i a la vertical de 
l’edifici existent, s’agafa un es-
pai de les antigues pistes de te-
nis, manté superfície suficient 
per al condicionament de tres 
pistes de pàdel i espai esportiu 

complementari al pavelló.
El complex esportiu es com-
pletarà amb la pista esportiva 
del davant.
Es proposen dos accessos 
principals diferenciats al po-
liesportiu municipal:
Un nou accés a peu de pista 
del poliesportiu, des del carrer 
Doctor Trueta, a la cantonada 
amb el carrer 11 de Setem-
bre. Aquest accés es planteja 
per a les ocasions on s’utilit-
zi el poliesportiu per a festes, 
concerts i altres actes, on hi 
puguin entrar vehicles per 

Llum verda al nou poliesportiu cobert 
dels Hostalets de Pierola

descarregar material. Es con-
cep com un gran espai obert 
actuant de vestíbul per a esde-
veniments  assenyalats, on s’hi 
podria ubicar un bar, consig-
nes, taquilles, etc.
L’altre accés independent des 
del carrer del Dr. Trueta, i a 
peu pla, donant entrada al 
poliesportiu per la planta su-
perior (grades) i assegurant 
una bona accessibilitat per les 
persones amb mobilitat redu-
ïda, amb espais de terrasses i 
la possibilitat d’ús del bar del 
poliesportiu.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Diumenge, a les 6 de la tarda a 
l’auditori Cal Figueres, tindrà 
lloc un nou concert organit-
zat pels Amics de la Música 
dels Hostalets de Pierola. En 
aquesta ocasió serà a càrrec 
de Feodor Veselov i Irina Ve-
selova, piano a quatre mans, 
que ens oferiran el programa 

de “Balls del mon” amb dances 
des del barroc fins l’actualitat.
En aquest programa s’ofereix 
una retrospectiva de balls de 
diferents cultures, estils i èpo-
ques, tant populars com origi-
nals.
Gran varietat dels balls ens 
demostren que aquest gènere 
es importantíssim en músi-
ca i a més té molta influencia 

en altres arts. S’inclouen els 
balls de Brahms, Dvorzak, 
Schubert, Grieg, Chaikovsky, 
Rachmaninov i Bartok.
Tocant a quatre mans en un 
piano permet expressar més 
colors i detalls, entrar en dià-
leg entre els dos intèrprets. Per 
això, a aquest estil es dirigien 
gairebé tots els compositors 
que coneixem.

Diumenge, concert de piano a quatre 
mans a Cal Figueres

GRUES SUAREZ I SOLER  
NECESSITA XOFER   C+CE

ES VALORARÀ 
CARNET GRUISTA

Enviar currículum a: 
comercial@grues-suarezisoler.com

Señora de 70 años, 
de Igualada y de clase 
media, busca amigas 

que les guste salir, 
pasear, viajar.

Tel. 691 502 601

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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PIERA / LA VEU 

El secretari d’Infraestruc-
tures i Mobilitat de la 
Generalitat de Catalu-

nya, Ricard Font, va presentar 
dijous 25 de gener el projecte 
de desdoblament de la car-
retera B-224 entre Martorell 
i Piera. L’acte es va celebrar a 
l’Ajuntament de Martorell i va 
comptar amb l’assistència dels 
alcaldes de Piera, Josep Llo-
part, així com els de Martorell, 
Masquefa i Sant Esteve Sesro-
vires. Les obres permetran in-
crementar la capacitat del vial, 
pel qual circulen diàriament 
uns 25.000 vehicles, i suposa-
ran una millora la mobilitat, 
amb una inversió estimada de 
20,2 milions d’euros.
El projecte abasta dos quilò-
metres de longitud, entre la 
rotonda del polígon Anoia, de 
Sant Esteve Sesrovires, i l’avin-
guda del Puig del Ravell, de 
Martorell. En un primer tram 

de 500 metres, el desdobla-
ment previst es recolzarà en 
la calçada actual de la B-224 
i, a continuació, el traçat se’n 
separarà en sentit nord. La via 
projectada té una amplada de 
21 metres, consta de dos car-
rils per sentit de la circulació, 
de 3,5 metres cadascun, vorals 
exteriors d’1,5 metres i vorals 
interiors d’1 metre. Es preveu 

Desdoblament de la B-224 entre 
Martorell i Piera

que les obres puguin comen-
çar al llarg de l’any 2019.
La B-224 és un dels prin-
cipals eixos de comunica-
ció entre les comarques de 
l’Anoia i del Baix Llobregat 
i uneix Vallbona d’Anoia i 
Martorell, unint altres mu-
nicipis com Piera, Masque-
fa, Sant Llorenç d’Hortons i 
Sant Esteve Sesrovires.

El passat dijous, 25 de gener,  
el  Secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat de la Generalitat 
de Catalunya, Ricard Font, 
presentava, a Martorell, el 
projecte de millora de la car-
retera B224 al Baix Llobregat 
i a l’Anoia.
Sobretot es va tractar de pre-
sentar les millores previstes a 
partir de l’any 2019 a la zona 
entre Sant Esteve de Sesro-
vires i Martorell motivades 
pel desenvolupament del Pla 
Director Urbanístic de l’Acti-
vitat Econòmica del Llobre-
gat Nord, que se situa entre 
Abrera, Martorell i Sant Este-
ve de Sesrovires. Aquest pla-
nejament ja preveia el desdo-
blament i la modificació del 
traçat de la carretera B224. 
Amb l’anunci del Director 
General es dóna compliment 
a les necessitats de desenvo-
lupament econòmic de tota 
aquesta zona.
Els Socialistes de l’Anoia cele-
brem que la Generalitat de Ca-
talunya es posi mans a l’obra 
respecte la carretera B224 a la 
zona del Baix Llobregat, ja que  
que el desdoblament millora-
rà la seguretat dels veïns de 
l’Anoia que es desplacen fins 
al Baix Llobregat i facilitarà el 

desenvolupament econòmic 
d’aquella zona.
Sense calendari per l’Ano-
ia Sud. L’abandonament 
continua.
Tot i així, durant el mateix acte 
de presentació també es va co-
mentar la situació la B224 al 
seu pas per l’Anoia Sud. En 
aquest sentit, les explicacions 
del Director General en cap 
cas van ser tan detallades ni 
concretes. No hi ha calenda-
ri. De fet, en els trams Sant 
Esteve de Sesrovires – Mas-
quefa i Masquefa-Piera-Vall-
bona-Capellades, tot està per 
decidir. No s’han definit les 
obres de circumval·lació de 
Piera, Vallbona d’Anoia ni el 
desdoblament entre Masquefa 
i Capellades. Ni tan sols estan 
definides les millores puntuals 
en les diferents travessies de 
nuclis de població com Can 
Bonastre, Piera o Vallbona, 
així com els nombrosos i pe-
rillosos encreuaments a nivell 
existents a la via com és el cas 
de la línia dels FGC a Vallbona 
d’Anoia. 
Aquesta manca de planificació 
significarà un augment  im-
portant de la inseguretat pels 
veïns que facin ús i circulin 
per la B224 al pas per Piera 

i Masquefa quan es posi en 
marxa la nova zona industrial 
de Can Bonastre a Masquefa i 
Can Cairot a Piera.
Davant d’aquesta situació els 
Socialistes de l’Anoia fem pú-
blic la nostra  preocupació i 
indignació. Són ja molts anys 
d’abandonament per part dels 
darrers governs de la Genera-
litat de Catalunya. Altrament, 
queda novament certificat la 
manca de lideratge del Con-
sell Comarcal de l’Anoia i del 
seu president en la defensa 
dels interessos generals del 
territori. 
Exigim un calendari per 
l’Anoia Sud.
Els Socialistes de l’Anoia exi-
gim un calendari clar i pla-
nificat del desenvolupament, 
millores i actuacions a la 
carretera B224 al seu pas per 
l’Anoia Sud. Les actuacions 
previstes per la Generalitat de 
Catalunya durant els propers 
anys són totalment insufici-
ents i en cap cas solucionen, a 
curt o mig termini, les neces-
sitats del territori: seguretat en 
els desplaçaments per la B224 
i facilitar el desenvolupament 
econòmic de l’Anoia Sud.

PSC Anoia

PSC Anoia: La Generalitat torna a 
oblidar l’Anoia

PIERA / LA VEU 

A punt un nou cicle de 
7 d’experiències amb 
un cartell de luxe

El 7 d’experiències, recor-
dem-ho, és un cicle de 7 xerra-
des de divulgació que convida 
a gaudir de les experiències de 
professionals experts en dife-
rents àmbits i disciplines. Sem-
pre que hi ha l’oportunitat 
aquestes es vinculen a una en-
titat, associació, establiment i/o 
persona de la vila amb l’objec-
tiu de contribuir a la seva pro-
moció. És una aposta d’acció 
no només cultural, sinó també 
ciutadana i promocional.
El cicle s’enceta el proper di-
jous 8 de febrer i s’allargarà fins 
el dijous 22 de març. Inclou 
noms tan coneguts com Ferran 
Mascarell, historiador i delegat 
del Govern de la Generalitat a 
Madrid; Rafel Vives, conegut 
pel programa de TV3 Ja t’ho 
faràs; Xavier Casinos, periodis-
ta i director de comunicació de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, Antoni Bassas, reco-
negut periodista  i Premi Josep 
Pla; Rafael Vallbona, escriptor 
i guanyador del Premi BBVA 
Sant Joan de novel·la i Teresa 
Forcades, metgessa, teòloga i 
monja benedictina.
La Fàtima Llambrich és l’en-
carregada d’obrir el cicle amb 
el títol Sense cadàver el dijous 
8 de febrer a les 19h. A partir 
d’un títol tan suggerent parla-
rem d’investigacions criminals, 
d’un cas real, una investigació 
criminal per doble homicidi 
en la qual els cadàvers no s’han 

trobat. Amb aquest cas es tom-
ba el fals mite del “sense cos 
no hi ha delicte”. La Fàtima és 
llicenciada en Periodisme i en 
Criminologia i compta també 
amb un Postgrau en Tècniques 
Avançades en Perfilació Crimi-
nal i Psicologia Investigativa. 
Actualment exerceix de perio-
dista i treballa als Informatius 
de TV3. 

Més propostes culturals a la 
biblioteca de Piera
Aquest mes de febrer a la Bibli-
oteca de Piera es podran visitar 
dues exposicions. La primera 
d’elles porta per títol Les idees 
de la Sole i presenta una mos-
tra de maquetes a càrrec de la 
Soledad García. Són miniatu-
res en fusta reciclada, tallades a 
mà, polides i pintades de cases, 
mobles, flors, gerros i diversos 
adorns i complements. De for-
mació autodidacta, l’autora va 
començar la seva afició rega-
lant a amics i familiars les seves 
creacions. La segona exposició 
de dibuixos es podrà visitar a la 
sala infantil de la biblioteca, la 
petita artista és la Wiame Kar-
ban i porta per títol La meva 
imaginació. 
Dimecres 31 de gener van 
començar les inscripcions al 
taller infantil de creació “La 
bogeria de les lletres” adreçat a 
nens i nens de 6 a 12 anys i que 
es durà a terme el dimecres 14 
de febrer a les 18.30h. Amagats 
entre els llibres els nens hauran 
de trobar les lletres que s’han 
perdut i que falten per comple-
tar un text. A l’acabar s’enduran 
a casa un llibre sense fi... 

Properes activitats de la 
Biblioteca de Piera

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Aquest gener s’ha iniciat la pri-
mera trobada entre els i les jo-
ves que s’han presentat com a 
corresponsals de la informació 
al projecte ALTAVEUS. Aquest 
projecte engegat des de la regi-
doria de joventut de Vallbona 
d’Anoia té la finalitat de millo-
rar la comunicació i difusió 
de les accions que es realitzen 
d’interès juvenil al territori. 
Alhora, permet als joves ser 
corresponsals de la informa-
ció promovent espais de dià-
leg amb els seus companys i 
companyes i també, amb al-
tres joves ALTAVEUS.

En aquesta trobada, on van par-
ticipar els 16 joves Altaveus, es 
va realitzar una dinàmica gru-
pal de coneixença que alhora, 
va representar la gran teranyina 
que ells mateixos han començat 
a crear i que mantindran durant 
aquest curs.  A través d’una sè-
rie de dinàmiques lúdiques van 
conèixer quines serien les seves 
tasques i funcions en aquest 
nou projecte. Es va destacar 
com a eixos principals: la parti-
cipació, l’escolta activa, la difu-
sió, la generació d’idees i molt 
més. Per últim, es va donar a 
conèixer les activitats dirigides 
als joves per tal que ho trans-
metin a les tutories.

L’Espai Jove a Vallbona 
engega el projecte Altaveus
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte 3 de 
febrer serà el primer  
d’una Festa Major 

d’Hivern a Capellades, que 
s’acabarà el dimarts 6, Santa 
Dorotea.
Al matí s’inaugurarà a Casa 
Bas l’exposició “Quadres d’ar-
tistes capelladins de la família 
Jorba-Vives”, que és una do-
nació que aquesta família ha 
fet al fons d’art municipal. La 
mostra es podrà veure a Casa 
Bas els dissabtes, diumenge i 
festius al matí de 12 a 14 ho-
res i les tardes de 6 a 8. S’obri-
rà durant 3 setmanes, fins al 
diumenge 18 de febrer.
Al vespre hi haurà un dels 
plats forts de la programació 
amb l’estrena el primer llarga 
durada dels Chet, anomenat 
“Calidoscopi”. Aquests sam-
boians són els darrers gua-
nyadors del Premi Joventut 
del Sona 9 i just el seu primer 
treball es posarà a la venda el 

divendres 2 de febrer. “Ca-
lidoscopi” és, segons la seva 
pròpia definició, “un disc 
eclèctic que beu del country 
folk americà, el folk dels paï-
sos nòrdics, la bossa nova i el 
jazz”. Serà a les 11 de la nit, 
al Teatre de La Lliga. Aquesta 
actuació, com tota la resta de 
coses, és gratuïta.
El diumenge 4 de febrer co-
mençarà a la Cafeteria de La 
Lliga amb el concert vermut 
de Cecili Rueda i Pep Puig, 

Dissabte comença la Festa Major d’Hivern

CAPELLADES / LA VEU 

Demà dissabte 3 de febrer, Ca-
pellades Joventut realitzarà la 
segona trobada de l’Aixeca’t, 
un procés participatiu on es 
treballa per poder donar veu 
al jovent del municipi i crear 
una programació activa d’acti-
vitats juvenils. 
Durant la primera trobada 
del passat 4 de novembre, ¬ 
un conjunt de 23 joves amb 
moltes ganes de fer coses per 
Capellades, es van trobar i van 
pensar –primer de forma indi-
vidual i després mitjançant un 
debat grupal- moltes idees a 
poder fer al llarg d’aquest any. 
Per a la següent trobada 
s’espera seguir consolidant 
aquesta programació i co-
mençar a gestionar propers 
esdeveniments. 
Per a més informació, es po-
den seguir les diferents xarxes 
socials:  Facebook (“Capella-
des Joventut”) o a Instagram 
(“capellades_joventut”) i per 
informació més detallada, po-
deu contactar amb la tècnica 
de Joventut Alícia Benito, al 
correu abentio@anoiajove.cat 
o al telèfon mòbil 679.964.684

Segona jornada de 
participació 
AIXECA’T

CAPELLADES / LA VEU 

La Policia Local de Cape-
llades, junt amb els Mossos 
d’Esquadra, ha detingut a 3 
joves que al llarg de la nit han 
efectuat diversos robatoris 
amb força a establiments de 
Capellades.
Tal com informa la Policia 
Local, a les dues de la mati-
nada s’ha rebut un primer 
avís informant que havien 
entrat a robar en un bar de 
Capellades. A partir d’aquí 
s’ha activat el dispositiu que 
ha permès interceptar els tres 
joves a la Ronda del Capelló, 
amb el material que s’havien 
endut tant d’aquest bar com 
dels altres establiments on 
han entrat.
Al llarg de la nit han pogut 
accedir a diverses botigues 
del centre, però en altres l’in-
tent s’ha frustrat.
Els 3 menors, un amb domi-
cili a Capellades, han passat a 
disposició judicial.

Detinguts 3 joves 
per robatoris en 
establiments

“Ambdós”, organitzat per la 
Societat La Lliga.
Per la tarda, a les sis, el Ball 
de Festa Major d’Hivern esta-
rà protagonitzat pel conjunt 
capelladí “Vives Veus”.
Per al dilluns 5 de febrer s’ha 
programat un espectacle im-
pulsat conjuntament des de 
la Diputació de Barcelona i 
la Fundació Romea. A dos 
quarts de vuit del vespre, al 
Mirador del Museu Molí Pa-
perer, els actors Carles Canut 

i Ferran Frauca, junt amb 
Miquel Pujadó a la guitarra 
i veu, Joan Humet al contra-
baix i Manel López a l’acor-
dió, posaran en escena l’es-
pectacle “La mala reputació”, 
al voltant de la figura de Ge-
orges Brassens. S’han escollit 
algunes de les seves cançons 
més conegudes, però tam-
bé es rendeix tribut a alguns 
dels seus autors preferits com 
Georges Moustaki o Jacques 
Brel, entre d’altres.
El darrer dia, el dimarts de 
Santa Dorotea, començarà 
amb l’Ofici de Festa Major a 
un quart de dotze del matí a 
l’Església de Santa Maria. En 
sortir, a dos quarts d’una, a 
la mateixa plaça Verdaguer, 
la Companyia Roger Canals 
animarà tothom amb “El 
gran reBOOOMbori”, un es-
pectacle explosiu pensat per 
agitar el personal a ritme de 
música marxosa i estimu-
lant, amb cançons, danses i 
jocs musicals.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana pas-
sada s’ha fet la pri-
mera reunió de la 

comissió ciutadana que s’en-
carregarà de treballar per al 
nou projecte de la Piscina 
Blava de Capellades.
La trobada del dimarts 23 ha 
servit per constituir la Co-
missió Ciutadana que estarà 
formada per vuit persones. 
L’Alcalde, Aleix Auber, va fer 
entrega de la documentació 
que els capelladins han pro-
posat. Recordem que aquest 
procés va començar establint 

un període en el qual tothom 
ha pogut proposar opinions i 
suggerències sobre qualsevol 
aspecte de l’espai: la pròpia 
piscina, els vestidors, el bar, 
la pista, la piscina petita...
Totes aquestes aportacions 
són les que ara la Comissió 
Ciutadana ha de treballar junt 
amb l’equip tècnic municipal, 
per tal que s’incorporin al 
nou projecte de Piscina Blava. 
Durant la trobada també s’ha 
establert el calendari, amb les 
3 sessions que inicialment 
s’ha considerat que són ne-
cessàries per aquesta part del 
treball.

Es constitueix la Comissió Ciutadana de treball 
de la Piscina Blava

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest febrer la Bi-
blioteca El Safareig 
de Capellades con-

solida dins la seva agenda 
dues propostes. La primera 
va començar a la tardor, i es 
fa sempre el primer dimarts 
de mes, quan arriba el lot de 
llibres i materials de la Di-
putació de Barcelona, amb 
les darreres novetats. La pro-

posta consisteix en exposar 
aquest material, a la segona 
planta, per tal que es pugui 
veure, tocar, llegir i si es vol 
agafar en préstec, el més nou 
que acaba d’arribar.
La segona iniciativa que es 
vol consolidar en aquest mes 
de febrer es diu “Cada di-
vendres emociona’t” i de la 
mà de la Gemma Martí es 
farà la lectura d’un conte del 
Racó de les Emocions que els 

mateixos assistents triaran 
abans de començar la sessió. 
Aquesta estona de contes no 
necessita inscripció prèvia i 
es recomana per a nens i ne-
nes a partir de 4 anys.
La primera activitat que es 
farà aquest febrer a la Bi-
blioteca serà el divendres 2, 
a les sis de la tarda, amb la 
presentació del projecte del 
Voluntariat per la llengua. 
Aquesta iniciativa posa en 

contacte a les persones que 
volen aprendre a parlar el 
català amb les que ho fan de 
manera habitual. És una pre-
sentació oberta a tothom qui 
tingui ganes de dedicar una 
hora al mes a la llengua.
Finalment recordem que du-
rant tot el febrer a la segona 
planta de la biblioteca es po-
drà veure una exposició de 
l’obra fotogràfica del capella-
dí Cèsar Rampe.

La Biblioteca El Safareig consolida dues propostes
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Pa amb Oli i Xocolata!Pa amb Oli i Xocolata!

de l’Igualada Club 
Gimnàstic Aula
Obsequi d’un berenar 
gentilesa de...

La guanyadora 
de la portada és...

Lourdes
Fernández
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MONTSE JIMÉNEZ, CRISTINA CASTELLTORT I YOLANDA JIMÉNEZ  
Mestres de l’Escola Mowgli

“M’he equivocat! Sóc un desastre!” Quants cops 
hem sentit aquesta frase?
Segurament tots ens hem queixat o hem sentit a 
persones del nostre entorn queixar-se de la seva 
pròpia equivocació.
Però què passa realment quan ens equivoquem?
Vivim en la societat de la immediatesa i a l’hora 
del perfeccionisme. Pretenem fer-ho tot ràpid i 
bé a la primera, quan en realitat el camí 
és molt més llarg i per sort, ple d’obs-
tacles que el fan molt més interessant. 
El fet d’equivocar-nos ens porta a estats 
d’ànims i fa que apareguin sentiments 
que no ajuden a desenvolupar totes les 
nostres capacitats. És quan apareix la 
ràbia, la por, la decepció o la frustració. 
Tot es torna negre i el nostre cap és ple 
de paraules lletges cap a nosaltres ma-
teixos. Un mateix es converteix en el seu 
pitjor enemic, quan en realitat hauríem 
de ser el nostre millor aliat per arribar 
allà on vulguem.
Quan tot això passa al cap d’una persona 
adulta, aquesta pot tenir més o menys 
recursos per tal que aquesta situació no 
arribi a afectar de manera dràstica en el 
seu dia a dia. Però quan parlem dels infants, ne-
cessiten un cop de mà. Llavors és quan la figura 
de l’adult ha d’entrar a escena i ha de regalar tot 
d’eines i recursos per tal que l’autoestima de l’in-
fant no es vegi afectada.
Quan parlem d’autoestima, a tots ens ve al cap la 
manera com ens estimem o quina imatge tenim 
de nosaltres. Però què implica realment tenir una 

bona i ferma autoestima? Quan es comença a de-
senvolupar aquesta? Quins són els factors que més 
influeixen en els més petits a l’hora de construir 
una bona autoimatge?
Podem afirmar que l’autoestima es comença a 
construir en el mateix moment de néixer. Si el 
nadó se sent estimat per les persones que l’envol-
ten, la seva percepció del món estarà basada en 

l’amor i l’acolliment. Aquesta visió del món ani-
rà augmentant a mesura que l’infant es fa gran i 
comenci a relacionar-se amb els adults i amb els 
altres nens i nenes. Cal que els referents de l’infant 
sàpiguen reconèixer les qualitats que tots els in-
fants tenen, utilitzant el reforç positiu i ensenyant 
que sovint ens equivoquen i que les coses no sem-
pre surten com ens agradaria. D’altra banda, és 

necessari deixar enrere les comparacions i vigilar 
molt en el moment de corregir segons quins com-
portaments. L’infant no és dolent, simplement ha 
fet una cosa mal feta.
Expliquem als petits que ningú és perfecte i que 
precisament això ens fa únics. Tothom té virtuts i 
defectes i la vida es tracta d’això, d’anar aprenent 
els uns dels altres sempre des del respecte i l’afec-

te. Ajudem als nostres infants a créixer, 
donant-los responsabilitats i establint 
límits coherents amb l’edat i el moment 
evolutiu del nen o la nena. Fem que si-
guin ells mateixos els que trobin solu-
cions als possibles problemes, reforçant 
així la seva autoimatge i les seves capa-
citats per identificar i solucionar els pro-
blemes de la vida.
Tinguem present que l’autoestima és un 
pilar fonamental en el desenvolupament 
de l’infant i de la persona, és un procés 
que comença en l’entorn familiar, de-
senvolupant-se i formant-se en l’àmbit 
escolar i social i que acaba fent homes i 
dones que pertanyen a una societat.
Així com hem de tenir cura de l’autoes-
tima dels nostres infants, no hem d’obli-

dar que nosaltres, els adults, també som persones. 
Siguem un exemple per ells, posant límits allà on 
toca i mantenint-nos ferms i coherents amb nosal-
tres mateixos. Hem de ser miralls davant els nens 
i les nenes, que tinguin referents forts, plens de 
vitalitat i conscients que a la vida, mai es deixa 
d’aprendre i sempre hi ha una nova oportunitat 
per tornar a començar.

L’autoestima i la importància d’equivocar-se

Els trastorns de l’aprenentatge (TA), en molts 
casos, són l’origen del fracàs escolar dels nostres 
fills. Aquests trastorns solen ser de base neurobi-
ològica, sovint de component genètic, que provo-
quen que un infant amb un nivell d’intel·ligència 
normal no pugui assolir o avançar en els aprenen-
tatges. En aquesta ocasió parlarem de la dislèxia 
(trastorn de la lectoescriptura), que afecta aproxi-
madament entre un 8-10% dels alumnes. La lec-
tura, en la nostra societat, és un recurs que tenim 
disponible, però que al igual que un instrument 
musical s’ha d’afinar. 
L ’any 2013 es va publicar “La dislèxia. Guia per a 
la detecció i actuació en l’àmbit educatiu” per tal 
d’ajudar els mestres en la detecció, ja que solen 
ser ells els que donen la veu d’alarma, però enca-
ra ens preocupa als professionals que molts dels 
alumnes que pateixen dislèxia no tinguin cap di-
agnòstic i acabin abandonant els estudis. Els mes-
tres haurien de saber quin és el principal mètode 
a seguir, les activitats que s’han de plantejar i què 
fer per ajudar aquells alumnes que no avancin en 
la lectura. 
L’ideal seria que a partir de la detecció precoç de 
la dislèxia es fomenti una intervenció professi-
onal coordinada entre el centre educatiu, la fa-
mília i el nen. La psicoeducació seria el primer 

abordatge que es realitzaria oferint informació 
als pares sobre què és, com evoluciona i com es 
tracta aquest trastorn disminuint així l’angoixa. 
Seguidament es treballaria en la reeducació, s’ha 
de basar en funcions lingüístiques, treballant la 
lectoescriptura (consciència fonològica, velocitat 

MONTSE MARTÍ I MUÑOZ  
Presidenta APPA. Llicenciada en Psicologia. Master dificultats de l’aprenentatge i trastorn del llenguatge. Psicòloga general sanitària                                

Parlem de la dislèxia com a trastorn de l’aprenentatge

lectora, expressió escrita, ortografia, associació 
grafema-fonema.....) La dislèxia no és una malal-
tia que es curi, però amb una bona reeducació i 
metodologia adequada els avenços que es poden 
aconseguir són molt importants per al futur de 
qualsevol alumne que la pateixi.
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El passat dijous 18 de gener, 14 
alumnes de 2n ESO de l’INS 
Joan Mercader, van oferir 4 
racons de ciències als alumnes 
de 6è de primària de l’escola 
Ramon Castelltort. Cada racó 
era una experimentació de-
mostrativa i participativa de 4 
temes diferents de ciències: 
• 3 petits experiments d’òptica 
per estudiar fenòmens amb la 
llum.

• 3 demostracions de física de 
pressió hidrostàtica i atmosfè-
rica.
• 2 mètodes d’obtenir cristalls 
amb 2 substàncies diferents, 
sal de cuina i un fertilitzant 
agrícola.
• 3 demostracions de fermen-
tació dels llevats, amb cultius 
de sucre, farina i raïm.
Alhora que observaven l’ex-
perimentació, els alumnes de 

Alumnes de l’Institut Mercader 
ofereixen racons de ciència a l’escola 
Ramon Castelltort

primària podien participar 
d’una part de l’experiment. 
Van quedar gratament sorpre-
sos i il·lusionats, donat que to-
tes les experiències utilitzaven 
estris i materials casolans que 
són a l’abast de tothom, amb 
protocols fàcils de fer. Tots 
plegats van gaudir d’allò més i 
van sortir de l’escola amb ga-
nes de repetir l’experiència.

Divendres 19 de gener els 
alumnes de 2n i 3r dESO de 
l’institut Pere Vives han tingut 
el plaer de presenciar l’espec-
tacle de ciència del mediàtic  
Dani Jiménez Albiac,físic, di-
vulgador científic i creador 
d’experiments.
Llicenciat en Ciències Físi-
ques per la U.B. i Màster en 
Historia de la Ciència i Soci-
etat per la U.A.B. ha esdevin-
gut un conegut divulgador a 
través de les seves intervenci-
ons a TV3 i Catalunya Ràdio. 
A banda de la feina de divul-
gador als mitjans, ha treballat 
com a col·laborador a Cos-
moCaixa Barcelona, és autor 
del llibre “Ciència a un Euro” 

i ha col·laborat en diversos 
mitjans escrits com el diari 
Avui, el setmanari Hora Nova, 
la revista el Temps o la revista 
NAT entre d’altres.
La Sala d’actes de l’institut s’ha 
fet petita per a la quantitat 
d’artilugis que ha desplegat el 
físic per als seus experiments, 
alguns d’ells especialment es-
pectaculars. La sessió, que 
ha durat una hora i mitja, ha 
mantingut els alumnes en 
constant espectativa, amb un 
format didàctic i participatiu. 
L’organització ha anat a càr-
rerc del departament de Físi-
ca i Química de l’institut i ha 
comptat amb la col·laboració 
de l’AMPA del centre.

El físic Dani Jiménez a 
l’institut Pere Vives i Vich

El passat 16 de gener els grups 
de 6è dels Maristes van fer 
una sortida a Barcelona. L’ob-
jectiu era descobrir i observar 
algunes de les obres d’Antoni 
Gaudí com a activitat de l’àrea 
de Visual i Plàstica, així com 
aprendre les principals carac-
terístiques del modernisme 
català.
L’activitat va començar al 
passeig de Gràcia. Allà van 
contemplar i analitzar els 

elements de les façanes de la 
Casa Batlló i de la Pedrera i 
també es van assabentar d’al-
gunes curiositats d’aquests 
edificis.
Seguidament es van dirigir 
cap a la Sagrada Família. Allà, 
a través de les explicacions 
d’uns guies, van poder gau-
dir, embadalits per la bellesa 
i immensitat del Temple, del 
joc de llums, formes i colors 
que de manera tan harmò-

Sortida a la Barcelona de Gaudí dels 
Maristes

nica presenten tant l’exterior 
com l’interior.
I finalment van visitar el Park 
Güell on van descobrir el 
Gaudí urbanista, el defensor 
de la natura, el creador d’es-
cenaris bucòlics.
Va ser una sortida molt rica 
i interessant on van aprendre 
moltes particularitats de l’ar-
quitecte tot admirant la seva 
obra. 

Després d’una gran satisfacció 
en el resultat del treball del pro-
jecte de Cicle Mitjà del primer 
trimestre, “La matèria”, hem 
començat el segon trimestre 
amb un nou projecte. Volem 
conscienciar al nostre alumnat 
de la importància d’una ali-
mentació saludable i de les con-
seqüències d’una mala nutrició. 
Però sobretot volem despertar 
i conrear l’actitud d’aprendre 
a aprendre.  Per això cada di-

marts a la tarda, l’alumnat de 
Cicle Mitjà, en grups barrejats, 
s’endinsa en aquest món, el món 
de l’Alimentació i Salut. Apos-
tem per una metodologia activa 
(learning by doing) on ells són 
els protagonistes ja que són ells 
els qui investiguen, busquen, 
construeixen el coneixement i 
després el comparteixen poten-
ciant l’aprenentatge entre iguals 
tot treballant cooperativament.

“Alimentació i Salut”: al 
Cicle Mitjà d’Escolàpies
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Els alumnes de 2n d’ESO 
de l’Acadèmia vam despla-
çar-nos al centre d’Igualada 
amb l’objectiu de conèixer 
la Igualada medieval, com a 
complement dels continguts 
curriculars d’aquest curs. 
L’itinerari de l’activitat va ser 
preparat pels professors del 
Departament de Ciències So-
cials.
L’objectiu era descobrir els 
racons medievals de l’antiga 
vila d’Igualada. Havíem de 
conèixer espais medievals 
com els portals de l’antiga 
muralla, l’origen de la mota 
igualadina, l’antic cementiri 
o l’església de santa Maria, o 
els carrers i places més em-
blemàtics del nostre passat 
medieval. Descobrirem els 

carrers irregulars propis de 
l’època que estudiem, les vol-
tes o els carrerons que dona-
ven la volta a tota la vila.
La sortida també tingué no-

Alumnes de l’Acadèmia visitem els 
racons medievals d’Igualada

vetats com l’ús del mòbil per 
fotografiar i orientar-se, i fi-
nalment l’haver compartit 
l’itinerari, els objectius i els 
continguts.

El nostre equip ERASMUS ja 
ha arribat a Alemanya!!
Del diumenge 14 al dissab-
te 20 de gener marxa l’equip 
Pia ERASMUS a Alemanya. 
Els 5 alumnes de 4t d’Eso que 
van ser escollits (Marta Can-
her, Berta Martí, Jordi Pelfort, 
Carla Marquez i Anna Sau-
mell) acompanyats de la Gem-
ma Boncompte conviuran 
durant una setmana amb 40 
alumnes de 8 països diferents 
i els seus professors. Treballa-
ran el tema de la immigració 
dels éssers humans, dels ani-
mals i de les plantes. Totes les 
activitats i ponències seran en 
anglès i desenvoluparan totes 

les competències (lingüística, 
social,digital, artística, mate-
màtica,…).

Estem segurs que represen-
taran perfectament la nostra 
escola.

Escola Pia: Mobilitat ERASMUS 
Migration a Hilpolstein (Alemanya)

Dins de la línia “compromís 
social” del projecte Aude! del 
col.legi Montclar Mestral, 
l’alumnat va estar present a la 
zona del Mercat de la Masuca 
recollint provisions en favor 
del banc d’aliments d´Igualada.
A l´hora, des de l´escola, els 
alumnes de Batxillerat van 
impulsar la recollida de ma-
terial alimentari i sanitari per 
a l´Asil del Sant Crist i per a 
Càritas. Aquest any, gràcies a 
la col·laboració de totes famí-
lies del col·legi, hem recaptat 
molts aliments i molts litres de 
productes d’higiene personal.  

D’altra banda, com cada any, 
els alumnes de l’espai Mestral 
han tingut la “Campanya del 
CD Solidari”, amb la banda so-

Campanya solidària Montclar Mestral

nora de les cançons de la Festa 
de Nadal. Els beneficis de la 
seva venda van destinats a Cà-
ritas (Igualada).

Els  nens i nenes d’Educació In-
fantil 4 i 5 anys vam anar  ple-
gats  a gaudir de tots els espais 
de jocs i joguines de la Ludo-
teca de l’espai cívic Centre. Ens 
ho vam passar molt bé com-

prant i venent al supermercat, 
disfressant-nos, fent construc-
cions, jugant amb els cotxes i 
les motos, fent de metge o ves-
tint i passejant  les nines ….
Va  ser  una tarda genial!  

L’Escola de l’Ateneu 
visita la Ludoteca

El passat dimecres dia 20 de 
desembre, els alumnes de 3r 
d’ESO van visitar el CaixaFo-
rum, a Barcelona. Van veure 
dues exposicions, relacionades 
amb les optatives de cultura 
clàssica i d’emprenedoria.
La primera exposició visita-
da va ser Agon, un conjunt 
d’obres de l’antiga Grècia que 
explicaven la competició dins 
de la societat en aquella època. 
L’alumnat va veure escultures 
relacionades amb la guerra, la 
dansa, l’educació i molts més 
àmbits. De gerros a escuts, i 
de màscares de teatre a estàtu-
es decapitades. Vam observar 
una gran varietat d’obres, to-
tes elles provinents del British 
Museum.
La segona exposició que van 
veure es diu CaixaLab Experi-
ence i, com ja he dit, estava re-

lacionada amb l’emprenedoria. 
Allà van aprendre les bases de 
l’àrea i les van poder aplicar, 
d’una forma molt senzilla, en 
diferents jocs i activitats. El re-
corregut de l’exposició estava 
dividit en 6 parts: la primera 
era una simple explicació del 
tema; la segona, un joc en el 
que havien de ser innovadors 
per a solucionar uns problemes 
que se’ls proposaven; en la ter-
cera se’ls ensenyaven invents 
que havien innovat; la quarta 
era una activitat en què havien 
de completar uns esquemes; la 
cinquena consistia en escol-
tar les gravacions de diferents 
emprenedors i en l’última van 
posar exemples segons el que 
volien ser de grans.
En només 5 hores l’alumnat va 
gaudir de l’aprenentatge en un 
ambient diferent al de l’aula. 

3r d’ESO dels Maristes al 
Caixaforum
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La classe de les flautes P5A 
tenim visita de la mama del 
Martí.
Hem començat a treballar el 
projecte dels oficis. Avui di-
lluns ha vingut la mama del 
Martí per explicar-nos la seva 
feina i així hem après un ofici 
nou. La Mireia treballa a una 
empresa que es diu Aigua del 
Rigat i la seva feina és contro-
lar amb l’ordinador que tots 
els dipòsits estiguin plens d’ai-
gua perquè n’arribi a totes les 
cases.
Hem après d’on treuen l’aigua 
amb un mural que ens han 
preparat i com la recullen. 

Aquesta aigua és la que utilit-
zem per dutxar-nos, regar les 
plantes i beure, i si la malgas-

tem se’ns pot acabar.
Moltes gràcies Mireia per la 
teva visita!

A P5 de l’Escola Pia comencem 
a treballar el projecte dels oficis

Es podria dir que, aquest dar-
rer mes de gener, el poble de 
Capellades ha estat més inter-
nacional que mai. L’INS Molí 
de la Vila ha estat rebent alum-
nes de diverses edats i proce-
dències, gràcies als programes 
de mobilitat amb els quals 
col·labora. D’arreu d’Europa 
(Werl i Berlin a Alemanya, 
França) han arribat alumnes 
per tal de conèixer Catalunya 
i aprendre la llengua.
Els primers que van arribar al 
Molí van ser els alumnes de 
Werl, un poble alemany prop 
de Dortmund. Provenien del 
centre Ursulinen-Schule, i 
eren un grup de 15 alumnes 
(més les docents acompa-
nyants), que cursaven l’equi-
valent a 1r de Batxillerat en el 
seu sistema educatiu. Van vi-
sitar els llocs més emblemàtics 
dels voltants de Capellades, a 
més de l’obligada visita a Bar-
celona. A més d’assistir a clas-
se amb els alumnes catalans 
que els acollien, van participar 
en diverses activitats, com ara 
l’entrevista que els hi van fer 
els alumnes de Periodisme del 
centre.
Tot seguit, van arribar els 
alumnes de la Sophie-Sc-
holl-Schule de Berlin. Aquests 
alumnes, en canvi, van fer 
l’intercanvi amb el nivell de 4t 
d’ESO. Van realitzar diferents 
activitats, com ara sortides per 
la comarca de l’Anoia, visita i 
gimcana per Barcelona, i més 
d’un taller impartit per pro-
fessors de l’institut, com ara 
el de mitologia grecollatina, el 
de tradicions catalanes, o fins i 

tot unes mini olimpíades amb 
alumnes de 3r d’ESO.
Els últims en arribar han es-
tat els alumnes francesos. Els 
alumnes del Molí que els acu-
llen són més joves, d’entre 2n i 
3r d’ESO, i cursen l’optativa de 
francès. Aquests alumnes han 
estat una setmana, del 23 al 30 
de gener, i també han realit-
zat activitats, com la sortida a 
Barcelona (malgrat la pluja), a 
Sitges i Vilanova i la Geltrú; a 

més de tallers a l’institut i pels 
voltants del poble.
Diuen que viatjar i estar en 
contacte amb altres llengües 
i cultures enriqueix l’esperit. 
En aquest cas, els alumnes del 
Molí de la Vila, des de casa, 
han “viatjat” ben lluny. Des del 
centre se seguirà apostant per 
la realització d’aquests progra-
mes de mobilitat, que afavo-
reixen la integració, l’empatia i 
les relacions amb els altres.

Més intercanvis al Molí de la Vila de 
Capellades

Les alumnes d’ESO de l’espai 
Montclar van guanyar el pas-
sat 21 de desembre el XXVII 
Concurs de Pessebres d’Igua-
lada. Vàries alumnes van as-
sistir a l’acte de recollida de 
premis a la Biblioteca Central.
El pessebre que van fer va ser 

un tant original. Amb més de 
cent figuretes de les més vari-
ades formes i colors, fruit de 
la creativitat de cada alumna, 
van omplir el jardí de secreta-
ria donant un caire nadalenc a 
l’entorn.
Enhorabona a totes!

Montclar Mestral guanya 
el XXVII Concurs de 
Pessebres d’Igualada

Els Conills de I4 aquest mes 
de gener ens hem endinsat en 
el món dels cavalls aprofitant 
que a la nostra ciutat celebrem 
la festa dels Tres Tombs. 
En un primer moment, vam 
estar buscant informació i 
imatges de cavalls, vam veure 
un vídeo en anglès “The live 
of the horse” i vam aprendre 
cançons dels cavalls i dels Tres 
Tombs. Quan ja sabíem on vi-
uen i què mengen vam muntar 
a la classe ”el racó de la qua-
dra” amb cavalls de joguina i 
mitjançant el joc reproduíem 
tot el que havíem après fins 
aquell moment… Llargues es-
tones jugant a cavalls ens van 

fer pensar on podíem anar a 
veure un cavall a la nostra ciu-
tat i pensant, pensant vam re-
cordar que al Parc de l’Enxub 
n’hi havia un! Dit i fet, aquella 
mateixa setmana vam muntar 
una matinal de joc i descober-
ta al parc amb dos objectius 
molt clars: descobrir una peça 
d’art urbà de la nostra ciutat i 
promoure l’estimació i respec-
te pels espais de joc que ens 
ofereix la ciutat. Val a dir que 
el cavall de ferro està ple de 
cartells enganxats que espe-
rem aviat es trguin. Els objec-
tius van estar del tot assolits i 
a més vam viure un matí molt 
emocionant!

Els Conills de I4 de les 
Escolàpies al parc de 
l’Enxub
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Dins del programa Escola+-
Sostenible hem fet un concurs 
amb l’alumnat de Primària 
per tenir una mascota 3D, que 
s’havia de fer amb material re-
ciclat. La participació ha estat 
molt elevada i el jurat ha tingut 
molta feina per triar la masco-
ta guanyadors. Ara ja tenim 
escollida la proposta guanya-
dora del concurs Mascota-3D! 
Ha estat una elecció difícil, 
hem tingut Mascotes de totes 
mides i colors,  i això ens ha 
encantat; en la diversitat és on 
hi ha la riquesa! Aquesta mas-
cota, a part d’identificar-nos 
com a Escola+Sostenible, ens 
ajudarà a motivar l’alumnat, 
a realitzar accions sostenibles 
en el dia a dia a l’escola. La 

classe que hagi fet una acció 
a destacar (relacionada amb 
la sostenibilitat), tindrà la re-
compensa de tenir la mascota 
a la classe durant una setma-
na. Tenim ganes que la nostra 

mascota acabi passant per to-
tes les classes al llarg del curs. 
I, mica en mica, entre tots i 
totes anirem fent passets per 
agafar hàbits més sostenibles 
en el nostre entorn. 

Escolàpies: 
Escola+Sostenible-Mascota 3D

Els alumnes de 5è de primària 
estem enllestint el nostre pro-
jecte d’emprenedoria. Amb 
aquest projecte pretenem 
mostrar com l’emprenedoria 
incentiva els nostres alumnes 
a desenvolupar els projectes 
empresarials i cooperatius 
on desenvoluparan una sèrie 
d’objectes per a vendre en el 
proper mercat d’emprenedoria 
d’Igualada. El projecte també 

desperta la motivació i l’inte-
rès dels nostres alumnes, a la 
vegada que augmenta l’auto-
confiança i la seguretat, cosa 
que permet participar amb 
més determinació a la classe. 
Això significa tenir un pensa-
ment crític, ser un innovador, 
amb nous conceptes i noves 
idees i ser creatius, estimulant 
la imaginació, la inventiva i les 
ganes de crear.

Emprenedoria a 
l’Acadèmia

L’acadèmia Igualada a l’igual 
que molts centres escolars de 
tot el món celebrem el 30 de ge-
ner el Dia Escolar de la No Vi-
olència i la Pau (DENIP). L’ani-
versari de la mort de Gandhi 
ens recorda que la pau s’aprèn. 
El DENIP és una iniciativa que 
va néixer el 1964 per fomentar 
l’educació en i per a la concòr-
dia, la tolerància, la solidaritat, 
el respecte als drets humans, la 
no violència i la pau. 
Per aquest motiu, al llarg de la 
setmana, abans de la celebra-
ció, els alumnes més grans de 
6è de primària han recorregut 
totes les classes del més petits 
de l’escola per explicar la im-

portància de la diada. Amb el 
treball fet a classe i amb el su-
port dels mestres, van exposar 
per mitja de medis digitals, els 

Alumnes de primària de l’Acadèmia 
preparen el DENIP

motius pels quals el DENIP és 
un dia  excepcional, el missatge 
del qual ens permet ser més to-
lerants, solidaris i respectuosos.

Aquests dies els alumnes de 
Cicle Mitjà de l’Acadèmia 
hem anat a visitar la Biblio-
teca Central d’Igualada. Allà 
ens va atendre la Francina, la 
bibliotecària de la secció in-
fantil. 
Primer de tot, ens va explicar 
la història d’aquell edifici que, 
antigament, era una impor-
tant fàbrica tèxtil. Vam poder 
veure’n alguns vestigis com la 
xemeneia, les columnes i els 
marcs de les finestres. 
A continuació ens va parlar 
dels serveis que ofereixen 
les biblioteques: espais per a 
fer deures i estudiar, ordina-

dors per a consultar internet 
i el préstec de materials entre 
d’altres. 
Seguidament, vam dur a ter-
me unes activitats que ens ha-
via preparat sobre el tema del 
projecte que estem treballant 
a les aules. D’aquesta mane-
ra vam tenir l’oportunitat de 
consultar diversos llibres es-
pecialitzats. 
També vam aprendre a acce-
dir a la web de la biblioteca i 
vam conèixer de quins recur-
sos disposa per als infants.
I per acabar, la Francina ens 
va explicar un conte que ens 
va encantar!

Alumnes de Cicle Mitjà 
de l’Acadèmia visiten la 
Biblioteca

L’alumnat de 6è va realitzar 
durant tot un matí un ta-
ller on vam ampliar el tema 
de Conceixement delMe-
di Natural sobre el so. Dins 
d’aquesta experiència vam 
recordar que el so es mou 
mitjançant ones, unes ones 
que es poden “llegir” si co-
neixem les característiques 
bàsiques del so: intensitat, to, 
durada i timbre. A més, vam 
tenir la sort de poder veure i 
tocar un sonòmetre, l’aparell 
que ens ajuda a mesura el so 
i, tot voltant per l’escola, vam 
recollir unes dades que ens 
fan plantejar-nos quin nivell 
de contaminació acústica ens 

envolta en el nostredia a dia. 
Un del fets que més ens im-
pacta és comprovar com a la 
classe, ni que estiguem tots 

Taller de so del 6è de les Escolàpies

absolutament callts, el sonò-
metre no marca zero i és que 
només amb la respiració ja 
fem soroll!
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El dijous passat els alumnes 
de tercer vam visitar la fàbrica 
de Cacaolat a Santa Coloma 
de Gramenet. Aprofitant que 
estem treballant l’activitat eco-
nòmica i els sectors de treball, 
vam observar com funciona 
una indústria, la maquinà-
ria que utilitzen i el personal 
humà que necessiten. Ens van 
explicar la història del Cacao-
lat i els seus inicis. També com 
obtenen el cacau i la llet per 
poder-ne fer la fórmula secre-
ta. Va ser una sortida molt in-
teressant i enriquidora on vam 
aprofundir en alguns concep-
tes treballats a classe.

3r dels Maristes visita Cacaolat

Els escacs són alguna cosa 
més que un joc. Són una di-
versió que té una part d’art i 
molt de ciència. Són també 
un mitjà d’acostament social 
i intel·lectual. I són en l’ordre 
intel·lectual, el que l’esport és 
en l’ordre físic: un mitjà agra-
dable d’exercitar la part del cos 
humà que es vol desenvolupar.
A més, des del punt de vista 
social els iniciats tenen per a 
la resta de la seva vida una di-
versió útil amb la qual passa-
ran moltes estones agradables.
Els escacs haurien de formar 
part del currículum escolar de 
tots els països. Aquesta és una 
recomanació del Parlament 
Europeu. El 15 de març del 
2012,  via declaració instituci-
onal, va manifestar-se per re-
comanar els escacs als centres 
escolars, tot remarcant  espe-
cialment  el fet que són un joc 
accessible per qualsevol nen 
de qualsevol àmbit i que con-
tribueixen a la millora de la 
cohesió i  la integració social.
Pel que fa a l’adquisició de 
competències l’esmentada de-
claració indica que els escacs 
poden millorar, sigui quina 
sigui l’edat del nen,  la seva 
concentració, paciència i per-
sistència i el poden ajudar a 
desenvolupar el sentit de la 
creativitat, la intuïció, la me-
mòria i les competències tant 
analítiques com de presa de 
decisions i que els escacs en-
senyen valors com la determi-
nació, la motivació i l’esporti-
vitat.
Des dels seus inicis l’Institut 
Badia i Margarit ha fet una 
aposta ferma per l’ensenya-
ment dels escacs. El centre 
ofereix als seus alumnes la 

possibilitat d’aprendre tant els 
fonaments bàsics del joc  com 
de perfeccionar i ampliar els 
coneixements tècnics.
Si a nivell de primària cada 
vegada són més les Escoles 
que inclouen els escacs en el 
seu projecte educatiu,  a  ni-
vell de secundària el BiM està 
entre els centres pioners a Ca-
talunya que ho ofereixen. I no 
com a una activitat extraesco-
lar més, sinó directament dins 
del seu horari lectiu com a as-
signatura optativa.
En la declaració institucional 
esmentada anteriorment el 
Parlament va instar a la Co-
missió Europea i als diferents 
països membres a recolzar la 
introducció del programa “Els 
escacs a l’escola” en els respec-
tius sistemes educatius.
A Espanya l’11 de febrer de 
2014 el Parlament espanyol va 
aprovar per unanimitat una 
proposta no de llei sobre “la 
implantación y fomento de 
la práctica del ajedrez en es-
cuelas y espacios públicos y 
su promoción como deporte” 

on s’insta al Govern i a totes 
les Comunitats Autònomes a 
fomentar el programa amb ca-
ràcter general dins el sistema 
educatiu.
En aquesta línia, a Catalunya 
es desenvolupa el programa 
“Escacs a l’Escola i a l’Institut”, 
en que el Departament d’En-
senyament, amb la col·labora-
ció de la Federació Catalana 
d’Escacs,  ofereix cursos de 
formació a tos aquells mestres 
i escoles interessats en adqui-
rir la formació tècnica neces-
sària i afavorir així la implan-
tació del joc en el seu centre 
educatiu.
A Igualada aquest curs de for-
mació per a mestres es realitza 
anualment des del curs 15/16 i 
està obert a totes aquells mes-
tres i professors de la comarca, 
tant de centres de titularitat 
privada com pública,  que ho 
desitgin i és  gratuït.  Es realit-
za i compta amb la col·labora-
ció del CRP (Centre de Recur-
sos Pedagògics de l’Anoia).
Amb caràcter general totes 
aquelles escoles i persones que 

desitgin assessorament sobre 
escacs poden contactar amb 
el Club d’Escacs Igualada i el 
Club d’Escacs Ateneu Iguala-
dí, que disposen de monitors 
titulats i que poden col·labo-
rar amb les escoles que ho de-
sitgin.
A banda de les recomanacions 
dels Parlaments, i a un nivell 
més acadèmic, són molts els 
estudis que demostren les vir-
tuts de la pràctica del joc-ci-
ència:  desenvolupament de 
la intel·ligència, l’atenció, la 
paciència, millora de la creati-
vitat, la solució de problemes, 
la memòria,  la concentració, 
i contribució a la millora del 
rendiment global dels alum-
nes i a l’assoliment de diferents 
competències. A més és tracta 
d’una activitat de cost mínim.
La metodologia d’aprenentat-
ge utilitzada al BiM es basa 
(no exclusivament) en la uti-
lització del mètode holandès 
“steps”: un curs estructurat en 
diferents nivells que serveix 
tant per aprendre a jugar com 
per a perfeccionar el nivell de 

joc. Ha estat provat amb èxit 
per molts clubs  i escoles i està 
guanyant popularitat a tot el 
món. El curs es fa omplint uns 
quaderns en format paper o bé 
via pissarra digital. Mitjançant 
aquest mètode es resolen les 
diferents posicions de dificul-
tat creixent que es plantegen.
Després de la formació teòri-
ca, nois i noies juguen partides 
sobre el tauler entre ells,  sota 
la supervisió del professor que 
els indica què han de millorar, 
com plantejar la partida, qui-
na estratègia és necessària se-
guir, quina és la millor tàctica 
i, en definitiva, com plantejar 
cada posició.
Aquesta part és la que més 
agrada als alumnes perquè és 
on es posen en pràctica els co-
neixements teòrics adquirits 
en les sessions prèvies i perquè 
suposa una participació activa 
de l’alumne en el seu procés 
d’aprenentatge. Normalment 
en cada sessió es destina mit-
ja hora a la formació teòrica i 
mitja a jugar partides.
També juguen per internet i 
fan partides on-line amb juga-
dors de països de tot el món. 
Hi ha plataformes especialit-
zades i gratuïtes on cada nen 
s’inscriu i pot començar a ju-
gar i fer partides immediata-
ment. A partir del seu nivell 
inicial obtenen uns punts que 
van augmentant o disminuint 
en funció de les partides gua-
nyades o perdudes. A més 
d’aquesta manera no juguen 
sempre entre ells.
També es fa ús, segons les 
necessitats de cada grup i de 
cada nen, d’altres materials 
com llibres, fitxes i pàgines 
web especialitzades.

Els escacs a l’institut Badia i Margarit

L’apadrinament lector és una 
activitat cooperativa que es 
realitza en parelles formades 
per alumnes de CFGS d’Edu-
cació Infantil que fan de pa-
drins de lectura i els alumnes 
de P-5 que fan de fillols. El 
fet de ser padrí de lectura re-
presenta que l’alumne padrí 
adquireix el compromís prin-
cipal de vetllar per l’aprenen-
tatge lector del seu fillol. L’aju-
da a aprendre a llegir, alhora 
que mira d’encomanar-li el 
gust per la lectura tot engres-
cant-lo a llegir 
El primer que fan les mestres 

és decidir les parelles lingüís-
tiques, una decisió que es basa 
en el nivell de competència 
lectora d’on parteixen els par-
ticipants. Aquestes parelles 
treballaran juntes tot el curs.
L’activitat es desenvoluparà 
una hora a la setmana, el que 
correspon a la vigent sisena 
hora. Des del moment que co-
mença la sessió, és el fillol el 
que porta el llibre, el qual ha 
estat escollit amb l’ajuda de la 
mestra i del padrí prèviament 
a la sessió. El resultat és molt 
sorprenent tant pel padrí com 
pel fillol.

Apadrinament lector a 
l’Acadèmia Igualada
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S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

El passat dimarts 23 de gener 
van finalitzar les obres de re-
habilitació de l’Estació de tren 
de Sant Martí Sesgueioles, du-
tes a terme per Adif. L’Ajun-
tament serà el responsable 
d’acabar d’enjardinar i fer l’es-
pai de descans.
Aquesta actuació és fruit de la 

decisió que es va prendre en el 
passat procés participatiu del 
municipi, on es va preguntar 
si es volia fer una rehabilitació 
parcial o procedir a l’enderroc 
de l’Estació de tren. 
La rehabilitació va ser l’opció 
guanyadora i és per aquest 
motiu que l’Ajuntament va 
portar a terme les actuacions 
per efectuar aquest resultat.

Acabada la rehabilitació 
de l’Estació de tren de 
Sant Martí Sesgueioles

CALAF / LA VEU 

Aquest diumenge 28 de 
gener, Els Pastorets de 
Calaf han acomiadat la 

temporada amb la darrerea re-
presentació, seguint així la tra-
dició d’anteriors temporades en 
que aquest espectacle nadalenc 
esgota tots els diumenges de ge-
ner per oferir-se a públic molt 
divers i vingut d’arreu. Les re-
presentacions d’aquesta tempo-
rada 2017-2018 van començar 
el dia 17 de desembre amb una 
representació solidària destina-
da parcialment a recaptar fons 
per al nou Hospital Oncològic 
d’Althaia de Manresa i a la que 

es va afegir la representació del 
dia de Nadal i  tots els diumen-
ges de gener del 2018.
Al llarg de la temporada Els 
Pastorets de Calaf han fet sis 
actuacions i han passat pel Ca-
sal de Calaf un total de 2.400 
espectadors. L’èxit també ha 
estat present a les funcions dels 
Pastorets Infantils de Calaf, que 
han rebut un total de 1.300 es-
pectadors. Des de l’organitza-
ció es mostren molt satisfets 
i celebren les xifres en un any 
en què el consum cultural s’es-
tà veient afectat per la situació 
general del país.
Enguany, el públic assistent ha 
valorat especialment les millo-

Els Pastorets de Calaf abaixen el teló 
amb més de 3.700 espectadors

res en l’apartat d’il·luminació 
amb la incorporació de tecno-
logies de darrera generació que 
han arrodonit un producte, 
ja de per sí, molt aconseguit. 
Aquesta aportació, els efectes 
especials i un treball artístic 
amateur però exigent i curós, 
han fet les delícies de públic 
molt divers vingut de tots els 
extrems del territori i han ar-
rencat comentaris elogiosos 
que encoratgen els organitza-
dors a seguir amb la tradició. 
Pastorets de Calaf tanca el teló 
i es posa ja a treballar per a la 
nova temporada per mantenir 
ben viu el seu eslògan de: Ca-
laf, la Capital dels Pastorets.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Durant aquesta primera jor-
nada s’han recollit un total 
d’11 mostres, totes elles al 
nucli i situades al parc de Cal 
Ponsa, plaça Oliveres, carrer 
de Pep Ventura i carrer Isi-
dre Vallès. L’equip encarregat 
de recuperar les mostres de 
defecacions ha estat format 
per un tècnic i un funcionari 
de l’Ajuntament que certifica 
que el procediment és correc-
te. Pròximament s’efectuaran 
les anàlisi d’ADN i, en el cas 
d’identificació de l’animal de 
companyia, el propietari re-
brà la sanció corresponent.
Les recollides de mostres es 
realitzaran periòdica i men-
sualment.

Com funciona la identifica-
ció mitjançant ADN?
El programa, mitjançant una 
recollida de mostres i anàlisi 
posterior d’ADN de les de-
fecacions, permet la identi-
ficació de l’animal i del seu 
propietari. Aquest sistema, 
que funciona amb un codi 
QR en relació a cada animal, 

a més de sancionar les fem-
tes deixades a la via pública, 
també permet la localització 
de l’animal en cas de pèrdua 
i facilita la localització dels 
propietaris en cas d’abando-
nament o maltractament.
Com es detecten els propieta-
ris incívics?
1. Es recullen les mostres (en 
presència de la guàrdia muni-
cipal) de les femtes deixades a 
la via pública.
2. Es transporten les mostres i 
s’analitzen en el laboratori de 
referència.
3. Es compara el perfil genètic 
de la femta amb la base de da-
des i s’identifica l’animal i el 
propietari.
4. El propietari rep la sanció 
corresponent.

Recollida primera mostra 
de defecacions per la seva 
identificació genètica                                                     ANUNCI

Aprovació inicial del Pla Especial en sòl no urbanitzable a l’àmbit de "Cal Bo�er Vell".

L’alcalde president d’aquest ajuntament, el dia 19 de gener de 2018, va dictar la següent resolució: 

“I.- Aprovar inicialment el Pla especial en sòl no urbanitzable a l’àmbit de “Cal Bo�er Vell” de Jorba. 

II.- Sotmetre el Pla especial en sòl no urbanitzable a l’àmbit de “Cal Bo�er Vell” de Jorba, juntament amb 
l’expedient corresponent, a informació pública, per termini d’un mes, mitjançant anunci al Butlletí O�cial de la 
Província, al periòdic La Veu de l’Anoia, i als tauler d’anuncis, físic i electrònic, municipals, a � que qualsevol 
persona interessada pugui examinar-lo i presentar-hi al·legacions. El termini d’informació pública començarà a 
comptar a partir de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí O�cial de la Província.

III.- Sol·licitar informe als següents organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, d’acord amb 
l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme: Agència Catalana de l’Aigua, O�cina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Barcelona (Departament de Territori i Sostenibilitat), Direcció General d’Infraestructu-
res de Mobilitat (Departament de Territori i Sostenibilitat), Direcció General de Desenvolupament Rural (Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació). 

IV.- Noti�car-ho personalment als propietaris de les �nques compreses dins l’àmbit del pla especial, que 
s’indiquen a continuació :

 -   PAS DE NEGA SL (B61708947)
 -  ANOIA CARAVANES SL (B61563920)
 -  BERTA CASAS CASALS (46782762A) 
 -  JUAN CASAS CASALS (46779920J)
 -  XAVIER CASAS CASALS (47812933G)
 -  MARIA CASAS MATA (47112516Y).”.

Aquest és un acte de tràmit, no de�nitiu en via administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, sens 
perjudici que s’hi pugui exercitar el que s’estimi procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 
40.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’expedient es podrà examinar a les o�cines de l’Ajuntament de Jorba, situades al carrer Major, núm. 2 de 
Jorba, de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores, els dimarts de 16 a 18 hores, i els dimecres de 17 a 19 hores, 
així com a la pàgina web www.jorba.cat .

Jorba, 25 de gener de 2018.

La secretària accidental, 
Anna Maria Trull Marlès

Ajuntament de Jorba 
(Anoia)
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CALAF / LA VEU 

La Festa Major d’Hivern, 
“Santa Calamanda”, do-
narà el tret de sortida 

demà dissabte, amb una nova 
edició de l’Escala en Hi-Fi de 
l’Esplai de la Gent Gran que es 
podrà veure a les 18.00 hores a 
la Sala d’actes municipal.
L’endemà diumenge, a partir de 
les 12.30 hores, es farà l’obertu-
ra de les primeres quatre boti-
gues del projecte: “Les botigues 
de la plaça gran, un tresor re-
cuperat”. Un projecte que vol 
convertir els petits comerços 
de la plaça Gran, ara tancats, 
en un projecte museològic que 
exposi les botigues tal com 
eren abans de tancar-les i con-
vertir-les en un atractiu més 
del patrimoni de Calaf.
A les 18.00 hores, el Casal de 
Calaf acollirà un dels grans 
atractius de la programació de 
la Festa Major d’Hivern d’en-
guany: l’espectacle de Tricicle, 
amb l’èxit HITS, la darrera re-
presentació que la companyia 
ha fet per acomiadar-se del 
seu públic, després de més de 
40 anys sobre els escenaris. Tot 
i l’èxit de venta, encara podeu 
adquirir les últimes 100 entra-
des a través del portal entrades.
casaldecalaf.cat.
En paral·lel a l’espectacle, hi 

haurà sessió de ball al Casino 
de Calaf amb “Àlex” a partir de 
les 19.00 hores.
Les propostes més tradicionals 
arribaran dilluns 5 de febrer, 
dia de Santa Calamanda i fes-
tiu a Calaf. Al matí, a les 11.30 
hores, es realitzarà la missa so-
lemne en honor a la patrona 
que anirà seguida d’una nova 
ballada de la Metredansa, un 
ball típicament calafí recuperat 
els últims anys. En acabat, hi 
haurà una ballada de sardanes, 
al Casino de Calaf, organitzada 
per l’entitat Sardanistes de Ca-
laf. A la tarda, cinema infantil 
organitzat per Sismes Cine 
Club amb la pel·lícula ‘La vida 
d’en Carbassó’ que es podrà 
veure a partir de les 18.00 ho-
res al Casal de Calaf.
A aquesta mateixa tarda a les 

19.00h, a la pista de ball del 
Casino de Calaf, començarà un 
concert seguit d’un ball amb 
“Banda Sonora” organitzat per 
la Unió Calafina.
La Festa Major d’Hivern s’allar-
garà fins divendres 9 de febrer, 
que culminarà amb la segona 
‘Nit de l’Esport i la Cultura’ de 
Calaf. Durant aquesta gala, que 
començarà a les 20.00 hores a la 
sala Folch i Torres del Casal de 
Calaf amb una actuació d’en 
Cesk Freixas, es lliuraran els 
premis als calafins i entitats 
que han destacat més durant 
el darrer 2017 tant pel que 
fa a l’esport com en les di-
ferents disciplines culturals. 
També es farà entrega dels 
guardons ‘Premi Alta Segar-
ra de l’Esport’ i ‘Premi Alta 
Segarra de la Cultura’.

Tot a punt per celebrar Santa 
Calamanda, la Festa Major d’Hivern 
de la vila de Calaf CALONGE DE S. / LA VEU 

La Diputació de Barcelo-
na ha lliurat auditories 
de protecció i seguretat 

de dades a Calonge de Segar-
ra. Aquests informes són de 
caràcter biennal i obligatori i 
serveixen per avaluar les me-
sures de seguretat en el trac-
tament de les dades personals 
als municipis.
Les auditories valoren diver-
sos aspectes de protecció i 
seguretat de les dades de ca-
ràcter personal, com ara els re-
quisits formals, el compliment 
dels principis de qualitat de 
les dades, l’atenció dels drets 
dels afectats pel tractament 
de dades i aspectes relatius a 

la seguretat de la informació. 
Els informes ofereixen reco-
manacions i mesures correc-
tores adequades per esmenar 
les possibles deficiències en 
els tractaments, així com reco-
manacions per tal de facilitar 
l’inici de les tasques d’adequa-
ció per al compliment del nou 
Reglament general europeu de 
protecció de dades de caràcter 
personal (RGPD).
La Diputació assessora els 
municipis en l’adequació a la 
normativa de protecció de da-
des de caràcter personal mit-
jançant recomanacions, pro-
postes i models raonats i, en 
el marc del Catàleg de Serveis, 
dona suport a la realització de 
les auditories.

Calonge de Segarra rep les 
auditories de protecció de dades

CALAF / LA VEU 

El proper diumenge, 11 de 
febrer, el Casino de Calaf es 
convertirà en un teatre de Bro-
adway. A partir de les 18.00, 
actors, cantants i ballarins pu-
jaran dalt l’escenari per posar 
en escena “Això és Broadway!”, 
un espectacle dirigit per la di-
rectora calafina, Carme Sala, 
que combina música, cant, 
ball i molt d’humor. A més de 
comptar amb un bon nombre 

d’artistes calafins i de l’Alta 
Segarra, també es podrà gau-
dir de l’especial col·laboració 
d’Imperfectes Klown’s, els pro-
fessors de swing Aleix Leida i 
Cristina Esteve, i les cantants 
Elisabet, d’En Clau de Bages, i 
Mireia Rossich. 
Les entrades anticipades es po-
den comprar a través del web 
del Casino o de tictactiquet.
com. El preu per als socis és de 
12 euros mentre que l’entrada 
general és de 15 euros.

El Casino de Calaf es transformarà 
en un teatre de Broadway

Reserva la teva butaca a:  A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 93 803 75 56

Temporada 
2017 - 2018Anem al teatre!

EL FANTASMA DE CANTERVILLE: Teatre CONDAL
Dia 24 Febrer 2018     Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 18.15h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran
espectacle, al Condal Entrades garantides a platea
L’empresari nord-americà Hiram B. Ortis es trasllada juntament amb la seva família a un antic Castell prop d’Ascot, Anglaterra. Lord Canterville, 
propietari anterior de la mansió, adverteix els nous habitants que el fantasma de Sir Simon Canterville vaga per la casa des que va assassinar la
seva esposa, Lady Eleonore.
Però els nous inquilins, el senyor Otis, la seva esposa  Martha i la seva �lla Virginia, no fan cas de l’advertència, sinó que es burlen constantment d’ell, 
tot i que el fantasma intenta pertorbar la pau de la família per activa i per passiva, per mantenir la seva reputació i el seu honor. 

Repartiment: Joan Pera, Pep Sais, David Olivares, Betsy Túrnez, Elisabet Casanovas, Òscar Castellví  Autor: Joan Yago a partir de l’original d’Oscar Wilde  
Direcció: Josep Maria Mestres

FRANKENSTEIN: Teatre TNC
Dia 10 Març 2018      Viatge - Espectacle   Hora Sortida: 17.45 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, 
al TNC Entrades garantides a platea
L’any 1818, Mary Shelley va dotar d’una vida perdurable el seu cèlebre monstre, que amb la seva multiplicitat orgànica acabaria esdevenint un 
mite fonamental de la nova societat contemporània, abocada a un replantejament profund de les construccions d’identitat en el nou món 
marcat per la industrialització i la reorganització dels poders fàctics.
Dos-cents anys després de la primera publicació de la novel·la, la directora Carme Portaceli porta a escena la història d’aquest Prometeu modern 
amb una dramatúrgia de Guillem Morales (director i guionista de la premiada pel·lícula Los ojos de Julia) que indaga en els territoris més 
tenebrosos de la humanitat ferida del mite
 Fitxa artística Joel Joan, Àngel Llàcer, Lluís Marco, Albert Triola, Magda Puig Autoria Mary Shelley Direcció Carme Portaceli Adaptació Guillem 
Morales



L’Igualada Rigat encara no coneix la victòria en el 2018. / JOAN GUASCH

El Lleida torna a derrotar l’Igualada Rigat, ara a l’OK Lliga
HOQUEI / LA VEU 

La victòria se li resisteix 
a l’Igualada en aquesta 
segona volta del campi-

onat. Els arlequinats van caure 
ahir a casa davant del Lleida 
Llista per 1-4.  L’Igualada Ri-
gat, que ha marcat només dos 
gols en els últims tres partits, 
va trobar a faltar el factor ‘ki-
ller’ dins l’àrea davant un Llei-
da que ben aviat va tenir el 
partit on volia.
El partit va començar amb un 
gol dels llistats als 53 segons de 
joc. La diana de Jordi Creus va 
ser un cop dur pels homes de 
Ferran López, que després de 
dos minuts elèctrics on podri-
en haver empatat, es van refre-
dar i malgrat generar ocasions 
de gol, transformar-les es va 
fer molt difícil.
El partit es va trencar al minut 
11, quan primer Jordi Creus 
i després César Candanedo, 
van establir el 0 a 3 favorable 
al Lleida Llista, que satisfet 
amb el resultat, va defensar-lo 
durant els minuts que queda-
ven de partit, sense buscar el 
quart amb entusiasme. L’Igua-
lada, poc afortunat de cara al 
gol, no va poder revertir el 0 
a 3, resultat amb el que es va 
arribar al descans.
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L’Igualada Femení HCP 
continua sumant

A la represa, Met Molas va 
veure la targeta blava per una 
falta sobre Darío Giménez. 
Va ser el propi argentí qui va 
aprofitar la falta directa a con-
tinuació per posar el 0 a 4. El 
guió del partit va ser calcat al 
de la primera part fins al tram 
dels últims deu minuts: un 
Igualada que trobava a faltar 
l’encert a porteria i un Lleida 
molt còmode amb una renda 
de quatre gols a favor.
Al minut 39, Jordi Méndez, 
que ja havia tingut dues ocasi-
ons clares, va marcar el gol de 
l’Igualada i va posar els ner-

vis al Lleida. Només 3 minuts 
més tard, César Candanedo 
va veure la targeta blava però 
no va haver-hi falta directa 
per l’Igualada; però immedia-
tament a la jugada següent, la 
parella arbitral va assenyalar 
un penal favorable a l’Igua-
lada, però el pal va escopir el 
potent xut de ‘Tety’ Vives. A 
falta de quatre minuts pel fi-
nal, Sergi Pla va anotar el que 
hauria estat el segon gol de 
l’Igualada, però els àrbitres 
van considerar que la pilota 
no havia entrat i per tant, el 
gol no va pujar al marcador.

L’argentí Darío Giménez va 
veure la blava al minut 48, cosa 
que li va donar una nova oca-
sió a pilota aturada a l’Iguala-
da, però Sergi Pla no va batre 
a Lluís Tomàs en la que va ser 
l’última ocasió del partit.
L’entrenador de l’Igualada, 
Ferran López, va considerar 
que “el 0 a 3 ha estat molt im-
merescut” i que l’equip havia 
acusat la falta d’encert. “És 
qüestió d’entrenar-ho, treba-
llar-ho i posar-hi el punt d’in-
tenció”, va explicar.
L’Igualada jugarà a la pista del 
CP Voltregà el proper dissabte.

FITXA TÈCNICA 
IHC RIGAT 1 (0/1):  Elagi, 
Molas, Miquel, Pla i O.Vives, 
equip inicial. Bars, Tety, Mén-
dez (1). Prats i Del Valle.
LLEIDA 4 (3/1):  Ll. Tomàs, 
Cañellas, Creus (2), Dario (1) 
i A. Tomàs, equip inicial. Can-
danedo (1), B. Di Benedetto, 
R.Di Benedetto, Mataix.

OK Lliga

Jornada 17 
Igualada  1 · 4  Lleida
FC Barcelona  5 · 1  Vendrell
Vic  3 · 3  Girona
PAS Alcoy  3 · 3  Noia
CH Lloret  2 · 2  CP Voltregà
CH Caldes  2 · 2  CE Arenys
Reus  7 · 5  AsturHockey
HC Liceo  4 · 2  Palafrugell

Jornada 18
Lleida -  Vic
CP Voltregà -  Igualada
AsturHockey  -  PAS Alcoy
Palafrugell  -  Reus
Vendrell -  HC Liceo
CE Arenys -  FC Barcelona
Girona -  CH Caldes
Noia -  CH Lloret

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  HC Liceo 48 18 16 0 2 83 30 53
2  FC Barcelona 47 18 15 2 1 74 18 56
3  Reus 42 18 14 0 4 78 45 33
4  Girona 31 18 9 4 5 51 38 13
5  Noia 30 18 8 6 4 49 43 6
6  Lleida 28 18 8 4 6 61 57 4
7  Vendrell 27 18 8 3 7 48 50 -2
8  Igualada 26 18 8 2 8 42 37 5
9  PAS Alcoy 24 18 7 3 8 49 52 -3
10  CH Caldes 23 18 6 5 7 44 47 -3
11  CP Voltregà 23 18 6 5 7 43 53 -10
12  CH Lloret 18 18 5 3 10 32 46 -14
13  Vic 17 18 4 5 9 35 50 -15
14  CE Arenys 11 18 3 2 13 26 60 -34
15  Palafrugell 8 18 2 2 14 31 62 -31
16  AsturHockey 5 18 1 2 15 40 98 -58

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Femení HCP 
supera al CP Vilanova i 
compta els seus partits 

per victòries en la segona fase 
de Nacional Catalana, amb els 
millors de la categoria.
Molt bon partit de les noies de 
Maria Fernàndez “Pulgui” que 
van superar l’equip verd, que 
venia amb dues jugadores del 
primer equip de l’OKlliga per 
reforçar l’equip filial.
Obria la llauna la Marina 
Asensi amb el primer gol. A 
continuació era la Marta So-
ler amb el segon. I l’Abril Bat-
lle donava un bon avantatge a 
l’equip igualadí posant el 3-0 al 
lluminós de Les Comes.
Escurçava distàncies l’equip 
visitant, però el gol de la igua-
ladina Elba Garreta deixava 
el marcador en un clar 4-1 al 
descans.
El Vilanova marcava dos gols 
per posar-se a un de l’empat, 
però l’Anna Carranza recupe-
rava part de la diferència entre 
ambdós equips. Les visitants 

volien la victòria i tornaven a 
apropar-se a l’empat. L’àrbitre 
assenyalava penal en contra 
les iguladines. El penal, llençat 
per la Pati Miret, l’aturava una 
estelar Laia Navarrete. Amb el 
5-4 les igualadines arribaven a 
les deu faltes. La falta directa, 
favorable al Vilanova y picada 
per la Maria Córdoba, la tor-
nava a refusar, per la desespe-
ració de les visitants, la porte-
ra igualadina evitant l’empat.
En el tram final del partit, la 
Marta Soler marcava el defi-
nitiu 6-4, molt important per 
mantenir les opcions d’ascens 
a l’OKlliga femenina.

L’Igualada HC i Aigua de Rigat signen 
un patrocini per a dues temporades

Temporada 2017-18

 - Data: 19-02-2018
 - 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.- Lectura i aprovació, si s'escau, de l’acta de l’assemblea  
 ordinària anterior.
 2.- Pressupost per a la temporada 2017-18.
 3.- Loteria de Nadal o altres possibles sortejos o paneres.
 4.- Precs i preguntes.

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA 
GENERAL ORDINÀRIA 

HOQUEI / LA VEU 

A la signatura van ser-hi 
presents el president 
del club, Manel Burón 

i també dos representants d’Ai-
gua de Rigat, el seu conseller 
delegat Xavier Ventanyol i Da-
vid Gall, gerent de l’empresa a 
Igualada.
Ventanyol va explicar que “la 
nostra companyia té uns re-
sultats que ens permeten pa-
trocinar institucions que com 
nosaltres, són d’Igualada. Cre-
iem que el club d’hoquei és una 
entitat que val la pena recolzar”. 
L’aportació de l’empresa per-
metrà cobrir el pressupost que 
no es va aprovar l’assemblea de 
socis el passat mes d’octubre i 
que van posar en alerta de la 
situació econòmica del club.
El logo d’Aigua de Rigat ja s’ha 
instal·lat al cercle central del 
terratzo de Les Comes i des del 
passat dissabte, els jugadors del 
primer equip ja juguen amb les 
noves equipacions on també hi 
ha la marca del nou patrocina-
dor del club igualadí.



El CF Igualada suma ja set partits consecutius sense perdre

Una jugada del CFI, diumenge passat a les Comes. Foto: Joan Guasch.

PERE SANTANO / LA VEU 

E ls igualadins van su-
mar davant l’Andorra 
un punt i, augmenten 

fins als set, els partits consecu-
tius sense conèixer la derrota.
Els blaus encaraven el matx 
sabent que els tres punts eren 
vitals per seguir optant a les 
places capdavanteres de la 
lliga. Els primers minuts van 
ser molt embogits i ambdós 
equips aconseguien arribat a 
les àrees amb facilitat, tot i no 
generar ocasions molt clares 
de perill. No obstant, a mida 
que anaven passant els mi-
nuts, els igualadins van anar 
dominant el joc, a partir de la 
passada.
Amb aquest panorama, al 
minut 15, Eloi va llençar una 
falta, que desviada per la tan-
ca defensiva, entrava a la pi-
lota andorrana. Els de Mestre 
s’avançaven al marcador i, 
això va provocar que el do-
mini encara s’incrementés 
més. Els visitants buscaven 
els errors locals i intentaven 
fer perill en pilotes penjades 
a l’àrea. En una d’aquestes ju-
gades, Javi es va haver de lluir, 
al minut 37. Els últims minuts 
de la primera part es van en-
callar i cap dels dos equips va 
saber trobar la tecla per fer 
perill a la porteria contrària. 
I l’enfrontament se’n va anar 
al descans amb l’avantatge per 
als anoiencs.
A la represa, els andorrans van 
sortir amb molta més intensi-
tat forçant la sortida de pilota 
blava. Amb aquesta dinàmica, 
els primers quinze minuts de 
la segona part van ser molt in-
còmodes pels locals. Tot i això, 
els de Mestre van aconseguir 

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 19
FC Fruitosenc 1 · 4  Can Parellada
CE Manresa B 3 · 3  Viladecavalls
UE Aviá B 0 · 2  CE Suria
CE Navás 3 · 1  Sant Pere Nord
CE Puigreig 1 · 0  CCF Puigcerdá
CF Santpedor 1 · 0  CE Moiá
Ignasi Puig 2 · 2  CE Marganell
UD Calaf 1 · 2  Juan XIII
FC Pirinaica 2 · 0  CF Cardona

Jornada 20
FC Fruitosenc -  FC Pirinaica
Can Parellada -  CE Manresa B
Viladecavalls  -  UE Aviá B
CE Suria -  CE Navás
Sant Pere Nord -  CE Puigreig
CCF Puigcerdá -  CF Santpedor
CE Moiá -  Ignasi Puig
CE Marganell -  UD Calaf
Juan XIII -  CF Cardona

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 19
CD Cervelló 2 · 2  AE Abrera
Levante Planas 0 · 0  UE Torrelles
CF Olesa 1 · 5  UD Málaga
CF Pallejá 4 · 1  Viladecans UD B
Sant Esteve 7 · 5  UD San Mauro B
Castelldefels B 2 · 2  PR Sant Feliu
SV Horts 1 · 2  Martorell CF
Sant Andreu B 3 · 3  CF Corbera
Vallirana CF 1 · 1  Can Roca 74

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 19
CF Igualada 1 · 1  FC Andorra
UE Rapitenca 4 · 0  AC Alpicat
Sant Ildefons 0 · 1  Lleida ECF B
Valls UE 3 · 1  CD Tortosa
Vista Alegre 5 · 2  Vilaseca CF
Viladecans UD 2 · 0  U. Bellvitge
UE Sants 0 · 1  San Cristóbal
CE Efac 1 · 0  FC Martinenc
B Blanques 1 · 3  CF Balaguer

Jornada 20
CF Igualada -  B Blanques
FC Andorra -  UE Rapitenca
AC Alpicat -  Sant Ildefons
Lleida ECF B -  Valls UE
CD Tortosa -  Vista Alegre
Vilaseca CF -  Viladecans UD
U. Bellvitge -  UE Sants
San Cristóbal -  CE Efac
FC Martinenc -  CF Balaguer

Jornada 20
CD Cervelló -  Vallirana CF
AE Abrera -  Levante Planas
UE Torrelles -  CF Olesa
UD Málaga -  CF Pallejá
Viladecans B -  Sant Esteve
San Mauro B -  Castelldefels B
PR Sant Feliu -  SV Horts
Martorell CF -  Sant Andreu B
CF Corbera -  Can Roca 74

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 19
AE Piera 1 · 0  Riudebitlles
CE Ódena 0 · 2  UE Sitges
UE Martinenca 0 · 3  CF Cubelles
AE Munia 3 · 3  FC Hortonenc
UD San Mauro 1 · 1  J Ribetana
CE Anoia 3 · 1  CF La Pobla
CF Mediona 1 · 5  AE Moja
Sant Pere Ajr.  CE Olivella
Montserrat 1 · 2  CD Ribes

Jornada 20
AE Piera -  Montserrat
Riudebitlles -  CE Ódena
UE Sitges -  UE Martinenca
CF Cubelles -  AE Munia
FC Hortonenc -  UD San Mauro
J Ribetana   -  CE Anoia
CF La Pobla -  CF Mediona
AE Moja -  Sant Pere
CE Olivella -  CD Ribes

   PT. j g e p gf gc df
1  CE Seagull 36 16 11 3 2 44 9 35
2  FC Barcelona B 36 16 11 3 2 44 12 32
3  UD Collerense 34 16 11 1 4 43 16 27
4  RCD Espanyol B 34 16 10 4 2 28 11 17
5  SE AEM 32 16 10 2 4 39 17 22
6  CE Europa 28 16 8 4 4 34 27 7
7  Son Sardina 26 16 7 5 4 25 24 1
8  CF Igualada 18 16 5 3 8 21 33 -12
9  CF Pallejá 16 16 5 1 10 28 42 -14
10  Sant Gabriel 15 16 4 3 9 26 28 -2
11  Pardinyes CF 13 16 3 4 9 17 37 -20
12  Levante Planas 10 16 1 7 8 14 42 -28
13  Sp Mahón 8 16 1 5 10 8 42 -34
14  P Ferranca 7 16 2 1 13 21 52 -31

futbol 2A NACIONAL F.

Jornada 16 
Collerense  2 · 3  CE Europa
CE Seagull  3 · 0  Son Sardina
Sant Gabriel  2 · 0  Levante Planas
P Ferranca  1 · 3  CF Igualada
Sp Mahón  1 · 1  RCD Espanyol B
SE AEM Lleida  6 · 4  CF Pallejá
Pardinyes CF  1 · 4  FC Barcelona B

Jornada 17  
CE Europa -  P Ferranca
CF Pallejá -  UD Collerense
FC Barcelona B -  SE AEM Lleida
Espanyol B -  Pardinyes CF
Son Sardina -  Sp Mahón
Levante Planas -  CE Seagull
CF Igualada -  Sant Gabriel

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  CF Cubelles 49 19 16 1 2 61 16 45
2  UD San Mauro 48 19 15 3 1 75 24 51
3  UE Sitges 48 19 15 3 1 54 17 37
4  J Ribetana 41 19 13 2 4 56 26 30
5  CE Anoia 40 19 13 1 5 52 37 15
6  AE Moja 38 19 11 5 3 63 30 33
7  CE Ódena 30 19 9 3 7 56 37 19
8  CF Mediona 25 19 8 1 10 41 60 -19
9  CE Olivella 22 18 6 4 8 35 46 -11
10  CD Ribes 21 19 6 3 10 28 39 -11
11  Riudebitlles 21 19 7 0 12 30 47 -17
12  AE Piera 19 19 6 1 12 44 57 -13
13  AE Munia 18 19 5 3 11 37 73 -36
14  UDM Igualada 15 19 4 3 12 35 46 -11
15  FC Hortonenc 15 19 4 3 12 38 60 -22
16  Sant Pere 14 18 3 5 10 30 52 -22
17  CF La Pobla 12 19 3 3 13 31 59 -28
18  UE Martinenca 11 19 3 2 14 24 64 -40

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martorell CF 43 19 13 4 2 54 14 40
2  UD Málaga 41 19 12 5 2 58 26 32
3  CF Pallejá 39 19 13 0 6 37 24 13
4  SV Horts 34 19 10 4 5 43 29 14
5  Levante Planas 33 19 9 6 4 31 20 11
6  Vallirana CF 32 19 9 5 5 36 30 6
7  Sant Andreu B 32 19 10 2 7 47 47 0
8  CF Corbera 28 19 8 4 7 43 37 6
9  Castelldefels B 28 19 7 7 5 30 31 -1
10  PR Sant Feliu 26 19 7 5 7 40 33 7
11  Viladecans B 26 19 7 5 7 39 36 3
12  CF Olesa 25 19 7 4 8 34 53 -19
13  UE Torrelles 18 19 4 6 9 23 34 -11
14  Can Roca 74 17 19 3 8 8 26 41 -15
15  AE Abrera 16 19 4 4 11 27 42 -15
16  Sant Esteve 15 19 4 3 12 44 54 -10
17  San Mauro B 11 19 3 2 14 30 50 -20
18  CD Cervelló 10 19 2 4 13 23 64 -41

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Juan XIII 43 19 13 4 2 44 18 26
2  Viladecavalls 40 19 12 4 3 44 24 20
3  FC Pirinaica 39 19 12 3 4 40 25 15
4  Can Parellada 38 19 11 5 3 39 25 14
5  CF Cardona 35 19 10 5 4 36 25 11
6  CE Suria 33 19 9 6 4 35 29 6
7  UD Calaf 27 18 7 6 5 44 37 7
8  Sant Pere Nord 27 19 7 6 6 41 39 2
9  CE Puigreig 24 19 6 6 7 32 30 2
10  CE Navás 24 18 7 3 8 20 30 -10
11  CE Manresa B 23 19 6 5 8 39 43 -4
12  CE Marganell 22 19 6 4 9 24 26 -2
13  UE Aviá B 18 18 5 3 10 29 34 -5
14  FC Fruitosenc 15 19 4 3 12 27 40 -13
15  Ignasi Puig 14 18 1 11 6 29 36 -7
16  Puigcerdá 14 17 4 2 11 15 33 -18
17  CF Santpedor 14 19 3 5 11 24 49 -25
18  CE Moiá 11 19 2 5 12 21 40 -19

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  San Cristóbal 41 19 13 2 4 38 18 20
2  Viladecans UD 37 19 11 4 4 27 14 13
3  UE Sants 37 19 11 4 4 20 16 4
4  CE Efac 35 19 11 2 6 34 21 13
5  FC Martinenc 33 19 10 3 6 35 18 17
6  FC Andorra 33 18 9 6 3 23 15 8
7  CF Igualada 32 19 9 5 5 26 20 6
8  Lleida ECF B 29 19 8 5 6 29 28 1
9  B Blanques 27 19 8 3 8 27 31 -4
10  CF Balaguer 25 19 6 7 6 28 28 0
11  AC Alpicat 24 19 5 9 5 18 24 -6
12  Sant Ildefons 22 19 6 4 9 25 22 3
13  UE Rapitenca 21 19 6 3 10 17 27 -10
14  Vista Alegre 20 19 5 5 9 28 29 -1
15  Vilaseca CF 16 18 4 4 10 18 32 -14
16  U. Bellvitge 15 19 3 6 10 19 31 -12
17  CD Tortosa 14 19 3 5 11 21 42 -21
18  Valls UE 9 19 2 3 14 21 38 -17

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 18
Vilanova Camí   -  CE Carme
CF Vallbona   -  CF La Llacuna
Ateneu -  FC Fátima
Masquefa CE -  CF Montbui
CF La Paz -  CF Capellades
UE Tous -  FC Masquefa
Host Pierola -  Cabrera CE
UD La Torre -  UD Rebrot

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  CF Capellades 43 17 14 1 2 64 18 46
2  FC Masquefa 42 17 13 3 1 60 14 46
3  CE Carme 42 17 13 3 1 50 17 33
4  Host Pierola 32 17 10 2 5 59 26 33
5  Vilanova Camí 32 17 10 2 5 41 29 12
6  UE Tous 29 17 9 2 6 36 34 2
7  UD Rebrot 27 17 8 3 6 47 38 9
8  Ateneu 24 17 8 0 9 36 48 -12
9  FC Fátima 23 17 7 2 8 47 34 13
10  UD La Torre 23 17 7 2 8 32 42 -10
11  CF Montbui 16 17 4 4 9 22 46 -24
12  CF La Paz 14 17 4 2 11 29 51 -22
13  Cabrera CE 12 17 2 6 9 33 53 -20
14  Masquefa CE 12 16 3 3 10 15 42 -27
15  CF La Llacuna 8 17 1 5 11 18 50 -32
16  CF Vallbona 4 16 0 4 12 17 64 -47

Jornada 17 
Vilanova Camí    2 · 0  CF Vallbona
CF La Llacuna    2 · 4  Ateneu
FC Fátima  4 · 0  Masquefa CE
CF Montbui    3 · 2  CF La Paz
CF Capellades  3 · 0  UE Tous
FC Masquefa  2 · 2  Host Pierola
Cabrera CE  2 · 3  UD La Torre
CE Carme  2 · 1  UD Rebrot

38  |  ESPORTS Divendres, 2 de febrer de 2018

aguantar l’escomesa i amb el 
doble canvi de Peña i Martí, 
l’Igualada va tornar a domi-
nar. Al minut 66, en una sorti-
da visitant, Martí va robar i va 
tenir l’ocasió per augmentar la 
diferència, però el porter la va 
aturar. El partit seguia obert.
Cada vegada s’anava intensi-
ficant més l’enfrontament, per 
part dels dos equips. L’ An-
dorra penjava moltes pilotes a 
l’àrea i els blaus patien. L’equip 
de Mestre intentava fer-se fort 
a la seva pròpia porteria, per a 
no encaixar cap gol.
Els últims minuts van ser difí-
cils, però l’Andorra no aconse-
guia generar ocasions de gol.
Malauradament, al minut 90, 
en una jugada aïllada, van 

aconseguir empatar el matx 
després d’un xut que es va en-
verinar al tocar en un jugador 
local. Un gerro d’aigua freda, 
després del partit que s’havia 
vist a Les Comes.
Amb aquest resultat, el CF 
Igualada es manté a la sisena 
posició amb 32 punts. Diu-
menge vinent, els blaus reben 
a Les Comes al Borges Blan-
ques, equip de la zona mitja 
de la classificació.

Remuntada de l’equip femení 
en un gran partit

El CFI femení de 2a Nacional 
sabia que el partit al camp de 
la Peña Ferranca era determi-
nant per a poder encarar la 

temporada mirant cap a dalt.
No obstant, el partit no va co-
mençar bé per les blaves, tot i 
fer un primers minuts bons, 
l’equip no trobava el camí per 
generar bones ocasions de gol. 
Al minut 35, i després d’un 
possible fora de joc, que va ge-
nerar molta polèmica, l’equip 
local s’avançava al marcador. 
Però quan tot semblava que 
així s’arribaria al descans, Ma-
riona, en una pilota en pro-
funditat, es va quedar sola da-
vant la porteria i amb un fort 
xut creuat va posar l’empat 
just abans del minut 45.
A la represa, les blaves van 
sortir amb les idees clares, 
amb un canvi en el dibuix tàc-
tic i el moviment de banque-

tes, que van servir per posar 
camí a la victòria.
Al minut 55, després d’una ju-
gada personal de Bernadí per 
banda dreta, va centrar cap a 
Jana Marimon, que dins de 
l’àrea petita no va perdona i 
avançava al conjunt de Jordi 
Torres al marcador. Però no 
va acabar aquí, perquè vuit 
minuts més tard, Bernadí de 
nou, es desfeia de la seva rival 
a la frontal de l’àrea i feia un 
xut posant la pilota a l’escaire 
de la porteria!
En els últims minuts, les bla-
ves van dominar la pilota sen-
se arriscar en el seu joc i sent 
fiables defensivament.
Amb aquesta victòria, l’equip 
aconsegueix allunyar-se a vuit 
punts de les posicions de des-
cens i recupera la vuitena po-
sició a la classificació.
Alineació: Noelia, Ortiz, Aina, 
Cubi, Elena, Núria, Marcet, 
Bernadí (1), Judit, Aroney i 
Mariona (1). També van par-
ticipar: Júlia, Esther, Jana (1) i 
Míriam. 
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BÀSQUET / LA VEU 

Inici fulgurant del CB 
Igualada que amb un 14-3 
dominava tots els aspectes 

del joc, però poc a poc El Oli-
var va ajustar la seva defensa i 
va començar a córrer fet que 
posava en problemes als lo-
cals, 39-43 al descans.
Faltava més intensitat en el 
joc, més rebot i agressivitat en 
defensa per parar la qualitat 
del rival, i de mica en mica es 
va anar aconseguint fins arri-

El CB Igualada supera El Olivar i 
es manté a la zona alta de la taula

bar a un final molt ajustat en 
què l’equip es va saber sacrifi-
car per tirar endavant una vic-
tòria molt costosa i valuosa. 
Seguim en la bona dinàmica 
de victòries i cal destacar que 
aquest proper cap de setmana 
3-4 de febrer l’equip juga la fi-
nal a 4 EBA a Quart, una fita 
històrica i que és un gran èxit 
de l’equip.
CB Igualada: Riu R (2), Bur-
gès E (2), Carrión S (3), Torres 

   j g p gf gc df
1  FUE Vic 15 12 3 1295 1058 237
2  Pardinyes 15 12 3 1115 983 132
3  CB Igualada 15 11 4 1177 1029 148
4  Valls UE 15 11 4 1192 1087 105
5  Bahía Palma 15 11 4 1171 1098 73
6  CB Mollet 15 10 5 1146 1094 52
7  CB Cornellá 15 8 7 1096 1082 14
8  El Olivar 15 6 9 1186 1187 -1
9  Mataró 15 6 9 1046 1079 -33
10  Castellbisbal 15 4 11 1058 1187 -129
11  Cerdanyola AE 15 4 11 911 1088 -177
12  CB Salt 15 4 11 1006 1184 -178
13  JAC Sants 15 3 12 987 1084 -97
14  BCM Andorra 15 3 12 1026 1172 -146

Lliga EBA
Jornada 14
CB Igualada   77 · 75  El Olivar
Cerdanyola AE 64 · 66  CB Mollet
Pardinyes 85 · 69  Castellbisbal
Valls UE 93 · 81  FUE Vic
CB Salt   63 · 89  BCM Andorra
CB Cornellá 81 · 49  JAC Sants
Bahía Palma 70 · 67  Mataró

Jornada 15
Bahía Palma -  CB Igualada
Mataró -  CB Cornellá
JAC Sants -  CB Salt
BCM Andorra -  Valls UE
FUE Vic   -  Pardinyes
Castellbisbal -  Cerdanyola AE
CB Mollet   -  El Olivar 

J - Benito M (5), Fons C (14), 
Garcia M.A. (15), Gual A (11), 
Farrés S - Matencio A (0), Te-
jero E (20), Camí P (5).

/ JOAN GUASCH

El CBI femení perd de 20 punts 
a Mataró
BÀSQUET / LA VEU 

Partit de lluita i treball 
per part del conjunt 
igualadí fins a l’últim 

quart, on s’arriba amb avantat-
ja d’un punt per part de l’equip 
de l’Anoia. Un darrer quart 
on l’equip Mataroní fa valer la 

seva potencia física i el seu joc, 
en el qual aconsegueix els ma-
teixos punts que portava fins a 
aquell moment, marca distan-
cies al marcador i aconsegueix 
una como victòria reflectint un 
marcador final massa generós 
pel que havia estat el partir en 

Una derrota i una victòria 
per al Vilanova Bàsquet 
BÀSQUET / LA VEU 

L’equip cadet masculí va 
assolir una important 
victòria a casa del EEM 

MEDIONA per 31 a 61, con-
solidant així el liderat del seu 
grup.
Al primer quart els nois van 
sortir adormits i el rival va 
agafar 10 punts d’avantatge 12 
a 2, però a partir del segon van 
reaccionar i van passar per so-
bre del rival, amb un bon joc 
en equip on tots els jugadors 
aporten.
Van jugar Adrià Sala, Arnau 
Cano, Cristian Martínez, Edu-
ard Vives, Pau Pons, G. Paoli, 
Gregor Palacio i Carlos Loren-
zo. Entrenador Aitor Iglesias.
Parcials 12-2, 10-27, 7-14 i 
2-18
La decepció de la jornada va 
arribar amb la segona derro-
ta de la temporada de l’equip 
sènior femení davant d’un dels 
equips forts del grup el PE-
TROPINTO ASFE SALLENT 
per 58-55.
Partit marcat per la falta de 
efectius de nou, amb només 
sis jugadores sèniors i dues 
cadets.
El primer quart va caure clara-
ment del costat de les vilano-
vines 12-21 amb un joc molt 
consistent. El segon va ser just 

a l’inrevés 20-11 i així es va ar-
ribar al descans amb empat a 
32.
El tercer va ser d’igualtat to-
tal i es va encarar el definitiu 
amb tot per decidir. A pesar 
del cansament acumulat, el 
marcador a 4 minuts del final 
47-54, feia pensar en una altre 
victòria, però l’eliminació per 
5 faltes de 3 jugadores i el fet 
que  fins al final només van 
poder anotar un punt més, va 
fer possible que l’equip local 
donés la volta al marcador.
Van jugar Marina Espejo (5), 
Clara Bargalló (23), Clàudia 
Oller (9), Clàudia Miramunt 
(12), Anna Palacios, Núria 
Torrens (6), María Palacios i 
Alexandra Vives. Entrenador 
Alexey Domènech.
Parcials 12-21, 20-11, 11-11 i 
15-12.

BÀSQUET / LA VEU 

Victòria còmoda de 
l’equip Sots-21 amb 
un resultat final de 

116 a 17. Marcador rècord en 
tota la història del club fins el 
dia d’avui. El fet que quatre 
jugadors encistellessin més 
de 20 punts demostra la gran 
efectivitat que va tenir l’equip 
tant en tirs de dos com de tres 
aconseguint una mitjana de 
29 punts per període que jun-
tament amb una bona defen-
sa i les sortides en contraatac 
propiciaren cistelles fàcils. 
Malgrat aquesta gran victòria 
caldrà continuar treballant 
per ser cada dia una mica mi-
llors ja que la 2ª volta és pre-
senta amb el gran al·licient de 
donar un pas de gegant amb 
l’objectiu d’acabar la lliga el 
més amunt possible.

Com anècdota cal destacar 
que els 99 punts de diferència 
en el marcador, superen l’an-
terior rècord en possessió de 
l’equip Cadet Femení que te-
nia des del dia 17 de febrer de 
l’any 2013, amb 85 punts de 
diferència (90 a 5).
Els 116 punts encistellats 
també superen un altre rè-
cord del club, que en aquesta 
ocasió tenia l’equip Sots-25 
amb 106 punts, aconseguits el 
dia 10 de novembre de 2013.
A nivell individual, en Gui-
llem Jorba amb els 31 punts 
encistellats, va aconseguir la 
millor anotació d’un jugador 
en el seu partit de debut amb 
un equip del club.
Van jugar: Jorba (31), Rosich 
(23), Vidal (12), Poncell (21), 
Torrens (25), Calle (2), Fuen-
tes i Torrallardona (2).

Escandalosa victòria del 
sots-21 de l’Òdena CB 
(116-17)

els tres primers quarts.
Parcials: (15-13) (8-11) (13-13) 
(35-14).
Anotadores: Carner (9), Aldo-
mà (-), Soler (13), Amatllé (-), 
Jané (6), Lamolla (4), Figueras 
(-), Carrasco (8), Fernández (-), 
Roda (1) Diaz (6) Talasimov (4).

Empat en un partit intens del 
Waterpolo Igualada
WATERPOLO / LA VEU 

E l passat dissabte 27 de 
gener els waterpolistes 
de la categoria absolu-

ta masculina del CNI va ju-
gar contra l’equip de Banyo-
les, un dels rivals directes en 
la classificació general, amb 
un resultat final de 9-9. 
Va ser un patit molt lluitat on 
en un inici, l’equip de Banyo-
les es va mostrar superior, 
en el marcador amb un 4-1. 
Però a mesura que anaven 
passant els minuts,  al segon 
i tercer període l’equip visi-
tant va començar a treballar 

en defensa i evitar que de 
l’equip local marqués, però 
amb més intensitat en les 
jugades d’home de menys ja 
que l’equip de l’estany va dis-
posar de quinze jugades amb 
superioritat i l’equip igualadí 
de set. Per part de l’equip de 
M. Tolosa, es van aprofitar 
les oportunitats que sorgien 
en el partit per tal de poder 
empatar-lo.  
L’equip de waterpolo del 
Club Natació Igualada va 
setè en la classificació gene-
ral per sota del Club Espor-

tiu Picornell i per sobre del 
Club Natació Mataró B.
Parcials:4-1, 1-3, 2-2, 2-3 
Alineació CNI: D.Honto-
ria(porter), E.Noguera(2), 
D.Pelejà(2), J.Burgues, R.Ca-
laf(2), J.Soler, Q.Vilarrubias 
(1), T.Mallofré(1), A.Boix, 
M.Badia, K.Casado, P.Perez, 
P.Gómez(porter) i com a en-
trenador M.Tolosa 
El proper partit serà dis-
sabte 10 de Febrer contra 
el Club Natació Mataró B, a 
les 19:45h a la piscina de les 
Comes. 
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El CAI Triatló Petromiralles participa a la 25a 
edició de la Duatló de Reus 

Reconeixement al Moto 
Club Igualada a la 
Gala dels CampionsMOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Vendée, Monpellier, 
Toulouse i ara el trial 
d’Estrasburg comple-

tant així quatre triomfs con-
secutius del pierenc Toni Bou 
amb Honda, aconseguint el 
seu particular pòquer francès 
en el campionat del món de 
trial indoor.
El pavelló Zenith d’Estras-
boug de tipus multifuncional 
que és el de major capacitat de 
França d’aquestes característi-
ques, va comptar amb l’assis-
tència de 4.800 espectadors 
que van poder gaudir de l’es-
pectacle trialer del pilot ano-
ienc, guanyant per davant de 
Miquel Gelabert amb Sherco i 
Adam Raga amb TRS.
Una vegada acabat el trial, 
Bou deia: “Estic molt content, 
molt. Físicament ha estat un 
trial molt exigent i, amb els 
meus problemes en els braços, 
no he entrenat tota la setmana 

El Jorba Solà Sènior Masculí jugarà la 
fase d’ascens a primera catalana

Pòquer francès de victòries de Toni 
Bou en el mundial indoor de trial

per no carregar-los en excés. 
Ha estat molt difícil, perquè 
quan tens problemes, tot és 
molt més complicat. Tècnica-
ment ha estat molt difícil, so-
bretot la semifinal. Adam no 
ha comès errors i per aquesta 
raó m’he classificat per un sol 
punt de diferència. En l’última 
zona he intentat sortir a temps, 
però m’ha faltat un segon he 
forçat i ha sortit bé. Vull feli-
citar Miquel Gelabert per la 
seva primera final i el podi. 

Jo he fet molt bones zones al 
principi per poder marcar di-
ferències. Estic satisfet de com 
he anat avui, per aconseguir la 
victòria, perquè em va molt bé 
per al campionat”.
Aquest diumenge a la tarda al 
Palau Sant Jordi barcelonès es 
disputarà la cinquena prova 
d’aquest campionat que a ben 
segur comptarà amb l’assis-
tència de forces espectadors 
anoiencs amb massiva assis-
tència de pierencs.

MOTOR / LA VEU 

E l passat dissabte dia 13 
de gener es va dur a 
terme la Gala de Pre-

mis als Campions de totes les 
especialitats de la Federació 
Catalana de Motociclisme. En 
aquesta gala els pilots del Moto 
Club Igualada i la mateixa en-
titat van ser els protagonistes 
destacats.
L’acte, celebrat a l’Auditori 
AXA de l’Illa Diagonal de Bar-
celona, va començar a les 16h 
amb l’entrega dels 3 millors pi-
lots de cada especialitat en els 
diferents Campionats de Cata-
lunya d’Enduro.
Així doncs en Joel Vives reco-
llia el guardó com a 1r classi-
ficat del Campionat de Cata-
lunya d’Enduro a la categoria 
E-125. En Jordi Balcells el re-
collia com a 2n de Sènior B 4T 
i en Josep Marsal com a 2n de 
Màster. Pel que fa al Campio-
nat de Catalunya d’Endurades 
en Joel Vives repetia com a 1r 

de E125. En el Campionat de 
Catalunya d’Enduret de Nens 
en Pol Guerrero el recollia com 
a 3r millor.
Els Campions d’Enduro do-
naven pas al Cross on el Moto 
Club Igualada també hi tenia 
representant. Era l’hora dels 
Campions en el Campionat de 
Catalunya de QuadCross on 
en Dani Vilà va recollir premi 
com a Campió de l’especialitat 
en la categoria Q1. A l’hora 
també el recollí com a 1r de 
Quad Resistència en la mateixa 
categoria.
En acabat era l’hora del Trial 
on l’Alex Canales puja al podi 
per recollir el trofeu com a 2n 
del Campionat de Catalunya de 
Trial en la categoria Promo 125.
Per finalitzar era l’hora dels 
Campions de Catalunya de 
Velocitat Asfalt. Com a Cam-
pió de Catalunya de Veloci-
tat de Clàssiques d’Asfalt va 
puja al graó més alt del podi 
l’Agustí Miquel com a campió 
de l’especialitat.

 

VÒLEI / LA VEU 

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

Club va rebre al pavelló de les 
Comes al CV Cometa Bellvei. 
El partit va acabar amb un 
marcador de 3 sets a 0 (25-
9/25-16/25-16) favorable als 
locals. Els de casa van domi-
nar el partit amb un sac dur i 
atac un contundent, gràcies a 
això es van emportar els tres 
punts, també agrair la feina 
dels juvenils que van aporta 
moltes coses al grup.
Amb aquesta victòria els igua-
ladins s’asseguren la plaça per 
la fase d’ascens i lluitaran per 
pujar a primera catalana.
Pel que fa al Sènior Femení, 
perd a la seva visita al Balafia, 
quedant penúltimes del grup, 
i aquest any a la segona volta 
lluitarem per la permanència 
que segur aconseguirem, amb 
la reincorporació de Xavier 
Tirado com a segon entre-
nador fet que ens alegrem, 
i junt amb el Marc Matura-
na acabaran de consolidar 
aquest grup de jugadores  i 
mantenir la categoria. L’inici 
de la segona volta serà a la 
pista del CN Sabadell.
El Sènior Femení B es queda a 
les portes de jugar la fase d’as-

cens, ara a gaudir de la sego-
na volta i mirar d’estar el més 
amunt del grup, la setmana 
que ve a les 10:00 de diumenge 
al fortí rebran CV Vilafranca.
Els Veterans del XP sols po-
den treure 1 punt en el debut 
de la segona volta davant el 
Viladecans que va empor-
tar-se el partit al “tie”, en un 
pavelló de Les Comes, partit 
molt lluitat. El pròxim par-
tit serà a casa dels Spikings 
Neurons dissabte.

Partits base
El Juvenil Masculí perd davant 
el Terrassa a les Comes, en un 
partit que es preveia lluitat i 
així va ser fins al final del 1r set 
que amb 24/24 una lesió d’uns 
dels puntals amb més projecció 
del club va deixar l’equip tocat. 
En el segon set va continuar la 
tònica, en el 3r uns ajustos que 
van fer per ajustar la baixa, es 
va lluitar fins al final, una llàs-
tima que el Juvenil es va que-
dar a les portes per jugar en el 
grup del campionat. Estem a la 
espera del grup que li tocarà a 
la segona fase.
El juvenil femení juga un par-
tit molt fluix contra el Vila-
nova. Errors no forçats en la 
recepció i poca contundèn-

cia en l’atac ha fet impossible 
que les igualadines poguessin 
guanyar a l’equip més fluix 
d’aquesta lliga, a l’espera de 
quin grup jugarà la segona 
fase esperem més competitivi-
tat per part d’aquest grup.
El Cadet perd per un 3-1 
amb el Vilanova , però tanca 
la 1a fase amb un meritori 
4t lloc amb 6 victòries, es-
perant que la segona fase si-
gui molt millor de aquestes 
jugadores que cada dia van 
progressant en el seu joc.
L’infantil tanca la 1a volta 
perdent davant el Begues, es-
perem que aquesta segona 
fase estiguin em un grup més 
igualat i puguin arribar mi-
llors sensacions, ja que és un 
grup molt jove i amb poques 
jugadores, fet que dificulta 
una mica el progrés, però tam-
bé ens felicitem que seguixen  
endavant.
L’Aleví femení va guanyar per 
4 jocs a 0 contra l’Estalella 
Blanc del Penedès. Tot i un 
fluix rival, cal felicitar a tot 
l’equip pel bon treball que van 
fer, la concentració i el joc 
d’equip que partit rere partit 
van desplegant. Cal destacar 
el bon paper de les noves 
incorporacions.

DUATLÓ / LA VEU 

El passat diumenge 28 
de gener es va disputar 
la vint-i-cinquena edi-

ció del Duatló de Reus on van 
participar 241 duatletes en un 
dia radiant per la pràctica es-
portiva. Els participants van 
fer un primer tram de 5 km de 
córrer, seguit de 20 km amb 
bicicleta de carretera i per aca-
bar 2.5 km més de córrer
En aquesta edició JORDI 
GARCIA i LAURA PONS han 

estat els guanyadors. Per clubs 
tant en homes i com en dones 
va fer doblet el FASTTRIAT-
LON-C.N. MONTJUÏC.
Els resultats individuals dels 
components del CAI triatló 
Petromiralles foren:
Femení:
7a Aïda Solà/31a Assump-
ta Castelltort/43a Susanna 
Llopart.
Masculí:
38è Josep Martínez/162è Felip 
Castellano/174è Enric Guix.



Albert Moreno (CAI), 
guanyador dels 30 km. 
de Tarragona

Els atletes del CAI Petromiralles guanyen 9 
medalles als Campionats de Catalunya sub-23
ATLETISME / LA VEU 

E ls atletes del C.A. Igua-
lada Petromiralles, van 
assolir 9 medalles - 5 

d’Or, 3 d’Argent i 1 de Bron-
ze - diumenge passat al Cam-
pionat de Catalunya Promesa 
de Sabadell, assolint diverses 
mínimes per als campionats 
estatals absoluts i Promesa, en 
una brillant actuació global. El 
CAI Petromiralles va ser el 3r 
club per puntuacions globals 
dels seus atletes, amb 76 punts,  
darrera de l’A.A. Catalunya i 
del Cornellà Atl., i per davant 
del F.C. Barcelona entre altres, 
entre 39 clubs classificats.
Van sobresortir les victòries 
de Nora Taher en Llargada i 
triple salt fem. amb 5,76 m. i 
12,73 m., de Jordi Yoshinori 
Matsuoka en llargada, amb 
7,30 m., de Darío Sirerol en 
triple salt amb 14,49 m., i 
d’Abdelhakim Hamid en 1.500 
m.ll. amb 4’03”33.
Cal ressaltar igualment les 
medalles d’Argent assolides 
per Anna Asensi en 200 m.ll. 
amb 25”10, per Aleix Marín 
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ATLETISME / LA VEU 

L’equip del C.A. Igua-
lada Petromiralles 
masculí, va participar 

dissabte passat a la Pista 
Coberta de Catalunya de Sa-
badell  al Campionat Català 
de Clubs Master indoor, en 
el que prengueren part els 
equips capdavanters de l’at-
letisme català de la categ., 
masc. i fem.. 
Els anoiencs assoliren la 
13a posició, amb un total de 
43 punts en la competició 
guanyada pel Pratenc A.A., 
seguits del C.A. Tarragona, 
2ns, essent 3rs els atletes del 
Barcelona Atl. Els atletes del 
CAI Petromiralles supera-
ren al C.A. Castellar, 14è i al 
C.A. Mollet, 15è classificats.
Individualment, sobresor-
tiren dintre de la meritòria 
actuació global dels ano-
iencs, el 5è lloc d’Antoni Jor-
ba en els 60 m.ll. amb 8”71, i 

en llargada, amb 7,17 m., i 
per Adrià Bertran en pes amb 
12,24 m.
La medalla de Bronze va ser 
per a Anna Asensi, 3a a la final 
dels 60 m.ll. amb 7”84, mateix 
registre que l’assolit en la s/f. 
corresponent.  
Estel·la Marigó era 5a en els 
800 m. llisos, amb 2’23”80 
i Ayoub Ouchbab 5è en els 
1.500 m.ll. amb 4’11”14.

L’equip sub-18, 4t als Cam-
pionats de Catalunya de 
Relleus 
També diumenge a la tarda, i 
conjuntament amb el Camp. 
de Catalunya Promesa, es va 
dur a terme el Campionat 
de Catalunya Sub-18 -Ju-
venil- de relleus 4 x 400 m. 
Hi va participar l’equip  del 
CAI Petromiralles format 
per David Muñoz - Eduard 
Guzmán - Franc Samaniego 
i Gerard Farré, 4ts. a la fi-
nal amb 3’37”83, després de 
superar la s/f. corresponent 
amb 3’37”53.

ATLETISME / LA VEU 

El triatleta del CAI Tri-
atló Petromiralles Al-
bert Moreno, va assolir 

diumenge passat la victòria en 
la prova dels 30 km disputats 
conjuntament amb diverses 
curses de la SB Hotels Marató 
de Tarragona, i que van comp-
tar amb una multitudinària 
participació, amb 309 classi-
ficats en la cursa dels 30 Km.
Albert Moreno era el guanya-
dor absolut en els 30 Km. amb 
un registre de 1h. 44m. 59 seg.
La guanyadora fem. va ser Mi-
reia Sosa (A.A. Xafatolls) amb 
2h. 04m. 35 seg. 

L’equip del CAI, 13è al 
Camp. de Catalunya de 
Clubs Master PC 

el 7è de Francesc Llamas en 
els 400 m.ll. amb 58”37. 
Cal ressaltar també el Rè-
cord d’Espanya en categ. 
M-90 de Lluís Marimon, 
amb 56”28 en els 200 m. 
llisos, que li donaren la 13a 
posició.
Eren 11ns els components 
del relleu del CAI de 4 x 200 
m. format per Antoni Jorba 
- Francesc Llamas - Antoni 
López i Antonio Martínez, 
amb 1’52”50.
Eren 12ns Antoni López en 
Llargada, amb 4,14 m., José 
Antonio Fernandez en 800 
m.ll. amb  2’19”47 i Antonio 
Martinez en 1.500 m.ll. amb 
4’53”12.
Joan Sànchez Bergadà era 
14è en pes, amb 8,77 m., 
i Rafael Crespo 15è en els 
3.000 m.ll. amb 11’49”08. 
Pere Pulido efectuava nuls 
els seus intents en l’alçada, 
completant l’actuació dels 
Veterans del CAI a Sabadell.   

Laura Giménez, 2a de 
Catalunya Sub-16 de 
Marxa en Ruta

Carla Alemany (CAI), 
segona en categoria  
Sub-18 fem. al Cros de 
Ripollet
Diumenge passat es va dur a 
terme la 36a edició del Cros 
Vila de Ripollet, amb organit-
zació del Patronat d’Esports i 
l’Ajuntament de la població.
Hi van participar 3 atletes 
del C.A.Igualada Petromira-
lles, sobresortint la 2a posi-
ció en categ. Sub-18 fem. de 
Carla Alemany, amb 14 m. 
05 seg., i la 3a de Júlia Solé 
en categ. Sub-16 fem., amb  
14 m. 00 seg., seguida de 
Marcel·la Solé, 4a amb 15 m. 
20 seg., en la cursa conjunta 
sobre 3.300 m.    

Atletes del CAI a la 3a 
Jornada del Critèrium de 
Llançaments d’Hivern

L’atleta de categ. Sub-16 del 
C.A.Igualada Petromiralles  
Pol Cos, va assolir la 4ª po-
sició en la prova del llança-
ment de Disc, amb un millor 
intent de 35,05 m. en el de-
curs de la 3a Jornada del Cri-
tèrium de llançaments d’Hi-
vern, que es va dur a terme a 
l’Estadi Serrahima barceloní 
diumenge passat.

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat, es va 
celebrar el 3r Gran 
Premi de Marxa Atl. 

en ruta KNLTS - Trofeu Pepe 
Berlandino -, que enguany 
acollia també el Campionat 
de Catalunya de Marxa de 
Promoció,  al Passeig Marí-
tim del Bogatell de Barcelo-
na, amb organització del C.A. 
Canaletes. 
Hi participaren 5 atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles 
amb una gran actuació glo-
bal, sobresortint la 2ª posi-
ció de Laura Giménez en ca-
teg. Sub-16 fem., i el 5è lloc 
general masc. del  Master 
Rubén Piñol.
Laura Giménez era sots Cam-
piona de Catalunya Sub-16, 
amb 27 m. 59 seg. per cobrir 
els 5.000  m. de cursa, clas-
sificant-se per al Campionat 
d’Espanya de Marxa en ruta.
El Veterà Rubén Piñol era 5è 
en la prova absoluta masc., 
amb 26 min. 38 seg. per cobrir 

els 5 km. de cursa. Es va impo-
sar l’internacional Jesús Angel 
García Bragado - ISS-L’Hospi-
talet - amb 23 m. 18 seg.
Berta Márquez era 10ª en 
Sub-10  fem., sobre 1.000 m. 
de cursa.
Marc Àguila era 12è en Sub-
14 masc., amb 19 min. 40 seg., 
sobre un recorregut de 3 km., 
mentre Ares Giménez era 28ª 
en Sub-12 fem. amb 14 m. 35 
seg. sobre 2 km. de cursa.
La guanyadora absoluta fem. 
va ser Mireia Urrutia - C.A. 
Canaletes - amb 25 m. 25 seg., 
sobre 5 km. de recorregut.
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L’Handbol Igualada 
guanya i segueix líder Segueix l’activitat dels 66ns Jocs 

Esportius Escolars de l’Anoia
JJEE / LA VEU 

La setmana passada els 
Jocs Esportius Escolars 
de l’Anoia proposaven 

una jornada intensa, amb es-
port per a tots els gustos. 
Els equips prebenjamins parti-
cipants al Campionat Polispor-
tiu van disputar la jornada del 
mes de gener on van practicar 
el minihandbol, els equips fe-
menins, i el minibàsquet, els 
equips masculins. Mentrestant, 
a la piscina de Les Comes, els 
benjamins del Campionat Po-
lisportiu demostraven les seves 
habilitats dins l’aigua.
Al mateix Complex Esportiu, 
també era el torn de la primera 
jornada del Campionat de Ten-
nis Taula. Un total de 10 par-
ticipants, repartits en 5 centres 
educatius de la comarca, van 
oferir una bona jornada a les 
pales. 
Cal recordar que el circuit de 
Ping pong compta amb un to-
tal de 3 jornades. A tots aquells 
que vulguin participar, poden 
fer-ho a qualsevol jornada.

Diumenge també es va repren-
dre el circuit Comarcal de Cros 
després de l’aturada de Nadal. 
Els més de 300 participants 
van gaudir de la XXIV edició 
de la Cursa Popular d’Òdena 
organitzada per l’Escola Cas-
tell d’Òdena.
Aquest cap de setmana, els 
JEEA encetaran el mes de 
febrer amb la jornada regu-
lar dels campionats d’esports 
d’associació. Els Campionats 
Polisportiu benjamí i aleví 
practicaran el futbol sala, el 
minibàsquet i el minihandbol 
durant la novena jornada. Se-

La pierenca Paula Sánchez, campiona 
de Catalunya de Taekwondo
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guint en dissabte, Esplugues de 
Llobregat acull la 2a jornada de 
Gimnàstica Artística Escolar 
on l’Anoia queda representada 
per l’Associació Gimnàstica 
Masquefa i l’Anoia Club Gim-
nàstic. A Viladecans, estrena-
rem la Competició de Patinat-
ge Artístic Escolar amb la 1a 
jornada.
Segons el calendari del Consell 
Esportiu de l’Anoia, diumenge 
serà una jornada de descans. El 
circuit Comarcal de Cros dona 
descans als participants i no hi 
ha cap altra activitat esportiva 
prevista.

TAEKWONDO / LA VEU 

El  21 de gener es va dis-
putar al Poliesportiu de 
la mar bella (Barcelo-

na) el campionat de Catalu-
nya de Taekwondo de Tècnica 
i Poomsae. La pierenca Paula 
Sánchez Villén (8anys) de l’Es-
cola de Taekwondo Sesrovires 
s’enfrontava a 17 competidores 
de tot Catalunya a les quals no 
s’havia enfrontat abans, ja que 

ha pujat de categoria. Després 
de dues rondes eliminatòries 
les quals va dominar davant 
la resta de competidores va 
accedir a la final realitzant un 
exercici espectacular procla-
mant-se campiona de Cata-
lunya 2018. Paula continua 
treballant amb humilitat i amb 
la seva habitual constància per 
aconseguir els seus objectius.

HANDBOL / LA VEU 

Partit d’entrada complicat 
el jugat pel Finques Ar-
gent Handbol Igualada 

el passat dissabte a Les Comes, 
ja que jugava contra un equip 
amb el qual van perdre a la pri-
mera volta i que es troba al 5è 
lloc de la classificació.
Tot i això el partit ha estat més 
fàcil del que s’esperava l’equip 
igualadí, al minut 15 d’aquesta 
primera part l’Igualada ja s’ha 
posat pel davant amb un clar 
9 a 5 i fins al final d’aquesta ha 
dominat sense gaires proble-
mes acabant al minut 30 amb 
un 20 a 12, una diferència de 
8 gols que donava una certa 
tranquil·litat per la segona part.
En tota la segona part els de 
l’Anoia han continuat domi-
nant el partit i el Llavaneres en
cap moment s’ha acostat peri-
llosament en el marcador, però 
els jugadors de l’Igualada no 
han abaixat mai la guàrdia, ja 
que el Llavaneres és un equip 
amb un bon joc i uns minuts 
de relaxació podien tombar el 
resultat. 
Amb aquest joc han aconseguit 
acabar el partit amb un bon 
resultat, 33 a 26, que li permet 
mantenir el lideratge en la lliga. 
Una jornada mes l’Igualada 
continua líder del seu grup a la 
lliga, el segueix molt de prop el 
SA Súria a 1 punt dels iguala-
dins  i en tercer lloc l’Handbol 
Sant Miquel de Barcelona a 4 
punts. Entrenats per Pol Can-
tero, van jugar:
Porters: Jordi Bermejo (8 atu-
rades), Eric Plaza (6 aturades). 
A la pista: Oscar Visa (7), Adrià 
Suero(4), Josep Lluis Àlvarez, 
Roger Calzada (2), Jordi Grado 
(7), Sergi Garcia(4), Esteban 
Lezama (3), Jordi Vilarrubias 
(2), Rubén Àlvarez (1), Marc 
Vilches (2) i Arnau Capitàn(1).

FUTBOL / LA VEU 

Victòria treballadísima 
dels de Les Comes da-
vant un Sants que es va 

creure superior des de el minut 
u, però a mesura que anaven 
passant els minuts, es van tro-
bar amb un Igualada ben posi-
cionat al camp i van fer sorgir 
els dubtes als locals, que no van 
ser amos de la pilota, de l´espai 
ni del partit.           
Primera part intensa on els lo-
cals van intentar dominar el 
tempo del partit però es va topar 
amb l’equip blau que aquesta ve-
gada van fer del defecte, virtut. 
Van tenir més paciència que al-
tres partits, apamaren el terreny 
de joc i mica a mica van diluir 
un Sants voluntariós, que no va 
trobar ni la manera ni l’espai per 
crear perill davant del portal de-
fensat per Xavi Gàmez. 
Al minut tres Pau Ricart tornà a 
provar la resistència del traves-
ser i al minut 37 Manel Canta-
rell de falta directa va fer lluir al 
meta local.

           A la represa, una cavalcada 
d’un grandíssim Xavi Cantarell, 
marxà per cames i el seu passi 
l’aprofita Carlos Solís avançant 
al conjunt blau. Reacciona el 
Sants i en gran jugada es planta 
a la frontal, xut sec i col·locat, 
però es troba una mà de Xavi 
Gàmez que en magnífica esti-
rada la treu a córner. Insistiren 
els locals perdent l’esfèric al 
mig camp al minut 64   el passi 
a la contra la condueix Enric 
Conill que plantat davant del 
porter,  la dona a Xavi Cantarell 
que fa el segon pels igualadins. 
A les acaballes del partit amb 
un Sants intentant escurçar el 
marcador, van tornar a trobar 
a un rapidíssim Enric Conill i 
aquest cop sí, marcà el tercer i 
va fer que els tres punts tornes-
sin amb l’expedició blava.

Victòria de l’AVI en el 
seu partit a Sants (3-0)
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MÚSICA / LA VEU 

Avui divendres Milton 
Salazar debutarà a 
Músiques de butxaca 

per presentar el seu primer 
treball Yellow Hope en aquest 
inici de temporada del cicle 
de concerts, no vindrà sol, 
ho farà acompanyat dels mú-
sics amb qui ha gravat el disc: 
Àlex Almirall, Carles Guilera, 
Cels Burgès, Andreu Dalmau 
i Pol Mitjans. 

Coneixent a Milton Salazar
Va ser l’any 2008, a Capella-
des, quan amb 12 anys Mil-
ton Salazar rep com a regal 
la seva primera guitarra elèc-
trica. Encara no sap tocar, 
però té clar que vol aprendre, 
compondre cançons i formar 
un grup. Gràcies a Internet i 
a tutorials de YouTube, pocs 
mesos després ja tocava les 
primeres cançons i amb dos 
amics més forma la primera 
banda. El desig de dedicar-se 
a la música creix cada i va fent 
camí. L’any 2012 amb quatre 
amics crea ‘Between Humans 
And Beasts’, banda de Metal-
core en la que toca la guitar-
ra. Tot i la diferència d’estils, 
Milton segueix component 
històries i l’any 2015 decideix 

començar un projecte en so-
litari.
Primer són cançons que pen-
ja a YouTube, poc després 
arriben els primers concerts 
en esdeveniments com el Rec 
Stores o l’Oktober Rec Fest, 
ambdós a Igualada. Segueix 
escrivint. Participa en l’11è 
Certamen de Música Jove 
d’Igualada i guanya en la ca-
tegoria de solistes i aquesta és 

l’empenta que el porta a tocar 
a altres llocs com Manresa 
o Barcelona. El seu projec-
te comença a agafar forma i 
treu el seu primer single Like 
Rain And Sun amb un video-
clip protagonitzat per l’actriu 
Candela Antón. L’estiu de 
2017 enregistra a l’estudi el 
seu primer EP, Yellow Hope. 
‘...Yellow Hope no és un sim-
ple EP. No és un simple tre-

Debut de Milton Salazar avui divendres en l’estrena 
de temporada de les Músiques de butxaca 

ball que qualsevol artista 
treu per primer cop, és molt 
més que això. Yellow Hope és 
amor, esperança, enyorança, 
por i felicitat. És una història 
que parla de mi, dels meus 
pensaments, els meus som-
nis, la meva ànima. És temps, 
dedicació i esforç. Són els 
meus amics, la meva família, 
tots vosaltres.’
Milton Salazar no defineix la 

seva música amb un estil con-
cret sinó amb una mescla de 
varis. Marcat per artistes com 
Damien Rice, James Bay, City 
and Colour o Bon Iver com-
bina els ambients més càlids 
de l’indie-folk amb melodies 
pop.
El preu de l’entrada del con-
cert és de 12 euros amb gin-
tònic inclòs i de 10 euros pels 
socis de l’Ateneu, Cineclub, 
Amics del Teatre de l’Aurora 
i Òmnium Cultural. 
Les entrades es poden com-
prar online a través de www.
musiquesdebutxaca.cat, anti-
cipades a Secretaria de l’Ate-
neu o mitja hora abans del 
concert a taquilla. 
L’horari, a les 11, al Teatre 
Municipal l’Ateneu. 

L’Ateneu Igualadí organitza 
les Músiques de butxaca amb 
la col·laboració i patrocini 
d’un gran equip: L’Acústic,  
Òmnium Cultural, Van Bruc 
International, Renda Urbana, 
Ajuntament d’Igualada, Cafè 
de l’Ateneu, Primeras Marcas, 
Supermas, Enric Martí Vide-
oproduccions, Canal Taronja, 
Ràdio Igualada, Infoanoia.
cat, AnoiaDiari, Anoia Rà-
dio, Surtdecasa.cat, la Veu de 
l’Anoia i Fruiteria Pilar.

DISSENY / LA VEU 

Dimecres passat, dia 
24 de gener, l’alcal-
de Marc Castells va 

rebre juntament amb la regi-
dora d’ensenyaments artístics 
i govern obert Maribel Cua-
dras, la directora de la Gaspar 
Raquel Camacho i la secretà-
ria acadèmica Ester Comen-
ge, a l’alumna de l’Escola mu-
nicipal d’Art i Disseny Gaspar 
Camps d’Igualada, Maria 
Pineda, estudiant de primer 
curs del cicle formatiu de 
grau superior de Gràfica pu-
blicitària. 
En aquest acte de recepció 
l’alcalde va fer arribar la seva 
felicitació a l’alumna pel dis-
seny de la nadala institucio-
nal de l’Ajuntament així com 
també va valorar la feina feta 
des de l’Escola municipal 
d’art i Disseny Gaspar Camps, 

la projecció nacional i inter-
nacional dels seus estudiants 
i va manifestar el suport a la 
Gaspar com a escola forma-
dora de dissenyadors i com a 
eina necessària per la societat 
i per Igualada i la comarca. 
L’alumna va comentar breu-
ment el seu treball, un dis-
seny vinculat a la identitat 
de la ciutat, la festa dels reis i 
l’himne del patge Faruk. L’al-
calde va destacar la netedat, 
l’elegància i qualitat del dis-
seny de la nadala. 

Maria Pineda, becada inter-
nacionalment a Anglaterra 
L’alumna ha obtingut una 
beca de mobilitat internaci-
onal per realitzar pràctiques 
professionals a Bristol, An-
glaterra.  La durada d’aquesta 
estada al Regne Unit és de 3 
mesos (de març a maig) du-
rant els quals la Maria treba-

Recepció de l’alcalde a l’alumna Maria Pineda, 
de l’Escola d’Art i Disseny La Gaspar

llarà en una empresa vincula-
da al món del disseny gràfic.
Aquesta beca forma part 
del projecte TLN-MOBILI-
CAT (programa de Garan-
tia Juvenil), impulsat per la 
Generalitat de Catalunya i 

finançat pel Fons Social Eu-
ropeu; el projecte ofereix als 
joves l’oportunitat de realitzar  
pràctiques professionals a 
l’estranger, amb la intenció de 
facilitar-los la inserció al món 
laboral i donar-los a conèixer 

altres contextos socials i pro-
fessionals. Hi poden accedir 
joves d’entre 18 i 30 anys amb 
estudis de cicles formatius 
de grau mitjà o superior (co-
mençats o acabats).
La beca cobreix totes les des-
peses (desplaçament, manu-
tenció i pocket money) i 
ofereix una primera fase de 
preparació cultural i  lingüís-
tica amb un curs intensiu de 
120 hores d’angles durant els 
mesos de gener-febrer; en 
aquest període també es rea-
litza una orientació professio-
nal individualitzada als joves 
seleccionats pel programa. 
Durant l’estada a l’estranger, 
els joves viuen en família i 
tenen el suport d’un tutor de 
pràctiques. A la tornada, es 
realitza un acompanyament 
a la inserció laboral amb el 
suport dels professionals del 
Consell Comarcal de l’Anoia. 
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NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Què vols que dius que fas?
Fairfly. Autor: Joan Yago. Direcció: Israel Solà. 
Amb: Queralt Casasayas, Xavi Francés, Aitor Galis-
teo-Rocher i Vanessa Segura. Producció: La Calòri-
ca. Teatre de l’Aurora, 26 de gener 2018

L a Calòrica torna a endinsar-se en el món la-
boral (ja ho va fer explícitament a Sobre el 
fenomen de les feines de merda i, en certa ma-

nera, també a Bluf) per atacar de cara i qüestionar la 
inversió de temps, esforç –i, sovint, també salut i es-
fera social i personal– que implica una feina. El seu 
últim espectacle Fairfly no perd ni una engruna de 
l’agilitat, actualitat i fons que caracteritzen les pro-
duccions de la companyia amb un text de Joan Yago 
que, novament, troba en l’humor la descongestió a 
la crua realitat.
Fairfly és una hora i vint minuts de conversa al vol-
tant d’una taula que passa voltant. Una reflexió a 4 
bandes de 4 persones ben diferents amb objectius 
comuns (o no). La posada en escena –amb el pú-
blic al voltant de l’acció– representa molt bé aquesta 

idea, com també ho fan els finíssims canvis d’escena 
amb rotació dels actors, que giren amb la mateixa 
inèrcia que empeny les seves vides i, de tant en tant, 
reben una plantofada. Els diàlegs col·loquials amb 
intervencions tallades, situacions comunes, referèn-
cies properes, dades documentades i reaccions ver-
semblants davant la trama fa que l’espectacle cobri 
una gran dosi de veritat, de retrat dins la ficció, d’allò 
que el que els passa m’ha passat a mi o sé d’algú a qui 
li ha passat o crec que podria passar perfectament...
El detonant és un ERO, però a nivell temàtic es to-
quen moltes tecles que configuren una melodia ben 
harmonitzada i amb esperit crític sobre el que vo-
lem, el que diem i el que realment fem. La felicitat, 
els ideals, la moral, la dignitat, l’èxit, la fama... Allò 
que anhelem no sempre coincideix amb aquell futur 
que esdevé present quan hi arribem. Però en tot cas, 
per això existeixen les segones (i, per sort, moltes 
més) oportunitats, per corregir-nos quan les coses 
no surten com esperàvem o quan no esperàvem que 
sortissin certes coses... que ve a ser el mateix. Per riu-
re durant i debatre després de la funció.

EXPOSICIONS / J. SINGLA 

He anat a veure una ex-
posició sorprenent. 
És l’obra del pintor 

cordovès Rafael Moreno, que 
confesso que fins ara era un 
perfecte desconegut per a mi, 
tot i que sé que té algunes 
obres penjades en domicilis 
igualadins.... des de fa anys.
Dic que és sorprenent perquè 
Rafael Moreno no es mou en 
les darreres tendències pictò-
riques, sinó que conrea un re-
alisme extrem on la bellesa de 
les imatges sembla que sigui 
l’objectiu de l’obra i, certament 
cadascuna de les divuit pintu-
res de Moreno són bellíssimes 
mostres pictòriques que cada 
espectador pot gaudir sense 
esforç. Personalment però, 
un cop refet de la sorpresa de 
trobar-se amb un artista tan 
figuratiu, he vist que en mol-
tes de les pintures, els objec-
tes “retratats” ens obren una 
finestra cap a l’exterior que ens 
convida a imaginar, a través 
de la llum reflectida en algun 
dels angles d’un gerro o d’un 
vidre, una finestra cap a l’ex-
terior. Un exterior que pot ser 
l’estudi de l’artista o la cambra 
on aquest es troba.
Aquesta doble lectura entre 
el que l’artista ens mostra –
amb una tècnica pictòrica 
molt depurada- i el que ens 
suggereix a través dels refle-

xes, és el que fa, almenys a 
mi, que puguem romandre 
hores i hores contemplant la 
pintura tot recorrent els ca-
mins de la imaginació.
L’exposició igualadina a La 
Sala Municipal ens permet 
també veure un retrat a la so-
prano catalana Victòria dels 
Àngels que és un testimoni 
de l’especialitat que ha fet més 
conegut a Rafael Moreno: el 
retrat. Per raons òbvies els re-
trats fet a personalitats impor-
tants en el món de la política, 
l’economia, la ciència o les arts 
–Dr. Puigverd, Andreu Claret, 

Les finestres obertes de Rafael Moreno

J.M. Dexeus, Josep Carner o 
Bernd Schuster entre altres-  
no figuren en cap museu pu-
blic sinó que acostumen a 
formar part de les col·leccions 
privades de les persones que 
les han encarregat. Per això 
trobo tan interessant poder 
accedir a la contemplació del 
retrat de Victòria dels Àn-
gels i accedir a la personalitat 
d’aquesta cantant catalana de 
veu tan seductora.
Trobo que ha estat una fan-
tàstica iniciativa portar l’obra 
aquest artista a Igualada... per 
primera vegada.

TALLER / LA VEU 

Pocs temes desperten 
tant interès com la 
lactància materna. Per 

això aquest serà el tema del 
primer taller de l’Ara t’ho ex-
plico d’aquest any, que tindrà 
lloc el dimecres 7 de febrer a 
2/4 de 4 de la tarda a la llar 
d’infants municipal L’Espígol. 
Aquesta activitat l’organitzen 
conjuntament el departament 
d’Ensenyament de l’Ajunta-
ment i la Biblioteca Central 
d’Igualada i es fa de forma al-
terna a les diverses llars d’in-
fants municipals de la ciutat. 
Aquests tallers són gratuïts i 
estan oberts a totes les perso-
nes interessades en el tema, 
en especial els pares i les per-
sones que treballen en l’àmbit 
de l’educació.
Com sempre, a través d’un 
conte que explicarà l’Anna 
Garcia s’introduirà els assis-
tents en el tema a tractar, i 
després la llevadora Teresa 
Moncunill compartirà pre-
guntes i respostes amb els 
participants.
La Biblioteca també elabora 
una guia de lectura de cadas-
cun dels temes que es tracten, 
que reparteix en forma de 
punt de llibre. I és que al Racó 

de pares de la Biblioteca hi ha 
molts llibres i revistes sobre 
aquesta temàtica: «Un regal 
per a tota la vida: guia de la 
lactància materna», del reco-
negut pediatra Carlos Gon-
zález; «Somos la leche: dudas, 
consejos y falsos mitos sobre 
la lactancia», d’Alba Padró i 
el conte «Perquè és tan bona 
la llet de la mama?», de Sara 
Freixedas, en són un exemple.
El proper taller de l’Ara t’ho 
explico es farà el dimecres 
14 de març a La Rosella, per 
parlar de la família amb Nú-
ria Sánchez. El dimecres 18 
d’abril servirà per reflexionar 
sobre els germans i el 18 de 
maig s’acabarà el curs amb 
una sessió especial de mas-
satge infantil titulada “Amb T 
de Tacte”, amb l’Anna Garcia.

La lactància, tema del 
nou taller de l’Ara t’ho 
explico
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El grup La Xarxa d’Igua-
lada continua celebrant 
el quarantè aniversari 

de programacions d’especta-
cles per a tota la família a Igua-
lada. Per al proper diumenge 4 
de febrer, a ¼ d’1 del migdia 
ha organitzat una representa-
ció de Safari, el darrer espec-
tacle de La Baldufa. Una faula 
que pretén apropar les situa-
cions quotidianes, en aquest 
cas l’assetjament escolar. L’es-
pectacle tindrà lloc al Teatre 
Municipal l’Ateneu. Està in-
terpretat per Emiliano Pardo 
i Carles Pijuan. La direcció és 
de Ramon Molins que també 
n’és l’autor conjuntament amb 
la companyia. Carles Pijuan 
ha fet l’escenografia i el vestu-
ari. La música és d’Òscar Roig 
i el disseny d’il·luminació de 
Miki Arbizu.  El preu de les 
entrades és de 6 € i de 5 € per 
als socis de La Xarxa.  

La Baldufa, companyia de 
comediants
La companyia de comediants 
La Baldufa va néixer a Llei-
da l’any 1996. Entre els seus 
objectius hi ha la voluntat 
d’oferir espectacles d’alta qua-
litat artística, crear espectacles 
multidisciplinaris, utilitzant 
el màxim de recursos teatrals.  
Fa teatre per a tots els públics, 
especialment adreçats als in-

fants. Uns espectacles com-
promesos amb valors com la 
solidaritat, la tolerància i el 
respecte. 
Durant aquests anys ha creat 
una quinzena d’espectacles. El 
darrer, El meu pare és un ogre 
va estrenar-se fa pocs mesos a 
Perpinyà. Amb els seus mun-
tatges han aconseguit premis 
al FETEN de Gijón, la Fira de 
Titelles de Lleida, però també 
a  Barcelona, Tarragona, Múr-
cia i Nerja entre altres.

Safari o quan els amics et fan 
la punyeta

Safari, de La Baldufa, recupera 
dos personatges d’un dels seus 
espectacles anteriors –l’Em-
bolic a la Granja-: en Pinyot i 
en Carabassot.
En aquesta ocasió, però, els 
trobem a la sabana africana, 
on s’han desplaçat per mirar 
de trobar una espècie rara de 
mico que encara no ha es-
tat mai observada per l’ésser 
humà. En plena aventura, 
topen amb un lleó capmoix i 
pensarós perquè no sap rugir i 
no poden estar-se de mirar de 
trobar-ne la causa.
Per què el cocodril s’entesta a 

La Xarxa porta “Safari”, de La Baldufa, 
diumenge al Teatre Municipal l’Ateneu 

ultratjar el lleó que no sap ru-
gir? Per què la resta d’animals 
també s’entossudeixen a fer-li 
la guitza? Què caldrà fer per-
què el rei de la selva s’envalen-
teixi?
Un espectacle adreçat de nou 
als més petits on es juga amb 
una escenografia que es des-
dobla per aconseguir un es-
pai atractiu que reflecteixi tot 
aquest ecosistema.
L’espectacle, tot seguint la línia 
de les creacions de la com-
panyia lleidatana, vol parlar 
de qüestions d’actualitat però 
també de valors morals, en 

aquesta ocasió, el bullying o 
assetjament escolar. Les nenes 
i els nens poden entendre les 
seves amenaces a partir del 
comportament del cocodril i 
el lleó, i també de la girafa, el 
mico i l’elefant. La preocupa-
ció d’en Pinyot i en Carabassot 
és similar a la dels pares i mes-
tres. Els infants també poden 
ser ferotges i cruels amb els 
companys. En canvi, des de La 
Baldufa tenen el convenci-
ment que per mitjà de l’edu-
cació i el treball es poden 
potenciar actituds i compor-
taments en positiu que per-
metin una convivència dolça 
i tranquil·la.
Com que són creadors les 24 
hores del dia els 365 dies a 
l’any no tenen una data espe-
cífica en què van començar a 
donar forma a Safari. La idea, 
diu Blasi, simplement va sor-
gir: “Teníem ganes de tornar 
a fer un espectacle per als més 
petits, ja que després d’Em-
bolic a la granja no n’hem fet 
més”. La resta de produccions 
de la companyia són per a in-
fants a partir de 5 i 6 anys (El 
Baró de Munchausen, El llibre 
Imaginari, Cirque Déjà Vu,El 
Príncep Feliç, Guillem Tell, Pi-
nocchio) o bé itinerants (Dra-
go, Zeppelin), o instal·lacions 
(Nautilus) aptes per a tots els 
públics. 
Us convidem a participar-ne i 
gaudir d’aquest Safari.

MUSEUS / LA VEU 

Com cada primer diu-
menge de mes, el pro-
per 4 de febrer, a les 

11:30h, el Museu de la Pell 
d’Igualada convida a partici-
par en una visita guiada i gra-
tuïta per les seves exposicions 
permanents, que permeten 
conèixer el món de la pell i 
les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingir tres àmbits: 
L’home i l’aigua, Univers de 
pell i L’ofici d’adober. L’home 
i l’aigua presenta una visió 
general de les qualitats i l’ús 
de l’aigua. Aquí, la col·lecció 
d’estris i enginys hidràulics 

es reforça amb el Canal d’Ex-
perimentació, que ajuda el 
visitant a comprendre els mè-
todes de canalització i d’apro-
fitament energètic i industrial 
de l’aigua. Univers de pell és 
una de les sales centrades en 
la pell i es dedica a explicar 
el seu ús per la humanitat al 
llarg del temps a través d’una 
selecció acurada d’objectes 
confeccionats total o parcial-
ment amb pell, que exempli-
fiquen les múltiples aplicaci-
ons i utilitats del cuir. L’altre 
espai dedicat a la pell, L’ofici 
d’adober, se centra en el tre-
ball de la pell a Igualada des 
de fa generacions. Aquí, eines 
i màquines són els testimo-
nis dels inicis manufacturers 
i de la millora constant fins 

a la implantació industrial, 
que explica la vigència dels 
processos productius de les 
adoberies actuals i la configu-
ració de tot el barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada 
a pocs metres de Cal Boyer i 
al costat del rec, canal medi-
eval que abastia les fàbriques 
de la zona. En aquest espai 
hi ha la posada en escena de 
l’ofici artesanal de l’adob de 
la pell grossa o bovina, que 
transporta al visitant a la 
Igualada preindustrial.
Per a demanar més informa-
ció al voltant d’aquesta pro-
posta es pot trucar al telèfon 
del Museu, el 93 804 67 52.

Diumenge, visita guiada i gratuïta per conèixer el patrimoni 
i les exposicions del Museu de la Pell d’Igualada
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Un any més, La Mostra 
d’Igualada fa una cri-
da perquè joves, adults 

i famílies se sumin a l’engranat-
ge que fa possible la Fira de 
teatre infantil i juvenil. Cada 
edició formen part de l’equip 
de voluntaris una vuitantena 
de persones i, des dels darrers 
dos anys, una trentena de fa-
mílies acullen professionals de 
les arts escèniques a casa seva 
(artistes, programadors, perio-
distes, etc.).
El voluntariat és una peça clau 
en l’organització de La Mostra. 
S’ocupa del control d’espais, 
l’atenció al públic, l’orienta-
ció en la compra d’entrades, la 
preparació del lliurament de 
material per als professionals, 
el guarniment de la ciutat i els 
espais de la fira, la captació de 
dades del públic o la gestió de 
l’espai La Mostra JOVE a L’Es-
corxador, entre d’altres funci-
ons coordinades amb el suport 
del Grup Xarxa Igualada.
Tots els voluntaris tenen accés 
al Club de Professionals (Kiosk 
del Rec) que inclou una consu-
mició gratuïta al dia i l’entrada 
als espectacles de les funcions 
de divendres i dissabte a la nit. 
D’altra banda, els voluntaris 
reben cada any un obsequi di-
ferent –enguany serà una bossa 
de cotó oficial de La Mostra–, 
gaudeixen d’un sopar d’amistat 
en la cloenda de la fira i se’ls in-
forma de primera mà de tot el 
què es cou a la fira.

Allotjament d’artistes a casa
Arran de l’èxit dels darrers 
dos anys, La Mostra torna a 
repetir la campanya d’allotja-
ment de companyies i altres 
professionals del sector. Amb 
aquesta acció anima a veïns 
i famílies d’Igualada i roda-
lies a acollir, durant un o més 
dies, els artistes que actuaran 
a la fira, els programadors que 
vindran a comprar espectacles 
o els periodistes que cobri-
ran l’esdeveniment. L’acollida 
no inclou la manutenció i La 

Mostra farà d’intermediari en 
la gestió per tal d’oferir totes 
les facilitats. 
A canvi, la fira agraeix l’hos-
pitalitat amb un pack familiar 
d’invitacions (una entrada per 
a cada membre de la família) 
per a qualsevol espectacle de 
La Mostra, se’ls convida al 
sopar d’amistat i se’ls informa 
periòdicament sobre la fira. A 
més, participaran en el sorteig 
d’un viatge i una estada per a 
4 persones a la FIET – Fira de 
teatre infantil i juvenil de les 
Illes Balears (amb entrades 
per als espectacles incloses), 
que tindrà lloc a Vilafranca 
de Bonany (Mallorca) el mes 
d’octubre.

Inscripcions
Els voluntaris es poden ins-
criure a través d’aquest formu-
lari i les famílies acollidores 
ho poden fer a través d’aquest 
formulari. Per a més infor-
mació es pot consultar www.
lamostraigualada.cat/volunta-
ris. Inscripcions obertes fins al 
28 de febrer.

Els voluntaris, els millors 
ambaixadors del voluntariat
Si l’any passat els mateixos vo-
luntaris eren els protagonistes 
de la campanya de voluntariat 
amb diverses fotos on mani-
festaven la seva experiència 
amb afirmacions com ara: 
“T’impliques veritablement 

en un esdeveniment de la ciu-
tat. És més que participar, el 
fas possible”, “Tan bon punt 
sabem les dates ja ens ho re-
servem. Ens agrada veure els 
espectacles i la reacció del 
públic”, “No ens en perdem ni 
una! Ens encomana joventut 
i il·lusió, i és tan senzill com 
aplicar el sentit comú”; i, en el 
cas de les famílies acollidores: 
“Vénen a treballar i no són cap 
molèstia. Com a molt, un can-
vi de llit. No ens costa gens i 
t’estan molt agraïts”, “L’experi-
ència que donem al Quim i la 
Rita no té preu. És molt diver-
tit i trenques la desconfiança 
al desconegut”, “És xulo con-
vidar a casa artistes que van 
per tot el món. Una oportuni-
tat per aprendre coses noves”, 
enguany La Mostra anima als 
voluntaris a fer córrer la veu, 
al boca-orella, a compartir la 
seva vivència tant en perso-
na com a través de les xarxes 
socials per tal de contagiar les 
ganes de fer-se’n.
Per això, La Mostra repeteix 
l’eslògan i l’etiqueta #Tots-
femLaMostra –veritable 
essència de l’esperit de la 
fira– juntament amb les de 
#mostraVOL i #mostraigua-
lada per difondre la campanya 
i, alhora, per establir vincles 
entre la gran família de volun-
taris, que cada edició és més 
nombrosa i sempre està ober-
ta per acollir nous membres.

La Mostra d’Igualada busca voluntaris 
i famílies acollidores

LLIBRES / LA VEU 

Avui, divendres 2 de 
febrer, es compleixen 
setanta-cinc anys de 

la rendició de les forces ale-
manyes encerclades a Stalin-
grado. Commemorant aques-
ta efemèride, el professor i 
escriptor, Carles Albert Mar-
melada presenta a dos quarts 
de vuit a la Llibreria Aqualata 
el seu llibre: Stalingrado. La 
derrota decisiva (Ed. Sekotia).
La batalla de Stalingrad va 
marcar un punt d’inflexió a la 
Segona Guerra Mundial. Fins 
aquell moment, el III Reich 
semblava invencible; única-
ment l’adversitat soferta a 
les portes de Moscou, durant 
l’hivern de 1941, va entelar 
l’historial de victòries acu-
mulat per la Wehrmacht fins 
aquell moment. Durant l’arri-
bada del bon temps, l’exèrcit 
alemany es va refer i va tor-
nar a atacar. La campanya de 
1942, però, va acabar durant 
aquell hivern en un veritable 
desastre. La derrota experi-
mentada a la vora del Volga 
va adquirir dimensions d’au-
tèntica tragèdia, i va deixar 
als alemanys davant de la re-
alitat que aquella guerra ja no 
es podia guanyar. Stalingrado 
va ser, doncs, una derrota de-
cisiva.
En aquesta batalla, un milió 
de persones va perdre la vida. 
Centenars de milers més van 
resultar ferits, o es van veure 
obligats a abandonar els seus 
habitatges o van patir la bru-
tal repressió d’un bàndol o de 
l’altre. Algunes poblacions la 
van experimentar de tots dos; 
primer la inhumana ocupa-
ció de les forces alemanyes, 
i després la cruel repressió 
staliniana, ja que es creia que 
havien col·laborat amb l’inva-
sor nazi.
Els cruents combats lliurats al 
llarg del temps que va durar 

aquesta batalla per la posses-
sió de l’estratègica ciutat situ-
ada en la vora occidental del 
Volga (així com els que es van 
realitzar en la vasta estepa 
que l’envolta), van assolir una 
magnitud que no ha tingut 
comparació en la Història. 
En aquest llibre, l’autor ens 
explica quins van ser els fac-
tors que portaren a Hitler a 
considerar vital conquerir i 
conservar aquella ciutat en 
ruïnes. S’analitzen les deci-
sions estratègiques que van 
conduir al VI Exèrcit ale-
many al desastre. Es descriu 
el desenvolupament de les 
operacions dutes a terme per 
tot dos bàndols i es reflexiona 
críticament sobre les alter-
natives històriques que s’han 
vingut proposant: Podien 
haver guanyat els alemanys 
aquesta batalla? Com? Què 
hagués passat si l’haguessin 
guanyat? Per poder respondre 
a aquestes qüestions es corre-
lacionen els fets esdevinguts 
a Stalingrad amb la situació 
estratègica de la guerra en 
aquell moment, amb la pro-
ducció d’armament per part 
dels països implicats en el 
conflicte, amb la xarxa d’es-
pionatge de Lucy al servei 
del Kremlin i amb l’origen 
i finalitat del desenvolupa-
ment del programa nuclear 
de Estats Units.
Amb la lectura d’aquest lli-
bre, el lector es podrà fer una 
idea acurada dels fets histò-
rics desenvolupats al voltant 
d’aquesta batalla vital que va 
marcar el esdevenir del segle 
XX. I ho podrà fer a través 
d’una narració dinàmica que 
intenta reviure els fets en la 
imaginació del lector, de la 
forma més visual possible, 
el drama d’aquells esdeve-
niments històrics. El llibre 
pretén ser, també, un home-
natge a totes les víctimes in-
nocents que van patir aque-
lla tragèdia. 

Avui es presenta el llibre 
“Stalingrado: la derrota 
decisiva” de Carles A. 
Marmelada

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01

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
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En el marc de la pro-
gramació d’òpera i 
dansa del Royal Opera 

House de Londres, l’Ateneu 
Cinema retransmetrà en di-
recte el pròxim 7 de febrer a 
un quart de nou del vespre 
l’òpera de Puccini Tosca a la 
gran pantalla i amb un so in-
creïble.
Drama, passió i música fabu-
losa: el thriller operístic de 
Puccini és una de les grans 
experiències operístiques 
i des dels seus estridents 
acords inicials evoca un 
món d’inestabilitat política i 
d’amenaça.
Donen Ettinger dirigeix un 
repartiment d’estrelles en-
capçalat per Adrianne Piec-
zonka, Joseph Calleja i Ge-
rald Finley.
La producció de Jonathan 
Kent per a The Royal Ope-
ra capta la perillosa tur-
bulència política de Roma 
al 1800. El cap de policia, 

Scarpia - un dels dolents 
més malvats de la histò-
ria de l’òpera - persegueix i 
tortura implacablement els 
enemics de l’Estat. La seva 
música fosca i demoníaca 
contrasta amb les melodies 
expansives dels amants ide-
alistes, Tosca i Cavaradossi, 
que expressen la seva passió 
per mitjà d’àries sublims, 
com Vissi d’art i E lucevan 
le stelle. L’obra dramàtica 
de Giacomo Puccini va ser 
un gran èxit de públic en 
la seva estrena el 1900 i se-
gueix sent una de les òperes 
més representades.
Aquesta atractiva producció 
posa en relleu el drama des-
pietadament intens alhora 
que la tensió va augmentant 
cap a una fatídica conclusió. 
La partitura meticulosament 
estudiada de Puccini es tro-
ba impregnada d’idèntics 
detalls autèntics, des de les 
llunyanes canonades durant 
el Te Deum de l’Acte I fins al 
repic de les campanes de les 

esglésies i els sons d’un esca-
mot d’afusellament.

Repartiment:
Floria Tosca: Adrianne Piec-
zonka
Mario Cavaradossi: Joseph 
Calleja
Baron Scarpia: Gerald Finley
Spoletta: Aled Hall
Cesare Angelotti: Simon Shi-
bambu
Sacristan: Jeremy White
Sciarrone: Jihoon Kim
Director musical: Dan Ettin-
ger
Concertino: Sergey Levitin
Cor: Royal Opera Chorus
Orquestra: Orchestra of the 
Royal Opera House

Preu entrada: 18 € / Socis 
Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis Ate-
neu: 13 €  
Les entrades ja es poden com-
prar anticipades a la taquilla 
de l’Ateneu cinema i online a 
www.ateneucinema.cat

“Tosca” de Puccini a l’Ateneu Cinema en directe des 
del Royal Opera House de Londres 

Dimecres, 7 de febrer
a les 20:15h en directe des del ROH

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat 

Preus: 
Anticipada: 15€ i 13€ els socis de l’Ateneu
Dia de l’estrena: 18€ i 15€ els socis de l’Ateneu

TOSCA
Giacomo Puccini

Més informació al web: ateneucinema.cat

TOSCA
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La Biblioteca engega un projecte per 
«filosofar» amb els joves a partir dels 
àlbums il·lustrats
CULTURA / LA VEU 

Literatura, art i filosofia 
es donen la mà en el 
nou projecte que engega 

la Biblioteca Central d’Iguala-
da adreçat als joves d’entre 12 
a 16 anys que cursen de 1r a 
4t d’ESO. Es tracta de «DE-
BAT A BAT: llegir i llegir-se», 
una iniciativa que la Xarxa de 
Biblioteques de la Diputació 
impulsa entre aquelles biblio-
teques més compromeses amb 
el públic juvenil. Les primeres 
sessions del DEBAT A BAT 
s’han dut a terme aquesta set-
mana amb alumnes de l’IES 
Badia i Margarit d’Igualada.
Eva Maria Sabaté i Daniel Rio 
van conduir aquestes sessions 
en què, a partir de diversos 
àlbums il·lustrats com «Emi-
grantes» i «L’arbre vermell», de 
Shaun Tan, es crea un ambient 
idoni per «filosofar» plegats 
sobre diversos temes i fomen-
tar el pensament crític entre 
els joves. A partir d’un kit de 
materials que inclou, a part 

dels llibres, sobres sorpresa 
i caixes «màgiques», es crea 
l’entorn idoni per despertar la 
curiositat i la reflexió a través 
de les dinàmiques de joc. A 
més a més, aquesta iniciativa 
serveix per apropar els joves 
a les biblioteques i donar-los a 
conèixer, d’una manera atrac-
tiva, llibres tan especials com 
són els àlbums il·lustrats. I és 
que el dels àlbums és un gène-
re literari que poden llegir tant 

joves com adults, on la imat-
ge té la mateixa força que les 
paraules. El seu format gran, a 
més, el converteixen en idoni 
per fer una lectura compar-
tida, entre pares i fills; pro-
fessors i alumnes; avis i néts, 
grups d’amics...
Al llarg d’aquest any 2018 es 
faran diversos DEBAT A BAT 
amb alumnes d’altres centres 
educatius i també oberts als 
joves en general.

EXPOSICIONS / LA VEU 

El vestíbul de l’entrada 
del Teatre de l’Aurora 
s’ha omplert de color 

gràcies a l’exposició Expressi-
ons que es podrà veure fins al 
maig. Es tracta d’una exposi-
ció organitzada conjuntament 
amb laCultural i que comp-
ta amb una dotzena d’obres 
dels artistes de l’Associació 
Salut Mental Catalunya Ano-
ia. Aquestes obres realitzades 
amb pintura sobre tela han es-
tat  elaborades durant les clas-

se de happening, un taller on 
cada dijous al matí fomenten 
la seva creativitat i expressen 
tot allò que necessiten dir, es-
sent una teràpia artística.
La seva tallerista és l’artista 
local Núria Riba¸que els aju-
da a trobar els diferents mè-
todes i tècniques per poder 
plasma les seves inquietuds. 
Amb l’ajuda dels professionals 
de l’associació ,  han aconse-
guit donar sentit a tot allò que 
fan, volent també exteriorit-
zar-ho i compartir-ho a través 
d’aquesta exposició.

 

El Teatre de l’Aurora acull 
l’exposició ‘Expressions’ 

CULTURA / LA VEU 

Sessió molt distreta i alhora 
carregada de coneixements. 
Va començar amb la pro-
jecció d’uns quatre minuts 
d’imatges d’Igualada filmades 
fa prop de cent anys i de les 
quals, Jaume Farrés,va expli-
car a què i a qui correspo-
nien. Oficis, activitats, llocs, 
persones, festes i costums van 
ser recordades i/o conegudes 
pels assistents.
Desprès es va projectar un do-
cumental sobre els Inicis de la 
Història d’Igualada i el Rec. 
Un documental filmat fa uns 
vint-i-cinc anys per Marcial 
Clotet, professor d’audiovisu-

als a Blanquerna, per comme-
morar els Cinquanta Anys del 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada. Documental en el 
que van col.laborar molts es-
tudiosos del CECI i que, per 
la seva qualitat, contingut i 
riquesa d’imatges conserva 
plenament la seva vigència o, 
fins hi tot, el fa encara més in-
teressant ara que llavors.
I el proper dilluns AUGA 
recordarà la figura de Josep 
Vidal Cadellans, l’igualadí 
que -com Laforet, Matute, 
Delibes,Gironella, etc-  va 
guanyar el Premi Nadal però 
que va morir poc temps des-
près d’entrar al cercle dels 
triomfadors.

Rescatar imatges de la 
calaixera, a l’AUGA

LLIBRES / LA VEU 

Calaf, Calonge de Se-
garra o Sant Martí de 
Tous són municipis 

on, com a Igualada, l’any 1936 
el Consell de l’Escola Nova 
Unificada (CENU) hi va con-
fiscar espais per crear noves 
escoles que poguessin encabir 
centenars d’infants, en el marc 
del nou projecte educatiu i 
revolucionari que estava im-
pulsant. Aquesta institució va 
ser creada a Barcelona només 
una setmana després de l’aixe-
cament militar que va donar 
lloc a la guerra civil espanyola, 
i tenia com a objectiu princi-
pal iniciar una escola nova, 
única, gratuïta, laica, amb co-
educació i en llengua catalana. 
La voluntat era que aquell 1 
d’octubre cap infant es quedés 
sense escola. Així ho va ex-
plicar l’escriptor i periodista 
Oriol Solà i Prat, dijous de la 
setmana passada a la Biblio-
teca Central d’Igualada, coin-
cidint amb la presentació del 
llibre titulat “L’Escola del Saió. 
Retalls d’un projecte educa-
tiu singular”. Solà va voler 
destacar el paper d’Igualada 

com a seu de la Delegació Co-
marcal del CENU, a banda de 
referir-se a la nodrida repre-
sentació d’igualadins i iguala-
dines que han format part de 
la història del centre educatiu 
que dóna nom al llibre.
Qui va introduir l’autor va ser 
Roser Claramunt, exalumna 
de l’escola, que va ressaltar la 
tasca rellevant que solen de-
senvolupar els mestres durant 
la infantesa, i va agrair a Solà 
que hagués fet possible aques-
ta recuperació de memòria 
històrica educativa. Entre els 

assistents també hi havia la 
darrera de les professores que 
va fer classes a l’Escola del 
Saió, la igualadina Anna Ma-
ria Baliu, així com diversos 
exalumnes d’aquest petit cen-
tre educatiu que ja és història.
L’acte estava inclòs en el cicle 
“Va de llibres!” que ha organit-
zat l’Associació Promotora de 
la Llengua Catalana (APLEC) 
juntament amb la Llibreria 
“Llegim...?” i la mateixa Bibli-
oteca Central amb l’objectiu 
d’acostar a la població les dar-
reres novetats literàries.

La petja del CENU al nostre entorn



Delegat federatiu

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

E l CF Igualada va trobar en 
Joan Patró Muns, l’home ide-
al per desenvolupar la tasca 

de Delegat del club. Una ocupació 
difícil i espinosa, tant en camp pro-
pi com en el visitant. Era la perso-
na correcte, amable indispensable 
a l’hora de conversar i d’atendre els 
equips arbitrals. Fou l’igualadí que 
més àrbitres coneixia.
Vivia els partits des de la banqueta. 
Era ponderat i capaç d’entendre que 
els àrbitres es poden equivocar i ell 
sabia, però, que el públic podia ex-

pressar-se, davant de decisions poc 
clares, o fins i tot equivocades.
Creiem recordar que, en la seva vida 
privada, fou comptable d’una em-
presa tèxtil. Sabia ser educat i com-
prensiu. Coneixia tots els tripijocs de 
les fitxes i carnets, els contractes dels 
jugadors. Era una feina prou impor-
tant la que tenia confiada en el club.
Patró va gaudir del títol de Campió 
de Catalunya, que l’Igualada assolí 
en la temporada 1960-61. Fou, per 
ell, un merescut premi a la seva efi-
cient tasca federativa.

MÚSICA / LA VEU 

El concert de la Can-
delera, interpretat per 
l’orquestra de violins 

de l’Escola Gabriel Castellà i 
Raig, se celebrà el passat diu-
menge, 28 de gener, després de 
la missa de les 12 del migdia, a 
la nau central de l’església a de 
la Sagrada Família.
Un grup bastant nombrós de 
fidels es van quedar a escoltar 
el concert. Entre ells, pares i 
familiars dels nens i nenes, tots 
ells alumnes de l’Escola Gabri-
el Castellà, els qual mitjançant 
la direcció dels seus professors 
i professores de música, van 
delectar als oients, interpre-
tant, peça darrera peça, molt 
ben conjuntats i amb mestria, 
a les quals tothom vam corres-
pondre, premiant-los amb els 
nostres aplaudiments.
De la presentació en tingué 
cura, Joan Xifré i Brunet, de 
Vida Creixent, el qual mani-
festà que, ens plaïa se celebrés 
el concert,  per lloar a la Mare 
de Déu en la seva festivitat, 
amb uns infants violinistes, 
que amb il·lusió i delit l’in-
terpretarien, també per retre 
al Patronat Garcia Fossas un 
senzill homenatge de gratitud, 
extensiu a la direcció, als pro-
fessors i a l’associació de pares 
d’alumnes de l’escola Gabriel 
Castellà, als quals cal afegir, 
també, els professors de l’Es-
cola de Música i a les persones 
que han possible aquesta acti-

vitat. A l’orquestra i a tots ells. 
Moltes Gràcies!
En la primer part van partici-
par els nens i nenes violinistes 
de cinquè curs, que interpre-
taren, “Cançó Francesa,  Les 
oques, Broadway i Boogie 
Band”. Ja des del primer mo-
ment, ens van encomanar el 
seu entusiasme i coordinació. 
Felicitats!
Un alumne va llegir el poema, 
“Encoratjats en les dificultats”, 
de Joan Vila i Prat, que narra 
una anècdota que s’atribueix a 
Paganini, i un nen i una nena, 
intercalant les estrofes, el poe-
ma dek poeta igualadí, Antoni 
Canals, “El Rosari de l’Aurora”, 
en el que l’autor narra que en 
la seva infantesa, quan cele-
braven aquest rosari al carrer 
del Roser, on ell vivia. hi par-

ticipava tocant el violí.
En la segona part, va parti-
cipar el grup de nens i nenes 
de sisè curs, amb quatre peces 
més: “Els oficis, Patrick’s reel, 
Calipso time, The Champi-
ons”, que van fer les delícies de 
tota la concurrència.
El Concert finalitzà, amb unes 
estrofes dels goigs a llaor de 
la Mare de Déu de la Cande-
la, advocada de Vida Creixent 
d’Igualada, que resultà una 
interpretació molt acurada i 
agraïda per tothom. Tan en-
tranyable fou, que més d’un 
de Vida Creixent es va emo-
cionar. De ben segur que el 
concert resultà agrado a la 
nostra Bona Mare, a la qual es 
dediquen aquests festeigs. Per 
molts anys! i, Felicitats a tots, 
xics i grans!

Concert de la Candelera a càrrec dels 
violins de l’escola Gabriel Castellà

DANSA / LA VEU 

En el marc del progra-
ma AIRE que agrupa 
un conjunt d’activitats 

i recursos educatius des del 
Departament d’Ensenyament 
de l’Ajuntament d’Igualada 
adreçats a les escoles de pri-
mària i secundària de la co-
marca, l’escola de Dansa del 
Consell Comarcal de l’Ano-
ia ofereix el taller “La dansa 
clàssica a partir del conte”.
L’objectiu del taller, impartit 
per la professora de l’escola 
de dansa Glòria Ros Abe-

llana, és enriquir l’educació 
global del nen, sensibilitzar 
i atraure els alumnes cap a la 
història de la dansa i els seus 
inicis. A través de l’observa-
ció i comentaris del llibre “El 
fascinant món de la dansa” i 
una coreografia amb el vestu-
ari propi de la dansa clàssica 
s’introdueix als alumnes al 
món de la dansa.
El passat dijous, 11 de gener 
i al llarg de dues hores, 25 
nens i nenes de primer curs 
de primària de l’escola Emi-
li Vallès d’Igualada van po-
der gaudir i ser espectadors 
d’aquest taller.

L’escola de Dansa del 
Consell Comarcal ofereix 
un taller a les escoles de 
la comarca
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Una evocadora descoberta de la bellesa i la història de les 
muntanyes del Planeta, de la mà de Jordi Camins, a l’AUGA

U na de les primeres sessions de l’AUGA, 
d’aquest any, va comptar amb un visitant 
d’excepció, a qui no li calen gaires presenta-

cions; efectivament, es tracta de Jordi Camins i Just, 
un gran observador de glaceres, alpinista i esquiador.
El Jordi Camins va presentar una extensa revisió del 
seu valuós material fotogràfic que testimonia una 
longeva fascinació per l’univers de les muntanyes. 
I, un públic curiós i atent va poder gaudir d’un ex-
traordinari recorregut per algunes de les muntanyes 
més representatives i admirables del nostre univers.
Les muntanyes, les altes cimeres, el fred i la neu van 
ser les protagonistes d’una memorable presentació 
visual, plantejada des d’una òptica summament di-
dàctica i il·lustrativa. Per la pantalla del Teatre de 
l’Ateneu van ser projectades, doncs, unes sensaci-
onals fotografies d’unes no menys impressionants 
muntanyes; una exposició   embolcallada d’uns do-
cumentats i instructius comentaris a propòsit de la 
seva longeva experiència viatgera així com de les se-
ves apassionants vivències.
Tot aquesta recopilació visual és el producte d’una 
laboriosa classificació objectiva de muntanyes, en 
base a continents, alçàries, etc. Emperò, hi ha una 
catalogació molt més subjectiva que -de fet- està 
contemplada des de l’àmbit de la dificultat d’ascens, 

referida a l’estació de 
l’any i al suport d’un 
determinat tipus d’ex-
pedició. Així i tot, el 
següent pas per a un 
ordenament més per-
sonal hauria d’incor-
porar supòsits estètics; 
a pesar que l’apreciació 
de la bellesa de cada 
indret sigui una qües-
tió molt subjectiva si 
bé també hi influeix 
la seva pròpia idiosin-
cràsia. Des d’una altra 
perspectiva, una ma-
teixa muntanya sol ser 
identificada amb dife-
rents denominacions 
que, habitualment, al·ludeixen a topònims de temps 
antics i de vells pobladors, unes atribucions que no 
han estalviat modificacions de la mà de posteriors 
colons o visitants.
Pas a pas, una puntual mirada a més d’un centenar 
de muntanyes de tot el Planeta va esdevenir una evo-
cadora invitació a un fantàstic viatge a través de la 
bellesa de: el Kilimanjaro, la muntanya sagrada mas-
sai; el Cotopaxi (Collaret de la Lluna), la muntanya 
misteriosa dels inques, als Andes equatorials; el Fuji 
Yama, la Deessa de foc o muntanya sagrada del Japó; 
el Muztagh-Ata, un exponent de les muntanyes de 
gel, de la regió xinesa de Xingiang; el Rakaposhi, o 
mare de la boira, i el Kailash, la muntanya més sagra-
da del món -per part de l’hinduisme i el budisme- a 
l’Himàlaia. En un altre sentit, i atenent a unes supe-
riors alçàries, també es va parlar de: l’Annapuntna, 
la Deesa de les collites; el Gasherbrum, muntanya 
preciosa; el Nanga Parbat, muntanya despullada; 
el Manaslu, muntanya de l’esperit; el K2 o Chogo-
ri, grans muntanyes -la segona més alta del món; el 

Chomolugma, la muntanya de les ofrenes; i, per des-
comptat, l’Everest -nom del britànic George Everest, 
si bé els noms originals són Chomolungma (la Deessa 
Mare de la terra, dels tibetans) i el Sagarmanta (el del 
cap tocant al cel). En una altra orientació geogrà-
fica, les muntanyes de l’Antàrtida i de l’Àrtic tam-
bé van ser objecte d’una especial atenció, sobretot 
aquelles de l’Illa Spitzberg -muntanyes punxegu-
des- de l’Arxipèlag Svalvard.
Nogensmenys, es va apuntar a què alguns representants 
de l’alpinisme mundial coincideixen a considerar les se-
güents com a muntanyes de major bellesa: l’Alpamayo, 
als Andes, a la serralada Blanca del Perú; l’Estima Da-
blan, el collaret de la mare, a prop de l’Everest; el Mat-
terhorn, la banya del prat, als Alps suïssos; i, un grup 
de muntanyes de la Patagonia (les Torres del Paine, les 
Banyes del Paine, el Cerro Torre i Fitz Roy). 
Per últim, no va faltar un meritori passeig per al-
gunes de les nostres emblemàtiques i estimades 
muntanyes, com per exemple, el Pedraforca o el 
massís de Montserrat.

CATERINA ALBERT/
VÍCTOR CATALÀ
Un recorregut per l’itinerari vital, 
intel·lectual i literari d’aquesta es-
criptora del modernisme, que fou 
poeta, narradora, novel·lista i au-
tora teatral, que va haver d’adoptar 
un pseudònim masculí.
Del 15 de febrer al 16 de març al 
vestíbul de la Biblioteca Central. 

ELEMENTS. FANG I 
FUSTA
Marga Cuerva Riba
Figures de fang que expliquen 
històries, relats de relacions, mo-
ments compartits, trobades...
Del 16 de gener al 2 de març al 
Punt de lectors de la Biblioteca

ESCOLA AURIA-APINAS: 
50 ANYS FENT ESCOLA
Fotografies que mostren el camí re-
corregut durant els 50 anys de l’es-
cola
Del 16 de gener al 10 de febrer al 
vestíbul de la Biblioteca Central.

REALISMO 
ESPIRITUALIZADO
Pintures de Rafael Moreno.
No hi ha una sola pinzellada que no 
sigui harmònica i justa, i tot té una 
finor extraordinària i un profund as-
sossec espiritual
Del 17 de gener a l’11 de febrer a la 
Sala Municipal d’Exposicions.

INSPIRED BY PAPER
Diversos autors
Touring Exhibition 30 years IAPMA
Gener i febrer al mirador del Museu 
Molí Paperer de Capellades.

LA GÈNESI DE LA 
FORMA
Mostra els treballs de recerca sobre 
els mecanismes i les forces físiques 
que generen la forma. Realitzada per 
l’alumnat de segon curs del cicle for-
matiu de gràfica publicitària de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar Camps
Del 6 Al 28 de febrer a la sala d’ex-
posicions de la Gaspar Camps.

150 ANYS DEL 
NAIXEMENT DE 

POMPEU FABRA
Una selecció dels llibres més re-
llevants en l’any en què es com-
memora el 150 aniversari del seu 
naixement.
Fins el 9 de febrer a la Sala l’Em-
premta.

EXPRESSIONS
Exposició organitzada conjunta-
ment amb laCultural i que compta 
amb una dotzena d’obres dels ar-
tistes de l’Associació Salut Mental 
Catalunya Anoia. Aquestes obres 
estan realitzades amb pintura so-
bre tela han estat.
Fins el mes de maig al vestíbul del 
Teatre de l’Aurora.

EXPOSICIONS
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MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

Concert de piano a quatre mans a càrrec 
de Feodor Veselov i Irina Veselova, que ens 
oferiran el programa de “Balls del mon” 
amb danses des del barroc fins l’actualitat.  
Diumenge a les 6 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres.

TEATRE
Calaf 

El Tricicle presenta “Hits”, humor sorpre-
nent, trepidant i intel.ligent. Últim espec-
tacle de al companyia per acomiadar els 40 
anys dalt dels escenaris.  
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

TEATRE
Vilanova del Camí 

La companyia Teia Moner presenta l’espec-
tacle “Galaxis”. Organitza Xarxa Vilanova.  
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al centre 
polivalent de Can Papasseit.

VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui

Visita guiada a l’antic Palau dels comtes de 
Plasència, documentat ja des del segle XII 
de la mà d’Anoia Patrimoni.  
Diumenge a les 12 del migdia al Palau.

VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui

Visita guiada a l’església de Santa Marga-
rida, temple, a cavall entre el renaixement 
napolità i el barroc català, amaga en el seu 
interior secrets que ens parlen del domini 
dels Lanuza a Montbui.  
Diumenge a la 1 del migdia a l’església.

DILLUNS 5 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Óscar Jorba. “No era de los nuestros”. Josep 

Vidal Cadellans, premi NADAL 1958
Segurament alguns igualadins també ho 
van pensar, quan llegien el que ell opina-
va sobre la ciutat, una visió d’un forà, però 
intensa, pensada i reflexionada, realista, 
amb un toc d’ironia. Organitza AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

CINEMA FAMILIAR
Calaf 

Projecció de al pel.lícula de cinema famili-
ar “La vida d’en Carbassó”. 
Dilluns a les 6 de la tarda a la sala Folch 
i Torres del Casal.

DIMECRES 7

TALLER
Igualada 

... Ara t’ho explico. L de lactànciaA càrrec 
de Teresa Moncunill i Anna Garcia. Taller 
per a pares i mares en el qual, a partir d’un 
conte, es parlarà de la lactància.
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda a la llar 
d’infants municipals l’Espígol.

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
Igualada 

“Mare i filla”, de Jenn Díaz
Club per practicar la lectura en la nostra 
llengua i conèixer l’obra d’autors catalans..
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

ÒPERA
Igualada 

Tosca’ Retransmissió en directe des del 
Royal Opera House
Drama, passió i música fabulosa: el thriller 
operístic de Puccini és una de les grans ex-
periències operístiques.
Dimecres a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

DIJOUS 8

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit un 
mateix llibre, en aquesta ocasió “Un amor 
d’en Swann”, de Marcel Proust.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 

Fàtima Llambrich, periodista dels infor-
matius de TV3, presenta Sense cadàver un 
investigació periodística de primer ordre 
convertida en un addictiu relat policial.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca

DIVENDRES 2 

CLUB DE LECTURA TERRITORI 
FANTÀSTIC

Igualada 
“Quan em puguis veure”, de Laura Galle-
go. Club crossover per a persones majors 
de 14 anys, interessades en la literatura 
fantàstica i la ciència ficció.  
Divendres  a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada 

Milton Salazar
Amb un estil que es mou entre l’indie-folk 
i el pop. El seu primer treball d’estudi ve 
marcat per la tendresa, la tranquil·litat i la 
calor que desprenen les seves cançons.  
Divendres  a les 11 de la nit al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre de relats “Roba es-
tesa” de David Vila Ros. Els contes, en al-
guns casos nanocontes, d’aquest volum as-
piren a la revolució, a fer efectiva la utopia. 
La presentació anirà a càrrec de Pep Elias.  
Divendres  a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Stalingrado. La der-
rota decisiva” de Carlos Alberto Marme-
lada.  
Divendres  a 2/4 de 8 del vespre a la lli-
breria Aqualata.

DISSABTE 3 

TEATRE
Igualada 

“Fairfly”. Quatre amics intenten organit-
zar-se després que l’empresa d’alimentació 
infantil on treballen els comuniqui l’ober-
tura d’un ERO.  
Dissabte  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

CINEMA FAMILIAR
Els Hostalets de Pierola 

Projecció de la pel.lícula d’animació apte 
per a tots els públics “Coco”.  
Dissabte  a les 6 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres.

BIBLIOLAB
Sta. Margarida de Montbui 

Us convidem a dibuixar en l’espai, sense 
paper, sense llapis... Com? Explorant un 
tema a partir d’uns materials per ado-

nar-nos de tot allò que som capaços de fer 
creativament, interaccionant amb l’espai, a 
través de l’acció i la instal·lació..  
Dissabte  a les 12 del migdia a la bibliote-
ca Mont-Àgora.

DIUMENGE 4  

VISITA GUIADA
Igualada 

Coneix el Museu de la Pell i Cal Granotes
Cada primer diumenge de mes el Museu 
ofereix una visita guiada gratuïta a tots 
els espais: Univers de pell, L’ofici d’adober, 
L’Home i l’Aigua, i a l’adoberia de Cal Gra-
notes.  
Diumenge a 2/4 de 12 del migdia al Mu-
seu de la Pell.

TEATRE
Igualada 

“Safari” amb La Baldufa.
En Pinyot i en Carabassot ens expliquen el 
conflicte en què s’han trobat immersos a la 
sabana, on s’han desplaçat després d’haver 
rebut la notícia que els advertia de la mis-
teriosa desaparició del lleó. Una manera 
d’apropar el bulling als infants. Organitza 
Xarxa Igualada.  
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CULTURA  |  51Divendres, 2 de febrer de 2018

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

Impuls
neuropsicopedagogia

- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat

- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura

- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques

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

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada · Telèfon: 626 665 009
www.loop-disseny.com





PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Misterioses com els enigmes que plantegen les millors gramàtiques / 
2. Quina nyonya més idiota… Enorme peixera entre gener i febrer / 3. Final del partit. Des-
possessió d’un bé sacre, que és l’anti-emoció. En ple regnat / 4. Exactament com si acabés un 
adverbi. Gira a l’inrevés per deixar passar la tanda / 5. Vida tan acomodatícia que sembla un 
xiclet estovat. Tercera de tres / 6. És causa i conseqüència de l’elitisme. Esguards del sol / 7. 
Perdonable, segons la visió del creador. Aspiri a ser com els ídols italians / 8. Segona de res. 
D’alguna manera consta que són a la benzina. CCC / 9. Naips amb el cor tranquil. El millor lloc 
per anar a buscar arítjols / 10. Podria quedar curta, si no fos pel forat. Escarransit per la dieta 
nadalenca / 11. Ou remenat. Fusta africana per l’ebenista. Mal ús / 12. Emergeixen com roses 
o clavells. Arbustos molt usats per rentar plats / 13. Col·legi mancat de doctrinqa. Dues hores 
veient la Minnelli com canta i balla.

VERTICALS: 1. Triomf inherent a la trajectòria d’El Tricicle. Provisional, com el treballador 
actual / 2. Sense ser excel·lent, la ciutat el té en compte. No sap res de la matèria, només de la 
senyoreta / 3. Al punt de mira. Llavor del lli, l’oliosa. Ara aquí ni hi va el lli ans el li / 4. Estudiós 
de l’aspecte més dramàtic de la llengua, com mestre Solà. Ajuntament d’Andorra encarat a nord 
/ 5. Xarrupen com la contreta Maria del Carmen. Disparar primer / 6. La gota que vessa del 
got. Arrissar les Matutano. Si no hi vol veure és pitjor / 7. ÉS qüestió de dits, però es manifesta 
en pantalla. A més de nena és d’allò més bufona / 8. Intents de Quintar els Insurgents. Remei 
injectat als clients del císter. Poca broma / 9. Aparentment és un talòs, però només n’hi sabem 
un tros. Corre pel call com per casa seva / 10. Vocals de la junta. Prou extremista per envasar 
fruita. Encara al punt de mira / 11. No rego bé, però dedueixo. Remeties en certa manera a la 
intoxicació per èter / 12. Concrecions químiques. Copet a l’espatlla d’en Sust.

 

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com
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Les 7 diferències per Nadia Giménez



Els imprescindibles
de l’Anoia
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E l projecte de 
Pla de Morei 
rep la herèn-
cia d’una llar-
ga tradició fa-

miliar de cultiu de vinya 
i cereal forjada al voltant 
de la masia de Mas Ros-
sinyol, situada al popu-
larment conegut Pla de 
Morei. El projecte neix 
fa més de 20 anys com a 
símbol i testimoni de to-
tes aquelles famílies de 
la zona i d’arreu que van 
haver de marxar del camp 
per trobar en la industri-
alització una estabilitat 
econòmica. Per tant, nai-
xem no només per a pre-
servar i respectar la finca 
familiar sinó per a recu-
perar la fe i la il·lusió en 
la nostra agricultura. 

La finca es troba al terme 
municipal de la Torre de 
Claramunt, situada a 400 
m d’altitud, gaudint d’una 
gran varietat de terres 
calcàries i argiloses, dife-
rents canvis d’orografia i 
una orientació solar que 
la fan especial i única a 
la vegada. Les nostres 15 
varietats han estat degu-
dament estudiades per 
a ser ubicades a les par-
cel·les mes idònies per a 
cadascuna d’elles. Des del 
1.997 hem fet una aposta 
clara per a l’agricultura 
ecològica esdevenint uns 
dels viticultors ecològics 
pioners a la zona. El nos-
tre principal objectiu des 

de l’inici del projecte ha 
estat preservar, respectar i 
recuperar el nostre entorn 
amb paràmetres ecològics 
i de respecte a la terra. 
Aquesta clara missió ens 
ha portat a aconseguir 
l’excel·lència amb les cer-
tificacions internacionals 
més rellevants en el camp 
de l’agricultura ecològica.

Actualment, hem decidit 
emprendre un ambiciós 
pas endavant i entrar de 
ple en el mercat de l’elabo-
ració de vins i escumosos 
ecològics de qualitat a la 
DO Catalunya mitjançant 
la construcció del Celler 
Pla de Morei, el qual obri-
rà les seves portes durant 
la primavera. Per fer-ho, 
comptarem amb la col·la-
boració de l’Edith Soler, 
col·laboradora del celler 
Terra Remota de la DO 
Empordà i professional 
amb una àmplia experièn-
cia en diferents denomi-
nacions d’origen i cellers 
d’arreu del món. A més, 
des de fa uns mesos hem 
començat a comercialitzar 
la nostra primera col·lec-
ció, formada per l’escu-
mós ecològic El Llupià, 
i dos vins monovarietals 
el Gramunt (Syrah) i La 
Solana (Chardonnay). 
Així doncs, gràcies a l’es-
pai ofert per La Veu de 
l’Anoia, us convidem a co-
néixer el nostre projecte i 
els nostres productes en el 
transcurs del proper mes.

Mercè Sangüesa 
Viticultora de la finca 

ecològica Pla de Morei

CAVA
EL LLUPIÀ

Pla de Morei
www.plademorei.com

RESTAURANTS

Especialistes en Tapes - Carrer del Clos Nº 53
Telèfon de reserves: 629 149 923

Horari: De dijous a diumenge de 20:00 a 23:00

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9

08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

Restaurant
Braseria 

i Cafeteria
· Menú diari i fes�us

· Servei de carta 
  amb secció de tapes

· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 
 08700 - IGUALADA 

raco.traginer@terra.com 
Tel. 93 805 01 63 

Esmorzars, dinars (menú diari i festius) 
sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups 

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada93 806 65 96

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



Nominada a 8 Oscar
A Montbui •  Dunkerque

RAMON ROBERT / 

F eia moltíssims anys que no ens 
arribava una pel.lícula bèl·lica 
d’alta qualitat. De fet, fa exacta-

ment dinou anys, quan van estrenar-se 
conjuntament La delgada linea roja 
(Terrence Malick, 1998) i Salvar al sol-
dado Ryan (Steven Spielberg, 1998).
Ara tenim en pantalla una excel·lent 
pel·lícula bèl·lica, i alhora una de les 
millors pel.lícules de l’any. De fet, ha 
estat nominada a 8 premis Oscar, in-
cloent el de millor pel.lícula i el de mi-
llor director. L’ha realitzada el director 
Christopher Nolan, prou conegut pels 
seus anteriors títols Insomnia, Memen-
to, Interstellar, Inception o la trilogia 
d’El caballero oscuro.
Dunkerque està basada en l’evacuació 
militar que -encara que va tenir lloc en 
els primers mesos de la Segona Guerra 

Mundial- va tenir un impacte directe 
en l’esdevenir de la contesa. En lloc 
d’un drama èpic, l’objectiu de Nolan 
era convertir aquest moment històric 
en cinema immediat, dinàmic i im-
mersiu: un thriller d’acció èpic im-
pulsiu marcat pel temps, una mena de 
compte enrere, en el qual juguen un 
paper important les accions paral·le-
les.
En paraules del director: “El que va 
passar a Dunkerque és una de les mi-
llors històries de la humanitat, la llui-
ta definitiva a vida o mort contra el 
temps. Va ser una situació amb un ni-
vell de suspens extraordinari, aquesta 
és la veritat. El nostre objectiu amb 
aquesta pel·lícula era llançar al públic 
a l’acció sent molt respectuosos amb 
la història, però també amb certa in-
tensitat i, per descomptat, una gran 
dosi d’entreteniment també “.
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La cimera
El racó del Cineclub •  La cordillera

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 8 de febrer, a l’Ateneu 
Cinema, el Cineclub presen-
ta la producció argentina del 

2017 La cordillera, dirigida per San-
tiago Mitre, en doble sessió a les 20 h 
i a les 22h. 
El gran Ricardo Darín fa aquesta ve-
gada el paper de, ni més ni menys, el 
president de l’Argentina. Es troba amb 
altres presidents llatinoamericans en 
una cimera a Xile, enmig dels Andes, 
quan haurà d’afrontar un drama tant 

polític com familiar relacionat amb 
un cas de corrupció en el qual està 
implicat el seu gendre i que demanarà 
la presència de la seva filla. 
A partir d’aquí, Santiago Mitre cons-
trueix un film de suspens amb diver-
ses trames paral·leles, un drama psi-
cològic d’atmosfera polanskiana en 
un context realista. La cordillera és un 
dels grans èxits de la cinematografia 
argentina recent i ens permetrà gau-
dir de les interpretacions excel·lents 
de Ricardo Darín i de Dolores Fonzi, 
junts novament després de Truman.

Cinc premis Gaudí
A Igualada i Tous •  Estiu 1993

RAMON ROBERT / 

A questa pel.lícula és un feno-
men. Porta més de cent mil 
espectadors, s’ha estrenat 

en alguns països d’Europa (França, 
Turquia i Països Baixos) i ara, pocs 
dies abans dels premis Goya, ha 
guanyat 5 premis Gaudi: Millor pel.
lícula, millor directora, millor guió, 
millor actriu ( Bruna Cusí) i millor 
muntatge. Per qui encara no l’hagi 
pogut veure, el Casal de Sant Martí 
de Tous torna a projectant-la aquest 

dissabte i el següent. 
Certament, Estiu 1993 és una de 
les millors pel.lícules catalanes dels 
darrers anys. Lleugera, fresca i al-
hora sensible, emociona sense for-
çar els sentiments de l’espectador i 
es beneficia del treball esplèndid, 
sorprenent, de les nenes Laia Arti-
gas i Paula Robles, acompanyades 
per Bruna Cusí i el carismàtic David 
Verdaguer. Així doncs, una magní-
fica pel.lícula catalana. O millor dit, 
una excel·lent pel.lícula, no importa 
la procedència



EL CUADERNO DE SARA 
Espanya. Drama. De Norberto López Amado. Amb Belén 
Rueda, Manolo Cardona, Enrico Lo Verso.  
Laura busca des de fa anys a la seva germana Sara, mem-
bre d´una ONG, desapareguda enmig de la selva del Congo. 
Laura viatja fins Kinshasa disposada a endinsar-se al terri-
tori dels Senyors de la Guerra, deixant enrere les diferències 
que la van separar de la seva germana, i sense sospitar que 
aquesta aventura la portarà fins a la més violenta i oculta 
rebotiga dels grans poders occidentals..

CINQUENTA SOMBRAS LIBERADAS
Estats Units, Drama romàntic i eròtic. De James Foley. 
Amb Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise 
Mumford..
Adaptació de l’última novel·la de la saga “50 ombres d’en 
Grey”, de l´escriptor E.L.James. Ara trobem a Anastasia Ste-
ele i Christian Grey casats..

ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS
Estats Units. Intriga. De Kenneth Branagh. Amb Kenneth 
Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Jo-
hnny Depp, Michelle Pfeiffer, Derek Jacobi. 
Durant un viatge en el llegendari tren Orient Express, el de-
tectiu belga Hèrcules Poirot investiga un assassinat comès 
en el trajecte, i de resultes del qual tots els passatgers del tren 
són sospitosos del crim. Basada en una novel.la d´Agatha 
Christie.. 

LA CORDILLERA
Argentina - Espanya. Intriga política. De Santiago Mitre. 
Amb Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Érica Rivas. 
En una cimera de mandataris llatinoamericans a Xile, el 
president argentí viu un drama que l´enfrontarà als seus 
propis dimonis. Ha de prendre dues decisions que podrien 
canviar el curs de la seva vida en l’ordre públic i privat: d’una 
banda, una complicada situació emocional amb la seva fi-
lla, i de l’altra, la decisió política més important de la seva 
carrera.

DUNQUERKE
Estats Units. Bèl·lica. De Christopher Nolan. Amb Fionn 
Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy, 
Cillian Murphy.. 
Any 1940, en plena II Guerra Mundial. A les platges de 
Dunkerque, centenars de milers de soldats de les tropes 
britàniques i franceses es troben envoltades per l’avanç de 
l’exèrcit alemany, que ha envaït França. Atrapats a la platja, 
amb el mar tallant-los el pas, les tropes s’enfronten a una 
situació angoixant que empitjora a mesura que l’enemic 
s’acosta.  

CAVERNICOLA
Regne Unit. Animació. De Nick Parkr. 
Nova producció dels creadors de “Wallace i Gromit”, que 
explicarà la història d’Dug, un home prehistòric que veu en 
perill la seva llar i la de la seva tribu davant l’arribada del 
malvat i modern dolent de l’Edat de Bronze, Lord Nooth. 
De pas, Dug inventarà el futbol, però sense adonar-se com

UNA BOLSA DE CANICAS 
França. Dramàtica. De Christian Duguay. Amb Dorian Li 
Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel 
Segona Guerra Mundial. Maurici i Joseph són dos joves ger-
mans jueus que viuen a la França ocupada pels nazis. Per 
salvar-se, hauran d’abandonar a la seva família. Fent mostra 
d’una gran astúcia, coratge i enginy per sortejar els invasors 
enemics, els dos germans intentaran reunir tota la seva fa-
mília de nou a la zona lliure del sud de França.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

EL INSTANTE MAS OSCURO 
Dv: 18:00
Ds: 18:30
Dg: 16:30
Dll: 17:00
Dj: 17:30 (VOSE)

ESTIU 1993
Dv.: 20:30
Ds.: 16:30/21:00

LA LIBRERIA
Dv.: 19:00
Dll.: 19:30
Dc.: 17:30

Cinema Total
TERMINATOR 2
Dg.: 21:30

Cineclub
LA CORDILLERA
Dj: 20:00/22:00

AMITYVILLE: EL DESPERTAR (16A)
Dv Dll a Dj: 18:40/20:30/22:30
Ds: 16:30/18:40/20:30/22:30
Dg: 12:45/16:30/18:40/20:30/22:30

CAVERNICOLA (TP) 
Dv Dll Dc i Dj: 18:30
Ds: 16:15/18:30
Dg: 12:00/16:15/18:30
CAVERNICOLA (en català) (TP) 
Dg: 14:00
CAVERNICOLA (VOSE) (TP) 
Dm: 18:30

50 SOMBRAS DE GREY (18A)  
Dj: 17.30
50 SOMBRAS LIBERADAS (18A)  
Dj: 22:15
50 SOMBRAS MAS OSCURAS (18A)  
Dj: 18:55

COCO (TP)
Ds: 15:50
Dg: 12:35/15:50

EL CORREDOR DEL LABERINTO: LA 
CURA MORTAL (12A)
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:40/22:20
Ds: 13:00/17:00/19:40/22:20
Dm: 17:00/22:20
EL CORREDOR DEL LABERINTO: LA 
CURA MORTAL (12A) (VOSE)
Dm: 19.40

EL CUADERNO DE SARA (16A)
Dv Dll a Dj: 17:30/19:50/22:15
Ds: 15:45/18:05/20:25/22:45
Dg: 12:15/ 15:45/18:05/20:25/22:45

EL GRAN SHOWMAN (TP)
Dv i Ds: 18:15

EL PASAJERO (12A)
Dv Ds i Dc: 20:45/22:50
Dg a Dm i Dj: 20:45

FERDINAND (TP)
Ds: 15:45
Dg: 12:30/15:45

INSIDIOUS: LA ULTIMA LLAVE (16A)
Dg a Dm i Dj: 22:50

JUMANJI (7A)
Dg a Dj: 20:15/22:30

LOS ARCHIVOS DEL PENTAGONO (7A)
Dv a Dj: 17:50/20:10/22:25
Dg: 15:15/17:50/20:10/22:25

PERFECTOS DESCONOCIDOS (12A)
Dv a Dc: 18:00/20:35/22:40
Ds: 20:35/22:40

STAR WARS LOS ULTIMOS JEDI (7A)
Dg: 11:55

TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS (16A)
Dv a Dj: 17:20/19:40/22:00
Dg: 12:50/15:00/17:20/19:40/22:00

SALA AUDITORI

CAVERNICOLA
Dv: 18:30
Ds i Dg:16:30/18:40
DUNKERQUE
Dv a Dg: 20:30

SALA PETITA

EL CUADERNO DE SARA
Dv: 18:30/20:40
Ds i Dg: 16:15/18:30/20:40

ESTIU 1993 (TP)  
Ds: 18:00
MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA (7A)  
Ds: 19:40
UNA BOLSA DE CANICAS (7A)  
Dg: 18:00
ASESINATO EN EL ORIENT EXPRESS 
(7A)  
Ds: 19:50

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

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

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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DILLUNS
20.00 
Info Taronja 
20.15 
Targeta Taronja 
21.00
De tot i més. 
Magazín sobre la 
vida.
22.00
Info Taronja. 
Totes les notícies 
d’Igualada i 
l’Anoia.
22.15 
Targeta Taronja. 
Anàlisi de 
l’actualitat 
esportiva 
d’Igualada i 
l’Anoia.
23.00
De tot i més 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIMARTS
20.00
Info Taronja 
20.15 
La Plaça. 
Entrevistes a 
persones rellevants 
d’Igualada i 
l’Anoia.
21.00 
Batecs de Piera.  
(Piera TV).
21.45 
Montbui Actiu
22.00 
Info Taronja 
22.15 
La Plaça
23.00
Batecs de Piera 

23.45
Montbui Actiu 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIMECRES
20.00 
Info Taronja
20.15 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 
21.00 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
21.30 
Obert 24h
22.00 
Info Taronja 
22.15 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

23.00 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
21.30 
Obert 24h 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIJOUS
20.00 
Info Taronja 
20.15 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
20.45
Montbui Actiu 

21.00
La Plaça 

22.00 
Info Taronja 

22.15 
La motxilla 
Taronja.  / 
La meva Anoia 
22.45 
Montbui Actiu 

23.00
La Plaça 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

DIVENDRES
20.00 
Info Taronja. 
Resum setmanal 
de les notícies 
d’Igualada i l’Anoia.
20.45 
Batecs de Piera. 
Repàs a l’actualitat 
cultural de Piera 
(Piera TV).
21.45 
En imatges. 
Reportatges dels 
actes culturals més 
destacats de la 
comarca.
22.00 
Info Taronja 

22.45 
Batecs de Piera 

23.45
En imatges 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al matí.

DISSABTE
10.00 
Info Taronja 

10.45 
Repeticions
16.00
1món.cat 
18.00
Repeticions
20.00 
Info Taronja
20.45 
Targeta Taronja 
21.30
La motxilla Taronja. 
/ La meva Anoia 
22.00 
La Plaça
22.45
Info Taronja
23.30
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

00.15
En imatges 

00.45
Montbui Actiu 

DIUMENGE
11.00 
Missa de Montserrat 
12.30
Repeticions
16.00
1món.cat 
18.00 
Repeticions
20.00 
Info Taronja 

20.45 
Targeta Taronja 
21.30 
La motxilla Taronja. 
/ La meva Anoia
22.00 
La Plaça 

22.45 
Info Taronja
23.30 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

00.15 
En imatges 

00.45 
Montbui Actiu 

La tele que ens uneix
canaltaronja.cat/anoiaPROGRAMACIÓ



GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Forfait circuit Les Deus

Bicicleta Val de xapa i pintura

Entrades Museu del Traginer

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu

Emma companys Oliva 
Clara Dueñas

Pep Marsal
Joan Vidal Nicolas

Rafael Domenech Mas Xavier Martinez

Mariona Miranda Jaume JustTeresa Segura

Sergio López Domínguez
Gràcia Muñoz Bonilla

Entrades Teatre de l’Aurora Entrades IHC Entrades Museu del tren

Lluis Balcells Poblet Elisa Carpi Jana Llorens

Escalada

Marina Vallés Pelfort
Esteve Camps Oviedo

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

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

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

Escalada

Bicicleta

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca TOTS ELS SORTEJOS

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 Entrades
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*Si has guanyat el premi, contacta directa-
ment a l’empresa que fa el regal. 
Has de presentar el teu DNI + el full d’aquest 
dia que acredita ser-ne el guanyador.

*Fes-nos arribar aquesta butlleta a les nostres oficines del carrer del Retir, 40
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MES INFO. A:

A l ’Anoia, a tocar de l ’Alt Penedès, hi trobem un conjunt 
de salts d’aigua no gaire coneguts i que són una petita 
meravella. Ens trobem al municipi de Cabrera de l ’Anoia, 
on el torrent de la Bleda és una riera que va des de Ca-
naletes fins al Bedorc. És un indret ombrívol i humit que, és 
molt apropiat per a persones que s’inicien en l ’esport del 
descens de barrancs. 

El torrent pren el nom de la masia homònima que hi ha a 
prop, Canaletes. En canvi, el nom dels salts es correspo-
nen a les seves característiques. De fet les denominacions 
populars generalment identifiquen la realitat propera amb 
d’altres de més genèriques.

Visitem el Torrent de la Bleda en unes 3 hores de 
recorregut passat pels:

1. Salt d’aigua dels Capellans.

2. Salt d’aigua del Cargol, un engorjat de 35 metres de 
desnivell excavat en conglomerat. S’inicia amb un tobogan 
de 8 m, després un toll i dos ressalts, un altre gorg i un dar-
rer salt d’uns 10 m que ens deixarà en un petit amfiteatre 
natural totalment envaït per la vegetació, on conflueix un 
altre torrent per la nostra esquerra. 

3. Salt d’aigua dels Cups.

4. Salt d’aigua de la Mala Dona, d’uns 15 metres i que 
dóna directament a un toll.
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Des de Canaletes ens arribem a la masia de la Bleda, uns 500 m més avall per la pista que mena 
al Bedorc. Passada la casa, a 50 m agafem un camí a l’esquerra i tot seguit 50 m més avall un 
altre també a l’esquerra, que en fort pendent ens portarà fins al fons de la clotada. Poc abans de 
situar-nos al llit del torrent, observem a mà dreta per treure els pins tallats del bosc, mig tapat 
per la vegetació, que és practicable per vehicles; el seguirem fins que trobem un altre trencall a 
l’esquerra, aquest en mal estat i que en 100 m ens menarà al cingle que forma el Salt de la Mala 
Dona.



Febrer
2: La Candelera; Corneli.

3: Celerina; Blai; Anscari (Òscar); Claudina Thévenet. 
4: Andreu Corsini; Joan de Brito; Gilbert ; Joana de Valois .

5: Àgata o Àgueda; Calamanda  
6: Pau Miki; Dorotea; Amand.

7: Ricard; Teodor; Juliana; Coleta 
8: Jeroni Emiliani; Elisenda 

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 2018

Roser Oliveras Punset
vídua de Josep Garriga Gironés

Morí cristianament a l’edat de 86 anys

A.C.S.

Els teus fills: Jordi i Eulàlia, Montserrat i Teo; les teves netes: Alba, 
Cristina i Núria; i família tota, mai t’oblidaran.

L’acte de comiat tingué lloc a l’església 
de la Sagrada Família el dia 30 de gener.
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ESGLÉSIA / LA VEU 

Aquest divendres, dia 
2 de febrer, festivi-
tat de la Presentació 

del Senyor -popularment ‘La 
Candelera’- tindrà lloc la mis-
sa amb la benedicció de les 
candeles a les següents hores 
i temples: 
- A les 8 del matí, a la Sagrada 
Família i al Carmel. 
- A 2/4 de 9 del matí, a la Llar 

del Sant Crist. 
- A les 9 del matí, a Santa Ma-
ria. 
- A les 11 del matí, als PP. 
Caputxins.
- A les 8 del vespre, a Ntra. 
Sra. de la Soledat i a la Sagra-
da Família.
- A 2/4 d’11 de la nit, a la Sa-
grada Família (missa de l’Ado-
ració Nocturna).

Benediccions dels fruits del 
camp

El dissabte, dia 3, festa de 
Sant Blai, hi haurà la tradici-
onal benedicció dels fruits del 
camp a les següents hores i 
temples:
- A les 8 del matí, a la Sagrada 
Família.
- A les 9 del matí, a Santa Ma-
ria.
- A 2/4 de 8 del vespre, als PP. 
Caputxins.
- A les 8 del vespre, a Santa 
Maria i a la Sagrada Família.

Festes de la Candelera i Sant Blai

ESGLÉSIA / LA VEU 

El papa Francesc ha 
rebutjat la possibili-
tat que en la Missa es 

substitueixin les lectures del 
dia per textos no bíblics, i ha 
advertit que es tracta d’una 
pràctica prohibida perquè 
“empobreix i compromet el 
diàleg entre Déu i el seu po-
ble en l’oració”.
El Sant Pare, després d’haver 
parlat en anteriors catequesi 
dels ritus d’introducció de la 
Missa, ha reflexionat a l’Au-
diència General d’aquest di-
mecres 31 de gener sobre la 
Litúrgia de la Paraula, “una 

part constitutiva perquè ens 
vam reunir precisament per 
escoltar allò que Déu ha fet 
i que encara pretén fer per 
nosaltres”.
En el seu ensenyament, ha 
assenyalat que “la proclama-
ció litúrgica de les lectures, 
amb els càntics obtinguts de 
la Sagrada Escriptura, ex-
pressa i afavoreix la comu-
nió eclesial, acompanyant 
el camí de tots i cada un de 
nosaltres”.
Per aquest motiu, determi-
nades decisions subjectives 
que alteren la Litúrgia de la 
Paraula, “com l’omissió de 
lectures o la seva substitu-

ció per textos no bíblics, està 
prohibit: de fet, aquesta subs-
titució empobreix i compro-
met el diàleg entre Déu i el 
seu poble en la pregària”.
Per contra, “la dignitat de 
l’ambó i l’ús del Leccionari, 
la disponibilitat de bons lec-
tors i salmistes, un clima de 
silenci, afavoreixen l’experi-
ència del diàleg entre Déu i 
la comunitat de creients”.
En aquest sentit, ha destacat 
la importància de que aquells 
que llegeixin les lectures a la 
Missa, ho facin bé: “Busqueu 
bons lectors, no aquests que 
llegeixen de qualsevol ma-
nera i que no se’ls entén res. 

S’han de preparar i assajar 
abans de la Missa per llegir 
bé”.
A més, el papa Francesc ha 
destacat “la importància del 
Salm responsorial, la funció 
és facilitar la meditació del 
que escoltem en les lectures 
que el precedeixen. És bo 
que el Salm es destaqui mit-
jançant el càntic, almenys de 
la resposta”.
El Pontífex ha insistit en la 
importància que té la Litúr-
gia de la Paraula en la Missa: 
“A la Litúrgia de la Paraula, 
les pàgines de la Bíblia dei-
xen de ser un escrit per esde-
venir paraula viva pronunci-
ada per Déu mateix que, aquí 
i ara, ens interpel·la a escol-
tar amb fe”.
“L’Esperit -ha explicat-, que 
va parlar per mitjà dels pro-
fetes i que ha inspirat els au-
tors sagrats, fa que la Paraula 
de Déu funcioni realment en 
el cor, el que afavoreix que 
ressoni a les orelles. Per re-
bre la Paraula de Déu cal te-
nir el cor obert”.
Per això, “és molt important 
escoltar. Algunes vegades no 
ho entenem bé perquè hi ha 
algunes lectures difícils, però 
Déu et parla igualment. Déu 
parla i nosaltres escoltem per 
després posar en pràctica tot 
el que hem escoltat”.

“Tenim necessitat d’escol-
tar-la! És, de fet, una qües-
tió de vida, com bé recorda 
la incisiva expressió que ‘no 
només de pa viu l’home, sinó 
de la paraula que sorgeix de 
Déu’ “.
Aquest és el motiu pel qual 
“parlem de la Litúrgia de la 
Paraula com de la ‘taula’ que 
el Senyor prepara per ali-
mentar la nostra vida espiri-
tual”.
El Papa ha insistit que mentre 
es llegeix la Paraula cal estar 
atents i no badar. “Quantes 
vegades mentre es pronun-
cia la paraula de Déu un es 
distreu i comença a fer co-
mentaris: ‘mira aquest, mira 
aquell’ ..., es fa el ridícul i no 
es presta atenció. ¿S’han de 
fer comentaris mentre es lle-
geix la paraula de Déu? No! 
Perquè si parles no escoltes 
la paraula de Déu. Mentre 
es llegeix la Paraula de Déu, 
hem d’escoltar, obrir el cor, 
perquè és Déu mateix qui et 
parla, i no parlar d’altres co-
ses”.
El Sant Pare ha finalitzat la 
seva catequesi afirmant que 
en la Litúrgia de la Paraula 
actua l’Esperit Sant, i perquè 
aquesta acció es torni eficaç 
“calen cors que es deixin tre-
ballar i cultivar”.

El Papa adverteix que no es poden substituir les lectures 
de la Missa per textos no bíblics



              

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes20,72€
la millor Assistència Sanitària

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

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
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 

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

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

psicologa

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

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

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

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Ma DOLORS 
CAPELLADES

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

psicologa col. num 18.704

Psicòloga

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

PILAR PRAT
JORBA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

FARMÀCIES 
DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 2: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 3: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 4: ESTEVE
Av. Països Catalans 101

Dia 5:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 6: ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 7: SECANELL
Òdena, 84

Dia 8: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
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                 de TERESA PUIG RODRÍGUEZ /  
actriu i presidenta de La Casa dels contes, a Gràcia

Divendres, 2 de febrer de 2018

“Si l’art no ens emociona, 
no té cap sentit”

Soc actriu, nascuda a Igualada, i després de fer actuacions per tot 
arreu, des de fa uns mesos m’he tirat de cap a un nou projecte: La 

Casa dels contes que vol ser un espai obert a tothom, 
al barri barceloní de Gràcia, amb la màxima llibertat

Què és La Casa dels contes?

És un espai on es presenten contes, es fan activitats 
relacionades amb la literatura, es presenten artistes, 
es fan tallers per a infants i per a adults. També fem 

presentacions de llibres, recitals de poesia regulars o fem contes 
sense paraules. Ara estem presentant un espectacle de titelles 
sense paraules on són els gestos dels titelles els que expressen 
el text. Els divendres i dissabtes fem actuacions per a adults i els 
diumenges els destinem als infants.

El local està ubicat al barri de Gràcia. És un equipament veïnal?

És de tota la ciutat i de més enllà. Ens hem inventat un nou for-
mat que anomenem “America cuenta” per conèixer la tradició 
americana dels cuenta cuentos. Donem oportunitat a narradors 
de diferents països a explicar contes del seu país. També tenim 
un actor italià que es vol presentar al públic de Catalunya al nos-
tre teatre 

Als infants els feu elaborar els seus contes?

Els infants, per joves que siguin, són cada vegada més exigents. 
Els interpretem els contes molt ben elaborats buscat tots els re-
cursos per captar la seva atenció. No es tracta de recitar de me-
mòria un conte, sinó de treballar-lo i acostar-lo als més joves. 

Com es passa d’un conte escrit a un conte interpretat?

Actualment estic fent un espectacle a partir de contes de Mer-
cè Rodoreda per adults que va sorgir del projecte pell sensible 
d’Igualada. Són contes molt bons per a llegir i la complexitat és 
passar-ho a llenguatge representat a l’escenari. Has de fer arribar 
tot el sentiment de l’autora fins al públic.

Tens vocació i formació d’actriu. Com has arribat al conte?

He treballat d’actriu amb diversos grups i en diferents ciutats, he 
estat a La Fura i he fet teatre cabaret a Madrid i va ser a partir 
de la biblioteca de Santa Margarida de Montbui que em va en-
comanar fer contes per a infants que em vaig adonar del poten-
cial que té i la independència que dona quan pots treballar amb 
els teus propis recursos escènics. L’actor ha d’emocionar a partir 
d’un text i uns gestos. Si l’art no ens emociona, no té cap sentit. 
Per ajudar a la integració dels nouvinguts vaig fer una recerca de 
contes i llegendes tradicionals catalans –a l’Anoia n’hi ha mol-
tíssims- al voltant dels castells. He pogut treballar per tot Cata-
lunya amb els infants, a través d’un programa de la Generalitat. 
També he fet treball amb adolescents a l’escola. Costa molt que 
els joves llegeixin i els contes és una forma que ho facin. D’altra 
banda he trobat joves que només han parlat en català quan han 
representat un personatge d’un conte. Identificar-se amb una 
llengua, és bàsic per integrar-se en un país. D’altra banda hi ha 
qui considera el conte com un gènere menor i això és fals.

Tot i que hi ha molta feina a fer en el camp de la cultura popu-
lar, el més difícil és mantenir-se econòmicament?

La cultura sempre s’ha tirat endavant gràcies a la voluntat dels 
artistes. Un espai petit és difícil de mantenir, però més fàcil que 
el Teatre Nacional. La nostra associació viu de les aportacions 
dels socis, les entrades del públic i algun ajut puntual que ens 
han atorgat, sempre a partir d’un projecte concret. Per sort te-
nim molt bona acollida de públic i els artistes que venen a pre-
sentar-se aquí, són molt interessants. Fem espectacles tan pro-
pers i en un espai tan petit que es fàcil captar l’interès del públic 
de totes les edats.

Costa captar l’atenció dels infants?

Estem en l’època de la imatge i, a diferència d’anys enrere, ara 
hi ha molts més infants amb hiperactivitat. La tecnologia ens 
permet enviar missatges contínuament i ens manté sempre en 
tensió. A la Casa dels contes busquem els instants màgics que 
puguin fascinar als infants a través de recursos escènics, senzills 
i directes.

És diferent quan fas un espectacle per a adults?

És una mena de taller obert, amb el públic a tocar –hi caben 
menys de quaranta persones- i sovint t’arrisques a fer coses que 
no saps com sortiran. Ara preparo un monòleg de Montserrat 
Roig. El que he après és que en aquesta feina cal ser molt humil. 
Cada nou text és un nou repte. Per fer un espectacle de seixanta 
minuts, has d’invertir moltes hores de treball previ. Com més 
fresc i improvisat vols que sigui, més  hores de preparació neces-
sites. Vull recuperar el text de Feliu Formosa que a banda d’un 
gran intel·lectual, li devem les millors traduccions del teatre ale-
many que tenim.

Vius a Barcelona però mantens casa a Montbui?

Soc un vaig i vinc entre Barcelona i Montbui. Per dedicar-te al 
teatre necessites estar en una ciutat on hi hagi molt públic po-
tencial. 

Estar concentrada en aquest projecte, no exclou que et puguin 
contractar per exemple a l’Anoia?

L’Anoia és molt propera a Barcelona pel que fa a distància i per 
a mi es un espai que porto sempre a dins perquè, en formo part.

Jaume Singla, @jaumesingla
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Molts joves, alguns menors d’edat, celebren les seves trobades amb alcohol. I no per desinfectar res, sinó per alegrar-se l’estona. Alguns 
d’ells es posen tan contents, que després es creuen amos del món i es dediquen a malmetre el material urbà, que es paga entre tots. Davant 
d’alguna discoteca de les rodalies d’Igualada s’hi poden veure grups nombrosos de joves asseguts fins altes hores de la matinada. I l’en-
demà els que es cuiden de la neteja, els maleeixen els ossos per la feina extra que suposa retirar el que han abandonat. Ara l’Ajuntament 
ha decidit posar-hi mà i vol fer complir estrictament la llei. Vetllarà  per que no es venguin begudes als menors i ha endegat una bateria 
de sancions en cas d’incompliment de les normes. Naturalment per la quantia, que vol ser dissuasiva, no sembla que el pagament recaigui 
en els menors, que majoritàriament no tenen feina. Potser ens hauríem estalviat molts disgustos, si en lloc de donar la culpa als pakis que 
venen alcohol a bon preu, el jovent, els pares i les autoritats s’haguessin agafat les seves responsabilitats de manera diferent. Ara tindrem 
una incòmoda i cara “llei seca” local, que ningú sap si servirà de gran cosa.  


