
L’alcalde Marc Castells amb Agustí Coll, Eva Galtés i Jordi Dalmau, de Xarxa a Igualada.

Imatge virtual del trèvol  que s’havia de construir inicialment en l’enllaç de l’A2 amb la C37, i que sí que inclou el nou projecte.

Fomento planeja canviar el traçat 
de l’A2 entre Castellolí i Òdena

  Pàgina 23

La reforma és un projecte 
ambiciós, entre Abrera i Jorba

Responsables del Ministeri ja han 
parlat amb alcaldes dels pobles afectats La policia troba 

tres plantacions 
més de 
marihuana 
a l’Anoia

Iguana portarà 
la fibra òptica a 
12 nuclis de la 
comarca

  Pàgina 8

  Pàgina 41

Rialles Igualada (avui Grup 
Xarxa d’Espectacles Infantils 
i Juvenils), va iniciar les se-
ves activitats el gener de 1978, 
amb una projecció de la pel·lí-
cula . Amb mo-
tiu del quarantè aniversari La 
Xarxa ha organitzat un cap de 
setmana ple d’activitats. 

  Pàgina 28

Igualada 
celebra 40 anys 
d’espectacles de 
Rialles i Xarxa
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L’EDITORIAL

L’A2, la C15 i la B224
Pot semblar una mena de jeroglífic o les coordenades 
dels vells jocs de vaixells, però no. Les carreteres que 
travessen el nostre territori tenen complicades deno-
minacions en el mapa, i són notícia. Recentment, co-
neixíem la predisposició de la Generalitat a iniciar, de 
debò, els treballs per a fer possible el projecte de des-
doblament de la carretera B224 entre La Beguda i la 
connexió amb l’autopista, 
a Martorell. S’inicia així 
una vella reivindicació de 
l’Anoia Sud per millorar el 
seu trànsit interior,  que, 
a causa de la mobilitat 
laboral, esdevé un autèn-
tic problema en algunes 
hores punta. Celebrem el 
desencallament d’aquest 
projecte, però estarem 
plenament satisfets quan 
el desdoblament arribi 
fins a Capellades i la connexió amb la C15, o, com 
mínim, a Piera. 
Al mateix temps, el conseller Josep Rull, abans de 
l’aplicació del 155, havia confirmat l’inici dels estudis 
per al desdoblament en forma de “2+1” del tram de la 
C15 entre Igualada i Vilafranca del Penedès, quelcom 
que ha d’ajudar a millorar la densitat del trànsit en 

aquesta important carretera, i a disminuir -o erradi-
car, millor- la preocupant xifra d’accidents de trànsit 
mortals o amb ferits greus que acumula aquesta via, 
molt utilitzada no només pels anoiencs, sinó per a co-
municar l’Eix Transversal amb l’autopista A7 i el mar.
Aquesta setmana hem sabut que el Ministeri de Fo-
mento té damunt la taula una important renovació 

del traçat de l’autovia 
A2 entre Abrera i Jor-
ba, i que responsables 
ministerials ja s’han 
reunit amb els alcaldes 
dels municipis afectats. 
Un traçat que millora-
rà amb escreix l’actu-
al, limitat en velocitat 
punta i en carrils per 
cada sentit. 
Bones notícies, 
doncs, en pocs dies 

de diferència, respecte les comunicacions terres-
tres de l’Anoia. Aquest ha estat un vell cavall de 
batalla que sembla tenir ara una porta oberta a l’es-
perança. Convindria que els nostres responsables 
polítics i la societat civil de la comarca la vigilin 
d’a prop i no es deixin entabanar per excuses de 
darrera hora. Ja en tenim experiència. 

Bones notícies en pocs dies 
de diferència, respecte les 

comunicacions de l’Anoia. Un 
vell cavall de batalla que sembla 

tenir ara una porta oberta.
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Antoni Abad, president de Cecot, 
ha denunciat la fórmula d’expulsió 
temporal de la patronal vallesana 
aprovada per la Junta Directiva de 
Foment del Treball. “Estem molt 
sorpresos, no sé quins objectius 
està perseguint [Gay de Montellà], 
però perjudica i molt a Foment 
perquè vulnera els estatuts i és una 
pèrdua important de representati-
vitat” i ha assegurat que manté “el 
compromís de presentar-me a les 
properes eleccions a la presidència 
de Foment  per canviar l’estil amb 
què es governa la patronal.”

Jordi Sànchez,  president del grup 
parlamentari de JxCat, ha lamentat 
que Pablo Llarena, magistrat del 
Tribunal Suprem,  hagi rebutjat la 

seva petició de llibertat. “De nou 
em neguen la llibertat. Inexpli-
cable jurídicament i cruel per a 
la meva família. La violència mai 
ha estat nostra i mai ho serà”. I 
ha continuat “Que la solidaritat i 
la dignitat de tanta gent segueixi 
sempre els camins de la no-violèn-
cia. Llum als ulls i força al braç!.”

Ana Magaldi, exfiscal en cap de 
Barcelona, ha estat criticada per 
la forma en que va arxivar  la in-
vestigació contra Xavier Garcia 
Albiol, líder del Partit Popular de 
Catalunya i exalcalde de Badalo-
na, per unes presumptes ajudes 
econòmiques i operacions urba-
nístiques especulatives al Joventut 
de Badalona. Per la fiscalia Pro-
vincial de Barcelona ha dit que “va 
actuar amb estricte respecte a les 
normes.” 

Mariano Rajoy, president del go-
vern espanyol, ha assegurat que 
“està en mans del nou Parlament 
català triar de manera normal un 
president normal”, i ha considerat 
que aquesta normalitat la marca-
ria “el fet que pugui estar present a 
la seva investidura i que no tingui 

causes pendents amb la justícia”. 

Joaquín Urías, professor de Dret 
Constitucional i ex lletrat del Tri-
bunal Constitucional,  ha dit que 
“el govern espanyol s’ha entossudit 
a prohibir-ho tot i obliga a alguns 
jutges a fer el ridícul.”

Rafael Ribó, síndic de greuges de 
Catalunya va explicar que “la des-
proporcionada resposta penal als 
conflictes polítics és una mostra fe-
faent de la regressió dels drets.”

Andreu Van den Eynde, advocat 
d’Oriol Junqueras, va mostrar-se 
indignat davant les darreres in-
terlocutòries judicials dient “di-
guin el que diguin els que són a 
la presó, no sortiran. Buscar les 
suposades confessions o acata-
ments era una estratègia política 
i de propaganda, però que no ha 
tingut cap incidència en la seva 
situació personal. El que interessa 
als jutges és el que pensen.”

Soraya Sáez de Santamaría, vice-
presidenta del govern, es mostrava 
perplexa a les Corts quan va dir 
“Tant costa sacrificar un català?”

La “ronda” 
Sud “d’Igualada”

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

JORDI PUIGGRÒS
@jordipuiggros67

L legeixo un exemplar de La Veu de ju-
liol de 2010, fa set anys i mig. El lla-
vors president de la Generalitat, José 

Montilla, inaugurava al costat dels alcaldes 
Joan Vich i Teo Romero -i altres- la Ronda 
Sud d’Igualada. Esdevenia així realitat una 
vella reivindicació del territori, ja defensada 
als anys 90 per la llavors diputada anoienca 
al Parlament, Flora Sanabra. Que les excava-
dores es posessin a construir la Ronda Sud va 
costar Déu i ajuda, com si aquí haguéssim de-
manat la Lluna. Una pila d’anys.
Tot i que ja érem en crisi, a l’article es deia 
que “s’espera que la infraestructura tingui una 
gran repercussió sobre els diferents polígons 
industrials que connecta. La Ronda Sud ha de 
rebaixar el temps de transport de les merca-
deries i millorar la connexió de les empreses 
de la Conca amb l’exterior”. 
Avui, gairebé vuit anys després, que passi un 
camió per la Ronda Sud en direcció a Mont-
bui és “notícia de primera plana”. La carretera 
ha anat de perles a la gent de Montbui, i, de 
retruc, als de Miralles i la Llacuna. La resta 
fan el que feien, també els de Vilanova, que 
no veuen massa sentit a una Ronda que no és 
Ronda, ni és d’Igualada, perquè no hi passa 
ni hi connecta.
Segueixo llegint. El llavors president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, Ramón Felip, 
deia que “encara no es pot parlar d’una au-
tèntica ronda perquè no hi ha cap connexió 
amb Igualada”, i afegia que “no es pot parlar 
de ronda fins que no es completi el tram oest, 
que desembocarà a l’autovia A2 al seu pas per 
Jorba, i insistia, fins que “no hi hagi alguna 
connexió amb Igualada”.
La “ronda” va costar 44 milions d’euros per 5 
kilòmetres de traçat, més o menys el que es 
gastarà ara la Generalitat en ampliar tota la 
C-15 d’Igualada a Vilafranca, 32 kilòmetres.... 
Vaja, un regal de luxe per a Montbui, bàsica-
ment. Un altre “10” per a Teo Romero, que 
treia petroli de tot arreu per al seu municipi 
mentre alguns alcaldes de la Conca eren d’ex-
cursió a Júpiter.
Em sembla que completar la “ronda” no ho 
veuran ni els nostres fills. Almenys tenim ara 
l’anunci -de moment només això- que ens 
faran un enllaç amb Igualada que s’hauria 
d’haver fet el primer dia, i una solució més 
o menys òptima per a que els vilanovins tre-
guin profit d’una punyetera vegada d’una 
carretera que parteix el seu municipi pel mig. 
Amb una mica  de sort, quan faci 10 anys de la 
inauguració d’en Montilla, la “ronda” que no és 
“ronda” tindrà sentit i utilitat per a la majoria, i 
no només per a uns quants privilegiats.



H o sé, no es pot començar un ar-
ticle de manera «negativa». Po-
dria haver triat una referència al 
Carnaval d’Igualada, amb la «no-

tícia» positiva de l’acord de les AMPA de les 
escoles públiques d’anar juntes a la rua en una 
única «carrossa»; o remarcar un esdeveni-
ment que haurà passat desapercebut: la reunió 
del Secretariat de l’ANC al Museu Comarcal, 
de la qual va sortir un comunicat prou impor-
tant per al futur pròxim del procés.
El No del títol no és recomanable des de 
l’odontologia periodística (i passeu-me la 
petulància), però arribats on som i a la vis-
ta dels comportaments dels adversaris (ene-
mics!), només se m’acut aquest titular per a 
referir-me a l’estat de la qüestió, sí, del procés 
de l’independentisme encarat cap a la Repú-
blica. Hi ha qui al llarg dels mesos, sobretot 
des de l’1-O, no s’està de tractar-nos d’il·lu-
sos, d’incompetents, de viure fora de la rea-
litat perquè no vam reconèixer la resposta de 
l’Estat davant la nostra insensatesa, que ja ens 
ho havien advertit, que només defraudaríem 
els incauts independentistes. I es queden tan 
amples. Ni una paraula de reprovació davant 
l’actuació irresponsable, desproporcionada, 
malèvola del govern de l’Estat i el poder ju-
dicial que actua com autèntic braç armat con-
tra Catalunya. Tot ho resumeixen amb allò 
de l’estat de dret i la lletra de la Constitució 
i, tornem-ho a dir tant com calgui, que no-
saltres no som ningú, bé sí, que som una de 
les 17 autonomies, per davant de Ceuta per 
ordre alfabètic... No ens volen i no ens hi vo-
len. Com més va, més irreal em sembla la si-
tuació que viuen els nostres presos polítics i 
exiliats i la dimensió que prenen els efectes de 
la judicialització contra els independentistes. 

A l’Anoia ho viurem ben de prop a partir de 
la primera setmana de març, amb la citació 
al jutjat d’Igualada com a investigades de cin-
quanta persones denunciades arran dels talls 
de l’autovia del dia 8 de novembre proppassat.
Allò que m’enfurisma, però,  és «veure pas-
sar» la mala llet i la maldat que ens ve de les 
espanyes, sobretot canalitzades o simplement 
esbombades pels mitjans de comunicació 
espanyols. M’ha tocat ser fora del Principat 
deu dies, des del plenari del Parlament, quan 
Roger Torrent va «ajornar, però no va des-
convocar» la investidura del candidat Carles 
Puigdemont. Aquests dies, de tant en tant no 
et quedava altre remei que girar el cap cap a 
les teles que t’envoltaven i veure amb astora-
ment com  tothora tractaven «el procés» i, en 
definitiva, com ens deixaven de pentinats als 
catalans totes les hores del dia: com s’abrao-
naven i feien sang amb els twitts del president 
Puigdemont al conseller Comín; o escampant  
els àudios de declaracions dels nostres com-
patriotes per descobrir-hi febleses... Com tre-
ien punxa i més punxa amb el suposat lloguer 
de la casa de Waterloo o fent sortir arreu un 
tal Albert Boadella fent befa de nosaltres amb 
un invent maldestre de nom Tabarnia.
Si a aquestes demostracions  anticatalanes, hi 
afegim les notícies conegudes procedents de 
la factoria del jutge Llarena rebutjant les de-
mandes de Quim Forn o Jordi Sànchez per-
què rebati la presó preventiva, el panorama 
que ens ve d’Espanya és desolador: on s’és vist 
a l’Europa del segle XXI que et mantinguin a 
la garjola i et neguin els drets polítics perquè, 
diu el jutge, hi ha perill de continuar pensant 
«en independència», que poden continuar 
pensant a participar de moviments indepen-
dentistes... I encara hi ha qui nega -o en dubta 

com Amnisty International – que els nostres 
presos són polítics! No hi ha dret!, un jutge 
que busca la confessió o l’acceptació vergo-
nyant dels nostres patriotes només ho podem 
entendre com una ofensa i un atac a la nos-
tra nació. Deixeu que copiï aquest fragment 
d’una editorial Vicent Partal: «Amb les actu-
acions judicials, volen allunyar en el temps 
la concreció de la República, aquella que la 
població va crear el primer d’octubre, la que 
el parlament va formalitzar el 27 d’octubre i 
la que els ciutadans van ratificar el 21 de de-
sembre.».
I colpejats pels efectes de la ignomínia de 
tanta injustícia espanyola, ens trobem en uns 
moments molt delicats: com resoldre la in-
vestidura del President Puigdemont i si esde-
vindrà una presidència amb tots els efectes o 
serà de caire simbòlic... Si haurem de claudi-
car poc o molt davant la piconadora de l’Estat 
i la seva malèfica «arma 155». Moments molt 
delicats (aquests dies compareixeran com in-
vestigades Mireia Boya, Marta Pascal, Marta 
Rovira...) a què haurem de buscar i trobar 
fórmules per superar; el Parlament investint 
un president i propiciant la formació d’un 
Govern capaç de governar; i al carrer amb 
la disposició i determinació per defensar les 
nostres institucions. Com? Doncs amb  la 
unitat d’acció dels partits independentistes, 
com les escoles publiques d’Igualada aquest 
Carnaval, i amb la determinació manifestada 
pel Secretariat de l’ANC des d’Igualada, cri-
dant a emprendre accions valentes (violen-
tes, segons TVE!) en «una fase decisiva del 
camí que ens ha de portar a la independèn-
cia definitiva de Catalunya”.
Que si en sóc optimista? Qui es pot perme-
tre de no ser-ho?  
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FRANCESC RICART No ens volen

#L’enquesta de la setmana

Creus que s’hauria de promocionar més 
la Rua de Carnaval d’Igualada per atraure 
gent de fora?

 Sí 66%  No 34%

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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XARXA IGUALADA COMPLEIX 40 ANYS

Aquest cap de setmana els nens i nenes i la gran família de Xar-
xa estan de festa d’aniversari. Fa 40 anys, un grup d’igualadins en-
capçalats per l’Agustí Coll i el Jordi Dalmau van començar aquesta 
gran aventura.

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

ELS 10 MANAMENTS 
DEL BON ITV (IGUALA-
DÍ DE TOTA LA VIDA)
Joan Giner

Després d’uns dies mirant-me el mi-
rall, nu de cintura en amunt, per poder 
inspeccionar-me bé el melic. Ens agra-
da minar-nos el melic. És quasi un acte 
reflex. Acotem el cap i busquem aquella 
espècie d’arruga que tenim al mig de la 
panxa i que ens trasllada  als moments 
ancestrals de l’úter matern. La recerca de 
la nissaga.
Després de passar diversos dies, hores, 
minuts i segons sota el campanar de 
Santa Maria, per imbuir-me de l’esperit 
profund de les essències de la nostra ciu-
tat. El campanar i les campanes, aquells 
sons tant nostres; Patera Patum...
Tots units sota el seu so. Una sola ciu-
tat unida per la imatge fàl·lica de tot un 
poble.
Ple de l’essència igualadina vaig pujar 
fins a la muntanya del Pi i mirant la ciu-
tat d’Igualada em va venir la inspiració 
exuberant i vaig sentir la necessitat de 
redactar aquests “10 Manaments” que 
tot igualadí crec que hauria de respectar 
per contribuir a que la nostra ciutat con-
tinuï sent una ciutat inigualada.
1. Estimaràs i admiraràs Igualada per 
sobre tots els altres pobles i ciutats del 
món.
2. Coneixeràs les nissagues, respectaràs 
les seva jerarquia.
3. Santificaràs la Festa Sant Crist, la Festa 
Major, la Festa del Reis i l’Asil.
4. Sempre lleparàs el polític que mani, li 
faràs la gara-gara, ell ho espera i tu acon-
seguiràs favors. 
5. No mostraràs mai els teus sentiments 
si són negatius. Encara que t’hagin mal-
tractat, ignorat o menystingut sempre 
faràs bona cara.
6. Quan el poder o les nissagues domi-

nants et demanin una col·laboració, la 
faràs ràpid i content. T’han fet l’honor i 
són ells qui et fan el favor!
7. No cobraràs per la feina que has fet, 
encara que en siguis un professional que 
viu d’aquesta feina. 
8. Seràs gris i sense opinió, i així podràs 
arribar a ser Prior del Sant Crist, col·la-
borador de la Comissió dels Reis, la 
Festa Major, la Fira, el CECI, el FESTI, 
la Collonada, el Fine Art, la Mostra de 
Teatre, etc. i si et portes molt bé i pagant, 
et deixaran fer de Rei a la cavalcada.
9. No consentiràs tenir pensaments i de-
sitjos impurs que et facin anhelar el què 
tenen altres pobles i ciutats, Igualada 
sempre és i té el millor. 
10. Sempre pensaràs que: “Igualada pot 
ser imitada però mai igualada”
Aquests “10 Manaments” es resumeixen 
en dos: Estimaràs Igualada sobre totes 
les coses i no faràs res d’extraordinari 
perquè tot segueixi igual com sempre.

NECESSITEM ELS EN-
LLAÇOS COMPLERTS 
A LA RONTONDA DEL 
BARRI SANTA LLÚCIA. 
VILANOVA SUD
Juan Manuel Cividanes Alonso. 
Regidor d’Urbanime de Vilanova 
del CamÍ

Des de l’entrada en Servei de la Ronda 
Sud (C-37) no s’ha garantit mai un ser-
vei adequat per Vilanova del Camí, ha 
estat sempre una via per donar servei a 
Montbui, i ara amb la construcció del 
nou enllaç, donarà servei a Igualada.
L’error de fa més de 10 anys, per part de 
la Generalitat, i permès pel PSC i V365, 
van provocar que la Ronda Sud no tin-
gues visió de futur, els passos i ponts 
no estan dimensionats pel seu desdo-

blament futur. Una via que després de 
més de 10 anys, amb una IMD inferior 
a menys de 5.000 vehicles, ha demostrat 
l’error de disseny, passat i futur.
Cap de les situacions plantejades, ni 
tampoc la de crear una via paral·lela per 
l’interior del municipi de Vilanova faran 
que la Ronda Sud sigui una via al servei 
de Vilanova del Camí.
Aquesta nova trinxera, per l’interior de 
la trama urbana de desenvolupament, 
formarà una nova divisió en el futur en-
tre els ciutadans de Vilanova del Camí. 
Actualment tenim la via del tren, la 
carretera de la Pobla de Claramunt i la 
Ronda Sud, que són vies separadores per 
als ciutadans de Vilanova i que limiten el 
creixement i desenvolupament urbanís-
tic i social.
No té sentit crear una nova trinxera inte-
rior. Una via que per utilitzar-la haguem 
de sortir per la rotonda del Polígon, 
transitar per l’interior del polígon, con-
tinuar per l’interior de la trama urbana 
municipal, travessar 4 rotondes, i un nou 
pont sobre la via del tren, per arribar al 
fons del Barri Santa Llúcia. Quin sentit té 
executar aquesta carretera interior: CAP. 
Això no solucionarà, ni reduirà el núme-
ro de vehicles que es desplacen per l’in-
terior del municipi. Tot el contrari crearà 
nous punts de congestió interior. Actual-
ment ja tenim més de 3.500 vehicles que 
circulen per aquests punts de congestió. 
Com pot ser una solució continuar for-
çant als vehicles a passar pel mateix punt 
actual de congestió: la rotonda del car-
rer Fusters amb la carretera de la Pobla 
i eliminant un carrer d’entrada i sortida, 
al Barri La Lluna per poder construir un 
nou pont sobre la via del tren.
La prioritat seria eliminar aquestes vies 
separadores. Començar per soterrar la 
via del tren, invertir en la carretera de 
la Pobla de Claramunt per poder con-
vertir-la en un carrer integrador amb el 
Barri de La Pau, i crear els enllaços cap 

a Barcelona a la Rotonda del Barri Santa 
Llúcia de la Ronda Sud.
S’han fet moltes pressions per exigir el 
compliment d’un conveni que obligava 
a la Generalitat a finalitzar l’enllaç del 
Barri La Pau quant va entrar en servei la 
Ronda. Gestió que es va tornar a recla-
mar per part d’un servidor només fer-se 
càrrec de la Regidoria d’Urbanisme, el 
mateix més de febrer de 2017. El retard 
en complir la Generalitat el document 
signat i el compromís d’inversió amb 
l’enllaç nord de Vilanova del Camí, evi-
dencia que no tenim cap esperança en 
aquest anunci publicitari, que sembla 
més un pedaç per sortejar la manca de 
projecte real, treballat i consensuat, per i 
amb Vilanova del Camí.
Els enllaços són possibles, si existeix 
voluntat política a la Generalitat de 
Catalunya. La normativa de traçat va 
canviar l’any 2016, fent-la més permis-
siva i creant diferents supòsits que per-
metrien tenir els enllaços a la mateixa 
rotonda del Barri Santa Llúcia, sense 
crear una nova carretera interior per 
Vilanova i sense provocar una despesa 
innecessària a tots els Catalans. Si es 
té voluntat d’invertir a Vilanova del 
Camí, aquesta inversió es podria des-
tinar a soterrar la via del tren i no pro-
jectar i fer un nou pont sobre el tren, 
que en el futur haurem d’enderrocar.
No entenem com un departament de 
la Generalitat, realitza promeses polí-
tiques i pròpies de campanya electo-
ral, quan la Generalitat no té govern i 
no existeix un programa d’inversions 
aprovat i real. Qui pot prometre la 
redacció d’un projecte i la posterior 
inversió a Vilanova, sense consens 
amb les diferents forces polítiques i 
entitats municipals. Sense un Conse-
ller a la Generalitat, sense Govern. Es-
tem ja en campanya electoral, tenim 
sobre la taula una promesa electoral 
que no necessitem i no es complirà?.
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Premsa Comarcal

Redacció
Endesa ha iniciat una 

campanya informativa 
sobre la nova normativa 
del Bo Social aprovada pel 
Govern, que ofereix des·
comptes de fins a un 40% 
en la factura de la llum. 
L’objectiu és arribar a 
totes aquelles persones 
que es poden beneficiar 
d’aquests ajuts: famílies 
amb les rendes baixes (in·
closes les monoparentals i 
aquelles que viuen soles), 
pensionistes que perce·
ben la pensió mínima o 
famílies nombroses. Per 
això, Endesa compta amb 
un equip que orienta i tra·
mita directament les sol·
licituds dels clients mit·
jançant la web, el telèfon o 
els canals presencials, les 
quals són traslladades al 
Ministeri d’Energia, Tu·
risme i Agenda Digital 
per a la seva assignació.

■ CANVIS 
EN LA NORMATIVA 
D’ADJUDICACIÓ 
DEL BO SOCIAL

El nou Bo Social, esta·
blert pel Govern, defineix 
i fixa els criteris de renda 
com a premissa per obte·
nir les ajudes, així com 
les circumstàncies espe·
cials (persones amb dis·
capacitat ≥ 33%, víctimes 
de violència de gènere o 
terrorisme) i un rang de 
descomptes d’entre el 25% 
i el 40%. A més, regula el 
finançament del 100% de 
la factura de la llum per 
a aquells col·lectius més 
vulnerables i estableix 
que el rebut s’assumeixi 
a parts iguals entre les 
comercialitzadores i les 
administracions. 

■ RENOVACIÓ
Amb la nova normati·

va, tots aquells clients amb 
l’antic Bo Social han de 
presentar una sol·licitud 
de renovació per poder 
accedir al nou descompte. 
En aquest sentit, les per·
sones beneficiàries han 
de tramitar la seva reno·
vació abans del proper 11 

Endesa gestiona els descomptes en 
la factura de la llum del nou bo social 

d’abril per verificar que es 
compleixen els nous cri·
teris d’assignació i, així, 
mantenir el descompte en 
la factura elèctrica.

■ PERFIL DELS  
BENEFICIARIS
✔Ser client d’una co·
mercialitzadora de re·
ferència (com Endesa 
XXI).

✔Tenir una potència 
contractada ≤ 10 kW.

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

El bo social és un descompte fixat pel Govern sobre el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) que pretén 
protegir les llars considerades vulnerables.

En primer lloc, has de ser client d’una empresa comercialitzadora de referència, tenir una potència contractada 
al teu habitatge habitual igual o inferior a 10 kW i complir els requisits de vulnerabilitat, establerts al Reial decret 
897/2017.

Què és el bo social?

Què necessites per sol·licitar el bo social?

El nou bo social estableix tres categories de clients vulnerables amb requisits diferents:

1. Clients vulnerables amb un descompte1 a la factura del 25%. Si es compleix algun d’aquests requisits:

A. Tenir una renda conjunta anual a la unitat familiar que sigui inferior o igual a aquests límits:

   1,5 vegades l’IPREM de 14 pagues, si no forma part d’una unitat familiar o si no hi ha menors a la unitat familiar.

   2 vegades l’IPREM de 14 pagues, si hi ha un menor a la unitat familiar. 

   2,5 vegades l’IPREM de 14 pagues, si hi ha dos menors a la unitat familiar.

Aquests límits s’incrementen en 0,5 vegades si algun membre té una discapacitat més gran o igual al 33%, és víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme amb 
certificat expedit pels serveis socials.

B. Que el sol·licitant o tots els membres de la unitat familiar siguin pensionistes amb una pensió mínima per  
 jubilació o incapacitat permanent.

C. Que pertanyin a famílies nombroses.

2. Clients vulnerables greus amb un descompte1 a la factura del 40%. S’ha de complir algun d’aquests  
 requisits:

A. Tenir un nivell de renda familiar inferior al 50% dels límits assenyalats al punt 1.A. anterior. 

B. Els pensionistes del grup B anterior, amb renda conjunta de la unitat familiar inferior a 1 vegada l’IPREM de 14 pagues.

C. Ser família nombrosa amb renda inferior a 2 vegades l’IPREM de 14 pagues.

3. Clients vulnerables greus en risc d’exclusió social. Són els que compleixen els requisits per ser considerats 
vulnerables greus i, a més, són atesos pels serveis socials d’una Administració que finança almenys el 50% de 
l’import de la factura, cosa que ha de ser acreditada pels serveis socials mitjançant l’informe corresponent.

Requisits i descompte segons el grau de vulnerabilitat

1. Els descomptes estan subjectes a un límit màxim de consum d’energia. Si se supera, s’aplica el PVPC.

Nou 
Bo Social

❱ L’empresa ofereix múltiples canals 
–via web, telèfon i presencials– per 
assessorar i tramitar els ajuts de fins 
al 40% en la factura de la llum 

❱ Els canvis en la regulació del Govern
beneficien persones amb les rendes baixes, 
pensionistes amb la pensió  
mínima i famílies nombroses

❱ La nova normativa 
estableix la tramitació 
d’una sol·licitud per part 
del client 

CANALS HABILITATS
PER A L’ASSESSORAMENT 
I LA TRAMITACIÓ

Web
www.endesaclientes.com/bo-social

Telèfon gratuït
800 76 03 33

Oficines Comercials 
i Punts de Servei

Correu electrònic
bonosocial@endesa.es

Apartat de Correus 1167
C.P. 41080

Documentació

Consumidor
vulnerable
/ Consumidor
vulnerable greu

Formulari del Bo Social
emplenat i signat
per tota la unitat familiar.

Fotocòpia del DNI o NIE
del titular del punt de
subministrament i de tots els
membres de la unitat familiar
(més grans de 14 anys d’edat).

Certificat d’empadronament
individual de cada integrant de la 
unitat familiar o certificat conjunt.

Fotocòpia del llibre de família o
del certificat del full individual del 
Registre Civil de cadascun dels
integrants de la unitat familiar.

Només és
necessari en cas
d’unitat familiar

Fotocòpia del títol de família
nombrosa en vigor.

Només és
necessari en cas
de famílies
nombroses.

Certificat de la Seguretat Social que 
acrediti que tots els membres
de la unitat familiar amb ingressos
perceben la pensió mínima per
jubilació o incapacitat permanent.

Només és
necessari en cas
de pensionistes.

Certificat dels serveis socials de 
l’òrgan competent o del que designi 
la comunitat autònoma que
acrediti circumstàncies especials: 
discapacitat més gran o igual al 33%, 
víctima de violència de gènere o 
víctima de terrorisme.

Només és
necessari en cas
de complir
circumstàncies 
especials.

Només és
necessari en cas
de complir 
circumstàncies 
especials.

El bo social és un descompte fixat pel Govern sobre el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) que pretén 
protegir les llars considerades vulnerables.

En primer lloc, has de ser client d’una empresa comercialitzadora de referència, tenir una potència contractada 
al teu habitatge habitual igual o inferior a 10 kW i complir els requisits de vulnerabilitat, establerts al Reial decret 
897/2017.

Què és el bo social?

Què necessites per sol·licitar el bo social?

El nou bo social estableix tres categories de clients vulnerables amb requisits diferents:

1. Clients vulnerables amb un descompte1 a la factura del 25%. Si es compleix algun d’aquests requisits:

A. Tenir una renda conjunta anual a la unitat familiar que sigui inferior o igual a aquests límits:

   1,5 vegades l’IPREM de 14 pagues, si no forma part d’una unitat familiar o si no hi ha menors a la unitat familiar.

   2 vegades l’IPREM de 14 pagues, si hi ha un menor a la unitat familiar. 

   2,5 vegades l’IPREM de 14 pagues, si hi ha dos menors a la unitat familiar.

Aquests límits s’incrementen en 0,5 vegades si algun membre té una discapacitat més gran o igual al 33%, és víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme amb 
certificat expedit pels serveis socials.

B. Que el sol·licitant o tots els membres de la unitat familiar siguin pensionistes amb una pensió mínima per  
 jubilació o incapacitat permanent.

C. Que pertanyin a famílies nombroses.

2. Clients vulnerables greus amb un descompte1 a la factura del 40%. S’ha de complir algun d’aquests  
 requisits:

A. Tenir un nivell de renda familiar inferior al 50% dels límits assenyalats al punt 1.A. anterior. 

B. Els pensionistes del grup B anterior, amb renda conjunta de la unitat familiar inferior a 1 vegada l’IPREM de 14 pagues.

C. Ser família nombrosa amb renda inferior a 2 vegades l’IPREM de 14 pagues.

3. Clients vulnerables greus en risc d’exclusió social. Són els que compleixen els requisits per ser considerats 
vulnerables greus i, a més, són atesos pels serveis socials d’una Administració que finança almenys el 50% de 
l’import de la factura, cosa que ha de ser acreditada pels serveis socials mitjançant l’informe corresponent.

Requisits i descompte segons el grau de vulnerabilitat

1. Els descomptes estan subjectes a un límit màxim de consum d’energia. Si se supera, s’aplica el PVPC.

Nou 
Bo Social

25% de descompte
en la factura elèctrica 

PENSIONISTES
amb pensió mínima 

UNITATS 
FAMILIARS

(incloses famílies 
monoparentals
i persones que 

viuen soles)

Tots Ingressos  7.519,59 € (*)
Consum màxim 1.680 kW/any

Ingressos  15.039,18 € (*)
Consum màxim 3.600 kW/any

Ingressos  5.639,69 € (*) 
Ingressos  7.519,59 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 1.200 kW/any

Ingressos  11.279,39 € (*) 
Ingressos  15.039,18 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 1.200 kW/any

Ingressos  15.039,18 € (*) 
Ingressos  18.798,98 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 1.680 kW/any

Ingressos  18.798,98 € (*) 
Ingressos  22.558,77 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 2.040 kW/any

(*) Càlculs basats en les xifres de l’IPREM establertes en el Reial Decret 897/2017

Ingressos  7.519,59 € (*) 
Ingressos  9.399,49 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 1.680 kW/any

Ingressos  9.399,49 € (*) 
Ingressos  11.279,49 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 2.040 kW/any

TotesFAMÍLIES 
NOMBROSES

SENSE
FILLS

1 FILL

2 FILLS

40% de descompte
en la factura elèctrica 

CAPELLADES PUNT DE SERVEI
(SERVEIS ELÈCTRICS)

PASSEIG
CONCEPCIÓ, 40

IGUALADA PUNT DE SERVEI 
(INSTAL·LACIONS PARERA) C/ SANT JORDI, 15

MANRESA PUNT DE SERVEI (S. GOL) AVINGUDA
DELS DOLORS, 27

MANRESA PUNT DE SERVEI
(ELECTRICITAT FÈLIX CORNET)

C/ ARQUITECTE
GAUDÍ, 25-27

MARTORELL PUNT DE SERVEI (PIMET)
AVINGUDA DOCTOR 
FRANCESC
MASSANA, 14

PIERA PUNT DE SERVEI (RELSA) AV. CARRETERA 
D'IGUALADA, 19

CANALS PRESENCIALS D’ENDESA A LA ZONA

Endesa

Premsa Comarcal

Redacció
Endesa ha iniciat una 

campanya informativa 
sobre la nova normativa 
del Bo Social aprovada pel 
Govern, que ofereix des·
comptes de fins a un 40% 
en la factura de la llum. 
L’objectiu és arribar a 
totes aquelles persones 
que es poden beneficiar 
d’aquests ajuts: famílies 
amb les rendes baixes (in·
closes les monoparentals i 
aquelles que viuen soles), 
pensionistes que perce·
ben la pensió mínima o 
famílies nombroses. Per 
això, Endesa compta amb 
un equip que orienta i tra·
mita directament les sol·
licituds dels clients mit·
jançant la web, el telèfon o 
els canals presencials, les 
quals són traslladades al 
Ministeri d’Energia, Tu·
risme i Agenda Digital 
per a la seva assignació.

■ CANVIS 
EN LA NORMATIVA 
D’ADJUDICACIÓ 
DEL BO SOCIAL

El nou Bo Social, esta·
blert pel Govern, defineix 
i fixa els criteris de renda 
com a premissa per obte·
nir les ajudes, així com 
les circumstàncies espe·
cials (persones amb dis·
capacitat ≥ 33%, víctimes 
de violència de gènere o 
terrorisme) i un rang de 
descomptes d’entre el 25% 
i el 40%. A més, regula el 
finançament del 100% de 
la factura de la llum per 
a aquells col·lectius més 
vulnerables i estableix 
que el rebut s’assumeixi 
a parts iguals entre les 
comercialitzadores i les 
administracions. 

■ RENOVACIÓ
Amb la nova normati·

va, tots aquells clients amb 
l’antic Bo Social han de 
presentar una sol·licitud 
de renovació per poder 
accedir al nou descompte. 
En aquest sentit, les per·
sones beneficiàries han 
de tramitar la seva reno·
vació abans del proper 11 

Endesa gestiona els descomptes en 
la factura de la llum del nou bo social 

d’abril per verificar que es 
compleixen els nous cri·
teris d’assignació i, així, 
mantenir el descompte en 
la factura elèctrica.

■ PERFIL DELS  
BENEFICIARIS
✔Ser client d’una co·
mercialitzadora de re·
ferència (com Endesa 
XXI).

✔Tenir una potència 
contractada ≤ 10 kW.

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

El bo social és un descompte fixat pel Govern sobre el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) que pretén 
protegir les llars considerades vulnerables.

En primer lloc, has de ser client d’una empresa comercialitzadora de referència, tenir una potència contractada 
al teu habitatge habitual igual o inferior a 10 kW i complir els requisits de vulnerabilitat, establerts al Reial decret 
897/2017.

Què és el bo social?

Què necessites per sol·licitar el bo social?

El nou bo social estableix tres categories de clients vulnerables amb requisits diferents:

1. Clients vulnerables amb un descompte1 a la factura del 25%. Si es compleix algun d’aquests requisits:

A. Tenir una renda conjunta anual a la unitat familiar que sigui inferior o igual a aquests límits:

   1,5 vegades l’IPREM de 14 pagues, si no forma part d’una unitat familiar o si no hi ha menors a la unitat familiar.

   2 vegades l’IPREM de 14 pagues, si hi ha un menor a la unitat familiar. 

   2,5 vegades l’IPREM de 14 pagues, si hi ha dos menors a la unitat familiar.

Aquests límits s’incrementen en 0,5 vegades si algun membre té una discapacitat més gran o igual al 33%, és víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme amb 
certificat expedit pels serveis socials.

B. Que el sol·licitant o tots els membres de la unitat familiar siguin pensionistes amb una pensió mínima per  
 jubilació o incapacitat permanent.

C. Que pertanyin a famílies nombroses.

2. Clients vulnerables greus amb un descompte1 a la factura del 40%. S’ha de complir algun d’aquests  
 requisits:

A. Tenir un nivell de renda familiar inferior al 50% dels límits assenyalats al punt 1.A. anterior. 

B. Els pensionistes del grup B anterior, amb renda conjunta de la unitat familiar inferior a 1 vegada l’IPREM de 14 pagues.

C. Ser família nombrosa amb renda inferior a 2 vegades l’IPREM de 14 pagues.

3. Clients vulnerables greus en risc d’exclusió social. Són els que compleixen els requisits per ser considerats 
vulnerables greus i, a més, són atesos pels serveis socials d’una Administració que finança almenys el 50% de 
l’import de la factura, cosa que ha de ser acreditada pels serveis socials mitjançant l’informe corresponent.

Requisits i descompte segons el grau de vulnerabilitat

1. Els descomptes estan subjectes a un límit màxim de consum d’energia. Si se supera, s’aplica el PVPC.

Nou 
Bo Social

❱ L’empresa ofereix múltiples canals 
–via web, telèfon i presencials– per 
assessorar i tramitar els ajuts de fins 
al 40% en la factura de la llum 

❱ Els canvis en la regulació del Govern
beneficien persones amb les rendes baixes, 
pensionistes amb la pensió  
mínima i famílies nombroses

❱ La nova normativa 
estableix la tramitació 
d’una sol·licitud per part 
del client 

CANALS HABILITATS
PER A L’ASSESSORAMENT 
I LA TRAMITACIÓ

Web
www.endesaclientes.com/bo-social

Telèfon gratuït
800 76 03 33

Oficines Comercials 
i Punts de Servei

Correu electrònic
bonosocial@endesa.es

Apartat de Correus 1167
C.P. 41080

Documentació

Consumidor
vulnerable
/ Consumidor
vulnerable greu

Formulari del Bo Social
emplenat i signat
per tota la unitat familiar.

Fotocòpia del DNI o NIE
del titular del punt de
subministrament i de tots els
membres de la unitat familiar
(més grans de 14 anys d’edat).

Certificat d’empadronament
individual de cada integrant de la 
unitat familiar o certificat conjunt.

Fotocòpia del llibre de família o
del certificat del full individual del 
Registre Civil de cadascun dels
integrants de la unitat familiar.

Només és
necessari en cas
d’unitat familiar

Fotocòpia del títol de família
nombrosa en vigor.

Només és
necessari en cas
de famílies
nombroses.

Certificat de la Seguretat Social que 
acrediti que tots els membres
de la unitat familiar amb ingressos
perceben la pensió mínima per
jubilació o incapacitat permanent.

Només és
necessari en cas
de pensionistes.

Certificat dels serveis socials de 
l’òrgan competent o del que designi 
la comunitat autònoma que
acrediti circumstàncies especials: 
discapacitat més gran o igual al 33%, 
víctima de violència de gènere o 
víctima de terrorisme.

Només és
necessari en cas
de complir
circumstàncies 
especials.

Només és
necessari en cas
de complir 
circumstàncies 
especials.

El bo social és un descompte fixat pel Govern sobre el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) que pretén 
protegir les llars considerades vulnerables.

En primer lloc, has de ser client d’una empresa comercialitzadora de referència, tenir una potència contractada 
al teu habitatge habitual igual o inferior a 10 kW i complir els requisits de vulnerabilitat, establerts al Reial decret 
897/2017.

Què és el bo social?

Què necessites per sol·licitar el bo social?

El nou bo social estableix tres categories de clients vulnerables amb requisits diferents:

1. Clients vulnerables amb un descompte1 a la factura del 25%. Si es compleix algun d’aquests requisits:

A. Tenir una renda conjunta anual a la unitat familiar que sigui inferior o igual a aquests límits:

   1,5 vegades l’IPREM de 14 pagues, si no forma part d’una unitat familiar o si no hi ha menors a la unitat familiar.

   2 vegades l’IPREM de 14 pagues, si hi ha un menor a la unitat familiar. 

   2,5 vegades l’IPREM de 14 pagues, si hi ha dos menors a la unitat familiar.

Aquests límits s’incrementen en 0,5 vegades si algun membre té una discapacitat més gran o igual al 33%, és víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme amb 
certificat expedit pels serveis socials.

B. Que el sol·licitant o tots els membres de la unitat familiar siguin pensionistes amb una pensió mínima per  
 jubilació o incapacitat permanent.

C. Que pertanyin a famílies nombroses.

2. Clients vulnerables greus amb un descompte1 a la factura del 40%. S’ha de complir algun d’aquests  
 requisits:

A. Tenir un nivell de renda familiar inferior al 50% dels límits assenyalats al punt 1.A. anterior. 

B. Els pensionistes del grup B anterior, amb renda conjunta de la unitat familiar inferior a 1 vegada l’IPREM de 14 pagues.

C. Ser família nombrosa amb renda inferior a 2 vegades l’IPREM de 14 pagues.

3. Clients vulnerables greus en risc d’exclusió social. Són els que compleixen els requisits per ser considerats 
vulnerables greus i, a més, són atesos pels serveis socials d’una Administració que finança almenys el 50% de 
l’import de la factura, cosa que ha de ser acreditada pels serveis socials mitjançant l’informe corresponent.

Requisits i descompte segons el grau de vulnerabilitat

1. Els descomptes estan subjectes a un límit màxim de consum d’energia. Si se supera, s’aplica el PVPC.

Nou 
Bo Social

25% de descompte
en la factura elèctrica 

PENSIONISTES
amb pensió mínima 

UNITATS 
FAMILIARS

(incloses famílies 
monoparentals
i persones que 

viuen soles)

Tots Ingressos  7.519,59 € (*)
Consum màxim 1.680 kW/any

Ingressos  15.039,18 € (*)
Consum màxim 3.600 kW/any

Ingressos  5.639,69 € (*) 
Ingressos  7.519,59 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 1.200 kW/any

Ingressos  11.279,39 € (*) 
Ingressos  15.039,18 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 1.200 kW/any

Ingressos  15.039,18 € (*) 
Ingressos  18.798,98 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 1.680 kW/any

Ingressos  18.798,98 € (*) 
Ingressos  22.558,77 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 2.040 kW/any

(*) Càlculs basats en les xifres de l’IPREM establertes en el Reial Decret 897/2017

Ingressos  7.519,59 € (*) 
Ingressos  9.399,49 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 1.680 kW/any

Ingressos  9.399,49 € (*) 
Ingressos  11.279,49 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 2.040 kW/any

TotesFAMÍLIES 
NOMBROSES

SENSE
FILLS

1 FILL

2 FILLS

40% de descompte
en la factura elèctrica 

CAPELLADES PUNT DE SERVEI
(SERVEIS ELÈCTRICS)

PASSEIG
CONCEPCIÓ, 40

IGUALADA PUNT DE SERVEI 
(INSTAL·LACIONS PARERA) C/ SANT JORDI, 15

MANRESA PUNT DE SERVEI (S. GOL) AVINGUDA
DELS DOLORS, 27

MANRESA PUNT DE SERVEI
(ELECTRICITAT FÈLIX CORNET)

C/ ARQUITECTE
GAUDÍ, 25-27

MARTORELL PUNT DE SERVEI (PIMET)
AVINGUDA DOCTOR 
FRANCESC
MASSANA, 14

PIERA PUNT DE SERVEI (RELSA) AV. CARRETERA 
D'IGUALADA, 19

CANALS PRESENCIALS D’ENDESA A LA ZONA

Endesa

Premsa Comarcal

Redacció
Endesa ha iniciat una 

campanya informativa 
sobre la nova normativa 
del Bo Social aprovada pel 
Govern, que ofereix des·
comptes de fins a un 40% 
en la factura de la llum. 
L’objectiu és arribar a 
totes aquelles persones 
que es poden beneficiar 
d’aquests ajuts: famílies 
amb les rendes baixes (in·
closes les monoparentals i 
aquelles que viuen soles), 
pensionistes que perce·
ben la pensió mínima o 
famílies nombroses. Per 
això, Endesa compta amb 
un equip que orienta i tra·
mita directament les sol·
licituds dels clients mit·
jançant la web, el telèfon o 
els canals presencials, les 
quals són traslladades al 
Ministeri d’Energia, Tu·
risme i Agenda Digital 
per a la seva assignació.

■ CANVIS 
EN LA NORMATIVA 
D’ADJUDICACIÓ 
DEL BO SOCIAL

El nou Bo Social, esta·
blert pel Govern, defineix 
i fixa els criteris de renda 
com a premissa per obte·
nir les ajudes, així com 
les circumstàncies espe·
cials (persones amb dis·
capacitat ≥ 33%, víctimes 
de violència de gènere o 
terrorisme) i un rang de 
descomptes d’entre el 25% 
i el 40%. A més, regula el 
finançament del 100% de 
la factura de la llum per 
a aquells col·lectius més 
vulnerables i estableix 
que el rebut s’assumeixi 
a parts iguals entre les 
comercialitzadores i les 
administracions. 

■ RENOVACIÓ
Amb la nova normati·

va, tots aquells clients amb 
l’antic Bo Social han de 
presentar una sol·licitud 
de renovació per poder 
accedir al nou descompte. 
En aquest sentit, les per·
sones beneficiàries han 
de tramitar la seva reno·
vació abans del proper 11 

Endesa gestiona els descomptes en 
la factura de la llum del nou bo social 

d’abril per verificar que es 
compleixen els nous cri·
teris d’assignació i, així, 
mantenir el descompte en 
la factura elèctrica.

■ PERFIL DELS  
BENEFICIARIS
✔Ser client d’una co·
mercialitzadora de re·
ferència (com Endesa 
XXI).

✔Tenir una potència 
contractada ≤ 10 kW.

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

El bo social és un descompte fixat pel Govern sobre el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) que pretén 
protegir les llars considerades vulnerables.

En primer lloc, has de ser client d’una empresa comercialitzadora de referència, tenir una potència contractada 
al teu habitatge habitual igual o inferior a 10 kW i complir els requisits de vulnerabilitat, establerts al Reial decret 
897/2017.

Què és el bo social?

Què necessites per sol·licitar el bo social?

El nou bo social estableix tres categories de clients vulnerables amb requisits diferents:

1. Clients vulnerables amb un descompte1 a la factura del 25%. Si es compleix algun d’aquests requisits:

A. Tenir una renda conjunta anual a la unitat familiar que sigui inferior o igual a aquests límits:

   1,5 vegades l’IPREM de 14 pagues, si no forma part d’una unitat familiar o si no hi ha menors a la unitat familiar.

   2 vegades l’IPREM de 14 pagues, si hi ha un menor a la unitat familiar. 

   2,5 vegades l’IPREM de 14 pagues, si hi ha dos menors a la unitat familiar.

Aquests límits s’incrementen en 0,5 vegades si algun membre té una discapacitat més gran o igual al 33%, és víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme amb 
certificat expedit pels serveis socials.

B. Que el sol·licitant o tots els membres de la unitat familiar siguin pensionistes amb una pensió mínima per  
 jubilació o incapacitat permanent.

C. Que pertanyin a famílies nombroses.

2. Clients vulnerables greus amb un descompte1 a la factura del 40%. S’ha de complir algun d’aquests  
 requisits:

A. Tenir un nivell de renda familiar inferior al 50% dels límits assenyalats al punt 1.A. anterior. 

B. Els pensionistes del grup B anterior, amb renda conjunta de la unitat familiar inferior a 1 vegada l’IPREM de 14 pagues.

C. Ser família nombrosa amb renda inferior a 2 vegades l’IPREM de 14 pagues.

3. Clients vulnerables greus en risc d’exclusió social. Són els que compleixen els requisits per ser considerats 
vulnerables greus i, a més, són atesos pels serveis socials d’una Administració que finança almenys el 50% de 
l’import de la factura, cosa que ha de ser acreditada pels serveis socials mitjançant l’informe corresponent.

Requisits i descompte segons el grau de vulnerabilitat

1. Els descomptes estan subjectes a un límit màxim de consum d’energia. Si se supera, s’aplica el PVPC.

Nou 
Bo Social

❱ L’empresa ofereix múltiples canals 
–via web, telèfon i presencials– per 
assessorar i tramitar els ajuts de fins 
al 40% en la factura de la llum 

❱ Els canvis en la regulació del Govern
beneficien persones amb les rendes baixes, 
pensionistes amb la pensió  
mínima i famílies nombroses

❱ La nova normativa 
estableix la tramitació 
d’una sol·licitud per part 
del client 

CANALS HABILITATS
PER A L’ASSESSORAMENT 
I LA TRAMITACIÓ

Web
www.endesaclientes.com/bo-social

Telèfon gratuït
800 76 03 33

Oficines Comercials 
i Punts de Servei

Correu electrònic
bonosocial@endesa.es

Apartat de Correus 1167
C.P. 41080

Documentació

Consumidor
vulnerable
/ Consumidor
vulnerable greu

Formulari del Bo Social
emplenat i signat
per tota la unitat familiar.

Fotocòpia del DNI o NIE
del titular del punt de
subministrament i de tots els
membres de la unitat familiar
(més grans de 14 anys d’edat).

Certificat d’empadronament
individual de cada integrant de la 
unitat familiar o certificat conjunt.

Fotocòpia del llibre de família o
del certificat del full individual del 
Registre Civil de cadascun dels
integrants de la unitat familiar.

Només és
necessari en cas
d’unitat familiar

Fotocòpia del títol de família
nombrosa en vigor.

Només és
necessari en cas
de famílies
nombroses.

Certificat de la Seguretat Social que 
acrediti que tots els membres
de la unitat familiar amb ingressos
perceben la pensió mínima per
jubilació o incapacitat permanent.

Només és
necessari en cas
de pensionistes.

Certificat dels serveis socials de 
l’òrgan competent o del que designi 
la comunitat autònoma que
acrediti circumstàncies especials: 
discapacitat més gran o igual al 33%, 
víctima de violència de gènere o 
víctima de terrorisme.

Només és
necessari en cas
de complir
circumstàncies 
especials.

Només és
necessari en cas
de complir 
circumstàncies 
especials.

El bo social és un descompte fixat pel Govern sobre el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) que pretén 
protegir les llars considerades vulnerables.

En primer lloc, has de ser client d’una empresa comercialitzadora de referència, tenir una potència contractada 
al teu habitatge habitual igual o inferior a 10 kW i complir els requisits de vulnerabilitat, establerts al Reial decret 
897/2017.

Què és el bo social?

Què necessites per sol·licitar el bo social?

El nou bo social estableix tres categories de clients vulnerables amb requisits diferents:

1. Clients vulnerables amb un descompte1 a la factura del 25%. Si es compleix algun d’aquests requisits:

A. Tenir una renda conjunta anual a la unitat familiar que sigui inferior o igual a aquests límits:

   1,5 vegades l’IPREM de 14 pagues, si no forma part d’una unitat familiar o si no hi ha menors a la unitat familiar.

   2 vegades l’IPREM de 14 pagues, si hi ha un menor a la unitat familiar. 

   2,5 vegades l’IPREM de 14 pagues, si hi ha dos menors a la unitat familiar.

Aquests límits s’incrementen en 0,5 vegades si algun membre té una discapacitat més gran o igual al 33%, és víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme amb 
certificat expedit pels serveis socials.

B. Que el sol·licitant o tots els membres de la unitat familiar siguin pensionistes amb una pensió mínima per  
 jubilació o incapacitat permanent.

C. Que pertanyin a famílies nombroses.

2. Clients vulnerables greus amb un descompte1 a la factura del 40%. S’ha de complir algun d’aquests  
 requisits:

A. Tenir un nivell de renda familiar inferior al 50% dels límits assenyalats al punt 1.A. anterior. 

B. Els pensionistes del grup B anterior, amb renda conjunta de la unitat familiar inferior a 1 vegada l’IPREM de 14 pagues.

C. Ser família nombrosa amb renda inferior a 2 vegades l’IPREM de 14 pagues.

3. Clients vulnerables greus en risc d’exclusió social. Són els que compleixen els requisits per ser considerats 
vulnerables greus i, a més, són atesos pels serveis socials d’una Administració que finança almenys el 50% de 
l’import de la factura, cosa que ha de ser acreditada pels serveis socials mitjançant l’informe corresponent.

Requisits i descompte segons el grau de vulnerabilitat

1. Els descomptes estan subjectes a un límit màxim de consum d’energia. Si se supera, s’aplica el PVPC.

Nou 
Bo Social

25% de descompte
en la factura elèctrica 

PENSIONISTES
amb pensió mínima 

UNITATS 
FAMILIARS

(incloses famílies 
monoparentals
i persones que 

viuen soles)

Tots Ingressos  7.519,59 € (*)
Consum màxim 1.680 kW/any

Ingressos  15.039,18 € (*)
Consum màxim 3.600 kW/any

Ingressos  5.639,69 € (*) 
Ingressos  7.519,59 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 1.200 kW/any

Ingressos  11.279,39 € (*) 
Ingressos  15.039,18 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 1.200 kW/any

Ingressos  15.039,18 € (*) 
Ingressos  18.798,98 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 1.680 kW/any

Ingressos  18.798,98 € (*) 
Ingressos  22.558,77 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 2.040 kW/any

(*) Càlculs basats en les xifres de l’IPREM establertes en el Reial Decret 897/2017

Ingressos  7.519,59 € (*) 
Ingressos  9.399,49 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 1.680 kW/any

Ingressos  9.399,49 € (*) 
Ingressos  11.279,49 € (*) per a 
persones amb discapacitat 33%, 
víctimes de violència de gènere o 
de terrorisme.
Consum màxim 2.040 kW/any

TotesFAMÍLIES 
NOMBROSES

SENSE
FILLS

1 FILL

2 FILLS

40% de descompte
en la factura elèctrica 

CAPELLADES PUNT DE SERVEI
(SERVEIS ELÈCTRICS)

PASSEIG
CONCEPCIÓ, 40

IGUALADA PUNT DE SERVEI 
(INSTAL·LACIONS PARERA) C/ SANT JORDI, 15

MANRESA PUNT DE SERVEI (S. GOL) AVINGUDA
DELS DOLORS, 27

MANRESA PUNT DE SERVEI
(ELECTRICITAT FÈLIX CORNET)

C/ ARQUITECTE
GAUDÍ, 25-27

MARTORELL PUNT DE SERVEI (PIMET)
AVINGUDA DOCTOR 
FRANCESC
MASSANA, 14

PIERA PUNT DE SERVEI (RELSA) AV. CARRETERA 
D'IGUALADA, 19

CANALS PRESENCIALS D’ENDESA A LA ZONA

Endesa



A la darrera pel·lícula 
de Steven Spielberg, 
Els papers del Penta-
gon, hom s’adona de 

la importància que té viure en 
una societat on els professionals 
fan la seva feina amb sentit del 

deure i pensant en el conjunt dels ciutadans, en 
lloc de la pròpia comoditat.
El film explica la pugna entre la premsa america-
na contra el govern federal presidit per Richard 
Nixon al voltant de la prohibició de publicar un 
informe confidencial, encarregat per l’exsecretari 
d’estat Bob McNamara, que posava de manifest les 
mentides que tres presidents havien escampat al 
voltant de la guerra del Vietnam.
El nucli de la història és la pugna l’any 1971 en-
tre el New York Times i el Washington Post, als 
quals el fiscal general de l’Estat els va prohibir la 
publicació dels documents filtrats per un alt fun-
cionari, fart de veure la impostura dels governs 
de Heisenhover, Kennedy, Johnson i Nixon, que 
enviaven als joves nord-americans a lluitar en una 
guerra que sabien que no podien guanyar. 
La història és verídica i gràcies a Spielberg assis-
tim a la lluita entre els interessos d’estat –la guerra 
del Vietnam estava en tot el seu apogeu- per tapar 
els seus secrets oficials i el deure dels periodistes 
d’explicar la veritat a la societat. Es veuen les pres-
sions dels banquers en contra del Washinton Post, 
especialment contra la propietària del diari, i les 
pressions governamentals contra els periodistes.

Com ja se sap, el cas es va saldar al Tribunal Su-
prem en una renyida votació de 6 a 3 a favor de 
declarar la preeminència del dret a la informació, 
per damunt dels interessos de l’Estat. En la sen-
tència es recull la frase lapidària del magistrat 
Charles L. Black que va deixar escrit: “El deure de 
la premsa és servir als governats i no als gover-
nants”. 
Comparo la rectitud d’aquells jutges, en època 
d’un colèric i venjatiu Richard Nixon, amb l’acti-
tud servil al poder de determinats membres del 
Tribunal Supremo envers un corrupte PP i envejo 
a la societat americana.
Com a persona compromesa amb la premsa, ve-
ient el film, no puc més que comparar la situa-
ció de la premsa americana –tot i la postveritat 
de Trump- amb la premsa d’aquest país. Si La 
Vanguardia, El Periódico o El País s’haguessin 
mantingut fidels al servei dels ciutadans, en lloc 
de plegar-se als interessos del gobierno, la banca, 
les grans corporacions financeres, avui en dia no 
haurien patit la caiguda de la seva credibilitat i el 
descens de vendes. I els ciutadans estaríem ben 
informats, que és la base d’una societat democrà-
tica. Sense premsa lliure i rigorosa, no hi pot ha-
ver llibertat ni justícia.
Cada dia es fa més evident que si volem viure en 
una societat on imperi la llibertat, la legalitat i la 
fraternitat, on la injustícia i la mentida no hi tin-
guin cabuda, cal que fundem una República. Ni 
mes, ni menys. 

“El deure de la premsa és servir als 
governats i no als governants”. 

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Els papers del 
Pentàgon

Comprar el silenci

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

H i ha persones que no 
suporten que ningú 
els porti la contrària. 
Consideren que allò 

que ells pensen és l’única veritat 
acceptable, i qualsevol posicio-
nament contrari pensen que s’ha 

de tallar de soca-rel. Aquesta és la seva filosofia, 
es dediquin al que es dediquin. Així, poden ser 
persones que es dediquin a la política o a qualse-
vol altra activitat professional, però el seu modus 
operandi passa per la criminalització del pensa-
ment discrepant. Si disposen de mitjans per si-
lenciar la discre-
pància, intenten 
anul·lar-la. Són 
aquella mena de 
persones tan ex-
tremadament or-
gulloses que no 
s’adonen que una 
de les gràcies de 
la vida és la dis-
crepància educa-
da.
Després de rebre 
diverses críti-
ques, la majo-
ria justificades, 
per part del seu 
successor a la 
direcció de la 
PAH (Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca), l’alcaldessa de Bar-
celona, Ada Colau, ha optat per tirar pel dret i 
comprar el seu silenci. Ja diuen que mort el gos, 
morta la ràbia, i veurem si aquesta operació tam-
bé es tradueix en la desaparició de més crítiques 
de la PAH cap a l’alcaldessa. Hi ha, però, un petit 
detall. La compra del silenci de Carlos Macías no 
s’ha fet amb el patrimoni particular de Colau -si 
fos així, jo no hi tindria res a objectar- sinó amb 

fons públics. 
Als barcelonins aquesta operació ens costarà 
més de cinquanta mil euros l’any, si bé des dels 
comuns ens intenten convèncer que ens costarà 
menys per allò del codi ètic que es van treure de 
la màniga quan van accedir al govern de la ciutat 
i van perdre la votació sobre la reducció de sala-
ris. Però la diferència de costos, si és que n’hi ha, 
resulta impossible d’establir, perquè no es poden 
comparar sous bruts (51.298,94 euros l’any és el 
salari oficial de Macías com a nou assessor de 
Colau) amb sous nets (2.000 euros al mes). Quan 
es comparen sous bruts amb sous nets hem de 

tenir clar que 
se’ns intenta 
manipular, i 
aquesta és una 
pràctica habi-
tual de molts 
governants. 
El treballador 
Macías pot 
optar per aug-
mentar la de-
ducció de l’IR-
PF en la seva 
nòmina men-
sual, i a nin-
gú se li escapa 
que, si t’han 
deduït més del 
compte, ho 
recuperes al 

juny de l’any següent quan passes comptes amb 
Hisenda. Parlant en plata, no seria incompati-
ble cobrar 2.000 euros nets mensuals per catorze 
pagues amb tenir uns ingressos bruts anuals de 
51.298,94 euros l’any. Que des de l’alcaldia s’in-
tenti comprar els silencis dels crítics és un fet 
força habitual que els ciutadans no podem evitar, 
però demanar que no ens prenguin per rucs és 
una aspiració més que raonable. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla



Va  néixer el 17 de febrer de 
1918.  L’any de la grip. La 
gent es moria a carrera feta, 

sobretot els joves. Tancada a casa a 
pany i clau durant un any, només 
mamava i dormia. Es va convertir 
en una dona forta i valenta, espi-

ritualment rica. A l’estiu del 1990 em va dir també: 
“Tanco els ulls i encara veig els caminets per on sal-
tàvem i corríem al ritme dels gossos. Pujava dalt del 
trill a les setmanes del batre o acaronava els ruquets 
pacífics i tebis en temps de verema, ruquets que du-
ien les portadores i que es deixaven besar el front. 
Sortíem de nit, quan havia plogut, a caçar cargols. 
Collíem violes.  Menjàvem móres, figues, raïms…  
Era molt tremenda jo. Feia enfadar molt els pagesos”, 
afegia rient.  Són frases de Serafina Mussons i Serra, 
de “can Garrell”, reproduïdes en els dos articles que li 
vaig dedicar a “Arrels igualadines”. Els titulars eren: 
“La Serafina i la Teuleria” i “De can Font, als cels in-
finits”.
Demà, 17 de febrer de 2018, la Serafina hauria acom-
plert cent anys. Havia tornat a parlar amb ella un dia 
d’aquests, després dels vint-i-set anys llargs d’aque-
lles entrevistes. Ara vivia a la Residència Pare Vila-
seca. Des d’una sala plena de cadires amb altres re-
sidents, la Serafina, força sorda i amb dificultats a la 
vista, observava amb resignació el pas lent de les ho-
res. Quedaven molt lluny aquells dies en què “ama-

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Ha mort la Serafina dels cent anys

gava en els marges propers a la Teuleria les dents de 
llet –infantil tresor- tan prompte li queien”. M’havia 
explicat tendres històries d’infantesa o de joventut, 
de dies grisos de treball o l’alliberament dels festius 
a la muntanya. Tenia menys de catorze anys quan va 
entrar a treballar a “can Font”. En tenia seixanta quan 
en va sortir. La Serafina era de ben segur, fins aquest 
dimarts dia 13,  la supervivent més antiga d’aquella 
emblemàtica fàbrica de teixits, enderrocada fa molts 
anys. Terreny, un cop net, que es convertiria en la 
plaça que serveix d’esbarjo, passeig i gaudi d’iguala-
dins d’avui. La plaça més gran de la ciutat. Amb la 
Biblioteca Central  inaugurada el 14 de maig de 1999 
com a nou  punt cultural de referència.
La Serafina em recalcava aspectes de l’alienant, obs-
cur treball, de sis dies de cada setmana. I també el 
contrast amb el seté, d’esplai, alegria, d’excursions, de 
natura, muntanyes i cels clars. Ha trepitjat terrenys 
càlids i plans, i ha lliscat per  tarteres impressionants. 
Ha vist llocs gairebé inaccessibles, i l’isard com cor-
ria. Ha tocat amb el cor, quasi amb la mà, la punta de 
les estrelles “que tingueu-ho per cert –m’havia dit-- 
brillaven més abans que no pas ara”. Allà baix, lluny, 
molt lluny, superats per l’esperit, vençuts, quedaven  
els sis dies grisos a “can Font”...
    Aquesta entranyable persona, quasi centenària, em 
dèia, anys ha, que el seu pare havia tingut una mort 
accidental en el riu Valira. Una mort “molt bella”, afe-
gia. I que també a ella li agradaria morir a la munta-
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nya. Ella ha traspassat a la Residència Pare Vilaseca, 
quatre dies abans dels cent anys. En la seva ja llarga 
darrera etapa, la Serafina havia vist morir en Joan, en 
Ribera, l’espòs, i just fa un any el seu fill, en Pep amb 
68 anys, que en els darrers temps era recepcionista 
en l’edifici del “ViuB-1” del carrer de Santa Joaqui-
ma de Vedruna, prop del Mercat Cobert.  Espòs i fill 
li van passar al davant. No haurà pogut bufar sim-
bòlicament cent espelmes, una per cadascuna de les 
majors il·lusions, fetes reals, de vida passada.  “Estic 
molt cansada…” m’acabava de dir, assajant encara un 
dels penúltims somriures... 
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Els alcaldes dels 
municipis afectats per 

la reforma, que es faria 
des d’Abrera fins a 

Jorba, ja s’han assegut 
a la taula amb respon-

sables del Ministeri

El nou POUM de Castellolí ja reflexa els futurs canvis. Observi’s també el traçat previst del nou tren.

El Ministeri de Fomento planeja canviar el traçat de l’autovia A2 
entre Castellolí i Òdena i fer un nou enllaç amb la C37

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l Ministeri de Fomen-
to del govern espanyol 
planeja refer bona part 

de l’autovia A-2 entre Abrera 
i Jorba. Pel que fa a l’Anoia, 
això suposarà un canvi de 
traçat entre Castellolí i Òde-
na, que ja figura en el Pla 
d’Ordenació Urbanístic Mu-
nicipal d’ambdós municipis 
des de fa quatre anys. Ara el 
projecte estaria a punt de des-
encallar-se per esdevenir una 
realitat. 
El tram Igualada-Martorell, 
inaugurat l’any 1991, és el 
més llarg d’una autovia es-
panyola limitat en tot el re-
corregut als 100 kms./hora, 
vint menys que la velocitat 
màxima habitual en aquest 
tipus de carreteres. Això ja ha 
provocat més d’un ensurt en 
conductors, sancionats pels 
radars fixos que hi ha en el 
tram, que pensen que poden 
circular a 120 kms/h. quan no 
és així. Corbes amb una radi 
menor a l’estipulat en les au-
tovies més “modernes” són la 
raó fonamental per mantenir 
aquest límit de velocitat. A 
més, es tracta d’un tram que, 
pràcticament en tot el seu 
recorregut, té dos carrils per 
cada sentit, malgrat acollir un 
altíssim índex de trànsit pesat. 
L’alcalde de Castellolí, Joan 
Serra, ha indicat a La Veu que 
“el nostre POUM, de fa quatre 
anys, ja indica aquest canvi de 
traçat de l’autovia en el terme 
municipal, amb la qual cosa 
és un tema que ja estava da-
munt de la taula de Fomento 
en aquell moment”. Serra in-
dica que “ja ens hem assegut 
amb representants del Minis-
teri per aquest tema, al costat 
d’altres alcaldes de municipis 
afectats. No ho sabem exac-
tament, perquè no depèn de 
nosaltres, els municipis, però 
és possible que en els propers 
mesos aquest projecte surti a 
exposició pública”.  

Canvi de traçat i un
nou enllaç A2-C37
El projecte de canvi de traçat 
que projecta Fomento impli-
ca  un nou recorregut de l’au-
tovia entre Castellolí i Òde-
na, i un nou enllaç en forma 
de trèvol entre l’A2 i la C37 
Igualada-Manresa. Aquest 
darrer enllaç ja s’hauria d’ha-
ver construït quan es va fer la 
nova carretera entre l’Anoia i 

CASTELLOLÍ

Parcmotor

ÒDENA

actual enllaç A2-C37

aeròdrom

A2

A2

C37

C37

NOU TRAÇAT

abocador especialNOU TRÈBOL

Vista satelital on s’asssenyala, aproximadament, el nou traçat de l’autovia A-2.

el Bages, però finalment es va 
desestimar per manca de pres-
supost.
El traçat s’inicia paral·lel a l’ae-
ròdrom, per a creuar per sota 
amb la C37 metres més amunt 
d’on hi ha l’actual enllaç. A 
partir d’aquí realitza una cor-
ba molt oberta per passar per 
damunt de l’abocador de resi-
dus especials, i no per sota, 
com succeeix ara amb l’actual 
autovia, que passa just al cos-
tat del polígon Can Parera i el 
Campus Motor. El nou traçat, 
superat l’abocador, torna a 
acostar-se al Pla del Marino i 
passa paral·lel a l’autovia d’ara, 
per a finalitzar passat el poble 
de Castellolí, just quan s’inicia 
la pujada cap al Bruc.
L’alcalde de Castellolí consi-
dera que “el traçat és positiu 
perquè la trama urbana del 
municipi se separa una mica 
de l’autovia, i això permetrà 
un cert esponjament, i la ins-
tal·lació de bandes sonores. 
Això darrer es va demanar a 
Fomento i ja se’ns va dir que 
no hi hauria cap problema”. 
Amb un traçat nou, tots els 
terrenys que deixi l’autovia 
anterior “poden ser una gran 

oportunitat per a recuperar 
sòl industrial, en el sector de 
Can Parera i el Pla del Mari-
no”. 
L’A2 té precisament a Caste-
llolí el punt de més sinistra-
litat d’aquesta important via 
de comunicació. “Amb aquest 

Enllaç actual de la C37 amb l’A2. Al fons, el Puig Aguilera.

traçat deixarem de ser un 
punt negre, amb un millor 
traçat i tres carrils per cada 
sentit. És millor que es parli 
de Castellolí per la seva pro-
moció econòmica, que no per 
ser un cau d’accidents”. 
El tram de Castellolí vindria 

a ser, tot i ser espectacular, 
un dels més assequibles. El 
projecte inclou nous traçats 
entre Abrera i el Bruc, amb la 
construcció d’imponents via-
ductes i ampliació de carrils, 
la qual cosa obligarà a passar 
per terrenys avui habitats. 



Decidim debat avui el 
problema de l’habitatge 
de lloguer a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

A Igualada hi ha més 
de 3.500 habitatges 
buits. Un 8% dels 

existents aproximadament, 
amb un preu mitjà de lloguer 
de 368,47 € al mes. Són dades 
del 2016, les últimes de què 
disposa Decidim Igualada, 
però suficients per apropar-se 
a la discrepància entre els in-
gressos de moltes famílies i 
el cost que suposa la llar. Un 
problema que la plataforma 
de confluència ciutadana d’es-
querres considera dels més 
greus a la ciutat i que porta a 
debat amb l’economista Car-
me Trilla, presidenta d’Hàbi-
tat3, i Sostre Cívic.
L’acte es titula L’habitatge, un 
dret com una casa. Tindrà 
lloc avui divendres 16 de fe-
brer a les 19.30 a l’Espai Cívic 
Centre amb la participació 
de Carme Trilla, economis-
ta, presidenta de la Fundació 
Hàbitat3, ex-directora gene-
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ral i ex-secretària d’Habitatge 
de la Generalitat i col·labo-
radora de Càritas en temes 
d’habitatge social i d’inclusió, 
i Helena Trias, membre de la 
cooperativa Sostre Cívic.
HÀBITAT3 és una fundació 
impulsada, l’any 2014, per la 
Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya, 
amb l’objectiu de donar una 
resposta col·lectiva i conjunta 
del Tercer Sector Social a les 
gravíssimes necessitats exis-
tents en l’àmbit de l’habitatge 
al nostre país entre els col·lec-
tius de persones amb dificul-
tats greus d’habitatge.
Funciona com una eina de 
gestió d’habitatges socials de 
lloguer posada a disposició 
dels projectes d’inclusió soci-
al que requereixen d’habitat-
ge i de les Administraci-
ons Públiques per atendre 
demandes d’habitatge que 
desborden els parcs pú-
blics actuals.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Secretariat Nacional 
de l’Assemblea Naci-
onal Catalana, es va 

reunir dissabte en sessió or-
dinària al Museu Comarcal 
d’Igualada. Va tractar-se d’una 
reunió decisiva, doncs en ella 
l’ANC va emetre un comunicat 
en el que “considera que hem 
entrat en una fase decisiva del 
camí que ens ha de portar a la 
independència efectiva de Ca-

El Secretariat Nacional de l’ANC 
es va reunir a Igualada

talunya. Ara cal demostrar que 
uns i altres estem disposats a 
assumir les responsabilitats i 
conseqüències penals davant 
de l’estat demofòbic que tenim 
obertament en contra”.
L’ANC afegia que “demanem 
sentit de responsabilitat als 
polítics en el seu lideratge cap 
a la independència, assumint 
els riscos que això comporta 
tot donant-los el suport neces-
sari des de la societat civil per-
què aquesta condició es pugui 
complir”, alhora que avisava 

que “preparem mobilitzacions 
per donar suport a accions va-
lentes o per exigir-les. Per això, 
en cas que no hi hagi acord 
per a la investidura, cridem 
a mobilitzar-nos immediata-
ment per exigir la investidura 
del president que hem votat i 
a favor de la República”, en re-
ferència a Carles Puigdemont, 
que, una vegada torni a Cata-
lunya, l’AHC “serà al seu costat 
i defensarà les nostres instituci-
ons i Govern fins a les últimes 
conseqüències”.
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L’associació Camp del Rei de Vilanova, primer premi.

L’Associació Camp del Rei de Vilanova del Camí torna a guanyar 
el premi a la millor comparsa del Carnaval d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

L’Associació Cultural 
Camp del Rei de Vila-
nova del Camí amb la 

comparsa Les nenes ja no vo-
len ser princeses, ha guanyat 
el premi del jurat a la millor 
comparsa de la rua de Carna-
val d’Igualada 2018. El segon 
premi ha estat per l’AMPA de 
l’Escola Joan Maragall de Vi-
lanova del Camí, amb la com-
parsa Farts de fantasmes i el 
tercer premi per Xinateneu, 
de l’AMPA de l’Escola Ateneu 
Igualadí. A més d’aquests tro-
feus a les millors comparses, 
s’han atorgat cinc premis de 
500 euros i deu de 200 euros. 
Al voltant de dues mil per-
sones van participar dissabte 
en aquesta rua, coordinada 
pel departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament, 
i que va tenir les escoles de la 
ciutat i les entitats locals com 
a grans protagonistes. Van ser  
en total 16 comparses, proce-
dents d’Igualada, Capellades, 
Vilanova del Camí i Santa 
Margarida de Montbui, des-
tacant especialment la com-
parsa única que van formar en 
aquesta ocasió totes les escoles 
públiques de la capital, amb 
més de 600 integrants, i que va 
rebre una menció especial per 
part del jurat. 
La comitiva la liderava la Xa-
ranga Ho Peta i enguany, el 
Rei Carnestoltes i tot el seu 
seguici, van anar a càrrec de 
la companyia Actua Producci-
ons i l’espectacle itinerant Gi-
ants, amb dos titelles gegants 
il·luminats que representaven 
el Sol i la Lluna, tancant la rua. 
El pregó el va escriure l’iguala-
dí Jaume Farrés i el va llegir el 
Rei Carnestoltes a l’escenari de 
Cal Font, en un acte conduït i 

L’AMPA del CEIP Joan Maragall de Vilanova, segon premi.

L’AMPA de l’Ateneu Igualadí, tercer premi.La gran comparsa de les escoles públiques va rebre una menció.

animat per Toni Poch.   
El Carnaval es va acabar diu-
menge, amb el grup d’ani-
mació Pot Petit, una activitat 
infantil organitzada conjunta-
ment amb La Xarxa a la plaça 
de l’Ajuntament. 



El jutge destrueix la 
recargolada història 

que va exposar l’exlíder 
de PxC Josep Anglada, 

afirmant que 
“no té cap serietat”

Robert Hernando, exsecretari general de PxC.

L’Audiència absol l’exregidor igualadí Robert Hernando 
del rocambolesc pla per desacreditar Josep Anglada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Audiència de Barce-
lona ha absolt a tres 
exdirigents de Plata-

forma per Catalunya (PxC), 
entre ells l’exregidor igualadí 
Robert Hernando, al no veu-
re acreditat que encapçalessin 
un pla per desacreditar al seu 
exlíder Josep Anglada, amb el 
qual estaven enfrontats, em-
borratxant-lo perquè patís un 
accident de trànsit.

Digne d’una pel·lícula 
de Hollywood
En la sentència, a la qual ha 
tingut accés l’agència Efe, la 
secció cinquena de l’Audièn-
cia de Barcelona absol els ex-
dirigents de PxC Joan Carles 
Fuentes, Robert Hernando 
i Ignacio Mulleras, als quals 
Anglada acusava d’un delic-
te de temptativa d’homicidi, 
lesions, danys i atemptat con-
tra l’autoritat, si bé la Fiscalia 
va demanar la seva absolució 
en no creure tampoc la ver-
sió d’Anglada. La sentència 
és molt clara i no deixa lloc a 
dubte sobre el suposat “modus 
operandi” dels acusats, digne 
d’una pel·lícula de Hollywood.
Segons Anglada, els imputats 
volien emborratxar-lo perquè 
xoqués amb un camió, amb 
el qual suposadament s’ha-
vien concertat prèviament, 
amb l’objectiu que destrossés 
el seu cotxe i tingués proble-
mes amb la justícia per haver 
patit un accident conduint 
borratxo, amb el que així se 
li tancarien les portes a po-
der presentar-se a les elecci-
ons municipals de 2015 amb 
una candidatura que pogués 
fer ombra a PxC. Una rocam-
bolesca història que el jutge 
d’instrucció es va creure -o va 
tenir indicis de credibilitat- i 
que ha arribat a l’Audiència 
Provincial, que l’ha destros-
sada completament. 
Per contra, l’Audiència con-
clou que no s’han aportat pro-
ves que demostrin l’existència 
d’aquest complot, més enllà 
del testimoni d’un dels seus 
col·laboradors, que va gravar 
curts fragments d’una conver-
sa dels acusats en els quals es 
podia deduir que conspiraven 
en contra seu.
La sala conclou que, encara 
que fos certa la versió d’aquest 
testimoni sobre les converses 
mantingudes amb els acusats, 
d’això no es pot concloure que 
tinguessin la “voluntat ferma” 

  IGUALADA  | 11Divendres, 16 de febrer de 2018

d’atemptar contra la vida i la 
integritat física d’Anglada.

Conversa distesa 
i situació informal
Per a la sala, “no és inusual que 
en l’entorn de converses diste-
ses i en situacions informals, 
entre interlocutors coneguts 
i amb els que hi ha una certa 
confiança, es poden manifes-
tar desitjos, intencions i fins i 
tot projectes mancats de tota 
serietat, fins i tot amb un con-
tingut que en aparença pogués 
tenir cert fonament, però que 
en el fons està allunyat d’una 
veritable voluntat de ser exe-
cutat “.
“No té cap serietat un pla, en 
què l’acusació particular sosté 
la seva acusació, que consis-
teix en que primer es provo-
caria que Josep Anglada fer de 
manera voluntària una prèvia 
consumició alcohòlica, que 
conduís el seu automòbil i es 
trobés amb un camió -conduït 
per una persona concertada 
mitjançant preu- que el tra-
gués de la carretera perquè 
patís un accident, i a continu-
ació, amb l’arribada dels Mos-
sos d’Esquadra, aconseguir 
que se li fes un control d’alco-
holèmia “, apunta la sentència.
Pel tribunal, “partint de la su-
posició que Anglada tingués el 
costum de beure en excés -el 
que ell nega afegint que en tot 
cas no conduiria en aquestes 
condicions- n’hi havia prou 
aconseguir que li fessin un 
control d’alcoholèmia, per així 
aconseguir el descrèdit polític 
perseguit”.
“Descrèdit -afegeix la sen-
tència- que d’altra banda, pel 
que sembla, ja va patir amb 
motiu d’un incident econò-
mic ocorregut en el si del seu 
partit”.
La sentència, que es pot re-
córrer, no imposa les costes 
del cas a Anglada en no apre-
ciar que actués amb “temeri-
tat o mala fe”, ja que l’abso-
lució “es basa en la valoració 
de la prova de càrrec” sense 
que hagin resultat “incertes” 
les converses amb què es va 
fundar la querella, sinó la in-
terpretació del seu contingut. 
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El Consell Comarcal, 
per primera vegada, 

col.laborarà amb la fira 
facilitant l’accés amb 

autobus als instituts de 
la comarca

L’antic Escorxador tornarà a acollir la Fira de l’Ensenyament.

La setmana vinent l’Escorxador tornarà a acollir la Fira de 
l’Ensenyament, amb propostes d’Universitats i Instituts de FP

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls propers dies 23 i 24 
de febrer, Igualada 
acollirà per setè any 

consecutiu la Fira de l’En·
senyament, promoguda pel 
departament de Joventut de 
l’Ajuntament, que se celebrarà 
a l’edifici municipal de l’antic 
Escorxador. L’horari dels dos 
dies serà de 9:30 a 15h, amb 
l’entrada gratuïta per a tots els 
assistents. 
Patrícia Illa, regidora respon·
sable de les àrees municipals 
d’Ensenyament i de Joven·
tut, ha destacat aquest dime·
cres les principals novetats 
d’aquesta edició, acompanya·
da del vicepresident tercer del 
Consell Comarcal de l’Anoia i 
responsable de l’Àrea de Ser·
veis a les Persones, Xavi Pérez. 
Entre les més rellevants, hi ha 
precisament la implicació del 
Consell Comarcal, que facili·
tarà el transport amb autobús 
als instituts de la comarca. 
Aquesta col·laboració fa que 
enguany, de cara al divendres 
al matí, ja es tingui confir·
mada l’assistència de 1.300 
estudiants. També en aquesta 
edició hi haurà un agent que 
rebrà els grups i, a la seva ar·
ribada, els farà una breu in·
troducció de tot el que podran 
trobar al recinte. 

Una àmplia oferta d’estudis 
A la fira s’hi podran trobar 
una trentena d’universitats i 
escoles, tant públiques com 
privades, que exposaran la 

seva oferta d’estudis superiors. 
Hi seran presents el Campus 
Universitari d’Igualada i la 
Universitat de Lleida (UdL), 
la Universitat de Barcelona 
(UB), la Universitat Autòno·
ma de Barcelona (UAB), la 
Universitat Politècnica de Ca·
talunya (UPC), la Universitat 
de Girona (UdG), la UMan·
resa i la UVic (Universitat 
Central de Catalunya), la Uni·
versitat Pompeu Fabra (UPF), 
la Universitat Ramon Llull 
(URLl), la Universitat Rovira 
i Virgili (URV), la Universitat 
Abat Oliva CEU, la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), 
la Universitat Nacional d’Edu·
cació a Distància (UNED), la 
Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC), la Univer·
sitat La Salle, l’EAE Business 
School, l’ESERP Business Sc·
hool, l’Escola Universitària de 
Disseny de Barcelona (ELISA·
VA), l’Escola Superior de Dis·
seny (ESDi), la Facultat de Tu·
risme i Direcció Hotelera Sant 
Ignasi de Barcelona (HTSI), 
l’Escola Universitària d’Infer·
meria i Teràpia Ocupacional 
de Terrassa (EUIT), el Cen·
tre Universitari de Disseny 
de Barcelona (BAU), l’Escola 
de Disseny LCI de Barcelona, 
l’Escola d’Art i Superior de 

Disseny d’Olot (ESDAP), l’es·
cola d’informàtica EPITECH, 
l’Ostelea School of Tourism 
and Hospitality i Les Roches 
International School of Hotel 
Management. 
En un altre dels espais de la 
fira, participaran catorze col·
legis i instituts, exposant la 
seva oferta formativa d’ense·
nyaments professionals i artís·
tics reglats, cicles formatius de 
Grau Superior i de Grau Mit·
jà i Programes de Formació i 
Inserció (PFIs). Aquests seran 
l’Institut Milà i Fontanals, l’Es·
cola Municipal d’Art, Disseny 
i Artesania d’Igualada  Gaspar 
Camps, l’Acadèmia Igualada, 
la JOVIAT de Manresa, l’Es·

cola Superior d’Hostaleria de 
Barcelona (ESHOB), l’Escola 
de Sobreestants de Tàrrega, 
l’Escola Montserrat de Sant 
Vicenç de Castellet, el Cam·
pus Professional UVic · UCC, 
l’Escola de Formació Professi·
onal Avançada (EFPA) i l’Aca·
dèmia de Perruqueria, Estèti·
ca i Quiromassatge (CEPEQ). 
En aquest apartat també s’hi 
podran trobar els instituts que 
ofereixen formació en PFIs 
com ara l’Escola Pia d’Igua·
lada i l’Institut Montbui i els 
PTTs Igualada i Anoia Sud. 
Donant continuïtat a una de 
les novetats de l’any passat, 
que va tenir molt bona acolli·
da, també hi exposaran les se·

ves possibilitats professionals, 
formatives i d’orientació labo·
ral els Mossos d’Esquadra, els 
Bombers de la Generalitat, els 
Agents Rurals, l’Escola Oficial 
d’Idiomes, CEINA, el Grup 
Àuria, TIC Anoia, Garantia 
Juvenil i el Consell Comarcal. 

Orientació i xerrades
A la Fira de l’Ensenyament 
d’Igualada hi haurà punts 
d’orientació personalitzada, 
amb professionals que resol·
dran dubtes sobre la presa de 
decisions i itineraris acadè·
mics. 
També s’hi podrà trobar el 
Punt d’Informació Juvenil de 
l’equipament municipal La 
Kaserna, que oferirà dades 
de serveis d’interès per als es·
tudiants, com ara habitatge, 
mobilitat o beques, projectes 
de participació, possibilitats 
per a estudiar a l’estranger o 
de quines activitats de temps 
lliure es poden completar per 
complementar amb els es·
tudis. Tots els joves que s’hi 
acostin podran participar en 
un concurs que té com a pre·
mi una càmera instantània. 
A més, durant els dos dies 
s’habilitaran dues sales on 
s’oferiran xerrades informati·
ves per presentar els centres 
presents i també per orien·
tar els joves i les famílies, en 
aquest cas a càrrec tant de la 
Diputació de Barcelona com 
del departament de Dinamit·
zació Econòmica de l’Ajun·
tament. Aquest últim també 
oferirà el taller Dona canya al 
teu futur el dissabte a les 11h.

L’alumna Aina Solsona, del 
Primer de Batxillerat de la 
modalitat científica de l’IES 
Mercader, ha estat selecci·
onada per participar en el 
curs de Química del progra·
ma Bojos per la ciència de 
la Fundació Catalunya La 
Pedrera. En aquest curs hi 
participaran només 21 estu·
diants de tot Catalunya des·
prés de superar dues fases de 
selecció entre octubre i no·
vembre de 2017.
El programa compta amb els 
cursos de Salut i alimentació, 
Bioenginyeria, Bioquímica, 
Biomedicina, Economia, Fí·

Aina Solsona, de l’IES Mercader, seleccionada pel 
programa Bojos per la Ciència de la Fundació “la Pedrera”

sica, Matemàtiques, Natura, 
Noves tecnologies i Química. 
Tots aquests cursos compten 
amb sessions teòrico·pràcti·
ques impartides per investi·
gadors als centres de recer·
ca, experiència pràctica en 
metodologies d’avantguarda 
i orientació de les vocacions 
científiques cap a una possi·
ble carrera professional dins 
la branca científica escollida al 
batxillerat.
El curs el desenvolupa l’Insti·
tut Català d’Investigació Quí·
mica (ICIQ) i està orientat a 
estudiants de Primer de Bat·
xillerat amb especial interès i 

talent per la química.  El pro·
jecte té com a objectiu bàsic 
fomentar la vocació científica, 
l’entusiasme per la química i la 

recerca. Es combinen sessi·
ons teòriques i activitats ex·
perimentals pràctiques, que 
es duen a terme durant 13 
dissabtes de l’any 2018.
Cada sessió es divideix en 
quatre parts que són una 
xerrada teòrica sobre un 
tema específic, un seminari 
impartit per un investigador 
principal del centre, diverses 
pràctiques relacionades en 
una tècnica de caracterització 
i una visualització pràctica 
mitjançant experiments quí·
mics. Les llengües emprades 
a les sessions són el català i 
l’anglès de manera equitativa.



Mapa on s’observa, a l’esquerra, el nou enllaç a Igualada, i  a la dre-
ta, en negre, el nou carrer  a  Vilanova, paral.lel a la Ronda Sud.

La Generalitat presenta els projectes de la nova entrada a 
Igualada per la Ronda Sud i la millora dels accessos a Vilanova
REDACCIÓ / LA VEU 

E l secretari d’Infraes-
tructures i Mobilitat, 
Ricard Font, acompa-

nyat de l’alcalde d’Igualada, 
Marc Castells, i l’alcaldessa 
de Vilanova del Camí, Noemí 
Trucharte, ha presentat tres 
projectes per a millorar la mo-
bilitat d’aquests municipis i la 
seva accessibilitat a la ronda 
sud d’Igualada. Així, aquestes 
actuacions permetran allibe-
rar els nuclis d’aquestes po-
blacions i Montbui de la cir-
culació de pas d’uns 10.000 
vehicles diaris. Al mateix 
temps, les obres previstes tam-
bé tenen com a objectiu opti-
mitzar la ronda Sud, amb un 
trànsit diari de 5.000 vehicles 
que, amb les noves mesures, 
podria superar els 11.000.
 
Accés directe a Igualada
La ronda Sud d’Igualada, que 
té sis quilòmetres de longi-
tud, discorre des de Montbui 
fins a Vilanova.  Per dotar 
Igualada d’una connexió més 
ràpida i directa a la ronda, 
s’ha previst la construcció 
d’un nou enllaç. En els prò-
xims dies, l’estudi informatiu 
i l’estudi d’impacte ambiental 
d’aquesta actuació se sotme-
tran a informació pública.
El projecte abasta tres termes 
municipals: Igualada, Vilano-
va del Camí i Santa Margarida 
de Montbui. El nou accés, que 
s’ubicarà entre els actuals enlla-
ços de Sant Maure i de Vilano-
va del Camí, estarà format per 
dues rotondes i un vial d’un 
quilòmetre. Aquest vial tindrà 
dos carrils, un per sentit, de 
3,50 metres d’amplada i dos 
vorals d’1 metre cadascun. 
El traçat inclou dos viaductes 
per salvar la riera Garrigosa, 
primer i el riu Anoia, després. 
Un cop passat el riu Anoia, el 
traçat connecta amb la trama 
urbana d’Igualada; en concret, 
amb el carrer del Rec, a l’altura 
del carrer Misericòrdia, segons 
l’alternativa considerada més 
adient en els estudis que se sot-
meten a informació pública.
En coordinació amb l’Ajunta-
ment d’Igualada, s’ha plantejat 
la continuació de l’actual via 
per a vianants i bicicletes pel 
costat sud del carrer del Rec, 
fent-lo passar a diferent nivell 
respecte dels vehicles.
L’estudi de demanda que s’ha 
dut a terme calcula que el nou 
accés d’Igualada captarà més 
de 7.000 vehicles diaris i que 
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4.200 vehicles que actualment 
travessen Igualada deixaran de 
fer-ho. Paral·lelament, 1.800 
vehicles deixarien de circular 
per l’interior de Santa Margari-
da de Montbui.
 
Millora a Vilanova del Camí
Actualment, la ronda Sud té 
dos accessos a Vilanova: Vi-
lanova del Camí (situat al sud 
del municipi) i Vilanova nord. 
El primer és un semienllaç que 
permet els moviments cap a i 
des del sud i el segon és un en-
llaç que facilita els moviments 
en tots dos sentits de la circu-
lació.
En la mateixa línia d’optimit-
zar la infraestructura i afavorir 
la mobilitat en els municipis 
de l’entorn, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat ha 
impulsat la millora de l’acces-
sibilitat de Vilanova del Camí 
mitjançant dues actuacions 
complementàries. L’objectiu és 
formar, en dues fases, una via 
col·lectora que connecti els dos 
enllaços actuals per, d’una ban-
da, millorar la connectivitat de 
l’enllaç de Vilanova nord i, de 
l’altra, facilitar els moviments 
que ara no són possibles a l’en-
llaç de Vilanova del Camí.
Es calcula que aquesta nova ac-
cessibilitat a Vilanova del Camí  
captarà 3.470 nous trànsits dia-
ris i traurà prop de 3.300 vehi-
cles diaris del nucli urbà.

Obres el mes vinent 
a Vilanova
 La Generalitat iniciarà el mes 
que ve els treballs per a la cons-
trucció d’un vial, a partir del 
perllongament del carrer dels 
Fusters de Vilanova del Camí, 
que connecti amb una de les 
rotondes que formen l’enllaç 
Vilanova Nord de la ronda Sud 
d’Igualada. L’objectiu d’aquesta 
actuació és millorar la connec-
tivitat de la trama urbana de 
Vilanova del Camí, en concret, 

dels barris de la Pau i de Santa 
Llúcia, tant amb la ronda com 
amb Barcelona.
Els treballs, que s’emmarquen 
en un conveni de col·laboració 
entre el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat i l’Ajun-
tament de Vilanova, tenen un 
pressupost de 390.000 euros i 
un termini d’execució de tres 
mesos.
El nou vial tindrà una longitud 
de 175 metres i una amplada 
de 10 metres, amb dos carrils 

Vista virtual de l’enllaç amb la Ronda Sud al carrer del Rec, 
al xamfrà amb el carrer Misericòrdia.

de circulació de 3,5 metres i 
vorals d’1,5 metres cadascun. 
Per la seva proximitat amb 
l’enllaç següent, el de Vilanova 
nord, a l’enllaç de Vilanova del 
Camí no es poden construir els 
dos ramals que permetrien fer 
els moviments –cap al nord i 
des del nord-- que ara no són 
possibles. Així, per millorar 
l’accessibilitat a la ronda, el De-
partament de Territori i Soste-
nibilitat impulsarà una solució 
tècnica alternativa: la formació 

d’una via col·lectora per a con-
nectar ambdós enllaços. 
En concret, aquest vial tindrà 
650 metres de longitud i dis-
correrà entre la rotonda de la 
ronda de Sant Antoni i la ro-
tonda de la carretera C-244. El 
vial tindrà una amplada de 10 
metres, amb dos carrils de cir-
culació de 3,5 metres i vorals 
d’1,5 metres d’amplada cadas-
cun. Aquesta obra comportarà 
la construcció d’un pas superi-
or a la línia ferroviària.
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Els equips hauran de 
treballar un repte 

científic basat en la
 gestió de l’aigua, amb 

la col.laboració d’Aigua 
de Reigat

150 joves participaran diumenge en 
un torneig a Igualada de la First Lego

REDACCIÓ / LA VEU 

Un total de 150 joves 
participaran diu-
menge a Igualada, a 

les instal.lacions del Campus 
Universitari, en un torneig 
classificatori de la First Lego 
League (FLL), organitzat per 
la Fundació Scientia junta-
ment amb el Consorci Uni-
versitari d’Igualada i l’Ajun-
tament.
FLL és el programa interna-
cional que fomenta les voca-
cions científiques i tecnolò-
giques entre els joves de 10 a 
16 anys a partir de diferents 
experiències d’aprenentatge 
que inspiren a més de 365.000 
joves a 90 països de tot el món. 
Els 150 joves que participaran 
al torneig a Igualada han estat 
treballant durant més de 10 
setmanes en equip per disse-
nyar, construir i programar un 
robot, així com desenvolupar 
un projecte científic que so-
lucioni un problema concret 
que ells mateixos han identi-
ficat. Tots els equips presenta-

ran el dia 18 de febrer les seves 
propostes de solució, i també 
demostraran que han integrat 
els valors FLL, columna fona-
mental del programa. 
A FLL el procés és molt més 
important que el resultat. Es 
basa en què fan els equips 
(Projecte científic i Joc de ro-
bot) i en com ho fan. L’essenci-
al és tot el que els joves desco-
breixen i aprenen mitjançant 
l’experiència. 
Aquest any, a més d’aquest tor-
neig a Igualada, es celebraran 
32 tornejos classificatoris més, 
i en ells hi participaran 1.900 
equips i 2.700 voluntaris. Els 
equips seleccionats arribaran 
a la Gran Final d’Espanya, que 
enguany es celebrarà a Logro-

nyo, els dies 10 i 11 de març. 

El repte de l’aigua 
Cada temporada FLL proposa 
la temàtica del repte que res-
pon sempre a un problema 
d’actualitat. En aquesta 12a 
edició, 15.000 joves espanyols 
es submergiran al món de la 
gestió de l’aigua amb el Repte 
Hydro Dynamics i explora-
ran on i com trobar-la, com 
transportar-la, com fer-ne 
ús i com gestionar-la. En 
el marc d’aquesta temàtica, 
Sorea i Aigua de Rigat han 
volgut sumar-se com a col-
laboradors temàtics d’aques-
ta gran aventura de ciència 
i tecnologia per a joves al 
nostre país. 
Els més petits de 6 a 9 anys 
també participen en aquesta 
aventura fascinant. El pro-
grama FLL Júnior proposa 
despertar la curiositat, pro-
movent el descobriment i la 
cura del món que els rodeja. 
A Igualada, 6 equips Júnior 
ens sorprendran amb la seva 
creativitat i enginy.  

JAUME SINGLA / LA VEU 

E ls cuiners anoiencs Da-
vid Andrés Morera del 
restaurant igualadí So-

miatruites i Josep Manuel Vi-
vancos del restaurant Samun-
tà d’Òdena, (i president de la 
Confraria de la Vinyala) foren 
nomenats nous confrares de 
la Confraria Gastronòmica 
del Cargol, en la tradicional 
festa que se celebra cada mes 
de febrer al restaurant Dia-
gonal-Can Soteras de Bar-
celona. Els anoiencs varen 
coincidir amb l’actriu Eva 
Hache, la model Mireia Ca-
nalda, el cantant Pau Domés, 
les actrius Mercè Montalà i 
Elisabeth Casanovas, l’actor 
Miquel Fernández, el metge 
Pere Gascón o el jugador de 
futbol Marc Roca, entre altres 
coneguts cargolaires. El cone-
gut periodista de la crònica 
social Josep Sandoval va re-
bre el Premi Joan Poch Soler 
a la trajectòria professional.
La festa –la més destacada de 

Cuiners de l’Anoia, nous 
membres de la Confraria 
Gastronòmica del Cargol

les celebracions gastronòmi-
ques de Barcelona- on es de-
gusten fins a set varietats de 
plats de cargols va néixer per 
l’impuls de l’igualadí Josep 
Mussons i Mata que aquest 
any, per una indisposició, no 
hi va assistir personalment. La 
festa del Cargol obre la tempo-
rada del Cargol que, de fet, es 
perllonga durant varies set-
manes, en les quals el res-
taurant Diagonal-Can Sote-
ras ofereix diverses varietats 
de plats cuinats amb cargols.
La celebració té per ob-
jecte potenciar el consum 
d’aquest apreciat mol·lusc 
gasteròpode tan específic 
de Catalunya i que fins a la 
creació de la festa del car-
gol –ara fa 34 anys- era molt 
estrany de trobar en restau-
rant de Barcelona. Al llarg 
dels anys han estat cente-
nars de personatges popu-
lars, esportistes, científics...
tant de Catalunya com de 
l’Estat, els que han posat el 
seu segell en la festa.

ADOBERIA D’IGUALADA
Necessita:

REBAIXADOR PELL WET BLUE

IMPRESCINDIBLE EXPERIÈNCIA

Tipus de contractació: Inde�nit

Les persones interessades 
poden enviar C.V. a:
227cv18@gmail.com

O bé trucar al telèfon 
 638200651

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



Les xerrades de la UEA sobre 
estratègia empresarial desperten interès
REDACCIÓ / LA VEU 

L a UEA ha començat el 
seu cicle de Píndoles 
d’Estratègia Empresa-

rial parlant del Desenvolupa-
ment de Lideratge de la mà 
de Lucía Langa, professora 
del Departament d’Estratègia, 
Lideratge i Persones d’EADA, 
especialitzada en habilitats 
directives i competències pro-
fessionals per al desenvolupa-
ment directiu i organitzacio-
nal. La jornada va tenir una 
molt bona acollida amb una 
assistència de més d’una vin-
tena de directius. 
A la classe magistral sobre li-
deratge es va parlar, entre altre 
temes, del talent i del canvi de 
model en estructures organit-
zatives. La ponent va comen-
çar la sessió fent reflexionar als 
empresaris i preguntant com 
definirien un/a líder, per ex-
plicar que la majoria d’adjec-
tius i paraules que s’utilitzen 
són qualitats desenvolupables, 
és a dir, que un líder pot tenir 
qualitats innates, però la ma-
joria les pot adquirir. 
Lucía Langa també va tractar 
el tema del Talent, i va des-
tacar que identificar, atreure 
i retenir talent és una de les 
dificultats actuals en què es 
troben moltes empreses, i va 
assegurar que “en un futur 
encara serà més complicat, ja 
que totes les organitzacions 
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treballaran en la mateixa lí-
nia”, i per tant, el Talent estarà 
molt disputat. 
“El Lideratge és acompanyar 
als col·laboradors cap a un 
propòsit compartit”, en aquest 
sentit, segons l’experta en li-
deratge, el problema davant 
el què es troben moltes com-
panyies és que els comporta-
ments i valors de les diferents 
generacions (Baby Boom, X, 
Z, Y) que treballen junts, so-
vint no tenen punts en comú. 
“És precisament aquesta tasca  
d’unificar tota aquesta diversi-
tat de persones de generacions 
diferents, la que ha de fer un 
bon líder per aconseguir que 
tots facin camí junts per asso-
lir els objectius tant individu-
als com comuns de l’empresa”. 
En relació a aquest tema, 
Lucía Langa va dedicar uns 
minuts de la sessió a parlar 

del canvi de model en les es-
tructures d’una organització. 
Així va explicar que s’està pas-
sant del tradicional “ordeno y 
mando” (estructures de pri-
mera generació), cap a estruc-
tures més participades, on és 
important el treball en equip 
i el treball enfocat a objectius 
(estructures de segona gene-
ració). El pas següent, segons 
Langa, són les estructures de 
tercera generació en què el di-
rectiu està acostumat a liderar 
equips superespecialitzats tre-
ballant de forma matricial o 
radial en entorns de feedback 
constant i transparència. 
La sessió organitzada per 
la UEA va ser valorada de 
molt positiva, i els assis-
tents van marxar disposats 
i engrescats a seguir treba-
llant totes les pautes expo-
sades per la ponent.  

Comença la festa 
del Sant Crist amb 
el primer dels Misereres
REDACCIÓ / LA VEU 

A vui divendres dia 16 
de febrer, a ¾ de 8 
del vespre, i a la Ba-

sílica de Santa Maria tindrà 
lloc el primer dels Misere-
res o Divendres de Pregà-
ria al Sant Crist d’Igualada, 
que cada any tenen lloc du-
rant els divendres del temps 
Quaresmal.
Enguany,  des dels Priors del 
Sant Crist s’ha volgut que 
participessin en els diferents 
Misereres diferents parròqui-
es de la comarca de l’Anoia, 
amb la intenció de fer encara 
més participada aquesta festa 
fora de la ciutat d’Igualada. 
És per aquest motiu, que per 
aquest divendres les lectures 
i pregàries aniran a càrrec de 
les comunitats parroquials de 
les esglésies d’Òdena, l’Espelt i 
Castellolí. Presidirà la celebra-
ció Mn. Eduard Flores, rector 
d’aquestes parròquies. Solem-
nitzarà  amb els seus cants la 
Coral de Santa Maria, dirigida 
per Coni Torrents, acompa-

nyada a l’orgue per Lluís Vic-
tori mentre que l’animació 
dels cants anirà a càrrec de 
Florenci Oliva.
Abans de la celebració, i com 
ja ve essent tradicional en el 
primer dels Misereres, es tras-
lladarà la imatge del Sant Crist 
des de la capella del Santíssim 
fins al manifestador de l’altar 
major, on romandrà durant 
tot el període de les festes, fins 
després de la celebració del dia 
del Sant Crist, que enguany 
s’escaurà el dia 3 d’Abril, di-
marts de Pasqua. 

Conferència: “Igualada en el 
segle XXI: recursos i reptes 
pendents”
El proper dimarts 20 de febrer, 
tindrà lloc una xerrada amb el 
títol “Igualada en el segle XXI: 
recursos i reptes pendents”, 
a càrrec Rosa Sànchez, sín-
dica de greuges de la ciutat 
d’Igualada. La conferència, 
programada dins del cicle de 
l’Arxiprestat, tindrà lloc de 8 
a 9 del vespre als locals de la 
parròquia de Santa Maria.

Convocada una nova 
edició del premi TIC Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Associació per l’im-
puls del sector TIC de 
l’Anoia, convoca el 7è 

Premi TIC d’Implantació de 
Sistemes d’Informació  amb 
l’objectiu de premiar, donar 
visibilitat i reconèixer l’esforç 
i innovació en l’ús de la in-
formàtica i les noves tecno-
logies per a la implantació de 
Sistemes d’Informació (SSII) 
que aportin un valor estra-
tègic rellevant en qualsevol 
àmbit industrial, comerci-
al, social, cultural, sanitari, 

educatiu, etc.
El premi s’adreça a qualse-
vol professional, empresa, 
entitat, organització o admi-
nistració (amb o sense ànim 
de lucre). El trofeu està dis-
senyat per l’estudi Aladetres 
per a la seva impressió 3D en 
una sola peça realitzada per 
Makers Igualada en poliamida 
per sinteritzat làser. El darrer 
va ser per a Interior Vista.
Ja podeu consultar les ba-
ses i inscriure el vostre 
projecte abans del 10 de 
juny de 2018, a la pàgina 
web www.ticanoia.cat

OFRENA DEL CIRI VOTIU A MONTSERRAT

L’Ajuntament d’Igualada procedirà, com cada any, a oferir el Ciri Votiu de la 
Ciutat a la Mare de Déu de Montserrat, juntament amb les entitats igualadines 
que enguany celebren un aniversari destacat.

L’acte tindrà lloc el dissabte, dia 21 d’abril, en la missa conventual de les 11h del 
matí, a la Basílica de Montserrat. Posteriorment, a les 12h, els assistents seran 
rebuts pel Pare Abat en audiència especial a la Sala de la Façana de la porteria 
del Monestir.

S’invita els igualadins/es a assistir a aquest acte d’oferiment per tal d’acompan-
yar el Consistori i les esmentades entitats igualadines.

L’Ajuntament d’Igualada organitza una sortida gratuïta amb autocars des de 
l’Estació d’Autobusos el mateix dissabte, dia 21 d’abril, a les 9h del matí. La 
tornada a Igualada serà també amb autocars i se sortirà de Montserrat a les 
14h.

Els interessats a utilitzar aquest mitjà de transport gratuït poden inscriure’s �ns 
l’11 d’abril trucant al telèfon 93 803 19 50 (departament de Protocol) o bé 
adreçant-se a les o�cines de l’Ajuntament.

Igualada, febrer de 2018

Ajuntament d'Igualada
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Nou curs de Manipulador d’Aliments 
a Igualada Comerç
REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada Comerç ha pro-
gramat un nou curs de 
formació, totalment gra-

tuït per les persones en actiu 
(autònoms o Règim General) 
de qualsevol sector, però so-
bretot per professionals de 
restauració i alimentació. Es 
tracta del curs “Manipulació 
d’aliments”.
Tota persona encarregada 
d’entrar en contacte amb els 
aliments, ha de conèixer de 
cada un d’ells quin és l’estat 
òptim de protecció i conser-
vació, així com els protocols 
d’higiene adequats (ús de 
guants o protectors, desin-
fectants, conservació ade-
quada a fred o la temperatu-
ra adequada...).
Primer per la seva obligatori-
etat, que més enllà del marcat 
per la llei, assegura que cap 
empleat posarà en perill la 
correcció i el bon fer de tota 
empresa que s’encarregui al 
servei alimentari.
Disposar del carnet de ma-

nipulador d’aliments prèvia 
formació en curs especialitzat, 
suposa una garantia i una ex-
cel·lent disposició de cara al 
contractant que veurà en l’as-
pirant una total professionali-
tat al respecte.
El curs es realitzarà els dies 
6 i 13 de març, amb l’hora-
ri de 17:00 h-20:00 h i el dia 
20 de març, amb l’horari de 
16:00 h-20:00 h amb un total 
de només 10 hores lectives. Al 
final de curs es farà una ava-
luació i s’obtindrà el certificat 
que cobreix davant inspecció 

tècnica per 4 anys.
El curs es farà a la seu d’Igua-
lada Comerç, al c/Sant Jordi, 
11, baixos esquerra, Igualada.
Les places són molt limitades 
(només 15) i es reservaran per 
rigorós ordre d’inscripció. La 
data límit d’inscripcions és el 
2 de març de 2018.
Per a més informació i inscrip-
cions , els interessats es poden 
adreçar al local de l’entitat al c/
Sant Jordi, 11, baixes esquerra, 
o poden trucar al telèfon 938 
051 419 o enviar un e-mail a 
info@igualadacomerc.cat .

Els residents del ViuB1 
van celebrar el Carnaval

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Residencial ViuB1 
d’Igualada, va celebrar 
la seva particular festa 

de Carnestoltes, el passat Di-
vendres 9 de Febrer. Els resi-
dents, van gaudir d’una tarda 
molt divertida. 
Disfressats amb mascares, 
barrets, perruques i faldilles 
Hawaiianes, realitzant jocs, 

cantant cançons i ballant fins 
al punt d’acabar en una llarga 
conga, que va inundar el pas-
sadís que condueix del gim-
nàs al vestíbul del complexe. 
En acabar, els esperava un 
berenar, que va reunir a una 
cinquantena de persones, que 
seguien xerrant i rient anima-
dament, oblidant per una es-
tona el gèlid fred que aquests 
dies fa a fora. 

Cirurgians ortopèdics de 
tot el món, a l’Hospital
REDACCIÓ / LA VEU 

L’Hospital d’Igualada 
ha acollit recentment a 
un grup de cirurgians 

ortopèdics del Marroc. Les 
visites s’emmarquen dins del 
projecte anomenat “Surgeon 
to Surgeon”, promogut per 
l’empresa Surgival que està 
expandint les seves vendes 
arreu del món i on fins ara 
participen hospitals de gran 
prestigi com el Parc de Salut 
Mar, Hospital Clínic, l’Hos-
pital Germans Trias i Pujol 
o l’Hospital de Granollers. 
A l’Hospital d’Igualada es va 
iniciar  fa més de dos anys  i 
permet que cirurgians de di-
ferents països visitin les ins-
tal·lacions de l’hospital i es 
formin en els aspectes més 
tècnics de la cirurgia ortopè-
dica del genoll. 
La unitat de genoll del Ser-
vei de Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatologia (COT) del 
Consorci Sanitari de l’Anoia, 
composada pels doctors Xa-
vier Pelfort, Enrique Fernán-

dez, Hussein Berjaoui i Sergi 
Gil són els encarregats de dur 
a terme les intervencions qui-
rúrgiques
Fins el moment, han visitat 
el centre cirurgians de països 
com Aràbia Saudí, Pakistan, 
Colòmbia, Equador, Iran i 
Egipte. 
En aquestes visites els cirur-
gians de l’Hospital interve-
nen pacients que necessiten 
una implantació de pròtesi 
de genoll. Aquest procedi-
ment quirúrgic té una durada 
aproximada d’una hora i el 
mètode de ràpida recupera-
ció (fast-track) que des de fa 
4 anys es va implantar al nos-
tre hospital permet realitzar 3 
intervencions en una jornada 
i en un mateix quiròfan. 
L’estada mitjana a l’hospi-
tal, utilitzant aquest nou 
protocol, ha permès reduir, 
a poc més de tres dies i els 
resultats fins el moment ac-
tual són excel·lents. Més de 
500 pacients intervinguts 
de genoll ja s’han beneficiat 
d’aquest nou mètode.



Els participants a l’anada de l’any passat, fent una aturada a Can Massana.

Detinguts dos homes per 
voler estafar Mn. Bisbal

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
d’Igualada van detenir 
el passat 9 de febrer 

dos homes, de 43 i 17 anys, de 
nacionalitat espanyola i veïns 
de Santa Perpètua de Mogu-
da, com a presumptes autors 
d’un delicte d’estafa en grau de 
temptativa. El passat 9 de febrer 
el mossèn de la Parròquia de la 
Sagrada Família, Mn. Xavier 
Bisbal, va informar als mossos 
que podia ser víctima d’una 
estafa en la restauració d’uns 
objectes religiosos. Segons va 
explicar feia uns deu dies dues 
persones el van visitar a la par-
ròquia i es van presentar com 
a restauradors d’objectes reli-
giosos. Li van mostrar diverses 
cartes de recomanació d’altres 
capellans i li van restaurar un 
calze gratuïtament com a mos-
tra del seu treball.
Aquest fet li va donar confian-
ça i els hi va fer entrega de dues 
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creus, un faristol, un sagrari, 
dos canelobres, un hisop i un 
encenser per tal que els restau-
ressin. A més, va pactar amb 
ells que abans de fer qualsevol 
restauració li farien arribar un 
pressupost.
Finalment, el dia 8 de febrer els 
dos homes el van avisar que li 
farien entrega dels objectes res-
taurats i que el seu cost era de 
18.000 euros. 
Els agents, avisats, van parlar 
amb els dos homes -que van 
tenir una avaria a l’autovia- 
els quals van confirmar que 
portaven diversos objectes al 
mossèn. Després de diverses 
gestions van confirmar que els 
dos homes intentaven estafar al 
mossèn, ja que li volien cobrar 
18.000 euros per la restauració 
de tots aquells objectes, que no 
valia més de 1.500 euros.
El detingut major d’edat va 
passar el dia 10 a disposició del 
jutjat de guàrdia i el menor a  
Fiscalia de Menors.

Caminada a Montserrat en ocasió de 
la Renovació de la Flama de la Llengua
REDACCIÓ / LA VEU 

A quest proper diu-
menge 18 de febrer 
tindrà lloc la tradici-

onal sortida a peu a Montser-
rat per tal de renovar la 49a 
Flama de la Llengua Catalana 
que un any més organitza l’as-
sociació Juvenil El Garbell. Els 
més valents tenen una cita a 
partir de les dues de la ma-
tinada del diumenge al Casal 
Popular El Foment per tal de 
sortir caminant fins a Mont-
serrat. Cap a 2/4 de 7 del matí 
és previst ser a Can Maçana 
on s’hi esmorzarà coca amb 
xocolata per recuperar forces 
i per encarar en garanties el 
darrer tram fins al monestir. 
Un cop a Montserrat s’assis-

Taller de Grup Carles 
de contractació pública
REDACCIÓ / LA VEU 

G rup Carles Advocats 
organitza un taller 
sobre contractació 

pública amb l’objectiu d’infor-
mar sobre els aspectes bàsics 
relacionats amb els procedi-
ments de contractació de les 
Administracions Públiques 
(Ajuntaments, Generalitat, 
Organismes públics, Funda-
cions, Associacions, etc.) i les 
novetats legislatives introduï-
des per la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del 
Sector Públic, la qual entra en 
vigor el proper 9 de març. 
La finalitat principal del taller 
és explicar, d’una manera fàcil 
i entenedora, aspectes relaci-
onats amb la contractació del 
Sector Públic. El taller està di-

tirà als actes de renovació de 
la flama.
Tothom que ho desitgi es pot 
apuntar a la caminada al Ca-
sal Popular El Foment o en-
viant un email a elgarbell@
gmail.com. Aquest any, con-
firmen des de l’organització, 
no hi haurà autobús de torna-
da, així que cadascú se l’haurà 
de gestionar; si algú té alguna 
dificultat de com fer-ho pot 
contactar amb l’organització 
de l’esdeveniment.
La Flama de la  llengua ca-
talana és una tradició que es 
remunta a l’any 1968, quan 
una vintena d’entitats agru-
pades en la Federació Cata-
lana de Muntanyisme es van 
afegir a la celebració de l’any 
Fabra. Des d’aleshores, cada 

any, una entitat excursionis-
ta s’encarrega de renovar el 
compromís amb la llengua, 
encenent-la a Prada, on va 
morir Pompeu Fabra, i trans-
portant-la per diversos llocs 
emblemàtics del país fins a 
arribar a Montserrat, els en-
carregats de fer-ho aquest 
any 2019 ha estat el Centre 
Excursionista de Sant Feliu 
de Codines. Aquesta és una 
celebració per a tots els ca-
talans, els de tota la vida i 
els nouvinguts que se senten 
part del mateix col·lectiu, 
perquè el que realment im-
porta no és d’on venim sinó 
cap on volem anar tots junts.
Inscripcions al Casal Popu-
lar El Foment o a elgarbell@
gmail.com 

rigit a tots aquells empresaris 
que habitualment concorren 
a licitacions públiques i tenen 
interès a conèixer els canvis 
que comportarà l’entrada en 
vigor de la nova Llei, així com 
per a aquells que volen explo-
rar la possibilitat de treballar 
per a l’administració pública i, 
així, ampliar el seu àmbit co-
mercial i de serveis. 
Tindrà lloc a les oficines de 
Grup Carles, és gratuït, però 
cal inscriure’s a una de les tres 
sessions (27 de febrer, 1 de 
març o 6 de març, de 9:30 a 
11:30h), a través del telèfon 
938017239, per correu elec-
trònic a gcadvocats@gcar-
les.com, o a través de la web 
www.gcarles.com. Les pla-
ces són limitades, per ordre 
d’inscripció.

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

COMUNIONS
A PARTIR  DE 26 EUROS

 INFLABLES, 
GLOBOFLÈXIA  

I FI DE FESTA A LA DISCOTECA 
PER A GRANS I PETITS

 

COMUNIONS
A PARTIR  DE 26 EUROS Reserves al: 

tel / 938060555
e-mail: 

 scorpia@restaurantscorpia.cat
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David Raya i Xavier Morros.

Nou curs de la Fundació Atlas
de monitors en el lleure
REDACCIÓ / LA VEU 

L a Fundació Sociocultu-
ral Atlas ofereix aques-
ta primavera un nou 

curs de monitors i monitores 
d’activitats d’educació en el 
lleure infantil i juvenil. 
Aquest curs impartit en con-
veni amb el CAE (escola 
d’educadors en el lleure infan-
til i juvenil), està reconegut 
per la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat de 
Catalunya i un cop superat tot 
el procés formatiu, dóna dret 
a obtenir el Títol de monitor/a 
de activitats d’educació en el 
lleure infantil i juvenil. 
El curs, adaptat a la nova nor-
mativa, es durà a terme a les 
instal·lacions de l’Espai Cívic 
Centre durant els dissabtes del 
mes de març i d’abril i els dies 
no festius de setmana santa, 
en horari de 9 a 14h i de 16 a 
20h del vespre.
El preu és de 240 euros i per 
inscriure’s cal anar a l’ofici-

na d’Atlas (C/ Virtut, 22 1r 
pis-Igualada). Les condicions 
d’accés són tenir 18 anys i està 
en possessió del títol de l’ESO 
o equivalent. 
La nova normativa que ha im-
pulsat la secretaria de joven-
tut, busca una actualització i 
modernització dels continguts 
de la formació en el lleure, una 
renovació pedagògica centra-
da en l’avaluació per compe-
tències, així com, l’assimilació 
dels cursos a les qualificacions 
professionals del departament 

d’ensenyament i a les certifica-
cions del departament d’em-
presa i ocupació de la genera-
litat. Amb aquesta, doncs, el 
curs passa a ser de 150 hores 
lectives que cal complementar 
amb 160 hores de pràctiques i 
la realització d’una memòria 
de les pràctiques. 
Per més informació podeu 
consultar l’apartat de cursos 
de la web de l’entitat on troba-
reu la fitxa d’inscripció (www.
atlasfundacio.org) o trucar al 
telèfon. 93 805 57 92. 

Rotary Club planta 50 arbres 
a l’Anella Verda

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte 10 de 
febrer, Rotary d’Igua-
lada ha assolit un dels 

objectius d’aquest any, la 
plantació de 25 alzines i 25 
roures al voltant del Mirador 
de Montserrat, de l’Anella 
Verda d’Igualada, inaugurat 
recentment pel Pare Abat de 
Montserrat, i situat a les anti-
gues guixeres de les Comes.
Aquesta va ser una proposta 
de Rotary Internacional que 
va demanar als clubs de tots 
els països del món que cada 
soci plantés un arbre.  Amb 
aquesta iniciativa es pretén 
col.laborar en la lluita contra 
el canvi climàtic, emmarcat 
en una de les sis àrees de pre-

ferent actuació que té aques-
ta institució. 
Rotary Igualada ha rebut el 
suport de l’Ajuntament i la 
presència de l’alcalde Marc 
Castells. “L’Anella Verda 
dona per molts dies com 
aquest i ens proposem sigui 
un referent per continuar els 
propers anys”, expliquen des 
de Rotary. “La col·laboració 
entre Institucions, a la que 
s’hi  poden afegir altres en-
titats igualadines, milloraria 
l’entorn mes proper i poder 
gaudir d’un futur mes sa i 
agradable. Plantar un arbre 
es estimulant, plantar-ne 
50  fantàstic, aconseguir 
envoltar Igualada de bos-
quets, to un somni”.

Xavier Morros, nou 
president de Jove Cambra
REDACCIÓ / LA VEU 

D iumenge passat dia 
4, la Jove Cambra In-
ternacional d’Igua-

lada va fer el traspàs de presi-
dència, iniciant així el mandat 
de Xavier Morros per aquest 
2018 en relleu de David Raya. 
El nou president s’ha marcat 
com a objectius apropar al 
màxim l’entitat a la gent jove 
i proactiva de la ciutat i mos-
trar tot el que aquesta els pot 
oferir en matèria d’adquisició 
d’habilitats pel seu creixement 
personal. Això, mentre es 
comprometen a crear un im-
pacte en la societat actual de-
senvolupant projectes en l’àm-
bit social, cultural i econòmic. 
Així doncs per enguany la JCI 
té projectats programes com 
el concurs de “Joves a Debat” 
entre els diferents instituts 
de la ciutat, un seguit de xer-
rades-sopar “BizTalks” amb 
gent de diversos àmbits, les 
“BizExperiences” del sector 
alimentari dins del festival 
Vadefoodies, i un programa 
d’ecologisme i resicliatge. 
L’equip de junta estarà format 
per Esther Sabaté com a As-

sessora Legal, Rebeca Alamo 
com a Secretària i VP de Co-
municació,  Yahya Ighaddou-
ran com a Tresorer, Mohamed 
Ighaddouran, com a VP Inter-
nacional, i David Raya com a 
PastPresident.
La Jove Cambra de Catalu-
nya (JCI) és una associació no 
governamental, apartidista i 
aconfessional, que forma part 
de la, Junior Chamber Inter-
national (JCI) amb presència 
a més de 123 països i 180.000 
membres. Té com a objectiu 
agrupar joves emprenedors, 
voluntaris, d’entre 18 i 40 anys, 
amb inquietuds i disposats a 
servir i treballar en equip per 
millorar la societat.

L’interior del mercat de la 
Masuca, a Google Maps

REDACCIÓ / LA VEU 

L’interior del Mercat 
Municipal de la Masu-
ca d’Igualada ja és pot 

visitar virtualment a Google 
Maps, gràcies al Programa de 
Transformació Digital del Co-
merç impulsat per la Direcció 
General de Comerç de la Gene-
ralitat de Catalunya. Mitjançant 
aquesta iniciativa de generació 
de tours virtuals, es vol millo-
rar el posicionament i visibilitat 
dels 168 mercats municipals, 
garantir la seva presència a la 
xarxa i, dotant-los d’una eina 
moderna, incrementar les seves 
oportunitats de difusió i venda. 
Aquesta ruta virtual, que ha 

entrat en funcionament aquest 
any 2018, permet passejar per 
l’interior del mercat municipal 
d’Igualada i visitar totes les se-
ves parades des de qualsevol 
dispositiu mòbil o ordinador. 
L’Ajuntament d’Igualada con-
templa aquest tour virtual com 
un recurs molt útil per a la pro-
moció de La Masuca, que ha 
de facilitar als seus paradistes 
i botiguers noves accions per 
a la promoció del comerç de 
proximitat, ara també adapta-
des a dispositius digitals. S’hi 
pot accedir des de la visua-
lització Street View de Go-
ogle Maps o directament a 
l’enllaç https://goo.gl/maps/
EDcuUbfjY942.
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ELISABET SEUBA

Directora de l’acadèmia d’anglès 
New York Institute 

d’Igualada

CRISTOPHER 
BEAUFUME 

Professor de francès 
autònom.

Amb la col·laboració 

C/ la Torre, 7 - Igualada

d’ 

20 |  

La nova entrega de l’espai de debat de La 
Veu de l’Anoia d’aquesta setmana ens 
porta a parlar amb l’Elisabet Seuba, 

directora del New York Institute, i el Cris·
topher Beaufume, professor de francès au·
tònom. 

Amb ells parlem sobre la importància de sa·
ber idiomes, quines són les millors maneres 
per aprendre’n, del valor afegit que té saber 
idiomes, de quin és el nivell a la comarca...

Quin és el nivell d’anglès i francès que hi ha a 
la comarca de l’Anoia?

Elisabet Seuba: Podríem generalitzar el que és 
l’Anoia amb el nivell general que tenim al nos-
tre país. Falta molt, cada cop estem més consci-
enciats, cada cop a les escoles té més presència 
l’anglès, però el nivell que tenim en general és 
baix. Això afecta al futur dels nostres fills, a 
l’hora de trobar feina i de tenir oportunitats es-
tem en un nivell inferior que els d’altres països. 
Tenim un llarg camí per fer. 

Cristopher Beaufume: Estic d’acord. A França 
passa més o menys el mateix. El problema ve 
més del tipus d’ensenyament que es fa a l’escola, 
no només amb idiomes. 

És important que els nens aprenguin un idi·
oma quan abans millor?

C. B: Com més d’hora aprenguin, el que apren-
dran serà la part fonològica, dels sons. Un nen 
és capaç de reproduir tots els sons del món, 
però a mesura que et vas fent els que no fas 
servir es perden. 

E. S: La part fonètica és molt important perquè 
si tenen l’accés a l’accent autèntic amb persones 
natives, aquell nen agafarà exactament aquell 
accent. 

C. B: Aquí hi ha un fet contradictori. Només 
ets capaç de reproduir els sons que ets capaç de 
sentir. Per exemple, en el cas del català, qui no 
l’escolta no tindrà la capacitat de fer perfecta-
ment les neutres. 

Una persona gran pot aprendre idiomes? 
Molta gent quan es jubila es posa a aprendre 
idiomes...

E. S: En aquest cas de la jubilació, la cosa és 
quin és l’objectiu? La persona està fent un exer-
cici mental meravellós i desperta, ara bé, anirà 
molt més a poc per aprendre l’idioma en si.

C. B: Els nens estan en fase d’aprenentatge, per 
això els és més fàcil també. Dono classes a gent 
gran i el que els dic és que cada dia facin al-
menys 5 minuts de l’idioma, que s’esforcin. 

E. S: Correcte. Quan els nens venen a classe 
tenen una dinàmica de formació. La gent més 
gran fa un altre ritme de vida, té altres preocu-
pacions i els costa més concentrar-se en això.           

Almenys poden mirar algun capítol o pel·
lícula en anglès al dia i ja ho salves, no?

C. B: Youtube per mi és una gran font d’apre-
nentatge. I sobretot, aconsello a la gent, que no 
mirin els subtítols. Apreneu a escoltar sense 
subtítols.

E. S: És la suma de tot. També la televisió, mi-
rar versions originals, llegir en altres idiomes, 
escoltar música, entendre les lletres de les can-
çons... L’aprenentatge és una cosa global, és un 
bany.

Creieu que és bo el model que s’utilitza a les 
escoles per ensenyar idiomes?

E. S: Amb l’anglès no és que no es faci bé a l’es-
cola, a l’escola has d’aprendre totes les matèries. 
El sistema per aprendre idiomes a l’escola no és 
que sigui dolent, però és insuficient. Les aca-
dèmies d’anglès fem aquesta part addicional 
en què el nivell d’aprenentatge acostuma a ser 
superior a les escoles, però perquè només fem 
anglès.  

C. B: L’escola fa el que pot, ensenyaran la part 
més pràctica, coses molt estàtiques. Però és el 
que diem, aprendre un idioma és fer un bany, 
això no ho poden fer a l’escola. 

E. S: Les escoles són conscients d’això, i saben 
que els nens han d’acabar amb un nivell B2 
quan acaben el batxillerat i cada cop hi ha més 
preocupació. 

C. B: La qüestió és el temps. Quan tardem en 
aprendre el nostre propi idioma? Set anys, les 
24 hores del dia. Aquestes hores no hi caben en 

una formació escolar... 

E. S: Sí, a més els idiomes són cultura. Quan 
tens la gran oportunitat d’anar a l’estranger 
pots conèixer un país, una gent... 

C. B: El llenguatge és com una finestra sobre el 
món, i tu explicaràs la teva percepció del món 
a través del teu llenguatge, i els idiomes són els 
filtres que poses. 

Enviar nens a estudiar idiomes a l’estranger. 
A partir de quines edats i condicions reco·
maneu?

E. S: Això depèn de cada nen, cadascú sap si el 
seu fill serà capaç d’estar uns dies fora de casa. 
Però quan els nens fan primària, no recomano 
enviar-los molt lluny, unes colònies que es fa-
cin 100% en anglès a prop de casa ja serveix. 
Més tard, quan ja són adolescents sí que reco-
mano que vagin més lluny. Primer fer un parell 
de setmanes o un mes a l’estiu a països com 
Anglaterra, Irlanda,  Estats Units o Austràlia, i 
quan ja són més grans ja són ells els qui ens ho 
demanen i és llavors quan poden fer un curs 
sencer a l’estranger. 

I què s’ha de fer per no perdre l’idioma un 
cop tornes a casa?

E. S: Doncs a l’arribar hi ha d’haver una moti-
vació per continuar aprenent. I a partir d’aquí 
almenys fer conversa, ja no tant classes estàti-
ques. Buscar la manera per tenir converses per 
mantenir el que s’ha aconseguit. 

A més, s’han de fer inversions per fer aques·
tes estades a l’estranger. 

E. S: Sí, val diners, però a la vida no hi ha res gra-
tuït. És una inversió que hem de mirar pel futur 
dels nostres fills, invertir en l’educació dels nos-
tres fills, què hi ha millor que això? Com a pares 
hem de fer un sacrifici però el farem a gust. Als 
nens els obrirà portes en el dia de demà.

El món dels idiomes

per Ton Casellas

“El llenguatge és una 
finestra al món i els 

idiomes són els filtres” 

“Cada cop estem més 
conscienciats, cada cop 
a les escoles hi ha més 
presència de l’anglès, 

però el nivell que 
tenim a la comarca i al 

país és baix”
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A part de l’anglès i el francès, quins idiomes 
estan a l’alça?

C. B: L’alemany i el xinès, però sempre depèn 
de la necessitat de cada un.  

E. S: Sí, l’anglès és imprescindible, però aquests 
són els que ara s’estudien més també. El xinès 
per exemple, imagina’t que en vols aprendre 
des de zero, és complicadíssim. En canvi en 
una llengua d’origen llatí com el francès sem-
pre serà més fàcil. El que vull dir és que val més 
que busquin idiomes que puguin arribar a par-
lar-lo bé amb menys temps.

C. B: A més, com més idiomes aprens, més fà-
cil n’aprendràs d’altres. 

E. S: Una cosa bona que aquí tenim és que com 
que de petits ja som bilingües, tenim una gran 

sort, i l’idioma que aprenem nou ja és un tercer 
idioma. 

Des de fa poc a la universitat demanen el 
First per acabar el grau. Creieu que és una 
decisió encertada?

C. B: Sí, perquè avui dia, facis el que facis, no 
pots anar enlloc sense un nivell B2 d’anglès. 

E. S: Sí, a més el demanen a tots els graus, no 
només als d’idiomes o comunicació. És que és 
imprescindible, sí que és un repte, però és que 
l’has de tenir. 

C. B: Això és una decisió del tipus de societat 

que volem. Podem discutir si volem aquest ti-
pus o no, però amb el que tenim avui dia és 
imprescindible. 

Amb el tema dels certificats, és molt im-
portant tenir-los? O el fet de saber-ne ja 
n’hi ha prou?

E. S: Crec que si vas en una entrevista de feina i 
veuen que en saps molt però no ho pots acredi-
tar, dubten de tu. Les titulacions són una cosa 
molt clara, a qualsevol país europeu, si tens el 
B2 d’aquell idioma, ja saben què tens.

C. B: Haurien de saber quan et vas treure 
aquest nivell. Hi ha diplomes que caduquen al 
cap de 6 mesos o de 2 anys. Si és per la feina 
potser valoraran més un certificat recent que 
de fa 10 anys. 

E. S: Ha de tenir un sentit comú, si fa 10 anys 
que vas anar 3 mesos a fora i et van donar un 
títol, això ja no serveix per res. Hem de ser 
conseqüents.

“Els idiomes són cultura, 
quan vas a l’estranger 
pots conèixer un país, 

una gent... si no et pots 
comunicar tens una gran 
sensació d’impotència”

Calçots de proximitat, collits el 
mateix dia i cuits a la flama. 

Directes del pagès a casa teva.
També oferim salsa de calçots 

artesanal elaborada amb 
ingredients 100% naturals.

  Fes la teva comanda:

         655 817 581

terradetapas@gmail.com

ET VE DE GUST FER UNA

CALÇOTADA A CASA?

NOSALTRES ET SERVIM
CALÇOTS CUITS
A PUNT DE MENJAR
I AMB LA 
TRADICIONAL SALSA
20 calçots cuits: 7€ / Salsa fresca (500g): 6,50€

MIRA TOTA L’ENTREVISTA A:

C. B: També hi ha la part institucional, que a 
vegades et demanen que tinguis un nivell con-
cret i si no ho pots acreditar ja estàs fora. 

E. S: Fins i tot en un procés de selecció, tens 
uns quants currículums boníssims, molt sem-
blants i encara no coneixes la persona, tenir o 
no aquell nivell acreditat ja és un filtre. 

Parlem de la importància de saber idiomes. 
Tenim, per exemple, un president d’un país 
que ens representa i no parla idiomes. Creieu 
que hauria de ser indispensable?

C. B: Estem parlant d’una persona que ve d’una 
altra època, d’una altra generació. A França hi 
ha hagut una renovació també, per mi és una 
mica demagògic dir és que no sap anglès, això 
no pot ser. 

E. S: Però això ja per ells mateixos, si van a 
una reunió que tothom parla anglès i tu no, et 
sentiràs fatal, tindrà una gran sensació d’impo-
tència.

Jo també ho dic en el sentit de la imatge. A 
nosaltres ens ensenyen que és molt impor-
tant saber idiomes si volem arribar lluny i 
mentrestant el president del nostre país no 
en sap. 

C. B: A França vam tenir polítics que no tenien 
ni el batxillerat.

Ja per tancar el debat, què milloraríeu o què 
trobeu a faltar a l’Anoia?

E. S: Jo estic molt contenta de viure on vivim. 
És una comarca que està a prop de tot arreu, 
podem anar a esquiar i a la platja ràpid. Ara 
que hi ha el debat de si ha de venir o no el su-
permercat Bonpreu, jo crec que és una aporta-
ció molt bona per nosaltres. 

C. B: Per mi l’únic que li falta a Igualada és un 
espai de lleure per adults i famílies. Estem en 
una societat que no ajuda, és una mica la tram-
pa, ens podem comunicar tant que acabem no-
més comunicant-nos virtualment. 
A Igualada tenim la sort de poder-nos comu-
nicar amb altres cultures, i quines coneixem? 
Potser faltaria un espai multicultural. 

E. S: A més el volum de població ho permet 
fer molt bé. 

 



FAKE DATA, EL CO2 I LA TEVA HIPOTECA

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

ESP ha devuelto adelantadamente 5 mM del rescate bancario, pero las 
carreteras de ESP necesitan desde hace años 6,5 mM en mantenimiento. 
Al hacer lo primero ESP vende más fácil la deuda; si hace lo segundo no.

XAVIER MORALES
Economista
@xm300

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

CESC ALCARAZ
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Directora general d’Anàlisi Econòmica
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

CESC ALCARAZXAVIER MORALES

XAVIER MORALES

El grup Financial Times reconeix Catalunya com la millor regió per invertir 
al sud d’Europa el 2018 i 2019.

La quantitat d’informació rebuda 
i una bona gestió del mateix pot 

aportar un valor diferencial 

Les Fake Data són tan perilloses per a 
l’estabilitat econòmica i financera como ho 

són les Fake News a la política
 

En un recent article el Financial Times suggeria que si el 2017 el conei-
xem per l’any de les Fake News (notícies falses) i la postveritat, el 2018 
ben bé podria ser el de les Fake Data (dades falses) en economia.
L’article fa referència a les sospites que la Xina hauria suavitzat les da-

des sobre la desacceleració del PIB entre el 2012 i el 2016. En aquest període les 
emissions d’efecte hivernacle al món van aturar el seu creixement i es va atribuir 
a una major eficiència econòmica global, a la vista de les dades macroeconòmi-
ques publicades. El ritme d’emissions de CO2 a l’atmosfera hauria tornat a créi-
xer aquest 2017 quedant palès que les dades positives d’aquell període no eren 
degudes a una millora de la eficiència industrial sinó a una aturada en el ritme 
real de creixement del PIB xinès i global.

Un altre exemple ben potent de Fake Data i de les seves repercussions: des 
de Brussel·les el 2014 es va imposar una multa milionària a sis de les més 
importants entitats financeres per associar-se entre maig de 2005 i 2008 per 
manipular el tipus d’interès al qual cotitza l’Euribor. És clara la importàn-
cia que té aquest índex de referència en les quotes de les nostres hipoteques 
i en els crèdits empresarials i al consumidor.
Per reblar el clau, el passat novembre l’agència REUTERS recollia les de-
claracions d’un alt funcionari del Banc Central Europeu afirmant que les 
Fake Data són tan perilloses per a l’estabilitat econòmica i financera como 
ho són les Fake News a la política i que “les accions dels agents econòmics 

Opinió sobre bitcoin: És una bombolla i acabarà malament. 
Potser guanyaran els especuladors que entrin primer (si surten a 
temps) i els visionaris que encertin les empreses basades en block-
chain que poden triomfar, com ha succeït amb Amazon i internet.

CESC ALCARAZ
Economista, Soci-Director FeedBackGround
@cescalcal

QUANTS INFLUENCERS HI HA 
A LA TEVA EMPRESA OFF LINE?

Amb l’entrada de les xarxes socials hem anat incorporant en el nostre 
vocabulari nous termes que, en general, ens ajuden a entendre mi-
llor el paper de cadascú a les xarxes. Fent un símil amb el món off 
line de les empreses, podem afirmar que sempre han existit, dins 

de les empreses, persones que han estat un referent o un exemple a seguir i que, 
molts cops, han estat els pilars sobre els que es sustentava bona part del model 
de negoci.
Les noves tecnologies ens permeten “mesurar” més fàcilment l’efecte d’aquestes 
persones clau de les organitzacions ja que podríem crear un KPI (indicador clau) 
que fos % de influencers sobre el total de la plantilla. Entenent per influencer, 
aquell professional amb coneixement tècnic o humà suficient com per ensenyar 
o donar exemple a la resta dels empleats, entre altres possibilitats.
Ara que tant es parla de Talent Management (gestió del talent), segurament se-
ria interessant responsabilitzar al departament corresponent (en general, HR) 
d’aquest indicador i per què no, fer-ho  públic i transparent.
Com a complement a l´indicador anterior, es podria promocionar el fet de crear 
contingut i coneixement interessant per part del personal de l’organització a l’estil 
del que creem de forma espontània a Facebook o Instagram, i crear un rànquing 
d’empleats amb més “likes” o “dislikes” en els seus posts.
 
Un cop en marxa el sistema, la quantitat d’informació rebuda i una bona 
gestió del mateix pot aportar, clarament, un valor diferencial respecte 
de la nostra competència. 

Les noves tecnologies, robòtica, big data…són eines que seran claus en el futur, 
però encara serà més important el fet de tenir les persones clau capaces d’utilit-
zar-les adequadament.   

podrien estar (...) més propenses a manies i pànics”.
Sembla doncs que cal mantenir l’esperit crític amb la informació publicada, tam-
bé l’econòmica, encara que ens arribi sota aparença científica.  
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ANOIA / LA VEU 

Agents de la Policia de 
la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra de la 

comissaria de l’Anoia  van de-
tenir entre el dia  29 de gener i 
el 8 de febrer, 9 homes, d’entre 
19 i 58 anys, un menor d’edat, 
i també hi ha una persona in-
vestigada de 25 anys. Són de 
nacionalitat espanyola, domi-
nicana i anglesa (Regne Unit), 
veïns de Santa Maria de Mira-
lles, Carme, Terrassa i Barce-
lona, i són presumptes autors 
d’un delicte contra la salut pú-
blica i un delicte de defrauda-
ció de fluid elèctric.
El dia 29 de gener, mitjançant 
112 va entrar l’avís d’un pos-
sible incendi en una masia de 
Santa Maria de Miralles. Un 
cop al domicili, els  mossos es 
van adonar que hi havia una 
instal·lació d’aparells d’aire 
condicionat  superior als ne-
cessaris per una casa.
Amb els consentiment del pro-

pietari els mossos van iniciar 
una inspecció a la casa, i tot i 
que no van poder entrar a la 
zona del magatzem, els agents 
van observar que  hi havia una 
instal·lació per una possible 
plantació de marihuana.
Així doncs, els agents van de-
tenir a l’home per un delicte 
de salut pública i un delicte de 
defraudació de fluid elèctric.
L’endemà, van realitzar una 
entrada i registre juntament 
amb el detingut. D’aquesta 
manera van accedir al magat-
zem on hi havia la instal·lació, 
la qual es trobava gairebé fina-
litzada i preparada per un cul-
tiu de marihuana imminent, 
amb 1.180 testos a punt per 
ser utilitzats.
La segona plantació es va lo-
calitzar el dia 6 de febrer a les 
Pinedes de l’Armengol (Torre 
de Claramunt). Un indicatiu 
dels mossos es va adonar  de 
la forta olor de marihuana 
que sortia d’una casa, i també 
va observar la instal·lació de 

diferents aires condicionats i 
soroll de ventiladors o extrac-
tors.
Per aquest motiu, els agents 
van realitzar diverses gestions 
fins a localitzar al propietari 
de la plantació amb el que van 
accedir a l’interior de la casa.
Un cop dins van localitzar una 
instal·lació amb 66 plantes de 
marihuana i una bossa de cab-
dells secs de 1,875 quilograms.
Davant la col·laboració del 
propietari de la plantació, els 
agents el van citar com a in-
vestigat per un delicte contra 
la salut pública i un delicte de 
defraudació de fluid elèctric.
Per últim, el dia 8 de febrer 
van finalitzar una investigació 
d’una possible plantació de 
marihuana en una casa de la 
urbanització  Montserrat Park 
(El Bruc).
El mateix dia es va practicar 
l’entrada i perquisició al do-
micili amb un resultat de nou 
detinguts, entre ells un menor 
d’edat, per un delicte contra 

Desmantellades tres plantacions de marihuana 
en dues setmanes a l’Anoia 

la salut pública i un delicte de 
defraudació de fluid elèctric. 
En total es van localitzar 154 
plantes de marihuana i 43,12 
quilograms de cabdells.
Tant els detinguts com l’inves-

tigat van quedar en llibertat el 
mateix dia de la seva detenció 
després de declarar a comis-
saria, amb l’obligatorietat de 
presentar-se davant del jutge 
quan aquest els requereixi.
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MONTBUI / LA VEU 

Els dies 15 de febrer i  
el 14 de març –amb-
dós inclosos- es troba 

obert el termini de lliura-
ment de sol·licituds de la 
desena Convocatòria d’Ajuts 
Municipals per a Estudiants 
Universitaris i per a Alum-
nes de Cicles Formatius de 
Grau Mitjà i Superior. 
Els destinataris d’aquests 
ajuts són els estudiants me-
nors de 26 anys que cursin 
estudis universitaris fora del 
terme municipal, i també 
aquells estudiants de cicles 
formatius de grau superior o 
de grau mitjà que cursin els 
estudis en centres públics o 
concertats situats a una dis-
tància superior a 30 quilòme-
tres fora del terme municipal 
de Montbui. També es poden 
acollir a aquesta convocatòria 
els estudiants universitaris o 
bé de cicles formatius de grau 
superior o mitjà, que tinguin 
més de 26 anys, que acreditin 
situació d’atur.
L’Ajuntament ha reservat una 
partida de 30.000 euros adre-
çats als estudiants universi-
taris i de cicles del municipi 
que compleixin els requisits 
de la convocatòria. Els joves 
que poden optar-hi han rebut 
una carta a casa aquests dar-
rers dies. També es repartirà 
un “flyer” informatiu pels do-
micilis de Montbui informant 
d’aquesta convocatòria.
Una de les novetats d’aquesta 
desena convocatòria és la in-
clusió com a mèrit afegit del 
requisit de col·laborar com a 
voluntari amb les entitats i as-
sociacions de Montbui. Com 

explica l’alcalde montbuienc, 
aquest serà un aspecte que 
“sumi en aquells casos en què 
s’al·legui, i que va en la línia 
del que hem comentat sovint. 
Els ajuts als estudiants uni-
versitaris del municipi són 
una col·laboració que fa la 
comunitat, i que ha de tenir 
el corresponent retorn. En-
tenem que és molt important 
que els estudiants aportin a la 
comunitat el seu esforç i col-
laboració participant de la 
seva vida associativa”. L’alcal-
de montbuienc va recordar 
que “des de fa 10 anys l’Ajun-
tament de Montbui dedica 
una partida del pressupost 
municipal de 30.000 euros 
a incentivar l’estudi per part 
dels nostres joves, tant pels 
de l’àmbit universitari com 
pels de cicles formatius. Te-
nim clar que la formació és 
molt important per obrir-se 
portes en un món competitiu 
i globalitzat”. 
Els interessats/des a pren-
dre-hi part a la convocatòria 
han de presentar a l’Ajunta-
ment l’imprès de sol·licitud, 
fotocòpia compulsada del 
DNI del sol·licitant, un jus-

10a convocatòria d’ajuts municipals 
per a universitaris i estudiants de cicles

tificant de la matrícula, un 
justificant que acrediti el 
pagament efectiu de la ma-
trícula, fotocòpia del llibre 
de família i carnet correspo-
nent, en el cas de ser famíla 
nombrosa, també certificat 
del grau de discapacitat (en 
el cas que s’al·legui) i, una de 
les novetats d’aquesta con-
vocatòria, un certificat que 
justifiqui que la persona sol-
licitant realitza o ha realitzat 
actuacions de voluntariat 
amb una associació, entitat, 
fundació o administració 
pública, o altres persones ju-
rídiques del municipi o amb 
presència a Montbui, en el 
cas que s’al·legui.
Es podran presentar les sol-
licituds a l’Ajuntament de 
Montbui (carretera de Valls, 
57), en horari de matí de di-
lluns a divendres de 8 a 14.30 
hores i també en horari de 
tarda, de dilluns a dijous en-
tre les 17 i les 20 hores.
Cal destacar que en el con-
junt de les nou convocatòries 
realitzades amb anterioritat, 
753 alumnes de Montbui 
s’han vist beneficiats per 
aquests ajuts municipals.

MONTBUI / LA VEU 

Montbui celebrarà 
aquest dissabte, 
per partida doble, 

una de les festes populars més 
transgressores i populars: el 
Carnestoltes.
El Carnestoltes Infantil es farà 
a partir de les cinc de la tarda 
al Boulevard, davant l’Ajunta-
ment. Una hora abans es farà 
la inscripció dels participants 
a títol individual i també a les 
diferents comparses. Entre les 
cinc i les sis de la tarda tindrà 
lloc un espectacle d’anima-
ció infantil amb el grup “Tres 
quarts de Quinze” i a partir 
de les sis de la tarda es farà el 
lliurament de premis. Només 
en el cas que la meteorologia 
fos adversa, aquesta festa in-
fantil es traslladaria al polies-
portiu Can Passanals.
El Carnestoltes d’adults man-
té el format tradicional. Entre 
les set i les vuit del vespre es 
faran les inscripcions i la con-
centració de les comparses 
que participaran a la rua, da-
vant del supermercat “Merca-
dona”. A les vuit del vespre ar-
ribarà la comparsa amb el Rei 
Carnestoltes i començarà la 
rua, que travessarà el Passeig 
Espanya, la Carretera de Valls 
i el Boulevard, fins creuar el 
carrer del Pont i enfilar cap al 
pavelló de Can Passanals, on 
finalitzarà. 
En acabar la rua al pavelló, 
començarà el Ball de Carnes-
toltes amenitzat per la música 
de DJ Zolood. Cal remarcar 
que hi haurà servei de bar 
amb entrepans calents i begu-

des a càrrec de l’Hoquei Club 
Montbui.
També a Can Passanals, a la 
recta final de la festa, el Rei 
Carnestoltes farà la lectura del 
tradicional pregó i, a continu-
ació, es coneixeran els guar-
dons d’aquesta edició.
A la categoria de comparses 
es lliurarà un primer premi de 
400 euros i trofeu; un segon 
guardó de 300 euros i trofeu, 
un tercer premi de 200 euros 
i trofeu. La quarta i la cin-
quena comparsa classificada 
rebran 100 euros. També op-
taran a un premi de 100 euros 
la millor comparsa forània i la 
comparsa més crítica. La mi-
llor disfressa individual gua-
nyarà un premi de 80 euros i 
trofeu. 
Les bases del Carnestoltes 
d’adults marquen que les com-
parses estaran formades com 
a mínm per cinc persones. Si 
n’hi ha menys, s’optarà al pre-
mi individual. Per participar 
en el concurs, caldrà estar-hi 
inscrit. 
El jurat valorarà les comparses 
segons els criteris de millor 
vestuari de fabricació, la com-
parsa més animada, la com-
parsa més engalanada, la més 
divertida, la més marxosa i la 
més original. El jurat estarà 
format per membres de la Co-
missió de Festes Nucli Urbà i 
per tècnics de l’Ajuntament.
Les inscripcions per al Car-
nestoltes d’Adults es poden 
fer a Mont-Àgora, de dilluns 
a divendres, entre les 17 i les 
20 hores, o el mateix dia de la 
rua, en el punt de sortida, en-
tre les 7 i les 8 de la tarda.

Montbui organitza 
dissabte, una nova edició 
del Carnestoltes

MONTBUI / LA VEU 

La Biblioteca Mont-Àgora 
continua amb una acti-
vitat molt intensa durant 

aquest mes de febrer. El cen-
tre de la cultura montbuienc 
va començar el dissabte 3 de 
febrer amb la tercera propos-
ta del projecte “BiblioLab”. En 
aquesta oportunitat es va dur 
a terme el projecte “Dibuixem 
en l’espai”, una activitat creati-
va per a famílies que va fer les 
delícies dels seus participants. 
Camins, túnels, carreteres... I 
tot es va poder aconseguir fent 

servir la imaginació... Un ta-
ller experimental que va per-
metre fomentar la creativitat 
familiar amb una proposta 
artística molt original. La ter-
cera proposta del BiblioLab 
va anar a càrrec de “Experi-
mentem amb l’Art”.

Curs d’iniciació al Lettering i 
a l’art de dibuixar
Durant aquest mes de febrer la 
Biblioteca Mont-Àgora també 
acull quatre sessions del curs 
d’iniciació al lettering i a l’art 
de dibuixar. Aquesta activitat 
es du a terme els dimarts 6,13, 

20 i 27, entre les sis i dos quarts 
de vuit de la tarda. Va a càr-
rec de la dissenyadora gràfica 
Claudia J. Torres.

“L’hora del conte” torna 
aquest dissabte
Aquest dissabte, dia 17 de fe-
brer, tots els nens i nenes més 
grans de 3 anys estan con-
vidats a una nova sessió de 
“L’hora del conte” a la Bibli-
oteca Mont-Àgora. L’activitat 
començarà a les 12 del migdia 
i porta per títol “Gossos i gats 
sempre barallats?”. L’Alma s’ha 
fet aquestes i altres preguntes, 

i amb els contes n’ha descobert 
les respostes. Ara convida als 
infants a descobrir tres contes 

Properes activitats a la biblioteca Mont-Àgora

en què gats, gossos i personat-
ges molt propers ens ajudaran 
a conèixer-los més bé.



PER A UNA BONA CALÇOTADA
Ho tenim tot

CALÇOTS DE 
LA COMARCA

I SALSA DE 
CALÇOTS

XAI ECOLÒGIC
 D’ARGENÇOLA

BOTIFARRA DE CALAF I 
DE LA LLACUNA

Llegums - Vins i 
caves

I també graelles, 
llenya, carbó...

Horari: 
De dll. a div. de 8 a 13.00h i de 16 a 20.00h
dissabte de 8 a 13.00h

C/ Portal 4 (Carretera de Valls, 11) IGUALADA.
www.agroigualada.com

Per encàrrecs 93 803 09 17
Pàrquing gratuït 

XAI ECOLÒGIC

Cap de setmana de Carnaval a Òdena
ÒDENA / LA VEU

Aquest dissabte 17 de 
febrer i diumenge 18, 
Òdena viurà el carna·

val a tot el municipi; primer 
ho farà al nucli antic el dis·
sabte i diumenge serà el torn 
del Pla d’Òdena.  El ball, les 
disfresses i les rues seran els 
elements principals.
Així, la festa començarà om·
plint de disfresses els carrers 
del nucli antic del municipi, i 
és que els veïns i veïnes es con·
centraran dissabte a les cinc 
de la tarda al Parc de la Font 
on els participants, de manera 
individual o per comparses, 
podran inscriure’s per partici·
par en el concurs de disfresses.  
Seguint l’animació del grup La 
Xaranga ho peta es passejaran 
per diferents carrers fins a arri·
bar al Pavelló Mestre Vila Vell, 
on continuarà la festa i xeri·
nola a càrrec del mateix grup 
i amb un berenar de xurros 
amb melindros per a tothom. 
Seguidament hi haurà el lliu·
rament de premis. Els premis 
individuals estan distribuïts 
de la següent manera: de zero 
a sis anys hi haurà un primer 
premi valorat en 45 euros i un 
segon premi en 25 euros, de 
set a dotze anys hi haurà un 
primer premi valorat en 45 
euros i un segon premi en 25 
euros i els més grans de tretze 
anys podran optar a un primer 
premi valorat en 60 euros i 
un segon premi valorat en 40 
euros. Les comparses hauran 
de ser d’un mínim de sis per·
sones. Hi haurà quatre premis 
de 120 euros a les millors com·
parses. El jurat estarà format 
per membres de les entitats del 
poble i l’Ajuntament.
La disbauxa continuarà el diu·

menge 18 amb la festa de car·
naval al Pla d’Òdena. Comen·
çarà a dos quarts de cinc de la 
tarda amb les inscripcions dels 
participants a les pistes de la 
petanca i a les cinc de la tarda 
s’iniciarà la rua pels carrers del 
barri. Es preveu l’arribada de 
la rua a dos quarts de set de la 
tarda al Centre Cívic del Pla 
d’Òdena on hi haurà espec·
tacle d’animació amb el grup 
Rovell d’Ou i amb l’espectacle 
Tabasco que rasco. A continu·
ació, se celebrarà el lliurament 
de premis. En acabar, hi haurà 
xocolatada per totes les perso·
nes que vagin disfressades. El 
jurat del concurs de disfresses 
i comparses estarà format per 
un representant de cada una 
de les entitats: UD Rebrot, 
Club Petanca Odenense, As·
sociació de Veïns La Coraza, la 
Comissió de Reis de Sant Pere 
i del Pla d’Òdena, l’Associació 
de Jubilats del Barri Sant Pere 
i Pla de la Masia i un membre 
de l’Ajuntament d’Òdena. Hi 
haurà tres categories de premis 
amb tres premis cada catego·
ria, la primera categoria és per 
comparses (mínim de 3 per·
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sones) amb un primer premi 
valorat en 100 euros, un segon 
premi valorat en 50 euros i un 
tercer premi valorat en 25 eu·
ros. La segona categoria és per 
a participants de zero a catorze 
anys i optaran a tres premis, 
el primer premi valorat en 50 
euros, el segon en 25 euros i el 
tercer en 10 euros. La tercera 
categoria és per a individuals 
a partir de quinze anys i po·
dran optar a un primer premi 
dotat en 50 euros, un segon 
en 25 euros i un tercer en un 

lot valorat en 10 euros.

El Mercat del Pla d’Òdena 
celebra aquest diumenge el 
carnaval amb disfresses i el 
sorteig d’una càmera Gopro
Aquest diumenge, el Mercat 
del Pla d’Òdena celebrarà el 
carnaval amb un sorteig entre 
totes les persones que es dis·
fressin i es facin una foto al 
photocall que hi haurà instal·
lat a la carpa de l’Ajuntament 
d’Òdena. Per aquells que no 
vagin disfressats però vulguin 

participar, l’organització els 
facilitarà accessoris perquè pu·
guin ser utilitzats per a poder 
fer·se la foto. Així el Mercat 
viurà una jornada diferent 
amb algunes parades i para·
distes decorats per a l’ocasió.
Les persones que participin en 
el sorteig, hauran d’omplir una 
butlleta i dipositar·la en una 
urna. El dilluns 19 de febrer, 
davant el secretari interven·
tor de l’Ajuntament d’Òdena, 
es procedirà a fer el sorteig. El 
nom del guanyador/a es publi·
carà a les xarxes socials de la 
corporació odenenca. L’objec·
te que se sortejarà és una cà·
mera Gopro MRC·FHDPRO 
amb 2.4 g Remote Control.
L’objectiu de la jornada és 
compartir una matinal dife·
rent per dinamitzar el mercat, 
a la mateixa vegada que es 
gaudeix en germanor del barri 
del Pla d’Òdena.
El Mercat del Pla d’Òdena 
va obrir portes per primera 
vegada el passat mes de juny 
com a prova pilot, actual·
ment compta amb més de 
trenta parades i gran fluï·
desa de visitants. 
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova Comerç ha 
presentat aquesta 
setmana la primera 

campanya de promoció co-
mercial del 2018, i la primera 
a l’entorn de Sant Valentí. 17 
comerços locals s’han adherit 
a la campanya “Enamora’t del 
teu comerç”  que es portarà a 
terme del 12 al 17 de febrer. 
Durant aquesta setmana, els 
establiments oferiran promo-
cions especials, descomptes, 
sortejos o regals per tal d’ani-
mar les vendes en un mes que, 
comercialment, asseguren “és 
més aviat fluix”.
Jordi Vilarrubias, president 
de Vilanova Comerç, ha ex-
plicat que aquesta campanya 
pretén donar continuïtat a 
les rebaixes del gener i dina-
mitzar el mes de febrer amb 
ofertes i promocions especi-
als. Per això, com diu el cartell 
promocional, “Enamorar-se a 
Vilanova tampoc surt tan car”.
La campanya, explica Leo 
Garcia, dinamitzadora de l’en-
titat, ha tingut molt bona aco-
llida entre els comerços que la 
propera setmana lluiran una 
decoració  específica on no hi 
faltaran els cors de colors.
Participen en aquesta prime-
ra edició de la campanya de 
Sant Valentí: Kukada’s, Sigrid 
Informàtica, Gonzalo, Bosch 
Vestuari de Treball, Mes K 
llibres, Cerámicas Rocandi, 
Moda i complements J. Pons, 
Dietètica La bona salut, Clí-
nica Dental VILÀ, El Racó de 
les Flors, Supermercats Super-
mas, Seguros Bilbao Vilanova 
del Camí, Entreteixits, Anfo-
ra’s, PUNT viatges, El Golafre, 

Mar i Terra Restaurant.
A banda d’aquesta campanya 
amb la que Vilanova Comerç 
enceta el 2018, l’entitat ha pro-
gramat altres activitats fins 
el proper mes d’agost. Tenen 
previst participar a la mostra 
de Sant Jordi, faran una acció 
en el marc de la Setmana del 
Comerç que se celebra a nivell 
general, al maig, la Ruta de la 
Tapa i a l’inici d’estiu, la tradi-
cionals parades al carrer.

La Junta General d’associats 
aprova un increment de la 
quota per ser més autònoms i 
no supeditar les accions pro-
mocionals a les subvencions
Aquesta setmana ha tingut 
lloc la Junta General en el 
marc de la qual s’ha aprovat 
la modificació de la quota 
dels associats que passa dels 
120 € als 140 € anuals. Aquest 
petit increment, explica Jordi 
Vilarrubias, els permetrà ser 
més autònoms i tenir major 
liquiditat per portar a terme 
les activitats. 
Aquest any, l’entitat també pre-
veu fer una campanya especial 
per atraure nous associats, so-

bretot, diu Jordi Vilarrubias, 
comerç jove i representants 
d’alguns sectors que tradicio-
nalment es resisteixen a l’asso-
ciacionisme. 
El president de Vilanova Co-
merç està satisfet de la cam-
panya de captació de socis de 
2017 que es va tancar amb una 
xifra total de 44 establiments. 
Tot i així, encara queda molta 
feina per fer en aquest sentit i 
entén que no tots els comer-
ços locals mostren la mateixa 
implicació. Cal insistir, diu 
Vilarrubias, perquè participin 
a les Juntes i facin propostes, 
comparteixin idees... 
Vilarrubias també ha fet 
una reflexió en veu alta so-
bre què implica obrir un 
comerç. Assegura que no és 
feina fàcil i que tampoc es 
poden esperar resultat i be-
neficis a curt termini. 
Jordi Vilarrubias discrepa 
amb la creença que concentrar 
el comerç en poc espai vagi en 
detriment de les vendes. Opi-
na que més comerç es tradueix 
en més afluència de públic i de 
retruc amb un major benefici 
per a tots. 

“Enamora’t del teu comerç” és la nova 
campanya de Vilanova Comerç per 
celebrar Sant Valentí

TEATRE / LA VEU 

A Vilanova del Camí 
per tant, la cita car-
navalesca arriba 

amb molta il·lusió i el llistó 
ben alt per a les compar-
ses que s’animin a partici-
par-hi. Ara per ara, hi ha 
una dotzena de comparses 
inscrites, però com afir-
ma la regidora de Cultura, 
Imma González, “les pre-
visions són bones perquè 
l’any passat van acabar sent 
divuit i algunes es van ins-
criure poc abans de la rua”. 
La regidoria torna a comp-
tar amb el suport del Consell 
Jove La Xispa i la Comissió 
de Festes per organitzar el 
carnaval que enguany porta 
com a lema “Meravellós Car-
naval” i està inspirat en el 
film de Tim Burton Alícia al 
país de les merevelles. 
La rua començarà com és 
habitual cap a les 9 de la nit 
i farà el recorregut fins a 
Can Papasseit, on és previst 
que comenci el ball i la gres-
ca cap a un quart d’11 amb 
Raggatunning (covers d’èxits 
actuals) i música DJ. La re-
gidoria de Cultura oferirà la 
possibilitat de contribuir a 
la minimització de residus i 
tornarà a oferir els gots reu-
tilitzables al preu d’un euro. 
Els premis del concurs són 
un al·licient. Cal destacar 
que hi ha una important 
aportació dels patrocinadors 
que aquest any seran per-
sonalment els encarregats 
d’entregar els premis que fan 
possible amb la seva col·labo-
ració econòmica. 

Es lliurarà un primer de 400 
€ a càrrec de l’Ajuntament de 
Vilanova; un segon, a càrrec 
d’Acústic Anoia de 200 €, i 
quatre tercers premis de 100 
€ cadascun, gràcies també 
al patrocini, en aquest cas 
de més empreses col·labo-
radores: Obras Algar, Zafiro 
Tours, Gràfiques Vilanova 
i Supermercados Sebastián 
(en aquests dos últims casos 
el premi serà en forma de val 
de compra pel mateix valor 
de 100 €). També hi haurà 
un premi a la comparsa més 
crítica, de 75 €; un premi a la 
comparsa petita, de 100 €, i 
un premi a la disfressa indi-
vidual adulta, de 50 €. I per 
motivar el jovent, La Xis-
pa en lliurarà un a la millor 
Comparsa Jove, valorat en 
400 €, i un premi a la disfres-
sa individual jove, de 50 €.
Aquest any, hem estrenat for-
mulari d’inscripció online. 
Recordem que també es pot 
fer la inscripció anticipada 
fins aquest dimecres a l’àrea 
de Cultura (o bé per telèfon 
93 805 44 11 (Ext. 4) o bé per 
correu a cultura@vilanova-
delcami.cat)  però també es 
podran fer mitja hora abans 
de la sortida de la rua el ma-
teix dia, a la cantonada de 
Santa Llúcia amb Cristófor 
Colom. La rua sortirà a les 9 
de la nit.
L’Associació Cultural Camp 
del Rei torna a convocar pe-
tits i famílies en el Carnaval 
Infantil 2018 a qui la regi-
dora ha agraït el seu llarg 
compromís amb el municipi, 
perquè organitzaran la 33a 
edició de la festa infantil. 

La rua de Carnaval arriba 
amb il·lusió i amb el llistó 
ben alt a Vilanova

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquest dimecres es 
va fer la instal·lació 
d’un nou DEA, un 

Desfibril·lador Extern Auto-
màtic, al Centre d’Innovació 
Anoia. L’aparell, que ha servit 
l’empresa Cardiosos, està sub-
vencionat per la Diputació de 
Barcelona. L’ajuntament vila-
noví ha fet una aportació de 
128 €.
Vilanova del Camí continua 
autoprotegint-se i amb aquest 
nou DEA, ja són 10 els apa-

rells que s’han repartit pel 
municipi. Els podem trobar a 
espais de molta concurrència 
com el poliesportiu, el Centre 
Polivalent de Can Papasseit, 
la plaça del Mercat o a l’en-
torn de l’INS Pla de les Mo-
reres. 
Recentment i gràcies a una 
subvenció de la Diputació 
de Barcelona s’han pogut ad-
quirir tres nous aparells que 
s’han instal·lat als vehicles 
de la Policia Local per tal de 
poder actuar ràpidament en 
cas d’emergència i amb inde-

pendència del lloc on s’hagi 
produït.
La voluntat de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí, explica 
la regidora de Règim Interior, 
Imma González, és continu-
ar sumant aparells per car-
dioprotegir el municipi. Per 
això s’ha sol·licitat, en el marc 
del Catàleg de la Diputació 
de Barcelona 2018, una nova 
ajuda de l’ens provincial per 
adquirir tres nous aparells 
que s’ubicarien en diferents 
equipaments municipals amb 
molta afluència de públic.

Vilanova instal·larà un nou DEA al Centre d’Innovació Anoia
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt es 
va omplir, el divendres 9 

i el dissabte 10 de febrer, de 
disfresses, confeti i música 
amb motiu del carnestoltes. A 
l’escola Maria Borés i a la Llar 
d’Infants Sol Solet els nens i 
nenes també van viure aquesta 
festa de la disbauxa. 
Unes 300 persones van ballar 
amb la música del DJ Zolo-
od a la festa que va organitzar 
l’Associació Cultural Barrufet 
Roig, el divendres 9 de febrer 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal. 
Hi havia disfresses per triar 
i remenar: barrufets, preso-
ners, guàrdies civils, pirates, 
entre d’altres personatges. La 
disfressa guanyadora va ser 
un grup que anaven vestits de 
Conguitos i que van rebre com 
a obsequi un lot amb diferents 
productes, com ampolles de 
Vins Claramunt i de la cervesa 

artesana La Lenta. 
La gresca va començar a les 12 
de la nit i va acabar cap a les 6 
de la matinada. Abans d’entrar 
a la sala, al vestíbul de l’Ateneu, 
hi havia un Phtococall on els 
assistents a la festa es podien 
fer fotos.
El dissabte 10 de febrer, a par-
tir de les 5 de la tarda des de la 

Disfresses, confeti i música omplen la 
Pobla de Claramunt per carnaval

plaça dels Països Catalans, va 
sortir la rua, animada pel grup 
de batucada Els Bombollers, 
de Cervera. Aquesta formació, 
vestits de mexicans, va encap-
çalar la desfilada de disfresses. 
N’hi havia de tot tipus, com 
princeses, fades, herois i hero-
ïnes, elefants, pallassos, entre 
d’altres personatges de fantasia. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
acollirà, el dissabte 17 
de febrer al matí, la cin-

quena edició del Cros Esco-
lar i Cursa Popular. Enguany 
aquesta activitat tindrà una 
sèrie de novetats. Les princi-
pals seran que s’inclourà dins 
del Cros Comarcal de l’Anoia 
i es traçarà un nou recorre-
gut, amb sortida i arribada als 
terrenys situats al costat de la 
Llar d’Infants Municipal Sol 

Solet, al carrer de Marie Cu-
rie, al barri de can Galan.
La competició l’organitzaran 
l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes (AMPA) de l’es-
cola Maria Borés, el centre i 
el Consell Esportiu de l’Anoia 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament i de més d’una trente-
na d’establiments i empreses 
locals. L’activitat esportiva 
s’iniciarà a les 10 del matí i 
les inscripcions es podran fer 
mitja hora abans de cada cur-
sa. Hi haurà diferents catego-

ries i recorreguts pels carrers 
de la zona del voltant de la 
guarderia.
A les 10 del matí comença-
ran a córrer els alumnes de 
primària. Primer ho faran els 
alevins (6è i 5è), que faran 
un itinerari de 1.500 metres. 
Després, els benjamins (4t i 
3r), que recorreran 1.000 me-
tres, i finalitzaran els preben-
jamins (2n i 1r), que correran 
600 metres. Tot seguit, es farà 
el lliurament de premis als 
guanyadors d’aquestes tres 

categories i se sortejarà una 
bicicleta BTT entre els parti-
cipants.
A 2/4 de 12, els tocarà el torn 
als participants de secundà-
ria, cadet i infantil, que faran 
un recorregut de 2.400 metres 
i de 1.500 metres. A les 12 
correran els més menuts. Els 
alumnes de P5 faran un itine-
rari de 400 metres, els de P4, 
de 300 metres, i els de P3, de 
100 metres. Tot seguit, es farà 
la Cursa Popular. 
Els corredors faran un circuit 

rural de 2.850 metres. A con-
tinuació, es farà el lliurament 
de premis als participants 
d’aquestes categories i també 
se sortejarà una bicicleta BTT.
L’organització es reserva el 
dret a modificar els horaris i 
els circuits en cas que es con-
sideri necessari. L’any pas-
sat van participar en aquesta 
competició 220 corredors i 
en aquesta cinquena edició, 
que serà comarcal, és pre-
vist que la participació sigui 
molt nombrosa.

La Pobla de Claramunt acollirà la cinquena edició 
del Cros Escolar i Cursa Popular, amb novetats

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Els alumnes de cicle ini-
cial i superior de l’escola 
Maria Borés de la Pobla 

de Claramunt van visitar la 
Sala Municipal d’Exposicions 
on van poder veure les obres 
d’un grup d’artistes locals.
Alguns dels pintors i pintores 
que exposaven les seves obres 
van respondre les diverses pre-
guntes que els van fer els estu-
diants, com les tècniques uti-
litzades, com s’inspiraven en el 

moment de pintar un quadre o 
què els agradava més plasmar 
sobre una tela. Els cursos que 
van fer la visitar van ser els de 
tercer i quart, al matí, i els de 
cinquè i sisè, a la tarda.
La col·lecció recull les obres 
pictòriques de Francesc Sur-
roca, Pepita Soteras, Irene 
Cervelló, Miquel Bou, Xus 
Luna, Pasqual Gomicia i 
Manel Vega. També es po-
den veure algunes de les re-
produccions dels carros del 
Pascual Heredia. 

Alumnes del Maria Borés 
a la Sala d’Exposicions

FOTO: Andreu Miquel

FOTO: Andreu Miquel



28  |  COMARCA Divendres, 16 de febrer de 2018

ANOIA / LA VEU 

Iguana, l’operador de tele-
comunicacions de l’Anoia, 
desplegarà en els dos pro-

pers anys la seva pròpia xarxa 
de fibra òptica a diferents zones 
de set municipis de la comarca: 
Santa Margarida de Montbui, 
Argençola, Sant Martí de Tous, 
La Torre de Claramunt, Vallbo-
na d’Anoia, Cabrera d’Anoia i 
Jorba. A més, ubicarà instal·la-
cions tècniques a Capellades i 
seguirà executant el desplega-
ment que està duent a terme a 
Masquefa. Aquesta important 
inversió es farà, en part, gràci-
es al finançament provinent de 
fons FEDER (Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional) de 
la Unió Europea que permetrà 
fer arribar connexió a In-
ternet d’alta qualitat a zones 
blanques, és a dir a indrets on 
hi ha greus dèficits de con-
nectivitat a Internet.
Les zones blanques a les quals 
Iguana donarà servei de fibra 
òptica seran El Coll del Guix, El 
Saió i La Mallola a Santa Mar-
garida de Montbui, Clariana a 
Argençola, Sant Martí de Tous 
(incloent el nucli urbà, Sent-
fores, l’Aubareda i Massip), La 
Torre de Claramunt (incloent la 
Torre Baixa, la Torre Alta, Ca-
maró i la Rata), Vallbona d’Ano-
ia i Cabrera d’Anoia (incloent el 
Castell de Cabrera).
En el decurs d’aquest any està 

previst que la fibra òptica 
d’Iguana arribi a Sant Martí de 
Tous, Clariana, El Coll del Guix, 
El Saió i La Mallola. De cara 
al 2019 es completarà el des-
plegament a la resta de zones 
blanques previstes: La Torre de 
Claramunt, Vallbona d’Anoia i 
Cabrera d’Anoia.

La fibra òptica d’Iguana ja ha 
arribat a Jorba
D’altra banda, Iguana ja està 
desplegant la seva pròpia xar-
xa de fibra òptica a Jorba amb 
recursos propis. A Jorba on els 
usuaris que ho desitgin ja po-
den començar a sol·licitar el 
servei, s’està fent arribar con-
nexions d’alta qualitat al nucli 
urbà, Sant Genís, Ca la Minga i 
Pla de Torruella.
Amb l’objectiu de donar a 
conèixer el desplegament a Jor-
ba, Iguana oferirà el proper di-

Iguana desplegarà la seva pròpia 
xarxa de fibra òptica en una dotzena 
de nuclis de l’Anoia

mecres 28 de febrer (19.30 ho-
res) una xerrada als jorbencs i 
jorbenques per informar-los, de 
primera mà, dels avantatges de 
la fibra òptica i dels serveis que 
Iguana posa a la seva disposició. 
La sessió informativa es durà a 
terme a l’Ajuntament de Jorba.
Iguana és un operador de te-
lecomunicacions amb seus a 
Igualada i a Masquefa que des-
plega la seva pròpia xarxa de 
fibra òptica i de radioenllaç i 
que ofereix serveis d’Internet, 
telefonia mòbil i telefonia fixa 
tant a empreses com a particu-
lars. Aquest any 2018 Iguana 
ha finalitzat el desplegament 
de la seva pròpia xarxa de fibra 
òptica a Igualada deixant en 
cobertura als 20.000 immobles 
de la capital de l’Anoia, i segueix 
fent arribar la seva fibra òptica 
a Masquefa on ja hi ha més del 
43% del municipi en cobertura.

LA TORRE DE C. / LA VEU 

La Torre de Claramunt 
celebrarà aquest proper 
dissabte 17 de febrer la 

festa de la disbauxa i ho farà 
per partida doble i és el muni-
cipi viurà una rua al nucli de la 
Torre de Claramunt i una altra 
a Pinedes de l’Armengol.
A Pinedes, la comissió de fes-
tes amb la col·laboració de 
l’Ajuntament ha programat 
una festa que començarà a les 
17h al centre social i a partir 
de les 18h tindrà lloc l’anima-
ció infantil amb el grup Soni 
com Soni, entrega de premis 
a les millors disfresses en tres 
categories i berenar per a tots 
els participants. Qui vulgui, 

podrà allargar la festa fins a les 
23h amb música disco
Al nucli de la Torre, el carna-
val també començarà a les 17h 
al centre social i ho farà en 
cercavila amb l’animació del 
grup de percussió “Atabalats” 
que els portarà cap al pavelló 
poliesportiu. Hi haurà berenar 
per a tothom i seguidament el 
concurs de disfresses i l’entre-
ga de premis que reconeixeran 
les millors disfresses infantils 
i adults, individuals i grupals.
Com a novetat aquest any, 
l’Ajuntament proporcionarà 
taules i cadires per qui vulgui 
portar el sopar de casa i que-
dar-se al pavelló que roman-
drà obert fins les 23h amb ser-
vei de bar i música.

La Torre de Claramunt 
celebra el Carnestoltes 
per partida doble

LA TORRE DE C. / LA VEU 

Sebas Santos Taboada i Shei-
la Jaular Chamorro, dos tor-
redans amants dels esports 
a l’aire lliure i membres de 
l’Associació de Muntanya Riu 
d’Agost (AMRA) van dur a 
terme l’octubre de l’any 2016 
el que van anomenar “Hima-
laya 2016”, un projecte solida-
ri i esportiu que explicaran en 
una xerrada amb projeccions 
audiovisuals el pròxim 23 de 
febrer a les 19:30h al Centre 
Social Sant Joan Baptista de 
La Torre de Claramunt.
Els dos veïns de La Torre de 
Claramunt, explicaran amb 
imatges les dues missions 
d’aquesta aventura. Per una 
banda, el vessant esportista a 
través de la qual van realitzar 
un trekking de 18 dies pel Parc 
Nacional de Sagarmatha (lloc 

on s’ubica el Mont Everest) i 
una altra la missió solidària i 
que comptava amb la impli-
cació de diferents espònsors, 
entre ells l’Ajuntament de La 
Torre de Claramunt.
Gràcies a les donacions que 
van recollir van fer arribar a 
una escola de la Vall de Se-
lang, una de les zones afec-
tades pel devastador terra-
trèmol que va patir el Nepal 
l’abril del 2015, dos ordina-
dors i material escolar, un 
granet de sorra que va ser re-
but amb un agraïment infinit.
Així, en Sebas Santos i la 
Sheila Jaular explicaran als 
torredans i torredanes la seva 
experiència i faran arribar 
l’agraïment d’un poble que 
lluita per recuperar-se d’una 
tragèdia que va deixar sense 
vida prop de 9.000 persones 
i nombrosos danys materials.

“Himalaya 2016”, o la 
solidaritat de la Torre de 
Claramunt

PIERA / LA VEU 

Ja t’ho faràs! Amb Rafel 
Vives
Conegut pel programa 

de TV3 Ja t’ho faràs!, en Rafel 
Vives ha publicat, de la mà de 
Cossetània Edicions, dos llibres 
on ens convida a donar una 
segona vida als objectes més 
quotidians... o més inesperats. 
Amb aquests dos llibres com 
a referència, parlarem amb ell 
de treballs manuals, tendènci-
es, trucs i idees al voltant del 
reciclatge i la recuperació. En 
Rafel és un expert en donar 
idees i inspiració per reciclar 
i reutilitzar de manera creati-
va. Té propostes per a gent de 
totes les edats i habilitats i ens 
donarà idees per a què, amb les 
eines més bàsiques i els materi-

als més accessibles recuperem 
allò que donàvem per perdut 
i descobrim nous usos per als 
objectes que havíem avorrit. 
En Rafel Vives va néixer a 
Mallorca on va iniciar-se en 
teatre, música i dansa. Al cap 
d’uns anys va traslladar-se a 
Barcelona per estudiar a l’Ins-
titut del Teatre i va formar part 
de La Fura dels Baus. Durant 
molt anys ha exercit d’ajudant 
de realització i ha treballat en 
la producció i ambientació de 
programes televisius. Actual-
ment és el presentador del pro-
grama de TV3 Ja t’ho faràs!
La presentació és a càrrec de la 
pierenca Marta Ferrer Cuyàs, 
coneguda (entre d’altres) per 
les seves creacions artístiques i 
plàstiques amb materials reci-
clats que al llarg del temps ha 
compartit amb diverses enti-

tats i associacions de Piera. 

Taller infantil: la pissarra de 
les lletres
Dimarts es van obrir les ins-
cripcions al taller infantil La 
pissarra de les lletres que és 
previst es realitzi el proper di-
marts 27 de febrer a les 18h a la 
Biblioteca de Piera.
Creus que quedaria bé una pis-
sarra a la teva habitació on fer 
dibuixos i aprendre a escriure 
les lletres i les primeres parau-
les? En aquest taller les lletres 
són les protagonistes i per això 
t’emportaràs una pissarra ben 
bonica feta per tu mateix/a on 
escriure i dibuixar el que més 
t’agradi. 
La proposta s’adreça a in-
fants de 4 a 7 anys, la partici-
pació és gratuïta i les places 
són limitades. 

Propostes de la Biblioteca de Piera
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Aquest cap de setmana, 
els carrers de Piera 
s’han omplert de dis-

fresses i de xerinola per gaudir 
de la celebració del Carnaval. 
El tret de sortida es va donar 
divendres amb la rua de l’es-
cola bressol El Gall Mullat. Els 
infants, disfressats dels perso-
natges del conte El Monstre de 
Colors, es van desplaçar fins a 
la Nau de Cal Sanahuja on van 
poder gaudir d’una xocolata-
da i un espectacle de titelles.
Dissabte, els carrers de Pie-
ra van acollir la gran rua del 
Carnaval i la desfilada de les 
comparses participants en el 
Concurs de Carrosses. El jurat 
va estar format pel regidor de 
Cultura i Festes, Josep Maria 
Rosell, la regidora de Festes i 
Participació, Neus Núñez, i la 
Núria Albiol i en Lluís Vallès, 
representants dels Falcons de 
Piera. Finalment, el premi a 
la millor carrossa va ser per 
a la comparsa Pieramides, de 
l’Agrupació Esportiva Piera, 
que es va emportar 500 euros. 
El segon premi, de 300 eu-
ros, va ser per a l’AFA Herois 
del Bruc i la seva comparsa 
Els Herois donen la nota. El 

El Carnaval omple de llum 
i color els carrers de Piera

tercer premi, de 100 €, va ser 
per a l’AMPA Les Flandes i la 
comparsa Al Lloro! Son Les 
Flandes. Va haver-hi també 
un premi de 50 euros per la 
participació per a les carrosses 
La Màquina del Temps, del Jo-
vent de Piera, Elemental Co-
lors, Los Churretes, Les Cris-
petes del Creixà, de l’AMPA 
Amics del Creixà, i per al grup 
Got de Trons.
Diumenge a la tarda, els més 
petits van poder gaudir del 
Carnaval Infantil a la Nau de 
Cal Sanahuja amb una festa 
que va incloure la desfilada 
dels infants, que van ensenyar 
la seva disfressa damunt l’es-
cenari, on se’ls va fotografiar 
i se’ls va lliurar una bossa de 
confeti. Posteriorment, es va 
oferir una xocolatada a tots 
els assistents i un espectacle 
d’animació que va aconseguir 
fer participar petits i grans.
Recordem que el comiat al Rei 
Carnestoltes es farà el proper 
dimecres de cendra amb l’en-
terrament de la sardina, or-
ganitzat pels Diables de Pie-
ra. Aquest acte inclourà una 
comitiva fúnebre que passe-
jarà per diversos carrers de la 
vila, i una sardinada popular 
a la plaça del Peix

PIERA / LA VEU 

El pròxim mes d’abril, l’Escola 
de Música de Piera serà la seu 
del V Curs-Concurs de piano 
Antoni Besses. El divendres 13 
d’abril, a les 20 hores, Antoni 
Besses, compositor, pianista i 
actualment veí de la vila, farà 
un recital inaugural. Besses és 
un dels músics contemporanis 
més rellevants dins el panora-
ma musical, tant pel que fa a 
la creació musical com a la in-
terpretació de peces. Amb més 
de 200 obres pròpies, la seva 
carrera no es deté i actualment 
està preparant una nova òpera 
i un tercer concert per a piano 
i orquestra.
Així mateix, el divendres 20 
d’abril, a les 20 hores, Besses 
oferirà un concert a 4 mans 
conjuntament amb la pianista 
japonesa Natsuki Nishimoto. 
Guanyadora de nombrosos 
premis, Nishimoto és conside-
rada una de les millors intèr-
prets de la seva generació.
La trobada comptarà amb dos 
cursos-concursos de categori-
es diferents: Júnior i Superior. 
Les primeres sessions seran els 
dies 15 i 16 d’abril pels músics 
més joves, fins als 14 anys. A 
continuació, els dies 21 i 22 
d’abril, serà el torn dels músics 
més experimentats, fins als 28 
anys. Els cursos estan dirigits a 
tots aquells estudiants que vul-
guin aprofundir en la tècnica i 
interpretació pianística i seran 
impartits pel mateix Antoni 
Besses. Els músics guanyadors 
seran premiats amb l’organitza-
ció d’un concert en el cas dels 
més joves i de dos concerts re-
munerats pels més grans. Les 
persones interessades tenen fins 
al 30 de març per inscriure’s. 

V Curs-Concurs 
de piano Antoni 
Besses a Piera

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera 
ha rebut de la Diputa-
ció de Barcelona una 

bicicleta elèctrica. La mesura 
pretén fomentar l’eficiència 
energètica i una mobilitat 
sostenible amb la voluntat de 
complir amb els compromi-
sos establerts en el pacte d’al-
caldes contra el canvi climà-
tic. La nova bicicleta donarà 
servei a diferents regidories 
del consistori com les de Mo-
bilitat, Urbanisme, Medi Am-
bient, Via Pública i Serveis 
Generals.
En l’acte de lliurament, que 
es va celebrar el passat dijous 
8 de març davant de l’Edifici 
del Rellotge del Recinte de 
l’Escola Industrial de Barce-
lona, es van lliurar un total de 
112 bicicletes a 74 municipis 
de la demarcació.
Aquest programa de la Dipu-

tació es va iniciar l’any 2008 
i des de llavors està suposant 
un important estalvi energè-
tic de més de 650 tones anuals 
de CO₂ a l’atmosfera. La in-
tenció és que l’administració 
local sigui un exemple per tal 
que la ciutadania vegi l’ús de 
la bicicleta com un element 
pacificador del trànsit i que 
aconsegueix reduir la conta-
minació, tant acústica com 
atmosfèrica.

Piera aposta per la 
mobilitat sostenible

PIERA / LA VEU 

El passat diumenge 11 
de febrer es va inau-
gurar una nova zona 

esportiva al parc del barri de 
la Plana. La nova pista dispo-
sa d’un sòl pavimentat i d’una 
cistella per jugar a bàsquet, un 
esport que té molt bona ac-
ceptació entre els pierencs i les 
pierenques.
A l’acte d’inauguració hi van 
assistir, entre d’altres, l’alcalde 
de Piera, Josep Llopart, la regi-
dora d’esports, Maite Guzman, 
i altres membres del consisto-

Nova pista per jugar a 
bàsquet

ri. Alguns d’ells no van dubtar 
en fer unes cistelles per estre-
nar la pista de bàsquet. També 
van ser-hi presents represen-
tants de l’associació de veïns, 
que van organitzar una xoco-
latada popular amb la intenció 
de celebrar aquesta millora.
Amb aquesta actuació es pre-
tén fomentar la pràctica es-
portiva i oferir un nou espai 
de lleure per als infants i joves 
pierencs, no només per als re-
sidents al barri sinó també per 
als nois i noies de l’institut, 
que actualment ja gaudeixen 
d’aquesta pista.
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El dijous 8 de febrer s’ha 
fet la sessió de consti-
tució del Consell d’In-

fants de Capellades. A l’acte hi 
ha assistit la regidora d’educa-
ció, Susana Moreno; l’alcalde, 
Aleix Auber; pares i mares; i 
els consellers i conselleres de 
cinquè i sisè de les dues escoles 
de Capellades triats pels seus 
companys de classe.
Tal i com es va explicar en el 
decurs de la presentació el 
Consell d’Infants és un espai 
creat per donar veu als nens i 
nenes de deu a dotze anys. La 
dinàmica de treball que s’ha 
establert és que es trobaran un 
cop al mes per debatre i actuar 
sobre els temes que els interes-
sen. En aquest curs d’inici els 
dinamitzadors seran el Marc i 
la Laia, de l’empresa Urbanins, 
contractada per la Diputació 
de Barcelona, i la dinamitza-

dora Juvenil, Alícia Benito. Al 
llarg de les sessions primer es 
posaran d’acord en quins són 
els temes que més els preocu-
pen i després debatran sobre 
com s’hi pot incidir.
A la sessió de presentació els 
alumnes van explicar perquè 
els fa il·lusió ser consellers i 
van començar a plantejar les 
seves reivindicacions. L’al-
calde i la regidora van escol-
tar aquestes sol·licituds i els 
van emplaçar a una trobada 
a finals de curs per escoltar 
i treballar sobre la seva pro-
posta final.
L’alcalde va intervenir en el 
debat posant èmfasi en el fet 
que són representants dels 
seus companys i, per tant, les 
propostes que es treballin no 
només han de partir d’ells ma-
teixos sinó de les demandes 
que els han fet arribar des de 
les seves escoles.
Per arribar a la constitució 

d’aquest nou òrgan, s’ha fet 
un treball previ amb l’acom-
panyament dels professors 
de les dues escoles. Primer, 
els dinamitzadors van anar 
a totes les classes a presentar 
el Consell d’Infants. Després, 
les mestres van impulsar les 
campanyes per escollir 3 re-
presentants per aula, més un 
suplent. Finalment, es va fer 
les eleccions i es va constituir 
el Consell d’Infants de mane-
ra oficial.
Tal com destaca la regidora 
d’Educació, “aquest ha estat 
un procés on hem creat un 
marc ampli per treballar, per 
exemple definint per la nostra 
part que el Consell d’Infants 
és per alumnes de cinquè i 
sisè i que les trobades són 
mensuals, però a partir d’ara 
són ells qui han d’establir les 
seves dinàmiques i prendre 
les decisions sobre els temes 
que més els interessen”.

Queda constituït el Consell d’Infants
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El Pla d’Acció és un docu-
ment que s’elabora des 
de cada biblioteca de la 

Diputació amb l’objectiu d’ana-
litzar el punts forts i febles de 
cada instal·lació així com les 
línies estratègiques que es se-
guiran cada any.
En el passat 2017, el quart des 
de la inauguració el 3 de no-
vembre de 2013, s’ha assolit 
tots els objectius plantejats en 
l’anterior Pla d’Acció, tal i com 
demostra l’increment d’usuaris 
i del préstec de materials.
Per aquest any, el Pla d’Acció 
de la Biblioteca El Safareig s’ha 
proposat 3 línies estratègiques. 
La primera recull seguir im-
pulsant projectes transversals 
amb les diferents regidories i 
els agents culturals del munici-
pi. En aquest sentit es seguirà 
donant a conèixer el Punt d’In-
formació Juvenil, ubicat a la 
segona planta de la Biblioteca; 
encetar el projecte del Volunta-
riat per la Llengua; col·laborar 
amb el Casal d’Avis, per exem-
ple amb lots mensuals o oferint 
espais de trobada per a la Taula 
de Dones.
Com a totes les biblioteques del 
país el principal objectiu estra-
tègic és el foment de la lectura. 
A Capellades es materialitza 
amb l’Hora del Conte, el grup 
de treball de les sales infantils 
de l’Anoia, els Laboratoris de 

Lectura, les visites escolars, 
la col·laboració amb la Unitat 
de Promoció de la Salut de la 
Diputació, el projecte “Cada 
divendres, emociona’t”; la con-
solidació del Club de Lectura 
Juvenil i l’estrena de l’Storyte-
lling, entre d’altres.
Per aquest any 2018 la tercera 
línia de treball passarà per mi-
llorar l’accessibilitat al fons de 
la biblioteca, a través dels cen-
tres d’interès, de l’exposició del 
lot i millorant la visibilitat te-
màtica de les novel·les d’adults 
amb les icones creades des de 
la Diputació.
En l’anàlisi dels punts forts de 
la Biblioteca es recullen, entre 
d’altres ítems, qüestions com 
ara que aquest és un equipa-
ment cultural de referència 
dins el municipi, la bona va-
loració del servei per part dels 
usuaris, els treball tranversal 
amb les altres àrees del munici-
pi, la bona relació amb entitats 
del municipi per portar a ter-
me activitats conjuntes o el fet 
que sigui un espai molt cèntric 
i ben comunicat.
Oposadament, dins l’apartat 
d’oportunitats de millora, es 
destaca com l’estructura divi-
dida en 4 plantes fa necessari 
que hi hagi més personal, el 
disseny intern que amb una 
escala oberta reparteix el soroll 
per tot l’edifici o el fet que no es 
pugui disposar de tot l’espai per 
les obres a l’Ajuntament.

La Biblioteca El Safareig 
presenta el seu Pla d’Acció 
per aquest any 2018
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L’any 2017 es van recupe-
rar a Capellades més de 
17 tones de roba usada 

a través de la Fundació Hu-
mana. Des de l’Ajuntament es 
valora positivament aquesta 
col·laboració en el compromís 
en la Responsabilitat Social 
Corporativa.
Aquests 17.184 quilograms de 
roba representen un augment 
del 13’07% respecte el 2016, 
quan es va donar 15.198 quilos. 
Segons l’informe elaborat des 
d’aquesta organització, l’incre-
ment confirma la confiança de 
la ciutadania en un model de 
gestió del residu tèxtil amb 
finalitat social. A més a més, 

la reutilització i reciclatge 
de la roba recuperada evita 
l’emissió de 43 tones de C02 
a Capellades.
Humana Fundación Pueblo 
para Pueblo és una organitza-
ció que des del 1987 promou 
la protecció del medi ambient 
mitjançant la reutilització del 
tèxtil i duu a terme progra-
mes de cooperació a l’Àfri-
ca, Amèrica Llatina i l’Àsia, i 
també d’ajuda local al territo-
ri més proper.
La reutilització i el reciclatge 
del tèxtil contribueixen a l’estal-
vi de recursos, la protecció del 
medi ambient i la lluita contra 
el canvi climàtic. Redueixen els 
residus en els dipòsits contro-
lats i en les plantes incinerado-

res, així com l’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle. Cada kg de 
roba que es reutilitza i no és in-
cinerat evita l’emissió de 3,169 
kg de CO2, segons dades de la 
Comissió Europea. 
La roba procedeix dels tres 
contenidors d’Humana – a la 
plaça d’Espanya i als carrers 
Santa Dorotea i Ausias March- 
on a Capellades es diposita 
la roba, el calçat, els comple-
ments i el tèxtil de la llar que 
ja no s’utilitzen i als quals Hu-
mana dóna una segona vida. El 
servei de recollida del tèxtil és 
gratuït i representa un estalvi 
important en les despeses de 
recollida i eliminació dels resi-
dus sòlids urbans. L’objectiu de 
la Fundació és que la recollida 

selectiva de roba usada i la seva 
preparació per a la reutilització 
es consolidin com a part fona-
mental de la gestió de residus.
Després de l’orgànica, els en-
vasos i plàstics, el paper i el 
cartró, i el vidre, el residu tèx-
til és la cinquena fracció que 
més generen els catalans i la 
que presenta el percentatge de 
valorització més alt (per so-
bre del 90%). No obstant això, 
només una de cada 10 peces 
que ja no volem té una se-
gona vida; a la resta no se li 
dóna un tractament apropi-
at cosa que n’impossibilita 
el reaprofitament. D’aquí la 
importància de conscienciar 
a la ciutadania de la necessi-
tat de la recollida selectiva.

Col·laboració entre l’Ajuntament de Capellades i la Fundació 
Humana en la reutilització i el reciclatge de roba usada 
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EL BRUC / LA VEU 

Diumenge 18 de fe-
brer es realitzarà, 
al molí d’oli de Can 

Domènech, el III Tast d’Oli 
del Bruc. Serà la tercera edi-
ció d’una trobada anual en 
què participen els productors 
locals d’oli i que dinamitza-
rà la gent del Col·lectiu Ei-
xarcolant. A més, en el tast 
d’enguany també hi haurà la 
representació de productors 
convidats de Bigues i Riells. 
El públic assistent podrà tas-
tar tots els olis que concursin 
i acompanyar-los de pa tor-
rat, secall i vi. Els olis del Parc 
Natural de Montserrat prove-
nen, principalment, de les va-
rietats d’oliva Vera i Palomar, 
tot i que també es conrea l’Ar-
bequina. Un cop acabada la 

degustació, s’escolliran els olis 
que més hagin agradat 
La major part dels produc-
tors d’oli participants al III 
Tast del Bruc formen part de 
l’Associació de Pagesos del 
Peudemont de Montserrat, 
de creació recent. Els pagesos 
del Peudemont de la mun-
tanya s’han unit per confor-
mar-se en associació amb la 
voluntat de fer camí plegats i 
ser més forts a l’hora de do-
nar a conèixer el seu produc-
te. Per aquest motiu han creat 
la pàgina www.montserratal-
plat.cat, on indiquen que el 
seu objectiu és “ajudar a fer 
viable que hi hagi una venda 
més amable i més justa per 
a totes les parts” i que sapi-
guem “d’on vénen les coses 
que us mengeu i com costa 
de fer-les”.

III Tast d’oli del Bruc

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Aquest dissabte 17 
de febrer Vallbona 
d’Anoia celebrà el 

Carnestoltes amb el tradici-
onal concurs de disfresses i 
comparses.  La rua s’iniciarà 
a les 18.30 a la plaça de l’es-
glésia fins arribar al pavelló 
poliesportiu, on hi haurà un 
espectacle d’animació infantil 
i seguidament el reconeixe-
ment a les  millors disfresses. 
Després, la festa continuarà 
amb música i gresca, a partir 
de les 19h servei de begudes i 
entrepans i a les 21h ball per a 
tota la família. 
El concurs de disfresses d’en-
guany obsequiarà les millors 

amb vals de compra a les boti-
gues que formen part de l’As-
sociació de Botiguers de Vall-
bona d’Anoia. La dotació dels 
premis és de 50 € tots, excepte 
la categoria de grup que serà 
de 150€. El Jurat estarà format 
per 4 persones que puntuaran 
les disfresses seguint crite-
ris definits per l’organització: 
originalitat, disfressa, grau de 
dificultat, animació, música i 
cançó i coreografia.
El mateix dia i fins a les 5h 
encara es podran realitzar les 
inscripcions en les categories 
infantil, adult i familiar a la 
plaça de l’església. 
A la web vallbonadanoia.cat 
es poden trobar les bases amb 
més detall.

La festa del Carnestoltes 
arriba a Vallbona 

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Més de 50 veïns de 
Vallbona d’Anoia 
van assistir dilluns 

12 de febrer a la reunió ober-
ta en què l’agent del cos dels 
Mossos d’Esquadra va oferir 
recomanacions i indicaci-
ons en matèria de robatoris, 
partint de les inquietuds i 
les consultes dels assistents. 
També va ser present a la tro-
bada el primer tinent d’alcal-
de del municipi Pere Massa-
gué.
L’agent va deixar clar d’entra-
da que no hi ha cap remei que 
pugui evitar al cent per cent 
que els lladres puguin entrar 
a les cases. Sí que va donar 
informació per protegir de 
la millor manera els béns 
personals, com per exemple 
detallar que els lladres no-
més busquen joies i diners i 
recomana no guardar-los al 
dormitori principal, perquè 
és el primer lloc on els bus-
caran; segons els mossos, cal 
tenir imaginació i amagar-los 
a llocs alternatius. Segons la 
policia també és recomana-
ble deixar algun llum encès 
al domicili i les finestres ben 
tancades.
Pel que fa als lladres, la po-
licia catalana recomana no 
enfrontar-s’hi, ja que ells bus-
quen evitar la confrontació 
perquè el delicte que cometen 

no sigui encara més greu. El 
perfil més habitual és el de 
grups de tres o quatre joves 
de països de l’est que actuen 
molt ràpidament quan ja és 
fosc, entre les 18 i les 20 h, 
sense cap objectiu preesta-
blert, i que fugen en un cot-
xe ràpid de gamma alta. Si 
es produeix un robatori o es 
detecta un vehicle sospitós, és 
important apuntar-ne la ma-
trícula.
En cas de trobar-se amb la 
presència de lladres a la casa 
o a punt d’entrar, l’agent del 
cos dels Mossos d’Esquadra 

Els Mossos fan recomanacions als veïns 
de Vallbona en matèria de robatoris

va recomanar els assistents 
que facin soroll o cridin, cosa 
que provocaria que els in-
trusos marxessin de seguida. 
Tant en cas de dubte com de 
robatori, cal trucar al 112 i 
donar nom, lloc on ha succeït 
el robatori i explicar quina ha 
estat la situació. Seguir aques-
tes passes, van assegurar, fa-
cilita que l’ajuda arribi el més 
ràpid possible. Per últim, la 
policia va remarcar que cal 
fer un bon ús dels grups de 
WhatsApp dels veïns per ad-
vertir de situacions de perill i 
mantenir el poble vigilat.

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 

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.
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OBSERVATORI DE PUJALT /  

El passat dilluns 12 de 
febrer la comarca de 
l’Anoia es llevava amb 

un avís de neu del Servei Me-
teorològic de Catalunya de 
cara a la tarda. Els mapes ens 
donaven l’arribada de molt 
d’aire fred en altura que junt 
amb una lleugera corrent 
de vents humits facilitava 
la formació dels núvols. En 
principi els mapes indica-
ven ruixats dispersos al llarg 
de la tarda amb una cota de 
neu que havia d’anar baixant 
dels 800m als 600m i fins i tot 
acabar sent 400m. Finalment 
al migdia es van desenvolu-
par nuvolades al Prepirineu, 
no previstes pels models 
meteorològics, que van faci-
litar la formació de núvols i 
l’arribada de precipitacions 
generalitzades a la comarca. 
Uns minuts abans de les 17h 
ja arribaven al nord de la co-
marca la precipitació general 
amb neu ja a l’Observatori 
de Pujalt, Calaf i poblacions 
properes. Abans de les 17h 
ja s’havien observat alguns 
primers ruixats dispersos en 
altres punts de la comarca de 
forma puntual. Amb l’arriba-
da de les precipitacions pel 
nord va anar caient la tem-
peratura en picat arreu. En el 
cas de l’Observatori de Pujalt 
la temperatura va baixar dels 
+6ºC als 0ºC en 40 minuts. La 
neu va començar a enfarinar 
l’Alta Anoia i després va anar 
arribant a altres parts de la 

comarca, zona de la Llacuna, 
el Bruc... a la vegada que ana-
va baixant la cota de neu. Es 
va veure nevar fins els 400m 
tot i que per sota també es va 
observar aigua neu a Igualada 
i Capellades. La cota a on va 
agafar la neu es va situar en 
general per sobre dels 500m 
tot i que per sota també es va 
poder observar algun petit 
rastre dimarts al matí. La neu 

La neu va arribar també a l’Anoia

va deixar gruixos de 2-3cm a 
la zona de la Llacuna, enfari-
nada a les parts elevades de 
Montbui, 6cm a Pujalt, 5cm 
a Rubió, 3cm a Calaf i 3cm 
a les Pinedes de l’Armengol. 
Bona part de la comarca en-
cara que fos de forma febles 
va veure els flocs de neu. 
Després de la neu va arribar 
el fred que va portar a molts 
punts de la comarca a les 

temperatures més baixes del 
que portem aquest hivern. 
Dimarts al matí ens llevàvem 
amb -8ºC als Prats de Rei, 
-7ºC a Calaf i a la Llacuna, 
-6ºC a l’Observatori de Pu-
jalt i a Rubió, -5ºC a la Pana-
della, -4ºC a Montbui i Òde-
na, -3ºC a Igualada i -2ºC als 
Hostalets de Pierola.
Segons les dades recollides 
pels diferents observadors i 

vigilants del Servei Meteoro-
lògic de Catalunya el Servei 
ha realitzat el mapa de grui-
xos acumulats a diferents 
punts de Catalunya.
De cara a les propers jorna-
des el que tindrem és de mo-
ment temperatures més suaus 
a l’espera de possibles canvis 
de temps que poden tornar a 
arribar el proper cap de set-
mana i la setmana vinent. 

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Durant el passat cap de 
setmana es van cele-
brar diverses activitats 

associades al Carnestoltes. El 
divendres es va celebrar la rua 
escolar i dissabte el carnaval pi-
rata a Can Fosalba.
Coincidint amb el final de la 
jornada escolar, el divendres 
9 de febrer va tenir lloc la Rua 
de l’Escola Renaixença amb les 
disfresses d’alumnes, pares, fes-
ta i xocolatada a la sala del tea-
tre del Casal Català. La desfila-
da estava organitzada per l’Estol 
Infantil de Cantaires, l’Estudi de 
Ball Anna Valls, l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola i la col-
laboració de l’AMPA de l’Escola 

Renaixença i el Casal Català.
A l’endemà, dissabte, Can Fo-
salba van celebrar el seu Carna-
val Pirata amb la recerca del tre-
sor, concurs de disfresses en tres 
categories, sopar i ball. Un gran 
ambient que es va viure al Casal 
Montserrat d’aquest barri hos-
taletenc gràcies a l’organització 
de l’Associació Sociocultural de 
Veïns i Propietaris de Can Fo-
salba, els Joves de Can Fosalba i 
la col·laboració de l’Ajuntament.
Les festes de Carnaval  no han 
finalitzat encara als Hostalets 
de Pierola. Aquest dissabte 
17 de febrer a partir de les 
21.30h començarà la festa 
gran del Carnaval al Casal 
Català amb ball disfresses i 
premis de fins a 300€.

Cap de setmana de Car-
nestoltes als Hostalets

LA LLACUNA / LA VEU 

L’Ajuntament de La Lla-
cuna aposta per posar 
en valor els seus actius 

patrimonials i històrics per 
donar a conèixer el municipi 
i fer arribar més visitants. I és 
que l’Ajuntament ha decidit 
oferir de manera regular visi-
tes guiades al municipi, i per 
començar ho fa amb la visita 
“la Llacuna emmurallada”.
“La Llacuna emmurallada” és 
un recorregut per descobrir 
els secrets d’un dels nuclis 
amb més encant de la comar-
ca i conèixer l’antic perímetre 
de muralles, els seus antics 

portals, les torres que defen-
saven el poble per acabar al 
vell centre del municipi a l’ex-
cel·lent plaça porxada que és 
la Plaça Major, presidida per 
l’església de Santa Maria.
Les visites guiades seran 
cada tercer dissabte de mes 
a les 12h i aniran a càrrec de 
l’empresa Anoia Patrimoni. 
Aquest dissabte 17 de febrer 
tindrà lloc la primera i el punt 
de trobada serà sempre a l’ofi-
cina de Turisme de la Llacuna.
Des de l’Ajuntament es re-
corda a tothom que estigui 
interessat a assistir a aquestes 
visites que cal formalitzar la 
inscripció a l’Oficina de Turis-

me de la Llacuna o al telèfon 
635 922 384.
A més del tercer dissabte es 
poden concertar aquesta o al-
tres visites al municipi, com la 
visita al Castell de Vilademà-
ger quan es vulgui. 
El consistori està realitzant 
una important aposta per la 
conservació i rehabilitació 
de tot el conjunt històric i 
patrimonial que té el mu-
nicipi i a través de convenis 
amb la Diputació de Barce-
lona va realitzant aquestes 
accions de millora i conser-
vació amb l’objectiu de ser 
elements d’atracció i sím-
bols del municipi.

La Llacuna aposta per posar en valor 
el patrimoni amb visites guiades cada 
tercer dissabte de mes 

Observatori radiològic a Pujalt. / ALBERT BORRÀSVista des de Conill. / ANTONI DE SOLÀ

La Manresana/ EULÀLIAColl de la llebre/ ENRIC BARRUFETLa Llacuna. / ABEL GALISTEO
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CALAF / LA VEU 

El divendres 9 de febrer el 
Casal de Calaf va acollir 
la segona edició de la Nit 

de l’Esport i la Cultura de Calaf 
amb l’objectiu de reconèixer a 
les persones i entitats locals que 
han destacat pels èxits assolits o 
per la promoció que han fet de 
l’esport i la cultura l’any 2017. 
L’acte, dirigit per Neus Quer, 
va estar presentat per Pilar 
Guardiola i Eloi Hernández i 
va comptar amb l’assistència de 
més de 300 persones i diversos 
representats d’entitats i ajunta-
ments de l’Alta Segarra. 
A través d’un vídeo que recollia 
les activitats realitzades durant 
el 2017 en l’àmbit de l’esport i la 
cultura a Calaf, es va iniciar la 
gala que va estar acompanyada 
per la música de Cesk Freixas. 
El cantautor, va interpretar al-
gunes de les cançons del seu 
nou disc “Proposta” i va dedicar 
unes paraules a l’escriptor se-
garrenc Manuel de Pedrolo, ja 
que aquest any es commemora 
el seu centenari i l’Ajuntament 
de Calaf s’hi adherirà amb di-
ferents propostes culturals al 
llarg de l’any. 
En total, es van lliurar 6 premis 
esportius en les categories de: 
millor esportista masculí infan-

til a Jan Molina com a jugador 
de l’aleví A del Barça; millor es-
portista absolut a Pere Parés per 
les més de 20 medalles en l’àm-
bit de les arts marcials a nivell 
nacional i internacional; premi 
a la trajectòria esportiva a Lucia-
no Grados per una vida d’esforç 
i sacrifici dedicada a l’atletisme 
amb més de 200 curses comple-
tades; millor iniciativa espor-
tiva a la Penya Barcelonista de 
Calaf per l’organització del 3x3 
de futbol; millor ambaixador 
esportiu calafí al món a la Unió 
Esportiva Calaf per la iniciativa 
de l’intercanvi amb la població 
occitana de Soual i premi Alta 
Segarra a José Sánchez Malet 
per la voluntat i dedicació que 

implica estar al capdavant de 
Bike Calaf. 
A més, es van fer dues menci-
ons especials com a millors es-
portistes infantils a Sara Rubio 
Pérez i Naila Ben-Aïcha Gon-
zález, per les victòries en els 
darrers campionats de Kung Fu 
internacionals, i es va deixar de-
sert el premi a millor iniciativa 
pedagògica o social lligada als 
valors de l’esport. 
En l’àmbit de la cultura, es van 
repartir un total de 7 premis 
com a: millor iniciativa cultu-
ral infantil al Casino de Calaf 
pel casal d’estiu “Un estiu de 
pel·lícula”; premi a la trajectò-
ria cultural a Teresa Escolà per 
haver dedicat tota la seva vida a 

La 2a Nit de l’Esport i la Cultura de Calaf entrega 14 
premis i 2 mencions especials

la música i encapçalar diverses 
iniciatives com la Coral Res-
sons; premi efemèride al Casal 
de Calaf pels 20 anys de conta 
contes; millor aportació cul-
tural per a la promoció de la 
cultura a Calaf als Diables Alta 
Segarra per la recuperació del 
Cucarell, l’àntic Drac de Ca-
laf; millor aportació cultural 
en l’àmbit social o pedagògic a 
l’Associació Cultural i Educati-
va Calamanda per fomentar i 
dinamitzar la cultura popular; 
millor ambaixador cultural ca-
lafí al món a Gerard Mases per 
la seva trajectòria musical inter-
nacional que l’ha portat a for-
mar part de bandes com  “Muc-
hachito Bombo Infierno”, “Red 

Bombo” o “Flamingo Tours” i 
premi Alta Segarra de la cultu-
ra a Mossèn Valentí Miserachs 
qui, entre d’altres mèrits, des-
taca per haver estat organista 
i compositor de la capella Júlia 
de Sant Pere del Vaticà i Creu 
de Sant Jordi el 2001. 
D’altra banda, el moment emo-
tiu de la nit es va produir amb 
l’entrega del premi especial del 
jurat de reconeixement a títol 
pòstum a Jaume Fonoll, gran 
comunicador i músic calafí que 
va morir el juliol passat. El seu 
germà, Celdoni Fonoll, va fer 
l’entrega del premi al seus fills i 
se’l va recordar amb una cançó 
que va enregistrar en els seus úl-
tims dies. 
Per cloure l’acte, l’alcalde de 
Calaf, Jordi Badia, va felicitar 
a tots els nominats afirmant 
que amb el seu esforç i talent 
contribueixen a engrandir el 
nom de Calaf i l’Alta Segarra. 
També va agrair la col·labora-
ció altruïsta als membres del 
jurat i demés col·laboradors 
que participen en l’organitza-
ció de l’acte ja que en garantei-
xen la qualitat i la excel·lència. 
Finalment, va tenir lloc la 
foto de grup amb tots els pre-
miats i es va acabar l’acte amb 
el cant de “l’estaca” entre tots 
els assistents. 

MONTMANEU / J. SINGLA 

En Josep Parera, el mes-
tre calderer de Mont-
maneu va tornar a de-

mostrar diumenge, que això 
de la caldera no té secret per 
a ell. No solament per l’ex-
periència i la veterania, sinó 
també per la dedicació i pre-
paració d’una festa que està 
gravada en el calendari festiu 
de l’Anoia.
Diumenge, malgrat el fred 
i una més que considerable 
amenaça del temps, Mont-
maneu es va veure inundat de 
ciutadans que, equipats amb 
olles, cassoles, carmanyoles 
i tapers, esperaven pacients 
que s’acabés de fer el “caldo” 
per poder-lo gaudir. Ningú no 
va quedar decebut ni per l’or-
ganització de la festa –Mont-
maneu és petit però tothom 
s’hi pot moure amb comodi-
tat- ni pel convidat -en Quim 
Masferrer- ni pels espectacles 

d’animació, a càrrec de Ba-
gpipe Band i Falcons de Ca-
pellades, ni tampoc, natural-
ment, pel resultat de la cocció 
de les calderes.
L’alcalde Montmaneu, Àngel 
Ferrer, va donar la benvingu-
da a tots els assistents “sen-
se vosaltres no fora possible 
la festa” i va lliurar el títol de 

Calderer d’Honor a Quim 
Masferrer “que quan ens hem 
saludat aquest matí m’ha dit: 
“jo soc més que vos. Vostè és 
Ferrer i jo Masferrer”. El pro-
tagonista d’El Foraster es mos-
trà encantat de rebre el títol de 
Calderer d’Honor, es mostrà 
sorprès d’una festa tan potent 
i, entre bromes i acudits, va fer 

Quim Masferrer s’enamora de la Caldera de Montmaneu

riure al públic. 
La diputada al Parlament de 
Catalunya, Alba Vergés va re-
cordar que “el dia u d’octubre 
també vosaltres vàreu patir la 
pressió de les forces policials” 
i garantí “l’esforç de tots els 
diputats i diputades del Parla-
ment per a assolir la Repúbli-
ca”.  L’alcalde d’Igualada, com 

representant de la Diputació 
de Barcelona, va anunciar que 
“en breu mirarem de comen-
çar les obres del nou ajunta-
ment de Montmaneu”.
Un cop beneïdes les calderes es 
va procedir al repartiment del 
caldo entre els assistents i, val a 
dir, que com sempre el mestre 
Josep Parera “ho va brodar”.

Diumenge, Quim Masferrer va gaudir plenament de la Festa de la Caldera de Montmaneu. / JOAN GUASCH
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Foto: Joan Guasch.

HOQUEI / TON CASELLAS 

El conjunt arlequinat 
rep aquest dissabte a 
les 20:30h. al pavelló 

de Les Comes el Noia Frei-
xenet, l’equip de Sant Sadurní 
d’Anoia i exequip de l’actual 
entrenador de l’Igualada Ri-
gat, Ferran López.
L’equip igualadí necessita la 
victòria, a part de sumar els 
tres punts, per motivar psi-
cològicament a la plantilla i 

L’Igualada Rigat busca la primera 
victòria de la segona volta

ESQUAIX / LA VEU 

Molt bon resultat dels 
germans Jaume als 
campionats abso-

luts d’Espanya d’esquaix jugats 
a Santiago.
El petit dels Jaume va caure a 
la penúltima ronda de semis i 
es va quedar a les portes de la 
seva segona final absoluta des-
près de perdre en renyit partit 
davant el seu vell rival de ge-
neració, el vallesà Iker Pajares 
55 del rànquing mundial.
Bernat va cedir 5-11, 9-11, 
11-9, 9-11 en un partit on 
l’igualadí va anar de menys a 
més i quan semblava el partit 
decidit amb 9-2 a favor del de 
Sabadell en el tercer joc, l’ano-
ienc va començar a remuntar 
i va estar molt a prop de for-
çar el 5è set. Pel camí fins les 
semis, el Bernat va guanyar 
el seu germà Joel a 1a ronda, 
al gallec Miguel Angel Marcé 
a 2a i al català Ivan Flores a 
quarts, tots ells 3 per 3-0.
Joel Jaume va passar les prè-
vies de divendres, com hem 
dit va cedir en la 1a ronda del 
quadre principal amb el seu 
germà i a partir d’aquí el tam-
bé igualadí, va sortejar tots els 
seu rival destacant un 18-16 
en el 5è joc a les semifinals da-
vant l’andalús Kike Garcia. 

L’equip RS-PLASTNET gua-
nya 3-1 a l’Squash Montjuic 
en la lliga catalana de 3a
Victòria clara davant els de 
Palau Solità que consolida 
l’equip en segon lloc de la clas-
sificació amb 14 punts però a 
3 del líder, Cardedeu.
Carles Sánchez va sortir der-
rotat en el partit més igualat de 
tot l’enfrontament cedint per 
un ajustat 11-9, 9-11, 6-11, 11-
7, 6-11 davant Oriol Alfons, 
Dani Zaragossà va empatar 
dominant 10-12, 11-6, 11-4, 
11-7 a Miguel Martínez, Javi 
Fajardo Jr va desfer l’empat 
guanyant a Alex Rebolo per 
11-6, 11-9, 11-3 i finalment la 
petita Montse Fajardo va com-
pletar la victòria guanyant 11-
5, 11-5, 11-6 a Arantxa C.

HANDBOL / LA VEU 

El partit perfecte del ju-
gadors igualadins que 
han demostrat que 

quan juguen en equip són im-
parables. La primera part els 
nois, entrenats per Lalo, amb 
una gran defensa individual 
sobre el jugadors de Cardedeu 
van recuperar moltes pilotes 
i amb moltes passades bones 
arribaven a la porteria local 
molt fàcil però el porter del 
Cardedeu estava pletòric i va 

L’Equip Special SAI Handbol Igualada 
fa el millor partit de la temporada

salvar molts gols. Va  arribar 
a l’equador del partit amb el 
resultat de 1-5 favorable als 
igualadins.
Després del descans, el juga-
dors del Cardedeu van sortit 
molt forts però els igualadins 
van fer una defensa perfecte i 
juntament amb les meritòries 
intervencions de Jordi Nieto a 
la porteria van ser un mal son 
per els de Cardedeu. 
Mentrestant els del Sai CHI 

seguien ampliant el marcar 
poc a poc i seguint amb la ma-
teixa tònica de la primera part 
fins arribar el resultat final per 
un clar 1-10.
Al final de partit la cordialitat 
entre el jugadors va ser inapel-
lable per tothom.   
Per part del SAI CHI Speci-
al van jugar Dani, Ivan; Joan, 
Álex, Alba, Ángels, Carles, 
David i Jordi a la porteria. En-
trenats Lalo Canales.

Bernat Jaume, semi-
finalista dels estatals 
absoluts i Joel guanya la 
consolació

OK Lliga

Jornada 20 
Lleida   5 · 3 Girona
Vic   2 · 2 CP Voltregà
CH Lloret   2 · 1 AsturHockey
PAS Alcoy   5 · 6 Palafrugell
Reus   7 · 1 Vendrell
HC Liceo   9 · 2 CE Arenys
FC Barcelona   7 · 2 CH Caldes
Igualada-Noia (17 de febrer)

Jornada 21 (4 de març)
Voltregà-Lleida
Noia-Vic
Girona-FC Barcelona
AsturHockey-Igualada
CH Caldes-HC Liceo
CE Arenys-Reus
Vendrell-PAS Alcoy
Palafrugell-CH Lloret

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 FC Barcelona 53 20 17 2 1 83 21 62
2 Liceo 51 20 17 0 3 93 36 57
3 Reus 48 20 16 0 4 93 48 45
4 Girona 34 20 10 4 6 58 45 13
5 Noia 31 19 8 7 4 52 46 6
6 Lleida 31 20 9 4 7 67 62 5
7 Vendrell 30 20 9 3 8 53 58 -5
8 Voltregà 27 20 7 6 7 48 57 -9
9 Igualada 26 19 8 2 9 44 40 4
10 PAS Alcoy 24 20 7 3 10 56 61 -5
11 Caldes 23 20 6 5 9 46 51 -5
12 Lloret 22 20 6 4 10 37 50 -13
13 Vic 21 20 5 6 9 39 53 -14
14 Palafrugell  11 20 3 2 15 39 75 -36
15 Arenys 11 20 3 2 15 31 78 -47
16 AsturHockey  8 20 2 2 16 44 102 -58

El jove Guillem Luco, 
classificat com a primer 
a la final de Catalunya

ESCACS / LA VEU 

Durant aquests tres úl-
tims caps de setmana, 
s’ha disputat a Man-

resa les jornades de les fases 
prèvies d’escacs per poder ac-
cedir a jugar la final del Cam-
pionat de Catalunya per edats. 
Les comarques que han par-
ticipat en aquesta competició 
han estat l’Anoia, el Bages i el 
Berguedà.

El jove jugador del club d’es-
cacs de l’Ateneu Igualadí, de 
7 anys, Guillem Luco Pérez, 
va aconseguir classificar-se en 
primera posició com a líder 
en solitari de la seva categoria 
de menors de 8 anys. Durant 
aquests dies va poder demos-
trar els coneixements adqui-
rits a les classes i va guanyar 
totes les partides jugades. 
Aquesta meritòria primera 
posició li dona accés directe 
a jugar la final del campionat 
de Catalunya que tindrà lloc 
els propers dies 24, 25 i 26 de 
març a Vilaseca. 

El Picornell derrota el 
Waterpolo Igualada

El passat dissabte 10 de 
febrer, els waterpolistes 
de la categoria absoluta 

masculina del CNI van perdre 
contra el Club Esportiu Picor-
nell a la piscina municipal de 
les Comes amb un resultat fi-
nal de 8-9.
Des d’un inici, el patit va trans-
córrer de forma molt igualada 
de cara al marcador per part 
dels dos equips. Al segon perí-
ode, l’arbitratge va decidir 
expulsar al boia de l’alineació 
del CNI  E.Noguera per un su-
posat mal comportament dins 
l’aigua. L’entrenador M.Tolo-
sa va haver de reordenar tot 
l’equip a falta del boia, aquesta 
expulsió va crear una avan-
tatge a l’equip rival, la qual va 
saber aprofitar per guanyar el 
partit. Les decisions arbitrals 
a favor de l’equip visitant, van 
influir completament en el joc 
i resultat final .
Parcials: 3-2, 2-3, 1-3, 2-1

plantar-se a la Copa del Rei 
que es disputa la propera set-
mana amb la moral ben alta.
L’Igualada Rigat buscarà la 
primera victòria de la sego-
na volta, ja que des que ha 
començat només coneix la 
derrota. A més, si li sumem 
la derrota amb el Lleida a la 
Copa de la CERS els iguala-
dins encadenen 5 partits per-
dent. L’última victòria dels de 
Ferran López va ser a Lloret 
de Mar en partit d’OK Lliga 
el passat dia 7 de gener, per 
tant, fa més d’un mes que no 
es guanya. 
Pel que fa al rival d’aquest 
dissabte, és un equip que el 

tècnic de l’Igualada coneix 
molt bé ja que va ser-ne l’en-
trenador en temporades ante-
riors. López assegura que el 
Noia actualment “té una de 
les plantilles més equilibrades 
dels últims anys”. A més, des-
taca que “és l’hora de millorar 
el que s’està fent malament i 
treballar sobre el que s’està 
fent bé”.
En el moment de tancar l’edi-
ció del diari, tota la plantilla 
de l’Igualada està a punt per 
jugar aquest dissabte. Per 
tant, si no hi ha cap baixa 
d’última hora els igualadins 
jugaran amb tots els efectius 
disponibles. 



El CF Igualada enceta el darrer terç de la lliga amb 
totes les opcions intactes d’ascens o promoció

L’entrenador del CFI, Josep V. Mestre, dirigint-se als seus jugadors en un partit. Foto: Joan Guasch.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D esprés del parèntesi 
de l’aturada de Car-
naval, el CF Igualada 

-i tots els equips de la Federa-
ció Catalana- enceten aquest 
proper cap de setmana el dar-
rer terç de la temporada. Els 
igualadins, a 1a Catalana, ho  
fan en plena ratxa de partits 
sense perdre, i amb totes les 
opcions de promoció o ascens 
directe plenament intactes. 
Els blaus són sisens a qua-
tre punts de la promoció, i a 
nou de l’ascens directe, i vi-
siten aquest cap de setmana 
Sant Carles de la Ràpita, per 
enfrontar-se a una Rapitenca 
que haurà de lluitar de valent 
per no ensopegar i apropar-se 
als llocs de perill.  
De moment, però, els de Mes-
tre estan fent un molt bon 
paper i, de continuar així, no 
tardarem en veure’ls en les 
primeres posicions del grup 
segon. 
A Tercera, el Calaf sembla que 
no patirà gaire per a mante-
nir-se a la categoria, còmoda-
ment encaixat en el grup setè, 
mentre que el San Mauro B és 
l’antítesi del primer equip: en 
zona de descens del grup 8è, 
amb només tres victòries en 
20 partits. Molt hauran de 
canviar les coses per no tor-
nar a Quarta d’on van pujar 
la temporada passada per 
mèrits propis. 
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futbol 3A CATALANA G7
Jornada 21 (18 de febrer)
CE Manresa B -  FC Fruitosenc
UE Aviá B -  Can Parellada
CE Navás -  Viladecavalls
CE Puigreig -  CE Suria
CF Santpedor -  Sant Pere Nord
Ignasi Puig -  CCF Puigcerdá
UD Calaf -  CE Moiá
CF Cardona -  CE Marganell
FC Pirinaica -  Juan XIII

futbol 3A CATALANA G8futbol 1A CATALANA G2
Jornada 21 (18 de febrer)
UE Rapitenca -  CF Igualada
Sant Ildefons -  FC Andorra
Valls UE -  AC Alpicat
Vista Alegre -  Lleida ECF B
Viladecans UD -  CD Tortosa
UE Sants -  Vilaseca CF
CE Efac -  UDU Bellvitge
CF Balaguer -  San Cristóbal
B Blanques -  FC Martinenc

Jornada 21 (18 de febrer)
Levante Planas -  CD Cervelló
CF Olesa -  AE Abrera
CF Pallejá -  UE Torrelles
Sant Esteve -  UD Málaga
Castelldefels B -  Viladecans UD B
SV Horts -  UD San Mauro B
Sant Andreu B -  PR Sant Feliu
Can Roca 74 -  Martorell CF
Vallirana CF -  CF Corbera

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 21 (18 de febrer)
CE Ódena -  AE Piera
UE Martinenca -  Riudebitlles
AE Munia -  UE Sitges
UD San Mauro -  CF Cubelles
CE Anoia -  FC Hortonenc
CF Mediona -  J Ribetana
Sant Pere -  CF La Pobla
CD Ribes -  AE Moja
Montserrat -  CE Olivella

   PT. j g e p gf gc df
1  CE Seagull 39 17 12 3 2 46 9 37
2  FC Barcelona B 39 17 12 3 2 47 13 34
3  UD Collerense 37 17 12 1 4 47 19 28
4  Espanyol B 37 17 11 4 2 30 11 19
5  SE AEM 32 17 10 2 5 40 20 20
6  CE Europa 31 17 9 4 4 35 27 8
7  Son Sardina 29 17 8 5 4 28 26 2
8  CF Igualada 21 17 6 3 8 23 34 -11
9  CF Pallejá 16 17 5 1 11 31 46 -15
10  Sant Gabriel 15 17 4 3 10 27 30 -3
11  Pardinyes CF 13 17 3 4 10 17 39 -22
12  Levante Planas 10 17 1 7 9 14 44 -30
13  Sp Mahón 8 17 1 5 11 10 45 -35
14  P Ferranca 7 17 2 1 14 21 53 -32

futbol 2A NACIONAL F.
Jornada 18 (18 de febrer)
CE Europa -  CF Igualada
P Ferranca -  CF Pallejá
UD Collerense -  FC Barcelona B
SE AEM Lleida -  RCD Espanyol B
Pardinyes CF -  Son Sardina
Sp Mahón -  Levante Planas
CE Seagull -  Sant Gabriel

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  CF Cubelles 52 20 17 1 2 65 16 49
2  UD San Mauro 51 20 16 3 1 78 24 54
3  UE Sitges 49 20 15 4 1 54 17 37
4  J Ribetana 44 20 14 2 4 58 27 31
5  AE Moja 41 20 12 5 3 66 31 35
6  CE Anoia 40 20 13 1 6 53 39 14
7  CE Ódena 30 20 9 3 8 57 39 18
8  CF Mediona 25 20 8 1 11 41 62 -21
9  CE Olivella 25 19 7 4 8 38 46 -8
10  Riudebitlles 24 20 8 0 12 32 48 -16
11  CD Ribes 21 20 6 3 11 28 42 -14
12  AE Piera 20 20 6 2 12 46 59 -13
13  AE Munia 18 20 5 3 12 37 77 -40
14  Montserrat   16 20 4 4 12 37 48 -11
15  FC Hortonenc 15 20 4 3 13 38 63 -25
16  CF La Pobla 15 20 4 3 13 33 59 -26
17  Sant Pere 14 19 3 5 11 31 55 -24
18  UE Martinenca 12 20 3 3 14 24 64 -40

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Martorell CF 46 20 14 4 2 56 15 41
2  CF Pallejá 42 20 14 0 6 38 24 14
3  UD Málaga 41 20 12 5 3 58 27 31
4  SV Horts 34 20 10 4 6 43 32 11
5  Levante Planas 33 20 9 6 5 31 21 10
6  Vallirana CF 33 20 9 6 5 36 30 6
7  Sant Andreu B 32 20 10 2 8 48 49 -1
8  CF Corbera 31 20 9 4 7 50 39 11
9  PR Sant Feliu 29 20 8 5 7 43 33 10
10  Castelldefels B 29 20 7 8 5 32 33 -1
11  Viladecans B 26 19 7 5 7 39 36 3
12  CF Olesa 25 20 7 4 9 36 56 -20
13  UE Torrelles 21 20 5 6 9 26 36 -10
14  AE Abrera 19 20 5 4 11 28 42 -14
15  Can Roca 74 17 20 3 8 9 28 48 -20
16  Sant Esteve 15 19 4 3 12 44 54 -10
17  San Mauro B 12 20 3 3 14 32 52 -20
18  CD Cervelló 11 20 2 5 13 23 64 -41

   Pt. J G E P Gf Gc 
1  Juan XIII 44 20 13 5 2 45 19 26
2  Viladecavalls 43 20 13 4 3 48 26 22
3  FC Pirinaica 42 20 13 3 4 43 27 16
4  Can Parellada 39 20 11 6 3 40 26 14
5  CF Cardona 36 20 10 6 4 37 26 11
6  CE Suria 36 20 10 6 4 39 29 10
7  UD Calaf 30 19 8 6 5 48 38 10
8  Sant Pere Nord 28 20 7 7 6 43 41 2
9  CE Puigreig 25 20 6 7 7 34 32 2
10  CE Manresa B 24 20 6 6 8 40 44 -4
11  CE Navás 24 19 7 3 9 20 34 -14
12  CE Marganell 22 20 6 4 10 25 30 -5
13  UE Aviá B 18 19 5 3 11 31 38 -7
14  Ignasi Puig 17 19 2 11 6 30 36 -6
15  FC Fruitosenc 15 20 4 3 13 29 43 -14
16  CCF Puigcerdá 14 17 4 2 11 15 33 -18
17  CF Santpedor 14 19 3 5 11 24 49 -25
18  CE Moiá 11 20 2 5 13 21 41 -20

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 San Cristóbal 44 20 14 2 4 41 18 23
2 Martinenc 39 20 12 3 5 40 18 22
3 Viladecans 37 20 11 4 5 28 16 12
4 Andorra 36 20 10 6 4 26 18 8
5 Efac Almacelles 35 20 11 2 7 34 24 10
6 CF Igualada 35 20 10 5 5 27 20 7
7 Sants 35 20 10 5 5 20 20 0
8 Lleida B 30 20 8 6 6 30 29 1
9 B Blanques 27 20 8 3 9 27 32 -5
10 Sant Ildefons 25 20 7 4 9 26 22 4
11 Balaguer 25 20 6 7 7 29 30 -1
12 Rapitenca 24 20 7 3 10 19 28 -9
13 Alpicat 24 20 5 9 6 18 25 -7
14 Vista Alegre 21 20 5 6 9 28 29 -1
15 Vilaseca CF 19 20 5 4 11 21 35 -14
16 U. Bellvitge 16 20 3 7 10 20 32 -12
17 Tortosa 15 20 3 6 11 21 42 -21
18 Valls 10 20 2 4 14 22 39 -17

futbol 4A CATALANA G7
Jornada 19 (18 de febrer)
CF La Llacuna   -  Vilanova Camí
FC Fátima -  CF Vallbona
CF Montbui   -  Ateneu
CF Capellades -  Masquefa CE
FC Masquefa -  CF La Paz
Cabrera CE -  UE Tous
UD Rebrot -  Host Pierola
CE Carme -  UD La Torre

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 CF Capellades 46 18 15 1 2 72 19 53
2 FC Masquefa 45 18 14 3 1 62 15 47
3 Carme 45 18 14 3 1 52 18 34
4 Host Pierola 35 18 11 2 5 64 27 37
5 Vilanova Camí 32 18 10 2 6 42 31 11
6 Rebrot 30 18 9 3 6 50 40 10
7 Tous 29 18 9 2 7 37 36 1
8 Ateneu 27 18 9 0 9 42 50 -8
9 Fátima 23 18 7 2 9 49 40 9
10 La Torre 23 18 7 2 9 34 45 -11
11 Montbui 19 18 5 4 9 24 46 -22
12 La Paz 14 18 4 2 12 30 59 -29
13 Cabrera 12 18 2 6 10 34 58 -24
14 Masquefa CE 12 18 3 3 12 15 49 -34
15 La Llacuna 11 18 2 5 11 20 51 -31
16 Vallbona 7 18 1 4 13 23 66 -43

El San Mauro segueix també 
un camí triomfal
En canvi, el primer equip 
maurista segueix triomfant en 
el grup 12è, màxim golejador 
del grup, i amb només una 
sola derrota en la vintena de 
partits disputats, segon de la 
taula a un punt del líder Cube-
lles. El San Mauro és clar favo-

rit a recuperar la Segona Cata-
lana, però la resta d’equips del 
grup no poden dir el mateix. 
La Pobla de Claramunt és en 
zona de descens, i el Montser-
rat és a un punt de la zona de 
perill. Anoia i Òdena són en 
terra de ningú, amb una cer-
ta comoditat, però el Piera ho 
haurà de treballar molt per a 

no apropar-se a la zona més 
calenta de la classificació.
Aquest proper cap de setma-
na destaca el derbi comarcal 
Òdena-Piera, però el partit 
més destacat és el que jugaran 
diumenge al Nou Estadi el San 
Mauro contra el líder Cube-
lles. Primera gran oportunitat 
per als mauristes de situar-se 

líders del grup.

Lluita fratricida entre Cape-
llades, Masquefa i Carme
A Quarta Catalana, hi ha una 
lluita fratricida cada jornada 
per a les posicions d’honor, 
entre tres equips: Capella-
des, Masquefa i Carme. Dos 
d’aquests tres equips seran, 
amb tota probabilitat, els qui 
es repartiran els dos llocs pri-
mers de la classificació al final 
de la temporada, i un d’ells es 
quedarà sense premi. La resta 
de participants del grup setè ja 
es troba a massa distància com 
per pensar que tenen possibi-
litats d’arribar dalt de la taula a 
finals de maig.
En  futbol femení, el CF Igua-
lada torna a la competició al 
camp de l’Europa, un rival 
directe en la part central de la 
classificació. Les noies blaves 
són vuitenes, lluny de les po-
sicions de perill.

properament a

NOVA SECCIÓ

ENERGIES I BENESTAR
En Bernat Roca, llicenciat en Història i professor d’institut, ens 
parlarà de les cartes astrals i del zodíac, així com de llegendes 
(o no tan llegendes) i molts altres continguts d’actualitat sobre 
el cosmos, d’on venim...

La Montserrat Argelich , llicenciada en Ciència i tecnologia dels 
aliments i terapeuta energètica, ens parlarà de l’aura i del potencial 
de l’ésser humà, de les diferents teràpies energètiques existents 
avui dia i que complementen a les convencionals. 

     podràs resoldre dubtes o fer consultes a través del correu electrònic energiesibenestar@veuanoia.cat 



El CB Igualada guanya 
a la pista del Palma i se 
situa en zona d’ascens
BÀSQUET / LA VEU 

El primer equip del Club 
Bàsquet Igualada va 
aconseguir guanyar 

aquest cap de setmana a la 
difícil pista del Palma Air Eu-
ropa (73-81) i es col·loca així 
segon a la Lliga EBA a tan sols 
una victòria del primer classi-
ficat, el Vic.
L’equip igualadí no va comen-
çar del tot bé el partit i el Pal-
ma ho va aprofitar per acon-
seguir una renda de 8 punts a 
l’arribar a la mitja part, amb 
un marcador de 40 a 32. Els 
igualadins havien de sortir a 
pista més encertats si volien 
remuntar el partit, i així ho 
van fer. Al tercer període ja 
s’havien acostat a l’equip bale-
ar, i en l’últim quart els igua-
ladins desplegant un bon joc 
van aconseguir remuntar.
La derrota del Pardinyes a la 
pista del Vic, va propiciar que 
l’Igualada se situï en aquests 
moments a la segona posició 

BÀSQUET / LA VEU 

Dissabte l’equip sènior 
masculí va aconseguir 
la segona victòria de la 

temporada davant el C.B. CAS-
TELLET per 62 a 57.
La millora en el joc dels últims 
partits, per fi es va veure re-
compensada al marcador. 
El partit no va començar bé per 
als interessos dels vilanovins 
amb l’equip rival sempre per 
davant al marcador i els nos-
tres fent la goma, apropant-se i 
fins i tot arribant a posar-se 29 
a 27, però amb un parcial final 
al segon quart de 0-10 es va ar-
ribar al descans amb el resultat 
de 29-37.
Una sortida espectacular al ter-
cer quart de 13-1, va posar per 
davant las locals i a base lluita 
continua i bon joc es van aca-
bar emportant el partit. 
Van jugar Francis Rodríguez 
(6), Miguel Àngel García (11), 
Camilo Rodríguez (4), Anto-
nio García (20), Stalin Rodrí-
guez (12), Jan Palomeras (2), 
Fernando Leno (3), Sergi Bru-

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

PVP 1799€  150€ EN 12 QUOTES SENSE INTERESSOS

OFERTA COMPRA 
MESTRA DE L 'ANY
BERRIA BRAVO EQUIPE 6 

EXPERT

QUADRE DE CARBONI BOOST
GRUP SRAM EAGLE GX 12 Vel

amb un balanç de 12 victòries 
i 4 derrotes, el mateix que el 
Pardinyes però amb una dife-
rència de punts més gran que 
el situa segon.
El proper partit el Club Bàs-
quet Igualada rebrà la visita 
del Mollet.

   j g p gf gc df
1 Vic 16 13 3 1365 1125 240
2 Igualada 16 12 4 1258 1102 156
3 Pardinyes 16 12 4 1182 1053 129
4 Valls 16 11 5 1265 1178 87
5 Bahía Palma 16 11 5 1244 1179 65
6 Mollet 16 11 5 1229 1167 62
7 Cornellá 16 9 7 1161 1144 17
8 El Olivar 16 6 10 1259 1270 -11
9 Mataró 16 6 10 1108 1144 -36
10 Castellbisbal 16 5 11 1122 1248 -126
11 JAC Sants 16 4 12 1059 1154 -95
12 Andorra 16 4 12 1117 1245 -128
13 Salt 16 4 12 1076 1256 -180
14 Cerdanyola 16 4 12 972 1152 -180

Lliga EBA

Jornada 16
Bahía Palma  73 · 81 CB Igualada
Mataró  62 · 65 CB Cornellá
JAC Sants  72 · 70 CB Salt
Andorra  91 · 73 Valls
Vic  70 · 67 Pardinyes
Castellbisbal 64 · 61 Cerdanyola AE
Mollet  83 · 73 El Olivar

Jornada 17
CB Igualada-CB Mollet
El Olivar-Castellbisbal
Cerdanyola AE-FUE Vic
Pardinyes-BCM Andorra
Valls UE-JAC Sants
CB Salt-Mataró
Cornellá-Bahía Palma
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Cap de setmana rodó per al Vilanova 
Bàsquet Endavant

gués (2), Oscar Borrega (2) i 
Johnny Goya. Entrenador Ale-
xey Domènech.
Parcials 10-17, 19-20, 15-9 i 
18-11
Diumenge l’equip sènior feme-
ní va tornar a la senda de les 
victòries davant el CB ARTÉS 
per 66 a 45.
El partit en principi es presen-
tava difícil per la falta, una altre 
vegada de efectius, amb només 
6 jugadores disponibles.
El primer quart ja va marcar 
el que seria el partit, amb les 
vilanovines molt encertades 
en atac i amb una bona defen-
sa que va deixar el marcador 
en 20 a 10. 
El segon va ser més igualat, 

però sempre amb l’equip local 
portant la iniciativa a la pista 
i al lluminós. I quan es podia 
pensar que el cansament podia 
passar factura a les vilanovines, 
va sortir l’esperit lluitador de les 
noies i no només van aguantar, 
si no que van eixamplar les di-
ferències al marcador fins als 
21 punts finals.
Van jugar Marina Espejo (4), 
Clara Bargalló (17), Clàudia 
Oller (7), Mariona Barral 
(12), Èlia Díez (21) i Núria 
Torrens (5). Entrenador Ale-
xey Domènech.
Parcials 20-10, 17-16, 14-10 i 
15-9
Els cadets van tenir jornada de 
descans.

Cap de setmana regular de l’Òdena Club Bàsquet
BÀSQUET / LA VEU 

Els resultats dels equips 
de l’Òdena Club Bàs-
quet:

A. E. L’ESQUITX SANT 
SADURNÍ 71 – 64 ÒCB Sè-
nior “A”
Partit molt igualat durant els 3 
primers quarts, amb mínims 
avantatges a favor dels dos 
equips (+4 a favor dels ode-
nencs i +6 a favor dels locals). 
A l’inici del darrer quart (54 a 
51), l’equip de Sant Sadurní va 
aconseguir un parcial de 9 a 0 

(63 a 51) que va resultar deci-
siu ja que els visitants ja no van 
poder remuntar.
Van jugar: Vallverdú (11), Tar-
rida (9), Máximo (6), Lorente 
(16), Vives (3), Marimón (2), 
Estany (6), Mercadé, Pons i 
Jorba (11).

ASFE SANT FRUITÓS “B” 
71 - 48 ÒCB Sènior “B”
L’equip Sènior “B”, amb només 
7 jugadors, va aguantar el tipus 
fins a la mitja part (38 a 27). A 
la represa, un parcial de 21 a 5 

(59 a 32) va tancar el partit a fa-
vor dels santfruitosencs.
Van jugar: Gomicia, Vidal, P. 
Martí (7), Palomas (23), Piera 
(9), Fajas (4) i A. Martí (5).

ASFE SANT FRUITÓS “B” 
50 – 46 ÒCB Sènior Femení
Fluix inici de partit (18 a 7) on 
només en aquest 1er. quart es 
van fallar 7 dels 10 tirs lliures 
llançats. L’equip va anar pel 
darrera en els següents quarts 
i per un moment, just uns se-
gons abans de finalitzar el par-

tit, va semblar que és podria re-
muntar el partit (48 a 46), però 
finalment no va ser possible.
Amb 23 tirs lliures fallats de 30 
intents i en partits tant igualats, 
és molt complicat guanyar. 
Van jugar: Pedregosa (14), 
Forn (6), Rocaginé (3), Raja 
(11), Freixas (3), Carmona (8) 
i De Haro (1).

C. B. VALLIRANA 53 - 62 
ÒCB Sots-21
Els Sots-21 van sortir molt 
concentrats davant d’un equip 

que està classificat a la 3ª posi-
ció, al final del 1er. quart s’ha-
via aconseguit l’objectiu (10 a 
23), en el 2on. quart però, va 
venir la reacció dels locals que 
van igualar el marcador a l’arri-
bar a la mitja part (29 a 31).
A l’inici del 3er. quart, nova 
embranzida dels odenencs amb 
un parcial d’inici de 0 a 10 (29 a 
41), que van saber administrar 
fins al final del partit.
Van jugar: Torrens (14), Jor-
ba (25), Rosich (12), Calle (6), 
Fuentes (2), Poncell i Ferrer (3).



Victòria del primer equip 
de l’Igualada Vòlei Club

VÒLEI / LA VEU 

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

Club es va desplaçar a la pista 
del AE Sandor Júnior per dis-
putar la segona jornada de la 
lliga d’ascens, els visitants es 
van emportar els tres punts, 
el marcador   final va ser de 
0  sets a 3 (24-26/27-29/22-
25). Els de l’Anoia sense fer 
un gran partit, van aprofitar 
els errors de rival i amb una 
bona defensa-contraatac van 
guanyar el partit. El  pròxim 
partit serà el 17/02  a les 20 
hores i l’IVC  rebrà al fortí 
de les Comes al AE Sandor 
Amateur.
Bon partit del Sènior Feme-
ní davant el Torelló, que van 
guanyar per 3-0, un 1r set 
amb solvència i els altres dos 
més ajustats, i així assegu-
rant de moment 6 punts que 
ens mantenen a dalt de la 
classificació, dissabte que ve 
es desplacen a  Terrassa.
El sènior femení “B” ha ju-
gat aquest diumenge a Sant 
Martí de Sarroca, el 1r set les 
jugadores no han jugat amb 
bones sensacions, però han 
trobat en els següents sets, 
s’han posat per davant del 
marcador per les jugadores 
del Sant Martí han pogut 
donar la volta al marcador, 
i deixar escapar els sets 
molt ajustats, dissabte a les 
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HANDBOL / LA VEU 

El Finques Argent Hand-
bol Igualada ha jugat 
aquest diumenge con-

tra el Club Handbol Valldo-
reix un partit important en el 
qual es jugava el lideratge a la 
classificació.
L’equip igualadí ha hagut de 
jugar aquest partit amb baixes 
importants, per el que es pre-
veia un encontre molt compli-
cat al no comptar l’equip amb 
tots els seus efectius i essent 
el Valldoreix un equip difícil, 
que ho demostra cada jorna-
da, ocupant al 4t lloc a la clas-
sificació.
Només en l’inici del partit el 
Valldoreix s’ha posat per da-
vant en el marcador per 3 gols 
a 0 i la resta de la primera part 
l’Igualada ha anat sempre a 
remolc no superant mai al 
Valldoreix, al final d’aquesta 
primera part el resultat era 
de 13 gols a 9, es preveia ja 
una segona part complicada, 
però els ànims dels iguala-
dins eren forts.
Ala segona part, tot i que 
l’Igualada s’ha apropat en el 
marcador al Valldoreix, no 

Compte enrere per la 10a Botifarruner

18:00 jugaran al fortí de les 
Comes.

Equips Base
Les juvenils van jugar contra 
el Sant Gervasi aquest dis-
sabte, amb un resultat de 25-
14/25-19/25-21, el primer 
set els i va faltar confiança 
en defensa, en el segons set 
van millorar en defensa però 
no en contundència en els 
remats, i els tercer una mica 
de cada,  el diumenge rebran 
el Molins a les 10:15 al fortí.
També les cadets es van en-
frontar al Sant Gervasi,tam-
bé perdent per 3-0, en un 
partit de menys a més, cal 
dir que aquest partit les juga-
dores del infantil van venir a 
donar-ho tot, ja que hi havia 
nombroses baixes dels equip 
habitual i això es mereix un 
reconeixement de la coordi-
nació tècnica del club, també 
rebran al Molins però a les 
12:00 del diumenge.
Les infantils guanyen no-
vament, per 3-1 al Eduvolei 
Ametlla, novament les ju-
gadores van aconseguint un 
gran resultat i van mantenir 
la tensió durant tot el partit, 
enhorabona noies i enda-
vant, diumenge a les 14:00 
rebran al Cubelles .
Recordar que el Juvenil Mas-
culí rebrà el Barbera dissabte 
a les 16:00 al fortí.

El Finques Argent Handbol Igualada 
perd el liderat a Valldoreix

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Impuls
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ha pogut superar el millor joc 
que ha desplegat l’equip valle-
sà, amb una defensa molt forta 
que l’Handbol Igualada no ha 
pogut superar.
El resultat final de 22 a 18 re-
flexa realment el partit.
Un Igualada que ha lluitat 
però no ha pogut, la manca 
de diversos jugadors possible-
ment ha estat el motiu.
Tot i això l’Igualada manté el 
segon lloc a la lliga i solament 
a 1 punt del líder, el SA Súria 
que aquest diumenge ha gua-
nyat el seu partit. Les esperan-
ces de pujar a primera encara 
hi són perquè l’equip té la con-

vicció de què poden aconse-
guir-ho.
Entrenats per Pol Cantero, 
van jugar:
Porters: Carles Serra (3 atura-
des), Eric Plaza (16 aturades)
Jugadors de pista: Oscar Visa 
(3), David Cubí (1), Esteban 
Lezama (3), Adrià Suero (4), 
Josep Lluis Àlvarez (1), Rubén 
Àlvarez (1), Manel Muñoz, 
Marc Vilches (3), Roger Cal-
zada(2).
Pròxim partit a Igualada , es 
juga el dissabte 17 de febrer a 
les 16:00 a Les Comes, contra 
el Handbol Poblenou B. cin-
què a la lliga.

CURSES / LA VEU 

Queden menys de dues 
setmanes perquè la 
Botifarunner, la po-

pular cursa de muntanya de 
La Llacuna, doni el tret de 
sortida a la seva 10a edició. 
I ho farà de manera especial, 
amb dues curses: la clàssica, 
de 23 km i uns 1000 metres 
de desnivell positiu acumu-
lat, i la ràpida, d’11 km i 450 
metres de desnivell. Les ins-
cripcions, que han avançat a 
bon ritme al llarg de les dar-
reres setmanes, es tancaran el 
pròxim 20 de febrer, així que 
els corredors tenen poc més 
d’una setmana per aconseguir 
una de les 400 places totals 
disponibles. Les inscripcions 
i tota la informació es poden 

trobar a la seva web www.bo-
tifarunner.com.
Aquells que hi participin, 
podran gaudir d’un recorre-
gut per camins i corriols dels 
boscos de La Llacuna, un bon 
entrepà de botifarra en arri-
bar a la meta i una samarre-
ta tècnica commemorativa 

per aquests 10 anys. A més a 
més, aquesta edició comptarà 
amb algunes novetats, com 
ara servei de fisioteràpia en 
arribar a la plaça o uns tro-
feus molt especials. I evident-
ment, no faltaran a la cita de-
senes de voluntaris i un poble 
bolcats en l’esdeveniment.
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MOTOR / LA VEU 

El passat cap de setmana 
es va disputar al cir-
cuit de Rufea (Lleida) 

la primera prova puntuable 
del Campionat de Catalunya 
de Motocros per a nens. Per 
descomptat l’equip anoienc 
de Team Motos J&J va ser-
hi present oferint espectacle 
al incondicional públic de la 
zona a pesar de les baixes tem-
peratures matinals de la plana 
de Lleida.
Els nostres joves pilots a part 
d’oferir una actuació brillant 
també estrenaven les noves 
equipacions i els nous colors 
de les motos gràcies a la col-
laboració de Retols Dolz.-Les 
categories estaven formades 
per varies cilindrades de mo-
tocicletes, començant pels 
més petits de 50cc fins a 250cc 
passant per 65, 85 i 125cc res-
pectivament. S’ha de dir que 
l’equip Team Motos J&J aquest 
any compta amb una amplia 
varietat de pilots que cubreix 
casibé totes les categories.

El Team Motos J&J participa al 
Campionat de Catalunya per a nens

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA / LA 
VEU 

El passat diumenge 6 
gimnastes del club 
igualadí Anoia CG, van 

participar en la primera fase 
de la copa catalana de gim-
nàstica artística femenina per 
les categories escolars. Totes 
van competir en els aparells 
de salt, asimètriques, barra 
d’equilibris i terra, i van realit-
zar un molt bon paper compe-
tint amb gimnastes de tot ar-
reu de Catalunya. La gimnasta 
igualadina Fiona Regordosa 
en la categoria Escolar D, on 
participaven un total de 123 
gimnastes, va quedar 49a a 
l’aparell de salt amb una nota 
de 10.400 i va obtenir un total 
de 24.800 punts. Les gimnas-
tes catalanes que competien 
en la categoria escolar E, van 
ser un total de 116 i de l’Anoia 
CG van ser l’Aina Sanchéz, la 
Júlia Rulló, la Martina Quilez 
que va quedar 31a a l’aparell 
de salt amb 10.700,  la Núria 
Garcia que va quedar 22a a salt 
amb 11.100 i l’Ona Vidal, van 
obtenir un total de punts de 
31.500, 28.400, 32.100, 31.400 
i 25.200, respectivament.

L’Anoia Club Gimnàstic 
participa a la Copa 
Catalana

Els pilots, Hugo Moreno 50cc 
(6 anys), Biel Pons i Biel Mon-
clús 65cc (9 anys), Adam Mo-
reno 85cc (12 anys), Ruben 
García 85cc (12 anys), Joel Al-
coberro 85cc (12 anys), Berta 
Pons (16 anys), Jana Monclús 
125cc  (15anys).
El pilot més destacat del grup 
aquest últim cap de setmana 
ha estat Hugo Moreno firmant 
un Top 10 a la classificació ge-
neral de 50cc.

La resta de pilots, que estan 
en procés d’adaptació ja que 
aquest any és el primer en les 
seves respectives categories i 
requereixen un procés d’adap-
tació. Tot-hi la majoria d’ells 
haver acabat dins de la pri-
mera mitja taula de les classi-
ficacions generals de les seves 
categories.
La pròxima cita del calendari 
a la Pobla de Mafumet el prò-
xim 4/3/2018

MOTOR / LA VEU 

Sens dubte l’efecte tria-
ler de Toni Bou te molt 
a veure perquè actu-

alment el trial  sigui el que 
compta amb més participants 
dels clubs anoiencs en les di-
verses modalitats del motoci-
clisme esportiu en els campio-
nats estatals. 
Com es va demostrar en el 
trial que es va disputar pels 
voltants de la població de la 
Nucia a la comarca de la Ma-
rina Baixa alacantina, amb un 
total de deu pilots pertanyents 
a Moto Club Igualada, Moto 
Club Montbui i Piera Scan 
a més del professional Toni 
Bou.
Aquest trial alacantí estrenava 
els campionats estatals a l’aire 
lliure de totes les categories, 
aconseguint els pilots dels tres 
clubs anoiencs magnífiques 
classificacions.
Així a TR1, victòria de Toni 
Bou -Honda- i novena plaça 
per Marc Riba -TRS- del Pi-
era Scan. A la categoria TR2, 
cinquè lloc de Sergio Ribau 
-Beta- del Piera Scan i vuitè 
Gerard Trueba -Beta- també 
del Piera Scan.
A Junior, victòria d’Àlex Ca-

Victòries de Toni Bou, Àlex Canales i 
Mireia Lozano al trial de la Nucia

nales -GasGas- del Moto Club 
Igualada, segona posició per 
Pol Mediñà -Beta- del Piera 
Scan i sisena de Carlos Brines 
-GasGas- del Piera Scan. A 
Cadet, segon lloc de Lluc Mi-
quel -Sherco- del Moto Club 
Montbui. A Femení B victòria 
de Mireia Lozano -Beta- del 
Piera Scan. A Juvenil B, tercer 
Marc Piquer -Beta- del Piera 
Scan i novè Àlex Mediñà-Be-
ta- també del Piera Scan. 
Una vegada finalitzat el trial, 
el pluricampió pierenc Toni 
Bou deia: “Ha estat un bon 
cap de setmana d’estrena del 
Campionat d’Espanya. Les 
zones estaven bé, perquè per-
metien poder fallar i també 

recuperar, si cometies errors. 
No obstant això, havíem vin-
gut a aquesta primera cursa 
a l’aire lliure sense haver tin-
gut molt temps per entrenar, 
perquè estem ficats de ple en 
la temporada indoor. Però a 
mesura que ha anat avançant 
la cursa, m’he sentit còmode 
i he pogut completar un bon 
trial. Ha estat un gran inici de 
campionat amb bones sensa-
cions damunt de la moto”.
Excel·lent inici doncs dels pi-
lots trialers del tres clubs ano-
iencs en aquest trial estatal a 
l’aire lliure en el què Sigüen-
za serà la segona a mitjans 
d’abril serà la segona prova 
puntuable.

Continuen els partits de 
la lliga de bitlles catalanes

BITLLES CATALANES / LA VEU 

El darrer cap de setmana 
els equips A i B  van ju-
gar la 8ª jornada de lliga 

amb els seus rivals a les pistes 
de Les Comes el Igualada A 
contra el Ivars B i el Iguala-
da B contra el Vallverd amb 
els següents resultats: primer 
partit Igualada A 315 Ivars B 
344, segon partit 382- 360 i el 
primer partit del Igualada B  
331 Vallverd 334 Segon partit 
334- 328.

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA / LA VEU

Dissabte es va celebrar a Gi-
rona la primera fase de Copa 
Catalana de gimnàstica rítmi-
ca. Tres van ser les gimnastes 
del club igualadí les què hi va-
ren participar.
En categoria infantil aparell 
cèrcol, va ser la Mila Pijo-
an qui va defensar els colors 
igualadins, mentre que en ca-
tegoria júnior, les encarrega-
des varen ser Carla Cervera i 
Sheila García, totes dues amb 
aparell de maces. A manca de 
resultats, les gimnastes van es-
tar correctes i van demostrar 
a pista que estan preparades 
per ocupar les places altes de 
les seves corresponents cate-
gories.
Les tres gimnastes es retro-
baran novament amb la com-
petició el proper 25 de febrer 
en la primera fase d’open dels 
jeec. 
Diumenge 18 de febrer es ce-
lebrarà a Santa Coloma de 
Farners la primera fase de 
Copa VII, molta a sort a les 
gimnastes igualadines

L’Igualada CG comença 
la Copa Catalana

Gran començament 
de temporada del CE 
Montbui

Dissabte es va celebrar 
la primera fase de ni-
vell IV a Girona, on la 

gimnasta Júlia Enrich va par-
ticipar, va elaborar el seu tre-
ball realitzant grans exercicis. 
Per altra banda, diumenge a 
Sant Feliu de Llobregat, es va 
celebrar el Trofeu ciutat de les 
Roses. On van participar les 
gimnastes Júlia Rubio, Tania 
Gabarri, Alba Bosch i Martina 
Ting Gras. Totes les gimnastes 
van realitzar uns grans exer-
cicis on es va veure al tapis. 
Amb una tercera posició de 
Martina, una de les gimnastes 
que tenim al club de les mes 
alts nivells de la gimnàstica 
rítmica. Grans sensacions i 
el equip tècnic molt contents 
amb el treball realitzats.



8 podis per al CAI Petromiralles al 
Campionat de Catalunya de Cros
ATLETISME / LA VEU 

Els i les atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles /
Dental Igualada, prota-

gonitzaren diumenge al matí 
una excel·lent actuació en la 
seva participació al 99è Cam-
pionat de Catalunya de Cros 
individual i per equips dispu-
tat conjuntament amb el Cros 
de Mollerusa, al Parc Central.  
Uns 2.000 atletes van possibi-
litar una magnífica matinal de 
Cros.
Els anoiencs assoliren un total 
de 8 podis al Campionat català 
de Cros: Pel que fa al CAI Pe-
tromiralles, els Juvenils masc. 
eren campions de Catalunya 
amb 60 punts, assolint Riduan 
Boulbayem el Bronze català 
individual amb 17’38”, seguit 
d’Ayoub Ait Addi, 6è amb 
17’50”, de Sergi Santamaria, 7è 
amb 17’52”, i de Gerard Farré, 
44è amb 20’06” sobre 5.300 m. 
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ATLETISME / LA VEU 

Amb una multitudi-
nària participació, 
amb 13.695 atletes 

classificats en la cursa, es 
va dur a terme diumenge la 
28a E-Dreams Mitja Marató 
de Barcelona, que enguany 
comptava novament amb la 
participació de destacats at-
letes africans d’alt nivell, al 
costat dels fondistes capda-
vanters de l’atletisme català, 
essent distingida per la IAAF 
amb “l’Etiqueta Or”, que dis-
tingeix a les millors proves a 
nivell mundial.
La cursa, sobre el recorre-
gut habitual de 21.097 m., 
va esser dominada per l’etí-
op Nasihum Mule, amb un 
gran registre de 59m. 44seg., 
nova plusmarca de la prova, 
mentre la guanyadora fem. 
va ser l’etíop amb passaport 
de Bahrein Daba Tejitu, amb 
un gran “crono” de 1h. 08m. 
36seg.
Hi participaren un grup de 18 
atletes, triatletes i membres 
del CAI Popular, del Club At-
lètic Igualada Petromiralles, 
sobresortint l’actuació d’Anna 
Noguera, 31a fem. i 372ª ge-
neral amb 1h. 19m. 38seg., i 
del triatleta Xavi Perdiguer, 
339è amb 1h. 19 min. 03 seg.
Aquests foren els registres i 
ordre d’arribada dels 18 cor-
redors del CAI Petromiralles 
classificats en la Mitja Marató 
barcelonina:
339è - Xavi Perdiguer (1h. 
19m. 03Seg.), 372a - Anna 
Noguera (1h. 19m. 38Seg.), 
449è - Rafael Laguna (1h. 
21m. 03Seg.), 909è - Jor-
di José Barrera (1h. 25m. 
20Seg.), 1.657è - Carles Riba 
(1h. 30m. 11Seg.), 2.323è - 
Francesc Monclús (1h. 33m. 
54Seg.), 3.750è - Ricard 
Segura (1h. 39m. 47Seg.), 
4.601è - Luis Perea (1h. 42m. 
51Seg.), 4.844ª - Sònia Maga-
llón (1h. 43m. 39Seg.), 7.268è 
- Marcelo Alonso (1h. 51m. 
57Seg.), 8.005è - Rossend 
Sánchez (1h. 54m. 25Seg.), 
8.055ª - Carlota Bertran (1h. 
54m. 35Seg.), 8.246ª - Cris-
tina Tabas (1h. 55m. 15Seg.), 
10.651è - Albert Rossell 
(2h. 05m. 01Seg.), 10.660ª - 
Montse Jiménez (2h. 05m. 
03Seg.), 10.799ª - Olga López 
(2h. 05m. 50Seg.), 11.527è 
- Alberto Bernal (2h. 09m. 
58Seg.) i 13.330ª - Mª Dolors 
Prat (2h. 31m. 30Seg.).

de cursa, classificant-se per al 
Camp. d’Espanya per clubs. 
Riduan Boulbayem era 3er 
i Bronze Juvenil individual-
ment. Les Sub-20 fem. foren 
sotscampiones per equips, 
mentre Naima Ait Alibou era 
sots campiona Jr. individual, 
classificant-se ambdós equips 
per al Camp. d’Espanya de 
Cros de Gijón. 
A més, pel que fa als equips 
del CAI Petromiralles /Dental 

Igualada, Els Benjamins masc. 
(Sub-10) foren campions de 
Catalunya, les Infantils fem. 
(Sub-14) foren sots campio-
nes de Catalunya, amb Carla 
Bisbal campiona individual, 
les Alevins fem.  (Sub-12) 
eren 3eres. de Catalunya per 
clubs, i les Cadets fem. (Sub-
16) eren 4es. per equips, en 
zona de classif. per a l’estatal 
de Clubs. Foren també 4es. 
les Sub-10 fem. 

ATLETISME / LA VEU 

Nou atletes del 
C.A.Igualada Petro-
miralles, van par-

ticipar dissabte i diumenge 
passats al 33è Campionat d’Es-
panya Sub-23 en Pista Coberta 
de Salamanca, entre els atletes 
estatals capdavanters nascuts 
els anys 1996-1997-1998. Els 
atletes anoiencs assoliren 3 
medalles, 1 d’Or i 2 de Bronze, 
un nou Rècord d’Igualada, va-
ries posicions de finalista, i di-
verses mínimes per al Camp. 
d’Espanya Absolut del proper 
cap de setmana a Valencia, en 
una pletòrica actuació global.   
Va sobresortir el triomf de 
Nora Taher, campiona d’Es-
panya en triple salt, amb 12,79 
m.. També les actuacions 
d’Anna Asensi, 3a i Bronze a la 
final dels 200 m.ll. amb 24”85, 
Rècord d’Igualada indoor, i de 
Jordi Yoshinori Matsuoka, que 
era 3er i Bronze en el salt de 
llargada,  amb 7,40 m.
Guillem Carner era 4t a la final 
dels 1.500 m.ll., amb 4’10”12, 
després de superar la s/f. cor-
responent entrant 3er amb 
3’59”25.  Darío Sirerol era 5è 
en el triple salt amb 15,15 m. 
i Aleix Marín era 7è en la llar-
gada, amb 6,88 m. 

Nora Taher, Anna Asensi
i Jordi Y. Matsuoka, 
medalles als Campions 
d’Espanya Sub-23

Estel·la Marigó era 6a en la 
1a. s/f. dels 800 m.ll., amb 
2’22”65, i Marta Llagostera  
8a en la 2a s/f. dels 1.500 m.ll. 
amb 5’09”61, no accedint a les 
finals respectives. 
Jan Roca era 3r en la sèrie clas-
sificatòria corresp. dels 200 
m.ll. amb 22”67, que no li do-
naven l’accés a s/f., completant 
la brillant actuació global dels 
atletes del CAI Petromiralles 
als estatals Promesa de Sala-
manca.

Atletes del CAI 
Petromiralles a la 
E-Dreams Mitja Marató 
de Barcelona

Bon paper de l’escola de Triatló del 
CAI a la Duatló de Granollers

Excel·lents resultats del CAI triatló al 
Duatló de Granollers

ATLETISME / LA VEU 

El passat diumenge 12 de 
febrer es va disputar una 
nova edició de la Duatló 

Infantil de Granollers-Circuit 
de Catalunya, prova que té la 
singularitat de disputar-se a 
dins del circuit de Montmeló, 
fet que fa que sigui una de les 
més espectaculars del calenda-
ri.
L’Escola de Triatló del Club At-
lètic Igualada hi va ser present 
amb 3 dels seus joves esportis-
tes, tots ells de categoria aleví 

i que s’hagueren d’enfrontar a 
unes distàncies de 1km de car-
rera a peu, 3 km de ciclisme i 1 
km més de carrera a peu per tal 
de finalitzar la prova.
A nivell de resultats cal desta-
car la victòria d’Oriol Alonso 

en categoria masculina, la 4a 
posició de Júlia Oliveras en fè-
mines i el bon debut de Guiu 
Soler, que realitzava la seva pri-
mera prova d’aquestes caracte-
rístiques realitzant una gran 
actuació.

ATLETISME / LA VEU 

El diumenge 11 es va 
celebrar una nova edi-
ció del duatló ciutat de 

Granollers, prova que trans-
corria dins el circuit de Bar-
celona-Catalunya i que cor-
responia a la copa catalana de 
clubs i circuit català de duatló 
de carretera.
En un matí fred, 300 duatletes 
van prendre la sortida per re-
córrer les distancies de 5 km 
córrer + 20 km ciclisme + 2,5 
km córrer. El tram de ciclis-
me va ser molt ràpid, tot i que 

aquest any transcorria pel vo-
ral del circuit de Barcelona-Ca-
talunya els duatletes van poder 
rodar a grans velocitats en un 
circuit segur. Destaquem la 
brillant actuació de l’equip fe-
mení, que va quedar classificat 
en 1r lloc.  
A nivell individual destaquem 
del CAI triatló Petromiralles 
la gran actuació de l’Aïda Solà 
3a, en Josep Martínez 8è i la 
Marta Marimon 10a. Destacar 
també la 1a posició de l’As-
sumpta Castelltort en la seva 

categoria V2F. Els guanyadors 
absoluts de la prova van ser 
Erik Merino del Club Triatló 
Granollers i Laura Gómez del 
Ferrer Hotels – M3T.
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Dimecres, al matí a 
Barcelona i a la tarda 
a Igualada, es va pre-

sentar la 29 edició de la Mos-
tra d’Igualada que enguany 
proposa als nens, joves i famí-
lies fer-se preguntes a través 
de les arts escèniques.
L’acte de presentació que es va 
dur a terme a l’Ateneu Iguala-
dí va comptar amb la presèn-
cia de l’alcalde Marc Castells, 
del director del Serveis Ter-
ritorials del departament de 
Cultura de la Generalitat a la 
Catalunya central Lluís Cera-
rols, i del director artístic de la 
Mostra d’Igualada Pep Farrés, 
que van ser acompanyats pel 
regidor de Cultura de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Pere Camps 
i pel director executiu de la 
Mostra, Òscar Balcells.
Marc Castells es feia ressò de 
la importància d’aquesta fira 
que se celebra a Igualada “que 
rep amb els braços oberts tant 
les companyies com el públic 
que ve de fora  a la nostra ciu-
tat durant aquests dies”. “La 
Mostra crea un vincle emo-
cional amb la ciutat que hi 
participa activament en 
forma de voluntariat i com 
a públic privilegiat de po-
der gaudir-la de prop”.
Lluís Cerarols feia esment a 
la importància de la Mostra 
d’Igualada, “és una de les tres 
fires puntals que es duen a ter-
me al nostre país juntament 
amb al Fira Mediterrània de 
Manresa i el Mercat de Mú-
sica Viva de Vic, per a les 
quals la Generalitat té una 
aposta ferma”. 
Per la seva banda Pep Farrés 
va explicar que la gran aposta 
de la Mostra 2018 és “explicar 
el teatre com a via per obrir la 
ment, fer-se preguntes i refle-
xionar -tal com ja reflecteix la 
imatge gràfica d’enguany: un 
interrogant-, per tant s’han 
buscat espectacles que com-
pleixin aquests requisits”. Far-
rés també va fer esment que 
s’ha buscat l’espai idoni oper 
a cada un dels espectacles que 
es podran veure aquest any. 
L’espectacle que obrirà la 29a 
edició és Diario di un brutto 
anatroccolo dels italians Fac-
tory Compagnia Transadria-
tiaca. Una proposta inspirada 
en el conte de l’Aneguet Lleig 
d’Andersen, que busca trobar 

el seu lloc al món. L’espectacle 
gira al voltant del naixement 
i el rebuig per part de la fa-
mília; l’escola i el bullying; el 
món laboral; l’amor que neix 
de sobte i ràpidament pot 
desaparèixer; la guerra com a 
horror inexplicable. Una obra 
sense text, capaç de combi-
nar diferents llenguatges com 
el teatre i la dansa, a partir 
d’una història clàssica per a 
nens.
Tindrà lloc el dijous 12 a les 
21h al Teatre Municipal l’Ate-
neu i donarà pas a tres dies 
de programació intensa per 
a tots els públics. L’obra es re-
petirà el divendres 13 en una 
funció escolar.

Una programació que con-
vida a fer-se preguntes
Aquest 2018 La Mostra ani-
ma als espectadors a fer-se 
preguntes i a generar ells ma-
teixos les respostes a través 
de les arts escèniques. Amb 
l’objectiu d’alimentar uns es-
pectadors curiosos, creatius, 
imaginatius i amb ganes de 
descobrir el món a través del 
teatre, la programació inclou 
algunes propostes per reflexi-
onar, més que per donar res-
postes, al voltant de pregun-
tes que ens fem.

19 estrenes: 9 absolutes, 10 a 
Catalunya
Aquest any 19 obres s’estre-
naran a La Mostra. D’aques-
tes, 9 són estrenes absolutes 
i 10 a Catalunya. D’entre les 
estrenes cal destacar Flou 
Papagayo de Mumusic Cir-
cus coproduït per La Mos-
tra d’Igualada i FiraTàrrega. 
Una proposta de circ en què 
tres caràcters sensibles i caò-
tics pelegrinen circularment 
en una pista de circ eterna i 
universal. També l’estrena a 
Catalunya de Xocolat de la 
companyia basca Teatro Pa-
raíso, dins del projecte euro-
peu “Small Size Performing 
Arts for Early Years” que té 
com a eix central la Curiosi-
tat. En un espai net i perfecte 

s’elabora una curiosa matè-
ria: tauletes de xocolata. Hi 
viu una dona encantada amb 
les rutines i l’ordre del lloc. 
L’arribada per sorpresa d’una 
companya extravertida, di-
vertida i impulsiva transfor-
marà l’univers asèptic inicial. 
I l’estrena de l’obra de titelles 
Roig Pèl Boig de Mimaia Te-
atre una història de llum i 
ombres que convida a una 
reflexió sobre el visible i l’in-
visible; sobre l’origen, la fina-
litat i el valor de les coses que 
envolten les nostres vides.

El circ en tots els seus for-
mats
Les propostes de circ seran 
més presents que mai a La 
Mostra amb 11 espectacles 
de diversos formats. Tot i 
que la plaça Cal Font serà un 
any més l’espai per excel·lèn-
cia de circ de gran format, 
també es podran veure els 
espectacles circenses al Te-
atre Municipal l’Ateneu, a 
la Plaça Pius XII, al pati del 
Museu de la Pell i al Teatre 
Mercantil, entre d’altres.

De la resta de l’Estat i inter-
nacional
Pel que fa a propostes de l’Es-
tat s’hi podrà veure Lost dog... 
Perro perdido de Cal y Can-
to Teatro (Burgos), Premi al 
Millor espectacle en espai no 
convencional a FETEN 2017. 
Un espectacle de titelles i ob-
jectes on el teló només s’aixe-
ca l’imprescindible, ja que la 

mirada de l’espectador con-
flueix amb la del gos, sent els 
peus i les cames dels actors 
els conductors de la posada 
en escena. També Globe Story 
de El Perro Azul Teatro (Lo-
groño), Amour de Marie de 
Jongh (Bilbao), Rojo Están-
dar de Lanórdika circo&dan-
za (Granada), Una història 
vertadera de Iguana Teatre 
(Palma), Le Fumiste de Don 
Davel (Madrid/França), Ludo 
Circus Show de Ludo Circus 
(Sevilla) i Xocolat de Teatro 
Paraíso (Vitoria).
Pel que fa a les propostes 
d’àmbit internacional, arri-
baran a Igualada Pop Up de 
Teatro delle Briciole (Itàlia), 
en què dues actrius/anima-
dores donen vida i veu als 
dos protagonistes que rein-
ventant el llibre animat en 
format teatral, entrellacen les 
micro-històries d’un nen de 
paper i una enigmàtica es-
fera. També es podrà veure 
per primer cop a Catalunya 
No/More de La Tournoyante 
(França), que explora els lí-
mits de “l’encara més”. Diario 
di un brutto anatroccolo de 
Factory Compagnia Transa-
driatiaca (Itàlia) i Mon ami 
le monstre de Clair de lune 
Théâtre (Bèlgica).

La Mostra JOVE es consoli-
da amb el Grup de Partici-
pació Jove
Els darrers anys La Mostra ha 
apostat per conquerir també 
el públic juvenil centralit-

zant totes les propostes per a 
aquest públic a L’Escorxador. 
L’any passat ja es va fer un pas 
més endavant i L’Escorxador 
es va convertir en un espai 
gestionat pels mateixos joves, 
amb l’acompanyament de La 
Mostra, nodrit amb activitat 
paral·leles a la programació. 
Enguany aquesta aposta s’ha 
consolidat creant el Grup de 
Participació Jove. Amb la co-
ordinació directa de La Mos-
tra, els joves s’han reunit per 
proposar, debatre i decidir 
el què, qui, com i perquè de 
l’activitat paral·lela a L’Escor-
xador, contribuint a dissenyar 
l’espai segons les seves inquie-
tuds i fent-se’l seu.
Explicava Pep Farrés que les 
escoles igualadines seran els 
primers espectadors de la 
Mostra tenint en compte que 
27 sessions entre dijous i di-
vendres tindran com a públic 
els escolars igualadins. “El fet 
que prop de 4.000 alumnes si-
guin el públic d’aquestes ses-
sions és una aposta important 
tant per a programadors com 
per a les compamyies perquè 
copsen de primera mà si allò 
que s’ofereix capta l’interès 
del públic a qui va destinat”.

La 18a Mostra de Teatre aposta per la curiositat
La fira de referència del teatre infantil i juvenil tindrà lloc del 12 al 15 d’abril a Igualada 
i reunirà 53 companyies en un total de 104 representacions

La Mostra d’enguany 
busca alimentar espec-
tadors curiosos i amb 
ganes de descobrir el 

món a través del teatre

La Mostra continua 
apostant per conquerir 
també el públic juvenil 
centralitzant totes les 
propostes per a aquest 
públic a L’Escorxador

Òscar Balcells, Pere Camps, Marc Castells, Pep Farrés i Lluís Cerarols 
en la presentació de la Mostra 2018 a Igualada
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Xarxa Igualada, l’entitat 
encarregada de la pro-
gramació per a públic 

familiar a la nostra ciutat ce-
lebra enguany el seu quarantè 
aniversari. 
La història del grup igualadí va 
començar a partir de l’experi-
ència terrassenca. El Grup Ria-
lles Igualada (actualment Grup 
Xarxa d’Espectacles Infantils i 
Juvenils d’Igualada), va iniciar 
les seves activitats durant el curs 
77-78 amb la projecció de la pel-
lícula La Ventafocs.
La història havia començat 
molt abans en una reunió a fi-
nals d’agost de 1977 de l’Associ-
ació de Pares de Família d’Igua-
lada amb Francesc Clua que era 
el coordinador del Moviment 
RIALLES de Catalunya, aco-
llit a Òmnium Cultural, i tenia 
la seva seu a Terrassa. Aquest 
moviment es va obrir també en 
aquell moment a Sabadell, Ba-
dalona, Manresa,  i Vilafranca 
del Penedès i esdevenia així una 
de les primeres ciutats amb pro-
gramació estable. 
La finalitat de Rialles en el seu 
origen i que és plenament vi-
gent actualment a La Xarxa, és 
promoure espectacles de qua-
litat estètica i pedagògica per a 
un públic familiar, que perme-
tin la participació i creativitat i 
que  facin sintonitzar el públic 
amb la cultura catalana. Perquè 
el temps lliure dels nois i les no-
ies sigui una font de creixement 
personal a través dels especta-
cles i que aprenguin des de ben 
petits a ser uns bons especta-
dors quan siguin grans.
Fruit d’aquesta iniciativa, l’any 
1990 el grup Rialles impulsà La 
Mostra de Teatre Infantil i Ju-
venil d’Igualada, que l’any que 
ve arribarà a la 30a edició. L’any 

1995 el grup Rialles d’Igualada 
s’incorpora a la Fundació Xar-
xa de Teatre Infantil i Juvenil, 
continuant de manera ininter-
rompuda la seva habitual pro-
gramació.
A Igualada, això suposa comp-
tar amb una dotzena de repre-
sentacions al llarg de la tempo-
rada, que comença el setembre 
i acaba abans de La Mostra. Les 
funcions es fan quinzenalment 
al Teatre Municipal de l’Ateneu. 
Actualment, unes 15 persones 
formen el grup local de La Xar-
xa, i ara fa 40 anys que duu a ter-
me la tasca iniciada a la ciutat. 
Xarxa Igualada té més de 1200 
socis, no només de la ciutat, 
sinó també d’altres indrets. Per 
als infants, ser-ne soci suposa 
una sèrie d’avantatges, com ara 
un descompte en el preu de 
l’entrada, rebre la programació 
a casa, i un petit obsequi el dia 
de l’aniversari (i tot això és to-
talment gratuït!). A banda de 
la programació estable, Xarxa 
Igualada organitza els espec-
tacles infantils de la Festa Ma-

jor de la ciutat, així com el ball 
de Carnestoltes. Des d’aquest 
gener s’han incorporat al pro-
grama d’inclusió social Apropa 
Cultura.
A més, aporta i coordina el vo-
luntariat a La Mostra d’Iguala-
da, fira de Teatre Infantil i Juve-
nil de Catalunya que anualment 
se celebra a la nostra ciutat. I 
enguany, com qui res, celebren 
els 40 anys! Per això volen om-
plir d’espectacles els carrers i 
el teatre passant pels diferents 
gèneres que han donat sentit a 
l’entitat: cinema, espectacle mu-
sical, teatre de carrer, i teatre de 
sala. Seguiran  treballant i espe-
ren celebrar-ne molts més per-
què en fan 40 i no paren.

Un cap de setmana ple d’es-
pectacles
Amb motiu del quarantè ani-
versari La Xarxa ha organitzat 
un cap de setmana ple d’ac-
tivitats. Demà dissabte 17 de 
febrer,  a les 18.30 h, al Teatre 
Municipal l’Ateneu, The Pen-
guins, una banda fascinada 
pels ritmes caribenys presen-
tarà el seu concert, amb una 
bona colla de músics a l’esce-
nari.  Les entrades es vendran a 
partir de les 16.30 h al vestíbul 
de l’Ateneu. Tenen un preu de 5 
€ per als socis Xarxa i de 6 per 
als no socis. 
El diumenge dia 18 de febrer, 
la Rambla Sant Isidre s’omplirà 
d’espectacles, a partir de les 11 
del matí. Circ Xic fa un home-
natge als circs ambulants que 
anaven de poble en poble amb 
la seva proposta biCirc. 
A les 11.45 h arribarà El senyor 
de les baldufes de la companyia 
Penélope y Aquiles. El Senyor 
de les baldufes vindrà de llocs 

desconeguts per capturar-nos 
amb el seu misteri i presen-
tar-nos el seu univers ‘baldu-
fesc’.
Fèlix Brunet presentarà Bici-
cadabra a les 12.30 h. Un per-
sonatge singular que anirà fent 
màgia a les persones que es 
trobi pel carrer, tot conduint un 
tricicle amb música dixieland.  
A les 13.15, al Casal Popular Fo-
ment, Biel Rossell Pelfort pre-
sentarà Joan l’acompanyant, una 
breu adaptació d’El Lazarillo 
de Tormes (1554) dirigida per 
Paco Paricio, de Los titiriteros 
de Binéfar. L’obra se situa a casa 
del cec on el Joan (el Lazarillo) 
passa un munt de peripècies  

(1975). Al cim d’una muntanya 
hi viu el mecànic de bicicletes 
i inventor Teodor amb els seus 
amics: el pessimista mussol 
Lambert i el valent i optimista 
Sonny. Els tres construiran un 
cotxe de competició gegan-
tí, l’Il Tempo Gigante, per fer 
front al campió mundial de 
Fórmula 1. El preu de l’entra-
da és de 3 € i a la sortida de la 
sessió hi haurà una xocolatada 
gentilesa d’Scorpia.  

La Xarxa celebra els seus 40 anys amb un cap de 
setmana d’espectacles per a tota la família a Igualada

per distreure’s i no pensar en 
el tema que l’angoixa, la fam. I 
tot amb una bona dosi d’ironia 
i d’humor. Una obra artesanal i 
de creació pròpia d’aquest jove 
actor de 13 anys.
A les 2 del migdia hi haurà 
un vermut familiar al Casal 
Popular el Foment i la tarda 
serà cinematogràfica. A les 6, 
al Teatre Municipal l’Ateneu, 
hi haurà la projecció de  Gran 
Prix a la muntanya dels invents 

Biel Rossell

La proposta biCirc

The Penguins, música dissabte a la tarda a l’Ateneu

Agustí Coll, Eva Galtés i Jordi Dalmau, de Xarxa Igualada, 
acompanyats de l’alcalde Marc Castells en la presentació dels actes
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El Teatre de l’Aurora 
aposta aquest diven-
dres, dissabte i diu-

menge per l’òpera i ho fa apro-
ximant-la al públic amb una 
divertida òpera còmica amb 
un atractiu argument que ha 
unit al reconegut director i 
dramaturg Marc Rosich, amb 
la soprano coloratura Elena 
Martinell i la pianista Glòria 
Garcés. Martinell i Garcés 
protagonitzen un concert 
d’una qualitat musical excel-
lent que no deixarà a ningú 
indiferent.
Una soprano i la seva pianista 
han estat contractades per a 
un concert privat molt espe-
cial. Els clients, de gustos pe-
culiars, volen rebre el nou any 
amb música, però sense cap 
testimoni. Treballaran amb 
els ulls embenats. Després de 
les dotze campanades, però, 
el guirigall de la festa s’atu-
ra de cop. Quan es treuen la 
bena no queda ningú viu. Ha 
arribat la fi del món. Només 
han sobreviscut elles.
Àries de reservat és una òpe-
ra còmica que reuneix dues 
ànimes artístiques inquietes 
i poc ortodoxes: la soprano 
coloratura Elena Martinell i 
el director i dramaturg Marc 
Rosich, un creador que ha fet 
de la ironia un segell i de la 

bellesa una bandera. Glòria 
Garcés col·labora en aquesta 
ocasió com a pianista i parella 
còmica de la soprano. Rosich 
explica que “en gairebé tot el 
que faig combino la música, 
ja sigui culta o popular”
L’espectacle que ha despertat 
molt bones crítiques per allí 
on ha passat és una copro-
ducció del prestigiós Festival 
Temporada Alta de Girona 
recull un repertori basat en 
l’opereta vienesa i en arran-
jaments de valsos -per exem-
ple el Danubi Blau en una 
relectura delirant- i cantat 
íntegrament en alemany per 

Martinell, de qui Rosich ha 
aprofitat també tot el seu po-
tencial com a actriu còmica.

Soprano coloratura en 
escena
Les sopranos coloratures són 
molt poc habituals, tenen un 
tipus de veu que té la capaci-
tat d’executar successions de 
notes ràpides dins del registre 
vocal de soprano, en un estil 
ornamentat de manera que 
embelleix les melodies

Horari i venda d’entrades
Les representacions d’Àri-
es de reservat, tindran lloc 

“Àries de reservat”, una divertida opereta 
còmica al Teatre de l’Aurora

divendres 16 i dissabte 17 
de gener a les 21 h. i diu-
menge 18 de gener a les 19 
h.  Després de la funció de 
divendres, els espectadors 
podran compartir les seves 
opinions en una tertúlia que 
obrirem amb els membres 
de la companyia. Les entra-
des tenen un cost de 15 € i 
12 € (amb els descomptes 
habituals) es poden adqui-
rir per Internet i a la taqui-
lla del Teatre de l’Aurora (a 
la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
Més informació a www.tea-
treaurora.cat.  

Presentació del 
llibre “Operació 
urnes” de Laia 
Vicens i Xavi Tedó

Demà dissabte, a les 9 del vespre 
al Casino Foment, tindrà lloc la 
presentació del llibre Operació 
urnes, de Laia Vicenç i Xavi 
Tedó. L’acte, que comptarà amb 
la presència de l’autora, tindrà 
entrada lliure i és organitzat 
per Òmnium Cultural amb  la 
col·laboració del Casino Fo-
ment, l’Editorial Columna i la 
Llibreria Aqualata.
Aquest llibres és una crònica 
periodística de l’operació clan-
destí que va permetre que l’1 
d’octubre de 2017 a Catalunya 
hi hagués urnes als col·legis 
electorals i es pogués celebrar el 
referèndum d’autodetermina-
ció. Així, a partir del testimoni 
dels cervells de l’operació i dels 
seus principals protagonistes, 
molts d’ells amb pseudònim, 
descobrirem una història incre-
ïble que supera qualsevol relat 
de ficció.

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

Temporada 
2017 - 2018Anem al teatre!

SUGAR-Con faldas y a lo loco: Teatre COLISEUM
Dia 24 Març 2018     Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Coliseum Entrades Taules platea

SUGAR - Con faldas y a lo loco' és una comèdia musical per a tots els públics basada en la pel·lícula Con faldas y a lo loco, que ens transporta a Chicago 
dels anys 30. Dos músics de jazz són testimonis de la mort d'un ma�ós i es veuen obligats a fugir de la ciutat. 
La seva única opció és passa per disfressar-se de Daphne i Josephine i entrar a una banda musical formada íntegrament per dones. En aquesta 
orquestra coneixeran a Sugar i es dirigiran a Miami, escapant dels ma�osos que els persegueixen.
 

'SUGAR' ha obtingut Premi de la Crítica 2015, Premi Broadway World 2017, �nalista als Premis Max i quatre nominacions als Premis Butaca. Es 
representa al Teatre Coliseum amb 16 actors i 5 músics en directe, sent un dels musicals de referència dels últims anys s

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
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LLIBRES / LA VEU 

Es diuen Queralt, Ona, 
Anna, Carla, Andrés i 
Bruno. Són lectors de la 

Biblioteca Central d’Igualada 
i s’han convertit en els prota-
gonistes d’un reportatge del 
programa d’actualitat InfoK, 
del canal Super3. Un equip de 
periodistes va ser dilluns a la 
tarda a la Biblioteca per par-
lar amb aquests nens del llibre 
«Els Menjamitjons», de Pavel 
Srut, publicat per l’editorial 
Mosaics Llibres, que tots ells 
han llegit.
Aquest llibre, que es va pre-
sentar a la Biblioteca el mes de 
setembre passat en el marc del 
Mercat de Lletres, ha arribat 
aquest mes de febrer al cinema 
en una pel·lícula dirigida per 
la mateixa il·lustradora del lli-
bre, Galina Miklínová. Con-
cretament es podrà veure al 
festival Animayo, al Caixa 
Fòrumde Barcelona, el 17 de 
febrer i a l’Animac de Lleida 
el 25 febrer.

Els reporters de l’InfoK van re-
collir les impressions d’aquests 
nens sobre un llibre diferent i 
divertit que els ha entusias-
mat. «Els Menjamitjons» està 
protagonitzat per unes miste-
rioses i extravagants criatures 
que són les responsables que 
a tantes llars del món estiguin 
tots els mitjons desaparellats.
El reportatge s’emetrà el dijous 
22 de febrer a 2/4 de 8 del ves-

Un equip d’InfoK visita la Biblioteca 
per parlar amb petits lectors del llibre 
«Els Menjamitjons»

pre, a l’InfoK. Aquest és el pri-
mer i únic informatiu pensat 
per a nens de tot l’estat. S’emet 
en directe, de dilluns a dijous 
pel Super3, el canal infantil 
de Televisió de Catalunya. 
Va adreçat a qualsevol perso-
na que estigui interessada a 
conèixer millor l’actualitat, tot 
i que, en principi, està pensat 
perquè el mirin nens i nenes 
d’entre 8 i 12 anys.

TALLER / LA VEU 

Aprendre a desenvolu-
par una APP senzilla 
per mòbils amb siste-

ma Android, amb el progra-
mari APP Inventor, és l’ob-
jectiu del nou taller BiblioLab 
que ha organitzat la Biblioteca, 
gratuït i adreçat a joves i adults 
que vulguin introduir-se en 
el món del disseny d’aplica-
cions mòbils. El taller es farà 
el divendres 23 de febrer i 2 
de març en dues sessions de 
dues hores, que començaran a 
2/4 de 7 de la tarda. Les ins-
cripcions ja es poden fer a la 
Biblioteca i són gratuïtes. Es-
pecialistes de la Fundació Pere 
Tarrés seran els encarregats 
d’impartir aquest taller en què 
es recomana als assistents que 
portin el seu propi dispositiu 
mòbil Android i el seu propi 
portàtil, si en disposen.
Per al mes d’abril hi ha previs-
tos dos BiblioLabs més: un ta-
ller d’escriptura de records que 

es durà a terme els dissabtes 
21 i 28 d’abril al matí i un al-
tre de contes interactius que es 
farà per Sant Jordi, el dilluns 
23 d’abril, i que anirà adreçat 
a famílies amb nens d’entre 3 
i 12 anys.
Els BiblioLabs s’estan desen-
volupant a diverses bibliote-
ques de la Xarxa de Bibliote-

La Biblioteca ensenya a crear una 
APP per a Android en un nou taller 
BiblioLab

ques Municipals, promoguts 
per Diputació de Barcelona i 
responen a la voluntat de ca-
minar cap a un nou model bi-
bliotecari en què s’esperona la 
creació, la imaginació i es pro-
mou l’esperit científic i artístic 
dels usuaris, que esdevenen 
principals protagonistes de les 
activitats.

POESIA / LA VEU 

A la Biblioteca Camp 
de l’Arpa “Caterina 
Albert”, de Barcelo-

na, va tenir lloc el proppassat 
divendres dia 9 la presenta-
ció del llibre de poemes “Un 
tast de vida”, original de Josep 
Maria Puig i Tornabell.  Puig 
ha estat el darrer president 
de Poesia Viva de Barcelo-
na, abans de la seva dissolu-
ció que es va produir el juny 
del 2017. És el segon llibre 
d’aquest autor, el qual va de-
manar a l’igualadí que es res-
ponsabilitzés del muntatge. 
Ferrer ja havia escrit el prò-
leg, que va titular com: “Els 
miracles d’una vocació tarda-
na”. I és que Puig havia tingut 
una vida dedicada al mon in-
dustrial i al comerç, lluny de 
la poesia, la qual va descobrir 
seriosament en retirar-se. En 
aquesta presentació van reci-

tar, a més del propi autor, la 
poeta Maria Bonafont i l’ac-
tor Isidre Roca, fent costat a 
l’igualadí.
És sabut que el nostre col·la-
borador Jaume Ferrer, que des 
de finals de l’any passat, en la 
seva faceta d’escriptor publica 
un article a les nostres pàgines 
cada tres setmanes, té en la 
recitació una altra de les seves 
afeccions. Des de molt jove, i 
encara avui, la ve practicant. 
La darrera mostra, a Igualada, 
va ser la setmana passada en 
l’acte de recuperació de la me-
mòria de l’igualadí d’adopció 
Josep Vidal Cadellans (Premi 
Nadal de novel·la, convocatò-
ria del 1958, fallada la nit de 
Reis del 1959). La sessió va te-
nir lloc a l’AUGA, en un guió, 
esplèndid, d’Òscar Jorba. 
Ferrer va recitar al costat de 
l’actor Joan Valentí i després 
d’una intervenció de  l’escrip-
tor  Carles M. Balsells. 

L’igualadí Jaume Ferrer, 
a la Biblioteca Caterina 
Albert de Barcelona

CULTURA / LA VEU 

El proper dimarts 20 de 
febrer tindrà lloc la 
sessió de recepció del 

membre numerari de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, Jaume 
Mensa Valls. L’acte serà a les 7 
de la tarda a la sala Prat de la 
Riba de l’IEC.
El discurs de recepció de Jau-
me Mensa i Valls es titularà 
«L’Institut d’Estudis Catalans 
i els estudis arnaldians (1907-
2016)» i serà respost per Jau-
me de Puig i Oliver, membre 
emèrit de la Secció de Filoso-
fia i Ciències Socials.
Jaume Mensa i Valls -igua-
ladí- és professor titular de 
Filosofia Medieval de la Uni-
versitat Autònoma de Barce-
lona i membre numerari de 
l’Institut d’Estudis Catalans 
(Secció de Filosofia i Ciències 
Socials).
Llicenciat i doctor en Filoso-
fia per la UAB, llicenciat en 
Teologia sistemàtica per la 
Facultat de Teologia de Cata-

Recepció de Jaume 
Mensa com a membre 
numerari de l’Institut 
d’Estudis Catalans

lunya i diplomat en Paleogra-
fia i Arxivística per la Scuo-
la Vaticana di Paleografia, 
Diplomatica e Archivistica 
(Archivio Segreto Vaticano). 
És director de la revista En-
rahonar. Quaderns de filo-
sofia (UAB) i membre del 
consell de redacció de la Re-
vista Española de Filosofía 
Medieval, del consell asses-
sor de la «Bibliotheca Philo-
sophorum Medii Aevi Cata-
loniae» i del comitè científic 
de l’Aula Lul·liana.
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CINEMA / LA VEU 

Un any més la Bibliote-
ca Central d’Igualada 
anima els seus usu-

aris a fer la travessa dels Os-
car i encertar els guanyadors 
de cada categoria. La novetat 
d’aquest concurs és que torna 
a haver-hi la categoria infantil, 
en què els més petits podran 
votar i intentar endevinar 
quina pel·lícula d’animació 
s’endurà enguany l’Oscar. En 
la categoria d’adults hi haurà 
dos premis: entrades per al 
Cinema Ateneu i entrades per 
a les sessions del Cineclub, 
gràcies al seu patrocini. El 
guanyador infantil s’emporta-
rà un DVD infantil d’estrena 
gentilesa de la botiga Posa’l 
Disc d’Igualada.
Les butlletes ja es poden om-
plir i dipositar a la parada de 
cinema que s’ha posat al ves-
tíbul de la Biblioteca, i hi ha 
de temps fins al dia 3 de març, 
ja que el dia 4 se celebrarà la 
cerimònia cinematogràfica a 

Los Angeles. En la categoria 
d’adults s’ha de votar el millor 
actor, actriu, director i pel·lí-
cula. Així, els títols que opten a 
la preuada estatueta són: «Call 
me by your name», «El instan-
te más oscuro»; «Dunkerque», 
«Déjame salir»; «Lady Bird», 
«El hilo invisible», «Los arc-
hivos del Pentágono», «La for-
ma del agua» i «Tres anuncios 
en las afueras». En la categoria 

Torna el concurs «Encerta els Oscar» 
de la Biblioteca, amb entrades per al 
cinema de premi

infantil els participants hau-
ran d’escollir entre els cinc 
títols que opten als premis 
d’enguany: «Coco», «El pan 
de la guerra», «Loving Vin-
cent», «Ferdinand», «El bebé 
jefazo». Totes aquestes pel·lí-
cules s’acabaran incorporant 
al fons de cinema de la Bibli-
oteca tan bon punt surtin en 
DVD, i així els usuaris se les 
podran endur en préstec.

CINEMA / LA VEU 

El passat dimarts, a la 
Sala de Socis de l’Ate-
neu, es projectà el curt 

documental Bref (2013) de la 
directora Christina Pitouli. 
La projecció estava emmarca-
da com activitat per comme-
morar el Dia Internacional de 
Tolerància Zero amb la MGF. 
L’activitat s’inicià amb diver-
ses explicacions per part de 
representants de Metges del 
Món (productors del film) 
des d’una vessant de la salut 
i una altra per part de Laura 
Riba, tècnica en cooperació i 
desenvolupament, que ho va 
fer més des de l’àmbit soci-
ocultural.
El curt documental, sense cap 
mena de veu en off, pretén 
ser l’altaveu de diverses dones 
africanes –residents a l’Estat 
Espanyol- i que han estat víc-
times de la mutilació genital 
femenina (MGF). Les seves 
vivències, opinions, contra-
diccions i realitats –també, en 
ocasions, contraposades- ens 

mostren la complexitat d’un 
tema en què s’hi mesclen l’he-
rència cultural i el respecte 
vers els drets humans.
Després de la projecció de 
Bref (que en francès col·lo-
quial vol dir “prou, sufici-
ent”…) hi hagué un posterior 
-i interessant- col·loqui amb 
el assistents, per part de les 
ponents. Un debat d’aquells, 

‘Pantalla oberta’ projecta “Bref ” per 
erradicar la pràctica de la MGF 

imprescindible, per generar 
converses i fer pensar sobre 
una pràctica que han sofert 
més de 200 milions de nenes i 
dones, segons la OMS 
La sessió era organitzada 
per ‘Pantalla Oberta’, Sani-
tat i Salut Pública de l’Ajun-
tament d’Igualada, el Pla 
d’Igualtat de Gènere de la 
MICOD i Metges del Món.

CULTURA / LA VEU 

Tarda de dilluns de Carnes-
toltes. Festa a moltes escoles 
de l’Anoia i molts infants a 
càrrec d’avis o pares.
La proposta d’AUGA de fer 
una sessió que interess és  als 
dos col·lectius va ser un èxit 
rotund. Va ser un èxit gràcies 
a la presència de “La Compa-
nyia del Príncep Totilau” que 
va presentar el seu especta-
cle MONSIEUR CROCHE. 
Una interpretació en directe 
al piano del Clar de Lluna de 

Debussy i els actors, titelles 
i màscares evolucionant da-
vant una pantalla amb belles 
imatges de paisatges i fons 
marins. Un gaudi per als  ulls 
i les orelles sobre una posada 
en escena mil·limetrada.
Una creació plena de respec-
te vers els infants i els grans 
corresposta per un silenci ab-
solut de nenes i nens que ocu-
paven pràcticament la meitat 
d’un teatre de l’Ateneu ple.
I el proper dilluns el docu-
mentalista Lluis Carrizo s’es-
trena a AUGA . 

Èxit en una tarda 
diferent A L’AUGA

DISSENY / LA VEU 

Els alumnes del cicle formatiu 
d’Artesania de Complements 
de Cuir i els del curs monogrà-
fic de pell de l’Escola Municipal 
d’art i disseny Gaspar Camps 
d’Igualada van visitar l’empresa 
Igualadina de curtits Fontane-
llas i Martí. Durant la visita, els 
alumnes van poder observar el 
procés de producció complet 
que realitza l’empresa, des dels 
treballs de ribera fins l’acabat 
final de la pell. 
La possibilitat de que disposa 
l’Escola municipal d’art i dis-
seny Gaspar Camps d’accedir 
a empreses del sector dels cur-
tits, tan importants com Fonta-
nellas i Martí, suposa un valor 
afegit pel projecte formatiu dels 
cursos que ofereix la Gaspar 
vinculats al sector de la pell. Els 
alumnes tenen l’oportunitat de 
conèixer de forma molt pràctica 
i directa les característiques de 
la matèria prima que protago-
nitza la seva formació dins el ci-
cle professionalitzador d’Artesa-

nia de Complements de Cuir.
L’escola municipal d’art Gaspar 
Camps d’Igualada ofereix ense-
nyaments oficials professiona-
litzadors en l’àmbit del disseny, 
concretament en les especiali-
tats de disseny gràfic i disseny 
en pell. És l’única escola de 
Catalunya que imparteix cicles 
formatius reglats, amb titulació 
oficial del Departament d’En-
senyament, en disseny en pell, 
concretament el cicle formatiu 
d’Artesania de Complements de 
Cuir, cicle formatiu vinculat a la 
moda i la pell únic a Catalunya 
amb titulació oficial que ofereix 
l’escola municipal d’art i dis-
seny Gaspar Camps d’Igualada, 
coneguda com La Gaspar. 
Dins aquest cicle s’imparteix el 
mòdul de Taller de pell on es 
treballa de forma pràctica dins 
un taller, a la mateixa escola, 
equipat amb altes prestacions i 
dotat de l´última tecnologia així 
com de tot el material artesa-
nal necessari per confeccionar 
qualsevol tipus de producte en 
pell de forma professional.  

Els alumnes de disseny en 
pell de la Gaspar visiten 
Fontanellas i Martí



Nissaga de futbolistes

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Els germans Francesc i Vicenç 
Bou Bou foren dos jugadors 
del CF Igualada que, posterior-

ment, van entrenar.
El Paco preparà els juvenils i infantils.
Feu una tasca de promoció de nous 
jugadors de l’equip titular. Era home 
paternal, atent i afable. Tot un mestre. 
El seu treball donà fruits esplendoro-
sos.
El Vicenç figura, per dret propi, en la 
història del club. Agafà les regnes de 
l’equip en hores difícils. Feu una labor 
digna de tot elogi. El segon de la nis-

saga Bou portà a terme el càrrec amb 
dedicació i efectivitat.
Ambdós germans figuren en l’histori-
al de l’Igualada, en diverses tempora-
des, però la de 1960-61 feren que els 
colors blau i blanc tornessin a militar 
a la Tercera Divisió
La nissaga donà, encara dos futbo-
listes més, amb els dos germans més 
petits, als quals recordem de quan 
formaven part dels cantors de l’Esco-
lania de la parròquia de Santa Maria, 
en els darrers anys quaranta del segle 
passat, compartint cultura i esport. 

CULTURA  |  45Divendres, 16 de febrer de 2018

Francesc BouVicenç Bou

MÚSICA / LA VEU 

La Coral de Santa Maria 
d’Igualada, celebrà un 
any més el Dijous Llar-

der —enguany 8 de febrer—, 
amb un complet sopar elabo-
rat pels propis cantaires. Tam-
bé el Concurs de Disfresses 
Capilars en la seva sisena edi-
ció. Tot plegat amb l’habitual 
ambient festiu i cordial. Hi as-
sistí Maribel Cuadras, regido-
ra municipal de Govern Obert 
i Ensenyaments Artístics, fou 
la convidada d’honor.
Concepció Cuadras i Elisabet 
Puñal s’encarregaren de coor-
dinar la trobada gastronòmi-
ca, que comptà amb l’aporta-
ció activa de vint cantaires. No 
hi mancà una gran varietat de 
truites casolanes, embotits i 
una selecció de pastissos d’ela-
boració artesanal, regat amb 
refrescos, vi, cava i licors.
Una trentena de cantaires 

participaren en el Concurs de 
Disfresses Capilars, resultant 
premiats per votació popular, 
amb el primer premi: el tercet 
“Carnaval de Venècia” format 
per Pietat Merino, Milagros 
Sucarrats i Roser Viadiu. El 
segon premi correspongué 
a la disfressa “Conillet de la 
sort” de Coni Torrents. I el 
tercer premi se l’endugué el 
quartet “Dijous Llarder” de 
Teresa Calaf, Concepció Cua-
dras, Maria Montraveta i Jau-
me Vila. Els premiats reberen 
el diploma corresponent i un 
simbòlic obsequi.

Primer miserere
El proper divendres 16, la 
Coral de Santa Maria parti-
ciparà en els cants del primer 
miserere al sant Crist d’Igua-
lada, que començarà a ¾ de 
8 del vespre a la basílica, i 
comptarà amb l’acompanya-
ment a l’orgue de Lluís Victori.

La Coral de Santa Maria celebrà el 
Dijous Llarder i el VIè Concurs de 
Disfresses Capilars

Tresors de la lírica
Avancem, que el dissabte 17 
de març, a les 8 del vespre a 
l’església de la Soledat, amb el 
títol de “Tresors de la lírica”, 
tindrà lloc un selecte concert 
d’àries i duets de sarsueles i 
òperes famoses, a càrrec de la 
soprano Laia Camps i el tenor 
Joan Martínez-Colàs. Escolta-
rem peces que han fet histò-
ria com “La Traviata”, “Can-
çó d’amor i de guerra” o “La 
verbena de la Paloma” entre 
d’altres. L’acte està organitzat 
per la Coral de Santa Maria i 
l’Ajuntament d’Igualada.
El preu de l’entrada serà de 
10 euros, i es poden adquirir 
anticipadament a qualsevol 
membre de la Coral. Per tal 
d’aconseguir una vessant di-
vulgadora i apropar aquest re-
pertori al gran públic, els nois 
i noies fins a catorze anys tin-
dran l’entrada gratuïta.

DISSENY / LA VEU 

El dimecres 7 de febrer es 
va realitzar la Master-
class titulada “Els po-

ders del disseny. Per superhe-
roines i superherois” a càrrec 
de Xavier Vives i Sabaté i orga-
nitzada per l’escola municipal 
d’art i disseny Gaspar Camps 
d’Igualada.
El més d’un centenar d’alum-
nes de la Gaspar així com el 
personal docent del centre van 
tenir el plaer de presenciar la 
seva darrera classe en format 
MasterClass, en motiu de la 
seva recent jubilació.
Xavier Vives i Sabaté és llicen-
ciat en Filosofia per la Univer-
sitat de Barcelona i diplomat 
en Disseny Industrial. Treba-
lla com a il·lustrador, va ser 
professor de l’escola Massana, 
director de l’escola d’art d’Igua-
lada i, fins el mes passat, pro-
fessor de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny Gaspar Camps, 
d’Igualada. Ha publicat L’ermi-
tà (1998) i Per un disseny mí-
nim (2010) així com diversos 
articles comentaris i crítiques 
relacionats amb l’art i el dis-
seny. Ha exposat en diverses 
ocasions els seus treballs de 
gran qualitat i sensibilitat ar-
tística.
La directora de la Gaspar, Ra-
quel Camacho, en nom del 
professorat i membres del PAS, 
li va dedicar unes paraules de 
reconeixement públic, agraint-
li tots aquests anys de dedi-
cació, entrega i implicació a 
l’escola al llarg de la seva vida 
professional, transmetent no 

només coneixement, sinó tam-
bé valors de la màxima impor-
tància per al creixement perso-
nal i cultural de l’alumnat.
Xavier Vives a la MasterClass 
va parlar dels 5 poders del dis-
seny, així com de les seves fun-
cions indicatives i simbòliques. 
El poder 1 “l’objecte emoci-
onalment amable millora les 
destreses i competències”, el 
poder 2 “un bon disseny ani-
quila els monstres culturals”, 
el poder 3 “unes funcions in-
dicatives ben dissenyades ens 
faciliten la vida”; el poder 4 
“un bon disseny pot salvar vi-
des”, i per últim el poder 5 “El 
disseny té eines per facilitar la 
comprensió de nous concep-
tes, tecnologies i innovacions; 
és inclusiu”.
La MasterClass va finalitzar 
amb la frase de Franklin D. 
Rossvert “Un gran poder com-
porta una gran responsabili-
tat”. Xavier Vives va concloure 
dirigint-se als alumnes “el dis-
seny no canviarà la humani-
tat, però pot afectar a la vida 
d’una persona i això és sufici-
ent responsabilitat perquè com 
a estudiants de disseny i futurs 
dissenyadors es prenguin cada 
cosa que dissenyen com una 
cosa important”.
 

Masterclass de Xavier 
Vives a la Gaspar 



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

AIDART al Teatre de l’Aurora, o el fantàstic despertar de la  
creativitat i les habilitats pictòriques d’uns quants 
components de l’Associació Salut Mental Catalunya Anoia

E l Teatre de l’Aurora acull des del passat di-
vendres, 9 de febrer,  una fabulosa exposició 
d’obres pictòriques d’uns quants components 

de l’Associació Salut Mental Catalunya Anoia; una 
colorista mostra de pintures sobre tela confecciona-
des a iniciativa d’un taller d’arts plàstiques –conduït, 
cada dijous, per l’artista igualadina Núria Riba- que 
es proposa de fomentar la lliure expressió de les 
emocions més creatives i artístiques que brollen del 
cor i del pensament d’un grup de persones afectades 
en matèria de salut mental. Si bé, amb aquestes ses-
sions, altrament classes d’Happening, un col·lectiu 
de novells artistes han viscut l’entusiasta despertar 
de la seva creativitat i unes significades habilitats 
en el domini de la tècnica pictòrica; allò més gran 
que s’obté d’una mirada atenta a aquestes obres és la 
grandesa que fa que cada autor/a -des de les seves 
pròpies competències- hagi pogut expressar i també 
manifestar tot el que necessitava  comunicar.
Òbviament, endemés; de l’exposició se n’entreveu 

una molt generosa voluntat –per part dels artis-
tes- de compartir aquestes realitzacions, així com 
una complaent satisfacció pel fet d’haver gaudit de 
l’oportunitat de plasmar unes fins ara potser callades 
inquietuds. Efectivament, de la mà de professionals 
de l’Associació, aquests artistes han aconseguit -a 
propòsit de la seva participació en aquest esdeveni-
ment- sentir-se realitzats amb totes les activitats del 
seu dia a dia, bo i exterioritzant amb plena naturali-
tat les seves circumstàncies i les seves facultats 
Al capdavall, a banda que hi sobren més paraules; 
en cap cas no es pot passar per alt el pes especí-
fic del poder rehabilitador que  a tots els artistes 
els concedeix aquesta exposició en fer pública la 
seva obra; àdhuc subratllant que actes com aquest 
possibiliten una correcta sensibilització pública a 
l’hora de lluitar i sensibilitzar a tothom contra l’es-
tigma “malaltia mental”, cara a una total inclusió 
social i sempre a fi que aquestes persones puguin 
conquerir una saludable qualitat de vida.

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

COL.LECTIVA 
D’ARTISTES 
POBLATANS
Exposició de les obres dels pintors i 
pintores poblantans per les festes de 
la Candelera
Del 2 AL 17 de febrer a la sala d’ex-
posicions de la Pobla.

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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Rua de Carnaval i XXXIII Concurs Infan-
til de Disfresses Camp del Rei.  
Dissabte, a partir de 2/4 de 5 de la tarda 
de la plaça de Can Papasseit.

VISITA GUIADA
La Llacuna 

Visites guiades a «La Llacuna emmuralla-
da», un recorregut pels carrers del nucli 
principal d’aquest municipi anoienc que es 
comença a desenvolupar a partir del segle 
XII,.  
Dissabte a les 12 del migdia a l’Oficina de 
Turisme de l’Anoia.

DIUMENGE 18  

TEATRE
Igualada 

Per celebrar el 40è aniversari de La Xarxa/
Rialles es projectarà la pel·lícula noruega 
del mecànic de bicicletes i inventor Teodor 
“Grand Prix a la muntanya dels invents”.  
Diumenge  a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE I MÚSICA
Igualada 

“Àries de reservat”. Una òpera còmica molt 
especial que uneix al director i dramaturg 
Marc Rosich amb la soprano Elena Mar-
tinell i la pianista Glòria Garcés.  
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

TEATRE
Capellades 

“L’Auca del senyor Esteve” amb Quatre per 
Quatre Teatre de Granollers.  
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

VISITA GUIADA
Veciana 

Art Ecclesia: descobreix el patrimoni reli-
giós de l’Anoia. Visita al Centre d’Interpre-
tació del Patrimoni Religiós de la Comarca 
de l’Anoia,.  
Diumenge a partir de les 11 del matí a l’es-
glésia de Santa Maria de Segur.

DILLUNS 19 

CONFERÈNCIA-PROJECCIÓ
Igualada 

Lluís Carrizo. “El patrimoni àudiovisual: 
Història i memòria”.
Vivim en un temps en què les imatges en 
moviment són el vehicle principal amb el 
qual s’explica el relat del nostre present. 
Organitza AUGA

Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

SARDANES
Calaf 

Curset “Disfrutar de les sardanes” a càrrec 
dels Sardanistes de Calaf.  
Dilluns a les 9 del vespre a la sala d’ex-
posicions.

DIMARTS 20 

MÚSICA
Capellades 

AUDICIONA’T. Duet de violoncel i piano 
amb Blai Bosser Toca, violoncel i Eudald 
Buch Torrents, piano que interpretaran 
obres de Brahms, Haydn i Dvorâk.
Dimarts a les 9 del vespre a l’auditori de 
l’Escola de Música.

DIJOUS 22

E-BIBLIO
Igualada 

Les biblioteques de Catalunya ofereixen 
el servei de préstec de llibres electrònics. 
Només et cal el carnet de la Biblioteca per 
utilitzar-lo. Vols saber com descarregar-te 
els llibres? Doncs vine al taller. .
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació de “La paret de les mentides”.
El capelladí Franc Guinart presenta un 
recull de contes il·lustrat cadascun per ar-
tistes capelladins. La presentació anirà a 
càrrec d’Eduard Creus.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “El risc més gran” 
de Laura Pinyol. Presentaran l’acte la pe-
riodista Marina Llansana i el director del 
diari AnoiaDiari Toni Cortés
Amb la presència de l’autora.
Dijous a les 2/4 de 8 del vespre a la Lli-
breria Aqualata.

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 

Conegut pel programa de TV3 Ja t’ho fa-
ràs, en Rafel Vives presenta dos llibres on 
convida a donar una segona vida als ob-
jectes més quotidians... O més inesperats. 
Parlarà de treballs manuals, tendències...
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

DIVENDRES 16 

HORA DE CONTE I TALLERS
Igualada 

“Un conte, un aliment”. A càrrec dels alum-
nes del CFGS d’educació infantil de l’Aca-
dèmia Igualada. Tarda solidària en què els 
alumnes explicaran contes i faran tallers 
adreçats als infants a canvi d’aliments per 
al Banc de Queviures d’Igualada.  
Divendres  a les 5 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

TEATRE I MÚSICA
Igualada 

“Àries de reservat”. Una òpera còmica molt 
especial que uneix al director i dramaturg 
Marc Rosich amb la soprano Elena Mar-
tinell i la pianista Glòria Garcés.  
Divendres  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

DIVENDRES DE CINE
Piera 

“Mucho ruido y pocas nueces” Cicle de 3 
sessions cinematogràfiques entorn un ma-
teix fil conductor que les uneix entre si; el 
reflex d’unes condicions socials i culturals 
on la dona n’és protagonista.  
Divendres  a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca.

ANIMAL PARTY
Calaf 

La festa més animal. Vine disfressat.  
Divendres  a 2/4 d’11 de la nit al pàrquing 
de l’Antiga Serradora.

TALLER
Els Hostalets de Pierola 

Taller de cuina “Descobreix el xató.  
Divendres  a 2/4 de 6 de la tarda al Punt 
Jove.

CINEFÒRUM
Capellades 

Projecció de la pel.lícula “Estiu 1993”.  
Divendres  a les 8 del vespre a la sala Pa-
per de Música.

DISSABTE 17 

TALLER FAMILIAR EN ANGLÈS
Igualada 

Saint Valentine’s special workshop
Taller relacionat amb aquesta celebració.  
Dissabte  a 2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central.

TEATRE
Igualada 

40è aniversari de La Xarxa
54.46 Reggae per a xics ràdio amb The 

Penguins. Un veritable concert en directe 
amb 11 músics a l’escenari i gaudir de la 
música, l’humor i la pedagogia, que han fet 
de The Penguins un dels grups de referèn-
cia a casa nostra.  
Dissabte  a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE I MÚSICA
Igualada 

“Àries de reservat”. Una òpera còmica molt 
especial que uneix al director i dramaturg 
Marc Rosich amb la soprano Elena Mar-
tinell i la pianista Glòria Garcés.  
Dissabte  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Operació urnes” de 
Laia Vicens i Xavi Tedó. Crònica periodís-
tica de l’operatiu clandestí que va perme-
tre que l’1 d’octubre del 2017 a Catalunya 
hi hagués urnes als col·legis electorals i es 
pogués celebrar el referèndum d’autode-
terminació.  
Dissabte  a les 9 del vespre al Casino Fo-
ment.

TEATRE PER A INFANTS
Piera 

“Maure el dinosaure”. Teatre Nu presenta 
aquest espectacle que juga amb els objec-
tes i que viatja constantment de la imagi-
nació a la quotidianitat, de les pors a les 
certeses, dels somnis a les realitats.  
Dissabte  a les 6 de la tarda al Teatre Fo-
ment.

FESTA DEL PELLOFA
Calaf 

Animació infantil, gran rua del Pellofa, 
pregó, correbars i gran ball de disfresses.  
Dissabte, matí, tarda i nit. en diversos es-
pais de Calaf

CARNAVAL
Òdena 

Rua de Carnaval amb la xaranga Ho Peta. 
animació i berenar de xocolata amb me-
lindros.  
Dissabte, a partir de les 5 d ela tarda amb 
sortida del Parc de la Font.

CARNAVAL
Vilanova del Camí 

Rua de Carnaval, pregó, actuacions musi-
cals amb Raggatunning” (Covers de tots 
els èxits actuals) i Dj’s tota la nit!! i concurs 
de disfresses.  
Dissabte, a partir de 2/4 de 9 del vespre 
a la cantonada de l’escola Joan Maragall.

CARNAVAL INFANTIL
Vilanova del Camí 
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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





PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Habilitat del vers d’adequar-se a la tessitura / 2. Radiada per via electo-
ral. Enterri les víctimes com en Poe, d’esquena a la paret / 3. Cap de llista. Alguna cosa té aquest 
pati que ningú hi vol anar. Un valencià al cotxe / 4. Cau en mala posició. Signe que representa el 
6 o un jugador de bàsquet a can Semon / 5. Abandó del corredor de fons al Pirineu. La fadrina 
hi va cantant i l’Antònia hi canta davant / 6. Un per mil. Confiscació per ordre de comissaria. 
Para taula / 7. A la rifa és un qualsevol. Esculpits com angelets / 8. Tan i tan baixa que no dóna 
la cara. L’Elisenda amb faldilla curta?: faci-la fora de la competició / 9. Modifiquin la solució. 
Escassa cilindrada / 10. La filla disfressa de jugador d’escacs. I aquest li fa costat, perquè s’hi 
enganxi / 11. Capdevila. Instal·lo el cinèfil. Es llança a la sopa de tant sec / 12. Mos dissimulat, 
car som estranys. Rotació completa durant el salt / 13. Llaminadures amb aspecte de llumins. 
Pal de baralla donat a la prostitució.

VERTICALS: 1. Imaginària sirena en una tina regalimant mel per la sina. Delerós d’alterar el 
való / 2. Toc final de Patum. És cosa de l’ajuntament, com un altre qualsevol. Empresa inex-
pandible / 3. Unitat de mesura del calze. Difama amb ganes de fer mal / 4. Visat sense limita-
cions. És clavat al document nacional. Entrant en matèria / 5. Explorador de les interioritats 
de l’home. Assajada lloança de l’Eulogi / 6. La gota que vessa del got. Torni a entrar a la casa, 
però per sota. Indicis de minusvalia / 7. Impuls que empeny a trobar en Freud sensual. En Pau 
Riba també els cantava, però torrat / 8. Velles jornades de març. Tot de canalla que no ha vngut 
al món / 9. Pel·lícula americana per veure a casa. Contribueixo a la saturació urnamentària / 
10. Centre al Park. Llei de Moisès relativa a la pavimentació. Centre al porc, que val més / 11. 
Categoria que dóna la biologia sempre que siguis viu. Ficant aigua a la piscina com cal, o sigui 
començant per baix / 12. Versos com aquests, / comptats amb els dits, / segons com de llargs.

 

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
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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

Els imprescindibles
de l’Anoia

Avui us parla-
rem del nos-
tre vi negre 
“G r a mu nt” 
elaborat amb 

la varietat Syrah procedent 
de les vinyes de Cal Gra-
munt, conreades de forma 
ecològica a 400m sobre el 
nivell del mar en la població 
de La Torre de Claramunt. 
Amb una orientació ideal 
situada als costers d’aquest 
indret  amb continguts d’ar-
gila i sorra sobre un llit de pe-
dra calcària, idoni pel Syrah.

Així ens arriba el raïm collit 
a mà i seleccionat gra a gra 
en una taula de tria, s’inicia 
un procés de maceració que 
dura aproximadament 20 
dies durant el qual realitza-
rà la fermentació alcohòlica. 
Aquest procés, té lloc en di-
pòsits d’acer inoxidable utilit-
zant la tècnica del barret sub-
mergit. Passat aquest temps, 
es fa una lleugera filtració 
abans d’embotellar.
 
El nostre vi, procedeix de 
l’anyada del 2015 la qual es 
caracteritza per la baixa plu-
viometria durant el període 
vegetatiu que va comportar 
una reducció significativa de 
la producció de raïm i una 
sanitat que ha resultat impe-
cable. Les altes temperatures 
durant el mes de juliol i prin-
cipis d’agost van provocar 
un avançament de la collita 
de les varietats blanques i en 
contraposició, les pluges de 
principis de setembre acom-
panyades d’una baixada de 
les temperatures i de l’entra-
da del vent sec del nord, van 
permetre una maduració òp-
tima de les varietats negres.

 
Sensacions:
Vista: Color cirera amb refle-
xos violacis.
Nas: Bona intensitat aromàti-
ca on ressalten les aromes de 
violeta, fruita negra madura 
com móres o prunes amb es-
peciats característiques de la 
mateixa varietat Syrah.
Boca: Recorda a aromes de 
fruita madura amb un punt 
de salobre atrevit. Amb un 
final frec i modern.
Volum: 13,5%
 
Harmonies:
Molt versàtil, utilitzat per 
acompanyar plats fets al forn, 
guisats i algun formatge. A la 
vegada, molt apte per plats 
frescos, com pastes, arros-
sos, peixos blaus crus i cui-
nats. També molt amant dels 
aperitius i les estones mortes 
a mitja tarda.
 
Des de Pla de Morei, els  acon-
sellem que la temperatura de  
servei sigui entre els 16 i 18ºC. 
Esperem que el gaudiu tant 
com nosaltres i no us oblideu 
que el podeu comprar a tra-
vés de la nostra pàgina web 
ww.plademorei.com i que ens 
podeu seguir a les nostres xar-
xes socials.
 
Salut

Mercè Sangüesa 
Viticultora de la finca 

ecològica Pla de Morei

Gramunt 
Syrah
2015

Pla de Morei
www.plademorei.com



Un dia de noces
A Tous •  C’est la vie!

RAMON ROBERT / 

S’estrena una pel·lícula dels direc-
tors francesos Eric Toledano i 
Olivier Nakache, prou coneguts  

després de l’èxit aconseguit amb els seus 
anteriors treballs: Intocable i Samba. La 
seva nova pel.lícula, una altra comèdia, 
porta el títol de C’est la vie i compta amb 

un repartiment coral compost pels ac-
tors francesos Jean Pierre Bacri, Gilles 
Lellouche, Jean-Paul Rouve i l’actriu ca-
nadenca Suzanne Clément.
La comèdia basa el seu argument en un 
casament de luxe en un castell francès 
del segle XVIII. Però el casament se’ls 
en va de les mans als seus responsables. 
La pel·lícula narra els secrets del casa-
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Segona setmana en cartell
A Igualada i a Montbui •  Tres anuncios en las afueras

RAMON ROBERT / 

C al insistir: Tres anuncios en las 
afueras és una pel.lícula excel-
lent. La setmana passada es 

va veure als cinemes Mont-Àgora de 
Santa Margarida de Montbui. I aques-
ta setmana, a més de seguir-se projec-
tant a Montbui, també es pot veure a la 
pantalla de l’igualadí Ateneu Cinema.  
Aquesta pel.lícula ha estat premiada 
en diversos festivals i fa poc l’han no-
minada a 7 premis Oscar, incloent-hi 

els de millor pel·lícula i millor actriu, 
o sigui Frances McDormand, a la que 
potser alguns recorden pel seu paper 
de sheriff embarassada en la pel.lícula 
dels germans Coen Fargo. 
A Tres anuncios en las afueras Fran-
ces McDormand interpreta a Mildres 
Hayes, una dona de 50 anys, plena 
de dolor i ira, la qual inicia pel seu 
compte una guerra contra la policia 
del seu poble, en considerar que no 
fan prou per resoldre el cas de l’as-
sassinat de la seva filla.

L’origen de tot
El racó del Cineclub •  Lumière

RAMON ROBERT / 

E l dijous 22 de febrer, a l’Ateneu 
Cinema, el Cineclub presen-
ta la producció francesa del 

2016 Lumière!, dirigida per Thierry 
Frémaux, a les 20 h en versió origi-
nal amb subtítols. No sé si definir el 
film, dirigit i comentat pel director 
del Festival de Cannes i de l’Institut 
Lumière, com un documental. 
Forma part d’un seguit d’iniciatives 
que, l’any 2015, celebraven el 120è 
aniversari de la primera projecció 
cinematogràfica de la història a càr-
rec dels germans Louis i Auguste 
Lumière. El que van fer Frémaux i 
els seus col·laboradors va ser selec-

cionar 114 de les més de 1.400 pel-
lícules dirigides pels inventors del 
cinema, restaurar-les en 4K i pre-
sentar-les al públic actual. Allò que 
al seu moment va ser quelcom mà-
gic roman ara com una visió única 
de França i el món en els inicis de 
l’era contemporània, i demostra que 
allò que van fer els germans Lumière 
va ser molt més que una atracció de 
fira, doncs també van posar les bases 
del setè art i el seu llenguatge. Però 
el més sorprenent de Lumière! és 
que aconsegueix igualment recupe-
rar aquella màgia dels orígens. No és 
una pel·lícula qualsevol, és una ex-
periència, el re-descobriment d’un 
descobriment inigualable

ment des de la perspectiva del personal 
de càtering, el fotògraf i un disc-jockey. 
Max ha organitzat centenars de noces 
durant anys i ara prepara el casament 
de luxe en un castell. Ha coordinat tot 
perquè la celebració sigui un èxit: cam-
brers, orquestra, menú, musica, decora-
ció floral ... Però el resultat penja d’un fil 
cada moment de felicitat i emoció pot 

convertir-se en desastre o caos.
Pletòrica d’episodis jocosos i divertits, 
la nova pel.lícula d’Eric Toledano i Oli-
vier Nakache és resolta amb agilitat i 
perícia, orquestrant-se diverses trames 
i subtrames en les abunden els acudits 
i els tons humorístics més variats, que 
van des de humor de broc gros al sar-
casme més agut.



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..

A WAR
Dinamarca. Drama bèl·lic. De Tobias Lindholm. Amb So-
ren Novotny, Donar Salim, Pilou Asbaek. 
. El comandant Pedersen es debat entre el compliment dels 
reglaments militars, la seva responsabilitat davant els seus 
homes i els civils afganesos i el seu desig de tornar a casa 
amb la seva dona i els seus tres fills

. 

TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS
Estats Units – Regne Unit. De Martin McDonagh. Amb 
Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell
Mildred Hayes, una dona de 50 anys, ha perdut a la seva 
filla, ja que ha estat assassinada, Mildred decideix iniciar pel 
seu compte una guerra contra la policia del seu poble de 
Missouri, en considerar que no fan prou per resoldre el cas 
i fer justícia. Nominada a 7 Oscar

.

C´EST LA VIE
França. Comèdia. De Olivier Nakache, Eric Toledano. 
Amb Jean-Pierre Bacri, Vincent Macaigne, Kévin Azaïs, 
Eye Haidara.. 
Un casament de luxe en un castell francès del segle XVIII 
se’ls va de les mans als seus responsables. La pel·lícula narra 
els secrets del casament des de la perspectiva del personal de 
càtering, el fotògraf i el DJ. 

.  

LUMIÈRE, COMIENZA LA AVENTURA
França. De Thierry Frémaux. 
Meravellos documental sobre els origens del cinema. El 
1895, els germans Lumière van inventar el cinematògraf i 
van dirigir unes de les primeres pel·lícules de la història del 
cinema. El documental ofereix una selecció de 108 pel·lí-
cules restaurades que ens mostren un viatge als orígens del 
cinema. Són una mirada única sobre França, el setè art i el 
món que inaugura el segle XX

BLACK PHANTER
Estats Units. Acció i fantasia. De Ryan Coogler. Amb Cha-
dwick Boseman, Lupita Nyong’o, Michael B. Jordan 
S´hi explica la història de T’Challa qui, després de donar 
un cop de ma al Capità Amèrica, torna a casa, a la nació 
de Wakanda, aïllada i molt avançada tecnològicament, per 
a ser proclamat Rei. Un conflicte que posa en perill tot el 
destí de Wakanda i del món farà possible l´aparició d´un 
nou superheroi : Black Panther

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) 

TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS 
Dv: 18:00/20:30
Ds: 20:30
Dg: 18:00/20:30
Dll: 19:30
Dc: 20:00
Dj: 17:30 (VOSE)

CAVERNICOLA 
Ds: 16:30/18:30
Dg: 16:00
Dll: 17:30
Dc: 18:00

Cineclub
LUMIÈRE! COMIENZA LA AVENTURA
Dj: 20:00

1/BLACK PANTER
Dv Dll a Dj: 18:30/21:15
Ds: 15:45/18:30/21:15
Dg: 12:30/15:45/18:30/21:15

2/LA FORMA DEL AGUA 
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:30/20:00/22:30
Dg: 13:00/17:30/20:00/22:30
Dm: 17:30/22:30
2/LA ABEJA MAYA: LOS JUEGOS DE LA 
MIEL 
Dg: 15:30
2/SIN RODEOS 
Dm: 20:00

3/ EL CORREDOR DEL LABERINTO: LA 
CURA MORTAL  
Dv Dll a Dj: 17:00/19:40/22:20
Ds: 16:25/19:15/22:10
Dg: 13:15/16:25/19:15/22:10

4/ BLACK PANTER
Dv a Dll Dc i Dj: 17:00/19:40/22:20
Dm: 17:00/22:20
4/ BLACK PANTER 3D
Dg: 12:00
4/ FERDINAND
Dg: 14:50

5/ CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS
Dv Dll a Dj: 18:15/20:30/22:45
Ds: 16:00/18:15/20:30/22:45
Dg: 12:15/16:00/18:15/20:30/22:45

6/ CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS
Dv a Dll Dc i Dj: 17:15/19:30/21:45
Dm: 17:15/21:45
6/ FERDINAND
Dg: 12:50
6/COCO
Dg: 15:15
6/ 50 SOMBRAS LIBERADA (VOSE)
Dm: 19:30

7/ EL CUADERNO DE SARA
Dv: 18:05/20:25/22:50
Ds i Dg: 15:40/18:05/20:25/22:50
Dll a Dj: 18:05/20:25
7/ JUMANJI
Dg: 12:40
7/ PERFECTOS DESCONOCIDOS
Dll a Dj: 22:50

8/ LOS ARCHIVOS DEL PENTAGONO 
Dv i Ds: 20:15
Dll Dc i Dj: 20:00
8/ CAVERNICOLA
Dv: 18:00
Ds: 16:15/18:00
Dg: 12:10/14:10/16:15/18:00
8/ TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS
Dv a Dj: 22:35
8/ EL GRAN SHOWMAN
Dll a Dj: 17:50
8/ LA FORMA DEL AGUA (VOSE)
Dm: 20:00

SALA AUDITORI

BLACK PANTHER
Dv:18:15/20:45
Ds i  Dg: 16:00/18:30/21:00

SALA PETITA

HANDIA
Dv: 18:15
Ds: 20:45
Dg: 16.15/18:40
TRES ANUNCIOS EN LAS AFUERAS
Dv: 20.30
Ds: 16:15/18:40
Dg: 20.45

DUNKERQUE  
Ds: 18:00
RECUERDOS DESDE FUKUSHIMA  
Ds: 19:50
A WAR  
Dg: 18:00
C’EST LA VIE!  
Dg: 19:45

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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#latevaveu

Jordi Còdol Montagut @jordicodol

Toni Palmés  @tonipalmes

iaia Toneta @Iaia_Toneta 

FineArt Igualada @fineartigualada 

Marc Castells  @marccastells 

Igualada Jove  @IgualadaJove

Anoia Turisme @Anoia_Turisme 

TICAnoia @TICAnoia

Mancom. Conca Òdena @micod_cat 

Casal Popular Igd @El_Foment 

Finalment ningú dret. Un passatger assegut a les 
escales, un previsible nou retard i un dia més amb 
els fantàstics serveis de @monbusinfo i la conces-
sió a ple rendiment. #HispanoFail

Seria interessant (que no desitjable) veure quins 
resultats electorals hi hauria avui si es presentessin 
3 llistes:  JxCat, CUP i ERC+PDeCAT 
Estic segur que C’s no seria primera força i que a 
uns quants se’ls hi glaçarien els baixos...

Al final no hi va haver enterrament de la sardina. 
Al contrari, vam haver d’exhumar el cadàver per 
comprovar que algun cop havia existit... En tinc 
els meus dubtes!

Els dies llargs de muntatge ens agraden tant com 
els dies de festival on us veiem gaudir. 8 dies i co-
mença aquesta edició!! #fineartigd18

Avui hem presentat la 29a. edició de la @mostrai-
gualada que del 12 al 15 d’abril exhibirà el millor 
teatre infantil i juvenil. No us ho perdeu!

23 i 24 DE FEBRER DE 2018 Arriba la VII Edició 
de la Fira de l’ensenyament d’Igd amb més de 70 
estands, xerrades, orientació…. per tal d’oferir-te la 
informació que necessites per triar el teu futur aca-
dèmic i/o professional. Vine, i encerta el teu camí!

PREMI TIC > Obertes les inscripcions del 7è #Pre-
miTICAnoia per la implantació de Sistemes d’In-
formació que aportin un valor estratègic en qual-
sevol àmbit industrial, comercial, social, cultural, 
sanitari, educatiu, etc. Inscriu-te a fins el 10/juny.

Els mesos de febrer i març, la @micod_cat apropa 
els contes no sexistes a les escoles de primària de 
la Conca. Trenquem amb els estereotips de gène-
re. Un total de 19 tallers en 11 centres diferents i 
450 infants en gaudiran. Contes de l’Anna Garcia! 
#gènere #igualtat #feminisme

Després d’anys i anys de reclamar 
millores en les comunicacions en-
tre els principals municipis de la 
Catalunya Central, l’eix ferroviària 
és ja una realitat. El nou tren es pre-
veu que faci tot el recorregut en poc 
menys de tres quarts d’hora i tindrà 
3 parades que corresponen a les 3 
ciutats principals. 

A més, l’eix central, la carretera que 
ja unia aquests tres municipis, tin-
drà en tot el seu recorregut 2 car-
rils d’amplada i en alguns trams en 
tindrà 3 per tal de facilitar els avan-
çaments entre els vehicles (sobretot 
els pesats).

Aquesta era una vella reivindica-
ció dels diferents equips de govern 
dels 3 municipis que han hagut 
de suportar duran anys l’aïllament 
d’aquesta zona interior de la Cata-
lunya Central.

Per si aquesta notícia no fos prou 
bona s’anuncia també (per sorpresa 

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#12 Jordi Bachs, Fuster d’Horta i fill adoptiu d’Igualada

Dissabte 17 febrer a les 19:00h Presentació del lli-
bre: OPERACIÓ URNES amb Laia Vicens

FOTO: Cesc Sales

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Els Mossos d’Esquadra 
troben tres plantacions 
de marihuana en dues 
setmanes a l’Anoia. 

La Ronda Sud tindrà una 
entrada a Igualada per la 
ronda del Rec. D’aquesta 
manera, es descongestio-
narà el volum de trànsit. 

La Generalitat ultima el 
trasllat de l’oficina del Ser-
vei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC)  a Igualada des-
prés de gairebé 30 anys.

52 |  XARXES Divendres, 16 de febrer de 2018

A l’Anoia podreu descobrir el fabulós món dels 
rèptils i amfibis. On? A Masquefa al CRARC, 
centre de recuperació d’amfibis i rèptils de Cata-
lunya. Si us agraden o teniu curiositat no us per-
deu la visita aquest centre!

Instants de La Veu             @veuanoia

Gran mosaic a Montserrat per exigir l’alli-
berament dels presos polítics

Els Comitès de Defensa de la Repúbli-
ca (CDR) dels municipis de l’entorn de 
Montserrat, @cdrmasquefa @cdrcalaf @
cdr_anoia, entre els quals el CDR d’Iguala-
da-Conca d’Òdena, han organitzat aquest 
dissabte un gran mosaic a la plaça dels 
Apòstols del Monestir de Montserrat per 
reclamar la llibertat dels Jordis, Joaquim 
Forn i Oriol Junqueras.
#cdr #montserrat

dels 3 alcaldes presents i del públic 
i premsa en general) la posada en 
marxa d’un servei d’autobusos pú-
blics que fan diàriament el trajecte 
Manresa-Igualada-Vilafranca amb 
una freqüència de 6 combois per 

“Igualada es comunica amb el Bages i el Penedès 
per una nova xarxa ferroviària, i l’ampliació de l’eix central.”

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

dia en la seva fase inicial. Es preveu 
que en un futur proper Igualada 
estarà també molt ben comunicada 
amb Bellaterra i Lleida, dos cen-
tres d’estudis amb molta afluència 
d’igualadins.”



Febrer
16: Onèsim; Juliana; Honest; Porfiri.

17: Aleix Falconieri; Ròmul; Silví. 
18: Simó; Eladi ; Bernadeta Soubirous.
19: Gabí; Conrad de Piacenza; Jordi.  

20: Nemesi i Potami; Eleuteri; Amada.
21: Pere Damià; Claudi; Misteriosa Llum de Manresa 

22: Càtedra de sant Pere, apòstol; Margarida de Cortona 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Igualada, febrer de 2018

Teresa Llenas Figueras
vídua de Josep Marimón Ramonjuan

Morí cristianament el dia 6 de febrer 
a l’edat de 98 anys.

Els teus familiars i amics et tindrem sempre 
present en el nostre record i estima. 

Volem agrair les mostres 
de condol i amistat rebudes.

ESGLÉSIA / 

En la seva catequesi de 
l’Audiència General 
d’aquest dimecres 14 

de febrer a la Plaça de Sant 
Pere del Vaticà, el papa Fran-
cesc va animar a resar amb 
fe, ja que “tot és possible per 
al que demana amb fe”, i va 
convidar aquells que no te-
nen una fe prou forta a resar 
amb aquesta fórmula: “Crec, 
Senyor. Però augmenta la 
meva poca fe”.
“Recordem, de fet, com ens 
ha dit el Senyor Jesús: ‘Si 
esteu en mi i les meves pa-
raules resten en vosaltres, 
podreu demanar tot el que 
vulgueu i serà concedit’”, ha 
subratllat.
El Sant Pare va continuar 
amb les catequesis sobre la 
Santa Missa. En aquesta oca-
sió, va reflexionar sobre el 
Credo i l’Oració dels fidels.
El Credo “manifesta la res-
posta comuna de l’assemblea 
a tot el que s’ha escoltat de la 
Paraula de Déu. Existeix un 
nexe vital entre l’escolta i la 
fe. De fet, aquesta no neix 
de la fantasia de ments hu-
manes, sinó que, com recor-
da Sant Pau, ‘ve d’escoltar la 
Paraula de Crist’. La fe s’ali-
menta, per tant, de l’escolta, i 
condueix al Sagrament”.
“D’aquesta manera, el rés 
del Credo fa que l’assemblea 
litúrgica torni a meditar i a 
professar els grans misteris 
de la fe abans de la celebració 
eucarística”.
Va destacar el vincle existent 
entre el Credo i la litúrgia 
de la Paraula, i va afirmar 
que “l’escolta de les lectures 
bíbliques, perllongades en 
l’homilia, respon al dret es-
piritual del poble de Déu a 
rebre amb abundància”.
“Quan la Paraula de Déu no 
es llegeix bé, no es predica 
amb fervor pel diaca, el sa-
cerdot o el Bisbe, se’ls està 
privant als fidels d’un dret, 
perquè els fidels tenen dret a 

rebre la Paraula de Déu”, va 
advertir.
El Credo “vincula l’Eucaris-
tia al Baptisme, rebut ‘en el 
nom del Pare i del Fill i de 
l’Esperit Sant’, i ens recorda 
que els Sagraments són com-
prensibles a la llum de la fe 
de l’Església: són ‘signes’ de 
la fe, la pressuposen i la sus-
citen”.
En aquest sentit, “m’agrada 
esmentar, el Credo, anome-
nat ‘dels Apòstols’, com el 
Símbol baptismal de l’Esglé-
sia de Roma, fórmula que es 
pot adoptar en la Missa, es-
pecialment en Quaresma i 
en el Temps Pasqual, al lloc 
del Credo de Nicea-Cons-
tantinoble. En la mateixa fe 
rebuda pels apòstols s’aplica 
la fe de cada batejat, la unió 
a Crist s’actualitza en la cele-
bració eucarística”.
Després de reflexionar sobre 
el Credo, el Papa va parlar 
també sobre l’Oració dels 
fidels: “La resposta a la Pa-
raula de Déu acollida amb 
fe s’expressa després en la 
súplica comuna anomenada 
‘Pregària universal’, perquè 
abraça les necessitats de 
l’Església i del món”.
“També se l’anomena ‘Ora-
ció dels fidels’ -va explicar-. 
De fet, en els primers se-
gles, després de l’homilia, 
els catecúmens abandona-
ven l’església, mentre els 
fidels, és a dir, els batejats, 
unien les seves veus per su-
plicar junts al Senyor”.
El Papa també va explicar 
que “els Pares del Concili 
Vaticà II van voler restau-

rar aquesta oració després 
de l’Evangeli i de l’homilia, 
especialment en diumenge 
i en les festes, amb l’objec-
tiu que amb la participació 
del poble es faci l’oració 
per la Santa Església, per 
aquells que ens governen, 
per aquells que es troben en 
necessitat, per tots els ho-
mes i per la salvació de tot 
el món”.
“Després de les intencions 
particulars, propostes per 
un diaca o per un lector, l’as-
semblea uneix la seva veu 
invocant: ‘Escolteu-nos, o 
Senyor’, o amb una súplica 
similar. Aquesta és l’oració 
que els fidels eleven a Déu, 
confiant que seran escoltats 
en les peticions que presen-
ten, pel bé de tots, segons la 
seva voluntat”.
Per contra, “aquelles pre-
tensions que responen a la 
lògica mundana, no pugen 
al Cel, igual que tampoc 
són acollides les peticions 
d’auto-referencialitat”.
El Pontífex va finalitzar la 
catequesi recordant que 
“les intencions per les quals 
es convida al poble fidel a 
resar han de donar veu a ne-
cessitats concretes de la co-
munitat eclesial i del món, 
evitant recórrer a fórmules 
convencionals o miops”.

El papa Francesc afirma que tot és possible 
per al que demana amb fe

El Credo “manifesta 
la resposta comuna 

de l’assemblea a tot el 
que s’ha escoltat de la 
Paraula de Déu. Exis-
teix un nexe vital entre 

l’escolta i la fe.



              

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

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

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

·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

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

FARMÀCIES 
DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 16: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 17: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 18: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

Dia 19:  ADZET
Av. Barcelona, 9

Dia 20: SECANELL
Òdena, 84

Dia 21: MISERACHS
Rambla Nova, 1

Dia 22: BAUSILI
Born, 23
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SORTEIG 

1 ENTRADA DOBLE

676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

info@caminsdevent.com www.planxisteriagelabert.com

www.igualadahc.com
93 804 42 57

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

93 803 07 63

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

93 805 00 75
www.teatreaurora.cat

677 51 96 25
93 805 08 63
www.teatrenu.com

93 131 35 58
93 749 57 79

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar 

i omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

TOTS ELS SORTEJOS

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 Teatre Nu

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)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

PROPERA TEMPORADA
FEBRER 2018

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2018 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2018 

dels Hostalets 
de Pierola



                 de JOAN MANGUES/ Comunicador polític

Divendres, 16 de febrer de 2018

“A les xarxes han 
destrossat la vida a 

molta gent”
Estudiant de Ciències Polítiques a la UB i militant a les Joventuts d’ERC des 
de 2016. Nascut a Barcelona fa 21 anys, però en fa 11 que viu a Igualada. 
Dedica gran part del seu temps a analitzar la política catalana a Twitter 
i actualment té quasi 40 mil seguidors. La meitat de diputats de C’s al 

Parlament l’ha bloquejat, Arrimadas per ara encara no.

Quan comença el teu recorregut a Twitter?

Hi vaig entrar al 2009, o sigui que porto gairebé mitja vida a 
Twitter. Llavors em vaig obrir un compte personal però que no 
feia servir gaire. Fa cosa de 3 o 4 anys sí que em vaig interessar 
més per la plataforma. Vaig començar amb el tema de l’esport, 
amb el futbol i sobretot amb el Barça, anava comentant l’actu-
alitat. I fa vora un any i mig em vaig interessar pel tema de la 
corrupció al món del futbol i vaig obrir comptes relacionats amb 
aquest tema. I és al setembre de l’any passat quan vaig començar 
a donar molta dedicació al compte personal que tinc ara, fins ar-
ribar a dia d’avui gairebé als 40.000 seguidors. 

Ens centrem en @jmangues. Quin és el teu objectiu a Twitter 
amb aquest compte?

Guanyar notorietat. Que quan passa alguna cosa referent a la po-
lítica, que la meva opinió sigui ben valorada i que estigui ben po-
sicionada. A mi m’agrada la política, el periodisme, la comuni-
cació... i Twitter és el millor lloc per ajuntar-ho tot i explotar-ho. 

Vols influenciar o denunciar?

Vull donar la meva opinió, i si a la vegada agrada a la gent i 
la comparteix, millor encara. La paraula influenciar sona com a 
alguna cosa negativa i no ho és.

Últimament heu denunciat conjuntament amb altres comptes 
similars que us desapareixen seguidors al Twitter.

És un tema molt estrany. Jo vaig perdre de cop 400 seguidors i 
ho vaig parlar amb els companys, i a ningú li havia passat. L’en-
demà li passava a algú altre, m’escrivia gent que em deia que em 
seguia i que m’havia deixat de seguir sense fer res, fins i tot la 

meva mare. El que passava era que et buidaven seguidors i els 
omplien amb bots, perquè no ens n’adonéssim. I això fa que per-
dis repercussió i influència, perquè aquests seguidors al cap i a 
la fi no existeixen.

No sé si dir-li censura, però és una manera d’apagar els alta-
veus que no t’agraden d’una manera més discreta que tancar un 
compte, perquè això es nota molt. 

Tems que tanquin el teu compte?

No, perquè al cap i a la fi és opinió el que jo faig. Hi ha altres 
comptes que parlen de conspiracions, toquen temes més deli-
cats... i aquests sí que estan més amenaçats.

Has rebut amenaces al Twitter?

Sí, n’he rebut de bastant lletges. De fet, estic redactant la quere-
lla per una d’aquestes que va ser molt forta, relacionada amb la 
meva activitat laboral. Van buscar on estudiava, on treballava... 
van fer una cosa molt lletja. Després hi ha els insults bàsics del tí-
pic perfil «Embajador Tabarniano», però ni els bloquejo aquests, 
si comenten m’estan donant visibilitat al cap i a la fi. 

Creus que ara l’enfrontament amb l’estat, el xoc de trens, pas-
sa pel món cibernètic?

A les xarxes han destrossat la vida a molta gent. La censura d’ara 
és la d’internet, els mitjans de comunicació tenen molta més re-
percussió al digital que no pas al paper. Els faria més mal que els 
petessin la pàgina web que no pas que els prohibissin publicar 
l’edició en paper. És un sector que els costa de controlar perquè 
tenim la llibertat de dir el que volem. La defensa de la unitat 
d’Espanya va per sobre de tot i si t’has de carregar la teva pròpia 

llei per defensar la unitat del país ho fas. 

La justícia a Espanya és igual per a tothom?

A Espanya no hi ha justícia. Estem en un país on el jutge que 
cita Mariano Rajoy a declarar per la trama Gurtel, se’l cessa au-
tomàticament i al seu lloc s’hi posa un jutge que havia estat 7 
anys al Consejo General del Poder Judicial amb recomanació del 
Partit Popular.

Creus que acabarà bé tot plegat?

Sí, jo n’estic segur. Penso que el 2018 serà un any important, tot 
és molt imprevisible, però tinc la sensació que passaran coses 
rellevants, els precedents de l’1-O i del 21-D són claus, i això farà 
que un cop investim al president la nostra maquinària com a 
República començarà a moure’s a poc a poc.

Consideres que hi ha República?

Hi ha República aturada, en suspensió, no tenim un govern que 
la faci efectiva. Hi és, però no la veiem ni la toquem. El primer 
canvi és que la gent s’ho cregui, que sigui conscient que viu en 
una República.

No creus que falta algun altre capítol polític clau per dir, ara 
sí, això és oficial? 

Si seguim el mandat democràtic, la República està declarada. 
Però tal com va tot no es pot descartar un altre referèndum, unes 
altres eleccions... que no ho vull, però aquí pot passar de tot.

Llegiu l’entrevista completa a veuanoia.cat 

Ton Casellas, @toncasellas

“Les nenes ja no volen ser Princeses”. La República va endavant. I això que l’associació guanyadora de la Rua es diu “Camp del Rei”. Uf-
fff, se sentia entre els més de 2000 assistents. I és que de reis de debò només hi ha una família, encara que tingui molta parentela. I de 
tela, tela, n’hi ha molta, però la maneguen pocs. Cansa molt això de que t’afalaguin i et diguin quatre monades, però que tot segueixi com 
sempre. Ja ningú no es conforma amb allò de ser la “reina de la casa”, però que li toqui fer totes les feines. I tampoc, que “tot sigui per la 
pau del barri”.  Si tots som iguals, s’han de començar a canviar coses. Ja se sap que davant la llei, això no acaba de ser veritat, malgrat ho 
digués el rei d’Espanya. Però a casa, les relacions de poder ja són “més equilibrades” i aquell sexe que se’n deia dèbil, s’ha adonat que no 
li cal la força per assolir els seus objectius. Un canvi imparable. Ah! I els que van rebre el segon premi del Carnaval, són el que deien que 
estaven “Farts de Fantasmes”. Vaja dos missatges.

* Muntura Scalpers, Lodi, Roberto Torretta o Forecast amb lents progressives orgàniques amb 
antireflector Ceres Start 15 HMC, Esf. ±6, Cil. +4. Promoció vàlida de l’1 de febrer al 31 de març 

de 2018. No acumulable a altres ofertes. Serveis professionals no inclosos.

des de199 €
amb antirreflectant

ULLERES PROGRESSIVES

 BASIC

Els progressius que s'adapten a tu 

Arcus

Passeig Verdaguer, 42
08700 Igualada
Tel. 938 04 93 70


