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Els estudiants universitaris d’Igualada tindran beca assegurada de l’Ajuntament.

L’Ajuntament donarà fins a 800€ 
als universitaris igualadins
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El ple municipal aprova ajuts als 
estudiants de Grau i Màster

Els diners es lliuraran sense importar 
la renda, però caldrà fer la sol·licitud La UdL 

presenta 
més estudis 
universitaris 
al Campus 
d’Igualada
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Avui s’inaugura 
el Fineart 2018 
a Igualada

Cap de setmana 
de Mercat 
Figueter a 
Capellades
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L’Igualada Rigat, 
a semifinals de 
la Copa del Rei
L’Igualada Rigat HC jugarà demà dissabte 
les semifinals de la Copa del Rei d’hoquei, 
després d’imposar-se ahir al vespre a Llo-
ret de Mar davant el Noia Freixenet per 
0-3. És la fita més important de l’equip en 
els darrers anys.

  Pàgines 33 a 40

A.M. ANOIA  
C/. ALEMANYA 2     ·   IGUALADA   ·   93 803 93 00  ·  www.amanoia.com

www.veuanoia.cat Av. Europa, 4 - IGUALADA
 www.motorcatpremium.com



L’EDITORIAL

Aliança amb la UdL
L’aliança de l’Ajuntament d’Igualada amb la Univer-
sitat de Lleida (UdL) és una iniciativa d’èxit, i un 
exemple perfecte per il·lustrar el bon resultat quan 
s’aprofiten les idees i les sinergies entre allò que 
s’anomena la “res publica” i la societat civil i insti-
tucional, per bé que, en aquest cas, s’ha sabut trobar 
l’encaix ideal entre dos organismes que depenen de 
les arques públiques. 
Fa uns anys, que algú ha-
gués dit que el món uni-
versitari lleidatà i el re-
duït espai d’ensenyament 
superior igualadí acaba-
rien establint un pacte 
com el que avui vivim, 
probablement hagués 
passat per un il·luminat 
sense cap credibilitat. 
Afortunadament, som 
testimonis ara de les pri-
meres passes d’un projecte guanyador, que, ho sa-
bem, és l’enveja de moltes altres ciutats mitjanes -i 
més grans- del país, algunes de les quals han sabut 
també traçar un escenari similar, però potser amb 
la tranquil·litat -i la relativa facilitat- que suposa la 
inversió privada. 
No és el cas d’Igualada. La UdL és considerada una 

de les millors universitats públiques d’Espanya, so-
bretot gràcies a la seva particularitat de combinar 
les aules amb les pràctiques a l’empresa gairebé des 
del primer dia d’estudis. Un sistema que ja coneixen 
centenars d’estudiants anoiencs que han passat pel 
seu campus al Segrià, no en va el destí de Lleida és 
un dels més sol·licitats pels joves de la comarca a 

l’hora de triar els en-
senyaments superiors 
després de la Selecti-
vitat. 
Que la UdL presen-
ti ara nous estudis 
de Grau a la ciutat, 
que definitivament 
consideri el Campus 
d’Igualada com a pro-
pi, que pensi en aquest 
territori per a les seves 
properes inversions 

acadèmiques i de recerca en el futur més immediat, 
és una de les millors notícies que podria tenir aquest 
territori. L’aposta pel coneixement és, sempre, una 
garantia per demà. Estem en el bon camí, i, millor 
encara, ben acompanyats. Aprofitem l’oportunitat i 
no deixem escapar l’ocasió que se’ns presenta. 

L’aposta pel coneixement és, 
sempre, una garantia per demà. 
Estem en el bon camí, i, millor 

encara, ben acompanyats. 
Aprofitem l’oportunitat.
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Íñigo Méndez de Vigo, ministre 
d’Educació, va declarar que en vir-
tut del 155, “ el govern està en l’obli-
gació d’intentar garantir la llibertat 
de les famílies per escollir en quina 
llengua volen escolaritzar els seus 
fills. Estem estudiant com, però sens 
dubte ho farem perquè per a aquest 
Govern és molt important la lliber-
tat i el dret dels pares a escollir la 
llengua vehicular dels seus fills.” 

Pedro Sánchez, secretari general 
del PSOE ha dit “Els que haurien 
de governar no governen, i aquells 
que haurien de recolzar-los perquè 
governin no els recolzen. Espanya 
està paralitzada. Aquest Govern és 
un desastre, està esgotat, sense idees 
i ofegat per la corrupció.” Per conti-

nuar referint-se als rumors de que 
el govern vol prorrogar els pressu-
postos “Aprovar els pressupostos 
és la primera i principal obligació 
d’un govern. Sense pressupostos 
no hi ha res a governar. Un govern 
sense pressupostos és tan útil com 
un cotxe sense gasolina. Viure de 
la pròrroga és prorrogar els pro-
blemes de la gent, és prorrogar les 
retallades, és no retre comptes al 
Parlament”.

Mireia Boya, ex diputada de la 
CUP, ha declarat “ La sortida dels 
presos no pot condicionar la polí-
tica del país”.

Marcel Mauri, portaveu d’Om-
nium, davant els manifestants que 
reclamaven la llibertat dels presos 
d’Estremera i Soto del Real, va  dir 
“els partits polítics segur que apar-
caran les diferències legítimes que 
tenen i faran fora les divergències 
per construir el Govern”

Roger Torrent, president del Par-
lament, s’ha mostrat convençut que 
“es trobaran les vies per formar un 
Govern que pugui gestionar, gover-
nar i acabar amb l’aplicació del 155 

sense renunciar a fer realitat les as-
piracions legítimes i majoritàries del 
21-D.”

Francisco Granados, polític impu-
tat en l’operació Púnica, va carregar 
contra els seus ex-companys del PP, 
Esperanza Aguirre i Ignacio Gonzà-
lez, però el més sucós va ser el que va 
dir de Cristina Cifuentes, presidenta 
de la Comunitat de Madrid “després 
de mantenir una relació sentimen-
tal, coneguda per tothom, amb Ig-
nacio González, es va convertir en 
les mans, orelles i la veu executiva 
del partit.” 

L’exdiputada de la CUP Anna Ga-
briel s’ha exiliat a Suïssa eixamplant 
la visió internacional del “procés” i 
la primera reacció de la caverna me-
diàtica espanyola va ser descarregar 
la seva ràbia contra el nou look de la 
de Sallent. Per la seva banda  el jutge 
Llarena ha dictat ordre de detenció, 
però només a l’Estat espanyol.

El coordinador de l’operatiu policí-
ac contra l’1-O, Diego Pérez de los 
Cobos, nega a l’Audiència que la po-
licia espanyola carregués contra els 
votants el dia del referèndum.

L’any Fabra
Pcs dies després de l’entrada de les tro-
pes nacional/feixistes a Barcelona l’any 
1939, un grup de soldats, inspirats en les 
sinistres instruccions del general feixista 
Queipo de Llano, va anar a Badalona per 
a matar “y arrastrar por las calles” al filòleg 
català Pompeu Fabra que hi tenia el seu 
domicili. En no trobar al mestre Fabra, el 
qual coneixedor de les intencions feixistes 
s’havia exiliat a Prades, els soldats varen 
destrossar casa seva i després de llençar els 
mobles i tots els llibres al carrer, els cala-
ren foc. El gran delicte de Pompeu Fabra 
era haver normalitzat la llengua catalana. 
Quin gran crim per als feixistes espanyols!
Per això i com ha fet sempre l’exèrcit espa-
nyol -que fa tres segles que només guanya 
guerres civils- en quant ha guanyat una 
guerra, en lloc de buscar la concòrdia i 
tancar les ferides, es llença a una repressió 
ferotge que acaba per impedir la més mí-
nima esperança d’entesa futura.   
Us imagineu quants llibres i quins tresors 
bibliogràfics hi havia en aquell moment 
a la biblioteca de Pompeu Fabra? Doncs 
aquells soldats espanyols, encegats per 
l’odi anticatalà, no dubtaren en cremar-los 
tots. Aquella tarda, la cultura catalana va 
perdre una part del seu patrimoni.
Avui, setanta-nou anys després, el feixisme 
espanyol, i també des del poder de la força, 
d’igual manera que ho va intentar durant 
trenta-vuit anys el vell dictador, intenta 
destrossar l’idioma català. Aquesta vegada 
–i de moment- només per via legislativa i 
per l’escanyament econòmic, però amb la 
mateixa voluntat d’anorrear l’ànima de la 
nostra cultura. Igual que per als soldats 
feixistes de Queipo de Llano, escoltar un 
idioma que no controlaven els semblava 
una amenaça, per als neofeixistes que os-
tenten avui el poder a Espanya, la mateixa 
existència d’un idioma que no sigui el cas-
tellà i únicament el castellà, els sembla una 
amenaça a la seva hegemonia. A ells, que 
aprendre un altre idioma els sembla una 
debilitat, no poden suportar que nosaltres 
puguem comunicar-nos, sense passar pel 
filtre del seu idioma. 
És tant l’odi que ha generat el PP contra 
Catalunya, que no ha dubtat a retorçar to-
tes les lleis des de la Constitución Españo-
la fins a la Declaració Universal dels Drets 
Humans de tal manera que ara mateix al 
Reino borbónico de España hi ha presos 
polítics, exiliats, s’empresonen cantants, es 
censuren obres d’art, es prohibeix criticar 
al Cap d’Estat (que no ha votat ningú) i es 
permet el robatori dels fons públics.
No podem recuperar els llibres cremats 
pel feixisme però podem celebrar l’any Fa-
bra, defensant la nostra llengua que és el 
pal de paller de la nostra identitat.
Tornem a tenir al damunt la pitjor ame-
naça contra Catalunya i, com sempre, Ca-
talunya només ens té a nosaltres, els cata-
lans, per defensar-laTambé ens trobaràs a :Col.laborem amb:

JAUME SINGLA
            @jaumesingla



J a fa setmanes que és notícia, a Iguala-
da, la implantació d’una nova marca 
comercial, en aquest cas pertanyent a 
un grup català, originari de la comarca 

d’Osona. Allà on abans, fa uns anys, hi havia 
una empresa igualadina, amb marques de 
renom i de ressò mundial, que comportava 
centenars de llocs de treball, hi haurà, l’any 
proper, sinó abans, un supermercat i una 
benzinera.
En un món globalitzat, i en una economia de 
mercat, aquest fet podria ser més habitual que 
destacable, sinó fos pels tràmits, previs i in-
dispensables, que farà l’administració pública 
per afavorir l’obertura d’aquest establiment.
Però aquesta és una modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació d’Igualada excepci-
onal, una més, de grans dimensions (perquè 
incrementarà en 8000 metres la superfície 
comercial de la ciutat), amb diferents afecta-
cions (més enllà del sector del comerç, al con-
junt del veïnat i a la mobilitat) i, a parer meu, 
amb compensacions insuficients (bàsicament 
les imprescindibles per reduir l’impacte que 
aquest projecte representarà pel trànsit de la 
zona).
L’Ajuntament d’Igualada canvia els usos ur-
banístics, d’industrial a comercial, d’una su-
perfície que representa, en el seu conjunt, al 
voltant de 18000 metres quadrats. Si bé es 
cert que, per la seva ubicació, en el context 
del nucli urbà i a tocar d’una zona residen-
cial plenament consolidada, aquest canvi pot 
semblar lògic, alhora però, no deixa de re-
presentar un greuge. Un més, que s’afegeix a 
decisions anteriors, i que van, també en fun-
ció de peticions d’empreses grans, modificar 
urbanísticament altres zones de la ciutat, per 

facilitar la instal·lació de grans marques co-
mercials de l’alimentació.
Cal entendre i planificar aquesta zona des 
d’una visió global de ciutat, i com una part 
del conjunt que ha de cohesionar, desenvolu-
par i vertebrar el Nord Est d’Igualada. Perquè 
aquesta illa, entre les avingudes de Barce-
lona i de Catalunya i el carrer de Lleida, i/o 
no a qualsevol de les altres dues que, a tocar 
d’aquesta, també són dues zones industrials al 
nucli urbà, entre els carrers de Lleida i de Pau 
Casals o la següent, la compresa entre els car-
rers de Pau Casals i de Nicolau Tous.
Qualsevol decisió municipal ha de ser equi-
librada i equilibradora, ja sigui en relació a 
propietaris, entre els barris i les zones de la 
ciutat i/o també, respecte a les iniciatives de 
persones o d’empreses emprenedores.
Tinc el deure d’expressar el sentir de les asso-
ciacions comercials i de bona part del comerç 
local perquè, arran de les informacions i opi-
nions publicades sobre aquesta notícia, ens 
preocupa que es projecti sobre el sector una 
imatge que no s’ajusta a la realitat.
Amb tot, coincidències i diferències, hem 
mantingut i mantenim contacte directe i fre-
qüent amb el govern municipal, i en aquest 
marc, el de les trobades i les reunions de tre-
ball, hem expressat de manera clara la nos-
tra posició, crítica sobre la oportunitat i les 
formes, però alhora dialogant i constructiva, 
perquè aquest és sempre l’ànim de l’associaci-
onisme comercial, compromès amb la ciutat. 
Fent nostra una proposta del govern munici-
pal, la de convertir Igualada en la ciutat del 
Km0, vam plantejar als representants del go-
vern, que s’aprofités la intenció d’aquest grup 
empresarial, per aconsellar-los a buscar d’al-

tres ubicacions: entre el nucli antic i el barri 
de les adoberies, per impulsar la transforma-
ció i connexió d’aquestes zones, o al voltant 
del mercat municipal, per crear sinergies amb 
aquest.  
Els tòpics (com el de que el comerç sempre 
es queixa) encara que fàcils, no s’ajusten a la 
veritat. I tenim exemples recents, cap entitat 
va dir res en relació al gran supermercat que 
obrirà a la plaça de Cal Font, perquè la llei és 
i ha de ser igual per tothom.
Els temps canvien, però no és l’hora de ne-
gatives, és el moment de trobar alternatives. 
Igualada pot ser la ciutat de referència co-
mercial entre Barcelona i Lleida, però ho serà 
sempre i quan tingui i mantingui una oferta 
de comerç propi i específic d’aquí, comple-
mentada amb d’altres formats, però no basa-
da única i exclusivament en aquests.
Aquests dies, que s’ha celebrat el dia de la rà-
dio, em sembla oportú fer un cert paral·lelis-
me amb el comerç: en l’actualitat ens infor-
mem amb múltiples mitjans i canals, però tot 
i els canvis tecnològics i la competència, la 
màgia de la ràdio ens continua acompanyant, 
entretenint, informant i emocionant!
La màgia del petit comerç és l’atenció, per-
sonalitzada, el tracte, especial, la ubicació, a 
prop, el producte, seleccionat i amb la millor 
relació qualitat/preu.
En el context actual, quan la competència 
és més gran que mai, i els hàbits de compra 
d’avui són ben diferents dels de les generaci-
ons anteriors, no és el moment de decisions 
puntuals o arbitràries que poden fragmentar 
i perjudicar un sector, el del comerç local, que 
és un important actor generador d’ocupabili-
tat i de vida a la ciutat!  
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Més de 40 anys desenvolupant i 
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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XAVIER FIGUERES, 
President d’Igualada Comerç

Les decisions municipals

#L’enquesta de la setmana

Sense la immersió lingüística a l’escola els 
fills de pares no catalanoparlants parla-
rien el català?

 Sí 8%  No 92%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin 
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Universitat de Lleida (UdL)

La Universitat de Lleida aposta fort pels campus igualadí oferint 
cada any nous graus i màsters. Per al curs vinent una nova carrera 
relacionada amb la informàtica i assegura que en vindran més.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

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

EMPRESONATS
Josep Marí i Llacuna

Després de l’eufòria com a partícip del 
mosaic realitzat a Montserrat el passat 
dissabte en suport pels empresonats, 
l’endemà arriba un desencís sorprenent.
Escolto per Rac-1 la notícia sobre la vi-
sita que va fer Jordi Basté a Oriol Jun-
queras a la presó d’Estremera. Comen-
ta la penalització de deixar-lo 15 dies 
sense pati, és la mateixa reprimenda de 
quan érem escolars als escolapis en la 
dècada dels 50. Posteriorment –comen-
ta- se li va prohibir  l’assistència a  missa 
i tanmateix no es va permetre la visita 
del bisbe de Solsona. Quedo perplex.
És conegut que Junqueras és catòlic 
practicant i ara empresonat  a més de 
donar classes d’història i cultura als 
companys reclusos assisteix o assistia a 
missa.
Desconec els motius però aquest últims 
fets han passat de puntetes per molts 
mitjans d’informació.
Davant la meva ignorància seria inte-
ressant saber si aquests càstigs prove-
nen dels mateixos directors del centre 
penitenciari,  o de la cúpula eclesiàstica 
de Madrid.
Com podem qualificar aquesta actitud? 
Això és justícia, odi, rancúnia o malves-
tat? 
Han passat quatre mesos i en presó pre-
ventiva a 600 kms. de casa seva hi ha 
uns presos polític, uns homes pacífics 
que no mereixen aquesta situació. Algú 
posarà seny?

RECICLAR
Ernest Pola - 2n d’ESO

Reciclar. Una cosa que sembla poc im-
portant, que no ens aporta res…
Si ens hi fixem bé, reciclar és una de 

les coses més importants per millorar 
el món. No cal ser un superheroi per 
aconseguir-ho, només cal posar-hi ga-
nes:
1. Una de les pitjors conseqüències de 
no reciclar és bàsicament la contamina-
ció. Podem no donar-li importància ja 
que pensem: en que té a veure reciclar 
amb la contaminació? Doncs bé, si no-
saltres llancem el paper a reciclar, es pot 
tornar a fer una massa i poder tornar a 
fer un paper. En canvi, si n’hem de fer 
un de nou, cal fer tot el procés i això 
fa que contaminar (ús de les màquines 
etc.) Si llancem vidre a brosses normals, 
acaben anant a la deixalleria on, amb 
altres residus, provoquen una gran con-
taminació.
2. Una altra conseqüència no menys 
important es la desforestació.
Per fer paper i cartró nou, es gasten 
molts i molts arbres, acció que deixa 
sense llar a moltes espècies i destrueix 
molts ecosistemes.
3. Per últim, amb una mescla de aques-
tes dos problemes, està l’escalfament 
global, que cada any augmenta. A Igua-
lada, per exemple, encara no ha nevat. 
Si l’escalfament global no hagués aug-
mentat tant, faria més fred i potser hau-

ria caigut quelcom.
Així que tots junts podem millorar el 
món, però es cosa de tots!.

BRUTÍCIA A IGUALADA
Josepmaria Cuervo

Escric aquesta carta adreçada a tots els 
ciutadans i ciutadanes  d’Igualada per 
conscienciar-nos en fer una ciutat més 
néta i amable. El motiu principal, són la 
gran quantitat de xiclets que es llencen 
a terra. Si quan passegem per la Ram-
bla, la plaça de Cal Font o el carrer de 
Sant Magí ens fixem en el terra, veurem 
tot de taques negres. N’hi ha centenars, 
unes al costat de les altres. Són xiclets. 
Sovint no ens hi fixem perquè, incons 
cientment, les hem integrat al nostre 
concepte de paisatge urbà. Però si ens 
aturem a pensar un moment en aquest 
fet ens haurem de preguntar com van a 
parar aquests xiclets al terra, si no hi ha 
prou papereres a la ciutat i quin cost i 
temps requereix treure’ls del terra.
 Tot aquest munt de gent que els llen-
ça al terra és conscient de que quedarà 
convertit en una taca que perdurarà 5 
anys com a mínim? Tota aquesta gent 

sap que treure un sol xiclet del terra pot 
costar uns 30 cèntims de mitjana i que 
cal una maquinària especial?
Aquesta és una de les moltes actituds 
incíviques que bona part de la ciutada-
nia té. Veien la gran quantitat de xiclets 
que hi ha al terra podem concloure que 
no són quatre els que els tiren, sinó uns 
quants.

Per molt que hi pensi, no puc arribar 
a entendre què els passa pel cap a la 
gent que llença xiclets, a més de pa-
pers, bosses i cigarretes. Es pensen que 
desapareixeran per art de màgia? No 
es donen compte de què algú  tindrà 
que netejar-ho? A casa seva també ho 
fan? Costa molt guardar-s’ho fins tro-
bar una paperera? El dels xiclets és un 
exemple, i potser el més gràfic, perquè 
són la brutícia que perdura més temps. 
però d’exemples d’incivisme en podem 
trobar molts més, a part del clàssic de 
les caques de gos.  
Per tant, us animo a que cada cop si-
guem més les persones que tinguem 
cura de la netedat de la nostra ciutat.

AGRAÏMENT
Jordi Garriga

A finals de gener va morir la nostra 
mare, una botiguera que escoltava i 
aconsellava els seus clients i que va fer 
felices moltes llars d’Igualada venent els 
pastissos que feia el nostre pare a l’obra-
dor de la pastisseria Garriga.
Voldria agrair a tot el personal de l’Hos-
pital de dia Sant Jordi i de la Residència 
Pare Vilaseca (equip de metges, cuida-
dors, infermeres, conductors de les fur-
gonetes, etc) les cures i atencions que 
van donar a la nostra mare des de l’any 
passat fins al final del seus dies.
Gràcies per la bona feina que esteu fent.
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Després de la mort de 
Franco, érem molts 
els que crèiem en un 
projecte d’estat on hi 

hagués lloc per a tothom i con-
viure en un clima de cordialitat i 
respecte de les diferències. Es par-

lava d’estat plurinacional i del Senat, acabat d’estre-
nar, com una cambra de representació territorial. 
L’ambient era d’eufòria moderada. S’acabava de sor-
tir –o això crèiem- de la llarga i fosca nit del fran-
quisme i ens il·lusionava poder ser un país normal, 
semblant als nostres veïns. Per fi podríem vèncer 
el complex d’inferioritat a què ens havia sotmès la 
dictadura. Hi hauria pluralitat de partits i la justí-
cia ja no seria el braç dret de la dictadura amb els 
judicis polítics.
Crec que va ser amb motiu de la campanya de l’Es-
tatut que vaig assistir a una taula rodona en la qual 
els ponents exposaven els avantatges de l’autono-
mia i del fet que hi hagués novament un govern 
català per a Catalunya: recuperàvem la Generali-
tat. Per això va sorprendre moltíssim que un dels 
ponents –Ramon Barnils- es manifestés contrari a 
una autonomia que, segons va dir, era un engany 
total. Segons ell, no era una autonomia real, atès 
que sempre hi havia la supervisió del govern de 
Madrid sobre totes les competències que l’Estatut 
concedia a la Generalitat. Era només una descen-
tralització administrativa i a la llarga –i tenint en 
compte la idiosincràsia castellana, que era la que 
detentava el poder-- a la curta o a la llarga voldria 
recuperar les competències cedides. Va acabar di-
ent que una autèntica autonomia només es podria 
aconseguir amb un estat independent. 
Aquestes paraules aleshores varen sonar a les ore-
lles de molts gairebé com una declaració de guerra. 
Els independentistes eren quatre gats i se’ls associ-
ava a ETA, aleshores en plena activitat.
He pensat moltes vegades en aquelles paraules de 
Barnils, tan clarividents i tan decebedores alhora. 
Els seus pitjors auguris s’han complert i no sé si ell 
mateix podia imaginar el grau de baixesa a què ha 
arribat la mal anomenada democràcia espanyola. 
Perquè si això es democràcia, jo sóc torero. Un go-
vern sense ètica ni moral, el més corrupte d’Euro-
pa; una justícia que més aviat sembla venjança; uns 
mitjans de comunicació venuts al servei dels seus 
amos del govern; la negativa a dialogar; la prepo-
tència, l’amenaça i la por; la persecució de l’adver-
sari a causa de les seves idees; el seu empresona-
ment aleatori i capritxós per voluntat d’uns jutges 
totalment parcials; un ús de la violència totalment 
injustificat; la creació de problemes lingüístics on 
no n’hi ha; l’ofegament de l’economia. Però per da-
munt de tot, la incapacitat d’acceptar la diferència; 
en el cas de Catalunya, un odi exacerbat contra tot 
el que suposi llibertat d’acció i fins i tot de pensa-
ment... La llista podria ser encara molt més llarga.
Però no han comptat amb un parell de coses. El 
problema català no es resol per la força. Poden fer 
callar les veus dels representants del poble; poden 
jutjar-los i tancar-los a la presó perquè tenen la for-
ça per fer-ho. Però el moviment no s’acaba aquí. El 
poble català és pacient i tossut, acostumat a remar 
contra corrent. I aquesta vegada els embats són tan 
violents i irracionals que són molts els que han pres 
consciència i estan disposats a arribar on calgui. 
Encara que la cacera de bruixes no s’aturi, la flama 
de la llibertat no s’apagarà mai i algun dia cremarà 
els  inquisidors. 

JOSEP M. PALAU
@josepmariapalau

Cacera de bruixes Castells apuja els impostos, ERC diu prou

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

C om ja hem dit en d’al-
tres ocasions, quan ens 
comparem cap a fora, 
cap a ciutats on es pres-

ta el mateix nivell de serveis que 
a Igualada, com ara Vilafranca 
del Penedès, Vic, Figueres, Olot, 

Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Torto-
sa, etc., aleshores arribem a la conclusió que viu-
re a Igualada surt car, molt car. Segons les dades 
dels pressupostos del 2017, una família estàndard 
igualadina de tres membres, paga 444 euros més 
que una de 
Vic, 581 euros 
més que una 
família de Vi-
lafranca, o, en 
resum, 633 eu-
ros més que la 
mitjana de les 
ciutats catala-
nes amb la ma-
teixa població.
Si bé una pu-
jada d’impos-
tos podia tenir 
sentit durant 
el període 
2 0 1 1 - 2 0 1 5 , 
per la impe-
riosa necessi-
tat d’equilibrar 
els comptes i 
reduir l’endeutament, és una bestiesa continuar 
pujant-los en l’actual període 2015-2019, sobretot 
quan comprovem que tenim una recaptació per 
habitant molt alta en el conjunt d’impostos i ta-
xes, i especialment en l’Impost de Béns Immobles 
(IBI), el més elevat dels impostos igualadins. 
I que ha fet el govern municipal liderat per Marc 
Castells? Doncs continuar pujant els impostos. 
Partint de 18,6 milions el 2015, la recaptació per 

IBI ha pujat fins 19,1 milions el 2016 (+485.300 €) 
i fins els 19,5 milions el 2018 (+401.000 €). Això 
significa que a partir d’aquest any, l’ajuntament 
recaptarà un total de 886.300 euros més per IBI.
Amb aquestes dues decisions d’en Marc Castells 
d’augment de la recaptació sobre els igualadins, 
s’ha fet explicita la incapacitat de l’actual alcalde 
de gestionar correctament els recursos de tots. Ha 
tirat per la via fàcil del “recapto més i així podré 
fer més coses”, sense mirar-s’hi gaire si la despesa 
és efectiva pel bé del conjunt dels igualadins. 
ERC diu prou. Durant els propers anys, la recap-

tació d’Iguala-
da s’ha de situ-
ar gradualment 
en la mitjana 
de les ciutats 
de la seva di-
mensió. Això 
vol dir baixar el 
conjunt d’im-
postos i taxes, 
e sp e c i a l ment 
d’IBI. I fer això 
és possible, es-
pecialment si 
no es gasta tant 
en les campa-
nyes de publi-
citat, protocol 
i promoció de 
si mateix, si no 
es gasta tant en 

esdeveniments de cap de setmana de dubtós re-
torn social i, sobretot, si s’aplica un pla de revisió 
de la despesa sistemàtic, en el qual, per cada euro 
que ens gastem ens preguntem, des d’un punt de 
vista polític, si segueix sent prioritari o si té l’im-
pacte esperat, i des d’un punt de vista tècnic, si es 
pot fer millor o amb menys recursos. Només així 
estarem gestionant els recursos de tots de forma 
eficient i equitativa. 

JOSEP M. CARRERAS
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REDACCIÓ / LA VEU 

Després de vuit anys 
facturant el 90% en 
exportació i amb 

projectes a quatre dels cinc 
continents, el grup empresa-
rial liderat per la societat ano-
ienca de refrigeració indus-
trial Friotex ha marcat com a 
prioritat del seu pla de negoci 
per al 2018 potenciar la seva 
presència al mercat interior.

El 2009 l’igualadí Francesc 
Jorba, enginyer industrial 
amb més de 25 anys d’experi-
ència en el desenvolupament 
de projectes de refrigeració 
industrial, va crear Friotex. 
Tot i estar ubicada a Igualada 
des del seu naixement, l’em-
presa ha desenvolupat gran 
part de la seva activitat a l’es-
tranger, sobretot al Marroc i 
a Algèria, expandint-se cap a 
d’altres països fins a treballar 
en tots els continents, excepte  
a Oceania. 

portadora i amb voluntat  de 
seguir-ho fent cada vegada 
millor,  demandant de tec-
nologia europea, estimulada  
per la modernització dels 
centres productius i logístics 
agroalimentaris; i, per altra 
banda, el concepte d’empresa 
global que defineix Friotex, 
ens va permetre treballar a 
l’Àfrica sense les barreres psi-
cològiques de la distància, 
la cultura o la llengua. Per 
a nosaltres només hi ha un 
mercat, i es diu món”, afirma  
Francesc Jorba, CEO i funda-
dor de Friotex.
Precisament aquest taran-
nà d’empresa global del que 
parla Francesc Jorba es re-
flecteix en el mapamundi on 
han treballat durant aquests 
nou anys. Als ja citats països 
nord-africans, cal sumar-hi 
França, Angola, Sud-Àfrica,  
Taiwan o Mèxic. Així fins a 
decantar la  balança entre ex-
portació i projectes interns 
en un 90% - 10%.  Com diu 
el propi Jorba, “no es tracta 
de sortir a vendre, si no de 
ser-hi”. “El client et vol al seu 
costat, perquè li puguis res-
pondre ràpid i bé. I més quan 
parlem d’instal·lacions frigo-
rífiques on el producte del 
client amb el que treballem és 
viu. Ser-hi és clau”, remarca.
Ara la gran aposta és fer-se 
un lloc en el mercat català, on 
aquest 2018 Friotex preveu 
facturar tres milions d’euros.

Tres empreses en tres anys
A finals del 2015, Friotex va 
crear Friotex Maroc, amb seu 
a Casablanca i a Agadir. Una 
nova empresa amb el 100% 
de capital català que ha per-
mès facilitar als clients mar-
roquins les transaccions en 
dírhams (moneda local), a 
més d’articular exportacions 

des del Marroc cap a països 
com Mauritània i Senegal. 
Un any més tard, a finals del 
2016, Friotex va adquirir 
l’empresa d’instal·lacions i 
fotovoltaica Zona Sol, situ-
ada a Vic. Amb Zona Sol, el 
grup amplia la seva cartera de 
productes i solucions, sumant 
a la refrigeració industrial el 
clima comercial i residenci-
al, les instal·lacions en habi-
tatges i també les solucions 
en energia solar fotovoltaica, 
tant per al mercat residencial 
i comercial com per a l’opti-
mització de les instal·lacions 
de refrigeració industrial. 
L’energia solar suposa una 
gran oportunitat per als pro-
jectes a l’Àfrica, especial-
ment a causa dels problemes 
amb què es troben molts dels 
clients del sur del Marroc, 
Mauritània i Senegal amb 
l’electricitat i l’elevat consum 
energètic que tenen. “La ten-
dència d’optimització ener-
gètica en les instal·lacions de 
refrigeració industrial, així 

com l’aprofitament del calor 
resultant dels equips, és glo-
bal. Amb la fotovoltaica te-
nim una eina important per 
a facilitar als nostres clients 
l’optimització de les seves in-
versions i fer unes instal·laci-
ons molt més eficients”, apun-
ta Francesc Jorba. 
Però, a més de les oportuni-
tats de negoci per a l’aplicació 
de les tecnologies, Zona Sol 
materialitza l’aposta del grup 
Friotex pels mercats català, 
espanyol i francès. L’estruc-
tura de l’empresa d’Osona i 
l’enginyeria de Friotex han 
permès ja signar un projecte 
de refrigeració a Catalunya (i 
tenir-ne d’altres en negocia-
ció) i un altre a París. 
“Estem preparats per aportar 
solucions amb valor afegit a 
les empreses catalanes i es-
panyoles, i ja ho estem fent. 
Treballem amb gasos ecolò-
gics d’última generació, que 
respecten el medi ambient i 
aporten una gran eficiència. 
Proporcionem un alt conei-

El grup igualadí Friotex aposta pel mercat català com 
a part de la seva estratègia d’expansió

Imatges  d’obres realitzades per Friotex al Marroc i a França

xement en projectes de refri-
geració també per a empreses 
fabricants de gel, escorxadors, 
centres logístics, productors 
de pa i brioixeria, a més d’em-
preses càrniques i frutícules”, 
afirma Francesc Jorba.
Amb tot, el creixement del 
grup no acaba aquí, ja que per 
aquest 2018 està treballant ja 
en la constitució de Friotex 
Laâyoune, amb ubicació al 
sur del Marroc.
Després de treballar durant 
el 2016 en l’encaix de les tres 
empreses i la seva optimit-
zació en serveis i estructura, 
Friotex ha arrencat el 2018 
amb força. Ha signat ja obres 
per valor de 2 milions d’euros 
i camina sòlida cap a la seva 
previsió de 10 milions.

Per aquest 2018 ja ha 
signat obres per valor 
de 2 milions d’euros i 

camina sòlida cap a la 
seva previsió dels 10 

milions

Friotex ha adquirit 
recentment l’empresa 
viguetana Zona Sol i 

ha creat filials a Agadir 
i a Laâyoune

La conceptualització del fred 
industrial amb càmeres fri-
gorífiques que permeten la 
congelació, conservació i 
controls de maduració en 
fruita i verdura ha permès a 
l’empresa igualadina conver-
tir-se en un referent en paï-
sos com el Marroc. El nord 
d’Àfrica ha estat des del 2009 
el seu entorn natural. La gran 
importància de la indústria 
hortofrutícola i pesquera en 
països  com el Marroc, Al-
gèria, Mauritània o Senegal, 
juntament amb la capaci-
tat d’exportar enginyeria i 
equips, han fet que l’empresa 
catalana fixés pràcticament el 
100% de la seva activitat en el 
continent africà. I això sense 
oblidar França, el país que 
lidera l’agricultura europea 
i on molta part dels produc-
tes li arriben precisament del 
nord d’Àfrica. 
“Per una banda el pes d’una 
indústria  eminentment ex-

Mapa dels països i ciutats on Friotex ha desenvolupat projectes
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El Grau en Tècniques 
d’Interacció Digital i 

de Computació tindrà 
caràcter dual, amb 

contracte laboral dels 
estudiants en empreses 

des del tercer curs

Representants de la UEA, l’Ajuntament i la UdL, dimecres a la tarda, al Campus d’Igualada.

La UdL oferirà el curs vinent a Igualada una nova carrera 
vinculada a la informàtica i assegura que “en vindran més”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l Rector de la Univer-
sitat de Lleida (UdL), 
Roberto Fernández, 

va ser molt clar dimecres a la 
tarda a Igualada: “Hem vin-
gut per quedar-nos”. L’apos-
ta de la institució lleidatana 
és molt clara i tindrà a partir 
del proper curs 2018-19 un 
nou exemple d’aquest caràcter 
decidit per Igualada: un nou 
Grau, vinculat a la informà-
tica i especialment per a les 
aplicacions de telefonia mò-
bil,  sota el nom de Tècniques 
d’Interacció Digital i de Com-
putació.
No serà aquesta l’única no-
vetat, ja que l’anterior grau 
d’Enginyeria en Organització 
Industrial -que es pot estudiar 
conjuntament amb Adminis-
tració i Direcció d’Empreses 
a distància per la UOC- es 
transforma en Organització 
Industrial i Logística.

40 places a primer curs 
La nova carrera vinculada a 
la informàtica ja comptarà 
amb 40 places a primer. A ter-
cer, en el darrer curs, perquè 
aquesta carrera és de només 
tres anys, l’alumnat farà pràc-
tiques en empreses. Seran els 
primers estudis relacionats 
amb el sector de la informàti-
ca i les TIC que s’impartiran a 
Catalunya en format dual, una 
metodologia que permet que 
l’estudiant combini la forma-
ció en les aules universitàries i 
l’entorn professional, obtenint 
un contracte laboral, segons 
ha destacat el rector de la UdL, 
Roberto Fernández. 
En la presentació d’aquest 
grau l’han acompanyat l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells; i 
el vicerector de Docència de 
la UdL, Paco García. També 
hi ha assistit la tinent d’alcalde 
de Dinamització Econòmica i 
Coneixement de l’Ajuntament, 
Àngels Chacón, i represen-
tants de l’empresariat local: el 
president de TIC Anoia, Jau-
me Catarineu, i el president 
de la Unió Empresarial de 
l’Anoia, Blai Paco. Han coin-
cidit a destacar l’aposta per 
consolidar el Campus d’Igua-
lada-UdL com un centre uni-
versitari que ofereixi estudis 
estretament relacionats als 
sectors locals d’activitat i a les 
exigències del mercat actual, 
de manera que es garanteixi 
una bona inserció als estudi-
ants un cop finalitzin els estu-

dis i aportin a les empreses un 
capital humà preparat per res-
pondre a les seves necessitats. 

Una carrera vinculada 
als nous temps
El grau en Tècniques d’Inte-
racció Digital i de Computa-
ció té com a objectiu formar 
professionals del món de la 
computació, posant l’accent 
en el disseny i la implementa-
ció de les aplicacions interac-
tives. L’alumnat obtindrà co-
neixements de programació, 
especialment en les aplicaci-
ons mòbils i web, tecnologies 
d’Internet, eines d’adminis-
tració i seguretat de sistemes, 
i disseny i desenvolupament 
d’interfícies. 
Així mateix, el grau proporci-
onarà coneixements en con-
tinguts relatius al disseny, la 
creativitat, la innovació, la 
comunicació interactiva o 
l’experiència d’usuari. La ini-
ciativa, doncs, persegueix els 
objectius d’aportar als estu-
diants una sòlida formació 
bàsica complementada amb 
amplis coneixements pràctics 
que els permetin integrar-se 
ràpidament al món laboral i, 
al mateix temps, cobrir les de-
mandes del sector TIC. 

Organització industrial 
logística
A banda d’aquesta nova ti-
tulació, la UdL també remo-
dela el grau en Organització 
Industrial, que passarà a de-
nominar-se grau en Organit-
zació Industrial i Logística, 
reforçant els seus continguts i 
ampliant el ventall de sortides 
professionals per a l’alumnat. 
Aquells que el cursin, es for-
maran en àrees com la gestió 
empresarial, l’economia, l’or-
ganització de la producció, 
la política d’empresa, l’orga-
nització del treball i dels re-
cursos humans, la gestió de 
la innovació, el màrqueting o 
la logística, sense oblidar les 
àrees pròpies de l’enginyeria, 
com l’automatització i el con-
trol industrial, les tecnologies 
mediambientals, l’enginyeria 

de materials o l’enginyeria de  
fluids, entre altres. 

Més estudis i màster
L’oferta es completa amb el 
grau en Infermeria que es va 
engegar el curs 2015-2016; el 
doble grau en Nutrició Hu-
mana i Dietètica que s’ofereix 
des del curs 2016-2017; i el 
grau en Enginyeria Química 
que fins ara impartia la UPC. 
A més, al campus d’Igualada 
la UdL també oferirà el Màs-

ter en Enginyeria del Cuir i 
un nou Màster de Pràctiques 
i Simulació Clínica, que es 
presentarà properament i que 
tindrà l’hospital simulat 4D 
Health del Passeig Verdaguer 
com a instal·lació clau. 

Campus de la Salut 
a l’antic hospital
Paral·lelament i davant l’am-
pliació de l’oferta università-
ria, l’Ajuntament avança en les 
actuacions necessàries per a 

desenvolupar un nou edifici 
dedicat íntegrament als estu-
dis de salut a l’antic Hospital. 
Així doncs, els estudis d’en-
ginyeria s’han d’acabar con-
centrant al campus del Pla de 
la Massa i els de salut al futur 
campus del Passeig Verdaguer. 
A tocar d’aquest segon edifici, 
al centre de la ciutat, es projec-
ta també la construcció d’una 
residència per a estudiants 
universitaris, les obres de la 
qual començaran aquest any.

L’històric acord entre l’Ajun-
tament d’Igualada i la UdL va 
néixer en un restaurant. De 
fet, moltes coses comencen 
al voltant d’una taula. També 
va ser així en aquest assump-
te, en una trobada que van 
mantenir l’alcalde de la ciutat 
i el rector de la universitat, 
al restaurant “La Farga”, a la 
Diagonal de Barcelona, entre 
Passeig de Gràcia i Rambla 
Catalunya. D’aquelles prime-
res paraules, entre plat i plat, 
és avui realitat el Campus 
Igualada-UdL, que conver-
teix la capital de l’Anoia en 
una ciutat universitària amb 
totes les lletres.
L’alcalde Marc Castells deia 
dimecres que “no puc estar 
més content d’aquesta alian-
ça, bastida en la confiança i 
en la professionalitat. És una 
aposta de futur, i pressiona-
rem a qui calgui per a que 
continuï endavant”, paraules 
en clara referència als dub-
tes que puguin generar-se 
a l’entorn de les futures dis-

ponibilitats pressupostàries 
per a mantenir aquest espai. 
“Aquesta és una iniciativa de 
triple win: hi guanya la UdL, 
la ciutat i la comarca, i també 
el país, perquè ens reequilibra 
dins del mapa de Catalunya”, 
deia un Castells pletòric.
No ho estava menys el rector 
de la universitat lleidatana, 
Roberto Fernández, amb un 
discurs ple de picades d’ullet a 
l’alcalde i a la regidora de pro-
moció econòmica i directora 
general d’Indústria de la Gene-
ralitat, Àngels Chacón. “Sense 
ells i la seva extrema insistència 
això no hagués estat possible, 
els igualadins poden estar-ne 
molt orgullosos”, deia el veterà 
rector. “Aquesta és una aliança 
històrica, i no només conjun-
tural”, però, com feia abans 
Castells, dirigia el discurs cap 
a la Generalitat: “és necessari 
el seu compromís, o aquest és 
un projecte de país, o no funci-
onarà”, afirmava Fernández, en 
una nova mostra de l’angúnia 
que genera l’actualitat política 

catalana i l’absència de go-
vern.

Aposta per la recerca
El vicerector de Docència de 
la UdL, Paco García, va fer 
una llarga explicació del pro-
jecte universitari a Igualada, 
per afirmar que “volem con-
vertir-nos en una institució 
acadèmica de qualitat i pres-
tigi social, oberts al canvi, i 
compromesos amb la ocu-
pabilitat futura dels nostres 
estudiants”. 
García va afegir que “l’aposta 
de la UdL és expansionar sig-
nificativament la recerca en 
l’àmbit de la salut, i ho farem 
a Igualada”, al mateix temps 
que indicava que “superarem 
els mil estudiants molt aviat”.

L’aliança de “La Farga”
L’històric acord entre 
la UdL i Igualada es 

va generar en una 
taula d’un restaurant 

de la Diagonal



Les JERC consideren 
que la decisió suposa 
una victòria ja que, 

fins ara, el govern del 
PDeCAT s’havia mos-

trat molt reaci a aquest 
tipus d’ajuts

L’Ajuntament donarà beques de 500€ i 800€  a tots els 
universitaris igualadins, sigui quina sigui la seva renda familiar
REDACCIÓ / LA VEU 

Finalment hi haurà beques 
municipals per a estudi-
ants universitaris iguala-

dins. Seguint les passes d’altres 
municipis del país, finalment 
l’Ajuntament va aprovar dimarts 
una dotació econòmica per a 
permetre aquests ajuts, que se-
ran de 500 a 800 euros per a 
cada estudiant, en funció  dels 
crèdits matriculats, però la xifra 
pot baixar si la demanda supera 
la partida destinada a aquesta 
iniciativa.
La decisió ha estat molt ben re-
buda per tots els grups munici-
pals, si bé amb matisos, especi-
alment a les JERC i a les CUP. 
En el cas dels republicans, inter-
preten la iniciativa com una vic-
tòria seva, ja que han estat molt 
insistents en demanar beques 
d’estudis superiors, i, fins ara, el 
govern municipal sempre s’ha-
via mostrat poc inclinat. 
Fa uns dies, les joventuts d’ERC 
explicaven que “com ha passat 
amb la Hispano, el govern hau-
ria d’admetre que s’ha equivocat 
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i faci d’una vegada les beques 
que els joves d’Igualada neces-
siten”. La proposta republicana, 
però, era diferent de la final-
ment aprovada, ja que es dema-
nava una partida pressupostària 
fins als 350.000€ i oferir unes 
beques transport d’entre 916€ 
i 183€ al 80% dels estudiants 
d’Igualada, depenent del seu 
nivell de renda familiar”. El que 
varia, finalment, és la quantitat 
econòmica, i també el destí, ja 
que serà, en principi, per a tots 
els estudiants. 
Les JERC recorden que el go-
vern “ha mentit reiteradament 
canviant l’excusa cada cop que 
es feia públic que el que deien 
no era cert”. Primer el govern 
de la ciutat assegurava que no 

podien tenir accés al nivell de 
renda familiar a l’hora de donar 
les ajudes, però segons les JERC 
es va demostrar que “ho podien 
demanar ja que quan un estu-
diant demana una beca del Mi-
nisteri o de la Generalitat preci-
sament demana a l’AGAUR un 
informe de renda familiar per 
saber la quantitat que podrà re-
bre” i per tant “l’ajuntament po-
dia fer servir el mateix informe”. 
Posteriorment es va assegurar 
que “no tenia prou personal per 
fer-ho malgrat que l’ajuntament 
sigui l’empresa més gran d’Igua-
lada” i les JERC van recordar 
que “ajuntaments com Vilanova 
ho fan amb una sola persona”. 
Després assegurava que “donar 
beques a universitaris era in-
compatible i podria fer perdre a 
l’estudiant en qüestió altres be-
ques com la de la Generalitat i 
del Ministeri” però les JERC van 
recordar que “jurídicament això 
només és així si les beques en 
qüestió tenen la mateixa finali-
tat que les del Ministeri o de la 
Generalitat, però canviant la fi-
nalitat de les beques municipals 

ja es solucionava, com fan molts 
municipis catalans”.  

La CUP lamenta manca de 
criteris per a donar les beques
Per la seva banda, la CUP ha la-
mentat “la manca de criteris de 
renda en les bases per a fixar la 
quantitat econòmica a percebre 
per part dels estudiants és una 
qüestió de manca de voluntat 
política, i no pas una dificul-
tat tècnica”. La tinent d’alcalde, 
Àngels Chacón, va argumentar 
ara fa un any que seria molt 
dificultós fer un sistema d’ajuts 
per rendes, però el cupaires li 
recorden que “quan l’Agència 
Catalana certifica els nivells de 

renda per a les beques emet els 
seus informes, i aquests poden 
ser adquirits per l’Ajuntament”. 
En aquest sentit, la CUP Igua-
lada manifesta el seu desacord 
amb el fet que cada estudiant de 
grau o postgrau rebi entre 500 i 
800 euros en funció dels crèdits 
matriculats però sense tenir en 
compte la capacitat econòmica 
de la seva unitat familiar i re-
clama al govern de Castells que 
apliqui criteris de renda a l’hora 
d’atorgar els ajuts: “no és tolera-
ble que, per manca de voluntat 
de política, apliquin un sistema 
de beques segons el qual, siguis 
fill de Botín o d’un aturat, es pu-
guin obtenir els mateixos ajuts”.

Tel. 973 003 588   
info@udl.cat   
www.udl.cat   
f universitatdelleida   
t @UdL_info
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Oficines centrals d’Aigua de Rigat, a Cal Ratés.

Desestimada una mo-
ció de CUP i Decidim 
per adherir-se a la vaga 
internacional de dones 
del proper 8 de març

Monbus demana instal·lar ara el seu garatge, taller 
i benzinera sota el barri del Sant Crist

Decidim i la CUP van veure 
rebutjada una moció presen-
tada dimarts a l’Ajuntament 
per adherir-se a la Vaga Inter-
nacional de Dones que es pre-
para per al proper 8 de Març. 
La plataforma de confluència 
ciutadana d’esquerres veia en 
la iniciativa “una bona manera 
de denunciar les desigualtats i 
qualsevol tipus de violència 
masclista, i per tant de reivin-
dicar una altre model social”.
La moció va ser rebutjada pels 
vots en contra de PDeCAT i 
PP. A més de Decidim i CUP 
que presentaven la moció, van 
votar a favor ERC i PSC.
Els acords que proposava la 
moció eren, en primer lloc, 
donar suport a la proposta de 
Vaga Feminista tot facilitant la 
informació per a que les treba-
lladores puguin adherir-se a la 
vaga, promovent les aturades 
a les treballadores que vulguin 
parar, així com fent una atura-
da davant del centre de treball 
en la que prenguin la veu les 
dones.
En segon lloc, utilitzar tots els 
mitjans a l’abast de l’ajunta-
ment per tal de fer difusió de 
la vaga i les seves reivindicaci-
ons. I, finalment, impulsar un 
grup de treball amb la partici-
pació dels grups polítics i les 
entitats feministes del muni-
cipi per generar un entorn de 
discussió que permeti articu-
lar accions conjuntes basades 
en les reivindicacions de la 
vaga.
Decidim i CUP es van fer res-
sò de la moció de la Comissió 
8 Març que convoca la vaga, 
que es considera més enllà 
d’una aturada laboral perquè 
“la participació de les dones 
és nuclear en totes les esferes 
de la vida, i la vaga ha d’assolir 
també altres treballs i espais: 
el de les cures, el consum, la 
vida estudiantil i associativa”.
La Comissió afirma practicar 
“un feminisme interseccio-
nal perquè sabem que estem 
travessades per desigualtats 
i precarietats que ens situen 
en llocs molt diversos davant 
del patriarcat, el treball assa-
lariat, les cures, el consum, 
l’exercici dels nostres drets, 
la formació i la participació 
ciutadana, per les diferències 
que travessem alguna de no-
saltres segons la procedència, 
la classe, l’edat, l’orientació 
sexual, la identitat de gènere 
i habilitats”.

estació

garatge, taller i benzinera

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’empresa Monbus La 
Hispano Igualadina 
ha demanat a l’Ajunta-

ment la tramitació de la llicèn-
cia ambiental per instal·lar ara 
el seu garatge, taller i benzine-
ra en uns terrenys del carrer 
Gabriel Castellà, al Rec, just 
sota el barri del Sant Crist, i 
al costat de les “cases barates”. 
La petició de Monbus va ser 
signada pel tinent d’alcalde 
Jorid Pont el passat 1 de fe-
brer, i ja es pot observar al 
tauler d’anuncis de l’Ajunta-
ment. 
En concret, La Hispano Igua-
ladina SL demana poder fer 
al carrer de Gabriel Castellà 7 
una “ampliació d’aparcament 
exterior de vehicles d’autobu-
sos amb zona de rentat, dipò-
sit i sortidor de combustible 

(gasoil) i taller de reparació i 
manteniment de vehicles pro-
pis”. 
Es dona la circumstància que 
la mateixa petició es va pro-

duir l’any passat però a l’Es-
tació d’Autobusos, fet que va 
produir una intensa oposició 
veïnal al barri de Montserrat 
i de l’oposició a l’Ajuntament. 

REDACCIÓ / LA VEU 

U n estudi de la Dipu-
tació de Barcelona 
ha valorat en 3M€ 

els actius de Rigat a Igualada, 
deu vegades menys del què 
va anunciar el govern, segons 
que ha denunciat la CUP 
d’Igualada.
La CUP celebra les conclusi-
ons econòmiques de l’estudi 
jurídic, econòmic i patrimo-
nial del servei d’abastament 
d’aigua a Igualada que la Di-
putació ha lliurat a l’Ajunta-
ment, especialment pel fet que 
xifra el valor dels actius de la 
companyia a la ciutat en 3,1 
milions d’euros, “una xifra deu 
vegades menor que l’anuncia-
da pel govern a finals de 2015”. 
No obstant, el grup munici-
pal de la CUP recorda que a 
aquests 3 milions encara cal-
dria descomptar-hi el valor de 
les accions que l’Ajuntament 
d’Igualada té sobre l’empresa, 
un terç del total, de manera 
que “la xifra final per recupe-
rar els actius del municipi po-
dria acabar sent de menys de 2 
milions d’euros”. 
Els cupaires recorden que 
“aquestes dades desmenteixen 
la xifra de 30 milions d’euros 
que el tinent d’alcalde Jordi 
Pont va estimar el 2015”, quan 
es va donar a conèixer la man-
ca de contracte de concessió 

En les darreres setmanes ja 
s’han vist molts autocars de 
Monbus Hispano aparcats en 
aquest solar del carrer Gabriel 
Castellà.

L’auditoria a Aigua de Rigat diu que el seu actiu 
és 10 vegades menys del que deia l’Ajuntament

de la gestió de l’aigua a Igua-
lada i consideren que “aque-
lles declaracions, reiterades 
al Ple de l’Ajuntament, tenien 
un clar objectiu polític i no 
informatiu, ja que no es van 
sustentar en cap mena d’estudi 
ni auditoria”.
A banda, la CUP Igualada 
considera que “l’Ajuntament 
d’Igualada té la paella pel mà-
nec” ja que “haurà de decidir 
en els propers mesos si vol 
continuar permetent que AG-
BAR s’endugui tants beneficis 
per la prestació d’un servei bà-
sic a la ciutat o bé si, com des 
de fa anys funciona a ciutats 
properes com Manresa i Vi-
lafranca, es crea una empresa 

pública que acabi amb aquest 
espoli i reverteixi els beneficis 
en el municipi”.

El sobresou és un “clar con-
flicte d’interessos”
El grup municipal de la CUP 
insisteix que “els regidors 
del govern que pertanyen al 
Consell d’Administració de 
Rigat haurien de renunciar 
al sobresou que els paga l’em-
presa AGBAR, d’un volum 
total de 36.000 euros anuals, 
perquè tots ells ja estan re-
munerats com a càrrecs polí-
tics. En aquest sentit, entenen 
que Jordi Pont (55.000€/any) 
i Àngels Chacón (81.000€/
any) “ja cobren sous prou 

onerosos de l’erari públic per 
la seva dedicació, com per 
haver de rebre 18.000 i 9.000 
euros l’any, respectivament, 
d’una empresa privada amb 
grans interessos en les decisi-
ons municipals.” 
Els cupaires assenyalen que 
“aquests sobresous per un 
càrrec que els ve donat per 
l’Ajuntament generen un clar 
conflicte d’interessos i, per 
tant, podrien influir de mane-
ra determinant en la decisió 
final a adoptar sobre la qües-
tió,” i lamenten que el govern 
de Castells tombés una moció 
portada al ple l’any passat en 
què es demanava acabar amb 
aquesta situació. 



Blai Paco, president de la UEA.

La patronal de l’Anoia transmet a 
l’exterior “tranquil·litat i confiança”
REDACCIÓ / LA VEU 

B lai Paco, president de 
la Unió Empresarial 
de l’Anoia, la patronal 

comarcal, ha enviat una carta 
a les empreses i a les instituci-
ons -en català i en anglès- en la 
qual afirma que “volem trans-
metre un missatge de tranquil-
litat i de confiança econòmica, 
especialment de cara a l’exte-
rior, davant algunes incerteses 
i dubtes que genera l’actual si-
tuació política que viu el país”.
En la missiva s’explica que “en 
els darrers anys, l’economia 
catalana ha seguit creixent per 
sobre fins i tot de l’espanyola i 
de la mitjana de la Unió Eu-
ropea. Aquests bons resultats, 
però, no han arribat per ca-
sualitat. Hi té molt a veure la 
bona feina de les empreses que 
han seguit invertint, innovant 
i internacionalitzant-se, sovint 
amb el suport de les Adminis-
tracions Públiques”. 
La carta continua agent que 
“també ajuden al seu dina-
misme, l’excel·lent localitza-
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ció geogràfica, les condicions 
d’entorn (cultura, gastrono-
mia, seguretat...) i l’esforç i la 
mentalitat emprenedora de la 
gent amb una clara aposta pel 
talent i la innovació. Això ex-
plica que durant el primer 
semestre del 2017 la inversió 
estrangera a Catalunya hagi 
estat un 20,6% més elevada 
que en el mateix període de 
l’exercici anterior”. 
En un missatge clarament op-
timista, Paco afirma que “la 
situació política a Espanya i 
Catalunya, evidentment, la 

seguim de ben a prop, i per 
això creiem que les previsions 
econòmiques de cara aquest 
2018 també apunten cap a un 
creixement. L’Administració i 
els agents econòmics i socials 
seguim i seguirem  apostant 
per la millora de la competi-
tivitat de les nostres empreses. 
Les associacions empresarials 
i l’administració, seguirem 
treballant per un bon marc de 
seguretat jurídica per a les em-
preses i per mantenir el clima 
de confiança que ha existit fins 
ara”.

REDACCIÓ / LA VEU 

El grup polític d’esquerres 
Decidim Igualada rei-
vindica l’habitatge com 

un “dret social” i retreu al go-
vern del PDeCAT la seva “in-
diferència” sobre aquest tema 
a nivell local. La plataforma de 
confluència ciutadana recorda 
en un escrit a l’alcalde Marc 
Castells que els “alts preus del 
lloguer no són un problema 
particular d’uns quants ciuta-
dans”, i cita  algunes idees per 
a combatre la situació, com 
“incrementar el parc d’habitat-
ge social públic amb preus de 
lloguer més justos i accessibles; 
desenvolupar un sistema més 
ampli d’ajuts; fomentar acords 
amb fundacions i cooperatives 
especialitzades; o posar límit a 
la desocupació de pisos i cases 
privades o d’entitats bancàries”.
Decidim Igualada va abordar 
el tema amb la xerrada debat 
L’habitatge, un dret com una 
casa el divendres 16 de febrer, 

amb la participació de dues 
especialistes, Carme Trilla, 
economista i presidenta de la 
fundació Hàbitat3, i Helena 
Trias, arquitecta i tècnica de 
comunicació de la cooperativa 
Sostre Cívic.
Carme Trilla va afirmar que 
l’habitatge “és un dret que està 
reconegut a la Constitució i a 
l’Estatut d’Autonomia, que no 
podem garantir amb l’adminis-
tració pública perquè no s’ha 
après mai que és un pilar de la 
societat del benestar, com la sa-
nitat i l’educació”. “No s’aborda, 
no s’integra igual”, va lamentar.
L’economista va avisar que les 
xifres són alarmants i que no 
s’està fent visible la punta de 
l’iceberg que són els desnona-
ments del lloguer. 
Va donar dades amb Espanya 
i Catalunya a la cua d’Europa. 
La mitjana europea d’habitat-
ge social és de 65/70 habitat-
ges per cada 1.000 habitants, i 
a Espanya i Catalunya no arri-
bem als 10.  

Decidim alerta de la 
“passivitat” municipal 
en habitatge social

A LES

TENIM LES

Carrer del Vidre, 1 
93 803 04 09

escolapiesiguadada.org
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Una persona rebent la vacuna de la grip en un centre d’atenció primària.

Maq&Paper acollirà 
xerrades sobre economia 
circular i estalvi energètic
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls dies 7 i 8 de març la 
Fira-Congrés Energè-
tica organitza un parell 

de jornades que tractaran algu-
nes de les algunes de les prin-
cipals inquietuds del sector de 
l’eficiència i l’estalvi energètic : 
l’eficiència energètica el dia 7 i 
l’economia circular el dia 8. La 
jornada del 7 de març porta 
per títol “Estratègies per una 
energia eficient” i es divideix 
en dues sessions.  “L’industrial 
davant els subministraments 
energètics” serà la conferèn-
cia del matí.  I a la tarda serà 
el torn d’estudiar l’eficiència 
energètica i la sostenibilitat.

El dijous dia 8, la jornada es-
tarà dedicada a l’economia cir-
cular a la indústria. “El paper 
i l’economia circular” serà el 
títol de la sessió del matí i a la 
tarda es generà debat entorn 
a la premissa “La indústria 
circular: realitat, aspiració o 
miratge?”. Aquestes jornades 
s’han organitzat des de Fira 
Igualada conjuntament amb 
la Unió Empresarial de l’Anoia 
(UEA).
Energètica i Maqpaper se cele-
braran els dies 7 i 8 de març a 
Igualada al recinte modernis-
ta de l’Escorxador d’Igualada, 
una nova ubicació per aquesta 
fira perfectament condiciona-
da com a recinte firal.

La setmana que ve torna 
la Botiga al Carrer
REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dissabte 3 de 
març tindrà lloc una 
nova Botiga al Carrer, 

que posarà punt i final a les 
rebaixes d’hivern. Serà la 43a 
edició d’aquesta iniciativa. 
Després del canvi a la nova 
ubicació de la Botiga al Carrer 
al Passeig Verdaguer, l’opinió 
generalitzada és molt positiva. 
Encara així, des d’organització 

s’està treballant perquè aques-
ta nova edició sigui millor.
Igualada Comerç calcula que 
hi participaran prop de 100 
comerços en una zona comer-
cial plena d’activitats i ani-
macions, facilitant d’aquesta 
manera a milers de visitants 
d’arreu una agradable visita i 
compres tranquil.les. A banda 
del Passeig Verdaguer, també 
hi haurà parades davant els 
comerços al centre.

Abacus va ingressar 89,1 
milions d’euros el 2017
REDACCIÓ / LA VEU 

A bacus Cooperativa va 
assolir una xifra de 
vendes de 89,10 mili-

ons d’euros l’any 2017. Aques-
tes dades suposen el mante-
niment de les vendes de la 
cooperativa en xifres similars 
a les de l’any anterior, que van 
ser de 89,67 milions d’euros.
Aquestes xifres de vendes són 
resultat d’un important incre-
ment de les vendes a traves del 
canal online d’Abacus de gai-
rebé el 30,5% i l’ increment de 
les vendes  a la comunitat edu-
cativa. Cal destacar també el 
fort creixement en les vendes 
de llibre infantil, que ha estat 
del 9,30%.  Per l’any 2018, la 
cooperativa preveu un creixe-
ment de les vendes per sobre 

del 4% fins a arribar als 92,85 
milions d’euros.
El director general d’Abacus 
cooperativa, Miquel Àngel 
Oliva, destaca que “el model 
de compartir comunitat amb 
els més de 900.000 sòcies i sò-
cies ha permès mantenir el rit-
me de vendes de l’any passat, 
quan el sector i el comerç en 
general han patit severes cai-
gudes generalitzades del con-
sum a partir del mes d’agost 
del 2017 .”
Fundada l’any 1968, Abacus és 
una comunitat ciutadana de 
socis i sòcies de consum i de 
treball amb mes de 900.0000 
socis i sòcies, sota el model  
cooperatiu, amb 47 establi-
ments a Catalunya, València i 
Balears. La seva central logís-
tica és a Vilanova del Camí.

Un 41% dels majors de 59 anys s’ha 
vacunat aquesta temporada per la grip

REDACCIÓ / LA VEU 

L a vacunació contra la 
grip en majors de 59 
anys a la Catalunya 

Central se situa aquest any 
en el 44%, tres punts menys a 
l’Anoia. Els darrers mesos s’ha 
fet una intensa campanya d’in-
formació en què s’ha alertat a 
la ciutadania sobre els riscos 
de la grip. La taxa global de va-
cunació -en totes les edats- ha 
estat del 39%. 
La Catalunya Central ha su-
perat els objectius que s’havia 
proposat per a la campanya 
de vacunació contra la grip 
d’aquest hivern. Ha aconseguit 
augmentar la taxa de vacu-
nació global i revertir la ten-
dència decreixent dels darrers 
anys. 
En la campanya de 2016, la co-
bertura de la vacuna a la regió 
sanitària Catalunya Central 
en les persones més grans de 
59 anys, va ser del 43,39 % i 
aquest any ha estat del 43,95 
%. La taxa global se situa al 
39,21 % (gairebé 59.300 perso-
nes vacunades). 
Als centres de l’ICS a l’Anoia 
la cobertura de vacunació als 

majors de 59 anys, ha estat del 
41,06 %; a Osona del 39,86 %; 
i al Bages-Berguedà del 45,63 
%. Destaca especialment l’Àrea 
Bàsica de Salut de Cardona, on 
s’ha arribat a una taxa del 56 % 
de vacunació. A més, la cam-
panya de conscienciació que es 
va fer entre el col·lectiu sanita-
ri també ha donat el seus fruits 
amb un augment de vacunació 
molt destacable del 12 %. 
En el cas de les gestants, a 
l’atenció primària de l’ICS de 
la Catalunya Central s’ha fet 
seguiment a 2.139 gestants. En 
el darrer trimestre de l’embaràs 
-moment més prioritari per 
recomanar la vacunació per 
tal d’evitar complicacions en 
la gestant (part prematur, afec-
tació de pes i talla del nadó...) 
i per vetllar per un traspàs 
transplacentari d’anticossos 
protectors al lactant-, s’ha va-
cunat el 40 % de les gestants de 
l’Anoia, el 30 % de les d’Osona 
i el 49 % de les de Bages i Ber-
guedà. 
Els professionals de la Gerèn-
cia Territorial de l’Institut Ca-
talà de la Salut a la Catalunya 
Central es van marcar com a 
objectiu no fer ni un pas enre-

re en els índexs de vacunació 
general que s’havien aconse-
guit l’any anterior. Per això es 
va engegar una campanya de 
conscienciació per als profes-
sionals sanitaris i d’informació 
per a la ciutadania, en què es 
feia especial incidència en els 
grups de risc, com ara emba-
rassades, malalts crònics, per-
sones grans... 
Cal destacar que la campanya 
de vacunació anual contra 
la grip va dirigida a reduir la 
mortalitat i les complicacions 
greus en aquells pacients de 
risc, que són més vulnerables 
davant de la infecció. L’estratè-
gia de la campanya de vacuna-
ció és evitar o minimitzar que 
les persones més fràgils es ve-
gin afectades. Totes les mesu-
res de prevenció de la grip són 
clau i la vacunació és la millor 
estratègia malgrat que les ca-
racterístiques canviants dels 
virus de la grip fan que l’efec-
tivitat de la vacuna sigui vari-
able en funció de la campanya. 
Cal incidir que l’efectivitat de 
la vacuna en els grups de risc 
és superior i que la manca de 
vacunació d’aquests comporta 
que la protecció sigui nul·la. 

L’empresa anoienca Eco Salim de 
menjar infantil, en una fira a Alemanya
REDACCIÓ / LA VEU 

U na vintena d’em-
preses catalanes del 
sector ecològic han 

presentat aquesta setmana 
productes i novetats en la fira 
Biofach d’Alemanya, entre 
elles Eco Salim, que fabrica 
menjar infantil sense gluten a 
Masquefa. 
Es tracta d’uns dels certàmens 

més importants del sector 
ecològic, compta amb 50.000 
visitants i enguany sobrepassa 
per primera vegada els 3.000 
expositors de 93 nacionalitats
El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació de la Generalitat de Ca-
talunya, a través de l’empresa 
pública Promotora d’Expor-
tacions Agroalimentàries 

(PRODECA), ha organitzat 
la participació sota el parai-
gües de Catalunya de 21 em-
preses catalanes. Les empreses 
participants a Biofach han de 
superar els estrictes criteris 
d’admissió exigits, de manera 
que la participació en el saló 
ja representa per a empreses i 
productes un segell de distin-
ció i qualitat.  



Endesa instal·la 14 nous centres de 
transformació a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

E ndesa, en línia amb el 
seu Gran Pla de Qua-
litat i amb la voluntat 

de preparar la xarxa elèctrica 
pel futur, ha instal·lat durant 
el 2017 fins a 95 nous teleco-
mandaments en centres de 
transformació de la Catalunya 
Central, uns nous sistemes de 
control remot que permeten 
realitzar maniobres d’ope-
ració a distància. D’aquesta 
manera es redueix el temps 
de resposta en cas d’incidèn-
cies i s’assegura la continuïtat 
i qualitat del subministrament 
elèctric a les comarques de 
l’Anoia, el Bages, el Berguedà, 
la Cerdanya, Osona i el Ripo-
llès. La inversió, aportada ín-
tegrament per la Companyia, 
ha estat de més d’1,7 milions 
d’euros.
Amb aquesta millora, el Cen-
tre de Control que Endesa té a 
Barcelona pot accionar a dis-
tància els dispositius de mani-
obra de les instal·lacions sen-
se haver de desplaçar equips 
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sobre el terreny en cas d’in-
cidències, ja siguin pròpies o 
derivades de l’acció d’agents 
externs, ja que el Centre de 
Control rep informació que 
permet detectar i aïllar els de-
fectes que puguin produir-se 
a la xarxa mitjançant els ele-
ments de detecció de pas de 
defecte. 
D’aquesta manera s’estal-
via temps en la localització 

d’avaries, amb la conseqüent 
reducció del temps d’inter-
rupció del subministrament 
elèctric als clients que s’ali-
menten d’aquestes instal·laci-
ons, un total de 113.642.
En concret, s’han instal·lat 
nous telecomandaments en 
14 centres de transformació 
de l’Anoia, 30 al Bages, 11 al 
Berguedà, 3 a la Cerdanya, 27 
a Osona i 10 al Ripollès. 

CAU-M.A. SALVÀ / LA VEU 

E l cap de setmana del 
10 de febrer els i les 
Trucs Karakorum del 

Cau d’Igualada (AEIG Jaume 
Caresmar i Mª Antònia Salvà) 
vam realitzar un dels nostres 
projectes d’any per reivindicar 
que volem formar part activa-
ment de la ciutat. 
Aquest projecte va consistir 
en organitzar un carnestoltes 
pel jovent a Igualada, ja que 
ens vam adonar que a la nos-
tra ciutat, per aquestes dates, 
no es feia cap acte per la nos-
tra franja d’edat. 
Dit i fet, ens vam posar mans 
a l’obra i vam crear el nostre 
projecte que va consistir en 
una calçotada, una carrossa 
ambientada en els anys 20, 
fent la comparació amb les 
lleis i entitats igualadines ac-
tuals i finalment una mica de 
festa nocturna. El projecte ens 
dugué a conèixer i cooperar 
amb diferents entitats iguala-
dines com Calma Tensa, que 
ens cediren el CSA Delícies 
per fer la calçotada, i la Coll@

Els Trucs Karakorum 
del Cau organitzaren un 
Carnaval per al jovent

nada que organitzàrem con-
juntament la comparsa de la 
rua i la festa final al Foment. 
Després de setmanes de feina 
va arribar el dissabte 10 de fe-
brer i vam veure el resultat del 
projecte i la bona rebuda que 
va tenir per part del jovent, ja 
que a la calçotada vam supe-
rar les 100 persones. També 
cal destacar el premi guanyat 
a la rua i el concurs de disfres-
ses que es va fer durant la nit 
al Foment. 
Després de fer la valoració 
del projecte, estem molt sa-
tisfetes del resultat obtingut, 
ja que hem complert amb els 
nostres objectius marcats: fer 
un servei a la ciutat, conèixer 
i col·laborar amb diferents 
entitats i reivindicar que el jo-
vent volem formar part d’una 
Igualada activa on hi siguem 
presents. Finalment a nivell 
grupal ha servit per enfortir 
la nostra cohesió i amistat. 
Volem agrair la participa-
ció de tothom i anunciar que 
l’any que ve volem tornar amb 
aquest projecte! 
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La Unió Empresarial ja va acollir una jornada sobre Mèxic fa alguns dies.

El 6 de març, assemblea de la UEA

La UEA acollirà una jornada sobre 
oportunitats de negoci a l’Àfrica

REDACCIÓ / LA VEU 

C ada vegada hi ha més 
empreses que obren 
negoci en mercats 

internacionals per créixer, 
diversificar els clients, o per 
estratègia empresarial. Per 
aquest motiu és important 
conèixer quins són els països 
emergents econòmicament i 
les possibilitats de negoci que 
ofereixen. 
L’Àfrica Occidental és un mer·
cat emergent que està en crei·
xement i en els darrers anys 
s’està convertint en un focus 
d’atracció per a les empreses. 
La Costa d’Ivori està experi·
mentant un creixement eco·
nòmic al voltant del 10% i el 
consum per càpita ha crescut 
de forma significativa. 
El Senegal, el PIB ha crescut 
de mitjana un 4% anual en 
els darrers 8 anys i el poder 
adquisitiu va en augment en 
aquest país, que compta amb 
una piràmide poblacional jove 
i amb potencial. I el Camerun, 
l’economia més gran dels paï·
sos que conformen la Comu·
nitat Econòmica i Monetària 
d’Àfrica Central (CEMAC), 

La Unió Empresarial de 
l’Anoia convoca l’Assemblea 
General Ordinària per el 
proper 6 de març de 2018 a 
les 18. La sessió tindrà lloc 
a la sala d’actes de la seva 
seu (Ctra. de Manresa, 131 

s’estima que per als propers 
exercicis, la seva economia se 
segueixi expandint a un ritme 
entre el 4 i 5% del PIB. 
Per donar a conèixer en més 
detall la situació econòmica 
i les oportunitats de negoci 
que ofereixen aquest països 
africans, la Unió Empresarial 
de l’Anoia, juntament amb el 
Centre Metal·lúrgic (CEN·
TREM), organitzen una jor·
nada informativa oberta a tot·
hom i gratuïta pel proper 8 de 
març al matí (de 10h a 12h), a 
la seu de la UEA. 
A la sessió es farà una radi·
ografia de cada país, incidint 
en els sectors emergents de 
cada regió, es presentaran 
casos pràctics d’empreses ca·
talanes que treballen a l’Àfri·
ca Occidental, i s’explicaran 
accions de promoció en el 
mercat de Costa d’Ivori. Per 
inscriure’s cal contactar amb 
la UEA: uea@uea.cat o bé el 
93 805 22 92. 

Participada jornada 
sobre Mèxic 
Mèxic és un mercat molt im·
portant per si mateix i també 
per ser una bona entrada al 

mercat dels Estats Units i Sud 
Amèrica. Així es va presentar 
aquest país llatinoamericà en 
la jornada internacional sobre 
Mèxic que es va celebrar a la 
seu de la Unió Empresarial, 
i on hi van assistir una dese·
na d’empresaris interessats en 
conèixer més en profunditat el 
mercat mexicà. 
Actualment Espanya es una 
primera potencia inversora 
à Mèxic, i en aquest sentit, 
els assistents van conèixer 
quins són els sectors amb 
més demanda: les indus·
tries auxiliars de l’automò·
bil, industries relacionades 
amb el cuir, alimentació, i 
el packaging. 
Gràcies a l’acord de col·labo·
ració amb el Centre Metal·
lúrgic, els socis de la UEA 
poden gaudir d’informació 
privilegiada sobre els mer·
cats internacionals, a més 
de comptar amb una perso·
na de suport en les missions 
comercials, com en el cas de 
Mèxic, que el delegat del Pla 
Metall a Mèxic ajudarà als 
empresaris a fer més efecti·
ves les seves visites en aquest 
mercat llatinoamericà. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L’àrea d’ensenyament 
del Consell Comarcal 
de l’Anoia entre altres 

serveis gestiona el servei de 
menjadors escolars de la co·
marca. En concret gestiona el 
de 23 centres educatius, 1.719 
dels quals disposen de beca de 
menjador.
El servei de menjador esco·
lar s’adjudica mitjançant un 
concurs/licitació públic a una 
empresa de càtering especia·
litzada en la gestió de col·lec·
tivitats i menjadors escolars. 
Actualment és l’empresa Eu·
rest (Escolarest) qui dur a 
terme aquest servei.
Aquesta setmana, el vice·

Ronda de visites 
del Consell Comarcal 
als menjadors escolars

president tercer del Con·
sell Comarcal i conseller de 
l’Àrea de Serveis Personals, 
Xavier Perez, acompanyat 
dels tècnics de l’àrea d’ense·
nyant,  han iniciat un seguit 
de visites a alguns menjadors 
escolars. Acompanyats per 
la direcció dels centres es 
queden a dinar a cada cen·
tre escollit amb l’objectiu de 
constatar el funcionament i 
parlar de quines inquietuds 
i necessitats tenen mestres, 
alumnes i pares. 
Els centres escollits són des 
de petits a grans menjadors, 
amb cuina in situ  i transpor·
tats, de manera que es poden 
copsar les diferències a l’ho·
ra de gestionar·los.

d’Igualada).
L’ordre del dia inclou la pre·
sentació Memòria 2017 i 
projectes previstos pel 2018, 
els estats de comptes passats 
i previstos, i un torn obert de 
paraula per acabar.

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

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Lectura i aprovació de l’ acta de la reunió anterior 
2. Presentació memòria 2017 i projectes previstos 2018 
3. Presentació estat de comptes 2017 i pressupost 2018 
4. Torn obert de paraula. 

 
Dia:  Dimarts, 6 de març de 2018 
Hora:  18:00h.  - 1a. convocatòria 

18:30h. -  2a. convocatòria 
Lloc :  Unió Empresarial de l’Anoia 

Ctra. de Manresa, 131 
08700 IGUALADA 



Tots els responsables de plataformes de l’empresa anoienca B-Grup.

L’empresa distribuidora B-Grup celebra 50 anys 
com a referent del sector de l’hostaleria

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’empresa distribuïdora 
de productes d’hosta-
leria B-Grup, ubica-

da al polígon industrial de 
Pla de Rigat, a Vilanova del 
Camí, i amb presència a tot 
Espanya celebra el seu 50è 
aniversari. Per aquest motiu 
celebrarà una sèrie d’actes 
amb els seus treballadors als 
centres de Sevilla, Cartagena 
i també a l’Anoia, concreta-
ment el 19 de maig.

Una empresa 
nascuda a Calaf
B-Grup neix a l’any 1968 a Ca-
laf com a unió de varis distri-
buïdors de begudes locals de 
la zona, distribuint produc-
tes tant a particulars com a 
hostalers (gasoses i sifons, 
dels que érem (i seguim 
sent) fabricants, refrescos, 
cerveses, llets...) creixent 
posteriorment, agafant for-
ça ràpidament.
Durant aquest procés es van 
anar adquirint empreses del 
sector i creant-ne de noves 
fins aconseguir formar un 
grup a nivell nacional dels 
més potents, moderns i com-
petitius del sector de la distri-
bució d’hostaleria.
Actualment disposen d’un 
ampli portfoli de productes 
amb el que poden cobrir to-
tes les necessitats de qualse-
vol client, vertebrat en 4 grans 
eixos (barra, cuina, bodega i 
neteja) i 3 temperatures (am-
bient, fresc i congelat). No no-
més comercialitzen alimenta-
ció i begudes, sinó que la part 
de papereria, neteja, químics 
i vaixella cada vegada és mes 
important. Actualment dispo-
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sen d’un catàleg més de 7.000 
referències i compten amb un 
sistema semiautomatitzat de 
preparació de piking pioner en 
el sector.

22 delegacions 
i 33.000 clients
Com a grup, disposen de 22 
plataformes per donar servei 
a nivell nacional (Igualada, 
Manresa, Terrassa (2 pla-
taformes), Berga, Vilanova 
i la Geltrú (2 plataformes), 
Tarragona, Lleida, Les (Vall 
d’Aràn), Tàrrega, Hospitalet 
(3 plataformes), Girona, Mur-
cia, Cartagena, Teruel, Sevilla, 
Algeciras, Cadiz i Huelva) i un 
cens actual de més de 33.000 
clients.
A nivell logístic, tenen mit-
jans humans i tècnics per 
poder garantir una resposta 
de servei en un termini de 
24 hores, amb 49 vehicles 
comercials, 198 camions de 
repartiment, 17 camions de 
gran tonatge, 102 carretons 
elevadors i 1 robot miniload 
de preparació de picking.
Des de l’empresa ens expli-
quen que “estem orgullosos 
del nostre passat i present, i il-
lusionats amb el nostre futur, 
doncs tenim projectes en mar-
xa que ens permetran créixer 
i consolidar la nostre posició 
dins el mercat. Estem plena-
ment integrats amb el corrent 
d’evolució actual de les noves 
tecnologies. Disposem d’una 
web de venta on-line i en breu 
comptarem amb la nostra 
APP de venta directa a profes-
sionals. Som actius en xarxes 
socials, amb presència en les 
principals i més populars del 
moment”.
B-Grup continua el seu pro-

cés d’expansió, ja que “estem 
duent a terme la construcció 

d’un nou magatzem a Bar-
celona per millorar la nostra 

cobertura dins una capital de 
gran importància”.

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

 carnsduran@gmail.com

La millor carn per 
a les calçotades 
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Abans de pagar els impostos locals, observi si té dret a una subvenció.

Carnaval al Casal Cívic 
Montserra amb les 
Dones de les Tardes 
dels Dimecres

Ja  es poden demanar els ajuts per al pagament 
de l’IBI i la taxa de recollida d’escombraries

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament ha obert 
novament els terminis 
de sol·licitud per a de-

manar diferents subvencions, 
adreçades específicament a les 
famílies monoparentals i a les 
persones grans o pensionistes. 
D’una banda, fins el proper 
29 de març, les persones em-
padronades a Igualada majors 
de 65 anys o pensionistes per 
raó de jubilació, viduïtat, in-
validesa absoluta o permanent 
o beneficiaris d’una Presta-
ció no Contributiva (PNC), 
i també les famílies monopa-
rentals, poden demanar una 
subvenció per al pagament de 
l’Impost sobre Béns Immobles 
(IBI), sempre que compleixin 
els requisits indicats a les ba-
ses de la convocatòria. 
Els detalls, condicions i do-
cumentació necessària per 
aquestes sol·licituds es poden 
consultar en línia al web tra-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Plataforma Feminista 
de l’Anoia ha convocat 
una jornada per demà 

dissabte 24 de febrer. El doble 
objectiu de la trobada és fer 
d’altaveu de les mobilitzacions 
que es preparen de cara a la 
vaga feminista del 8 de març 
i repassar el camí realitzat des 
de la creació de la plataforma. 
L’activitat es desenvoluparà al 
llarg del matí, al local social 
de La Cooperadora, i acabarà 
amb un dinar.

mits.igualada.cat o bé presen-
cialment a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), a la Plaça 
de l’Ajuntament 1, de dilluns a 
dijous de 8 a 18h i els diven-
dres de 8 a 14h. 
D’altra banda, podran sol·li-
citar una reducció de la Taxa 
per a la Recollida d’Escom-
braries totes aquelles persones 
que siguin majors de 65 anys o 
pensionistes per raó de jubila-

ció, viduïtat, invalidesa abso-
luta o permanent o beneficia-
ris d’una PNC, que no siguin 
propietaris de béns immobles, 
exceptuant l’habitatge i el pàr-
quing vinculat per al qual es 
demana la bonificació. Totes 
les persones que constin em-
padronades en el domicili per 
al qual se sol·licita l’exemp-
ció també hauran de complir 
aquests requisits. S’exceptua 

el cas en què qui convisqui i 
no acompleixi aquestes con-
dicions siguin fills menors 
de 16 anys o tutelats. Pel que 
fa a aquest ajut, el termini de 
sol·licitud finalitza abans, el 
dimecres, 28 de febrer. 
Els detalls d’aquestes subven-
cions també es poden consul-
tar a la plataforma de tràmits 
en línia de l’Ajuntament o per-
sonalment a l’OAC municipal.

La Plataforma Feminista de l’Anoia organitza demà una jornada 
per a difondre la vaga prevista pel 8 de març

El programa de la jornada ar-
renca a dos quarts d’onze del 
matí, amb una xerrada oberta 
(i mixta) per compartir infor-
macions i reflexions entorn de 
l’origen, motivació i organitza-
ció de la vaga feminista, con-
vocada pel pròxim 8 de març. 
És prevista la participació de 
representants de col·lectius fe-
ministes i també sindicals que 
estan fent difusió i seguiment 
de la vaga.
A continuació, cap a dos 
quarts d’una, començarà la 
segona part de la trobada:  

l’assemblea de la Platafor-
ma Feminista de l’Anoia. Vol 
ser una reunió informativa i 
constructiva per valorar el re-
corregut fet com a plataforma. 
També vol esdevenir un espai 
de trobada, acolliment i orga-
nització per afrontar futures 
accions entre les dones que 
vulguin formar-ne part més 
activa.
La Plataforma Feminista de 
l’Anoia es va crear el novem-
bre de l’any 2016 després de la 
mobilització de rebuig, indig-
nació i denúncia del segrest a 

Igualada i posterior violació 
d’una dona. La resposta es-
pontània va posar de manifest 
la preocupació i voluntat de fer 
front comú contra la violència 
masclista. “Ens  preocupa  que  
es  posi  l’accent  únicament  
en  exigir processos de revisió 
del sistema penitenciari quan 
s’oblida que cal deconstruir 
el patriarcat” afirmaven en 
un manifest.
Des d’aleshores han organit-
zat altres accions de denún-
cia per exigir, tant a nivell 
local, autonòmic i estatal, 

més mesures legislatives per 
a la prevenció i eradicació 
de les causes que generen la 
violència masclista. Ho han 
fet sobretot entorn de les 
dates del 25 de novembre i 
8 de març. I el pròxim dis-
sabte, esperen que serveixi 
per donar un nou impuls a 
la plataforma.
La matinal acabarà amb un 
dinar. Per a informació i re-
serves cal enviar missatge al 
correu: plataformafeminis-
taanoia@gmail.com El preu 
és de 10€. 

Josefina Gassó.- El pas-
sat dia 7 de febrer al Casal 
Cívic Montserrat, els nens 
i nenes de la ludoteca tots 
disfressats van celebrar el 
carnaval, acompanyats de 
les Dones de les tardes dels 
dimecres que varen repartir 
berenar de pa amb xocola-
ta a tots els assistents. Tot-
hom va gaudir de un bon 
ball, amenitzat per el músic 
Santane. Petits i grans vam 
passar una tarda divertida.

UNA PETITA 
GRAN 

ESCOLA

PORTES OBERTES
 Centre d’Educació Secundària.

 Treball en grups reduïts.

 Acompanyament individualitzat de l’alumne/a.

 Relació estreta família-escola.

 Ús de les noves tecnologies des de totes  
les àrees, introducció a la robòtica,  
impressora 3D.

 Sessions en anglès en totes les matèries.

 Francès i alemany optatius.

 Treball per projectes.

 Optatives de diversa tipologia.

 alumnes  
d’alt rendiment.

  Treballem per a la sostenibilitat.

 Formació de persones autònomes, 
respectuoses, responsables i crítiques.

 d’  a h

SOM UNA ESCOLA PETITA I FAMILIAR
ESPECIALITZADA EN LA FORMACIÓ 
D’ADOLESCENTS. 
AIXÒ ENS PERMET UN ACOMPANYAMENT 
INDIVIDUALITZAT DELS NOIS/ES PER A 
POTENCIAR AL MÀXIM LES SEVES CAPACITATS,
I FOMAR JOVES AUTÒNOMS, RESPECTUOSOS, 
RESPONSABLES I CRÍTICS

ESCOLA ANOIA C/ de Lleida, 9 08700 Igualada - T. 93 805 09 04 - secretaria@escolaanoia.cat
www.escolaanoia.cat



S’ajorna un mes el període de preinscripció

El campus d’Igualada es va omplir de 
joves promeses a la Lego First League

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus Universita-
ri d’Igualada va aco-
llir aquest diumenge, 

18 de febrer, un dels tornejos 
classificatoris de la First Lego 
League. 150 joves, repartits en 
16 equips, havien treballat du-
rant més de deu setmanes per 
dissenyar, construir i progra-
mar un robot, així com desen-
volupar un projecte científic 
que solucionés un problema 
concret que ells mateixos ha-
vien identificat. 
Tots els equips van presentar 
a Igualada les seves propostes 
de solució, demostrant també 
que havien integrat les experi-
ències d’aprenentatge que són 
part fonamental del programa 
de la First Lego League. 
El Premi Fundació Scien-
tia al Guanyador va ser per 
l’equip Verc’s de Sant Sadur-
ní d’Anoia; el Premi Ajunta-
ment d’Igualada als Valors 
First LegoLeague va ser per 
REC, també de Sant Sadur-
ní; el Premi Sorea - Aigua de 
Rigat al Projecte Científic el 
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va guanyar l’equip barceloní 
Robopros; el Premi Consor-
ci Universitari d’Igualada al 
Disseny del Robot va ser pels 
igualadins de Robotic Brain 
3.14; el Premi al Comporta-
ment del Robot també per 

Robopros; el Premi FPdGi a 
l’Emprenedoria el van gua-
nyar els igualadins Legocorp 
21; i el Premi Education Ro-
botix a les Joves Promeses va 
ser atorgat a l’equip Montcau 
- La Mola de Matadepera. 

REDACCIÓ / LA VEU 

Les escoles i instituts públics 
d’Igualada duen a terme, a 
partir d’aquest cap de set-
mana, les jornades de portes 
obertes orientades princi-
palment a donar a conèixer 
la seva proposta educativa 
a tots aquells pares i mares 
que estiguin en fase d’elecció 
de centre escolar per als seus 
fills de cara al curs 2018-19. 
Aquest dissabte, d’11 a 13h, 
el primer centre a celebrar 
aquesta jornada serà l’Escola 
Ramon Castelltort. 
El dissabte, 3 de març, tam-
bé d’11 a 13h, serà el torn 
de l’Escola Dolors Martí i 

Demà s’inicien jornades 
de portes obertes a 
escoles i instituts públics

l’Institut Pere Vives Vich. 
La setmana següent comen-
çarà el dilluns, 5 de març, 
amb les portes obertes, en-
tre les 17:30 i les 19:30h, de 
l’Institut Badia i Margarit. 
Continuarà el dimecres, 7 
de març, també de les 17:30 
a les 19:30h, a l’Escola Emili 
Vallès i l’Institut Joan Merca-
der. I s’acabarà el dissabte, 10 
de març, d’11 a 13h, a l’Es-
cola Gabriel Castellà, l’Esco-
la Garcia Fossas i, novament 
l’Institut Badia i Margarit. 
L’Institut Milà i Fontanals 
tancarà les jornades de por-
tes obertes de l’any 2018 el 
dissabte, 5 de maig, també 
d’11 a 13h.

El procés de preinscripció 
del segon cicle d’Infantil, 
Primària i Secundària a Ca-
talunya arrencarà a finals 
de la primera setmana o la 
segona d’abril. Això supo-
sa ajornar la preinscripció, 
que normalment comença-
va el març. 
L’ajornament del procés de 
preinscripció facilitarà, se-

gons el Departament, que 
més alumnes nouvinguts o 
que es troben en situació de 
canvis, per exemple, de do-
micili, puguin participar-hi 
de manera ordinària. Ense-
nyament també ha anunci-
at que enguany s’incorpora 
com a novetat la preinscrip-
ció electrònica en cicles for-
matius de grau superior.  

UNA PETITA 
GRAN 
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 alumnes  
d’alt rendiment.

  Treballem per a la sostenibilitat.

 Formació de persones autònomes, 
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La Coral de Santa Maria, en el primer dels Miserere, divendres passat. Foto: Joan Talavera.

Comencen els Misereres 
al Sant Crist d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Residència i centre de 
dia Pare Vilaseca ha co-
mençat a usar GerApp, 

un nou canal de comunicació 
amb els familiars de les perso-
nes ateses en aquest equipa-
ment del Consorci Sociosani-
tari d’Igualada (CSSI). 
GerApp és una aplicació mò-
bil que els familiars es poden 
descarregar gratuïtament al 
mòbil o tauleta i que els per-
metrà rebre avisos i informa-
ció relacionats amb el dia a dia 
de la residència o del centre 
de dia. Els familiars simple-
ment han d’instal·lar al seu 
mòbil o tauleta l’aplicació Ge-
rApp, disponible per Android 
a Google Play i per iPhones a 
la App Store, i entrar l’usuari i 
contrasenya que rebran si do-
nen les seves dades a la recep-
ció de la residència. 
Un grup de 14 professionals 
del centre, incloent inferme-
res, auxiliars, treballadores so-
cials, psicòlegs, fisioterapeu-
tes,  terapeutes ocupacionals, 
nutricionistes,  administratius 
i direcció, han rebut aquest 
mes de febrer una sessió de 
formació a càrrec de Marc 
Vancells, Director Comerci-
al de GerApp, que també ha 

REDACCIÓ / LA VEU 

D ivendres passat dia 
16 de febrer comen-
çaren a la basílica 

els «misereres» al sant Crist 
d’Igualada, organitzats pels 
Priors. La commemoració fou 
presidida per Mn. Eduard Flo-
res, rector “in solidum” de la 
parròquia de Santa Maria, que 
pronuncià l’homilia, acompa-
nyat dels sacerdots Xavier Bis-
bal, Francesc-Miquel Sánchez 
i del diaca Pere Roig.
Aquest acte inaugural fou so-
lemnitzat amb els cants de la 
Coral de Santa Maria, sota la 
direcció alternativa de Coni 
Torrents i Maite Torrents, i 
amb l’acompanyament a l’or-
gue de Lluís Victori. 
S’inicià amb el trasllat de la 
Imatge des del seu altar propi, 
a la fornícula de l’altar major, 
on hi romandrà tota la qua-
resma, mentre es cantaven els 
Goigs del Sant Crist.
Desprès del cant del “misere-
re” començà la missa vesper-
tina. Representants de les par-
ròquies de Santa Magdalena 

de l’Espelt, Sant Pere d’Òdena 
i Sant Vicenç de Castellolí tin-
gueren al seu càrrec les pre-
gàries i les ofrenes: els Goigs 
de Santa Magdalena, la Tor-
re d’Òdena i una pintura del 
presbiteri de Castellolí (Pau 
Guixà).
A l’ofertori Lluís Victori va 
interpretar “Liebster Jesu, wir 
sind hier” de J.Sebastian Bach 
i la Coral a la comunió “Pesca-
dor d’homes” de C.Gabarain, 
per acabar, amb el sonet “A 
Igualada, en el centenari del 
sant Crist”, de Daniel Mestre.
Es lliurà als assistents un 
opuscle, amb una ressenya 
de les esglésies de Sant Pere 
d’Òdena, Santa Magdalena 
de l’Espelt i Sant Vicenç de 
Castellolí.

Avui, divendres de pregària 
al Sant Crist d’Igualada
Avui divendres, 23 de febrer, 
a 3/4 de 8 del vespre, a l’es-
glésia del Roser, segon Mise-
rere al Sant Crist d’Igualada i 
Eucaristia presidida per Mn. 
Enric Garcia, rector de les 
parròquies del sector de Po-

nent del nostre arxiprestat. 
Les lectures i pregàries aniran 
a càrrec de representants de 
les parròquies d’aquest sector. 
Acompanyarà en els cants la 
Coral de Santa Maria, dirigida 
per Coni Torrents. L’animador 
dels cants serà Florenci Oliva. 
Acompanyarà a l’orgue Lluís 
Victori. 
Recordem que la imatge del 
Sant Crist està exposada a la 
veneració dels fidels en el ma-
nifestador del retaule major de 
la Basílica.

Conferència sobre Conflictes 
i solucions al cor de l’Església
El proper dimarts 27 de fe-
brer, tindrà lloc una xerra-
da amb el títol “Conflictes 
i solucions al cor de l’Es-
glésia: Primeres comuni-
tats i món actual”, a càr-
rec l’igualadí Lluís Serra i 
Llansana, germà marista 
i teòleg. La conferència, 
programada dins del ci-
cle de l’Arxiprestat, tindrà 
lloc de 8 a 9 del vespre als 
locals de la parròquia de 
Santa Maria d’Igualada.

conduit una sessió informati-
va adreçada als familiars. 
L’aplicació permet enviar als 
familiars tot tipus de notifica-
cions, genèriques o individua-
litzades, ja sigui per demanar 
que portin roba o altres ob-
jectes, informar-los de l’estat 
de salut de la persona atesa, 
de la programació de visites al 
metge o de totes les activitats 
i actes que fa el centre. També 
permet que els familiars con-
sultin els menús creats per la 
dietista, autoritzin peticions 
fetes pels professionals de la 
residència i centre de dia, con-
sultin el calendari per veure 
les activitats que fan les perso-
nes ateses  i vegin fotografies 
d’activitats i sortides del cen-
tre. És una aplicació que com-
plementa els canals de comu-
nicació existents i que permet 
que les famílies s’informin 
d’una forma més ràpida i àgil. 
Forma part d’un conjunt de 
mesures que el CSSI està im-
plantant progressivament per 
reforçar l’Atenció Centrada en 
la Persona (ACP).
En una segona fase el CSSI 
té previst implantar aquesta 
eina al Centre de Dia Mont-
serrat, al Centre de Dia Mar i 
Cel de Piera, i a l’Hospital de 
dia Sant Jordi.

La Residència P. Vilaseca 
contactarà amb les famílies 
amb una app mòbil

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Museu del Gas de la 
Fundació Gas Natu-
ral Fenosa ha acostat 

aquesta setmana a Igualada 
la seva exposició itinerant so-
bre energia. Concretament, 
l’Energytruck ha estat dilluns i 
dimarts a la Plaça de Cal Font.
La mostra itinerant ha recor-
regut, des de gener de 2016, 

Gas Natural Fenosa porta a Igualada la mostra Energytruck
més de 42.628 quilòmetres 
i visitat 248 municipis de la 
geografia espanyola per fer 
arribar els coneixements re-
lacionats amb l’energia, el 
medi ambient i el patrimoni 
industrial d’una forma ame-
na, interactiva i amb activitats 
didàctiques conduïdes per 
educadors especialitzats. Més 
de 134.769 persones ja han 
visitat l’exposició, dels quals 

51.022 són alumnes de grups 
escolars de primària, batxi-
llerat i formació professional 
i més de 83.747 persones ho 
han fet al costat de diferents 
col·lectius socials o durant les 
jornades de portes obertes.
Amb aquest projecte expo-
sitiu del Museu del Gas, la 
Fundació Gas Natural Fe-
nosa pretén contribuir al 
desenvolupament educatiu, 

ambiental i cultural de la 
societat, traslladant, d’una 
manera molt visual i inte-

ractiva, què és l’energia i 
com podem consumir-la de 
forma responsable.  



#latevaveu

CAMPUS IGUALADA-UDL @campusigualada

David Prat  @DavidPrat

iaia Toneta @Iaia_Toneta 

FineArt Igualada @fineartigualada 

Xavier Dàvila Solé @Davilaxx

Pau Ortínez Martí  @pauortinez

Iguana Comunicacions @iguanacat

TICAnoia @TICAnoia

eva @evapedraza

Decidim Igualada @DecidimIgualada

Hem presentat el Grau en Tècniques d’Interacció 
Digital i Computació que la @UdL_info impar-
tirà el curs vinent al Campus. Amb aquest grau 
podràs combinar la formació amb l’entorn pro-
fessional, obtenint un contracte laboral a partir 
del 3r curs. 

Feliç, molt feliç perquè de nou les @JERC_Igua-
lada han estat una eina útil pels joves de la ciutat. 
Primer la Hispano i ara, després de lluitar-hi molt, 
hem aconseguit fer realitat la proposta de beques 
per joves unicersitaris! Un pas endavant pel futur 
d’#Igualada! 

Amb Forges hem après que l’humor no ha de ser 
sempre divertit, però que sempre ha de molestar 
a un o altre. 
#DEPForges

Últims detalls per deixar-ho tot apunt. Demà te-
niu una cita amb la nostra invasió fotogràfica, a 
les 18.30 h, al Museu de la Pell d’Igualada! 
#fineartigd18

Greu error que l’independentisme es dediqui a 
jutjar el que diuen i que no diuen els imputats da-
vant l’AN o el TS. Que diguin el que calgui per no 
anar a presó. El que calgui. És fàcil dir sense tenir 
davant Lamela o Llarena

El govern tindrà, quan es constitueixi, el repte de 
recuperar la gestió pública d’ATLL. Des d’@ai-
guaesvida ens comprometem a vetllar perquè mai 
més torni a ser privatitzada i a lluitar perquè la 
gestió pública arribi a tots els municipis en forma 
d’#onada de remunicipalitzacions!

Diu Roberto Fernandez Rector de la @UdL_info 
que han vingut al @campusigualada per quedar-se. 
Tenim a Igualada Grau en Tècniques d’Interacció 
Digital i de Computació per anys! Agraeix a @an-
gelschacon i @marccastells la seva persistència per 
portar estudis de qualitat a Igualada.

Ens acusen de polititzar el feminisme. És com 
acusar els ocells de volar. Rebutgen les mesures 
concretes i fan anar un feminisme de postureig, 
això és política, ras i curt. Seran responsables de 
la perpetuació de les desigualtats.
#VagaFeminista8M

“Què en fem dels pisos buits i 
abandonats?

L’Ajuntament d’Igualada posa 
en marxa un pla de rehabilita-
ció d’immobles abandonats per 
tal d’oferir-los a lloguer o venda 
sempre a uns preus molt i molt 
assequibles. Amb aquesta me-
sura es pretén donar resposta 
a la gran demanda de pisos so-
bretot per part dels joves de la 
nostra ciutat.”

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#13 Pilar, fruitera riallera

La moció per la #VagaFeminista a Igualada la lle-
geix la regidora @evapedraza de la @cup_igualada 
perquè, avui més que mai, les dones han de ser les 
protagonistes i les que liderin. #Vaga8M #huelga-
feminista I no entenem que el govern del @ajigua-
lada hi voti en contra.

FOTO: Cesc Sales
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El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 La comercialització d’uns 
encenedors Clipper amb el 
disseny d’una igualadina de 
l’escola Gaspar Camps.

L’article d’opinió de Jordi 
Puiggròs sobre la ronda 
sud d’Igualada, que ell re-
cordava, no és ni ronda ni 
d’Igualada.

L’entrevista al comunicador 
polític Joan Mangues sobre 
l’actualitat política a Cata-
lunya i també de la guerra 
cibernètica.

A #Igualada hem fet servir uns 100 Km de fibra 
òptica per arribar a totes les llars i empreses de la 
ciutat. Divendres celebrem la finalització del des-
plegament, el 1r aniversari de la nostra botiga i el 
6è d’Iguana. Passa pel c. Sta. Caterina, 32 i brinda 
amb nosaltres!

Instants de La Veu             @veuanoia

El Campus Universitari d’Igualada va 
acollir aquest diumenge, 18 de febrer, un 
dels tornejos classificatoris de la FIRST 
LEGO League. 150 joves, repartits en 16 
equips, havien treballat durant més de 
deu setmanes per dissenyar, construir i 
programar un robot, així com desenvo-
lupar un projecte científic que solucionés 
un problema concret que ells mateixos 
havien identificat.

#lego #firstlegoleague #instalego

“L’Ajuntament d’Igualada ofereix pisos de lloguer o venda 
a preus molt assequibles”

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



ANNA CARRETERO

Coordinadora d’activitats a 
l’Ateneu Igualadí

ÒSCAR BALCELLS 

Director del Teatre de l’Aurora

Amb la col·laboració 

C/ la Torre, 7 - Igualada

d’ 
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Avui parlem amb l’Anna Carretero, 
coordinadora d’activitats a l’Ate-
neu Igualadí i amb l’Òscar Balcells, 

director del Teatre de l’Aurora sobre l’estat 
de salut del món cultural a la nostra ciutat, 
Igualada. 

Igualada és una ciutat amb un bon nivell cul-
tural?

Anna Carretero: Jo crec que sí i com a progra-
madora sempre procuro saber què es fa a tota 
la ciutat i penso que s’està donant moltíssima 
oferta de diferent caire i la gent pot escollir. Si 
mireu la Boixeta Cultural que trimestralment 
publica l’Ajuntament, es pot veure clarament la 
gran quantitat d’activitats culturals de tot tipus 
que es fan a Igualada: des de teatre, concerts, 
exposicions, presentacions de llibres... 

Òscar Balcells: D’uns anys cap a aquí estem vi-
vint un moment d’efervescència cultural. Cada 
vegada hi ha més oferta i tot és positiu. Sabem 
que a la resta de país també hi ha molta vari-
etat i aquí estem molt aprop de Barcelona on 
l’oferta cultural és molt més gran. Però qui vol 
i té ganes de gaudir de la cultura ho pot fer en 
la proximitat de casa seva i sense haver de fer 
grans desplaçaments.

El públic igualadí és exigent?

A.C.: Jo crec que sí, però nosaltres notem que 
moltes vegades és un mateix públic el que es 
mou, el que té inquietuds, el que consumeix 
cultura, el que va als llocs. Penso que seria 
important poder arribar a més gent i ens fem 
la reflexió de què no estem fent prou bé o què 
podríem fer per assolir-ho. Però aquest públic 
que ve habitualment sí que és un públic exi-
gent. Personalment ho detecto en els concerts, 
perquè és  un públic al qual li agrada que l’ofer-
ta sigui singular, que sigui quelcom novedós... 
no els pots presentar qualsevol cosa.

O.B.: Estic d’acord. I penso que un dels aspec-
tes que ha fet tornar el públic exigent és la gran 
quantitat d’informació a la qual podem arri-
bar pels diversos canals. Les entitats culturals 
utilitzem tots els recursos que es troben a les 
nostres mans per arribar com a més gent mi-
llor i poder donar molta informació i això fa 
que la gent, quan va a una representació, a un 
concert, a una exposició, s’ha informat molt bé 
abans, sap molt bé què va a veure. I al contrari, 
quan notes que hi ha alguna proposta que no 
té resposta és perquè no ha interessat tant a la 
gent.

A.C.: Jo que m’encarrego de la comunicació de 
l’Ateneu, m’adono que això és cert, perquè uti-
litzant sempre els mateixos canals de comuni-
cació en una proposta pot venir molta gent i en 
una altra ser molt pocs.  Altra cosa és què fem 
amb la gent a qui no acaba d’arribar.

O.B.: El que és evident és que no tot interessa a  

tothom i el que hem de fer, cadascú dins les se-
ves possibilitats és treballar per arribar a aquell 
públic a qui li pot interessar l’oferta.

Hi ha unes franges d’edat concretes del pú-
blic que és més fidel a les propostes culturals?

O.B.: Cada oferta té el seu públic. Des del Te-
atre de l’Aurora sí que intentem tenir controlat 
quin tipus de públic pot venir, però t’adones, 
cada vegada més que, sobretot en el teatre, hi 
ha un envelliment del públic. Això ho veiem 
aquí a Igualada però és un fet generalitzat. I és 
una preocupació.
El que és cert és que hi ha un tipus de públic 
que respondrà a una certa oferta i un altre ti-
pus a una altra. La nostra responsabilitat és ar-
ribar a provocar l’interès del públic.

A.C.: Des de l’Ateneu ens plantegem, davant 
del fet de l’envelliment del públic, com poder 
arribar a gent jove. Com a Ateneu Igualadí no 
només programem sinó que també acollim al-
tres entitats i algunes d’elles formades per gent 
jove, que aporten nous models de públic en ac-
tivitats diferents. 
Però sí que es veritat que ens les activitats que 
programem, per exemple, presentacions de lli-
bres, ve gent d’una mitjana d’edat gran. A Mú-
siques de Butxaca també ens passa el mateix i 
com a programadora, intento buscar propostes 
que puguin atraure a un públic més jove, però 
és un pèl difícil.

Treballeu en dos centres neuràlgics de la cul-
tura de la ciutat. Hi ha competència o com-
plicitat?

A.C: Complicitat total i absoluta. Tot i que seria 
important a vegades, parlar més. El fet que hi 
hagi moltíssima programació fa que a vegades 
ens trobem que en un mateix dia a la mateixa 

hora i ha dues o tres activitats programades, 
que és fantàstic però per altra banda sap greu 
perquè potser hi hauria públic que aniria a to-
tes i ha de triar. De tota manera a l’hora de pro-
gramar, intento posar-me en contacte amb ells 
o amb altres entitats culturals per no coincidir.

O.B.: De fet, amb l’Ateneu, tenim signat un 
conveni de coŀlaboració des de fa ja molt anys.

A.C.: Sí, i una bona prova és que, per exemple, 
per als concerts de Músiques de Butxaca els so-
cis de Aurora tenen un descompte i viceversa, 
els socis de l’Ateneu tenen descomptes en les 
entrades a l’Aurora.

O.B.: És important pensar que també l’oferta 
que fem les dues entitats, és molt diferent, per 
tant no hi ha competència. I si per casualitat 
coincideixen Músiques de Butxaca amb teatre, 
hi ha públic per a tots. A més les Músiques són 
els divendres i nosaltres fem funcions diven-
dres, dissabtes i diumenges, per tant la gent pot 
anar a tot arreu.  
Per altra banda penso que en una ciutat petita 
com la nostra és important que les entitats ens 
intentem ajudar. Tant l’Aurora com l’Ateneu 
tenim convenis de coŀlaboració amb altres en-
titats igualadines per donar-nos suport mutu 
i sumar.

El món de la cultura està molt maltractat: la 
crisi, l’IVA cultural, el moment polític que 
vivim... tot es nota, oi?

A.C.: Sí que es nota moltíssim. Ja fa temps que 
estem en una situació complicada i ara tot està 
molt trasbalsat però per altra banda la cultural 
és una eina. Recordo, per exemple, que tres dies 
després de l’1 d’octubre hi va haver un concert 
i a l’hora de presentar-lo vaig donar les gràci-
es a tothom per haver vingut doncs eren uns 
moments en què la gent estava molt tocada, 
molt trista. La cultura és obrir una finestra on 
podem ser lliures i és una eina per a moments 
com aquests, tan difícils. L’hem d’utilitzar com 
a catalitzador.

O.B.: Tant pel context polític com pel context 
econòmic. Quan diuen “ara ja sortim de la cri-
si” jo penso que la cultura sempre ha patit la 
crisi. I l’hem anada trampejant com hem po-
gut. Ens hem adaptat amb el que poc tenim per 
treure endavant els projectes. De tota manera sí 

La cultura a Igualada

per Cristina Roma

“El públic igualadí 
és exigent perquè 

abans s’ha informat 
abastament i sap 

perfectament què va a 
veure”
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que d’octubre cap aquí -més a Barcelona- els te-
atres s’han buidat, ha caigut la venda anticipa-
da i el sector de les arts escèniques ha patit una 
sotragada forta, un sector que ja venia castigat 
amb tot el tema de l’IVA de les entrades, que un 
cop el rebaixen comencen els actes d’inspecció 
per recuperar aquest IVA cultural de fa quatre 
anys. El tema és greu i ens posa en una situació 
difícil, que obliga a reinventar-nos altre cop, a 
buscar noves idees per a la nostra supervivèn-
cia. Però com que sempre ens n’anem sortint, 
pensem que “amb la cultura no podran”. La 
cultura és un espai de llibertat que ens ajuda a 
entendre on som, qui som, cap on anem.

A l’Ateneu programeu el Cicle Músiques de 
Butxaca, concerts de petit format. Tenen 
bona acollida?

A.C.: Sí. Estem molt contents. L’any passat 

vam celebrar els vint anys de cicles de música 
a l’Ateneu i ja fa temps que s’han anant consoli-
dat. Nosaltres hi posem un amor molt especial, 
volem que la gent experimenti, desconnecti i 
visqui sensacions, volem anar més enllà d’un 
concert. A part, el fet d’estar situats tant públic 
com músics a l’escenari del teatre fa aquests 
concerts molt especials. Oferim propostes una 
mica diferents, singulars... estem molt contens. 
I cada vegada tenim més coŀlaboradors.

I al Teatre de l’Aurora també programeu ci-
cles de música en coŀlaboració amb altres 
entitats.

O.B.: Era un espai que volíem omplir. La idea 
inicial era que vam detectar que no hi havia 

oferta musical de música clàssica, de música 
de cambra en concret. Per altra banda també 
coŀlaborem amb l’Estival de Jazz i algun músic 
presenta el seu treball al nostre escenari. 
Optem per fer aquesta oferta de música de 
cambra en petit format i en cap de setmana. Ho 
hem fet en coŀlaboració amb l’Escola/Conser-
vatori de Música, amb coŀlaboracions puntuals 
amb Joventuts Musicals d’Igualada. En total 
fem 4 o 5 concerts l’any.

Fa poc més d’un any que Igualada torna a te-

nir cinema. Ha estat positiu per a la ciutat?

A.C: Ha estat molt positiu. És que era molt ne-
gatiu no tenir cinema a la ciutat i com que hi 
va haver una demanda popular  molt impor-
tant es va recollir i es va obrir l’Ateneu Cine-
ma que està tenint molt bona resposta. Allà el 
que s’intenta és combinar la programació més 
comercial amb altres tipus de cinema, man-
tenint-se la programació del Cineclub i la del 
cicle Gaudí.

A l’Ateneu també s’hi poden veure retrans-
missions en directe des del Royal Opera 
House de Londres d’òpera i de dansa. Han 
tingut bona acollida?

“La cultura és un espai 
de llibertat que ens 

ajuda a entendre on som, 
qui som, cap on anem...”

MIRA TOTA L’ENTREVISTA A:

A.C.: Ha estat un gran èxit. Va ser una troballa 
que ens ha sortit molt bé. Normalment és una 
retransmissió al mes i la gent està encantada. El 
públic pot gaudir d’espectacles de molta quali-
tat sense haver de sortir d’Igualada.

Des de l’Ajuntament es comença a parlar de 
la construcció -encara no se sap per a quan- 
d’un nou auditori molt necessari per descon-
gestionar els equipaments culturals.

O.B.: És cert que el teatre municipal està so-
breocupat i trobar un espai gran per acollir un 
acte d’envergadura només pot ser allà actual-
ment. Ara bé, penso que això és feina dels po-
lítics que hauran analitzat la situació. Ja fa uns 
anys que es va fer un projecte a tot Catalunya 
de millora i nova construcció d’espais culturals 
a les ciutats i Igualada ja hi estava inclosa. Que 
tinguem infraestructures bones que puguin 

encabir i promocionar activitat cultural sem-
pre és una bona notícia.

A.C.: És molt cert que el Teatre Municipal està 
saturat perquè ho engoleix tot. Per tant penso 
que és positiu si arriba a fi de bé.

Penseu que els esdeveniments culturals que 
es fan a la ciutat tenen una bona repercussió 
exterior?

A.C.: Penso que les activitats grans, tipus Fine-
Art, la Mostra, el Zoom, sí que en tenen, però 
en el dia a dia penso que poc. Potser som nos-
altres els que no ho sabem fer prou bé, ho hem 
de treballar més.

O.B.: Moltes capitals de comarca com nosal-
tres tenen el seu propi esdeveniment cultural, 
la seva marca de la casa i durant aquells dies 
el que es pretén és tenir repercussió a nivell 
nacional. Però aconseguir-ho durant tot l’any 
és  molt difícil. Per tant és molt positiu que hi 
hagi aquests esdeveniments que ens posen en 
el punt de mira. El que sí que hem aconseguit 
és que vingui públic de les comarques veïnes, 
fet que ja és molt important en si.

Igualada exerceix capitalitat a nivell cultural?

O.B: Penso que en general sí però hem de tenir 
en compte que molts dels municipis de la nos-
tra comarca també tenen una activitat cultural 
molt rica: a Capellades la Lliga té una progra-
mació estable, el Casal de Calaf també té una 
programació exceŀlent, per exemple.



35 MILIONS, ÉS LA QUANTIA MITJANA D’HORES 
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En una frutería de Hamburgo una banana ecuatoriana es más 
barata que un plátano canario. Ahora consideren las subven-
ciones de la UE. La carta del producto diferencial ...
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Les exportacions catalanes de béns a l’estranger s’acceleren el 2017 i creixen 
un 8,7%, més del doble del creixement del comerç mundial (4%). Catalunya 
bat un rècord històric en exportacions per 7è any consecutiu.

Un certificat de professionalitat és un 
títol oficial que acredita l’assoliment 
de les competències professionals 

La realització de tal quantitat de hores 
extraordinàries impedeix la creació de 

milers de llocs de treball a temps complert

L ’article 35 del Estatut dels Treballadors, defineix les Hores Extraordinà-
ries com cada hora de treball efectiu que es realitzi sobre la duració de la 
jornada ordinària de treball establerta per la negociació col·lectiva o pel 
contracte de treball i, en tot cas, sobre la seva duració màxima. 
La realització d’aquestes hores no es obligatòria pels treballadors, excep-

te que estigui previst per contracte o conveni col·lectiu, sempre que l’empresa tingui 
una causa justificada pel que necessiti la seva realització, o en casos de força major.
Aquestes hores han de ser sempre compensades, o bé amb salari corresponent al 
concepte de hora extraordinària o bé amb hores de descans. En cas que no es pre-
vegi la seva compensació, s’entendrà que cal compensar-les amb descans dins dels 
4 mesos següents a la seva realització.
El límit màxim de realització segons la normativa actual és de 80 hores extraordi-
nàries l’any i no està permès la seva realització per menors de 18 anys, en treballs 
nocturns, contractes de formació o aprenentatge i treballadors a temps parcial.
Actualment, els treballadors es troben davant d’un abús en la realització de hores 
extraordinàries, sobretot perquè la majoria d’hores que es fan no es retribueixen.
L’any 2017 a Catalunya es van realitzar una mitjana de 35.000.000 de hores extra-
ordinàries, amb una mitjana de 10 hores extres a la setmana..
Entre abril i juny de 2017 es van realitzar 731.300 hores extraordinàries, de 
les quals 281.500 eren hores no pagades, el que equivaldria a un total de 
7.000 llocs de treball a temps complert.

La compravenda de pisos creix 16% el 2017. Avís per a Administració, 
bancs, promotors i particulars: Compte amb no repetir errors i males 
pràctiques (excés d’especulació i de deute...) que provoquen bombolles 
que acaben punxant perjudicant als més febles

JÈSSICA CREUS
Responsable de l’àrea de formació i 
contractació pública a CEINA

CERTIFICA EL TEU FUTUR

Quan quedem per sopar amb la colla, una de les preguntes típiques que 
ens formulem sovint és: i què, com va la feina? Cadascú explica les 
seves novetats: relacions personals amb l’equip de treball, reptes a de-
senvolupar... En el meu cas, els hi vaig comentar que a la nostra em-
presa estàvem buscant persones que es volguessin apuntar a un curs 

de programació i un altre de docència. Sabia que podia captar l’atenció d’algú, perquè 
un parell d’ells estan a l’atur i tenen ganes de formar-se mentre esperen trobar feina. 
Així doncs, vaig explicar que els dos cursos són certificats de professionalitat i que 
estan totalment subvencionats. Tant bon punt vaig acabar de pronunciar les paraules 
“certificat de professionalitat” van fer una ganyota, la qual significava clarament: no 
sé de què m’estàs parlant. Aleshores, em vaig adonar que si les persones que tinc al 
meu voltant no coneixen de l’existència d’aquesta formació, significava que hi hauria 
més persones que ignoraven les oportunitats que ofereix aquesta titulació i la seva 
importància a l’hora d’obrir portes, tant a nivell professional, personal com acadèmic. 
Així doncs els hi vaig fer cinc cèntims:
Un certificat de professionalitat és un títol oficial que acredita l’assoliment de les com-
petències professionals necessàries per a desenvolupar una activitat laboral. Aquesta 
formació, va acompanyada de pràctiques en empreses. 
A partir d’aquest moment, va començar a sorgir l’interès pel tema. 
En Roger volia saber si tothom es podia apuntar a aquests cursos per obtenir el cer-
tificat corresponent: qualsevol persona que estigui prèviament inscrita al SOC, en 
qualsevol dels serveis que ofereix, es pot apuntar. Després, en funció del certificat de pro-
fessionalitat (classificats per nivells), et demanarem uns requisits acadèmics i/o laborals 

específics. Si no acompleixes amb aquests últims, pots examinar-te de les competències 
clau de matemàtiques i comunicació lingüística per tal d’assolir-ho.
La Teresa tenia interès en conèixer si era possible convalidar assignatures del certifi-
cat amb d’altres que hagués fet en un cicle formatiu de la mateixa família (ja sigui de 
grau mitjà o superior): i tant que sí! Només cal mirar les competències que has aprovat 
en el grau mitjà o superior i mirar que coincideixi amb el certificat que oferim.  
En Ramon estava atabalat, massa informació de cop. Ell havia vingut a sopar i a des-
connectar de la feina i els estudis. Així doncs la seva pregunta va ser clara i directa: on 
puc trobar tota aquesta informació?: et recomano que consultis la web del Servei públic 
d’Ocupació de Catalunya, on trobaràs tota la informació necessària sobre els certificats 
de professionalitat, l’oferta formativa  i els centres on n’imparteixen.   

Pel que fa al tema del gènere, a diferencia de l’any 2008, a Catalunya el 2017 es va 
registrar que un total del 54% de hores extraordinàries no pagades, eren realitzades 
per dones, mentre que el 46% eren realitzades per homes. No obstant, el 2008 els 
percentatges eren a la inversa: 61% les feien els homes mentre que les dones que les 
realitzaven eren un 39%. 
Per tant ens trobem davant d’una precarietat laboral pel que fa a la realització d’ho-
res extres, sobretot precarietat en les dones i que es tradueix en la afirmació de 
que: “la realització de tal quantitat de hores extraordinàries impedeix la creació de 
milers de llocs de treball a temps complert”.   



L’autolesió no suïcida 
és un fenoment creixent 

entre els adolescents i 
els joves, i ja és un pro-
blema de salut pública. 

En el projecte també 
hi són els hospitals de 
Sant Pau, Parc Taulí, 

Sant Joan de Déu, 
Althaia i Clínic 

de Barcelona

Igualada va ser present en la 
Renovació de la Flama de la Llengua

REDACCIÓ / LA VEU 

E l  passat diumenge 18 
de febrer es va cele-
brar a Montserrat la 

49a Renovació de la Flama de 
la Llengua Catalana. La ciutat 
d’Igualada, com ja és costum, 
també hi fou present per inici-
ativa de l’Associació Juvenil El 
Garbell, que s’encarregà d’or-
ganitzar la caminada fins al 
Monestir de Montserrat.
A les dues de la matinada, co-
mençà la caminada dels va-
lents  excursionistes des del 
Casal Popular El Foment fins 
al monestir de Montserrat. Un 
cop arribats a Can Maçana, a 
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les set  del matí, els esperava 
un esmorzar a base de coca i 
xocolata. L’arribada al mones-
tir de Montserrat va ser vora 
les 10 del matí. 
Després de la Missa Con-
ventual, a les 12.00 del matí  
es va dur a terme l’acte de la 
Renovació de la Flama a l’atri 
de la Basílica, amb el foc de la 
Flama que s’havia encès tres 
setmanes abans davant de la 
tomba de Pompeu Fabra. 
La renovació de la Flama de la 
Llengua Catalana és una tra-
dició que es remunta a l’any 
1968, quan una vintena d’enti-
tats agrupades en la Federació 
Catalana de Muntanyisme es 

van afegir a la celebració de 
l’any Fabra. Des d’aleshores, 
cada any, una entitat excursio-
nista s’encarrega de renovar el 
comprimís amb la llengua, en-
cenent-la a Prada de Conflent 
(on va morir Pompeu Fabra) 
l’últim cap de setmana de ge-
ner, transportant-la per diver-
sos llocs emblemàtics del país 
fins a arribar a Montserrat, els 
encarregats de fer-ho aquest 
any 2018 han estat el Centre 
Excursionista de Sant Feliu de 
Codines.
Des de l’organització volen do-
nar les gràcies agrair el Casal 
Popular d’Igualada El Foment 
per la seva col·laboració. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’autolesió no suïcida 
(ANS) és un fenomen 
creixent, especialment 

entre els adolescents i adults 
joves. En l’actualitat, l’ANS és 
considerada un problema de 
salut pública. Les conseqüèn-
cies potencialment negatives 
associades a l’ANS inclouen, 
per exemple, infeccions, hos-
pitalitzacions o la mort acci-
dental. A més, l’ANS s’associa 
a més dificultats acadèmiques, 
rebuig i estigmatització per 
part dels iguals, problemes 
interpersonals, malestar psí-
quic i constitueix el predic-
tor més robust de futurs in-
tents de suïcidi. 
No obstant això, els motius 
pels quals alguns adolescents 
i adults joves inicien i/o man-
tenen l’ANS són encara poc 
coneguts. Malauradament, els 
estudis en l’àmbit de l’ANS en 
el nostre entorn són pràctica-
ment inexistents. En aquest 
context, fa aproximadament 
un any que es va crear el 
Grup d’Estudi i Tractament 
de l’Autolesió (GRETA), for-
mat per psicòlegs i psiquiatres 
d’hospitals catalans. Aquest 
grup te l’objectiu de millorar 
el coneixement sobre l’ANS, 
consensuar protocols d’ava-
luació i tractament, així com 
sensibilitzar a la població i als 
professionals sanitaris de la 
importància d’aquest tipus de 
conductes. 
Liderats pel Dr. Vega,  Psicò-
leg Servei de Salut Mental del 
Consorci Sanitari de l’Anoia 
(CSA), el grup GRETA va pre-
sentar el projecte ‘Autolesió no 
suïcida en adolescents i adults 
joves a Catalunya: prevalença, 
característiques i implicacions 
clíniques’ a la convocatòria 
PERIS del pla de recerca i in-
novació del Departament de 
Salut de la Generalitat de Ca-
talunya. Aquest projecte, en el 
que també participa Althaia, 
Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, l’Hospital Sant Joan 
de Déu, la Corporació Sani-
tària Parc Taulí i l’Hospital 
Clínic, ha estat uns dels que 
ha rebut finançament pel seu 
desenvolupament i, concreta-
ment, rebrà 132.784 euros.
L’objectiu general del projec-
te és estudiar la prevalença i 
les característiques de l’ANS 
a una mostra representativa 

L’Hospital liderarà un 
projecte de recerca sobre 
l’autolesió no suïcida

d’adolescents i joves adults de 
tot Catalunya, tant de l’àmbit 
comunitari com clínic. Per tal 
de portar a terme el projec-
te, es reclutarà a una mostra 
àmplia d’estudiants de dife-
rents instituts i universitat de 
Catalunya i a un grup de pa-
cients en tractament en algun 
dels sis centres participants en 
aquest projecte. De manera 
innovadora, es desenvoluparà 
una aplicació per telèfons mò-
bils que permetrà l’avaluació 
momentània de l’ANS. També 
es construiran dos web. Una 
d’elles servirà pel reclutament 
de la mostra i l’avaluació ini-
cial i l’altre proporcionarà in-
formació fiable sobre l’ANS als 
participants en l’estudi i a la 
població en general. S’espera 
que els resultats obtinguts pu-
guin ajudar a: (i) conèixer la 
prevalença d’ANS en joves es-
tudiants de Catalunya, (ii) fa-
cilitar el disseny i implemen-
tació d’estratègies de detecció 
precoç d’aquells ‘joves en risc’ 
en l’àmbit de la prevenció 
primària i secundària i, (iii) 
propiciar el consens d’un pro-
tocol d’avaluació i tractament 
de l’ANS en l’àmbit clínic. Els 
resultats derivats del present 
projecte també podrien afavo-
rir algunes accions dirigides a 
sensibilitzar sobre la impor-
tància de l’ANS en la població 
general i, en concret, en po-
blacions de risc. 
Dintre de la línia de recerca 
en Neurociències del Con-
sorci Sanitari de l’Anoia 
(CSA), i que també encapça-
la el Dr. Vega, aquest projec-
te es suma a un altre finan-
çat pel MINECO on també 
s’estudia l’ANS, i situa al CSA 
com un dels centres de refe-
rència en l’estudi de la con-
ducta suïcida.

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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La gent gran explicarà contes a les 
escoles en la campanya Tracta’m bé

REDACCIÓ / LA VEU 

M embres del Consell 
de la Gent Gran de 
l’Anoia i altres per-

sones grans interessades van 
participar la setmana passada 
en una formació de com expli-
car contes als menuts a càrrec 
d’Anna García, conta contes i 
tallerista.
El taller de 4 hores de durada 
va ser promogut pel Consell 
de la Gent Gran de l’Anoia del 
Departament de Benestar So-
cial i Atenció a la Ciutadania 
del Consell Comarcal. L’ob-
jectiu era adquirir nocions i 
pautes que ha de tenir un bon 
narrador per poder explicar 
contes. 
En concret, els membres del 
Consell de la Gent Gran i al-
tres persones voluntàries vo-
len explicar a les escoles d’in-
fantil i primària de la comarca 
contes que transmetin valors i 

coneixements entorn la vellesa 
per desmitificar-ne així alguns 
estereotips, i alhora posant en 
valor aquesta etapa de la vida. 
Alguns dels contes que es vo-
len narrar són els de “Contes 
per fer-se gran”, un conjunt de 
4 relats il·lustrats que es van 
publicar en el marc de la cam-
panya “Tracta’m bé” del Con-
sell Comarcal del Solsonès 
amb la finalitat pedagògica de 
sensibilització que pretén fo-
mentar l’empatia entre infants 

i les persones grans.
D’aquesta manera el Consell 
Comarcal de l’Anoia segueix 
endavant amb la difusió de la 
campanya Tracta’m bé de pre-
venció dels maltractaments 
a les persones grans, que es 
realitza conjuntament amb 
l’Ajuntament d’Igualada.
Les escoles interessades poden 
trucar al Consell Comarcal de 
l’Anoia 938051585 (extensió 
1) o bé enviar un correu elec-
trònic a gentgran@anoia.cat

L’Hospitalitat de Lourdes a l’Anoia 
celebra la festa de la seva patrona

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat diumenge dia 
11 de febrer l’Hospita-
litat de la Mare de Déu 

de Lourdes de la Comarca de 
l’Anoia, celebrà la festivitat de 
la seva patrona.
Començaren els actes a l’Es-
glésia de la Soledat d’Igualada 
a on al voltant d’unes 90 perso-
nes s’aplegaren per participar 
de la celebració solemne de 
l’Eucaristia presidida per Mn. 
Josep Massana i concelebrada 
per Mn. Eduard Flores, Mn. 
Xavier Bisbal, Mn. Josep Ari-
bau, Fra. Jesús Romero i Fra. 
Francesc Miquel Sánchez. Di-
rigí els cants, Mn. Josep Maria 
Pujol. Els cants van anar a càr-
rec d’en Jordi i en Joan acom-
panyats a l’orgue per en Da-
vid. Com ja és tradicional en 
aquesta celebració les ofrenes i 
pregàries van anar a càrrec de 
persones amb discapacitat i de 
personal de  servei.
En Mossèn Joan Vila, consilia-
ri de l’Hospitalitat no va poder 
presidir la Missa a causa d’una 
indisposició d’última hora.
Un cop acabada la mateixa ens 
dirigirem a l’Ateneu Igualadí 
de la Classe Obrera a on 79 
persones gaudirem d’un bon 

dinar de germanor; entre elles 
es trobaven l’Alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells i Patrícia Illa 
regidora d’Educació i Joven-
tut i els Mossens i Frares que 
havien celebrat l’Eucaristia.
En el torn de paraules, la De-
legada de l’Hospitalitat de 
l’Anoia Montserrat Rabell, 
agraí l’assistència de les auto-
ritats que ens acompanyaven i 
a tota la resta de persones que 
participaven de la Festa, en 
especial a les persones malal-
tes i amb discapacitat. Marc 
Castells va agrair la tasca de 

servei als malalts que des de 
l’Hospitalitat estem portant a 
terme.
També es va fer entrega de la 
medalla del cinquantenari a 
l’Emili, fill de la Magdalena 
Llucià que ens deixà l’últim 
dia de l’any passat, en record 
d’aquesta Hospitalària de so-
ca-rel tan compromesa amb 
la nostra Hospitalitat.
Després d’haver compartit un 
dia de joia i germanor al vol-
tant de les 2/4 de 6 de la tarda 
es donà per acabada la diada 
de la nostra patrona.

REDACCIÓ / LA VEU 

D esprés que localitats 
com la d’Igualada 
hagin celebrat els 

seus Tres Tombs, seguidament 
ho continuen celebrant altres 
poblacions arreu de Catalunya 
fins ben entrat el maig.
El diumenge 11 de febrer 
l’Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada participà als Tres 
Tombs de Mataró. Ho va fer 
amb l’espectacular carro de 
bigues estirat per tres cavalls 
i un parell de carruatges par-
ticulars. 
I el passat diumenge 18 de fe-
brer tampoc es va faltar a la 
cita en els Tres Tombs de Ter-
rassa, en els quals s’hi va par-
ticipar amb un carro de pagès 

estirat per un cavall, i dos car-
ruatges particulars amb dos 
cavalls cadascun.
Aprofitem l’avinentesa per 
informar que finalment es va 
premiar la butlleta que sor-
tejava un porc (o l’equivalent 
en carn per valor de 300 eu-
ros gentilesa de la cansala-
deria-xarcuteria Tudela), la 
qual contenia els números 
1119-3119-5119-7119-9119. 
L’afortunada ha estat la sòcia 
i també membre de la Junta 
de l’Antic Gremi de Traginers, 
Anna Morera i Paradell. Cele-
brem que hagi estat premiada 
i que pugui gaudir del premi.
El diumenge 4 de març l’en-
titat participarà simultània-
ment a Sant Joan de Vilator-
rada i a Reus.

Igualada, present en 
els Tres Tombs de 
Terrassa i Mataró

REDACCIÓ / LA VEU 

D el 8 al 11 de febrer 
ha tingut lloc la tro-
bada de Presidents 

Nacionals Europeus – Junior 
Chamber International a la 
Zagreb, Croàcia.
Míriam València, que va ser 
escollida presidenta nacional 
per Catalunya el passat 27 
de febrer a Igualada,  va pre-
sentar davant de tots els lí-
ders europeus i del president 
mundial de la entitat els pro-
grames més destacables de la 
JCI Catalunya i també dels 
nous reptes i projectes. A més 
va participar en la assemblea 
general celebrada a l’Ajunta-
ment de Zagreb.
La trobada va ser dirigida 
pel President Europeu Ke-
vin Hin, amb la presencia del 
President  Mundial de la JCI, 

Brian Lim de les Filipines. 
A més a la presidenta la van 
acompanyar el Vicepresident 
Internacional, el també igua-
ladí Magí Senserrich i la Vi-
cepresidenta executiva de Ca-
talunya, la sabadellenca Sara 
Rué. 
Actualment la JCI Catalunya 
és una de les joves cambres 
d’Europa més fortes en pre-
sència internacional. 

Jove Cambra d’Igualada, 
en una trobada europea
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Una cinquantena d’em-
preses que pertanyen 
a la Xarxa i una cin-

quantena de comerços de 
Barcelona van participar a 
la IV Jornada de networking 
empresarial de la Xarxa Pro-
ductes de la Terra, impulsada 
per la Diputació de Barce-
lona, amb l’objectiu que les 
empreses productores puguin 
ampliar els seus contactes  co-
mercials i obrir  noves possi-
bilitats de negoci. La diputa-
da de Promoció Econòmica i 
Ocupació de la Diputació de 
Barcelona, Sònia Recasens, 
ha assegurat, durant l’aten-
ció als mitjans de comuni-
cació prèvia a la sessió, que 
la Xarxa treballa perquè «els 
productes agafin dimensió, 
per impulsar la seva interna-
cionalització i ajudar al relleu 
generacional de les empre-
ses».
Impulsada per la Diputa-
ció de Barcelona, la Xarxa 
de Productes de la Terra té 
la finalitat de preservar i en-
fortir el teixit empresarial de 
productes alimentaris locals i 
de qualitat de la demarcació 
de Barcelona, per tal que les 
empreses siguin més compe-
titives i sostenibles.
Segons ha explicat la diputa-
da de Promoció Econòmica i 
Ocupació, gràcies a l’assesso-
rament d’experts de gastrono-
mia de diferents àmbits (Pep 
Palau, Ramon Sentmartí, 
Fundació Alícia i la Fundació 
Miquel Agustí), «la Xarxa ha 
identificat 55 productes que, 
per les seves característiques, 
són genuïns i singulars de la 
demarcació de Barcelona, 
com la llonganissa de Vic, el 
cigronet de l’Anoia, la monge-
ta del ganxet, la maduixa del 
Maresme, el vi DO Penedès o 
les gambes de Vilanova».
Un producte singular és 
aquell que destaca per les se-
ves característiques úniques 
que el distingeixen de la resta 
i que està arrelat a un territori 
concret on es produeix o s’ela-
bora. Les particularitats dels 
productes singulars poden 
ser degudes a factors com la 
tradició, la innovació i la qua-
litat.
A la presentació també han 
participat la tècnica de Pro-
moció Econòmica del Consell 
del Maresme, Saray Bazaga, 
que ha explicat el procés d’in-

ternacionalització del sector 
agrari del Maresme a Alema-
nya i altres països i la tècnica 
de Turisme i productes de la 
terra del Consorci de Promo-
ció Turística del Vallès Occi-
dental, Marta Bertran, que ha 
donat a conèixer el projecte 
“Al Vallès, veremem”, vinculat 
a la recuperació de tradicions 
agroalimentàries del territori.
Creada ara fa vuit anys, la 
Xarxa compta amb un cens 
de prop de 1.200 empreses 
productores d’aliments amb 
trets singulars propis de la 
demarcació. Unes empreses 
que, segons càlculs de la Di-
putació de Barcelona, donen 
feina a unes 6.700 persones. 
Les comarques amb més 
empreses censades són l’Alt 
Penedès (el sector vitiviníco-
la té molta força en aquesta 
comarca), amb 159 empreses 
(que representa un 14% del 
total), seguida del Vallès Ori-
ental amb 148 empreses (un 
13% del total); i Osona, amb 
137 empreses (un 10% del to-
tal). La comarca amb menys 
empreses seria el Garraf, amb 
40 (que representa un 4% del 
total).
Per sectors, de les 1.181 em-
preses, n’hi ha que tenen al-
guna “distinció” que les fa 
particulars: un 27% treballen 
amb producte singular (unes 
286 empreses), un 25% són 
ecològiques i un 11% tenen 
més de 100 anys. I pel que al 
perfil de l’empresa, majoritàri-
ament són microempreses de 
caràcter familiar, el titular de 
les quals és un home d’entre 35 
i 65 anys, amb un màxim de 5 
treballadors/es i amb relleu 
generacional assegurat.
Així mateix, com ha donat a 
conèixer la diputada, la «Xar-
xa ha permès recuperar 132 
varietats locals, especialment 
de tomàquets i de llegums». 
Entre aquestes varietat es tro-
ben les mongetes seques del 
carall, de l’avellaneta rossa o 
les del ganxet terrer o els to-
màquets de penjar de Rosa 
Ple, Ramellet o Bombeta ta-
ronja.
Mitjançant el Directori d’em-
preses i productes de la Xarxa 
es pot consultar la informa-
ció de contacte del miler de 
companyies classificades per 
sectors i destacant aquelles 
que produeixen o elaboren 
productes singulars, les que 
realitzen producció ecològica, 
les empreses amb una llarga 

trajectòria històrica i les que 
comercialitzen en circuit curt.
La Xarxa Productes de la Ter-
ra està integrada pels Con-
sells Comarcals de l’Alt Pene-
dès, l’Anoia, el Bages, el Baix 
Llobregat, el Maresme, Osona 
i el Vallès Oriental; el NODE 
Garraf, l’Agència de Desen-
volupament del Berguedà, 
el Consorci per la Promoció 
dels Municipis del Moianès, 
el Consorci del Lluçanès i el 
Consorci de Turisme del Va-
llès Occidental. Amb la co-
ordinació de la Diputació de 
Barcelona, dona cobertura 
pràcticament a tota la demar-
cació.

La Diputació identifica 55 productes gastronòmics 
singulars gràcies a la Xarxa Productes de la Terra
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Aquest dissabte 17 de 
febrer i diumenge 18 
de febrero Òdena va 

viure el carnaval per triple 
partida, primer ho va fer al 
nucli antic el dissabte a la tar-
da, diumenge al matí al Mer-
cat del Pla d’Òdena i diumen-
ge a la tarda al Centre Cívic 
del Pla d’Òdena. El ball, els 
concursos de disfresses, els 
sortejos i les rues van prendre 
el protagonisme de dos dies 
de disbauxa.
Així, la festa va començar el 
dissabte omplint de disfres-
ses els carrers del nucli antic 
del municipi, i és que els ve-
ïns i veïnes es van concentrar 
a les cinc de la tarda al Parc 
de la Font on els participants, 
de manera individual o per 
comparses. Seguint l’anima-
ció del grup La Xaranga ho 
peta, tothom es va passejar 
per diferents carrers fins a 
arribar al Pavelló Mestre Vila 
Vell, on va continuar la festa 
i xerinola a càrrec del ma-
teix grup i amb un berenar 
per a tothom. Seguidament, 
hi va haver el lliurament de 
premis, els afortunats de la 
categoria individual de 0 a 6 
anys van ser: Marta Martín 
amb la disfressa de caputxeta 
(1er premi) i Martí Ruiz amb 
la disfressa de Mikie Mouse 
(2on premi). A la categoria 
Individual de 7 a 12 anys els 
guanyadors/es van ser Núria 
Regordosa amb la disfressa 
de Mary Poppins (1er premi) 
i Elsa i Roc amb la disfressa 
d’Ous ferrats (2on premi). 
En la categoria de més de 13 
anys els guanyadors/es van 
ser Imma Llamas amb la dis-
fressa de Mary Poppins (1er 
premi) i Rafi López amb la 
disfressa  Mariposa posada 
en la flor (2on premi). Les 
quatre comparses guanya-
dores van ser Imperdibles, 
Pop corn, Espace generation 
i un mar de diversitat. El ju-
rat estava format per mem-
bres de les entitats: AV. Font, 
Konkatrons, Fòrum de Dones 
d’Òdena, AV Guixera, Club 
de Petanca Odenense, As-
sociació d’Agermanaments 
d’Òdena, Comissió de Pubi-
llatge i Teatre Espontani.
La disbauxa va continuar el 
diumenge 18 amb la festa de 
carnaval al Mercat del Pla 
d’Òdena. El mercat s’estre-
nava amb aquesta celebració 

organitzant un sorteig d’una 
càmera Gopro entre totes les 
persones que anessin al mer-
cat disfressats i es fessin una 
foto al photocall. El sorteig 
es va realitzar dilluns davant 
el secretari de l’ajuntament 
i l’afortunada va ser Paqui 
Franco Robles.
Diumenge a la tarda, va arri-
bar el torn del Carnaval del 
Pla d’Òdena, que va comen-
çar 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 es va iniciar la rua pels 
carrers del barri. En arribar al 
Centre Cívic del Pla d’Òdena 
hi va haver l’espectacle d’ani-
mació amb el grup Rovell 
d’ou i amb l’espectacle Tabas-

co que rasco. A continuació, 
es va celebrar el lliurament 
de premis. Els afortunats van 
ser, en la categoria infantil 
menors de 15 anys, la disfres-
sa de sombreroloco i la cate-
goria de més de 15 anys la va 
guanyar la disfressa Telaraña. 
La comparsa guanyadora va 
ser Mary Poppins. 
El jurat del concurs de dis-
fresses i comparses estava 
format per un representant 
de cada una de les entitats: 
UD Rebrot, Club Petanca 
Odenense, Associació de Ve-
ïns La Coraza, la Comissió 
de Reis de Sant Pere i del Pla 
d’Òdena, l’Associació de Jubi-
lats del Barri Sant Pere i Pla 
de la Masia i un membre de 
l’Ajuntament d’Òdena.

Òdena viu un intens cap de setmana 
amb triple jornada de carnavals

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha inaugurat aquest mes 
de febrer un nou ser-

vei amb programació estable 
per als ciutadans i ciutadanes 
que necessitin assessorament 
sobre temes relacionats amb 
l’ocupació i la formació.
El nou servei ha estat possi-
ble gràcies a la contractació 
d’una persona a través d’una 
subvenció del servei públic 
d’ocupació de Catalunya i el 
Fons social Europeu destinat 
a incentivar la contractació en 
pràctiques de persones joves 
beneficiàries del Programa de 
Garantia juvenil a Catalunya.
El servei s’ofereix cada dia de 
dos quarts de deu del matí a 
dotze del migdia, és gratu-

ït i està al servei de persones 
de totes les edats. L’oficina 
d’atenció està ubicada a l’Es-
pai Jove d’Òdena (Avda. Man-
resa, 103). Des d’allà es dóna 
informació dels recursos dis-
ponibles a la comarca, tant de 
formació com de borsa de tre-
ball, també s’assessora sobre 
l’elaboració del curriculum 
vitae, es pot preparar una en-
trevista de treball i preguntar 
altres dubtes tant de formació 
com d’ocupació..
Francisco Guisado, alcalde del 
municipi d’Òdena, es mostra-
va molt satisfet i explicava que 
la subvenció permetrà oferir 
el servei fins al mes de maig i 
que arribat el moment es farà 
una valoració de l’experiència 
i s’estudiarà la conveniència de 
donar-li continuïtat.

Nou servei estable 
d’assessorament sobre 
ocupació i formació

ÒDENA / LA VEU 

El passat dimarts, el Saló 
de Plens de l’Ajunta-
ment d’Òdena s’omplia 

de gent per a assistir a la xer-
rada sobre les pensions “No és 
economia, és ideologia”, una 
conferència a càrrec d’Emili 
Ferrer i Inglés, membre d’Eco-
nomistes Davant la Crisi. En-
tre el públic es trobaven repre-
sentants de les delegacions de 
l’Anoia de Comissions Obreres 
i UGT, també molts pensionis-
tes preocupats i altres persones 
que encara no estan jubilades 
però que els preocupa el seu 
futur.
El conferenciant va explicar 
que si desapareixen les pen-
sions, desapareix l’estat del 
benestar i que existien prou 
recursos per a mantenir-les. 
“Només cal bona voluntat per 
part del govern central i seny 

per no utilitzar els diners que 
es reben de les cotitzacions de 
les persones en actiu, per a al-
tres fins”. Ferrer va encoratjar 
als assistents a no deixar-se 
pressionar pels missatges pro-
pagandístics d’alternatives 
com els plans de pensions pri-
vats.
La iniciativa d’organitzar 
aquesta conferència es deu a 
la resposta de l’Ajuntament, 
davant les mobilitzacions d’un 
grup de persones indignades 
per la congelació de les pensi-
ons que contínuament es ma-
nifesten davant del consistori. 
L’alcalde del municipi, Fran-
cisco Guisado, que va rebre 
als manifestants al seu des-
patx, els va oferir la possibilitat 
d’organitzar aquesta xerrada. 
Guisado els va manifestar que 
l’Ajuntament donaria suport a 
la lluita dels pensionistes en tot 
el que estigui a les seves mans.

Xerrada sobre pensions

Carnaval al Mercat del Pla d’Òdena

Carnaval a Òdena

Carnaval al Pla d’Òdena
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Divendres dia 9, l’Òde-
na Village es va om-
plir de visitants, es-

pecialment provinents de la 
comarca de l’ Anoia, per as-
sistir a la convocatòria d’un 
seguit de xerrades amb les que 
el centre vol donar el tret de 
sortida de les primeres acti-
vitats de creixement personal 
que vol oferir, paral·lelament a 
les activitats de tipus esportiu 
i de trobada familiar amb la 
natura que ja ofereix normal-
ment. Inicialment, el Josep 
Casanovas i la Pilar Arbós, 
propietari de l’ Òdena Village 
i psicòloga, respectivament i 
coorganitzadors  de l’ acte, el 
van presentar.
Les xerrades començaven 
amb la intervenció de Lluís 
Juanmartí, coach i especialis-
ta en el mètode de grafologia 
emocional Kimmon. El Lluís 
va fer reflexionar els assistents 
sobre l’ oportunitat de modi-
ficar aspectes de caràcter que 
considerem inamovibles però 
que ens suposen un grau ele-
vat de malestar. Ens va con-
vidar a assistir al seu taller 
introductori el proper diven-
dres 24, de 19:00h a  21:00h 
i al taller sobre la signatura i 
l’autoconcepte dissabte, 3 de 
març, d’ 11:00h a 14:00h. El 
Lluís ens va fer reflexionar so-
bre els automatismes i la seva 
importància i la necessitat de 
que treballin a favor nostre.
Seguidament va parlar Ro-
ser Claramunt, psicòloga co-
ach especialitzada en estrès, 
qui va parlar de mindfulness. 
La Roser va explicar com de 
quotidià i natural pot arribar 
a ser el control dels milers de 
pensaments que gestionem 
cada dia. A partir d’uns exer-
cicis curts vam poder obser-
var com canvia la percepció 
sobre nosaltres mateixos amb 
un minut d’atenció plena. Ens 

va convidar a participar al seu 
taller de 19:00 a 21:00h, tots 
els divendres del mes de març 
fins al dia 23, podent assis-
tir-hi puntualment o bé a tots 
quatre tallers.
Després d’una pausa ben me-
rescuda, la Pilar Arbós va par-
lar en nom de Devani Mata, 
psicoterapeuta, especialista 
en el treball de Louise L. Hay, 
presentant el curs “Cos, ment 
i sanació”, que es durà a ter-
me dissabte 10 de març, tot 
el dia. La segona part de les 
xerrades va girar entorn de 
les malalties psicocorporals i 
de la importància de gestio-
nar el cos-ment com una sola 
entitat i treballar les emocions 
com a precursores d’actituds 
davant la vida i elements ne-
cessaris per arribar a entendre 
malalties corporals cròniques 
i sovint, força disfuncionals, 
com l’ estrès, el dolor crònic, 
la fibromiàlgia o les malalties 
neuronals.
La darrera ponent fou Encar-
na Espuña, fisioterapeuta, os-
teòpata i espinòloga i membre 
de l’associació SIRPA, per la 
recuperació de les malalties 
d’estrès, recent vinguda de Va-
lència per explicar-nos la tas-
ca que fan des de l’ associació 
“Generar Salud” que engloba 
un seguit de professionals sa-
nitaris voluntaris, consagrats 
a demostrar la relació íntima 
entre la forma de gestionar 
les emocions i les mostres que 
dóna el cos de salut o malaltia. 
Totes les activitats proposades 
es realitzaran a l’Òdena Vi-
llage, excepte la darrera. Cal 
contactar amb Pilar Arbós o 
amb els mateixos professio-
nals per més informació. Des 
de l’ Òdena Village volem 
agrair als assistents la seva 
presència i participació activa 
en la trobada, als ponents la 
seva participació desintereS-
sada i als diferents mitjans de 
comunicació, la seva difusió.

Tastet de xerrades a 
l’Òdena Village

ÒDENA / LA VEU 

Aquest dissabte 24 de 
febrer comencen els 
assajos de la colla Ca-

ramellaires d’Òdena. Com 
ja es tradició, tots els mem-
bres de l’associació i aquelles 
persones que vulguin parti-
cipar-hi, es trobaran durant 
cinc dissabtes per a preparar 
les cançons i danses que llui-
ran pels carrers del municipi 
el 7 i 8 d’abril.
Així, aquest dissabte a les 18h, 
a l’escola Castell d’Òdena, co-

mençaran a assajar les danses 
dels adults. A continuació, el 
mateix dissabte a les 19:30h, 
tindran lloc els assajos dels 
més menuts, danses i cançons, 
del grup de joves i del grup 
adults, qui en aquest cas, faran 
assaig de cant. Les sessions 
d’assaig finalitzaran a les 21h. 
Aquest serà l’horari d’assajos 
des de dissabte 24 de febrer i 
fins el proper dissabte, 24 de 
març. 
L’associació Caramellaires 
d’Òdena anima tothom a par-
ticipar-hi.  

Comencen els assajos de les 
Caramelles d’Òdena

JORBA / LA VEU 

Iguana ja està desplegant 
la seva pròpia xarxa de 
fibra òptica a Jorba i els 

ciutadans i empreses que ho 
desitgin ja poden sol·licitar el 
servei. L’operador de teleco-
municacions anoienc està fent 
aquest desplegament amb re-
cursos propis i farà arribar la 
fibra òptica al nucli urbà, a 
Sant Genís, Ca la Minga i el 
Pla de Torruella.
Amb l’objectiu de donar a 

conèixer el desplegament a 
Jorba, Iguana oferirà el proper 
dimecres 28 de febrer (19.30 
hores) una xerrada als jor-
bencs i jorbenques per infor-
mar-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 
desplega la seva pròpia xar-

Reunió informativa sobre el desplega-
ment de fibra òptica d’Iguana a Jorba

xa de fibra òptica i de radi-
oenllaç i que ofereix serveis 
d’Internet, telefonia mòbil i 
telefonia fixa tant a empre-
ses com a particulars. Aquest 
any 2018 Iguana ha finalitzat 
el desplegament de la seva 
pròpia xarxa de fibra òptica 
a Igualada deixant en cober-
tura als 20.000 immobles de 
la capital de l’Anoia, i segueix 
fent arribar la seva fibra òp-
tica a Masquefa on ja hi ha 
més del 43% del municipi en 
cobertura.

MONTBUI / LA VEU 

Encara que el programa 
no s’ha fet oficial, ja es 
coneixen les principals 

activitats del projecte educa-
tiu “Fem Més Escola”, que es 
durà a terme durant les pro-
peres setmanes a Montbui. El 
“Fem Més Escola” celebrarà 
enguany el seu quinzè aniver-
sari acostant, com cada any, la 
realitat dels centres educatius 
montbuiencs als veïns i veïnes 
de Montbui, coindicint amb 
el període de preinscripció als 
centres educatius.
El quinzè “Fem Més Escola” 
tindrà, per segon any consecu-
tiu, una gala de reconeixement 
a la comunitat educativa que 
es durà a terme a Mont-Àgora 
i que inclourà un vídeo-resum 
d’aquests 15 anys de l’activitat. 
Coincidint amb aquest projec-

te educatiu, també es celebrarà 
la “Festa de l’Escola Pública”, 
una activitat que aplegarà els 
membres de la comunitat edu-
cativa montbuienca el proper 
18 de març i en la qual, a més 
de poder gaudir amb diferents 
activitats culturals, també es 
podran veure diferents estants 
de les escoles i AMPA’s de 
Montbui.
Cal destacar que enguany no 
hi faltaran les tradicionals jor-
nades de portes obertes a les 
llars d’infants, escoles i insti-
tut. Sessions de contes, pre-
sentacions literàries, teatre fa-
miliar, activitats musicals, un 
novedós taller robòtica i dife-
rents activitats conformen un 
programa molt complet i que 
tradicionalment fa del mes de 
març el gran mes de l’educació 
a Montbui.
Com explica l’Alcalde mont-

buienc Teo Romero “enguany 
celebrarem el quinzè aniver-
sari del “Fem Més Escola”, un 
projecte que va néixer per rei-
vindicar el paper dels centres 
educatius públics de Montbui 
i que hem mantingut i consoli-
dat, atès que l’educació pública 
i de qualitat és un dels pilars 
que sempre hem defensat al 
nostre municipi”. L’alcalde so-
cialista montbuienc va desta-
car que “a Montbui tenim edu-
cació pública i de qualitat entre 
els 0 i els 18 anys, en un centres 
públics on els professionals re-
alitzen una magnífica tasca i 
demostren la seva vàlua. Par-
ticipar en el “Fem Més Escola” 
és defensar també un projecte 
lloable i que vol posar en valor 
un dels principis que més de-
fensem a Montbui: la igualtat 
d’oportunitats que aconseguim 
a través de l’educació”. 

Montbui celebrarà durant el proper 
mes de març una nova edició del “fem 
més escola”
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MONTBUI / LA VEU 

Petits i grans van par-
ticipar dissabte passat 
de la gran festa de la 

disbauxa que s’organitza anu-
alment a Montbui: el Carnes-
toltes. 

El Carnestoltes de petits, per 
segon any consecutiu, a Can 
Passanals
Enguany la climatologia va 
condicionar la festa dels més 
menuts, celebrada a mitja tar-
da, i que va haver de realit-
zar-se al pavelló de Can Passa-
nals en comptes de la plaça de 
l’Ajuntament. El cel ennuvolat 
i una minsa pluja va obligar 
l’organització a traslladar la 
festa per segon any consecutiu 
al pavelló, on es va celebrar la 
tradicional concentració de 
comparses i disfresses infan-
tils, i on també es va poder 
veure l’actuació del grup d’ani-
mació Tres Quarts de Quinze.
Un miler de persones van 
veure aquesta activitat, que va 
finalitzar amb el tradicional 
lliurament de premis, els quals 
van anar a càrrec del Tinent 
d’Alcalde d’Educació i Esports 
Josep Palacios, la Tinent d’Al-
calde d’Administració, Eco-
nomia i Participació Elisabet 
Tamargo i la regidora de Cul-
tura montbuienca Montserrat 
Carricondo.
Els guardons es van repartir 
de la següent manera:
El premi al nen més petit dis-
fressat va ser per Emma Guer-
rero, disfressada de “fada”, 
amb només set mesos.
A la categoria de zero a tres 
anys. Primer premi per a la 
disfressa “Avis”, dels nens As-
trid i Brian. En segon lloc es 
va reconèixer a “Eduardo Ma-
nostijeras”, a càrrec del nen 
Rafael Recio. I tercers van ser 
els petits Neymar i Ever amb 

“Crispetes”.  
Pel que fa a la categoria de 
quatre a sis anys, el primer 
premi va correspondre a la 
nena Irene Guzmán, amb la 
disfressa “La reina del reciclat-
ge”. El segon guardó d’aquesta 
categoria va ser per Nicole 
Rodríguez, amb una disfressa 
de “joier” i el tercer reconei-
xement va ser per a Martina 
i Daniela Portero, amb la dis-
fressa “follets del bosc”.
A la categoria de set a dotze 
anys el primer premi va ser 
per a Diego Recio, amb la dis-
fressa “Skar del Rei Lleó”. El 
segon guardó va correspon-
dre a Lucía i Ingrid Palomino, 
amb la disfressa “Potatos” i 
el tercer premi va guanyar-lo 
Patric Muñoz amb la disfressa 
“Nen bèstia”.
Pel que fa a la categoria de 
comparses, el premi a la com-
parsa més social va ser per a 
“Punt de reunió”, formada pels 
infants i integrants de l’Associ-
ació Inama, la qual enguany 
celebra el seu vintè aniversari. 
El premi a la comparsa amb 
més color va ser per a “Ocells 
de colors”, de l’Esplai Àuria”. 
El guardó a la més original i 
treballada va correspondre a 
“Telèfons vintage”, formada 
per pels menuts Irune, Alba, 

Ivet, Alex i Gael. I, per últim, 
el premi a la comparsa més 
nombrosa va ser per als in-
fants i educadores de les Llars 
d’Infants Municipals Santa 
Anna i L’Estel, que anaven de 
“Músics de Bremen”.

El Carnestoltes d’adults, amb 
participació local
Enguany el carnestoltes 
d’adults de Montbui va rea-
litzar-se per segon any con-
secutiu en dissabte al vespre, 
mantenint un nivell de parti-
cipació similar al d’anteriors 
edicions, uns 600 inscrits. Els 
participants es van concentrar 
al Passeig Espanya de Vista 
Alegre a partir de les set de 
la tarda, on es van ubicar per 
ordre les comparses, sempre 
liderades per la del Rei Car-
nestoltes, que, com marca la 
tradició, va ser conduïda per 
l’entitat guanyadora de l’edició 
de 2017, l’AMPA de l’Escola 
Antoni Gaudí.
A un quart de nou van co-
mençar a desfilar els protago-
nistes de la festa. Animades 
coreografies amb temes del 
“reggaeton” més actual i tam-
bé èxits musicals del moment 
van acompanyar una desfi-
lada que va continuar per la 
Carretera de Valls, el Boule-

vard sencer, el carrer del Pont,  
la pujada final fins el pavelló 
de Can Passanals.
 Un cop allà va començar 
l’animació musical de Carnes-
toltes, amb la música de DJ 
Zooloo, mentre el jurat for-
mat per la Comissió de Fes-
tes del Nucli Urbà deliberava 
sobre els guanyadors. Final-
ment, pels volts de les onze de 
la nit es feia el lliurament de 
guardons, en un acte presidit 
per l’Alcalde Teo Romero, la 
Tinent d’Alcalde d’Adminis-
tració, Economia i Participa-
ció Elisabet Tamargo i per la 
regidora de Cultura Montser-
rat Carricondo.
En aquesta ocasió, i tenint en 
compte que es van deixar de-
serts els premis a la comparsa 
forània i a la més crítica, es 
van lliurar tres primers indi-
viduals, valorats amb 80 eu-
ros cadascun. El primer va ser 
per a la disfressa “Una hiena 
boja en aquest món de bojos”. 
El segon va ser a la disfressa 
“Bovina de fil” i el tercer per a 
l’”Arca de Noè”.
Pel que fa a la categoria de 
comparses, el cinquè premi, 
valorat amb 100 euros, va ser 
per a “Les super nenes”. El 
quart lloc del concurs, valorat 
amb 200 euros, va correspon-
dre a “Wonder woman”. El 
tercer va ser per a les “Dolces 
Boges”, que van endur-se 200 
euros i un trofeu. La segona 
posició va ser per a la carros-
sa de l’AMPA Garcia Lorca, 
“Crancs pel Món”. Van obte-
nir un prem de 300 euros i 
trofeu. I la comparsa guanya-
dora del primer premi va ser 
“Playmòbil Hippies”, formada 
per un grup de montbuiencs 
que van conquerir al jurat 
amb una comparsa dinàmica 
i amb unes disfresses treba-
lladíssimes. El primer premi 
suposava 400 euros i trofeu.

Montbui va celebrar per partida 
doble el Carnestoltes

MONTBUI / LA VEU 

La Biblioteca Mont-Àgo-
ra acollirà aquest pro-
per dissabte dia 24 

de febrer la presentació del 
segon número de la revista 
Narranación, una nova en-
trega il·lustrada de contes i 
relats. Aquesta revista col·la-
borativa compta de nou amb 
autors i il·lustradors locals 
que aporten la seva creativitat 
a aquest projecte que espera 
fomentar de diverses mane-
res la lectura, l’escriptura i la 
comunió d’aquestes opcions 
d’expressió cultural amb la il-
lustració.
A la presentació, els respon-
sables de la publicació dona-
ran a conèixer tots els parti-
cipants i les seves obres, així 
com les noves seccions que 
inclou la revista i els projectes 
futurs amb els quals pretenen 
seguir promocionant la col-
laboració i la cultura.

Presentació del 
segon número de la 
revista “Narrana-
ción” a la biblioteca 
Mont-Àgora

Aquest acte estarà inclòs dins 
la 46a Ter-Cat que organitza 
la Societat Catalana de Ci-
ència Ficció i Fantasia (@
SC2F2) i que inclou un di-
nar-col·loqui després de la 
presentació de la revista.
La presentació es farà a la 
sala petita de la Biblioteca 
Mont-Àgora de Santa Marga-
rida de Montbui (@bibliote-
caMontAgora), aquest proper 
dissabte a les 12 del migdia. 
Podeu trobar més informació 
a @narranación (facebook/
twitter) o a la seva plana web 
www.narranacion.com

“Gossos i gats, sempre bara-
llats ?”, a l’Hora del Conte
Dissabte passat al migdia 
va tenir una nova sessió de 
“L’hora del conte” adreçada 
als més menuts a la Bibliote-
ca Mont-Àgora. L’activitat va 
anar a càrrec de la narradora 
Alma i va aplegar una trente-
na d’assistents, que van poder 
escoltar les històries de “Gos-
sos i gats sempre barallats?”.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt, a 

través del Cau Jove, ja ha posat 
en marxa el programa d’activi-
tats per al febrer i març. Tallers 
de diverses matèries, xerrades 
o campionats són algunes de 
les propostes que es preparen 
per al jovent durant aquests 
dos mesos.
Les activitats es van obrir el 
dijous 15 de febrer amb un 
taller per aprendre a fer un 
pastís de Kit Kat. Hi van parti-
cipar una desena de joves que 
van elaborar dos pastissos. De 
tallers de cuina se’n farà un 
altre el dijous 22 de març, a 
partir de 2/4 de 6 de la tarda al 
Cau Jove, i que serà de mones. 
Pel que fa a les propostes de 
manualitats, el dijous 8 de 
març es farà un mural amb 
motiu de la Dia Internacional 
de la Dona, i, relacionat amb 
aquesta diada, del 5 al 9 de 
març es repartiran llaços liles 
en diferents punts del munici-
pi. Per al dimarts 20 i el diven-
dres 23 de febrer s’organitza 
un taller de clauers de feltre, al 

qual participen sis nois i noies. 
També es proposa fer un pro-
jecte-taller per a la confecció 
de capgrossos.
Quant a les xerrades, el di-
jous 22 de febrer es farà un 
taller de prevenció de gènere, 
que tindrà lloc a partir de 2/4 
de 6 de la tarda al Cau Jove i 
que anirà a càrrec de Gerard 
Domingo, formador i coach. 
Per al dijous 15 de març, a la 
tarda al mateix local, s’ha pro-
gramat un taller de sexisme a 
les cançons. I la programació 
de xerrades es tancarà el di-
mecres 21 de març amb una 
conferència sobre orientació 
acadèmica, adreçada a pares i 
mares. L’activitat tindrà lloc a 
2/4 de 8 del vespre a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal.

Oferta de propostes del 
Cau Jove per als mesos 
de febrer i març

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Les entitats locals de la 
Pobla de Claramunt 
podran presentar fins 

al 20 d’abril les sol·licituds 
de subvencions per al 2018. 
Les peticions es podran pre-
sentar al registre d’entrada 
de l’Ajuntament, de dilluns a 
divendres, de les 8 del matí a 
les 3 del migdia i els dimarts 
també de les 4 a 2/4 de 7 de 
la tarda.
En el moment de presentar 
la sol·licitud s’haurà d’om-
plir una instància i adjuntar 

un pressupost de les activi-
tats objecte de la subvenció 
que s’organitzaran al llarg de 
l’any. A partir d’aquí la Junta 
de Govern Local valorarà les 
peticions i atorgarà les aju-
des. Un cop realitzades les 
propostes s’hauran de pre-
sentar les factures justificati-
ves de la despesa. 
Tota la documentació ne-
cessària es pot trobar al web 
de l’Ajuntament: www.lapo-
bladeclaramunt.cat (Ajun-
tament-Informació ofici-
al-Ordenances i reglaments 
generals). El punt es va trac-

Obert el termini de petició de 
subvencions per a les entitats locals 
de la Pobla de Claramunt

tar en el Ple ordinari del 24 
de gener i es va aprovar amb 
els vots a favor de PDeCAT, 
Participa! i Junts per la Pobla 
i l’abstenció d’ERC.
En aquest primer Ple or-
dinari de l’any també es 
va aprovar, inicialment, la 
modificació de les Normes 
Subsidiàries de Planejament 
en sòl no urbanitzable del 
Maset dels Soterons per a 
usos agrícoles. El punt es va 
aprovar amb els vots a favor 
del PDeCAT i l’abstenció de 
Participa!, Junts per la Pobla 
i ERC. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran va tancar, el diu-
menge 18 de febrer a la tarda, 
les activitats de carnestoltes a la 
Pobla de Claramunt. La festa va 
tenir lloc a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal i hi van assistir unes 150 
persones, una trentena de les 
quals anaven disfressades.
La tarda va estar amenitzada 
amb els ritmes del músic Bar-
tomeu. Hi havia disfresses per 
a tots els gustos: pirates, egipcis, 
dames, sirenes, xarleston, As-
térix i Obélix, entre d’altres per-
sonatges de ficció. Es va premi-
ar les tres millors disfresses, que 
van votar els assistents a la festa, 
i que van ser per a: uns pirates, 

una parella d’avis i un senyor i 
una senyora d’època. Com a 
obsequi, el primer classificat va 
rebre un pernil i els altres dos, 

El carnestoltes de l’Associació de la Gent 
Gran aplega unes 150 persones

un lot amb diversos productes. 
L’activitat va comptar amb el su-
port de la regidoria de Benestar 
Social de l’Ajuntament.

Avui divendres, a 2/4 de 8 
del vespre al Teatre Jardí tin-
drà lloc el 2n Ple ciutadà que 
convoca l’oposició de la Po-
bla (ERC, Junts per la Pobla i 
PARTICIPA).
Durant l’acte es farà la presen-

tació de les propostes de les 
formacions presents a l’acte i 
s’acabarà amb un torn obert 
de precs i preguntes del públic 
assistent. 
L’acte és obert a tothom.

Avui divendres, 2n Ple 
ciutadà a la Pobla

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 

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



30  |  COMARCA Divendres, 23 de febrer de 2018

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Un total de 800 perso-
nes han participat a la 
Rua de Carnaval 2018 

de Vilanova del Camí. Final-
ment 18 comparses es van ins-
criure a la rua i al concurs que 
aquest any, ha mantingut el 
nivell de participació respecte 
l’edició anterior. La qualitat de 
les comparses, però, es supera 
any rere any, i està convertint 
el Carnaval de Vilanova del 
Camí en una cita de referència 
a la comarca. 
El bon humor i l’alegria van 
ser presents en tot el recorre-
gut i les comparses van poder 
lluir el treball realitzat durant 
mesos. Tot i que la previsió de 
pluja amenaçava l’activitat, fi-
nalment es va poder portar a 
terme tal i com estava prevista.  
La regidora de Cultura Imma 
González ha fet una valoració 
molt positiva de la festa i ha 
agraït la bona organització per 
part de les tècniques de Cul-
tura i dels agents de la Policia 
Local “que van permetre un 
correcte desenvolupament de 
la rua”. També ha fet un reco-
neixement especial “a l’Asso-
ciació Cultural Camp del Rei 
i al Consell Jove la Xispa per 
la seva implicació; als primers, 
per fer possible un any més, el 
carnaval infantil, perquè ells 
sols s’encarreguen de tot, i a La 
Xispa pel ball i festa de carna-
val a Can Papasseit que va es-
tar molt bé”.
Els 800 participants a la rua 
d’aquest any no ho van posar 
gens fàcil al Jurat, integrat per 
representants de les Ampes del 
Pompeu Fabra i Marta Mata 

(Laura Pavón i Jordi Pérez), 
la Comissió de Festes i l’hereu 
vilanoví Adrián Muñoz, que 
van acompanyar les compar-
ses a la rua d’incògnit. Segons 
la regidora la incorporació 
d’aquestes persones al Jurat 
els ha permès “valorar la feina 
que hi ha darrera la tria dels 
guanyadors i que ha de tenir 
en compte molts aspectes, no 
només la carrossa i les disfres-
ses, sinó la marxa, la coreogra-
fia…”
Passat un quart d’onze de la 
nit, les carrosses arribaven a 
Can Papasseit i la música espe-
rava amb el DJ PAKO fins dos 
quarts de dotze que va comen-
çar l’espectacle de “Raggatun-
ning”. La festa va acabar amb 
el DJ pels joves que va punxar 
fins dos quarts de cinc de la 
matinada. 
La regidora ha posat molt 
bona nota a la festa organitza-
da per La Xispa i ha valorat de 
manera positiva el paper dels 
“controladors”, una figura que 
han incorporat aquest any, per 
evitar el consum d’alcohol en-
tre els menors i que segons la 
regidora ha fet un paper “dis-
cret”, però ha servit per alertar 
d’un possible incident.
Des de la regidoria han feli-
citat a les entitats, les AMPA 
i escoles així com a tots els 
participants que van sortir a 
la rua. També han destacat “la 
coordinació i la bona feina re-
alitzada per la Policia, Protec-
ció Civil, Comissió de Festes i 
Jurat que van fer possible que 
l’acte transcorregués de forma 
excel·lent”.

La relació dels premis del 

concurs de comparses ha 
augmentat
Els premis van ser ben aco-
llits i el jurat va ser unànime 
a l’hora de les adjudicacions. 
De cara a l’any que ve la re-
gidoria espera poder ampliar 
la dotació del concurs de Car-
naval que ja és un referent a la 
comarca. La relació dels qua-
tre quarts premis, dotats amb 
100 € cadascun, es va lliurar 
amb la col·laboració dels pa-
trocinadors que han fet pos-
sible aquestes aportacions 
econòmiques.
- PRIMER PREMI dotat amb 
400€, per a la comparsa de 
Camp del Rei “Les nenes ja 
no volen ser princeses” en-
tregat per l’alcaldessa Noemí 
Trucharte. 
- PRIMER PREMI La Xis-
pa dotat amb 400€, per a la 
comparsa jove Disco-Azteca 
(grup d’amics) entregat per 
integrants de La Xispa. 
- SEGON PREMI patrocinat 
per ACÚSTIC ANOIA dotat 

amb 200€, per #Farts de fan-
tasmes de l’Ampa Joan Mara-
gall, entregat per la Regidora 
de Cultura Imma González.  
- QUATRE TERCERS PRE-
MIS
Premi patrocinat per Zafiro 
Tours dotat amb 100€ per a 
la comparsa “Els Indis de la 
Pau” entregat per Jeni Borde-
ra i Javier Bordera (propieta-
ris del negoci).  
Premi patrocinat per Obras 
Algar dotat amb 100€, per 
la comparsa Equipo Saurus 
(Grup d’amics) entregat pel 
Jurat (Jordi Pérez, Laura Pa-
vón, Adrián (hereu) i Pepi 
(Comissió de Festes). 
Premi patrocinat per Grà-
fiques Vilanova dotat amb 
un val de 100€ en productes 
gràfics, per a la comparsa “Un 
mon màgic” (grup d’amics) 
entregat per Manolo Cano en 
nom de Gràfiques Vilanova. 
Premi patrocinat per Super-
mercats Sebastián dotat amb 
un val de 100€ en productes 

El carnaval vilanoví esdevé una cita de referència 
amb 800 participants i 18 comparses

en els seus establiments, per 
a la comparsa “Els pirates Ca-
brera” entregat per Queta i 
Ceci (Comissió de Festes). 
 - PREMI  A LA COMPARSA 
MÉS CRÍTICA, dotat amb 
75€ a la comparsa “Vilanova 
Ciudad de Vacaciones”, entre-
gat per Toni i Pepi (Comissió 
de Festes).  
- PREMI A LA MILLOR 
COMPARSA PETITA, dotat 
amb 100€ per a la comparsa 
“Los Q” entregat per Ana i 
Jéssica (del Departament de 
Cultura). 
 - PREMI A LA MILLOR 
DISFRESSA INDIVIDUAL 
ADULTS dotat amb 50€ per 
a la comparsa “Hippies” en-
tregat pel Jurat (Jordi Pérez, 
Laura Pavón, Adrián (hereu) 
i Pepi (Comissió de Festes).
 - PREMI A LA MILLOR 
DISFRESSA INDIVIDUAL 
JOVES dotat amb 100€ per a 
la comparsa “Circ Capicapó” 
entregat per integrants de La 
Xispa. 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’ajuntament de Vilano-
va del Camí i l’associ-
ació de lleure infantil i 

juvenil Endinsa’t han renovat 
el compromís per desenvolu-
par al municipi diferents acti-
vitats de caràcter lúdic i edu-
catiu adreçades a la quitxalla 
i el jovent. La signatura del 
conveni ha anat a càrrec de 
l’alcaldessa Noemí Trucharte 
i de la presidenta de l’entitat, 

Sara Luengo.  A l’acte tam-
bé hi ha assistit la regidora 
d’Educació, Joventut i Festes, 
Eva Vadillo. L’acord contem-
pla una ajuda econòmica de 
5.100 euros per al desenvolu-
pament de les diferents acti-
vitats.
El nou conveni de col·labora-
ció entre l’ajuntament vilano-
ví i l’entitat recull el compro-
mís d’Endinsa’t per promoure 
el projecte d’esplai de dissab-
tes com a tret identitari de 

l’entitat així com potenciar “la 
peixera” com a recurs de joc 
educatiu. L’entitat també es 
compromet a vetllar pel bon 
ús i manteniment dels espais 
cedits per l’Ajuntament.
El conveni respon i atén altres 
objectius com el de donar su-
port a les famílies amb difi-
cultats socioeconòmiques, fa-
cilitar estratègies dinàmiques 
en l’organització i disseny dels 
projectes i potenciar el volun-
tariat, entre altres.

Treball en xarxa entre l’ajuntament i 
Endinsa’t per potenciar el joc 
i el temps de lleure de qualitat
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Aquest mes de febrer 
l’Ajuntament de Cape·
llades ha rebut aquest 

document, fruit del treball de 
la Gerència de Serveis d’Edu·
cació, l’Àrea de Cultura, Edu·
cació i Esports de la Diputació 
de Barcelona, en col·laboració 
amb els Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Capellades.
Aquest Pla Inicial de Man·
teniment és un instrument 
tècnic que s’ha elaborat amb 
l’objectiu d’allargar la vida útil 
de l’equipament municipal de 
l’Escola Marquès de la Pobla, 
en condicions d’ús accepta·
bles.
S’ha fet un estudi tècnic per 
analitzar l’estat de les instal·
lacions tècniques; identificar 
els riscos en matèria de segu·
retat; fer un seguiment de les 
operacions de manteniment 
preventiu segons normatives 
d’electricitat, gas, calefacció, 
legionel·la; programar inver·

sions amb informació per a la 
seva priorització i veure si els 
recursos humans i econòmics 
són els adequats, entre d’altres 
tasques.
Tal com valora la regidora 
d’Educació, Susana Moreno, 
“des de l’Ajuntament hem sol·
licitat aquest Pla de Manteni·
ment per valorar de manera 
real i detallada quines són 

les necessitats d’aquest equi·
pament municipal. Es tracta 
d’un estudi per planificar un 
manteniment regular i per va·
lorar quines són les actuacions 
que s’haurien de realitzar en 
els propers cinc anys. Ara, en 
correspondència amb el nos·
tre pressupost, hem de fer·ne 
la priorització per poder·les 
executar”.

L’Ajuntament de Capellades rep el Pla 
Inicial de Manteniment de l’Escola 
Marquès de la Pobla

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest divendres 23 de 
febrer és previst que 
es faci a Capellades 

a les 7 de la tarda una Marxa 
Exploratòria, que sortirà del 
Parc de la Bassa. Per partici·
par·hi, cal enviar un correu a 
participació@capellades.cat.
Les “marxes exploratòries” 
són una metodologia molt 
concreta desenvolupada per 
la teoria i la pràctica feminista 
que es centra en identificar as·
pectes urbans relacionats amb 
la percepció de seguretat a l’es·
pai públic des d’una perspecti·
va de gènere.
Les marxes exploratòries es 
van començar a fer a Canadà, 
a les ciutats de Montreal i To·
ronto a principis dels anys 90.
Les marxes exploratòries 
consisteixen en recórrer un 
entorn concret amb un grup 
de dones, per tal de detectar 
i analitzar quins elements fí·
sics i socials condicionen la 
percepció de seguretat de les 
dones que viuen i utilitzen un 
determinat entorn. A part de 
ser una eina de diagnosi per 

obtenir informació de com 
respondre a aquesta proble·
màtica des de l’urbanisme, 
també és una eina d’apode·
rament de les dones, ja que 
permet visibilitzar el conei·
xement que tenen les dones 
veïnes de l’entorn per on viuen 
i es mouen, alhora que valo·
ra la seva participació activa 
en el disseny i la transforma·
ció dels seus entorns urbans. 
En l’actualitat, es fan marxes 
exploratòries amb diferents 
grups. Però és important en·
tendre que al tractar temes de 
violència masclista, cal que el 
grup permeti que les perso·
nes que l’integren es puguin 
sentir còmodes compartint les 
seves vivències i percepcions. 
Per tant, és recomanable que 
no siguin grups mixtes, sinó 
que es facin amb dones, o en 
grups separats que compartei·
xin realitats. Per exemple: do·
nes amb diversitat funcional, 
dones lesbianes, dones trans, 
homes joves, dones grans, etc. 
Aquesta actuació s’emmarca 
dins les actuacions previstes 
en el Pla d’Igualtat de gènere 
i es fan en el marc de treball 

de l’elaboració d’un protocol i 
un pla d’actuació per a l’abor·
datge integral de les violències 
masclistes en espais d’oci. Ara 
mateix aquest treball està en 
fase de diagnosi. El projecte, 
finançat per la Diputació de 
Barcelona, està dirigit per la 
Fundació Salut i Comunitat, 
amb la col·laboració de l’Ob·
servatori Noctàmbul@s i el 
col·lectiu punt6.
En principi, era prevista pel 26 
de gener, però la pluja va im·
pedir que es fes i per això s’ha 
traslladat a aquest divendres, 
23 de febrer.

Avui divendres es fa la Marxa 
Exploratòria

CAPELLADES / LA VEU 

Després d’un temps d’atura·
da, prop de 100 persones van 
participar el dijous 15 de fe·
brer en una nova edició del 
Bingo del Casal d’Avis de Cal 
Ponet.
La intenció dels organitza·
dors és que aquesta propos·
ta es pugui repetir cada mes, 
sempre en dijous. De mo·
ment, s’ha emplaçat tothom 

al dijous 22 de març. 
Aquesta activitat ha estat pos·
sibles gràcies a la participació 
d’un grup de voluntaris que 
han fet una comissió per or·
ganitzar·se i preparar les co·
ses necessàries.
El Bingo es fa al Casal d’Avis 
i Àvies de Cal Ponet, obert a 
tothom qui vulgui. El tiquet 
per al berenar de després, es 
pot comprar el dilluns a la 
tarda.

Ha tornat el Bingo dels 
dijous a Cal Ponet

CAPELLADES / LA VEU 

El passat diumenge 11 
de febrer els Falcons 
de Capellades ens vam 

desplaçar a Montmaneu per 
participar en els actes de la 
Festa de la Caldera. La festi·
vitat va començar el dissabte 
10 de febrer amb una cercavila 
pels carrers i animació infan·
til. El diumenge es va realitzar 
l’encesa del foc de les calderes 
i es va elaborar l’escudella en 
directe, es van realitzar jocs 
infantils tradicionals al carrer 
i diferents actes culturals. La 
Festa de la Caldera té el seu 
origen en els àpats col·lectius 
que es realitzaven el dimarts 
de Carnestoltes en les dife·
rents poblacions des de temps 
immemorials. Montmaneu 
conserva aquesta tradició re·
alitzant una gran escudella 
per als seus habitants i els vi·
sitants de poblacions veïnes. 
Els Falcons teníem moltes ga·
nes de participar ens els actes 
culturals d’aquesta festivitat 
fent Falcons però també gau·
dir·ne tots junts com a colla. 

Va ser una de les actuacions 
més fredes que hem realitzat 
fins ara degut al temps, però el 
fred no va impedir·nos realit·
zar a la perfecció les següents 
figures: dos Carros caminats, 
Planxes amb un Ventilador, 
Tripira 4x3, Pira 4x4, dos Vols 
coronats amb un Vol de tres, 
Pastis, Serra de cinc puntes i 
dues Espelmes. Els habitants 
de Montmaneu i totes aquelles 
persones que venien de pobles 
veïns tampoc es van atemorir 
del fred i van venir a veure’ns 
actuar omplint la plaça de gom 
a gom i recolzant·nos fins el 
final de l’actuació. És cert que 
vam passar bastant fred, tant 
el públic com els Falcons, però 
després tots junts ens vam es·
calfar menjant l’escudella, que 
cal dir, que estava per llepar·se 
els dits! Molt contents d’haver 
participat en aquesta festa i 
agraïm l’acollida dels veïns de 
Montmaneu. Ara ens toca tre·
ballar de valent per la nostra 
pròxima actuació de la tem·
porada a la nostra vila, que 
serà el 25 de febrer al Mercat 
Figueter de Capellades.

Els Falcons de Capellades 
a la Festa de la Caldera
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Dimecres de cendra, 
com mana la tradició, 
els pierencs i pieren-

ques van assistir a l’enterra-
ment de la sardina, un acte 
que suposa la cloenda del Car-
naval i d’uns dies plens d’ale-
gria i disbauxa. La comitiva 
fúnebre, organitzada pels Di-
ables de Piera, va sortir de la 
plaça Jove a les vuit del vespre 
i va recórrer diversos carrers 
de la vila fins arribar a la plaça 
del Peix, on petits i grans van 
poder gaudir d’una sardinada 
popular.
Recordem que la celebració 
del Carnaval a Piera va co-
mençar el passat divendres 
amb la rua de l’escola bressol 
El Gall Mullat. Dissabte, els 
carrers de Piera van acollir 
la gran rua del Carnaval i la 
desfilada de les comparses 
participants en el Concurs de 
Carrosses. El premi a la millor 
carrossa va ser per a la com-
parsa Pieramides de l’Agrupa-
ció Esportiva Piera, que es va 
emportar 500 euros. El segon 
premi, de 300 euros, va ser 
per a l’AFA Herois del Bruc i 
la seva comparsa Els Herois 
donen la nota. El tercer premi, 
de 100 €, va ser per a l’AMPA 
Les Flandes i la comparsa Al 
Lloro! Son Les Flandes. Va ha-
ver-hi també un premi de 50 
euros per la participació per a 
les carrosses La Màquina del 
Temps, del Jovent de Piera, 
Elemental Colors, Los Chur-
retes, Les Crispetes 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 a la Nau de Cal Sa-
nahuja amb una xocolatada i 

un espectacle d’animació in-
fantil.

El Carnaval arriba a les escoles
Els alumnes dels centres edu-
catius de la vila van donar la 
benvinguda al Rei Carnestol-
tes preparant disfresses i orga-
nitzant rues i balls al pati
El Carnaval de Piera no s’ha 
viscut només als carrers de la 
vila sinó també a les aules dels 
diversos centres educatius. 
Durant les setmanes prèvies, 
els alumnes van treballar en 
les seves disfresses que van 
poder lluir en les rues i balls 
que van organitzar les escoles 

Piera acomiada el Carnaval 2018

i instituts.
L’escola bressol El Gall Mullat 
i l’escola bressol La Tortuga 
van fer rues pels carrers de 
la vila. També es van disfres-
sar els nens i nenes de l’escola 
Acadèmia Apiària, de l’escola 
Creixà, de l’institut Guinovar-
da, de l’escola Herois del Bruc, 
de l’escola Les Flandes i de la 
secció institut Salvador Clara-
munt.
La diversitat i l’originalitat van 
ser presents en totes les cele-
bracions a més de l’alegria i 
les ganes de passar una bona 
estona amb els companys de 
classe.

PIERA / LA VEU 

El 7 d’experiències ens 
aproparà els invents 
dels maçons

Masones. 100 inventos y 
aportacions de la humanidad, 
és el títol de l’experiència que 
en Xavier Casinos presentarà 
el proper dijous 1 de març a la 
Biblioteca de Piera. 
En Xavier Casinos és especi-
alista en maçoneria. Parlarem 
amb ell sobre tres segles de 
sorprenents creacions firma-
des per membres d’aquesta 

antiga societat secreta. Què 
tenen en comú la bossa de 
te, el Basket, la Coca-Cola, la 
penicil·lina, Pinotxo, Apple, 
els automòbils Chrysler, Sher-
lock Holmes i la fulla d’afai-
tar? Aquestes són algunes de 
les creacions firmades pels 
membres de la maçoneria que 
Xavier Casinos ha recopilat 
en el seu treball. En els 300 
anys d’història, els maçons 
s’han vist involucrats en epi-
sodis crucials com la cons-
titució dels Estats Units o la 
unificació d’Itàlia, han estat 

perseguits i se’ls ha relacionat 
amb revolucions i trames de 
conspiració... I tot i així, res 
ha frenat els seus progressos.
Xavier Casinos és periodis-
ta i escriptor i actualment és 
director de comunicació de 
l’Ajuntament d’Hospitalet de 
Llobregat. És autor de la sè-
rie “Barcelona secreta” de La 
Vanguardia. 
El 7 d’experiències serà el di-
jous 1 de a les 19h i compta 
amb la participació d’en Jordi 
Parcerisas. L’acte és d’accés 
lliure.

Sortida cultural a Reus
En el marc de la programació 
d’activitats que la Biblioteca de 
Piera ofereix als seus lectors, 
el proper dissabte 17 de març 
s’organitza una sortida cultu-
ral al Reus modernista. L’esta-
da inclou un passeig al centre 
de Reus, per conèixer les faça-
nes modernistes més impor-
tants de la ciutat. Destaquen 
molt especialment les obres 
de Lluís Domènech i Monta-
ner i les construccions de Pere 
Caselles. La visita guiada a la 

ruta, ens permetrà accedir als 
interiors d’alguns indrets ha-
bitualment tancats al públic, 
com l’Institut Pere Mata. La 
diada es completa amb una 
visita al Centre Gaudí, un nou 
centre d’interpretació sobre la 
vida i l’obra del conegut arqui-
tecte.
El preu de l’activitat és de 42,85 
€ i inclou entrades, transport 
i dinar. Les persones interes-
sades podran formalitzar la 
inscripció del 26 de febrer al 
9 de març a la Biblioteca. Les 
places són limitades.

Properes activitats a la Biblioteca

PIERA / LA VEU 

Dimarts s’ha homenatjat a la 
Dolors Balaguer, una àvia cen-
tenària que viu a la residència 
La Torreta de Piera. A l’acte hi 
han assistit, entre d’altres, l’al-
calde Josep Llopart i el primer 
tinent d’alcalde, Jordi Madrid. 
També l’han volgut acompa-
nyar amics i familiars, entre 
els quals hi havia una antiga 
companya de feina i una regi-
dora de l’Ajuntament d’Espar-
reguera, on la Lola havia estat 
bibliotecària durant molts 
anys. 
Durant l’acte se li ha lliurat la 
medalla centenària de la Ge-

neralitat i se li ha llegit la carta 
amb què l’administració cata-
lana acompanya aquest distin-
tiu. També se li ha fet entre-
ga, per part de l’Ajuntament, 
d’una placa commemorativa 
i un ram de flors. Una de les 
seves familiars ha volgut fer 
arribar als presents unes emo-
tives paraules d’agraïment. 

Dolors Balaguer rep la 
medalla centenària

PIERA / LA VEU 

La primera fase del pro-
jecte que s’està desenvo-
lupant a la piscina mu-

nicipal estarà enllestida després 
de Setmana Santa. Aquest matí 
s’ha fet una visita a les instal-
lacions que ha comptat amb 
la presència de l’alcalde, Josep 
Llopart, el 1r tinent d’alcalde i 
regidor d’Obres i Urbanisme, 
Jordi Madrid, la regidora d’es-
ports, Maite Guzmán, i d’Enric 
Truñó, soci director de l’em-
presa encarregada de la gestió 
de la piscina, i Natàlia Altés, di-
rectora de l’equipament.
Les obres pretenen millorar la 
qualitat de l’equipament, que 
disposarà d’una sala més per a 
entrenaments personals i gru-
pals. Així mateix, hi haurà més 
espai a la planta baixa i a la zona 
de vestidors, un aspecte que 

oferirà més comoditat als grups 
escolars que fan ús de la piscina 
municipal. Actualment la pisci-
na municipal compta amb 900 
abonats i 500 infants que hi fan 
activitats.
Els treballs, que s’estan duent a 
terme amb personal contractat 
a través de plans d’ocupació, es 
van iniciar al mes de setembre 
i han suposat una inversió de 
160.000 euros. L’Ajuntament ha 
cedit el Teatre Foment de Piera 
durant aquest temps per tal que 
s’hi poguessin traslladar les ac-
tivitats dirigides. La segona fase 
del projecte s’iniciarà després 
de Setmana Santa amb la reno-
vació dels vestidors de la planta 
superior.
Des de la Piscina i l’Ajuntament 
es vol agrair la paciència i la 
comprensió demostrades pels 
usuaris de la piscina durant 
aquest període de reformes.

Les obres de la piscina 
avancen a bon ritme
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UNIONS METÀL·LIQUES 
SOLER, S.L.

Carrer de Sant Joan, 33 - Tel. 93 801 11 33 
 CAPELLADES (BCN)

Treballs en ferro i inoxidable:
Escales cargol, portes corredisses,
basculants, tancats, reixes, baranes...

Treballs en alumini:
Portes basculants i corredisses, 
finestres amb rotura tèrmica, 
mallorquines, baranes, tanques 
i portes de jardí...

Mampares bany, dutxa, mosquiteres, persianes...

AUTOMATISMES PER A PORTES I PERSIANES

Pl. Verdaguer, 3
08786 Capellades

Tel. 93 801 00 82
codina.sabater@cofb.net

farmàcia Sabater

CLÍNICA VETERINÀRIA 
CAPELLADES

Passeig Concepció, 24 - 08786 Capellades
C/ Pare Anton Soteras, 25 - 08787 La Pobla de Claramunt

clinicaveterinariacapellades@gmail.com
93 801 02 54 - 608 73 94 60

Medicina interna  
 Cirurgia   
Radiologia
Ecografia   

Analítiques   
Exòtics

Dietètica i nutrició   
Reproducció

Vacunacions  
 Visites a domicili

c/ de Miquel i Mas,2 · Tel. 93 801 07 34 · Capellades
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest 25 de febrer 
és el segon diu-
menge de Qua-
resma i això, des 

de fa molts anys a Capella-
des, vol dir Mercat Figueter.
Durant tot el dia, de 10 a 20 
hores, hi ha previst un munt 
de propostes diferents que 
s’aniran repartint en dife-
rents hores i carrers.
Igual que l’any passat, cal 
destacar que el dissabte es 
farà el Concurs de Pintu-
ra Ràpida Joan Campoy, 
que arriba ja a la seva edi-
ció número 31. Hi ha dues 
modalitats: la Capellades, 
que tindrà com a temàtica la 
plaça Verdaguer, i la gene-
ral on es donarà tres premis 
de 400, 350 i 300 euros. El 
Jurat està format per l’Ajun-
tament de Capellades i els 
Amics de les Arts.
El programa és molt ampli. 
A la plaça Verdaguer s’ubi-
carà la mostra “L’Anoia del 
camp a la taula”, on es podrà 
veure i comprar vins, caves, 
cerveses artesanes i produc-
tes de l’Anoia de quilòme-
tre zero. Simultàniament 
durant tot el dia al carrer 

Major hi haurà una Mostra 
d’Oficis Artesans. A la pla-
ça Catalunya s’instal·len els 
estands de les entitats, amb 
propostes molt diverses: el 
tastet de ‘migas andaluses’ 
i fideuada de l’Agrupació 
Cultural Casa d’Andalusia, 
el Vermut del Mercat de la 
Bodega J. Torres o el Tastet 
de Gintònics.
A nivell d’animació es co-
mençarà amb l’acció del 
Grup Teatral de Capellades 
a la inauguració, a l’estand 
de l’Ajuntament de la plaça 
Catalunya, a les 11. Mitja 
hora després la Companyia 
Xip Xap farà un espectacle 
itinerant de transhumància 
que començarà a la Bassa i 
s’acabarà al carrer Pilar. A 
dos quarts de dues es repeti-
rà des de la plaça Catalunya 
cap al carrer Major.
A les 12, actuació de la Ca-
talan Bagpipe Band, també 
amb música itinerant que 
sortirà de la plaça Catalunya.
A dos quarts d’una, davant 
la Piscina, comença el Con-
cert Vermut del Grup Doble 
Capa + Lemon DJs.
A dos quarts de dues, a Casa 
Bas, entrega dels premis del 
Concurs de Pintura Ràpida 
i inauguració de l’exposició 

que es podrà visitar fins l’11 
de març.
A la tarda, encara més músi-
ca a partir de les cinc, amb 
l’espectacle de clown de car-
rer “Bergamotto Show” a 
la plaça Catalunya. També 
aquí, a un quart de set, es po-
drà escoltar el Concert de la 
Banda de l’Escola de Música.
En aquest programa divers 
s’ha pensat propostes per als 
més petits. A la plaça Àngel 
Guimerà, Eco-carrusel; a la 
Bassa, animals de granja i 
ponies durant tot el dia; i a 
la plaça sant Miquel –d’11 a 
14 i de 16 a 19- “Salta i Juga 
amb La Xarranca.
En aquest circuit -plaça Ca-
talunya, carrer Pilar, plaça 
Verdaguer, carrer Major, 
places Sant Miquel i Àn-
gel Guimerà, carrer Abat 
Muntadas, Parc de la Bassa 
i Passeig- es trobarà parades 
amb l’oferta de tot tipus de 
productes i també les boti-
gues de la vila que donaran a 
conèixer els seus productes.
Finalment, a banda de l’ex-
posició de Casa Bas, també 
el Museu Molí Paperer acull 
la mostra col·lectiva “Inspi-
red by Paper. Touring Exhi-
bition 30 years IAPMA”. Al 
Passeig, davant el mateix 

Capellades acull aquest 
diumenge el Mercat Figueter



C/Major, 8 Capellades
t. 93 801 33 06

· MENÚ DIARI · 
· TAPES · ENTREPANS ·
·POLLASTRES A L’AST

 PER ENCÀRREC·

PORTES
OBERTES

D i s s a b t e ,  3  d e  m a r ç  
d ' 1 1  a  1 3 h

c /  D i v i n a  P a s t o r a ,  6  C a p e l l a d e s         9 3  8 0 1 0 1 8 2  
e s c o l e s m d p . o r g
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Museu, al matí d’11 a 13:30 
hi haurà les motos clàssi-
ques del Amics de les Motos i 
Vehicles Clàssics del Penedès”.
El regidor de Promoció 
Econòmica, Àngel Soteras, 
valora el Mercat Figueter: 
La Fira creix i són més els 
paradistes que trien venir 
a Capellades perquè saben 
que és un mercat amb molt 
ambient. Enguany conso-
lidem algunes de les nove-
tats introduïdes darrera-
ment com l’avançament del 
Concurs de Pintura Ràpida 
Joan Campoy al dissabte, 
que ens permet fer-lo més 
visible i començar a viure 
abans ambient de Fira, o la 
ubicació d’espais d’ambient 
familiar amb atraccions per 
a la canalla en diverses pla-
ces però mai allunyades dels 
carrers amb parades de tot 
tipus de productes. Volem 

que capelladins i visitants 
circulin amunt i avall i per 
això hem afegit especta-
cles itinerants per afavorir 
aquesta circulació. 
Amb aquesta mateixa inten-
ció, desplacem les parades 
del carrer Major, hi recupe-
rem la Mostra d’Oficis Ar-
tesans i la fem conviure amb 
el comerç local de manera 
que el carrer més cèntric 
continuï sent un punt d’in-
terès però suposi el tap que 
en ocasions l’amplada de les 
parades provocava.
Entre altres novetats atrac-
tives destacaria la mostra 
«L’Anoia del camp a la tau-
la», amb la possibilitat de 
conèixer formatges, mels, 
embotits, olis, cerveses, 
vins... tot el que els artesans 
de la nostra comarca fan tan 
bé o millor que altres i que 
sovint desconeixem.
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Finques Vallbona
C/ Major 26 Capellades(08786)
Tlf: 93 801 31 55 · Fax: 93 801 30 55
info@�nquesvallbona.net · www.�nquesvallbona.net

Finques 
VALLBONA

Properament ens trobareu 
al Carrer del Pilar nº10

FERRETERIA

Psg. Concepció, 28
08786 Capellades (BCN)
Tel. 93 801 11 70 - Fax. 93 801 38 27
Tel. mòbil: 607 538 657
ferreteriaxaloc@yahoo.es

C. IMMACULADA CONCEPCIÓ, 15
08786 - CAPELLADES

TEL. 93 801 23 85
       /farmacia.granerocampi

FARMÀCIA 
Lda. Mª Teresa Granero Campi

Carrer Major, 82 baixos
AICAT nº: 4034

API nº: 3093
Telf 93 801 22 15

capellades@�ncasblanco.com

ANOIA DE SERVEIS, S.L.
Assesorament laboral, �scal, mercantil i comptable

Major, 80 - CAPELLADES
Tel. 93 801 02 09 - Fax. 93 801 36 60

E-mail: anoiadeserveis@anoiadeserveis.com

Toulouse, visita Air
Bus i Canal du Midi

10 i 11 Març 2018
Pensió Completa

93 801 26 51 - 93 778 94 42
www.psptravel.com

270€
Desert Marroc 
Setmana Santa

6 dies
93 801 26 51 -93 778 94 42

www.psptravel.com

490€
a partir de

PERRUQUERIA CANINA
Alimentació per a mascotes

Servei de perruqueria

Servei d’autorrentat

Complements i joguines per a 
mascotes

Pssg. Immaculada Concepció, bxs 28, local 4
CAPELLADES - 938012972
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Escola Marquès de la 
Pobla de Capellades

Imatge de l’escola Marquès de la Pobla construïda l’any 1933 
per l’arquitecte modernista Domènech Sugranyes, qui va 
dirigir durant 10 anys les obres de la Sagrada Família.

Fons: Escola Marquès de la Pobla
Autor: Desconegut
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E l dia abans del Mercat 
Figueter es fa a Cape-
llades una nova edició 

d’aquest concurs de pintura 
ràpida. Enguany, els Amics 
de les Arts i l’Ajuntament 
han apostat per consolidar 
les novetats estrenades l’any 
passat amb un resultat posi-
tiu.
Una de les coses que va tenir 
més bona acollida va ser l’es-
trena del premi Capellades. 
Cada any, en aquesta catego-
ria, s’escull una zona concre-
ta de la vila que es podrà pin-
tar en l’estil i la tècnica que 
l’artista esculli. L’any passat 
es va triar el carrer Major i 
va ben rebut tant pels pintors 
com pel nombrós públic que 
s’aturava a contemplar-ho. 
Aquest any 2018 el premi 
Capellades es titula “paisat-
ges de la plaça Verdaguer” 
i es repartirà entre la plaça 
Verdaguer i els carrers 11 
de Setembre, Ramon Godó i 
Fossar.
Dins la modalitat lliure es pot 
escollir per pintar qualsevol 
tema dins els límits del terme 
municipal de Capellades. Hi 

ha un primer premi valorat en 
400 euros, igual que el premi 
Capellades, un segon de 350 
i un tercer de 300. Cada con-
cursant pot presentar una sola 
obra, amb unes dimensions 
mínimes de 55 x 38 cm. La 

inscripció es fa el mateix dia, 
a Casa Bas, de 8:30 a 10:30 del 
matí tot presentant-se amb un 
llenç en blanc. Les obres es 
podran entregar al mateix lloc 
fins les 13:30 del mateix dia. 
El veredicte del jurat, format 
per persones de reconeguda 
solvència artística, farà públic 
el veredicte a Casa Bas a les 
14:30.
Amb les obres participants 
es farà una exposició que es 
podrà visitar del 25 de febrer 
a l’11 de març a Les Voltes de 
Casa Bas.
Les bases es poden consultar 
a la pàgina web capellades.cat

El 24 de febrer es farà a Capellades el 31è. 
Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy

Plànol de la zona del Premi Capellades “paisatges de la Plaça Verdaguer”



MENÚ EXECUTIU
DE DIMARTS 
A DIVENDRES

CALÇOTADES 
PER ENCÀRREC 
DE DIMARTS A
DIUMENGE

Barri dels Vivencs 1 - 08787
La Pobla de Claramunt 

T. 93 808 60 11
www.masdelsvivencs.com
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CAPELLADES / LA VEU 

Tradicional fira-mercat 
que té els seus inicis 
segles enrera, temps en 

què era una diada de compra-
venda de diferents productes 
com els fruits secs, la pesca 
salada, el bestià, etc. Actual-
ment constitueix una jornada 
comercial, ludica i festiva, amb 
una destacada importància lo-
cal i una considerable projec-
ció també comarcal. 

Quan: 
Segon diumenge de Quaresma 

El costumari ens diu que ar-
ribat el segon diumenge de 
quaresma -en alguns llocs 
conegut com el diumenge dels 
perdons-, ens arriba el Mercat 
Figueter, i el seu entorn és ple 
de tradicions. La setmana an-
terior, els esmolets s’atansaven 
a la vila, ja que les mestresses i 
els pagesos esmolaven les eines 
de la cuina i el camp. Hi havia 
gent que s’espantava, perquè 
eren presagi de dies de vent.De 
temps immemorial, i gairebé 
es pot assegurar amb certa fer-
mesa que s’inicia al segle XVI, 
trobem un mercat setmanal els 
diumenges en que Ã‚Â«ben 
d’hora els pagesos anaven 
ocupant els bancs que l’Ajun-
tament posava a disposició, 
conjuntament amb una bona 
colla de balances de maÃ‚Â».
El segon cap de setmana de 
quaresma, l’activitat setma-
nal quedava substancialment 
alterada, a causa espeÃ‚Â¬-
cialment de la dedicació a les 
postres d’hivern. I havia grans 
parades d’ametlles, nous, ave-
llanes, panses i, sobreÃ‚Â¬tot, 
figues, a més a més del codo-
nyat, que a la nostra vila con-

sistia en unes postres seques 
adobades amb vi. 

En acabar l’estiu, a la majoria 
de cases de Capellades es tre-
ballava per anar condicionant 
els fruits secs. Se’ls treia la clo-
folla i es posaven a assecar al 
sol tebi de l’hivern. Era normal 
veure a les eixides els garbells 
amb el fons cobert d’espígol i 
les figues assecant-se dia rere 
dia. Una vegada ben pansides i 
seques, s’aixafaven unes contra 
les altres i es posaven en cai-
xons. Si la qualitat no era prou 
bona, es disfressaven amb fari-
na i unes gotetes d’anís. La his-
toria afirma que durant la fira 
també es venia bacallà, congre 
i tota mena de pesca salada, 
fet comÃ‚Â¬prensible d’altra 
banda dins el període quares-
mal i més tenint en compte els 
hàbits culinaris. 

Arribada la fira, la gent de 
tota la comarca venia a vendre 
al mercat figueter, que havia 
aconseguit gran anomenada i 
tenia una durada de tres dies. 
Precisament aquest ressò por-
tà molts firaires i venedors am-
buÃ‚Â¬lants i esdevingué una 
veritable fira popular, on podi-
es trobar qualsevol estri per a 
la casa o el camp i, més tard, 

joguines, quincalleria, roba i 
una bona munió d’utensilis de 
tota mena. Atès que pel mercat 
figueter acostumava a fer mal 
temps, l’any 1909, i durant al-
guns anys més, es traslladà al 
mes de juny i se celebrà del 19 
al 21, amb la fira ramadera que 
tingué lloc a l’entorn de la Font 
Cuitora. Fou més tard que re-
tornà a la seva data tradicional. 

La Fira s’ha anat celebrant any 
rere any i, a partir dels anys 
noranta, recuperà definitiva-
ment el seu nom tradicional 
i s encaminà cap a nous ho-
ritzons que l han portat a ser 
actualment un referent dins el 
calendari festiu i tradicional de 
la comarca de l Anoia. 

Al Mercat Figueter, i al llarg de 
tot el dia, té lloc una gran diver-
sitat d actes: Mostra comercial i 
de serveis de Capellades, Mos-
tra d entitats capelladines, Tro-
bada d’intercanvi de plaques 
de cava, Subhasta d’antiguitats, 
curiositats, objectes d’art i col 
leccionisme, Mostra d espec-
tacles de carrer (cercaviles, 
danses, malabars, circ, contes, 
teatre), Tallers de manualitats 
i jocs de participació infantil i 
diverses actuacions de dansa i 
música tradicionals.

El Mercat Figueter de Capellades Els imprescindibles
de l’Anoia

Avui serà   el 
últim dia 
que estarem 
amb vosal-
tres expli-

cant el nostre projecte, i 
per això ens fa molta il·lu-
sió, presentar-vos el nostre 
escumós El Llupià.

Aquest escumós amb 15 
mesos d’envelliment està 
elaborat seguint el mètode 
tradicional amb els nostres 
millors raïms de Parellada, 
Macabeu i Xarel·lo que ma-
duren a 400 m. sobre el ni-
vell del mar, veient de prop 
les muntanyes de Montser-
rat, on les nits fresques fa-
ciliten les aromes primàries 
que forgen el seu caràcter 
especial.
Verema manual pròpia, de 
raïms ecològics, busquem 
el punt òptim de maduració 
per cadascuna de les  varie-
tats amb el fi d’obtenir un vi 
base amb frescor capaç d’en-
vellir noblement. Després 
d’un premsat molt lleuger, 
aquest fermenta de forma 
separada per cada una de 
les varietats. Amb un mí-
nim de criança de 15 mesos 
(reserva) es posa a la venda 
acabat de degollar amb la 
data de degollat a l’etiqueta.

Sensacions:

Vista: Bombolla fina i color 
groc pàl·lid amb reflexos 
verdosos.  

Nas: Aromes de fruita blan-
ca amb delicades notes de 
poma verda, fonoll i llevat 

fresc.

Boca: Pas per boca lleuger i 
frec, clar record de les aro-
mes de fruita blanca, notes 
de pastisseria,   amb una 
bombolla ben integrada i 
un post gust delicat.

Volum: 12,5%

Harmonies:
Marida molt bé amb   ma-
risc, carns blanques a la 
brasa o guisada. També és 
un bon company per a un 
aperitiu mentre es prepara 
el dinar o el sopar amb bons 
amics o la família.

Fins aquí, ha estat un pla-
er compartir amb tots vos-
altres el nostre projecte de 
vida i la il·lusió de poder-ho 
compartir i poder-ho tirar 
endavant. Us esperem!!! 

Podeu seguir-nos a les xar-
xes per saber mes novetats.

www.plademorei.com

Mercè Sangüesa 
Viticultora de la finca 

ecològica Pla de Morei

El Llupià
Brut Reserva
2015

Pla de Morei
www.plademorei.com
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Programa d’activitats del Mercat Figueter
Dissabte 24 de febrer de 2018

De 10 a 13.30h XXXI CONCURS DE PINTURA RÀPIDA. Carrers i places
A les 14.30h LLIURAMENT DE PREMIS – Les Voltes Casa Bas

Diumenge 25 de febrer de 2018

De 10 a 20h MOSTRA DE COMERÇ I SERVEIS
Parades d’arreu / mostra de comerç local i entitats 
de Capellades – Carrers i places

10 a 20h L’ANOIA, DEL CAMP A LA TAULA 
Productors de vins i caves, cerveses artesanes i productes de l’Anoia 
(Organitza Ajuntament i Anoia Turisme) – Plaça Verdaguer

10 a 19h MOSTRA D’OFICIS ARTESANS – Carrer Major

11.00h ACCIÓ DEL GRUP TEATRAL DE CAPELLADES / INAUGURACIÓ 
MERCAT FIGUETER 2018
Acte inaugural amb la presència del Sr. Isaac Albert Agut, 
Diputat Delegat de Comerc¸ de la Diputació de Barcelona.
L’acte comptarà amb l’acció teatral “El meu balcó” del Grup Teatral 
de Capellades. (Aquesta acció s’emmarca dins els actes de celebració 
del 40è aniversari de l’entitat) Posteriorment es farà la passejada 
institucional per la plaça. – Plaça Catalunya

11.30h ESPECTACLE TRANSHUMÀNCIA Espectacle itinerant de la Cia. Xip 
Xap Pl. de la Bassa – Passeig I. Concepció – c/ Pilar

12.00h ACTUACIÓ DE LA CATALAN BAGPIPE BAND Espectacle musical 
itinerant – Pl. Catalunya- c/ Pilar- Pl. Verdaguer – c/ Major

12.30h CONCERT VERMUT AMB EL GRUP DOBLE CAPA + LEMON DJ’s 
The Lemon Day – Escales Piscina Blava

13.00h CONCERT DE LA CORAL XEREMELL – Plaça Catalunya 13.30h
XXXI CONCURS DE PINTURA RÀPIDA JOAN CAMPOY
/ PREMI CAPELLADES. Visita institucional – Les Voltes Casa Bas

13.30h ESPECTACLE TRANSHUMÀNCIA. 
Espectacle itinerant de la Cia. Xip Xap 
– Pl. Catalunya- c/ Pilar- Pl. Verdaguer – c/ Major

13.30h TASTET CULTURAL DE LA CASA D’ANDALUSIA amb el grup 
“Una tarde de domingo” i El Coro Morenita de la Sierra – Plaça Catalunya

14.00h ACTUACIÓ DE LA CATALAN BAGPIPE BAND 
Espectacle musical itinerant – c/ Abat Muntadas – c/ Major – Pl. Verdaguer

17.00h ESPECTACLE DE CLOWN DE CARRER “BERGAMOTTO SHOW” 
Pasquale Bergamotto & Co. – Plaça Catalunya

18.15h CONCERT DE LA BANDA DE L’ESCOLA DE MÚSICA 
- Plaça Catalunya

D’11h a 19h  ESPAIS DE JOC

D’ 11h a 14h i de 16h a 19h  ACTIVITATS FAMILIARS AMB ANIMALS
Animals de granja i passejada amb ponies
Parc de la Bassa

ESPAI INFANTIL “SALTA I JUGA” amb La Xarranca. Jocs gegants / tobogan 
inflable / tallers. Pl. St. Miquel

ATRACCIONS
Dissabte i diumenge a l’Esplanada 10 a 20h Eco-carrusel Plac¸a Àngel Guimerà
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EL BRUC / CONXITA COSTA 

Aquest passat diumen-
ge 18 de febrer ha 
tingut lloc el 3r tast 

d’olis del Bruc, organitzat per 
l’ajuntament del Bruc, dina-
mitzat per Eixarcolant i amb 
la col·laboració de l’associa-
ció de Pagesos del Peudemont 
de Montserrat. El molí d’oli 
de Can Domènec, al bell mig 
del casc antic, ha estat l’esce-
nari on s’han aplegat un bon 
nombre de productors i visi-
tants que han volgut tastar olis 
elaborats a partir de diferents 
varietats.
En aquesta edició han parti-
cipat quinze productors, dels 
quals, onze són del municipi 
del Bruc. Després del tast i la 
valoració per part del públic 
assistent, els tres finalistes han 
estat: primer, Can Pascual, 
amb la varietat palomar; se-
gon, Cal Mestre Xic, arbequi-
na i palomar, i tercer, amb la 
varietat vera, Masia Can Viver 
de Bigues i Riells.
Un acte lúdic i distés, que apro-
pa la feina que fan els pagesos 
als ciutadans, amb l’objectiu de 
donar a conèixer els seus pro-

ductes i, sobretot, posar en va-
lor l’ofici de l’agricultura.
Per aquest motiu, els page-
sos del Bruc s’han unit i han 
creat recentment l’Associació 
de Pagesos del Peudemont 
de Montserrat, per a realit-
zar accions conjuntes per a la 
promoció dels seus productes 
i perquè “volem ajudar a fer 
viable que hi hagi una venda 
més amable i més justa per a 
totes les parts. Volem que sapi-
gueu d’on vénen les coses que 
us mengeu i com costa de fer-
les”. Els membres de l’associa-

Els productors locals, protagonistes de 
la 3a edició del tast d’oli del Bruc

ció volen posar l’accent en que 
“si tots anem plegats, si tots ens 
ajudem, serem més forts per 
fer front als greus problemes i 
les moltes adversitats amb què 
ens trobem cada dia en aquest 
món tan menystingut com és 
el de la pagesia”.
Al web creat per aquest fi, 
www.montserratalplat.cat, hi 
ha informació de tots els pro-
ductors locals, els d’oli i també 
altres productes com: horta, 
vedella, pollastre penedesenc, 
ous, cervesa artesana, vins i 
caves.

LA LLACUNA / LA VEU 

Aquest passat dissabte 
va tenir lloc la prime-
ra visita guiada al mu-

nicipi anomenada “La Llacu-
na emmurallada”,  i en la que 
hi van participar prop d’una 
vintena de persones veïns del 
municipi però també dels po-
bles de la comarca i comarca 
veïna el Penedès.
La iniciativa de l’Ajuntament 
de La Llacuna respon a la vo-
luntat de posar en valor els 
seus actius patrimonials i his-
tòrics per donar a conèixer el 
municipi i fer arribar més visi-
tants. Les visites guiades seran 
cada tercer dissabte de mes 

a les 12h i aniran a càrrec de 
l’empresa Anoia Patrimoni. 
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.
Tothom que estigui interes-
sat a assistir a aquestes visites 
que cal formalitzar la inscrip-
ció a l’Oficina de Turisme de 
la Llacuna o al telèfon 635 
922 384.

La Llacuna emmurallada 
s’estrena amb èxit 

CARME / LA VEU 

El Carnestoltes de Carme 
va seguir el format de 
rua, concurs disfresses i 

animació infantil el diumenge 
de Carnaval per la tarda.
El diumenge a les 5 de la tar-
da, des del Teatre de Carme, es 
donà sortida a la rua de Car-
naval. Prèviament aquells que 
volien participar en el concurs 
de disfresses, s’apuntaren in-
dividualment o com a com-

parsa. Acompanyats pel grup 
CREMALLERA, la rua va pas-
sejar-se per diferents carrers i 
places del poble omplint-lo de 
color, música i xerinola, per 
retornar al Teatre, on  animats 
pel grup Cremallera, desfila-
ren per l’interior del recinte 
les diferents comparses i les 
disfresses individuals per po-
der ser valorades pel jurat.  
Els premis d’ enguany foren 
els següents:
Premi disfressa individual in-

Carme es va vestir de Carnaval

fantil: L’ELEFANT JAN
Premi  disfressa grup infantil: 
ELS RODETS DE FIL
Premi disfressa individual 
adults: TADEL JONES
Premi disfressa grup familiar: 
EL MÓN DELS SOMNIS
Els premis atorgats a tots els 
guanyadors fou visita a les 
DEUS DE SANT QUINTI
En acabar el repartiment de 
premis, i la guerra de confeti, 
es va poder gaudir d’una bona 
xocolata desfeta .

LA TORRE DE C. / LA VEU 

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

comissaria d’Igualada van 
detenir entre el passat 12 i 
14 de febrer un home i una 
dona, de 30 i 25 anys, de na-
cionalitat espanyola i veïns 
de La Torre de Claramunt 
(Anoia), com a presumptes 
autors de dos delictes de ro-
batori amb força a interior de 
domicili i un delicte d’estafa.
Entre el 14 de desembre i el 
9 de gener un veí de La Torre 
de Claramunt va denunciar 
que havia patit dos robatoris 
a casa seva. En les dues oca-
sions els lladres van accedir 
de la mateixa manera, i li van 
sostreure joies, eines, un telè-
fon mòbil i targetes de crèdit.

Uns dies després, la víctima 
va informar que entre el 9 i 
el 15 de gener havia detec-
tat diverses transferències i 
extraccions en el seu comp-
te corrent. En total li havien 
fet moviments per un import 
total de 8.500 euros.
Després de diverses indaga-
cions, els investigadors van 
esbrinar que els lladres dels 
dos robatoris eren els matei-
xos i que aquests també eren 
els autors de totes les estafes 
bancàries. Finalment, entre el 
12 i 14 de gener van localitzar 
i detenir un home i una dona 
per la seva presumpta impli-
cació en els fets delictius.
Els detinguts van passar els 
dies 12 i 15 de febrer a dis-
posició del jutjat d’instruc-
ció en funcions de guàrdia 
d’Igualada. 

Els Mossos d’Esquadra 
detenen dues persones per 
robar dues vegades en un 
mateix domicili
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El conveni signat du-
rant la darrera setmana 
estableix un marc de 

col·laboració entre Dispiera i 
l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola a través del qual, amb-
dues institucions, es compro-
meten a col·laborar a favor de 
la inclusió social de les perso-
nes amb discapacitats. L’apor-
tació econòmica que aportarà 
l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola serà de 2.000€ anuals.
L’associació Dispiera va co-
mençar a treballar l’any 2004 
amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida de les perso-
nes amb discapacitat intel·lec-
tual i del desenvolupament 
(DID) i, alhora, oferir suport 
a les seves famílies.
Actualment hi estan associa-
des 28 famílies, entre les que 
també hi ha dels Hostalets de 
Pierola, que conviuen amb al-
guna persona afectada i s’ofe-
reixen serveis a moltes més.
La missió de Dispiera és: 
Millorar la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual de Piera i la co-
marca de l’Anoia i de les seves 
famílies, prestant serveis i re-
cursos que els garanteixin una 
igualtat d’oportunitats socials i 
de participació en l’entorn.

Línies d’actuació i progra-
mes:
• Educació en el lleure per a 

persones amb discapacitat in-
tel·lectual (DID): Des d’aquest 
programa es desenvolupen els 
projectes d’esplai els dissabtes, 
casals per vacances, colònies, 
sortides culturals i diverses 
activitats de lleure en els caps 
de setmana: musicoteràpia, 
equitació adaptada, natació, 
tallers artístics, entre altres.
• Suport i informació a les 
famílies dels afectats. Es pro-
gramen conferències, cursos, 
grups de suport familiar, i al-
tres activitats que permeten 
als familiars i cuidadors mi-
llorar el coneixement sobre la 
problemàtica en que es troben 
i donar-los recursos per actu-
ar millor davant d’aquesta.
• Formació, inclusió i parti-
cipació en la comunitat. Des 
d’aquesta àrea es treballa per 
sensibilitzar a la població de 
Piera i comarca, especialment, 

Conveni de col·laboració entre Dispiera 
i l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola

de la realitat i necessitats de 
les persones amb discapaci-
tat intel·lectual i de les seves 
famílies a la vegada que es 
vetlla per la inclusió d’aquest 
col·lectiu en tots els àmbits 
(salut, educació, lleure, tre-
ball, formació…) i es fomenta 
la participació en les activitats 
socials, culturals, esportives 
i lúdiques de l’entorn: Fires, 
Festes Majors, esdeveniments 
esportius locals i comarcals…
• Reivindicació social dels 
drets i deures del col·lectiu. 
Des d’aquesta vessant es tre-
balla amb altres entitats afins 
per tal de vetllar pels interes-
sos de les persones amb dis-
capacitat i les famílies fomen-
tant el compliment dels drets 
a la salut, educació, treball i 
lleure reconeguts per l’Estatut 
de Catalunya i la Constitució 
espanyola.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Visita Hostalets, el por-
tal web turístic dels 
Hostalets de Piero-

la renova i actualitza la seva 
imatge amb l’objectiu de mi-
llorar el seu posicionament i 
facilitar l’accés a les experièn-
cies hostaletenques.
El web d’informació turísti-
ca dels Hostalets de Pierola 
es va activar l’any 2015. Ara, 
després de dos anys en fun-
cionament, s’ha efectuat una 
actualització amb l’objectiu 
de millorar l’accessibilitat a la 
informació i potenciar les ex-
periències turístiques als Hos-
talets de Pierola.
La nova web presenta dues 
àrees bàsiques d’informació 
diferenciades en funció dels 
continguts. L’àrea principal 
exposa les experiències tu-

rístiques que els visitants po-
den gaudir als Hostalets de 
Pierola, prioritzant totes les 
activitats relacionades amb el 
turisme paleontològic orga-
nitzades pel CRIP i l’alberg de 
Can Roviralta. També es des-
taquen les activitats escolars 
i pedagògiques, així com els 
serveis de l’alberg. S’ha poten-
ciat de manera important l’ac-
cés a les reserves de les experi-
ències paleontològiques. Per 

una altra banda, també que-
den remarcades altres activi-
tats turístiques com la ‘Ruta 
Modernista’ les ‘Rutes a peu’ 
o els ‘Itineraris pel patrimoni 
natural’.
L’àrea secundària, identifica-
da a la barra superior en co-
lor marró, dona accés a tota la 
informació del Centre de Res-
tauració i Interpretació Pale-
ontològica (CRIP) dels Hosta-
lets de Pierola. En aquest espai 

es troba tota la informació ci-
entífica i divulgativa del CRIP, 
els serveis educatius, les dar-
reres recerques paleontològi-
ques realitzades als Hostalets 
de Pierola o Paleo_biblioteca, 
entre d’altres.
L’experiència turística als Hos-
talets de Pierola es comple-
menta amb dues aplicacions 
per dispositius mòbils:
• P@leo_rutes: Una proposta 
d’itineraris interactius que re-

lacionen la paleontologia amb 
el paisatge existent al nostre 
territori. Retrocedeix dotze 
milions d’anys i endinsa’t en 
l’ecosistema del Miocè. Per 
gaudir-ne, només necessitaràs 
un mòbil o una tauleta i ganes 
d’aventura! Les P@leo_rutes 
no tenen horaris ni restricci-
ons. Descarrega’t l’aplicació 
(iOS i android) aquí i vés al 
teu aire!
• Natural Local: Natura Local 
és una aplicació que pretén 
promocionar i donar a conèi-
xer els racons del nostre país 
mitjançant rutes de senderis-
me i itineraris de diverses di-
ficultats adaptades a tot tipus 
de públic. Als Hostalets de 
Pierola hi trobaràs 3 itineraris: 
‘Espai natural de les Roques 
Blanques’, ‘Ruta del modernis-
me i el paisatge’ i ‘Sant Pere i la 
costa del Matamatxos’.

Renovat el portal turístic dels Hostalets de Pierola

LA TORRE DE C. / LA VEU 

L’Alcalde de la Torre de 
Claramunt, Jaume Riba 
acompanyat dels re-

gidors i regidores de l’equip 
de govern ha realitzat aquest 
mes de febrer dues reunions 
obertes amb tots els veïns 
i veïnes del municipi amb 
l’objectiu de recollir suggeri-
ments, queixes i comentaris 
que afecten al municipi. 
Les reunions van tenir lloc 
el divendres 9 de febrer a les 
19:30h al centre social Font 
de l’ Armengol  i el 16 de fe-
brer a les 19:30 al centre social 
S. Joan Baptista a la Torre. Els 
i les participants van poder 
exposar inquietuds, consultar 
sobre els projectes, proposar 
actuacions, entre altres, i van 
intercanviar opinions amb 
l’alcalde i regidor de l’activitat 
i acció de govern. 
Entre els diversos temes 
tractats, el tema de segure-
tat ciutadana és un dels que 
preocupa més als torredans. 
Tot i així es va valorar posi-
tivament el bon funciona-
ment dels agents munici-
pals. També es va parlar de 
la problemàtica de les males 
olors d’alguns contenidors i 
les deixalles fora d’aquests, 
al que el govern va recordar 
que properament s’iniciarà el 
nou sistema de recollida por-

ta a porta amb el que la ges-
tió dels residu ja no es farà 
amb contenidors. També van 
sorgir la demanada de fibra 
òptica. En aquest projecte 
l’Ajuntament ha iniciat algun 
estudi i s’hi està treballant. 
També la circulació i aparca-
ment és un tema que els veïns 
creuen que podria millorar, 
algunes millores urbanísti-
ques, entre altres propostes 
davant les que el consistori 
va prendre nota per poder-hi 
treballar. 
L’alcalde explica que la parti-
cipació dels veïns i veïnes és 
molt important, ja que ningú 
coneix el municipi i en con-
cret el seu nucli, barri o zona 
tan bé com ells i saben les 
mancances i les necessitats 
que tenen. Per aquest motiu 
es va comprometre a realit-
zar aquestes trobades cada 6 
mesos i a diferents nuclis del 
municipi. 
A més, Riba va comentar que 
aquestes trobades segueixen 
la voluntat d’aquest equip de 
govern de donar més parti-
cipació a la ciutadania en els 
projectes que s’han de fer al 
poble. Així, a més dels pro-
cessos participatius específics 
que ja s’han començat com el 
dels pressupostos, es vol po-
der escoltar la veu dels veïns 
de primera mà, sobre el dia a 
dia al municipi”

L’alcalde i els regidors de 
La Torre de Claramunt es 
reuneixen amb els ciutadans 
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CALAF / LA VEU 

La Festa del Pellofa es 
va iniciar divendres al 
matí amb les cercaviles 

organitzades pels centres edu-
catius del municipi i va conti-
nuar al vespre amb el torneig 
de duro, on hi van participar 
30 equips. Per acabar, va tenir 
lloc l’Animal Party, una festa 
amb entrada oberta a l’enve-
lat, on la gent havia d’anar 
disfressada d’animal i ame-
nitzada amb un bou mecànic, 
el PD Polseguera i el ritme de 
Tropical Riots.
Aquest any, l’espectacle infan-
til va tenir lloc el dissabte al 
matí. Jaume Ivars amb “Que 
comenci la festa” va fer prota-
gonistes als infants i les seves 
disfresses. Alhora, La Polse-
guera, van ser els encarregats 
d’anar per les botigues de la 
vila a fer la valoració del con-

curs de botiguers on hi van 
participar més d’una trentena 
de comerços.
La rua va ser novament la 
gran protagonista del cap 
de setmana. Any rere any se 
supera en nombre i enguany 
fins a 13 carrosses i 5 compar-

Fins a 13 carrosses i 5 comparses participen en la gran 
rua de la Festa del Pellofa de Calaf!

CALAF / LA VEU 

Aquest febrer s’estrena 
el Festival MEB, Mú-
siques per escampar 

la boira, que el Casino de Ca-
laf organitza, per segon any 
consecutiu, programant es-
pectacles musicals de primer 
nivell. Enguany les veus fe-
menines s’enduran bona part 
del protagonisme ja que en el 
programa hi destaquen noms 
com Pavvla, Gemma Abrié, 
Núria Graham, Sara Terraza, 
Intana i The Sey Sisters, que 
actuaran juntament amb la 
banda Funkystep. A més, tam-
bé es podrà gaudir de la mú-
sica rock de Red Rombo Duo, 
de l’espectacle poètic musical 
“Maleïdes les Guerres” i de la 
proposta que fa Jorge da Roc-
ha amb el contrabaix. 
Tots els concerts se celebra-
ran en dissabte, a partir de les 
20.30 hores, en un Casino de 

Les veus femenines protagonitzen la segona edició del Festival 
MEB del Casino de Calaf

Calaf completament rehabili-
tat. L’organització voldria que 
aquesta fos una activitat ober-
ta a tot tipus de públic i també 
al familiar que, en moltes oca-
sions, no disposa d’espais per 
gaudir de bona música. Per 
aquest motiu, s’intenta adap-
tar l’horari i s’ofereix entrada 
lliure als menors de 12 anys. 

El primer concert
Pavvla donarà el tret de sor-
tida del festival el 24 de fe-
brer presentant el seu disc de 
debut, “Creatures”, amb un 

directe sensible i enèrgic al-
hora. Amb ell, la jove cantant 
acumula elogis i ha despertat 
interès més enllà del nostre 
territori, amb actuacions al 
prestigiós festival nord-ameri-
cà SXSW, Europa i festivals 
nacionals com el Primavera 
Sound, Tomavistas Festival o 
el festival VIDA.

De març a maig 
Per al mes de març s’han pro-
gramat dues propostes, amb 
els contrabaixistes Abrié & 
Cordero Duo, el dia 10, i Nú-
ria Graham, el dia 24, que és, 
de ben segur, una de les grans 
estrelles del festival. L’abril 
arribarà amb un ventall més 
ampli de propostes. Comen-
çarà el dissabte 7 amb la doble 
proposta de Red Rombo Duo, 
amb el calafí Gerard Mases, i 
Sara Terraza. Continuarà el 21 
d’abril amb l’espectacle “Male-
ïdes les Guerres” i es tancarà la 
vigília de l’1 de maig amb un 
grup que farà ballar tothom, 
Funkystep & The Sey Sisters.
El Festival MEB es clourà el 12 
de maig amb una altra doble 
proposta formada per la jove 
Intana i el contrabaixista Jorge 
da Rocha. 

Grups del territori

ses participaven pels carrers 
de Calaf. Les batucades “Sam-
bandreu” i “Ben Sonats” van 
acompanyar la rua amb el seu 
ritme festiu que va sortir a les 
16.30 hores des del Casal de 
Calaf. Tot i el fred, els calafins 
no es van voler perdre el gran 

espectacle que omplia els car-
rers de música, comparses, 
carrosses i disfresses.
Enguany, la Pellofa i les se-
ves ajudants van tornar a ser 
l’ànima de la festa amb un 
pregó que va escalfar als ca-
lafins a l’envelat amb les seves 
frases pujades to que feien 
un repàs irònica a l’actualitat 
municipal. Allà, es va fer en-
trega dels primer premis de la 
nit.

CONCURS DE BOTI-
GUERS
- 1r premi: Marrecs
- 2n premi: Vedella

- 3r premi: Cafè del Casal

RUA DE CARNAVAL
- Carrossa més animada: As-
trocat
- Carrossa més original: All i 
Oli

- Carrossa més espectacular: 
Articfins
- MILLOR COMPARSA: 
“Ben Sonats”
La festa va continuar amb la 
XII Mamada, el correbars de 
Carnaval, amb l’assistència de 
220 participats. Va comptar 
amb la participació de 7 bars 
del poble que van oferir un 
gran assortit de menjar i beu-
re als participants que des-
prés van anar a l’envelat per 
acabar la festa.
Finalment, ell ball de disfres-
ses va comptar amb els con-
certs de l’’Orquestra Tropical, 
La Sra. Tomasa i Dj Partisana. 
Durant la nit, també hi va ha-
ver un concurs de disfresses 
i les comparses premiades  
en aquest cas van ser: “We 
can do it” per ser la disfressa 
“més catxonda” i “Apicultors” 
per ser la disfressa que “més 
ho peta”. 

Com a novetat d’aquesta sego-
na edició del Festival MEB, el 
Casino de Calaf ha volgut po-
tenciar els grups del territori. 
Per aquest motiu, en tres dels 
concerts hi participaran for-
macions de l’Alta Segarra com 
són el duet Virgi i Kike, que 
faran de teloners de la Pavvla; 
el Trio Segarrenc, que prece-
diran l’Abrié & Cordero Duo, 
i en Joan Prat i la Banda que 
actuaran abans d’un dels grans 
atractius del festival, Núria 
Graham. 

Entrades
Les entrades anticipades per 
a cada concert es podran 
comprar a través del web del 
Casino, de tictactiquet.com 
o del telèfon 93 869 83 77. El 
preu per als socis és de 5 euros 
mentre que l’entrada general 
és de 7 euros. Per als nens i 
nenes menors de 12 anys l’en-
trada serà  gratuïta. 

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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Telèfon - 661 150 335

L p
Disseny de Producte

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



44  |  COMARCA Divendres, 23 de febrer de 2018

CALAF / LA VEU 

El dilluns 19 de febrer hi 
va haver Ple Ordinari 
a l’Ajuntament de Ca-

laf. D’entre els vint punts que 
portava l’ordre del dia, els més 
destacats van ser: l’aprovació 
del compte de gestió i recapta-
ció de l’ORGT (Organisme de 
Gestió Tributària) del 2017, la 
presentació de la liquidació 
del pressupost del 2017 i nou 
modificacions de pressupost 
prorrogat de 2018.

Liquidació del pressupost
L’equip de govern de Junts 
per Calaf es va mostrar molt 
satisfet per haver aconseguit 
un any abans del previst el 
seu objectiu de reduir el deu-
te de l’Ajuntament - que al 
2015 era del 96,95 per cent 
(3.094.801,46 euros) - al 
49,99 per cent dels ingressos 
(2.029.035,36 euros). També 
van manifestar haver reduït el 
deute no financer del 129,56 
per cent (4.136.023,59 euros) 
al 64 per cent (2.597.565,46 
euros). Finalment, van ex-
plicar que aquesta gestió ha 
permès recuperar la capaci-
tat d’inversió, tot i que es vol 
mantenir la mateixa “prudèn-
cia i contenció” perquè en-
tenen que aquest 50 per cent 
restant, més de 2 milions d’eu-
ros, encara són un “llast exces-
siu”.

Modificacions de Pressupost 
prorrogat de 2018
Tot i que el pressupost es va 
aprovar de forma provisio-

nal al Ple de novembre, un 
veí va presentar al·legacions 
durant el període d’exposi-
ció pública amb la voluntat 
d’impugnar-lo. Al Ple extra-
ordinari de gener, l’oposició va 
acceptar-les i això va suposar 
que aquest no quedés aprovat 
definitivament. Després de 
diferents propostes, reunions 
i desacords, els grups de GiC-
VV i CiU no el van aprovar 
i això significa que enguany 
l’Ajuntament vagi amb un 
pressupost prorroga. Aquesta 
situació afecta sobretot a la 
partida d’inversions, per això, 
l’equip de govern proposarà 
ple a ple aprovar modificaci-
ons de crèdit per tots aquells 
projectes que es veuen afectats 
per aquesta decisió.
Durant el Ple d’aquest 19 de 
febrer, es van presentar a apro-

vació fins a deu modificacions 
de crèdit. L’alcalde va demanar 
als grups de l’oposició “deixar 
les diferències a part” i pensar 
en les necessitats de Calaf i no 
bloquejar les inversions que 
estaven projectades al pres-
supost ja que “són qüestions 
pràctiques i la gent no en té 
la culpa de les nostres desa-
vinences”.
El grup de GiC-VV no en va 
aprovar cap i van demanar 
“sotmetre a l’alcaldia a una 
moció de confiança” perquè 
consideren “poc sa i democrà-
tic” el procediment d’aprovar 
partides pressupostàries a tra-
vés de modificacions de crè-
dit. D’altra banda, CiU sí que 
va permetre que s’aprovessin 
la majoria de partides – vo-
tant-hi a favor o abstenint-se 
- però van demanar “més 

L’equip de govern de Calaf liquida el pressupost del 2017 
amb la reducció del 50% del deute

capacitat per arribar a acords 
ja que ells hi posaran tota la 
predisposició”.
Primerament, es va apro-
var una partida de 234.000€ 
d’inversions subvencionades 
que permetrà tirar endavant 
el projecte de museïtzació 
de les botigues, les reformes 
de l’ermita de San Sebastià, 
la creació dels horts urbans i 
l’adequació de solars per apar-
caments públics.
També es va aprovar la parti-
da d’inversions corresponent 
a 381.539,63€ del superàvit 
de la liquidació del 2017 que 
inclou: els arranjament de car-
rers dins la Llei de Barris, la 
compra d’una escombradora, 
manteniment de l’enllumenat 
públic, la millora de la faça-
na de la Casa Felip, la millora 
d’equips informàtics i el paga-

ment del préstec de l’INCA-
SOL pel Castell.
Finalment es van aprovar al-
tres despeses mitjançant la 
incorporació de Romanent 
de Tresoreria per a despeses 
generals com: la planificació 
de l’arbrat urbà i zones verdes 
de Calaf (13.000€), la compra 
d’un aparell d’aire condicionat 
per a la llar d’infants (7.500€), 
la compra d’instruments per 
a l’Escola de Música per l’in-
crement d’alumnes (3.000€), 
la compra d’un aparell des-
calcificador per l’aigua pota-
ble del poliesportiu (3.000€), 
les inversions per executar 
els projectes guanyadors dels 
“Pressupostos Participatius” 
(60.000€), la compra d’un ve-
hicle per als vigilants munici-
pals (40.000€) i la compra d’un 
remolc plataforma pel trans-
port de la brigada (11.000€).
L’únic punt que no es va apro-
var és la rehabilitació dels 
paviments del carrer mestre 
Manel i Giralt i Isidre Vilaró. 
CiU va votar-hi en contra i va 
demanar poder revisar el pro-
jecte per fer-li aportacions.
D’altra banda, en aquest ple 
també es va aprovar la boni-
ficació de la quota de l’ICIO 
per al condicionament acús-
tic, tècnic i lumínic de l’As-
sociació Cultural Calafina, 
l’aprovació de la moció pre-
sentada per CCOO i UGT en 
referència a l’aturada de do-
nes el 8 de març i l’aprovació 
de compatibilitat sol·licitada 
per un treballador municipal 
d’activitats privades com a de-
lineant projectista.

VECIANA / LA VEU 

El passat diumenge 18 
de febrer el municipi de 
Veciana va viure la seva 

sisena diada de la gent gran en 
el marc incomparable del Ca-
sal de La Salle, situat a prop del 
nucli de Segur.
La diada va començar a la 1 de 
la tarda amb la missa oficiada 
per mossèn Antoni Monclús i 
acompanyada per la Coral de 
Veciana. A continuació va te-
nir lloc el dinar de germanor 
per a tots els veïns i veïnes de 
més de seixanta-cinc anys. En 
acabar el dinar l’alcalde de Ve-
ciana, Jordi Servitje, va dirigir 

unes paraules de reconeixe-
ment a la gent gran. En el seu 
parlament va agrair als pre-
sents el seu esforç i granet de 
sorra per fer de Veciana el mu-
nicipi que és avui. En paraules 
de Servitje “sou una generació 
excepcional i irrepetible que ha 
viscut en primera persona can-
vis tant importants com l’ar-
ribada de l’aigua corrent a les 
seves cases, fet que ara es dóna 
per normal”. Alhora Servitje 
els va esperonar a transmetre el 
seu testimoni als seus descen-
dents perquè valorin com han 
canviat les coses apuntant “el 
més important a les vides de les 
persones és saber qui som, on 

som i on anem i per saber on 
som i on anem hem de saber 
d’on venim”. Una vegada fets els 
parlaments, i juntament amb la 
regidora Mireia Duran, van fer 
entrega d’un obsequi al vecia-
nenc i vecianenca més grans 
i que no havien estat home-
natjats en edicions anteriors. 
Enguany el reconeixement va 
ser pel senyor Rosendo Caru-
lla, resident a la masia de Mas 
Vilà de Montfalcó el Gros, i la 
senyora Llúcia Puig de Cal Pa-
llarols de Sant Pere del Vim.
Amb un animat cafè-concert a 
càrrec del duet “Sons de sobre-
taula” es va posar punt i final a 
la diada d’enguany.

Veciana va viure la seva sisena diada de la gent gran



Moment del gol de Jordi Méndez, aquest passat dissabte. Foto: Joan Guasch.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

V ictòria sensacional 
de l’Igualada Rigat 
ahir al vespre a Llo-

ret de Mar, en partit de quarts 
de final de la Copa del Rei, 
que li permetrà jugar, demà 
dissabte a les 18.45 hores, la 
semifinal de la competició 
davant el guanyador del par-
tit Lloret-Liceo. Els iguala-
dins, que portaven cinc par-
tits consecutius sense perdre, 
van deixar ahir al calaix el joc 
irregular dels darrers encon-
tres i van fer un partit quasi 
perfecte davant el Noia Frei-
xenet, derrotant-lo per un 
clar 0-3. 
¡Durant el primer temps, va 
ser l’Igualada qui va portar 
el ritme del partit, el que va 
agafar per sorpresa al seu ri-
val, potser segur de tornar a 
imposar-se sense problemes, 
com va passar fa tot just cinc 
dies a domicili en partit de 
l’OK Lliga.

  ESPORTS  | 45Divendres, 23 de febrer de 2018

L’Igualada Rigat va superar ahir al Noia (0-3) i jugarà 
demà dissabte les semifinals de la Copa del Rei

Van transcórrer els minuts 
sense gairebé sobresalts, amb 
poques faltes, amb l’Igualada 
movent l’esfèrica lluny de la 
porteria de Fernández, però 
en una jugada de Sergi Pla, 
aquest va sorprendre al por-
ter amb un potent xut des de 
mitja pista.
El Noia Freixenet va impo-
sar llavors una marxa més en 
les seves jugades d’atac, però 
totes elles van sucumbir en 
Deitg, que es va convertir en 
la millor garantia dels iguala-
dins en el primer temps.
Després del descans, el par-
tit no va canviar el guió, amb 
l’Igualada jugant a plaer da-
vant el seu rival, amb cons-
tants contraatacs, una falta 
directa que va desaprofitar 
Molas, i dos gols més, un 
d’Oriol Vives de mitja volta 
a la frontal de l’àrea, i el defi-
nitiu 0-3 amb un llançament 
diagonal de Bars.
L’Igualada, campió de la 
Copa en dos llunyanes edici-

ons (1992 i 1993), s’enfronta-
rà en semifinals el dissabte a 
les 18.45 hores al guanyador 
del partit que disputaren ahir, 
tancada l’edició de La Veu, el 
Liceo de la Corunya i el con-
junt amfitrió, el Lloret.

L’IHC, a les portes de la victòria també davant el Noia a l’OK Lliga
HOQUEI / LA VEU

Nova derrota de l’Igua-
lada Rigat, aquest cop, 
davant del Noia Frei-

xenet, el que serà el seu rival 
d’aquí quatre dies en el partit 
inaugural de la Copa del Rei 
2018. Els de Ferran López van 
oferir una bona versió i van 
tenir opcions de puntuar fins a 
l’últim segon de partit, però la 
balança es va decantar a favor 
dels visitants en un dels partits 
més igualats de la temporada 
arlequinada.
A la primera part, les defenses 
van ser les protagonistes del 
partit. No van concedir ocasi-
ons clares de gol a pesar que 
el partit es movia amb un rit-
me molt elèctric. La més clara, 
la falta directa al travesser de 
Sergi Pla quan es jugava el 
minut 10 de partit. La igual-
tat entre els dos equips es va 
trencar en el fatídic minut 20, 
quan el Noia va anotar tres 
gols en només un minut per 
mitjà de Sergi Llorca i Martí 
Casas. 
L’Igualada Rigat va quedar to-
cat per rebre tants gols en pocs 
minuts, però l’equip no va 
abaixar els braços i Sergi Pla 
va reduir distàncies amb un 
gol al minut 24, que va donar 
ales a l’equip per competir en 
una gran segona meitat.

A la represa, Nil Roca va tor-
nar a posar tres gols de dife-
rència al minut 28. Els visi-
tants van tenir una nova opció 
a pilota aturada des del punt 
de penal, però Llorca no va 
transformar-lo. El penal errat 
del Noia va donar força als 
arlequinats, que al minut 37 
va fer dos gols seguits, primer 
Oriol Vives i després Jordi 
Méndez, que van posar el 3 a 4 
i van deixar el partit totalment 
obert i emocionant.
Els últims 12 minuts de joc 
es van viure com si quedes-
sin escassos segons de partit, 
amb una ràpida circulació 
de pilota, un ritme frenètic i 
una intensitat dels jugadors 

d’alt nivell. Només dos minuts 
més tard del gol de Méndez, 
els arlequinats van cometre la 
desena falta i Martí Casas va 
executar el llançament de la 
falta directa, que va errar. Tot i 
això, Sergi Aragonès va posar 
el 3 a 5 al caçar el rebot. I al 
mateix minut, la parella arbi-
tral va assenyalar un penal fa-
vorable al Noia que Humberto 
Mendes va tirar fora.
Però la competitivitat de 
l’Igualada era d’alt voltatge, 
hi va creure en tot moment 
i només un minut més tard, 
Sergi Pla posava el 4 a 5 que 
va donar emoció fins l’últim 
moment. De fet, Tety Vives va 
superar a Xus Fernández al 44 

en el que hauria suposat el 5 
a 5, però els àrbitres van con-
siderar que era alçària. Al 49, 
Ferran López va posar el cin-
què home a pista i els arlequi-
nats van atacar la porteria de 
Fernández amb intensitat, fins 
que en van treure la desena 
falta directa del Noia a només 
dos segons pel final del partit. 
Tety Vives va agafar la respon-
sabilitat d’executar la falta que 
podia empatar el partit. Tot i 
una bona execució, la pilota es 
va estavellar amb Xus Fernán-
dez. Els jugadors de l’Igualada 
es van queixar que el porter 
del Noia s’havia avançat, però 
la parella arbitral va donar per 
finalitzat el partit.

Fitxa tècnica

Igualada Rigat (4): Elagi 
Deitg, Oriol Vives, Sergi Pla, 
Met Molas i Roger Bars – equip 
inicial – Tety Vives, Gerard 
Miquel i Jordi Méndez.

CE Noia (5): Xus Fernández, 
Humberto Mendes, Arnau 
Xaus, Aleix Esteller i Sergi Ara-
gonès – equip inicial – Jordi del 
Amor, Martí Casas, Nil Roca i 
Sergi Llorca.

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                 4 · 5  Noia

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 34 20 9 7 4 57 50 7
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 20 8 2 10 48 45 3
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

Imatge del partit d’ahir a Lloret de Mar entre Igualada i Noia. Foto: Luis Velasco.

0 - Noia Freixenet: Fernán-
dez, Esteller, Del Amor, 
Llorca i Roca. També Casas, 
Mendes, Xaus i Aragonès.
3 - Igualada Rigat: Deitg, 
O. Vives (1), Pla (1), Bars 
(1) i Molas. També C. Vives, 

Mendez i Miquel.
Arbitres: José Molero i Jo-
nathan Sánchez.
Gols: 0-1, min. 12: Pla. 0-2, 
min. 31: O. Vives. 0-3, min. 
44: Bars.



Foto: Joan Guasch.

El CB Igualada perd a casa amb el Mollet però es manté a la zona alta

BÀSQUET / LA VEU 

El primer equip del Club 
Bàsquet Igualada va per-
dre el partit d’aquest cap 

de setmana disputat a Les Co-
mes contra el Mollet (74-80).
Tal i com es preveia, el primer 

BÀSQUET / LA VEU 

Dissabte les noies de 
l’equip cadet van gua-
nyar al Badia i Marga-

rit Masculí per 47 a 20 i 12 a 4 
en el sistema de puntuació del 
Consell Esportiu de l’Anoia.
No va ser un bon partit, amb 
un joc sense control. Els dos 
primers quarts van ser de clar 
domini de les locals, però sen-
se bones sensacions, i així es va 
arribar al descans amb el mar-
cador 26 a 4. La segona part va 
ser més anàrquica encara, amb 
molts errors per les dues ban-
des, però finalment els quatre 
quarts van caure del costat lo-
cal.
Van jugar Lucía Moreno (5), 
Sofía Sancho, Clàudia Nun-
cio(3), Laura García (9), Carla 
García (2), Anna Palacios (10), 
Irene Leno (6), Ana Lozano, 
María Vega (8) i Alba Quiño-
nes (4). Entrenador Carlos Fra-
tila.
L’equip sènior masculí va fer 
un gran partit davant el Asfe 
Sant Fruitós, líder del grup, 
però va caure per un resultat, 
39 a 65, que no reflexa el que es 
va veure a la pista.
A pesar de un mal primer 
quart, 9 a 22, els nois es van 
refer i entre el segon i el tercer, 
van fer el millor joc, sobretot 
defensiu de la temporada, dei-
xant als rivals amb 11 i 5 punts.
A vuit minuts del final un tri-
ple dels vilanovins, els va posar 
a només 7 punts 33-40, però 
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Una derrota i dues victòries 
pels equips del Vilanova 
Bàsquet Endavant

quart va ser força igualat tan 
pel joc que es va veure a la pista 
com per l’anotació, cap dels dos 
equips s’aconseguia distanciar 
en el marcador. El segon quart 
ja va servir perquè els iguala-

   j g p gf gc df
1 FUE Vic 17 14 3 1441 1182 259
2 Pardinyes 17 13 4 1266 1121 145
3 CB Igualada 17 12 5 1332 1182 150
4 Valls UE 17 12 5 1339 1244 95
5 Bahía Palma 17 12 5 1302 1233 69
6 CB Mollet 17 12 5 1309 1241 68
7 CB Cornellá 17 9 8 1215 1202 13
8 El Olivar 17 7 10 1347 1335 12
9 Mataró 17 7 10 1189 1213 -24
10 Castellbisbal 17 5 12 1187 1336 -149
11 JAC Sants 17 4 13 1125 1228 -103
12 BCM Andorra 17 4 13 1185 1329 -144
13 CB Salt 17 4 13 1145 1337 -192
14 Cerdanyola AE 17 4 13 1029 1228 -199

Lliga EBA
Jornada 17
CB Igualada  74 · 80 CB Mollet 
El Olivar  88 · 65 Castellbisbal 
Cerdanyola AE  57 · 76 FUE Vic 
Pardinyes  84 · 68 BCM Andorra 
Valls UE  74 · 66 JAC Sants 
CB Salt  69 · 81 Mataró 
CB Cornellá  54 · 58 Bahía Palma 

Jornada 18
CB Cornellá - CB Igualada 
Bahía Palma - CB Salt 
Mataró - Valls UE 
JAC Sants - Pardinyes 
BCM Andorra - Cerdanyola AE 
FUE Vic - El Olivar 
Castellbisbal - CB Mollet

dins aconseguissin una mica 
de renda i així es va arribar al 
descans amb 10 punts a favor.
A la represa el Mollet va sortir 
més concentrat que l’Igualada 
i això va fer que durant el 3r 
quart l’equip vallesà reduís les 
distàncies en el marcador fins a 
col·locar-se a 4 punts a l’acabar 
el període. L’últim quart va ser 
el decisiu, i el Mollet va saber 
gestionar millor els seus atacs 
i encistellava amb facilitat, 
aquesta dinàmica va fer que 
s’arribés al final del partit amb 
un resultat de 74 a 80.
El pròxim partit del Club Bàs-
quet Igualada serà el dilluns 
vinent a la pista del Cornellà. 

Nova derrota del femení
Un altre victòria que s’escapa 
de Les Comes en els últims se-

BÀSQUET / LA VEU 

L’Escola de Bàsquet va 
participar aquest passat 
dissabte a la 2ª Troba-

da d’Escoles de Bàsquet de la 
FCBQ, que en aquesta oca-
sió és va celebrar a Manresa, 
organitzada amb motiu de la 
Festa de la Llum i que és va 
portar a terme a les instal·laci-
ons del Complex Esportiu del 
Vell Congost.
Concretament, hi van par-
ticipar dos equips, un d’ells 
format per nens i nenes de 
P-5 fins a 2n curs i l’altre for-
mat per nens i nenes de 3r i 4t 
curs. Cadascun dels equips va 
jugar un parell de partits, els 
quals van estar força igualats. 
Al final de la jornada és va ce-
lebrar un esmorzar de germa-
nor amb tots els participants.
Just és va acabar l’esmorzar, 
els nens de 4t curs van marxar 
ràpidament cap a Igualada per 
poder jugar juntament amb 
els seus companys més grans, 
un partit amistós a Les Comes 
davant d’un dels equips de 
l’Escola Monalco.
Al final del mateix, reparti-
ment de quarts guanyats, amb 
2 per a cada equip.
Els nois i noies estaven molt 
emocionats i entusiasmats 
després de disputar un gran 
partit.

F. C. MARTINENC BÀS-
QUET “B» 102 - 80 ÒCB Sè-
nior “A”
Bon partit de l’equip Sènior 
“A” a casa del líder (17 victò-

una sèrie de decisions arbitrals 
i l’encert en els triples, van dei-
xar la diferència final, injusta i 
immerescuda. 
Van jugar Francis Rodríguez 
(13), Miguel Àngel García (8), 
Antonio García (6), Stalin Ro-
dríguez (8), Fernando Leno 
(2), Sergi Brugués (2), Òscar 
Borrega i Johnny Goya. Entre-
nador Alexey Domènech.
Parcials 9-22, 11-11, 10-5 i 
9-27.
Diumenge, les noies de l’equip 
sènior van guanyar L’Esquitx 
de Sant Sadurní per 56-48.
Partit molt igualat durant tota 
la primera part, amb les vilano-
vines sense entrar en el partit i 
anant quasi sempre per darre-
ra al marcador, es va arribar al 
descans amb el marcador 23 a 
22.
El final del tercer quart va re-
sultar decisiu per el resultat 
final, amb un parcial en els 
últims 3 minuts de 14 a 0 que 
els hi van donar una avantatge 
que van saber cuidar fins al fi-
nal del partit. 
El millor sens dubte el marca-
dor que permet a les noies con-
tinuar lluitant en la part alta de 
la classificació.
Van jugar Marina Espejo (3), 
Clara Bargalló (15), Clàudia 
Oller (4), Clàudia Miramunt 
(9), Marina Palmés (14), Èlia 
Díez (9), Clara Roca, Núria 
Torrens (2) i Alexandra Vives. 
Entrenador Alexey Domènech.

gons. Les igualadines s’enfron-
taven al CB Roser. Partit ajustat 
entre dos rivals que es jugaven 
molt, el resultat final s’arros-
segava cap a la segona fase, i 
això és va notar, partit de fortes 
defenses i baix encert ofensiu. 
L’Igualada va acabar perdent 
per tant sols un punt, amb un 
resultat final de 53 a 54.
Ara els dos equips passen al 
grup quatre amb un balanç de 
4-4 en el còmput de victòri-
es-derrotes.

Parcials: (22-13) (8-11) (7-16) 
(16-14).
Anotadores: Carner (9), Aldo-
mà (-), Soler (8), Amatllé (7), 
Jané (8), Lamolla (13), Figue-
ras (-), Carrasco (3), Fernán-
dez (-), Roda (2), Diaz (3), Ta-
lasimov (-).

ries en 18 partits). Marcador 
alt Partit de molts punts on 
els odenencs van plantar cara 
fins al minut 28 (68 a 65), a 
partir d’aquell moment les 
avantatges és van començar a 
eixamplar fins els 22 punts de 
diferència del final del partit.
Van jugar: Tarrida (15), Lo-
rente (21), Vallverdú (15), Vi-
ves (9), Estany (5), Jorba (5), 
Mercadé (5), Pons (4) i Máxi-
mo (1).

ALTOACIN MANRESA 62 – 
61 ÒCB Sènior “B”
Partit molt igualat que sem-
blava guanyat a poc del final 
(57 a 61), però que els locals 
van saber remuntar i empor-
tar-se la victòria en el darrer 
instant.
Van jugar: Fajas, Miret, Palo-
mas (27), P. Martí (6), Sánchez 
(10), Vidal (10 i Piera (4).

CATALANA OCCIDENT 
MANRESA 46 – 55 ÒCB Sè-
nior Femení 
Victòria de l’equip femení da-
vant del rival directe per la 
lluita per la 6ª plaça a la clas-
sificació.
Partit dominat des de l’inici i 
que només és va veure un cer-
ta intranquil·litat quan a 2 mi-
nuts pel final, les locals és van 
posar a 3 punts (45 a 48). Però 
un sol encert en els 6 darrers 
tirs lliures van sepultar les op-
cions de victòria. Les odenen-
ques, amb un fluix percentatge 
en els llançaments de personal 
(8 encerts en 21 llançaments), 
en aquesta ocasió ho van com-
pensar encistellant 7 triples, 
repartits entre 6 jugadores.
Van jugar: Pedregosa (7), Far-
reras (9), Garcia (5), Vidal (6), 
Forn (15), De Haro (3), Raja 
(3), Carmona (4) i Freixas (3).

L’Escola de Bàsquet encapçala l’activitat 
del cap de setmana de l’ÒCB



El CF Igualada guanya a Sant Carles de la Ràpita 
i ja porta vuit jornades consecutives sense perdre

Imatge del partit jugat a Sant Carles de la Ràpita.

PERE SANTANO / LA VEU 

E ls igualadins seguei-
xen amb la seva gran 
ratxa de resultats i ja 

acumulen vuit jornades sense 
conèixer la derrota. Els blaus 
van aconseguir una victòria 
solvent a Sant Carles de la Rà-
pita, on han jugat tres juvenils.
Els de Mestre tenien un des-
plaçament molt complicat, al 
camp d’un rival molt perillós 
que havia guanyat davant ri-
vals de la zona capdavantera. 
Els de l’Anoia estaven adver-
tits. A més, les significatives 
baixes feien del matx, un rep-
te.
No obstant, el partit va co-
mençar de la pitjor manera i 
al minut 1, els locals van acon-
seguir avançar-se en el marca-
dor. Pilota penjada a l’àrea i la 
segona jugada va ser aprofi-
tada per un jugador rapitenc, 
que feia un autèntic golàs.
Tot i el gol, els blaus van voler 
ser fidels al seu joc i van co-
mençar a dominar. En els pri-
mers minuts, Javi va evitar que 
s’incrementés la diferència i 
en una jugada ràpida, Martí 
va aconseguir igualar el mar-
cador, al minut 11.
La dinàmica era visitant, no-

 ESPORTS  | 47Divendres, 23 de febrer de 2018

futbol 3A CATALANA G7
Jornada 21
CE Manresa B  3 · 0 FC Fruitosenc 
UE Aviá B  0 · 3 Can Parellada 
CE Navás  0 · 2 Viladecavalls 
CE Puigreig  3 · 2 CE Suria 
CF Santpedor  0 · 3 Sant Pere Nord 
Ignasi Puig  4 · 2 CCF Puigcerdá 
UD Calaf  2 · 0 CE Moiá 
CF Cardona  4 · 2 CE Marganell 
FC Pirinaica  0 · 1 Juan XIII 

Jornada 22
CE Manresa B - FC Pirinaica 
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 - Juan XIII 

futbol 3A CATALANA G8
Jornada 21
Levante Planas  3 · 0 CD Cervelló 
CF Olesa  1 · 2 AE Abrera 
CF Pallejá  4 · 0 UE Torrelles 
Sant Esteve  3 · 2 UD Málaga 
Castelldefels B  1 · 1 Viladecans UD B 
SV Horts  sus (2-1) San Mauro B 
Sant Andreu B  0 · 0 PR Sant Feliu 
Can Roca 74  0 · 2 Martorell 
CFVallirana CF  1 · 1 CF Corbera 

futbol 1A CATALANA G2
Jornada 21
UE Rapitenca  2 · 3 CF Igualada 
Sant Ildefons  2 · 1 FC Andorra 
Valls UE  2 · 0 AC Alpicat 
Vista Alegre  0 · 1 Lleida ECF B 
Viladecans UD  4 · 1 CD Tortosa 
UE Sants  1 · 1 Vilaseca CF 
Efac Almacelles  2 · 1 U. Bellvitge
CF Balaguer  3 · 3 San Cristóbal B
Blanques  3 · 1 FC Martinenc 

Jornada 22
UE Rapitenca - B Blanques 
CF Igualada - Sant Ildefons 
FC Andorra - Valls UE 
AC Alpicat - Vista Alegre 
CD Tortosa - UE Sants 
Vilaseca CF - CE Efac Almacelles
San Cristóbal - FC Martinenc 
Lleida ECF B - Viladecans UD 
U. Bellvitge - CF Balaguer 

Jornada 22
Levante Planas - Vallirana CF 
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 - CF Corbera 
CD Cervelló - CF Olesa 

futbol 3A CATALANA G12
Jornada 21
CE Ódena 1 · 0 AE Piera 
UE Martinenca  1 · 1 Riudebitlles 
AE Munia  0 · 2 UE Sitges 
UD San Mauro  3 · 1 CF Cubelles 
CE Anoia  3 · 1 FC Hortonenc 
CF Mediona  2 · 4 J Ribetana 
Sant Pere 0 · 2 CF La Pobla 
CD Ribes  0 · 3 AE Moja 
Montserrat  3 · 1 CE Olivella 

Jornada 22
CE Ódena - Montserrat
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 - CE Olivella 

   PT. j g e p gf gc df
1 CE Seagull 42 18 13 3 2 51 10 41
2 UD Collerense 40 18 13 1 4 49 19 30
3 FC Barcelona B 39 18 12 3 3 47 15 32
4 Espanyol B 38 18 11 5 2 32 13 19
5 CE Europa 34 18 10 4 4 38 27 11
6 SE AEM 33 18 10 3 5 42 22 20
7 Son Sardina 29 18 8 5 5 29 30 -1
8 CF Igualada 21 18 6 3 9 23 37 -14
9 CF Pallejá 19 18 6 1 11 36 46 -10
10 Pardinyes CF 16 18 4 4 10 21 40 -19
11 Sant Gabriel 15 18 4 3 11 28 35 -7
12 Sp Mahón 11 18 2 5 11 13 46 -33
13 Levante Planas 10 18 1 7 10 15 47 -32
14 P Ferranca 7 18 2 1 15 21 58 -37

futbol 2A NACIONAL F.

Jornada 18
CE Europa   3 · 0 CF Igualada 
UD Collerense   2 · 0 FC Barcelona B 
SE AEM   2 · 2 RCD Espanyol B 
Pardinyes CF   4 · 1 Son Sardina 
Sp Mahón   3 · 1 Levante Planas CE 
Seagull   5 · 1 Sant Gabriel P 
Ferranca   0 · 5 CF Pallejá 

Jornada 19
CF Pallejá - CE Europa 
FC Barcelona B - P Ferranca 
RCD Espanyol B - UD Collerense 
Son Sardina - SE AEM 
Levante Planas - Pardinyes 
CF Sant Gabriel - Sp Mahón 
CF Igualada - CE Seagull 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 UD San Mauro 54 21 17 3 1 81 25 56
2 CF Cubelles 52 21 17 1 3 66 19 47
3 UE Sitges 52 21 16 4 1 56 17 39
4 J Ribetana 47 21 15 2 4 62 29 33
5 AE Moja 44 21 13 5 3 69 31 38
6 CE Anoia 43 21 14 1 6 56 40 16
7 CE Ódena 33 21 10 3 8 58 39 19
8 CE Olivella 25 20 7 4 9 39 49 -10
9 Riudebitlles 25 21 8 1 12 33 49 -16
10 CF Mediona 25 21 8 1 12 43 66 -23
11 CD Ribes 21 21 6 3 12 28 45 -17
12 AE Piera 20 21 6 2 13 46 60 -14
13 Montserrat 19 21 5 4 12 40 49 -9
14 CF La Pobla 18 21 5 3 13 35 59 -24
15 AE Munia 18 21 5 3 13 37 79 -42
16 FC Hortonenc 15 21 4 3 14 39 66 -27
17 Sant Pere M. 14 20 3 5 12 31 57 -26
18 UE Martinenca 13 21 3 4 14 25 65 -40

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Martorell CF 49 21 15 4 2 58 15 43
2 CF Pallejá 45 21 15 0 6 42 24 18
3 UD Málaga 41 21 12 5 4 60 30 30
4 Levante Planas 36 21 10 6 5 34 21 13
5 SV Horts 34 20 10 4 6 43 32 11
6 Vallirana CF 34 21 9 7 5 37 31 6
7 Sant Andreu B 33 21 10 3 8 48 49 -1
8 CF Corbera 32 21 9 5 7 51 40 11
9 PR Sant Feliu 30 21 8 6 7 43 33 10
10 Castelldefels B 30 21 7 9 5 33 34 -1
11 Viladecans B 27 20 7 6 7 40 37 3
12 CF Olesa 25 21 7 4 10 37 58 -21
13 AE Abrera 22 21 6 4 11 30 43 -13
14 UE Torrelles 21 21 5 6 10 26 40 -14
15 Sant Esteve 18 20 5 3 12 47 56 -9
16 Can Roca 74 17 21 3 8 10 28 50 -22
17 San Mauro B 12 20 3 3 14 32 52 -20
18 CD Cervelló 11 21 2 5 14 23 67 -44

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 Juan XIII 47 21 14 5 2 46 19 27
2 Viladecavalls  46 21 14 4 3 50 26 24
3 FC Pirinaica 42 21 13 3 5 43 28 15
4 Can Parellada 42 21 12 6 3 43 26 17
5 CF Cardona 39 21 11 6 4 41 28 13
6 CE Suria 36 21 10 6 5 41 32 9
7 UD Calaf 33 20 9 6 5 50 38 12
8 Sant Pere Nord 31 21 8 7 6 46 41 5
9 CE Puigreig 28 21 7 7 7 37 34 3
10 CE Manresa B 27 21 7 6 8 43 44 -1
11 CE Navás 24 20 7 3 10 20 36 -16
12 CE Marganell 22 21 6 4 11 27 34 -7
13 Ignasi Puig 20 20 3 11 6 34 38 -4
14 UE Aviá B 18 20 5 3 12 31 41 -10
15 FC Fruitosenc 15 21 4 3 14 29 46 -17
16 CCF Puigcerdá 14 18 4 2 12 17 37 -20
17 CF Santpedor 14 20 3 5 12 24 52 -28
18 CE Moiá 11 21 2 5 14 21 43 -22

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 San Cristóbal 45 21 14 3 4 44 21 23
2 Viladecans UD 40 21 12 4 5 32 17 15
3 FC Martinenc 39 21 12 3 6 41 21 20
4 Efac Almacelles 38 21 12 2 7 36 25 11
5 CF Igualada 38 21 11 5 5 30 22 8
6 FC Andorra 36 21 10 6 5 27 20 7
7 UE Sants 36 21 10 6 5 21 21 0
8 Lleida ECF B 33 21 9 6 6 31 29 2
9 B Blanques 30 21 9 3 9 30 33 -3
10 Sant Ildefons 28 21 8 4 9 28 23 5
11 CF Balaguer 26 21 6 8 7 32 33 -1
12 UE Rapitenca 24 21 7 3 11 21 31 -10
13 AC Alpicat 24 21 5 9 7 18 27 -9
14 Vista Alegre 21 21 5 6 10 28 30 -2
15 Vilaseca CF 20 21 5 5 11 22 36 -14
16 U. Bellvitge 16 21 3 7 11 21 34 -13
17 CD Tortosa 15 21 3 6 12 22 46 -24
18 Valls UE 13 21 3 4 14 24 39 -15

futbol 4A CATALANA G7

Jornada 20
CF La Llacuna - CE Carme 
Vilanova Camí - FC Fátima 
CF Vallbona - CF Montbui 
Ateneu - CF Capellades 
Masquefa CE - FC Masquefa 
La Paz - Cabrera CE 
Tous - UD Rebrot
Host Pierola - UD La Torre 

   Pt. J G E P Gf Gc 
1 CF Capellades 49 19 16 1 2 79 20 59
2 FC Masquefa 48 19 15 3 1 68 15 53
3 CE Carme 48 19 15 3 1 55 20 35
4 Host Pierola 38 19 12 2 5 69 29 40
5 Vilanova Camí 35 19 11 2 6 46 31 15
6 UE Tous 32 19 10 2 7 41 37 4
7 UD Rebrot 30 19 9 3 7 52 45 7
8 Ateneu 30 19 10 0 9 44 51 -7
9 FC Fátima 26 19 8 2 9 52 42 10
10 UD La Torre 23 19 7 2 10 36 48 -12
11 CF Montbui 19 19 5 4 10 25 48 -23
12 CF La Paz 14 19 4 2 13 30 65 -35
13 Cabrera CE 12 19 2 6 11 35 62 -27
14 Masquefa CE 12 19 3 3 13 16 56 -40
15 CF La Llacuna 11 19 2 5 12 20 55 -35
16 CF Vallbona 7 19 1 4 14 25 69 -44

Jornada 19
CF La Llacuna   0 · 4 Vilanova Camí 
FC Fátima   3 · 2 CF Vallbona 
CF Montbui   1 · 2 Ateneu 
CF Capellades   7 · 1 Masquefa CE 
FC Masquefa   6 · 0 CF La Paz 
Cabrera CE   1 · 4 UE Tous 
UD Rebrot   2 · 5 Host Pierola 
CE Carme   3 · 2 UD La Torre  

més feia falta que es reflectís 
al marcador. Al minut 23, en 
un córner, Seydou, de mane-
ra poc ortodoxa va fer l’1-2. 
El matx era blau. El marcador 
es va poder ampliar, però els 
igualadins no van estar encer-
tats. S’arribava al descans amb 
avantatge per la mínima.
A la represa, tot i la gran pres-
sió local, els de Mestre van sa-
ber jugar amb els tempos del 
partit. I Eric, va culminar un 
contraatac de bandera per po-
sar l’1-3, al minut 49. Queda-

va gairebé mig partit, però el 
panorama era favorable. 
No obstant, al minut 56, Da-
vid va ser expulsat i un partit 
que semblava mort, va tornar 
a agafar emoció. Calia aguan-
tar. La gran resiliència blava 
es va posar de manifest. Ma-
segosa va debutar a l’eix de la 
defensa. I els visitants van re-
sistir fins als darrers minuts, 
quan van sortir al camp, Ser-
gi i Omar, dos juvenils més, i 
Abde. Els igualadins van saber 
sofrir en tot moment. Però, tot 

i la gran lluita anoienca, en la 
darrera ocasió, de córner, els 
locals van fer el 2-3 definitiu. 
No hi hauria temps per a més. 
Els tres punts van viatjar cap 
a Igualada. A l’acabament del 
partit, l’equip tècnic blau es 
mostrava molt satisfet: ‘Estem 
molt contents pel resultat, so-
bretot per les difícils circums-
tàncies del partit’.
Amb aquest resultat, els ano-
iencs sumen 38 punts i es col-
loquen a la quarta posició, a 
dos punts de la promoció. El 

diumenge vinent, a Les Co-
mes, es rebrà el Sant Ildefons, 
rival de la zona mitja de la 
classificació.

El San Mauro, líder
D’altra banda, el San Mauro 
va derrotar al Cubelles per 
3-1 i és el nou líder del grup 
12è de Tercera amb dos punts 
d’avantatge sobre l’equip del 
Garraf. Els mauristes juguen 
aquest cap de setmana al 
camp del Sitges, l’altre rival 
directe en la lluita per la pro-
moció i l’ascens. 

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 ressoldre dubtes o fer consultes a través del correu electrònic energiesibenestar@veuanoia.cat 
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JOCS ESCOLARS / LA VEU 

Venim d’un dissabte im-
portant per als Campi-
onats de Polisportiu. 

Dissabte es va disputar el Cros 
Comarcal, prova que puntua 
per a la classificació general de 
les competicions de polis. A 
part, el circuit de La Pobla de 
Claramunt, sumava una prova 
més a tots aquells esportistes 
que opten al premi de la regu-
laritat del Circuit de Cros de 
l’Anoia.
També destaca la Jornada de 
Control de natació prèvia al 
Campionat Comarcal. El ràn-
quing de natació compta un 
total de 1.466 participants: 
583 participant a lliure, 539 a 
esquena, 296 a braça i 48 a pa-
pallona. A Gelida, la Gimnàs-
tica Artística va ser l’atractiu 
del matí amb bona participa-

Els Jocs Escolars de l’Anoia es concentren 
en dissabte i en el Cros Comarcal

Més de 200 participants 
al II duatló Ciutat 
d’Igualada

ció dels equips anoiencs. La 4a 
jornada serà el mes d’abril i ens 
portarà fins a Masquefa.
Encarem la recta final del mes 
de febrer, aquest cap de set-
mana l’activitat en competici-
ons escolars està assegurada. 
Dissabte, a part de la jornada 
dels JEEA, es celebren les se-
mifinals prebenjamí, benjamí 
i aleví del Campionat Comar-
cal de Natació on participaran 
els 16 millors registres de les 
diferents jornades de control 
de natació que s’han anat rea-
litzant al llarg de la temporada.
Seguint en dissabte, el calen-
dari d’activitats proposa la 2a 
jornada del Campionat Co-
marcal de ping pong. Aquest 
cop tots els participants estan 
convocats a l’escola Garcia Fos-
sas per demostrar el seu talent. 
La següent prova serà d’aquí un 

mes, coincidint amb la Final 
Comarcal.
Una altra activitat a destacar 
per dissabte és la 2a jornada de 
Patinatge Artístic Escolar. Dis-
sabte, al CEM Sagnier del Prat 
de Llobregat s’oferirà una nova 
jornada d’aquesta disciplina on 
la comarca de l’Anoia hi va re-
presentada.
Diumenge 29 corredors de la 
Comarca de l’Anoia es despla-
çaran fins a Moja, a Olèrdola, 
per disputar la Final Nacio-
nal de Cros. Des de 7 centres 
educatius diferents: Acadèmia 
Apiària, Escola Castell d’Òde-
na, Escola Garcia Fossas, Esco-
la Marquès de la Pobla, Escola 
Renaixença, Escolàpies i Ma-
ristes Igualada, els 29 partici-
pants competiran en les seves 
categories amb l’objectiu de fer 
una bona marca i pujar al podi.

DUATLÓ / LA VEU 

El diumenge 18 es va ce-
lebrar la Xll edició del 
duatló ciutat d’Igualada, 

que enguany era campionat de 
Catalunya per categories amb 
223 inscrits.
En un gran dia solejat els par-
ticipants van prendre la sortida 
per recórrer les distancies de 6 
km córrer + 18 km ciclisme + 
3 km córrer. El tram de córrer 
va ser molt ràpid i constava de 
2 voltes pels voltants de l’estadi 
per començar, i una volta més al 
final. El tram de ciclisme cons-
tava del ja tradicional circuit 
d’anada i tornada fins a la po-
blació de Sant Martí de Tous. La 
prova va estar organitzada per 
Ocisport, CAI triatló Petromi-
ralles i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada 2019 
candidata a CIUTAT EURO-
PEA DE L’ESPORT.
Cal destacar la brillant actua-
ció de tot el CAI Petromiralles, 
amb una gran participació dels 
duatletes locals, dominant les 
classificacions per equips tant 
femení com masculí, on tots 
dos van quedar en 1a posició.
A nivell individual destaquem 
la gran actuació de l’Albert Mo-
reno que va ser el guanyador 
absolut i l’Anna Noguera va 
quedar en 2a posició, només 
superada per l’Anna Godoy. 
També va destacar l’actuació de 
l’Assumpta Castelltort  que va 
quedar en 2a posició V2F.

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

La secció d’escacs del CT 
la Pobla de Claramunt 
reprèn l’activitat 

ESCACS / LA VEU 

Des de fa uns anys, el 
Club Tennis La Pobla 
de Claramunt disposa 

d’una secció d’escacs, la qual va 
ser creada per un grup de po-
blatans seguidors d’aquest me-
ticulós i exigent esport.
Després d’una parada, la sec-
ció reprèn l’activitat, i ho fa 
competint a la Lliga Catalana, 
a Tercera Provincial, Grup V.  
Actualment ocupa la tercera 
posició, a només un punt del 
primer classificat, l’Igualada 
B, just el contrincant de la se-
güent jornada, duel clau per les 
aspiracions d’ambdós equips.
Des del mes de gener fins a 
març, el C.T.Pobla s’enfrontarà 
als 8 equips restants de la seva 
categoria, i quan ho fa com a 
local, els partits es disputen 
a les instal·lacions del mateix 
club  els diumenges al matí.
Els resultats fins a la data han 
sigut els següents: 
Ronda 1: Santpedor  0 – 4 
C.T.Pobla / Ronda 3: Vilafran-
ca  0 – 4 C.T.Pobla / Ronda 4: 
C.T.Pobla 1 – 3 Ateneu Igua-
ladí
Es jugadors de la secció d’es-
cacs del C.T.Pobla son: Toni 
Mabras, Manel Torres, Juan 
Llorente, David Zumel, Carlos 
Pérez i Josep Sabater.
Es pot seguir l’evolució de 
l’equip mitjançant el portal de 
la Federació Catalana d’Escacs 
o als mitjans del mateix club.



Cadet femení.

VÒLEI / LA VEU 

El passat dissabte el Jor-
ba Solà Sènior Masculí 
de l’Igualada Vòlei Club 

va rebre al  pavelló  de les Co-
mes al AE Sandor Amateur. El 
partit va acabar amb un mar-
cador de 3 sets a 0 (25-23/25-
19/25-22) favorable als locals. 
Els de l’Anoia sumen tres vic-
tòries consecutives en la lliga 
d’ascens a primera catalana. 
Els de casa van dominar el 
partit amb una gran defensa 
i un contraatac molt dur, que 
els va permetre sumar molts 
punts.
El pròxim partit serà el dissab-
te a les 18:00 hores, els de l’IVC  
es desplacen a la pista de l’Es-
cola Orlandai.
El Sènior Femení aconsegueix 
la victòria a casa del Terrassa, 
per un 0-3 i una bona progres-
sió de les igualadines aconse-
guint un 9 de 9, consolidant-se 
com a colíder amb el Vilano-
va, el dissabte rebran el AEE 
Montserrat a les 18:00 a les 
Comes.
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Tercera victòria consecutiva del sènior masculí 
de l’Igualada Vòlei Club

L’Handbol Igd torna a 
guanyar i segueix a un 
punt de la primera plaça

El SFB perd un partit amb una 
puntuació molt igualada da-
vant el Canet amb uns parcials 
de 24-26, 24-26, 25-19, 25-23 i 
11-15 on els errors no forçats 
han acabat decantant el mar-
cador. La setmana que ve van a 
Blanes a jugar.
El XP rebrà el Sabadell dissabte 
a les 20:00 hores.

Equips base
El Juvenil Masculí perd con-
tra pronòstic contra el Barbe-
rà, l’aturada de dues setmanes 
sembla que ha acumulat molta 
tensió per iniciar la segona vol-
ta amb bon peu. En un inici de 
partit espectacular dels iguala-
dins, que van capgirar el Barbe-
rà, va llastrar l’equip amb nervis 
i desconfiança que els va ficar al 

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Ahir dijous dia 22 a la 
tarda-vespre es pre-
sentava a la seu de 

MRW de l’Hospitalet de Llo-
bregat, l’equip de ral·lis que 
aquesta empresa patrocina en 
el Campionat d’Espanya de 
Ral·lis de Terra d’enguany.
Seran dos equips formats per 
l’igualadí Pep Basols de Moto 
Club Igualada copilotat pel 
barceloní Xavi Amigó i el pilot 
del Vallès Edu Forés copilotat 
per l’igualadí David Usón de 
Moto Club Igualada. Tots dos 
equips amb Citroén DS3 R5.
També dins l’equip però amb 

Els igualadins Pep Basols 
i David Usón a punt pel 
CERT 2018

HANDBOL / LA VEU 

Partit difícil i dur pel 
Finques Argent Hand-
bol Igualada, ja que la 

victòria era molt important. 
La jornada anterior l’equip 
va perdre a casa del Valldo-
reix el lideratge de la lliga i 
era molt necessari  no perdre 
aquest partit per poder conti-
nuar amb l’opció de recuperar 
aquesta primera posició que 
actualment lidera el SA Súria a 
tant sols un punt de l’Igualada.
El partit ha estat molt igualat, ja 
que tot i que el Finques Argent 
Handbol Igualada ha lluitat 
molt per marxar en el marca-
dor de l’Handbol Poblenou, no 
ha pogut mai deixar-lo enrere, 
tot el partit la diferència ha es-
tat mínima, a la primera part el 
resultat ha acabat molt ajustat, 
un 12 a 11 que no donava cap 
respir per la segona part.
La represa de la segona part ha 
estat un mirall de la primera, la 
defensa del Poblenou no tenia 
cap forat i els golejadors igua-
ladins es trobaven amb un mur 
molt difícil de traspassar. Al mi-
nut 25 d’aquesta segona part el 
resultat era 20 a 19 i els nervis 
als dos equips eren evidents.
La igualtat era total i només un 
error decantaria el resultat, els 
últims 5 minuts han estat de-
cisius, l’Igualada ha jugat amb 
sang freda i estudiant molt bé 
cada jugada ha aconseguit arri-
bar al minut 29 amb un resultat 
de 22 a 21, l’Handbol Poblenou 
amb la pilota al seu poder po-
dia empatar el partit en l’últim 
atac però amb una aturada es-
pectacular del porter iguala-
dí Carles Serra en els darrers 
segons, aquest passa la pilota 
als atacants igualadins i en un 
contraatac molt ràpid l’Hand-
bol Igualada aconsegueix mar-
car el gol definitiu i deixar el 
resultat de 23 a 21.
Partit com hem dit molt difícil 
però que l’Igualada ha pogut 
superar i recuperar la confian-
ça per lluitar pel 1r. lloc. Cada 
partit és una final, es qüestió de 
lluitar molt i no donar mai cap 
partit per perdut, i l’actitud de 
l’equip és aquesta.
Entrenats per Pol Cantero, van 
jugar:
Porteria: Carles Serra (14 atu-
rades) , Eric Plaza (reserva). A 
la pista: Oscar Visa (6), David 
Cubí (3), Josep Lluis Àlvarez, 
Rubén Àlvarez, Sergi Gar-
cia(6), Marc Vilches (2), Manel 
Muñoz(1), Roger Calzada, Es-
teban Lezama (2), Jordi Grado 
(1), Adrià Suero (2).

pou. Esperem aprendre la lliçó i 
encarar més segurs els pròxims 
partits, jugaran diumenge a la 1 
a Vall d’Hebron.
El Juvenil Femení perd davant 
el Molins negre per un 1-3, en 
un partit que les igualadines no 
van reaccionar fins que es van 
trobar contra les cordes, gua-
nyant el 3r set demostrant que 
quan s’hi posen són capaços 
de competir, la setmana que ve 
descansen.
Per la seva part les Cadets si que 
van doblegar al Molins per un 
3-0, amb facilitat i bon joc que 
ens tenen acostumades aquestes 
jugadores. Cal comentar la lesió 
de la jugadora Marta Ortínez 
que el club desitgem que aviat 
torni a pista. També descansen 
aquest cap de setmana.
Les Infantils perden 1-3 contra 
el Cubelles però en un partit 
molt ajustat com reflexa el mar-
cador 25-23/26-28/17-25/20-
25, bon treball de concentració i 
felicitem per l’esforç realitzat. La 
pròxima setmana es desplacen 
a Vilanova i la Geltrú.5-25-23/2

l’objectiu posat en el mundial 
de ral·lis dins el WRC2, hi ha 
el pilot del Vallès Nil Solans 
copilotat per Miquel Ibañez 
amb Ford Fiesta R5 que aquest 
cap de setmana ja va partici-
par en el ral·li Suècia com a 
test de cara el seu debut oficial 
en el proper ral·li Mèxic. 

Calendari CERT 2018
9/10 Març. Rally Lorca
6/7 Abril. Rally Pozoblanco
27/28 Abril. Rally Lanzarote
25/26 Maig. Rally Galicia
30/1 Setembre. Rally Cervera
21/22 Setembre. Rally Navarra
2/3 Novembre. Rally Granada

Empat dels igualadins 
amb el Sant Adrià “B”

WATERPOLO / LA VEU 

El passat dissabte 17 de 
febrer els waterpolistes 
de la categoria absoluta 

masculina del CNI va jugar 
contra l’equip de Sant Adrià B 
amb un resultat final de 8-8.
Al primer quart, l’equip igua-
ladí va saltar a l’aigua de for-
ma segura. El bon treball en 
defensa va fer que l’equip de 
Sant Adrià hagués de finalit-
zar les jugades des de fora, des 
dels 5 metres. Però en canvi, 
en l’atac, els nostres jugadors 
no sentien les mateixes sensa-
cions ja que els costava molt 
acabar les jugades. Aquesta 
situació es va produir durant 
tot el partit, fent que no fos 
un joc de gaire intensitat. Mi-

nuts abans d’acabar el partit, 
l’àrbitre va xiular una expulsió 
en contra de l’equip del CNI, 
facilitant així que l’equip local 
marqués un gol i el partit que-
dés amb un empat de 8-8 al 
marcador i fent que l’Igualada 
perdés la oportunitat de gua-
nyar el partit.  
Parcials : 1-1, 0-2, 4-2, 3-3
Alineació CNI : D.Honto-
ria(porter), E.Noguera(1), 
A.Boix, J.Burgues(1), K.Ca-
sado, J.Soler, Q.Vilarrubias, 
T.Mallofré, P.Perez, M.Badia, 
D.Pelejà(2), X.Plomo(4), P.
Gomez(porter) i com a entre-
nador M.Tolosa 
El proper partit serà dissabte 
24 a la piscina municipal de 
Les Comes contra el Club Na-
tació Olot a les 19:45h
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Podi per l’Igualada CG Aula a la 1a 
fase de Copa Catalana
GIMNÀSTICA / LA VEU 

Diumenge es va cele-
brar a Santa Coloma 
de Farners la 1ª fase 

de Copa Catalana del nivell 
VII.
Quatre gimnastes del club 
igualadí hi varen participar, 
en categoria benjamí mans 
lliures Arlet Oliva que s’alçà al 
podi amb la medalla de bron-
ze, en categoria aleví cèrcol va 
ser el torn per la Gina Castell-
tort classificada en 7a posició 
i Paula Salas 16a, en categoria 
juvenil i aparell maces Maria 
Ibós va ser 25a.
Aquesta fase era el primer 
contacte amb el tapís aquesta 
temporada per aquestes jo-

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

ves gimnastes que lluitaran 
el proper quatre de març per 
aconseguir una plaça per al 
campionat d’Espanya que se 
celebrarà al mes d’abril a Gua-
dalajara.
Aquest diumenge vinent, serà 
el torn per a les gimnastes de 

Copa nivell VI també a Santa 
Coloma de Farners, i a Santa 
Margarida de Montbui, el torn 
per a les escolars i gimnastes 
d’open, on el club estarà repre-
sentat per 60a de gimnastes, 
molta sort per a totes elles.

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Es va celebrar el passat 
dissabte a Vic, la primera 
fase de la Copa Catalana 

de gimnàstica artística femeni-
na, per la categoria de Base 1 a 
Base 5. El club igualadí Anoia 
Club Gimnàstic, va estar repre-
sentat per un equip de Base 1 
petites, gimnastes de l’any 2011, 
format per Carla Maria Jordan, 
Mia Rodríguez i Paula Casado, 
un equip de Base 1 grans, gim-
nastes de l’any 2010, format per 
Marina Bertran, Mia Muñoz i 
Raquel Granados, i finalment 
un equip de Base 3 mitjanes, 
gimnastes del 2007 i 2008, 
format per Laís Canet, Maria 
Farré, Mariona Puig i Núria 
Pelfort. Totes han desenvolupat 
excel·lents exercicis, i l’equip de 
Base 1 grans, va obtenir la pla-
ta en la classificació per equips. 
Cal destacar també les puntua-
cions de les gimnastes de base 
1 petites, Carla Maria Jordan 
que va quedar setena i Mia Ro-
dríguez que va quedar novena, 
a l’aparell de terra. De Base 1 
grans destaquem, Marina Ber-
tran que va quedar novena a 
l’aparell d’asimètriques i dècima 
primera a la classificació indivi-
dual general, i Raquel Granados 
que va quedar vuitena a l’aparell 
de terra i dècima cinquena en la 

classificació individual general. 
En la categoria de Base 3 mit-
janes hi havia un total de 135 
gimnastes d’arreu de Catalunya, 
i cal destacar la puntuació de 
la Mariona Puig que amb un 
9.300 va quedar trigèsima nove-
na a l’aparell de terra. Totes han 
treballat molt i molt bé per ar-
ribar en aquest nivell a la Copa 
Catalana, felicitem les atletes i 
les seves entrenadores, les tèc-
niques Alícia Borrega i Juliana 
Botelho. 
D’altra banda, 10 gimnastes 
de l’Anoia cg, van competir el 
mateix dissabte a Gelida, en la 
tercera jornada del Consell es-
portiu del Baix Llobregat, que 
va ser la primera de la tempora-
da per la categoria alevina. Van 
ser les gimnastes, Aina Leonés, 
Clàudia Costa, Clara Sevilla, 
Clara Miserachs, Júlia Bisbal, 
Martina López, Noa Alamo, 
Noa Guillem, Paula Arrevola i 
Selma Valls. Va estar la prime-
ra competició per a 6 d’aquestes 
gimnastes que van entrar en el 
món de la gimnàstica el setem-
bre del 2017, totes han realitzat 
un molt bon paper representant 
Igualada i la comarca de l’Anoia. 
Felicitats a les gimnastes i tam-
bé a la seva entrenadora, Lisa 
Santa. 

Plata per l’Anoia CG a 
la Copa Catalana

El CG Òdena participa al IV Trofeu 
de Carnaval a Vilanova del Camí
GIMNÀSTICA / LA VEU 

El Club Gimnàstic Òdena 
el passat diumenge 4 de 
febrer va participar al IV 

Trofeu de Carnaval a Vilanova 
del Camí amb13 nenes en mo-
dalitat individual i 2 conjunts. 
Totes les nostres gimnastes, les 
quals van participar per pri-
mera vegada com a club a ni-
vell escolar, van realitzar bons 
exercicis, agafant experiència i 
seguretat a la pista. A més, to-
tes elles van guanyar el premi a 
la disfressa més ecològica. 
Les gimnastes participants van 
ser: 
En prebenjamí, Emma García i 
Gala Lozano. 
En Benjamí, Ivette Lozano, 
Sara Palacios, Abril Pedrol i 
Leyre Méndez. 
En Aleví, María Contreras i 

Ainoa Lozano. 
En infantil, Erika Llenas, Núria 
Piñol, Judith Serra, Paula Lle-
nas i Núria Regordosa 
El conjunt I´m feeling good 
format per Judith Moreno, 
Jana Miquel, Judith Serra, 
Erika Llenas i Ainoa Lozano i 
el conjunt Soda Pop format per 
Carla Jurado, Paula Molas, Nu-

ria Regordosa, María Contre-
ras i Paula Llenas van pujar al 
primer i segon esglaó del podi 
respectivament. 
El club està molt content amb 
la bona feina de les gimnastes 
i les entrenadores i us volem 
animar a continuar millorant 
cada dia. 



Marc Sánchez i Cora Salas (CAI), sots 
campions d’Espanya Absoluts
ATLETISME / LA VEU 

Vuit atletes del CAI van 
participar en aques-
ta competició, que va 

comptar amb la participació 
de les primeres figures de l’at-
letisme estatal, i que era una 
de les darreres ocasions per 
assolir la mínima per al Mun-
dial indoor de Birmingham 
(Gran Bretanya). Les proves 
es van poder seguir en directe 
per Teledeporte.
Marc Sánchez assolia la meda-
lla d’Argent en el Salt d’Alçada 
masc., amb un millor intent 
de 2,16 m., a 2 cm. de la seva 
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FUTBOL / LA VEU 

Molt van haver de 
suar els barcelo-
nins per poder 

derrotar als blaus que van 
fer un esplèndid partit. Un 
superb gol de Jordi Toribio 
avançà als igualadins passat 
el primer quart del primer 
temps, quasi de mig camp 
i veient al porter local, que 
sortí de l’àrea a collir flore-
tes. No oblidem que es trac-
ta de l’equip líder, que millor 
forma i millor futbol ofereix, 
per el que no tardaren massa 
en empatar el matx, arribant 
al descans amb l’Igualada al 
marcador.
En la segona meitat, en els 
minuts inicials els mariners 
aconseguiren avançar-se en 
el marcador, amb certa for-
tuna i amb l’ajuda del col·le-
giat, que va agafar la granera 
i començà a escombrar cap 
a casa, francament lamenta-
ble els arbitratges en aquesta 
seu, any rere any, continua 
“l’arbitratge de la marmota” 
i malgrat les dificultats, van 
ser els blaus qui collaren als 
boquerons, que van acabar 
demanant l’hora al col·legi-
at. 
Cal destacar l’esportivitat 
d’ambdós equips i el debut a 
les files blaves d’Alexis Tor-
res que va fer un magnífic 
debut i a ben segur donarà 
aire a l’equip blau.
Per els igualadins van ju-
gar: Diego, Sevilla, Vicens, 
Pau, Calsina, Toribio, Mas-
sip, Farré, Solís, Sergi, Cos-
ta, Xavi Moyes, Alexis, Xavi 
Cantarell, a la banqueta Ra-
monet. La propera jornada 
els blaus rebran a Les Comes 
a l’Olesa de Montserrat. 

L’AVI posa contra les 
cordes el líder de la 
categoria, el Barceloneta

millor marca en la prova, en 
una sensacional actuació de 
l’igualadí.  El canari Simon Si-
verio va ser el guanyador de la 
prova.
Cora Salas assolia també el 
sots campionat estatal en el 
Salt de Llargada, amb 6,20 m., 
a 3 cm. de la seva millor marca 
en la prova, actual Rècord de 
Catalunya indoor, igualment 
en una pletòrica actuació de 
l’atleta del CAI.  Fatima Dia-
me - Valencia Esports - va ser 
la campiona estatal.

NATACIÓ / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
del 17 al 18 de febrer, 
s’ha disputat el VI 

Campionat d’Espanya Júnior 
i Infantil a la piscina del Parc 
de l’Oest d’Oviedo. El neda-
dor del Club Natació Igualada 
Alex Varea hi ha participat en 
la categoria júnior seleccionat 
per la Federació Catalana on 
s’ha proclamat campió d’Es-
panya amb la selecció catala-
na.
Les proves que ha nedat i els 
resultats són els següents:
1a. posició als 100m. braça
4a. posició als 200m. braça
8a. posició als 100m. papallo-
na 
2a. posició en 4x100 estils
Aquest campionat ha batut rè-
cords de participació,  ja que 
hi ha competit les 17 Comu-
nitats Autònomes i 583 neda-
dor@s.

Álex Varea participa al 
Campionat d’Espanya 
per Federacions 
Autonòmiques

El CN Igualada celebra 
dilluns l’Assemblea 
General de Socis

L’infantil femení del CAI, campiones 
de Catalunya en Pista Coberta
ATLETISME / LA VEU 

L’equip Infantil fem. del 
C.A.Igualada Petromi-
ralles/Dental Igualada, 

es van proclamar brillantment 
Campiones de Catalunya Sub-
14 per Clubs en Pista Coberta 
dissabte passat, a Sabadell.  Les 
anoienques s’imposaren en una 
pletòrica actuació, amb 107 
punts, per davant de l’Avinent 
Manresa, 2es. amb 99 punts, i 
del C.E. Penedès, 3eres. amb 87 
punts, en aquesta competició 
entre els 12 millors clubs cata-
lans classificats.  
Individualment cal ressaltar, 
entre la gran actuació global 
de les joves del CAI, les victò-
ries de Carla Bisbal en els 1.000 
m.ll. amb 3’01”88, rècord dels 
Campionats, de Nuria Moix en 
60 m. tanques amb 10”10, de 
Mar Buchaca en Alçada amb 
1,38 m. i d’Alba López en Llar-
gada amb 4,63 m. Foren també 

1eres. les components del relleu 
de 4 x 200 m. amb Mar Bucha-
ca - Alba Cerro - Alba López i 
Núria Moix, amb 1’53”98.

L’Equip Sub-14 masc. del CAI 
Petromiralles/Dental Iguala-
da, 4ts classificats
Els components de l’equip In-
fantil masc. del CAI Petromira-
lles/Dental Igualada van assolir 
una meritòria 4a posició final, 
amb 96 punts, també al Camp. 

de Catalunya Sub-14 guanyat 
per l’A.A. Catalunya amb 122,5 
punts, seguits de l’Avinent Man-
resa, 2ns. amb 118 p. i del Mun-
tanyenc St. Cugat, 3rs. amb 112 
punts, en aquesta competició 
entre els 12 millors clubs cata-
lans classificats.      
Individualment  van sobresor-
tir les victòries d’Ian Queraltó 
en salt de perxa, amb 2,70 m., i 
de Rubén Sánchez en llargada, 
amb 4,68 m.. 

Rècords d’Igualada de Marc Sànchez i 
Guillem Carner
ATLETISME / LA VEU 

Els atletes del  C.A. Igua-
lada Petromiralles Marc 
Sànchez i Guillem 

Carner, van assolir  2 nous 
Rècords d’Igualada Absoluts 
en les proves respectives del  
Meeting Internacional d’Atle-
tisme de Catalunya, que amb 
organització de la FCA es va 
dur a terme el dimarts 13/02 
a Sabadell.  Va sobresortir la 
millor marca mundial en els 

3.000 m.ll. fem. amb 8’31”23 
assolida per l’etíop Genzebe 
Dibaba, entre altres grans ac-
tuacions  i registres.
Hi van participar 6 atletes del 
CAI Petromiralles, sobresor-
tint els Rècords d’Igualada 
assolits per Marc Sànchez, 3r  
amb 2,18 m. en el salt d’alçada, 
superant els 2,16 m. que com-
partia amb Xavier Brunet (In-
tegra-2) des del passat 14 de 

gener, i també el de Guillem 
Carner, guanyador de la final 
B dels 800 m.ll. amb  1’51”98, 
superant els 1’52”52 del ma-
teix atleta, del 4 de març 2017 
a València.
Robert Díez era 4t en salt de 
llargada amb 6,89 m., i Hèctor 
Ramos 5è en el salt d’alçada 
amb 2,05 m., en aquesta reu-
nió internacional d’alt nivell 
en pista coberta.

NATACIÓ / LA VEU 

Aquest dilluns 26 de 
febrer la Junta Direc-
tiva del Club Natació 

Igualada convoca a tots els 
associats a l’Assemblea Ge-
neral Ordinària de Socis a les 
19:30h. en primera convoca-
tòria i a les 20:00h. en segona 
convocatòria  a la Sala d’Actes 
de les instal·lacions del Patro-
nat d’Esports (Les Comes).

Dos igualadins a la 
trobada de detecció de 
talents de taewkondo

TAEKWONDO/ LA VEU 

El dissabte 17 de febrer 
2 esportistes Igualadins 
Judith Fei Gonzalez, i 

Oscar Martinez del TKD Gui 
han estat escollits en la 1ª Tro-
bada de detecció de talents per 
a tots els clubs de la delegació 
de Barcelona, Vallès Occiden-
tal, Baix Llobregat, Anoia i  
Garraf per entrenar al CAR de 
Sant Cugat.



L’equip Pallares-Ixcor-
Tem participa a les 
curses de Girona i St. 
Pere de Ribes

Cinc anoienques, a les semifinals del 
Campionat d’Espanya de futbol femení

FUTBOL / LA VEU 

Les jugadores igualadines 
Mariona Garcia Dalma-
ses, Laura Mas Beren-

guer i la masquefina Aroney 
González Barco van jugar el 
cap de setmana passat la 1a 
fase del Campionat d’Espa-
nya amb la Selecció Catala-
na sub-16 de futbol.  Les tres 
jugadores havien jugat jun-
tes en temporades anteriors 
a les files del CF Igualada. 
La sub-16 catalana va jugar 

El montbuienc Nacho 
Fajardo guanya l’estatal 
d’esquaix S15

ESQUAIX / LA VEU 

Gran cap de setmana 
d’esquaix pels anoiencs 
desplaçats a Madrid, 

ciutat que va organitzar el cam-
pionat d’Espanya S11 i S15.
En especial, gran cap de set-
mana pel montbuienc Nacho 
Fajardo que va guanyar la ca-
tegoria de S15, no sense difi-
cultat primer guanyant 1/8 de 
final Jorge Carretero, a quarts 
a Joel Eransus, a semis després 
d’un igualadíssim partit de 3-2 
salvant pilotes de partit davant 
Álvaro Martín i a la final da-
vant el murcià de San Pedro del 
Pinatar, Adrián Gracia.
En la mateixa categoria, molt 
bon resultat del també anoienc 
Nil Aguilera que va desprès de 
guanyar a Pablo Merino a 1/16 
va cedir vuitens davant Pablo 
Antolín. En el quadre per llocs 
va guanyar a Lluís Bori i Roger 
Ortega però va cedir amb Jor-
di Carretero en el partit pel 9è 
lloc.
El capelladí Jordi Colom no va 
tenir gaire sort caient en el par-
tit de 1/16 amb Cristian Do-
mínguez per acabar finalment 
20è en el quadre per llocs.
Finalment la Montse Fajardo 
també va tenir una destacada 
actuació quedant en 6è lloc fi-
nal, guanyant a 1/8 a Lin Chen 
però caient a quarts davant la 
campiona Noa Romero del 
Sant Andreu. En el quadre per 
llocs va guanyar Michelle Que-
vedo però va cedir amb la gi-
ronina Ona Blasco pel 5è lloc 
final.
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Cara i creu de l’Anoia Rugby a la lliga
RUGBY / LA VEU 

Nova victòria de les 
Hipofúries (11-31) al 
camp de Les Oliveres 

(Santa Coloma de Grame-
net).
Després de la victòria a casa 
(Les Comes) contra el CEU, 
el conjunt femení (format per 
jugadores de L’Anoia Rugby 
Club i del Rugby Club Marto-
rell) s’emporta una nova vic-
tòria com a visitant. Durant 
els 80 minuts amb marcador 
a favor, les Hipofúries han 
defensat el partit oferint molt 
bon joc. Han pogut recuperar 
pilotes en jugades de melé, 
han format una bona defen-
sa, i han sabut desplegar joc 
obert amb bona comunicació 
entre jugadores davanteres i 
mig de melé. La continuïtat 
del joc ha estat clau per avan-
çar metres i poder arribar a 
la línia de marca fins a 5 ve-
gades, afegint els punts de 3 
transformacions. Les Partisa-
nes han fet una marca i han 
sumat 6 punts més gràcies a 
dos xuts a pals. Així doncs, el 
resultat final ha estat d’11-31, 
deixant les Hipofúries 4es a la 
classificació.
El dissabte vinent, nova jor-
nada de la Lliga Kopparberg 
al camp de L’INEF Lleida, lí-
ders en la classificació.
A Tercera Catalana, l’equip 
masculí es desplaçava fins a 
Manresa per disputar el par-
tit corresponent a la cinque-

dissabte contra Extremadu-
ra empatant 2-2 i diumenge 
contra Navarra guanyant 4-0, 
tancant la primera fase amb 
4 punts. L’Aroney va obrir el 
marcador en els dos partits. 
Pel que fa a la Maria Ortíz 
(Igualada, 2001) i la Jana Ma-
rimon (Igualada, 2000), totes 
dues actuals jugadores del 
CF Igualada van jugar amb 
la  Selecció Catalana sub 18 
femenina que ha fet un ple de 

victòries en les dues fases del 
Campionat d’Espanya, dispu-
tada a Vilafranca del Penedès 
la primera, i a Santa Perpètua 
de Mogoda la segona. Amb 4 
partits guanyats, 14 gols a fa-
vor i cap en contra  s’ha clas-
sificat directament per a la 
semifinal del Campionat d’Es-
panya. En principi, està previst 
que aquesta fase tingui lloc del 
5 al 8 d’abril en seu encara per 
determinar. 

na jornada de la segona volta. 
A les 11:30h els hipopòtams 
van sortir a gaudir d’un partit 
amb sol i fang, “com als hipo-
pòtams més els hi agrada” tal 
com va dir el capità de l’Ano-
ia a la xerrada de motivació 
abans de començar el partit.
Malgrat això i el bon inici 
dels visitants que van deixar 
escapar més d’una oportuni-
tat d’assaig van acabar la pri-

mera part amb un marcador 
bastant desfavorable.
Ja a la segona, les coses no van 
canviar i el Manresa va seguir 
arribant sota pals. Els hipo-
pòtams no van poder fer-hi 
res i el marcador final va ser 
de 52-0 que reflecteix el que 
es va viure dins el camp, on 
les importants baixes a l’Ano-
ia van ser una de les causes 
d’aquest resultat.

Nova jornada de l’equip 
“B” de  l’Igualada
BITLLES CATALANES / LA VEU 

El passat diumenge 18 de 
febrer els jugadors de l’ 
equip B es van desplaçar 

a Miralcamp de la província de 
Lleida a jugar  la novena jor-
nada de lliga, guanyant als dos 
partits amb els següents resul-
tats: Miralcamp 328 Igualada B 
341 i el segon 359-362

BTT / LA VEU 

L’equip del 73 va ser pre-
sent a la XXV cursa de  
Sant Pere de Ribes.

Ens van preparar 2 recorreguts, 
un curt de 25km/600m+ que el 
va guanyar en Sebastian Uroz 
demostrat un bon estat de for-
ma. Pel que fa a la cursa llar-
ga de 47Km/1500m+, ens van 
preparar un circuit bastant dur 
i en el que les darreres pluges 
va quedar un circuit distret a 
les zones tècniques de pedra.
En una pujada inicial asfaltada 
en el que  Raúl Rubio estirava 
del grup capdavanter i en el 
que a la riera tècnica els 3 tops 
liderat per Javier Jurado, Pla-
nas i Jose López van posar un 
puntet mes a les pedres mulla-
des on Jaju va tenir una punxa-
da a la seva roda davantera i no 
va poder acabar la cursa.
En definitiva una cursa exigent 
i tècnica, que va guanyar Al-
bert Planas i on els corredors 
vestits de 73 Factory van fer els 
següents resultats:
Raul Rubio 8è, Enric Forn 12è, 
Dylan Qüer 22è, Marc Grau 
26è i David Pallarès que inten-
ta agafar el puntet de forma un 
altre cop el 39è. 
L’equip també va ser present 
aquest cap de setmana a la 
“Girona MTB Challenge Seri-
es”, cursa esponsoritzada per 
Specialized, a la localitat de 
Sant Gregori en un recorregut 
espectacular ple de corriols i 
senders amb 80Km i 1700m+ i 
amb una parrilla de luxe a línia 
de sortida.
La cursa la va guanyar Jofre 
Cullell del Megamo Factory. 
En el top20 un 73 entre els mi-
llors, en Josep Ramon Monta-
ner, fent una excel·lent cursa 
de inici a fi. En 61a posició en-
trava en Eric Castelló després 
d’una forta caiguda deixant 
el seu casc ben distret. El 78è 
entrava el petit dels Rigol, en 
Joan, agafant ritme pels seus 
objectius de l’any. En Joan Ba-
dia va fer top15 en M50, de-
mostrant que comença molt 
bé l’any.
I la fèmina Irene Martínez feia 
una excel·lent 8a posició en fe-
mines, i mica en mica agafant 
bones sensacions per aquesta 
temporada.
Per equips en Bernat Canye-
llas i Josep Enric Farriol fent 
duo, rodant en posicions de 
podi, però una petita averia 
d’en Berni els va fer retrocedir 
en una meritòria 4a posició.
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23 DE FEBRER

- Inauguració del Fineart Igualada 2018
A les 18.30h a la sala gran del Museu de la Pell

- Visita comentada a l’exposició “Seda de caballo” 
per Fernando Castro Florez, comissari de l’exposició
A les 19:30h a la sala gran del Museu de la pell

24 DE FEBRER

- Visita comentada a l’exposició “Desconstructi-
vismes” per Raúl Guillamon
A les 12 del migdia a Artèria

- Inauguració del de l’exposició del Mercat de la 
Masuca. Premi Ciutat d’Igualada Procopi Llucià.
A les 13:30h al Mercat de la Masuca

27 DE FEBRER

- Projecció del documental “Toni Catany. El temps 
i les coses” de Cesc Mulet.
A les 20:00h. a l’Ateneu Cinema.

A
G

EN
D

A
 D

’A
C

T
IV

IT
A

T
S

LA COTONERA 
Elisava - (s)pace 
Escola d’Olot - Escriure el passat 
Escola Groc - 
Elogi del cos arquitectònic 
Escola universitària ERAM - 
La sensualitat de les esquenes 
Fotoespai B.C.I. - Treball de l’alumnat 
del curs 2016 - 2017
Gaspar Camps- L’autoretrat 
Gris Art - Mansiyún 
Institut d’Estudis Fotogràfics de Cata-
lunya- Re-habitar i Dissonància ani-
mal 
Leandre Cristòfol de Lleida - 
Microgeografies planetàries 
Rafael Vilarrubias- Fotoperiodisme a 
la rereguarda (1936-1939)
Tecnocampus - Fotografia documen-
tal a Tecnocampus 

EL FOMENT 
En clau de gènere: negre i femení en 
clau de gènere:

ADOBERIA BELLA 
Marc Javierre - Kohan weapons 

LES COTXERES DELS 
MOIXIGANGUERS
Col·lectiu Fort- Amunt i finet 
Queralt Aloy Oller - Universos 

CAL PANTOMÈNIA 
Siscu Gonzàlez i Carles Ramos -Tribus 
d’Angola 

LLEGIM 
Concurs instagram Fineart, a la xarxa 

CELLER I MOLÍ D’OLI DE 
L’ANTIC SINDICAT DE 
VINYATERS D’IGUALADA 
Núria Faig - Mirades, viatge màgic al cor 
d’Àfrica 

NIVELL 46
Adriana Olsina- Arbres singulars 

ARTÈRIA
Raúl Guillamón - Deconstructivismes 

KIOSK DEL REC 
Quim Dasquens- Faules

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA 
D’IGUALADA AFI 
Trofeu pell

CAL BLAIET 
Rubén Lucía - Elena i els animals 

PORTAL DEL LLEVADOR Gabriel Brau 
- Jazzlights 

L’EMPREMTA
Gilbert Garcin - Un món de somni 

RECTORIA DE SANTA MARIA 
Roger Grasas - Haaretz Hamuvtahat 

BIBLIOTECA CENTRAL
Jordi Camins - Antàrtida, gel més enllà 
de la fi del món 

MERCAT DE LA MASUCA Premis Ciu-
tat d’Igualada de creació artística - Els 
surma, de José Beut 

SOMIATRUITES
Ignasi Raventós - Barcelona sota la 
seva llum 

ESCOLA PIA 
Afosants - Els nostres carrers. Street-
photo 
Francat - Abans del rellotge 

L’ADOBERIA
Koen Suidgeest - Costures a flor de pell 

SALA MUNICIPAL D’EXPOSICIONS 
Joan Colom - Nens del Raval 

MUSEU DE LA PELL 
Arxiu - Fem esport... Fem arxiu 
Bosco Mercadal Moll - Petites coses 
Jordi Camí - Esclaus del contraban 
José Beut - Suri people 
José Luis Espinoza- Desesperadament inerts
Judith Prat - Espoli 
Manuel Vilariño - Seda de cavall 
Maria Teresa Closas - Geometria urbana
Marta Fàbregas, Marc Vidal - Trobades 
en una cadira 
Paula R. Feito - Fotografia del subcons-
cient 
Quim Farrero - Don’t forget ‘93 
Sandra Balsells - Batecs de llum 
Xavi Bou - Ornitografies

LES EXPOSICIONS

FOTOGRAFIA / LA VEU 

Avui divendres, a dos 
quarts de 7 de la tarda 
tindrà lloc la inaugu-

ració del Fineart 2018 en un 
acte a la sala gran del Museu 
de la Pell.
Durant tres setmanes en 23 
espais i sales d’exposicions de 
la ciutat es podran visitar ex-
posicions fotogràfiques.
Aquesta és la sisena edició 
d’aquest festival de fotografia 
que està esdevenint una refe-
rència en el món de la imat-
ge. 45 fotògrafs, 10 escoles de 
fotografia i 2 col·lectius seran 
els protagonistes de l’esdeveni-
ment. Aquesta edició compta-

rà amb fotògrafs provinents de 
Mèxic, Països Baixos, França i 
de diversos indrets de l’estat 
espanyol, a més de fotògrafs 
catalans.
Les escoles de disseny i foto-
grafia catalanes també conti-
nuen apostant pel Fineart.
FineArt Igualada s’ha con-
solidat com un referent en 
els circuits fotogràfics a ni-
vell estatal. Aquesta iniciati-
va va sorgir l’any 2012 de la 
mà de l’Agrupació Fotogràfi-
ca d’Igualada i l’Ajuntament 
d’Igualada. L’objectiu princi-
pal de FineArt és el d’apropar 
la fotografia a tots els públics, 
dinamitzar els locals on es 
duen a terme les exposicions 

i obrir Igualada com a ciutat 
fotogràfica i de disseny.
El foment de la creació artís-
tica a través de l’art fotogràfic 
també és una de les finalitats 
de FineArt, així com el fet de 
donar a conèixer la fotografia 
als centres educatius i obrir les 
portes a escoles de fotografia, 
arts i disseny perquè mostrin 
els seus projectes.
Els espais d’exposició són molt 
variats: escoles, el mercat mu-
nicipal, equipaments muni-
cipals i/o culturals, antigues 
fabriques i locals que actual-
ment es troben desocupats. 
Durant els dies de FineArt es 
transformen en espais efímers 
on s’exposen les obres. 

Comença el Fineart 2018



CLUB DE LECTURA

EDUARD CREUS

“Herois” de Bruce Meyer

Aquesta setmana canviem de gènere. Deixem la 
narrativa momentàniament aparcada i obrim 
la porta a l’assaig. El llibre de què parlaré avui, 

tot i que ja he dit que és un assaig, està estretament 
lligat amb la ficció. En aquest llibre, el seu autor Bru-
ce Meyer planteja la pregunta de qui van ser aquells 
extraordinaris herois que, de la mà de la literatura, 
van entrar en la nostra imaginació fins al punt que 
alguns hi ha romàs per sempre. L’autor es concentra 
principalment en els herois clàssics, des de els tràgics 
com Hamlet fins als infernals com el Satan de Milton. 
També ens parla de figures èpiques con Beowulf i d’al-
tres més fantàstiques com Superman. Mica en mica, 
Bruce Meyer va explorant aquestes personalitats a ca-
vall de lo diví i lo sobrenatural, però des d’una nova 
perspectiva que res té a veure amb d’altres que s’havi-
en utilitzat fins ara. 
El llibre està estructurat en 7 capítols durant els quals 
l’autor va analitzant cadascun dels diversos tipus d’he-
rois que hi ha i l’entorn cultural i social en què s’han 
desenvolupat. El primer que fa Bruce Meyer és fer que 
el lector entengui la reflexions que l’han dut a escriure 
aquest llibre, i alhora que entengui la diferència en-
tre heroi i antiheroi.  Després, Meyer aprofundeix en 
una altra de les idiosincràsies modernes que sembla 
marcar la nova configuració dels herois. Arriba un 
punt en què l’home modern s’adona que els marcs 
de referència moral que sempre ha tingut no són el 
que semblaven, llavors, es perd la connexió que en un 
principi s’havia establert entre ells. Això li serveix a 
Meyer de connector per aprofundir en els herois que 

han esdevingut figures literàries.  És en aquest punt 
on ens parla del Don Joan de Lord Byron, del Faust de 
Marlowe o del Satanàs del paradís perdut, de Milton. 
A tots ells els considera éssers que busquen respostes 
a les seves necessitats existencials. Aquests herois in-
tenten solucionar-ho pels seus propis mitjans; emperò 
se n’adonen que aquesta necessitat va sempre acompa-
nyada d’una incapacitat per trobar la resposta. D’aquí, 
l’interès de l’autor per a que el lector sàpiga diferenciar 
entre l’heroi vertader i l’antiheroi. 
Un cop feta aquesta diferència, Meyer aborda un al-
tre paradigma que ell anomena els “herois sants”, els 
quals es troben en totes les cultures i religions. Entre 
ells s’hi troben sovint els màrtirs, els quals triomfen 
sobre el mal mantenint les seves creences fins i tot 
davant l’amenaça de la mort. En aquest capítol Bru-
ce Meyer ens parla de personatges creats per Graham 
Green o el mateix William Faulkner. Tot i així, l’autor 
demostra una clara preferència pels protagonistes dels 
evangelis. Per a ell es tracta de la mateixa història ex-
plicada des de 4 punts de vista diferents. La manera 
en què totes quatre històries presenten una vida gai-
rebé novel·lística de Jesucrist, és per a Meyer el millor 
exemple de l’heroi-sant. 
A la figura de Jesús, Meyer l’hi dedica un anàlisis ex-
haustiu en el setè i darrer capítol del llibre. El defineix 
com a un mite capaç de donar resposta a totes les exi-
gències humanes de felicitat. En aquest mateix capítol, 
l’autor ens parla també d’herois totalment distants en 
el temps, com poden ser Hèrcules i Superman.  
Quan vaig arribar al final d’aquest llibre vaig fer-ho 

amb el ple conven-
ciment que es trac-
ta d’un assaig escrit 
de manera molt 
poètica, i que té al 
darrera una tasca 
de documentació 
digna d’un erudit. 
Em va mancar, 
però, saber què sig-
nificava per a ell el 
substantiu “heroi”. 
Aquesta mancan-
ça va no obstant 
desaparèixer entre 
les línies de l’epíleg, 
quan Meyer expli-
ca obertament que, 
“A mi, personal-
ment, m’agradaria pensar que un heroi és algú capaç 
d’imposar l’ordre on hi ha caos, de tenir una història, 
amb la qual se sent molt compromès, a més d’una àm-
plia sèrie d’experiències, i que, així mateix és capaç de 
posar en connexió dit material, el qual, de qualsevol 
altra manera, vagaria dispers en la nostra imaginació. 
Però l’heroi és una metàfora d’alguna cosa superior. 
En últim terme, l’heroi serveix al mateix propòsit que 
pròpia la literatura, és a dir, el de dotar d’ordre i sentit 
al caos del temps, a la incommensurable confusió de 
la història i a les constants entrades i sortides de per-
sonatges de l’escenari de la vida”.

DANSA / LA VEU 

Segons alguns teòrics de 
l’univers, el Big Bang va 
ser l’inici d’un període 

d’expansió seguit d’un període 
de contracció, per tant podem 
parlar d’un gran rebot o Big 
Bounce, que ens podria indicar 
que vivim al primer de tots els 
universos o en qualsevol altre 
univers d’una seqüència infini-
ta. Aquest és el punt de partida 
que el col·lectiu Big Bouncers 
fan servir a l’espectacle Big 
Bounce que es veurà aquest 
dissabte i diumenge al Teatre 
de l’Aurora. Les tres coreògra-
fes (Cecilia Colacrai, Mireia de 
Querol i Anna Rubirola) utilit-
zen aquesta idea per proposar, 
a l’espectacle, un joc amb al-
guns tocs d’humor, consistent 
en desplegar possibles futurs 
derivats d’un mateix origen. 
Un viatge sorprenent que juga 
a anar endavant i enrere en el 
temps, que planteja diferents 
inicis i diferents finals possi-
bles, a partir de cossos que es 
transformen, es substitueixen 

i es complementen contínua-
ment.
“Juguem a resignificar cada pas 
i cada moviment fins que de-
cidim trencar amb la narrativi-
tat, reiniciar i buscar un futur 
diferent”, expliquen les creado-
res que viuen l’espectacle com 
si fos un eco de moviments que 
adopta nous significats en cada 
pas i que ens condueix per ca-
mins inexplorats i sorprenents, 
on un mateix moviment pot 
voler dir coses molt diferents. 
Es tracta d’un espectacle de 
dansa que fa jugar els movi-
ments i les paraules amb filo-
sofia i sentit de l’humor.
Big Bounce s’ha presentat a 
Olsztyn (Polònia), al Festival 
Vila-real en dansa, al Festival 
Grec i a Fira Tàrrega, entre 
d’altres. L’espectacle ha rebut el 
Premi Sebastià Gasch “Aplau-
diment a la creació emergent”, 
FAD 2015.
Big Bouncers és un col·lectiu 
que reuneix les tres coreògra-
fes de Big Bounce, Cecilia Co-
lacrai, Anna Rubirola i Mireia 
de Querol. El seu treball es de-

senvolupa en l’àmbit dels nous 
llenguatges escènics i combina 
la creació de peces escèniques 
i la intervenció en espais no 
convencionals. El col·lectiu Big 
Bouncers neix de la necessitat 
de compartir coneixements, 
experiències i inquietuds al 
voltant de la creació escènica, 
l’exploració de les possibilitats 
del cos i de les seves eines ex-
pressives. Big Bouncers gesti-
ona les activitats de l’espai de 
creació la Visiva a Barcelona i 
formen part del nou projecte 
de La Caldera. Les tres creado-
res compten amb una àmplia 
trajectòria tant en la creació 
com en la docència de la dansa.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Big 
Bounce, tindran lloc dissabte 

“Big Bounce” rebotarà dissabte 
i diumenge al Teatre de l’Aurora

24 de febrer a les 21 h. i diu-
menge 25 de febrer a les 19 h.  
Després de la funció de dis-
sabte, els espectadors podran 
compartir les seves opinions 
en una tertúlia que obrirem 
amb les integrants del Col·lec-
tiu Big Bouncer. Les entrades 

tenen un cost de 15 € i 12 € 
(amb els descomptes habitu-
als) es poden adquirir per In-
ternet i a la taquilla del Teatre 
de l’Aurora (a la plaça de Cal 
Font) una hora abans de cada 
funció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.  

Es tracta un atractiu 
espectacle que fusiona 

moviment i paraula 
a càrrec de tres grans 
coreògrafes de prestigi
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DANSA / LA VEU 

El proper 28 de febrer a 
les 20:15h, The Royal 
Ballet torna a l’Ate-

neu Cinema amb El Conte 
d’Hivern des del teatre Royal 
Opera House de Londres.
La història d’amor i pèrdua 
de Shakespeare es conver-
teix en un captivador drama 
adaptat per ballet per Chris-
topher Wheeldon, amb mú-
sica de Joby Talbot. 
Christopher Wheeldon, As-
sociat Artístic de The Royal 
Ballet, va crear aquesta adap-
tació de la gran obra de l’últi-
ma època de Shakespeare per 
a The Royal Ballet el 2014. 
Després de l’èxit de les aven-
tures d’Alícia al País de les 
Meravelles, El conte d’hivern 
va rebre molts elogis després 
de la seva estrena, aclamat 
per la crítica i el públic per 
la seva història intel·ligent, 
personal i emocionalment 
poderosa, explicada a tra-

vés d’una dansa d’exquisida 
qualitat.  Les principals figu-
res del Royal Ballet, Edward 

Shakespeare a l’Ateneu Cinema amb ‘El Conte d’hivern’ 
de The Royal Ballet 

Watson i Lauren Cuthber-
son, com el Rei Leontes i la 
seva dona Hermione, encap-

çalen el repartiment de balla-
rins al costat de Sarah Lamb i 
Steven McRae, que interpre-

ten a Perdita i Floritzel.
La història explica la des-
trucció d’un matrimoni con-
sumit per la gelosia que por-
ta a  l’abandonament d’un 
nen i a un amor aparentment 
impossible. No obstant això, 
per mitjà del remordiment i 
el pesar -i després d’un re-
torn a la vida en aparença 
miraculosa-, en la conclusió 
es donen cita el perdó i la 
reconciliació. Amb una po-
derosa escenografia de Bob 
Crowley i una música atmos-
fèrica de Joby Talbot, El con-
te d’hivern és un magistral 
ballet narratiu modern.

Preu entrada: 18 € / Socis 
Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis 
Ateneu: 13 €  

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

EL CONTE D’HIVERN
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Diumenge a les 7 de la 
tarda, Lloll Bertran 
presentarà al Teatre 

Municipal l’Ateneu d’Iguala-
da un espectacle de creació 
pròpia, El secret de la Lloll. En 
aquesta ocasió, l’actriu igua-
ladina està acompanyada al 
piano per Isaac Fonoll i per 
l’actor Bernat Cot, presentant 
una aventura fantàstica amb 
cançons melòdiques, ritmes 
variats i molt d’humor.
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cultu-
ral i Turística d’Igualada (c/
Garcia Fossas, 2) de dimarts 
a dissabte de 18:30 a 20:30h 
i dissabte i diumenge d’11 a 
14h. També en línia a www.
ticketea.com i, des d’una hora 
abans de l’espectacle, a la ta-
quilla del Passatge Vives. Les 
entrades tenen un preu de 18 i 
15 euros, amb descomptes per 
a diversos col·lectius.

Un xou fresc i divertit
El secret de la Lloll és un con-
te teatralitzat, la història ro-
màntica d’un comte francès i 
una cupletista catalana plena 
d’aventures, sorpreses i bo-
geries. Un espectacle fresc i 
divertit, on la Lloll fa tots els 
papers de l’auca i desplega 
el seu ofici i el seu art com a 

gran show-woman. Aquest 
espectacle és molt més que un 
monòleg teatralitzat. Des d’un 
xarleston, passant per un can-
can fins a un rock o un tema 
de cabaret, proposa un bon 
assortiment d’estils musicals 
en una història de suspens en 
què conviuen personatges ben 
variats i algun de molt actual.
S’hi podrà veure una Lloll que 
atrapa l’espectador amb tot el 
seu gran talent per a la comè-
dia, el cant, el ball, la paròdia i 
la capacitat d’emocionar. Una 
proposta per oblidar penes i 
preocupacions i potser, al fi-
nal, preguntar-se si tot allò 
que explica és o no ficció. Tal 

com diu el conte, potser sí o 
potser no.
Lloll Bertran explica que “un 
bon dia en Bernat Cot, gran 
actor i excel·lent company, em 
va convidar a participar al ci-
cle Espectapes que, juntament 
amb l’Adrià Ferré, organitzen 
a la biblioteca del restaurant 
El Principal de l’Eixample; hi 
cabia qualsevol
proposta i vam fer un especta-
cle al nostre gust”. Tenia mol-
tes ganes de cantar i “amb
en Celdoni Fonoll vam selec-
cionar uns quants temes molt 
coneguts que havíem versi-
onat, però volia teatralitzar 
el concert, lligar-lo drama-

túrgicament; m’agraden els 
musicals on les cançons fan 
avançar l’acció o aporten més 
informació a l’escena i vaig tei-
xir una trama que les va anar 
lligant fins a convertir-ho tot 
plegat en un conte amb fra-
gàncies de cabaret”.
Piano, percussió i l’essència 
del teatre: la paraula. Només 
quatre elements d’escenogra-
fia i atrezzo, amb un tamboret 
que es va transformant d’una 
berlina a una chaise-longue i 
a un tocador de camerino o al 
que convingui. I el retorn als 
orígens: tot artesanal.

Una artista igualadina, la 
Lloll
L’actriu Lloll Bertran sempre 
presumeix del seu igualadi-
nisme i li agrada posar culle-
rada en tots els treballs que fa. 
En aquest ha concebut la idea, 
n’ha fet el guió i el dirigeix. 
Amb un humor blanc, irònic, 
subtil i intel·ligent que és el 
que el seu públic espera.
En els més de trenta anys de 
carrera ininterrompuda, ha 
estat dirigida teatralment, en-

Lloll Bertran torna al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada per presentar el seu nou espectacle

NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES
@ncanyamares

Strauss s’empassa el text 
Àries de reservat. Dramatúrgia i direcció: Marc Ro-
sich. Intèrprets i producció: Elena Martinell i Glòria 
Garcés. Teatre de l’Aurora, 16 de febrer 2018. 21h 

L a sinopsi ja ho diu gairebé tot. Una soprano 
i la seva pianista tocaran valsos “com si no hi 
hagués demà”. Ho faran amb els ulls embenats 

i, quan se’ls destapin, s’adonaran que tothom ha mort. 
I per què? es preguntarà l’espectador... Aquest és l’únic 
intríngulis d’una trama enquistada en una situació 
desvelada massa aviat com perquè el públic empatitzi 
amb les concertistes. 
L’argument és l’excusa per introduir el repertori del 
Concert d’Any Nou on Johann Strauss n’és el màxim 
protagonista, no només pel cèlebre Danubi blau, entre 
d’altres conegudes obres, sinó que es manifesta explí-
citament amb bromes melòmanes com ara: “Per què 
tenint Strauss recorreu a Beethoven per l’himne d’Eu-
ropa?” o “Per què els volem els ocells, si Strauss els fa 
refilar al seu vals?”
No és una proposta a l’ús. És un atreviment agosarat 

per donar forma a l’escenari a un seguit de peces lí-
riques interpretades excel·lentment per la soprano 
de coloratura Elena Martinell (és a dir, amb una veu 
extraordinàriament àgil, capaç d’executar elabora-
des ornamentacions properes al registre del xiulet). 
L’acompanya al piano Glòria Garcés amb un divertit 
paper que es redueix al de la pianista/repertorista que 
no parla perquè està en xoc. “No pensa moure més 
músculs que els dels dits”, explica la cantant. 
Martinell du les regnes de l’espectacle, que pren un 
pretès to còmic que no acaba de culminar en riallades. 
Es queda en el melodrama. Es força el seu personatge 
conduint-lo cap a l’esperpèntic, l’histriònic, i se l’ajuda 
d’un vestit de gala (de Joana Martí) que va perdent 
llaços a mesura que avança la funció, unes faldilles 
que tant busquen l’elegància com la barroeria o una 
perruca de “quita y pon”. L’aposta marida amb la resta 
de l’espai escènic (també de Martí), presidit per 
un piano elèctric amb el cablejat a la vista per 
reforçar la idea de “bolo” o el reguitzell d’ampo-
lles de xampany buides, el divan entapissat estil 
imperi o el confetti de festa que conjuminen l’aire 

de gala amb la decadència en què desembocaria 
una hipotètica fi del món.
Per dotar-ho d’acció fan acte de presència unes mos-
ques, una cuca de llum, una dona russa, un nen amb 
calça curta... però no fan el fet. També es nota l’encer-
tada mà del coreògraf Roberto G. Alonso en el mo-
viment, amb qui el dramaturg Marc Rosich repeteix 
tàndem després del corprenedor A mí no me escribió 
Tennessee Williams protagonitzat pel mateix ballarí. 
Però tot plegat, si bé ajuda a la vis còmica i alimenta la 
narració, no té prou força per sobreposar-se a l’interès 
de la història.
L’argument punxa en el plantejament i no reflota. Pos-
siblement hi hagi influït l’ordre dels factors: primer 
va ser la música, després va arribar el text. I encara 
que Rosich ens hagi brindat grans històries en escena, 
aquesta ocasió no ha encertat la fórmula. Si més no, 
per atrapar a un públic ampli. 
Això sí, els qui cerquin el gaudi de l’escolta musical 
trobaran en Àries de reservat una duet de soprano-pi-
anista per regalar-se les orelles. La tècnica de Mar-
tinell és indiscutible.

tre altres, per Josep M. Flotats, 
Lluís Pascual, Ricard Salvat, 
Joan Lluís Bozzo, Josep M. 
Mestres, Abel Folk, Joan Font 
de Comediants, Joan Pera, o 
Àngel Llàcer.
Musicalment, per Salvador 
Brotons, Isaac Fonoll, Antoni 
Ros Marbà, Sergi Cuenca o 
Manu Guix i, a la televisió per 
Salvador Alsius, Joaquim Ma-
ria Puyal i la Trinca.
En teatre ha representat mol-
tíssimes obres, entre elles L’au-
ca del senyor Esteve (1984), 
Cyrano de Bergerac (1984-
86), Ronda de mort a Sinera 
(2002) i els espectacles propis 
La Lloll, un xou ben viu (1992-
93), Tot Lloll (2001) i El show 
de la Lloll 25 anys (2009). Ha 
actuat a l’òpera Don Carlos de 
Verdi, al Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona (2007), a Òscar, 
una maleta, dues maletes, tres 
maletes (2007-08), El joc dels 
idiotes (2008-09),  Geronimo 
Stilton. El musical del Regne de 
la Fantasia (2010-14), i Mares! 
(2014), entre d’altres musicals. 
I també ha participat a Fang i 
Setge, el musical de 1714 (2014 
i 2015), Molt soroll per no res al 
TNC (2015 i 2016) i El florido 
pensil. Nenes (2016).
Ha esdevingut molt popu-
lar arran dels seus xous a 
la televisió i ha publicat 
diversos llibres.

“El secret de la Lloll” és 
una aventura fantàstica 

amb cançons melòdi-
ques, ritmes variats i 

molt d’humor
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MÚSICA / LA VEU 

Aquest diumenge, 25 de 
febrer, comença la 25a 
edició del Festival In-

ternacional d’Orgue d’Igualada, 
que es desenvoluparà al llarg de 
cinc diumenges i finalitzarà el 
25 de març. La direcció artística 
anirà a càrrec, també en aques-
ta ocasió, de l’igualadí Joan 
Paradell, organista titular de la 
Capella Musical Pontifícia del 
Vaticà. La presentació de les ac-
tuacions la farà, com també és 
habitual, Antoni Miranda.
Aquest primer diumenge, el 
festival l’obrirà Jonatan Carbó, 
professor d’orgue al Conserva-
tori Mestre Joan Just i Bertran 
d’Igualada, amb el Cor de Noies 
Exaudio i la direcció d’Esteve 
Costa. Abordaran composici-
ons de Plum, Duruflé, Poulenc, 
Rodamilans, Civil, Vivancos i 
Taltabull.
El 4 de març, serà el torn del 
belga Ignace Michiels, organista 
titular de la catedral de Bruges 
que, acompanyat del trompe-
tista Bart Coppé, interpretaran 

Purcell, Van den Kerkhoven, 
Albinoni, Bach, Mozart, Han-
sen, Dubois, Dvorak, Richards, 
Stamm i Goedicke.
Diumenge, 11 de març, Enri-
co Viccardi, concertista italià i 
catedràtic d’orgue del Conser-
vatori Superior de Como, que 
recordarà Valtinoni, Petrali, 
Farina, Bach, Moretti, Bossi i 
Vivancos.
Una setmana més tard, el 18 de 
març, el nord-americà Gail Arc-
her, organista titular del Vassar 
College de Nova York, interpre-
tarà peces de Bach Schumann, 
Mendelssohn, Slominsky, Sha-

Igualada acull la 25a edició del seu 
Festival Internacional d’Orgue

versaschvili i Mussorgsi.
La cloenda la posaran, el diu-
menge 25 de març, el rus Rubin 
Abdullin, rector del Conser-
vatori Estatal de Kazan, acom-
panyat per la Coral Càrmina 
i la soprano Anna Martínez, 
sota la direcció de Daniel Mes-
tre. S’hi podrà escoltar Bach, 
Mendelssohn, Muset, Brahms, 
Rheinberger i Reger.
Tots els concerts són gratuïts i 
se celebraran a les 18h a la Basí-
lica de Santa Maria. Aquesta és 
una iniciativa del departament 
de Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada.

FOTOGRAFIA / LA VEU 

Dins dels actes del festival 
fotogràfic FineArt 2018, el 
departament de Promoció 
Cultural de l’Ajuntament ha 
programat una visita guiada 
i gratuïta al Celler de l’Antic 
Sindicat de Vinyaters d’Igua-
lada, obra del reconegut ar-
quitecte Cèsar Martinell. 
Aquest és un dels edificis 
“d’arquitectura d’autor” més 

significatius del patrimoni 
igualadí, dins del context del 
moviment cooperatiu i la me-
canització agrària del segle 
XX.  La visita anirà a càrrec 
de David Martínez, del ma-
teix departament de Promo-
ció Cultural. L’accés és lliure, 
comença a les 12h, i no cal fer 
reserva per a la visita guiada. 
El lloc d’inici serà la Botiga 
AgroIgualada Cooperativa, al 
carrer del Portal, número 4.

Dissabte, visita guiada 
al Celler del Sindicat de 
Vinyaters en el marc del 
FineArt Igualada

FOTOGRAFIA / LA VEU 

Del 23 de febrer al 16 
de març la sala l’Em-
premta de Gràfiques 

Vilanova acull l’exposició del 
fotògraf francès Gilbert Gar-
cin, “Un món de somni”. Gar-
cin comença la seva trajectò-
ria fotogràfica quan es jubila 
als 65 anys i basa el seu treball 
en el fotomuntatge, utilitzant 
tècniques majoritàriament 
analògiques.
Mitjançant imatges retallades 
i enganxades, crea petits es-
cenaris que donen com a re-
sultat escenes inventades d’un 
univers fictici. Un univers que, 
en certa manera, alhora també 
representa el nostre món i ens 
ofereix claus per entendre’l mi-
llor. En la majoria de les seves 
fotografies apareix ell mateix o 
la seva dona com a protagonis-
ta de les situacions, que sovint 
fan al·lusió a personatges mí-
tics com Sísif o Ícar.
L’exposició forma part de la 
nova edició del FineArt Igua-
lada, consolidat ja com a es-

deveniment fotogràfic a nivell 
estatal. La iniciativa va néixer 
l’any 2012 de la mà de l’Agru-
pació Fotogràfica d’Igualada i 
l’Ajuntament d’Igualada per tal 
d’apropar la fotografia a tots els 
públics i situar Igualada com a 
ciutat fotogràfica i de disseny.
La mostra es podrà visitar a 
partir d’aquest divendres, de 
dimarts a dijous de 7 de la tar-
da a 9 del vespre, divendres 
de 18h a 21h, dissabtes d’11 a 
14h i de 17h a 21h i diumen-
ges també d’11h a 14h i de 18h 
a 21h, a la sala l’Empremta de 
Gràfiques Vilanova, al carrer 
Santa Maria 12.

L’Empremta exposa les 
fotografies de Gilbert Garcin 
en el marc del FineArt
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MÚSICA / LA VEU 

El compositor iguala-
dí Carles Prat rebrà el 
proper 4 de març, al 

Palau de la Música Catalana, 
els premis obtinguts per les 
dues obres guanyadores del 
“II Concurs Internacional de 
Composició Coral - Festa de 
la Música Coral” convocat 
per l’Orfeó Català.
Es tracta de les obres She 
walks in Beauty per a cor 
mixt, basada en un poema de 
Lord Byron, i Poema del bosc, 
una obra per a cor de noies i 
piano, a partir d’un poema de 
Guerau de Liost. Seran estre-
nades per l’Orfeó Català i el 
Cor de Noies del Palau de la 
Música respectivament.
La “Festa de la Música Coral”, 
acte durant el qual s’entrega-
ran els premis de la darrera 
edició, és una iniciativa que 
recupera la celebració de la 
Festa de la Música Catalana, 
creada l’any 1904 per l’Orfeó 
Català i inspirada en els Jocs 
Florals per impulsar la com-
posició musical catalana.

La segona edició del “Con-
curs Internacional de Com-
posició Coral” convocat per 
l’Orfeó Català, va tenir una 
elevada participació, amb un 
total de 90 peces presentades, 
amb compositors tan catalans 
com internacionals.

Últims premis
El compositor igualadí ha es-
tat darrerament guardonat en 
els Premis Ciutat d’Igualada 
2017, el Paquita Madrigue-

El Palau de la Música Catalana estrena 
de dues obres de Carles Prat

ra de Composició per l’obra 
per orquestra Ciutat d’Ivori 
així com també al Concurs de 
Composició, organitzat per 
la Associación española de 
tubas y bombardinos, amb la 
peça Divertimento. 
Aquests darrers guardons 
completen un nodrit palmarès 
del jove compositor que en la 
seva trajectòria ha arribat ja 
a la vintena de premis, amb 
obres per orquestra, cor, for-
macions de cambra i cobla.

MÚSICA / LA VEU 

El proper dilluns dia 26 
de febrer a les vuit del 
vespre s’iniciarà un ci-

cle dedicat a l’obra de Clau-
de Debussy (1862-1918) en 
el centenari de la seva mort. 
Aquest cicle està organitzat 
pel professorat de l’Escola 
Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada i constarà 
de cinc concerts que es duran 

a terme a l’auditori del centre. 
Tot i que els concerts estaran 
a càrrec bàsicament de pro-
fessorat i alumnat del l’EC-
MMI, aquest primer concert 
el protagonitzaran alumnes i 
professors del Conservatori 
Superior de Música del Liceu 
de Barcelona que ens oferiran 
una selecció de les cançons 
de l’autor francès. Els alum-
nes participants seran Sofia 
Reis, Adrián Bernal, Núria 

Milà, Laura Gibert, Gisela Vi-
llamajor i Sara Sarroca, tots 
ells acompanyats al piano per 
David Malet. El concert fina-
litzarà amb la participació de 
Dolors Aldea, professora del 
Conservatori del Liceu i una 
de les especialistes més reco-
negudes del país en aquest ti-
pus de repertori. 
Els cicle continuarà el 15 de 
març amb una nova selecció 
d’obres de Debussy. 

Cicle de concerts d’homenatge a 
Claude Debussy

FOTOGRAFIA / LA VEU 

Dones amb Empenta 
(DAE) convoca una 
nova edició del con-

curs fotogràfic Com ens ve-
iem les dones?, que enguany 
dedica al desig. L’entitat de 
Santa Margarida de Montbui 
convida a participar del con-
curs on-line a dones sense dis-
tinció d’edat amb una reflexió 
sobre el tema amb perspectiva 
de gènere. El termini s’acabarà 
el proper 17 de març.
És l’acte que DAE organitza 
per commemorar el 8 de Març 
Dia de les Dones. Va adreçat a 
dones, sense distinció d’edat ni 
de procedència, amb l’objectiu 
d’animar la participació de to-
tes en una activitat ludicocul-
tural que permeti expressar-se 
sobre el tema proposat a tra-
vés d’un llenguatge artístic i a 
l’hora accessible. 
Es poden presentar fins a 3 
obres, de tècnica lliure. Cal 
enviar-les a l’adreça de correu 
electrònic donesambempen-
ta@dae.cat on ha de cons-
tar: Títol, breu explicació de 
l’obra, nom complert de l’auto-
ra, adreça postal i telèfon. Les 
obres es penjaran al Facebook 
i Instagram corporatiu de l’en-

titat Dones amb Empenta.
L’últim dia per participar serà 
el 17 de març, inclòs. El dis-
sabte 24, a les 19.30 h, se ce-
lebrarà l’entrega de premis al 
Hall del Centre Mont-Àgora 
de Santa Margarida de Mont-
bui, amb l’exposició de les 
obres participants. 
S’estableixen 3 categories: Pri-
mer Premi, de 100 €, Segon 
Premi, de 75 €, i Premi del Pú-
blic, de 50 €. Els dos primers 
premis seran decidits pel jurat 
format per a aquesta edició. 
El Premi del Públic serà per 
la fotografia més votada al Fa-
cebook i Instagram fins diven-
dres 16 de març a les 12:00 del 
migdia.
Les obres participants es po-
dran veure on-line, a través 
de www.facebook.com/do-
nesambempenta i a @done-
sambempenta (Instagram) 
a mesura que avanci el con-
curs. També durant l’entrega 
de premis, amb una exposició 
de les fotografies concursants, 
o si s’escau, de la selecció que 
en faci l’entitat organitzado-
ra. L’exposició es podrà veu-
re al mateix Hall del Centre 
Mont-Àgora de Santa Marga-
rida de Montbui fins el dia 10 
d’abril.

16è concurs de fotografia 
“Com ens veiem les dones?

EXPOSICIONS / LA VEU 

El passat 6 de febrer els 
alumnes de primer 
curs del cicle formatiu 

de grau mitjà d’Assistència al 
Producte Gràfic  Imprès de 
l’escola munipal d’art i disseny 
Gaspar Camps van visitar l’ex-
posició “Realisme espiritualit-
zat”, del pintor Rafael Moreno,  
a la Sala Municipal d’Exposi-
cions. A la visita vam poder 
contemplar uns magnífics 
bodegons realitzats amb gran 
habilitat tècnica i vam gaudir 
de les explicacions sobre l’ar-
tista i els gèneres clàssics de 
la pintura que ens va oferir en 
David Martínez, historiador 
del Departament de Cultura 
de l’Ajuntament d’Igualada. 
Una de les matèries que es-
tudien els alumnes en aquest 
cicle formatiu professionalit-
zador és el dibuix artístic, en 
aquest sentit, la visita va ser 

molt profitosa per veure de 
primera mà pintures realistes 
de molt bona qualitat. Volem 
agrair especialmente a en Da-
vid les seves explicacions.
El cicle formatiu de grau mit-
jà d’Assistència al Producte 
Gràfic Imprès són uns estudis 
professionalitzadors vinculats 
al món del disseny gràfic i la 
comunicación visual que es 
poden cursar a l’Escola Mu-
nicipal d’Art i Disseny Gaspar 
Camps.  La inscripció tele-
màtica per la prova d’accés a 
aquest cicle formatiu es realit-
zarà del 13 al 22 de març.

Visita dels alumnes de la 
Gaspar a l’exposició del 
pintor Rafael Moreno

MÙSIQUES DE BUTXACA
MIQUEL ABRAS “LA VIDA EN UN SOSPIR”

Divendres 
2 de MARÇ

a les 23h

www.musiquesdebutxaca.cat

Al Teatre Municipal l’Ateneu

El guanyador del sorteig 
d’aquest mes ha estat en 
Robert Brunet Gonzalez

fotogra�a Eulàlia Prat



Llibreta “por y de”

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

La història es perd si no s’es-
criu. A voltes relats orals, o 
batalletes que expliquen els 

avis, serveixen per a perpetuar fets 
històrics i així no es perden.
La història del C.F. Igualada comen-
çà a escriure-la un nen de deu anys, 
que va tenir la idea d’anotar tots els 
resultats de l’equip, des del primer 
partit. Va fer servir un “quaderno”  
dels que feia servir al col·legi dels 
Maristes. Són 28 pàgines escrites 
a ma “Por y de J. Ferrer” (indicant 
l’autoria i la propietat de tal ma-

nuscrit). Aquell nen, més endavant, 
fou directiu del Club i, amb la seva 
llibreta, va poder escriure estadís-
tiques de l’Igualada, en un opuscle 
publicat quant l’equip tornà a Terce-
ra Divisió (1960-61).
Així, doncs, Jaume Ferrer Pinyol ha 
estat cabdal per la història de l’enti-
tat futbolística igualadina.
Reproduïm la seva caricatura, de 
Pere Puig, publicada al llibre del 
Centenari del col.legi Maristes 
(1896-1996) Recordem que J. Ferrer 
fou, també, president d’ADEMAR. 
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POESIA / LA VEU 

L’espectacle literari mu-
sical «Miguel Hernán-
dez, vivo», de Leonor i 

Diego Paqué, servirà per en-
cetar, el dijous 1 de març a les 
7 de la tarda, un mes ple de 
poesia a la Biblioteca Central 
d’Igualada. La periodista i es-
criptora Leonor Paqué, acom-
panyada del seu germà i mú-
sic Diego Paqué, ens proposa 
viatjar al passat per recuperar 
la veu del poeta, amb qui con-
versarà a través dels versos i 
la música. Les poetesses ca-
talanes prendran el relleu a 
Hernández en un altre recital 
que tindrà lloc el dijous 8 de 
març a les 7 de la tarda. Dalt 
l’escenari, Margarida Bernús 
posarà veu als versos de Joana 
Raspall, Montserrat Abelló, 
entre d’altres, acompanyada 
per la guitarra de Cecili Ru-
edas i amb motiu, també, del 
Dia Internacional de les Do-

nes . Aquestes dues propostes 
aniran fent caliu per a la ce-
lebració del Dia Mundial de 
la Poesia, que tindrà lloc el 
divendres 16 de març amb la 
lectura de poemes en veu alta 
en què petits i grans poden 
pujar dalt l’escenari a recitar 
el seu poema. Per partici-
par-hi només cal inscriure’s 
abans a la Biblioteca i especi-
ficar quin poema es llegirà.
Com que els versos i la poesia 
seran protagonistes al llarg de 
tot el mes de març, el dime-
cres 21 el poeta igualadí Marc 
Freixas ens farà un tastet del 
seu nou poemari, «Damunt 
les passes». Per la seva banda, 
els nens del Club de lectura 
infantil de la Biblioteca parti-
ciparan en un taller BiblioLab 
de poesia i teatre on, de for-
ma lúdica, descobriran i gau-

Recitals, llibres, exposicions i tallers per 
celebrar el mes de la poesia a la Biblioteca

diran de la bellesa del llen-
guatge poètic. I al vestíbul, 
Del 19 de març al 7 d’abril, 
es podrà veure l’exposició 
«Igualada, paisatge poètic», 
una mostra dels poemes de-
dicats a la ciutat acompanyats 
de fotografies dels indrets que 
els inspiren.
I és que la Biblioteca vol con-
vidar tothom a descobrir 
i gaudir de la poesia, i per 
aquest motiu L’Aparador es-
tarà protagonitzat per aquest 
gènere literari i la secció de 
L’autor del mes, a la terce-
ra planta, estarà dedicat a la 
poetessa Maria Mercè Mar-
çal. En aqueta sala els usuaris 
també trobaran les tapes lite-
ràries, on podran fer un tas-
tet poètic poemes de diversos 
autors, distribuïts entre els 
punts de lectura de la sala. 

DISSENY / LA VEU 

L’Escola Gaspar Camps 
ha aprofitat l’opor-
tunitat que suposa la 

presència a la mateixa ciutat 
d’Igualada d’una dissenya-
dora emergent  com Maria 
Fontanellas, per oferir als 
seus alumnes del CFGM 
d’artesania en complements 
de cuir i del curs monogràfic 
de pell una interessant visita 
a l’espai de creació d’un pro-
ducte elaborat íntegrament 
en pell de qualitat autòctona.
En aquesta visita els alumnes 
del cicle formatiu d’Artesa-
nia de Complements de Cuir 
i els del curs monogràfic de 
pell de l’Escola Municipal 
d’art i disseny Gaspar Camps 
d’Igualada van poder obser-
var el procés creatiu que va 

des de la primera idea o con-
cepte inspirador, fins l’ob-
tenció del resultat final del 
producte. 
La dissenyadora Maria Fon-
tanellas va explicar el seu 
procés de treball i l’origen 
creatiu de la seva col·lecció 
titulada “A Safari to won-
derland”, que va presentar 
durant aquest mes de febrer 
a la passarel·la de moda 080 
Barcelona Fashion Week.
La possibilitat de que dispo-
sa l’Escola municipal d’art i 
disseny Gaspar Camps d’ac-
cedir a tallers de marques 
com Mietes, entre d’altres, 
suposa un valor afegit pel 
projecte formatiu dels cursos 
que ofereix la Gaspar vincu-
lats al sector del disseny de 
complements en pell dins 
l’àmbit de la moda. 

Els alumnes de disseny 
en pell de  la Gaspar 
visiten l’espai de treball 
de la marca Mietis



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Ram Ona”, una airosa peça burlesca, a la Sala d’Actes 
de la Residència Pare Vilaseca, de la mà del Grup “El Teló”

D es de l’any 1987, la Residencia Pare Vilase-
ca, a partir d’una ferma aposta d’oferir una 
atenció integral, social i sanitària, a la gent 

gran i a persones amb dependència, en la línia de 
millorar la seva qualitat de vida i potenciar la seva 
autonomia ve concedint aquests serveis a persones 
d’Igualada i comarca, així com de la seva àrea d’in-
fluència. En conseqüència, l’equip humà i professio-
nal d’aquest centre, més enllà de vetllar per un bon 
manteniment de la salut física dels seus    residents, 
també té cura de l’estadi psíquic, emocional i relaci-
onal d’aquests; i, és per a aquesta fita que, en diver-
ses ocasions es proposi de facilitar un entorn el més 
semblant possible a la realitat social i cultural de què 
habitualment gaudeix la ciutat d’Igualada.
Amb el temps, doncs, és un fet evidenciable que les 
persones grans hagin coincidit a atorgar una gran 
importància a les diferents iniciatives de lleure i en-
treteniment que s’han vingut presentant al decurs 
dels anys en aquestes instal·lacions, ja sigui com a 
celebracions i festes tradicionals o bé com a diferents 
tipus de representacions i actuacions; i, és aquest el 

cas del darrer esdeveniment: una peça te-
atral que ha estat una magnífica escenifi-
cació summament capaç de complaure les 
plurals expectatives de tots els residents.
Efectivament, ha estat l’obra “Ram Ona”, 
del grup Associació de Teatre “El Teló”, de 
Manresa, la que -des de l’àmbit burlesc de 
la comèdia- aquests dies d’hivern ha fet 
una posta en escena basada en un fil ar-
gumental en què: en una residencia, amb 
motiu de la celebració dels seus 75 anys; 
dues àvies, companyes d’habitació, que 
es diuen “Ramona” (l’una es fa dir “Ram” 
i l’altra “Ona”), són objecte d’una situació 
grotesca i irrisòria que dóna peu a un se-
guit de divertides confusions prou susceptibles d’al-
terar les seves respectives vides. Al capdavall, tot és 
un cúmul de malentesos que, ben aviat, es veuran 
aclarits i solucionats.
L’Associació de Teatre “El Teló” va néixer el 2008, 
des d’un projecte de Tallers de teatre per a tothom, 
on es treballaven diferents tècniques teatrals i d’ex-

pressió corporal i vocalització. Aquest grup teatral, 
format per una vintena d’intèrprets -d’una mitjana 
d’edat de 63 anys, amb un noiet de tan sols 10- i di-
rigit per l’escriptor Josep Torras i Porti; als nostres 
dies, ja porta realitzades tot un seguit d’obres per 
diversos escenaris de les nostres veïnes contrades, 
amb un notable reeiximent.

ANTÀRTIDA, GEL MÉS 
ENLLÀ DE LA FI DEL 
MÓN
Jordi Camins.
L’exposició ens mostra el que cal 
saber d’aquells paisatges fantàstics, 
glaceres immenses, icebergs a la 
deriva, fauna perfectament adap-
tada i evolució climàtica, sempre 
… més enllà de la fi del món.
Del 23 de febrer al 18 de març a 
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

JAZZLIGHTS
Gabriel Brau.
Jazzlights és una mostra de fotogra-
fies que cerquen una aproximació 
al món del jazz des d’una estètica 
fotogràfica, d’acord amb aquest gè-
nere musical i a partir de la mirada 
íntima, personal i emocional del fo-
tògraf.
Del 23 de febrer al 18 de març al 
Portal del Llevador.

NENS DEL RAVAL
Joan Colom.
Imatges que, de manera crua i senzi-
lla, són testimonis d’una època, però 

que, al mateix temps, ens interpel-
len en el nostre present.
Del 23 de febrer al 18 de març 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.

UN MON DE SOMNI
Gilbert Garcin.
Petits escenaris, creats per a cada 
fotografia, ens ofereixen escenes 
inventades d’un univers fictici
Del 23 de febrer al 18 de març a 
l’Empremta.

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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Igualada 
“El secret de la Lloll” La Lloll ens demostra 
que pot fer tots els papers de l´auca en un 
espectacle ideat per ella mateixa, en el qual 
ens narrarà una història amb un secret.... 
Diumenge  a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DANSA
Igualada 

“Big Bounce (Gran rebot)”. Utilitzant 
aquesta idea, l’espectacle proposa un joc, 
amb alguns tocs d’humor, consistent en 
desplegar possibles futurs derivats d’un 
mateix origen.  
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Masquefa 

Masquefa sona bé. Concert a càrrec de l’or-
questra simfònica Tekhné.  
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala po-
livalent Rogelio Rojo.

DANSA I MÚSICA
Calaf 

Tarda de Dansa i Música an favor d’Aldees 
infantils SOS. Amb l’actuació de La Guin-
gueta (grup d’havaneres) i els Dansaires de 
l’Ass. Cultural Calamanda, grup de Dan-
saires Extremenys de l’Anoia.  
Diumenge a les 6 de la tarda al Casal.

VISITA GUIADA
Òdena 

Visita guiada al Castell d’Òdena on recor-
rerem el conjunt castral d’Òdena, un dels 
castells més rellevants de la Conca d’Òde-
na i documentat ja a mitjans del segle X.  
Diumenge a les 12 del migdia al Castell 
d’Òdena.

DILLUNS 26 

CONFERÈNCIA-PROJECCIÓ
Igualada 

“Quan la pobresa no va per barris”
Conferència a càrrec de Montserrat Roca, 
presidenta de Càritas d’Igualada. Organit-
za AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Cicle dedicat a Claude Debussy en el cen-
tenari de la seva mort. Concerts a càrrec de 
professors i alumnes de l’Escola/Conserva-
tori de Música
Dilluns a les 8 del vespre a l’Esola de Mú-
sica d’Igualada.

DIMARTS 27 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Bon dia, són les 
vuit” d’Antoni Bassas que recull en aquest 
llibre els seus anys al capdavant d’un dels 
programes radiofònics més populars de 
casa nostra, a Catalunya Ràdio. 50è Pre-
mi Josep Pla. Presentació a càrrec de Jordi 
Cuadras
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

TALLER INFANTIL
Piera 

“La pissarra de les lletres”. Creus que que-
daria bé una pissarra a la teva habitació on 
fer dibuixos i aprendre a escriure les lletres 
i les primeres paraules?  
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca.

DIMECRES 28

DANSA
Igualada 

“El conte d’hivern’. Retransmisió en direc-
te des del Royal Opera House
La història d’amor i pèrdua de Shakespea-
re es converteix en un arrabassador drama 
ballat en l’adaptació per a ballet de Chris-
topher Wheeldon, amb música de Joby 
Talbot. .
Dimecres a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

DIJOUS 1

POESIA
Igualada 

“Miguel hernández, vivo”
L’escriptora i periodista Leonor Paqué 
conversarà amb aquest poeta etern, que 
va morir a la presó durant la guerra civil 
espanyola. La seva mirada i la seva poesia, 
encara vigents avui, reinterpretades.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “La nena que volia 
dibuixar” de Roser Capdevila. a càrrec de 
la poetessa Maria Rosa Closa amb l’acom-
panyament musical de Pep Massana.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la llibreria 
Aqualata.

DIVENDRES 23 

BIBLIOLAB
Igualada 

“Dissenya i programa la teva app per a 
Android”. Aprendràs a programar i desen-
volupar una app senzilla per a Android. 
Taller de dues sessions adreçat a joves a 
partir de 14 anys..  
Divendres  a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central.

FIRA DE L’ENSENYAMENT
Igualada 

VII Fira de l’Ensenyament d’Igualada
Si vols informar-te, orientar-te i resoldre 
dubtes sobre el teu futur acadèmic, vine i 
encerta el teu camí!.  
Divendres i dissabte de 9’30 a 15’00h a 
l’Escorxador.

FINEART
Igualada 

Inauguració del Fineart. El festival, que 
s’ha consolidat com un dels referents dels 
circuits fotogràfics arreu de l’Estat, arriba 
enguany a la seva sisena edició.  
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda al Museu 
de la Pell.

JAM SESSION
Igualada 

Toques un instrument? Cantes? T’agrada 
escoltar música en directe? Vine a la jam 
session.  
Divendres a 2/4 d’11 de la nit a Akord’s 
Igualada.

CINEMA
Piera 

Cicle de 3 sessions cinematogràfiques en-
torn un mateix fil conductor que les uneix 
entre sí; el reflex d’unes condicions soci-
als i culturals on la dona n’és protagonista. 
Projecció de “50 primaveras”.  
Divendres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca.

CONTES
Capellades 

Storytelling. Contes tradicionals en en-
glès.  
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca el Safareig.

DISSABTE 24 

DANSA
Igualada 

“Big Bounce (Gran rebot)”. Utilitzant 
aquesta idea, l’espectacle proposa un joc, 
amb alguns tocs d’humor, consistent en 

desplegar possibles futurs derivats d’un 
mateix origen.  
Dissabte  a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

VISITA GUIADA
Igualada 

Visita guiada al Celler del Sindicat de Vi-
nyaters obra del reconegut arquitecte Cè-
sar Martinell en el marc del FineArt Igua-
lada. Visita a càrrec de David Martinez.  
Dissabte  a les 12 del migdia a la botiga 
AgroIgualada.

MÚSICA
Capellades 

Concert d’hivern, a càrrec de Javier José 
Moraga, piano, finalista del 28è Concurs 
Internacional Paper de Música.  
Dissabte  a les 7 de la tarda a la sala Pa-
per de Música.

TALLER
Piera 

“Robòtica en família”. Sessió famíliar on 
treballen junts pares i fills, inventen, des-
cobreixen i aprenen en família.  
Dissabte  a 2/4 d’11 del matí a la Bibli-
oteca.

TEATRE
Piera 

El grup de teatre sènior de Ca n’Aguilera 
presenta l’obra “Dissabte, diumege i di-
lluns”, en tres actes, original d’Eduardo De 
Filippo i dirigida per l’Antoni Escudero.  
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment.

MÚSICA
Calaf 

Festival Músiques per Escampar la Boira. 
Concert a càrrec de Virgi i Kike + PAVVLA.  
Dissabte a 2/4 de 9 del vespre a la Unió 
Calafina.

DIUMENGE 25  

FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE
Igualada 

Concert amb el Cor Exaudio d’Igualada, 
dirigit per Esteve Costa Ventura i l’orga-
nista Jonatan Carbó Casanellas. Interpre-
taran composicions de Saint-Saëns, Plum, 
Duruflé, Poulenc, Rodamilans, Segarra, 
Just, Civil i Taltabull.  
Diumenge  a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

TEATRE
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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





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

DISSENY / LA VEU 

El disseny de l’alumna 
de l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny Gaspar 

Camps, Mila Cuadras, que 
va ser premiat per l’empresa 
Clipper per ser aplicat en una 
col·lecció de quatre encenedors 
de l’empresa, finalment ha estat 
produït i s’està comercialitzant 
a nivell nacional i internacio-
nal per part de l’empresa.
L’encenedor Clipper, tot un 
clàssic del disseny i objecte de 
col·leccionistes, va ser creat el 
1970 per Enric Sardà i comer-
cialitzat per Flamagàs.
L’estiu passat l’empresa i el De-
partament d’Ensenyament de 
la Generalitat van signar un 
conveni de col·laboració per 
impulsar la formació de les 
famílies professionals d’arts 
plàstiques i disseny. A través 
d’aquest acord Ensenyament i 
l’empresa Clipper treballaran 
en l’elaboració de projectes 
conjunts per al seguiment de 
les activitats formatives per a la 
millora de la qualificació pro-
fessional del sector.
Amb aquest objectiu es va 
obrir un concurs a totes les 
escoles d’art i disseny de Cata-
lunya per fer un projecte per a 
la creació de la col·lecció “Dis-
senya el teu futur”, concurs que 
va guanyar l’escola municipal 
d’art i disseny Gaspar Camps 

amb el projecte “Los inquili-
nos” de l’alumna de disseny 
gràfic Mila Cuadras. Posterior-
ment la Mila també va presen-
tar el seu projecte Clipper a la 
jornada de reconeixement que 
va organitzar el Departament 
d’Ensenyament. 
Amb els petits personatges de 
Los inquilinos, la dissenyadora 
premiada ha volgut representar 
la diversitat de persones, orí-
gens, professions, personalitats 
i estils de vida que conviuen al 
món, alhora que promoure la 
tolerància entre ells.
La guanyadora, la Mila Cua-
dras, alumna de la Gaspar, ha 
participat en el procés de pro-
ducció del disseny i ha pogut 
realitzar fase de formació pràc-
tica de forma remunerada a 
l’empresa Clipper. 
 

Comercialització del 
disseny guanyador Clipper 
de la Mila Cuadras, alumna 
de la Gaspar

CULTURA / LA VEU 

Lluís Carrizo, professor 
a la UPF, col·labora-
dor de Minoria Ab-

soluta, director de cinema i 
enamorat d’aquest mitjà, va 
participar en la recupera-
ció d’antigues filmacions en 
cel·luloide, especialment les 
realitzades durant la Guerra 
Civil o immediatament des-
près.
Delicadíssima la conservació 
de les pel·lícules antigues al 
trencar-se, cremar-se o es-
borrar-se les imatges, Carri-
zo va mostrar el gran treball 
de recuperar-les tot despu-

llant-les d’afegits posteriors 
com la música o els comen-
taris poc adients. 
I encara, per acabar d’arro-
donir-ho, tornant el color 
real a les imatges que s’havi-
en filmat en blanc i negre. Un 
acoloriment pacient i molt 
costós en temps i diners que 
deixa aquest tresor a l’abast 
de les properes generacions. 
Un tast d’aquest treball el 
presentà a AUGA i no esca-
timà pronunciar-se sobre les 
imatges projectades a la pan-
talla de l’Ateneu.
I dilluns vinent, Montserrat 
Roca ens parlarà de la tasca 
de Càrites.

Lluís Carrizo, fer reviure 
fòssils a l’AUGA
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PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Corrent literàrio-musical extingit per falta d’autors: tots es van suïcidar 
/ 2. Reducció de respiració. Detestar la ràdio marejadora / 3. Capciró del dit. Moto italiana 
famosa pels acudits pujats de to. Són de sa majestat / 4. Fico per darrere. Dolç tumor de la me-
dul·la espinal / 5. Ramificació vegetal del joc de compdar i vende cadezs. Clar com en Marbà / 
6. Il·limitadament sorda. Si vols entrar l’hauràs de traspassar / 7. Oriental imitant els orientals. 
Fa de mal torcar, és paper massa dur / 8. No té gràcia veure com cau, és arrodonit de panxa. 
Extret d’algues a can Sagarra / 9. Menys que res. No és prou educat perquè la dona el dugui fora 
de casa. Cap de brot / 10. Aplico un bany de vapor, i no és cap canonada. Per fer un pastís és 
excessiva / 11. Cul de got. Cosí del termostat però més resistent. Menys que ser / 12. Reducció 
de respiració per l’asmàtic i prou. Esquilada de monjo / 13. Dimensió matemàtica cèlebre per 
la seva tenacitat. Creen un admirador del mite.

VERTICALS: 1. Capità de navili britànic amb rumb nord. Precisió de pintor / 2. Oferta al 33%. 
Eren com corones atroces, les cucurulles de condemnat. Sempre darrere en Dario / 3. A l’hora 
de sucar és el més dolç. Ell sí que porta una vida ben encarrilada / 4. Aferro, subjecto. Ofecs per 
culpa del menjar, que són com ensopecs / 5. No del tot nova. Medicament que funciona per la 
ment. Surt guanyant amb el substitut / 6. Arbre salicaci molt espantat pel vent. Ho fa el sol quan 
emmusteeix les plantes i la llagosta / 7. Màxim culpable de l’homicidi. Si fa riure és només per 
un sentit. És teu, tot i que en Lleonart el considera propi / 8. Cosina de lamorfina a injectar pel 
colze. El més atractiu de la nevera / 9. Idioma parlat de Suïssa cap amunt. Absorbits màgica-
ment pel riu / 10. Planteja condicions. Gestora tota alterada per culpa de les brises. Exclamació 
pròpia d’ell / 11. Habitació reservada al comte de Montecristo. Existirà en una horabaixa mila-
nesa / 12. Camp tan estèril que fins les armes s’hi fan malbé. Encegaran el poeta.

 

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:
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Les 7 diferències per Nadia Giménez



Superheroi negre
Ateneu Cinema •  Black Panther

RAMON ROBERT / 

Fins ara, tots els superherois que 
coneixíem eren de raça blanca. 
Però la divisió cinematogràfica 

de Marvel s’ha tret del barret un heroi 
gairebé oblidat per tothom, Black Pant-
her. Malgrat l’oblit generalitzat, aquest 
personatge no és pas nou. Va néixer a 
les pàgines de paper dels còmics Mar-
vel fa més de mig segle, concretament a 
l’any 1966. Va ser el primer superheroi 
de pell negra de la història de Marvel, 
i s’ha de destacar que el personatge fou 
creat amb anterioritat al Partit de les 
“Panteres Negres”, el qual va ser fundat 
a l’octubre del mateix any.
Black Panther es representa com el 
rei i protector de Wakanda, una nació 
africana fictícia. Pel que fa al cinema, i 
encara que de manera secundària, va 
aparèixer per primera vegada en 2016 

a Captain America: Civil War i repren-
drà el paper aquest mateix anys 2018 a 
Black Panther & Avengers: Infinity War
Realitzada per Ryan Coogler, aquesta 
nova producció Marvel (ara associada 
a la Walt Disney Pictures)  explica la 
història de T’Challa qui torna a casa, 
a la nació de Wakanda, aïllada i molt 
avançada tecnològicament, per a ser 
proclamat Rei. Però la reaparició d’un 
vell enemic posa a prova el seu corat-
ge, ja que es veu arrossegat a un con-
flicte que posa en perill tot el destí de 
Wakanda i del món.
Resolta amb gran imatgeria visual, 
Black Panther esdevé una pel.lícula 
dinàmica i molt entretinguda, que 
per igual complaurà als lectors Mar-
vel de tota la vida com a les noves 
generacions que gaudeixen amb els 
productes més comercials del cinema 
nord-americà.

Matriculacions:  www.centreangles.com 
o bé en les nostres oficines.

CAMBRIDGE EXAMS 2018 

C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com
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Amor trencat
A Tous •  Sin amor

RAMON ROBERT / 

A questa és una pel.lícula sobre 
la fi de l’amor en una parella. 
Realitzada pel rus Andrey 

Zvyagintsev, Sin amor relata el dra-
ma d’una parella en tràmit de divor-
ci, però que haurà d’unir forces per 
trobar el seu fill, desaparegut després 
d’una de les seves baralles.
Nominada a l’Oscar 2017 a la millor 
pel·lícula de parla no anglesa i guar-

donada en el darrer Festival de Can-
nes amb el premi del jurat, Sin amor 
explora la crueltat a la que pot arribar 
la naturalesa humana, concentrada 
amb les actituds d’una parella que al-
guna vegada es va estimar, però que 
ara es troba en plens tràmits de di-
vorci. El director, magnífic cineasta, 
observa sense pietat el brut compor-
tament dels seus angoixats personat-
ges, víctimes de la degradació d’una 
relació trencada.

Sentiments cosits
Montbui •  El hilo invisible

RAMON ROBERT / 

P aul Thomas Anderson és 
un dels cineastes més sor-
prenents i imprevisibles del 

cinema modern. Ara ens proposa 
un capítol de la vida d’un famós mo-
dista anglès, Reynolds Woodcock, 
conegut per haver vestit a la reialesa, 
a moltes estrelles de cinema i a tota 
dona elegant i sofisticada de la seva 
època. 
L’acció de la pel·lícula transcorre al 
Londres de la postguerra, el 1950, 
quan Reynolds (Daniel Day-Lewis) i 

la seva germana Cyril (Lesley Man-
ville) estan al capdavant de la moda 
britànica. Un dia, el solter Reynolds 
troba a Alma (Vicky Krieps), una 
jove que aviat es converteix en la 
seva musa i amant. I la seva vida, 
fins llavors curosament controlada 
i planificada, es veu alterada per la 
irrupció de l’amor.
La pel.lícula, per cert nominada a sis 
premis Oscar, relata una molt pecu-
liar relació sentimental, en la que in-
cideix l’egocentrisme i les obsessions 
del modista i la singular determina-
ció de la seva amant. 



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..

EL HILO INVISIBLE
Estats Units - Regne Unit. Drama. De Paul Thomas Ander-
son. Amb Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manvi-
lle.
Londres,1950. El famós modista Reynolds Woodcock i la 
seva germana Cyril son al capdavant de la moda britànica, 
vestint a la reialesa, estrelles de cinema i a tota dona elegant 
de l’època. Un dia, el solter Reynolds coneix Alma, una jove 
que aviat es converteix en la seva musa i amant. I la seva 
vida, fins llavors curosament controlada i planificada, es veu 
alterada per l’amor..

MAUDIE
Canada. Drama. D´Aisling Walsh. Amb Sally Hawkins, 
Ethan Hawke, Kari Matchett. 
.Maud és una dona alegre de Nova Escòcia que somia inde-
penditzar-se de la seva família. No triga a mudar-se a casa 
d´un pescador per encarregar-se de les tasques de la llar. 
Però el que comença sent una difícil convivència poc a poc 
anirà transformant-se en una història d’amor. Basada en fets 
reals,  relata la vida de la pintora canadenca Maud Lewis

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. 

.  

SIN AMOR
Rússia. Dramàtica. D´Andrey Zvyagintsev. Amb Maryana 
Spivak, Aleksey Rozin, Matvey Novikov
Un matrimoni en ple procés de divorci. Però la parella haurà 
d’unir forces per tal de trobar al seu fill. Aquest va desapa-
rèixer, després d´una de les moltes baralles del matrimoni.

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) 

EL CUADERNO DE SARA 
Dv: 18:00
Ds: 16:30
Dg: 19.45
Dll: 17:30

BLACK PANTHER 
Dv: 20:30
Ds: 19:00/20:45
Dg: 17:00
Dll: 19:30
Dc: 17:15
Dj: 20:00 (VOSE)

1/BLACK PANTER
Dv Dll a Dj: 18:30/21:15
Ds: 15:45/18:30/21:15
Dg: 12:00/15:45/18:30/21:15

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 FORMA DEL AGUA (VOSE) 
Dm: 20:00

3/ TODO EL DINERO DEL MUNDO  
Dv Ds Dll Dc i Dj: 16:55/19:45/22:25
Dg: 13:30/16:55/19:45/22:25
Dm: 16:55/22:25
3/ TODO EL DINERO DEL MUNDO 
(VOSE)  
Dm: 19:45

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: 12:45
4/ BLACK PANTER (VOSE)
Dm: 19:40

5/ CINCUENTA SOMBRAS LIBERA-
DAS
Dv a Dj: 17:15/19:30/21:45
5/ FERDINAND
Dg: 12:30
5/ COCO
Dg: 15:00

6/ UNA FAMILIA FELIZ
Dv Dll a Dj: 18:00
Ds: 16:00/18:00
6/ EL CORREDOR DEL LABERINTO: 
LA CURA MORTAL
Dv a Dg: 20:05
6/TRES ANUNCIOS EN LAS AFUE-
RAS
Dv a Dg: 22:50
Dll a Dj: 22:15
6/ PERFECTOS DESCONOCIDOS
Dll a Dj: 20:05

7/ LOS ARCHIVOS DEL PENTAGONO
Dv Dll a Dj: 17:00
7/ EL CUADERNO DE SARA
Dv Dll a Dj: 19:15/21:35
Ds i Dg: 19:25/22:00
7/ CAVERNICOLA
Ds: 15:45/17:35
Dg: 11:55/13:45/15:45/17:35

8/ 50 SOMBRAS LIBERADAS 
Dv a Dj: 18:15/20:30/22:45
8/ LA ABEJA MAYA: LOS JUEGOS DE 
LA MIEL
Ds i Dg: 16:20
8/ JUMANJI
Dg: 13:15

SALA AUDITORI

UNA FAMILIA FELIZ
Dv:18:30
Ds: 16:30/18:30
Dg: 16:30
EL HILO INVISIBLE
Dv i Ds:20:30
Dg: 18:30/20:30

SALA PETITA

50 SOMBRAS LIBERADAS
Dv: 18:30
Ds: 20:50
Dg: 16.30/18:40
C’EST LA VIE
Dv: 20.30
Ds: 16:30/18:40
Dg: 20.40

MAUDIE, EL COLOR DE LA VIDA  
Ds: 18:00
C’EST LA VIE!  
Ds: 19:50 
Dg: 18:00
SIN AMOR  
Dg: 19:50

Matriculacions:  www.centreangles.com 
o bé en les nostres oficines.

CAMBRIDGE EXAMS 2018 

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

CULTURA / CARTELLERA  |  65Divendres 23 de febrer de 2018



66  |  RUTES DE L’ANOIA Divendres, 23 de febrer de 2018

MES INFO. A:

Caminant un parell de minuts des de l ’aparcament 
del cim de la Tossa (627 m), s’arriba al Mirador 
del Salt de la Donzella, des d’on es pot divisar 
una bonica panoràmica de la Conca d’Òdena, 
amb els pobles que la configuren: Òdena, Vila-
nova del Camí, Sta. Margarida de Montbui i la 
capital Igualada. Aquest mirador és el punt cul-
minant de la Serra de Miralles.

El paisatge que envolta la Tossa és d’aquells 
que omplen i cal contemplar amb tranquil·litat. Al 
peu de la muntanya es distingeixen els camps de 
conreu de cereals, ametllers i oliveres, que amb 
el pas de les estacions donen una rica varietat 
cromàtica al paisatge. Al fons si el dia és clar, 
es poden divisar les serralades pre-pirenaiques 
del Cadí, Port del Compte, Pedraforca… I més a 
prop presidint el paisatge, Montserrat.

A part de la fabulosa visió de la Conca d’Òde-
na , des del mirador de la Tossa de Montbui en 
contrasta el gran desenvolupament de Xaragalls 
o “Badlands” en les margues que ens mostra a 
gran part de la Conca d’ Òdena. Un paisatge 
ben diferent  del que podeu estar acostumats a 
veure en altres territoris, fet que el fa sorprenent.
D’aquest mirador se’n conta una llegenda: “Diuen 
que a la Tossa hi havia un rei Moro i que es va 

enamorar d’una donzella Cristiana i que aques-
ta, per no caure a les seves mans, es va llençar 
pel mirador de la Tossa i es va matar (per això 
és conegut com el mirador del Salt de la Donzella)”.
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Un conjunt romànic dels segles X i XI

Una església que et convida al recolliment

Un entorn per gaudir de la natura

Un espai únic per gaudir de la teva festa familiar

Un espai per la teva reunió d’empresa

Una sala d’exposicions

Un entorn de gran bellesa per passejar

Un projecte cultural, turístic i d’oci per a totes les edats

Un restaurant on poder menjar



68 | TELEVISIÓ I RÀDIO Divendres, 23 de febrer de 2018

DILLUNS
20.00 
Info Taronja 
20.15 
Targeta Taronja 
21.00
De tot i més. 
Magazín sobre la 
vida.
22.00
Info Taronja. 
Totes les notícies 
d’Igualada i 
l’Anoia.
22.15 
Targeta Taronja. 
Anàlisi de 
l’actualitat 
esportiva 
d’Igualada i 
l’Anoia.
23.00
De tot i més 
A partir de les 12 de 
la nit, aquest bloc es 
repeteix cada quatre 
hores fins l’endemà 
al vespre.

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

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

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

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

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

21.00
La Plaça 

22.00 
Info Taronja 

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

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

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

22.45 
Batecs de Piera 

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

DISSABTE
10.00 
Info Taronja 

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

00.15
En imatges 

00.45
Montbui Actiu 

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

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

22.45 
Info Taronja
23.30 
El Termòmetre. / 
Anem per feina 

00.15 
En imatges 

00.45 
Montbui Actiu 

La tele que ens uneix
canaltaronja.cat/anoiaPROGRAMACIÓ

PROGRAMACIÓ TEMPORADA 2017-2018 · DE DILLUNS A DIVENDRES
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0000 
0700

0700 
0800



Febrer
23: Policarp; Marta d’Astorga.

24: Modest; Sergi; Primitiva; Edilbert 
25: Cesari;  Valeri.

26: Nèstor; Alexandre; Porfiri.  
27: Gabriel de la Dolorosa; Baldomer; Honorina.

28: Rufí; Hilari. 
1: Rossend; Lleó; Albí; Eudòcia i Antonina 

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

Joana Pineda Riba
vídua de Jaume Vendrell Guitart

Morí cristianament el dia 21 de febrer a l’edat de 96 anys.

A.C.S.

Els teus familiars i amics et tindrem sempre en
el nostre record i estima.

El proper dissabte, 24 de fe-
brer, a les cinc de la tarda, 
ens reunirem a la Capella 
Familiar Mare de Déu de la 
Candela de l’Església Parro-
quial de la Sagrada Família, 
on comentarem el tema: 6 
“LA JOIA DE COMPARTIR” 
(Compartir) del temari del 
present curs: “PRIMAVE-
RA EN LA TARDOR DE LA 
VIDA”. Animarà la reunió, la 
Sra. Teresa Fajas, per a qui es 
demana atenció i col·labora-
ció.

LA JOIA DE COMPARTIR
En un poble de l’Anoia un 
captaire hi arribà
i uns nens el veuen i obser-
ven, que l’olla li bullirà.
-Què hi fas en aquesta olla? 
Van dir-li, encuriosits.
-Estic fent sopa de pedres, 
que n’hi ha per llepar els 
dits.
I agafant algunes pedres din-
tre l’olla les tirà.
-Amb seba, carn i gallina 
més bona podria estar...
La quitxalla gira cua, ha 
queda l’home tot sol.
Ara els nens duen gallina, 
carn de bé, pa, alls i col.
Finalment, nens i captaire 
les sopes han compartit.
-Mai n’hem menjat de tan 
bones!I afegeixen: 
-Bon profit!

Demà, reunió de 
Vida Creixent a la 
Sagrada Família

ESGLÉSIA / LA VEU 

Temptació, conversió 
i Bona Notícia, són 
els tres pilars que el 

papa Francesc va utilitzar 
per realitzar una explicació 
breu a les lectures del dia 
en la seva reflexió abans del 
rés de l’Àngelus, aquest diu-
menge 18 de febrer, des de 
la finestra del Palau Apos-
tòlic davant els milers de 
pelegrins congregats a la 
plaça de Sant Pere.
Reprenent el passatge de 
l’Evangeli de Marc que re-
lata la temptació de Jesús al 
desert, el pontífex va expli-
car que el Senyor va al de-
sert per preparar-se per la 
seva missió en el món, i en-
cara no necessitant conver-
sió, s’enfronta aquesta pro-
va “per donar-nos la gràcia 
de vèncer les temptacions”. 
El Sant Pare constata que 
lamentablement el mal està 
actuant en la nostra exis-
tència i entorn a nosaltres, 
“on es manifesten violènci-
es, rebuig de l’altre, guerres 
i injustícies”.
“Després de les temptaci-
ons al desert -va assenyalar 
Francesc- Jesús comença a 
predicar l’Evangeli, és a dir, 
la Bona Notícia” que exi-

geix ??de l’home conversió 
i fe”.

“En la nostra vida tenim 
sempre necessitat de con-
versió, ¡cada dia! i l’Esglé-
sia ens fa pregar per això “, 
perquè de fet -va afirmar el 
Papa-,” no estem mai prou 
orientats cap a Déu i hem 
de dirigir contínuament la 
nostra ment i el nostre cor a 
Ell “. D’aquí el seu consell a 
“rebutjar tot el que ens por-
ta fora del camí: els falsos 
valors que ens enganyen, 
atraient de manera hipòcri-
ta el nostre egoisme”. “Hem 
de confiar del Senyor - va 
exhortar- el papa Francesc- 
de la seva bondat i del seu 
projecte d’amor per cada un 
de nosaltres”.
“La Quaresma és un temps 
de penitència, però no és un 
temps trist, de dol, va asse-
gurar el pontífex, recordant 
que és un compromís alegre 
i seriós per a despullar-nos 
del nostre egoisme, del nos-
tre home vell i renovar-nos 
segons la gràcia del nostre 
Baptisme” .
Només Déu pot donar-nos 
la veritable felicitat -va afe-
gir el Sant Pare- i va advertir 
de la inutilitat de buscar-la 
en les riqueses, els plaers, el 

poder i la carrera perquè és 
“el Regne de Déu a la rea-
lització de totes les nostres 
aspiracions més profundes i 
més autèntiques”.
En concloure, el papa Fran-
cesc es va mostrar conven-
çut que “només Déu ens pot 
donar la veritable felicitat: 
és inútil que perdem el nos-
tre temps en buscar-la més 
enllà, en les riqueses, en els 
plaers, al poder, en la carre-

Àngelus: “La Quaresma és temps de penitència, 
però no és trista”

ra. El regne de Déu és la re-
alització de totes les nostres 
aspiracions més profundes i 
més autèntiques, perquè és, 
al mateix temps, salvació de 
l’home i glòria de Déu”.
Així, “en aquest primer 
diumenge de Quaresma 
som convidats a escoltar 
amb atenció i acollir aques-
ta crida de Jesús a conver-
tir-nos i a creure en l’Evan-
geli”, ha conclòs.



              

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:

DIVENDRES 23

CASAS V.
Soledat, 119

DISSABTE 24

PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIUMENGE 25

SECANELL/ROSA 
VALLÈS

Òdena, 84/Av. Pietat, 25

DILLUNS 26

PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMARTS 27

 LA CREU
P. de la Creu, 7

DIMECRES 28

MR SINGLA
Pujadas, 47

DIJOUS 1

 JUVÉ
Av. Montserrat, 27



GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Forfait circuit Les Deus

Bicicleta Val de xapa i pintura

Entrades Museu del Traginer

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu

Xavier Marimon
Elsa Pons Méndez

Gemma Serch Quintana
Maria Montserrat Marimón Benet

Montse Castells Forner Rosa Maria Casals

Fina Luis Bolla Rosa M. Pont DalmauRosa Pujadó

Jana Busquets Casado
Josefa Sendra Bas

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

Pep Marsal Ismael Miquel Elisa Carpi

Escalada

Angela Riba Torrents
Miquel Andrevi

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

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

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Entrades Teatre de l’Aurora

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Entrades Música de Butxaca TOTS ELS SORTEJOS

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

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

*Fes-nos arribar aquesta butlleta a les nostres oficines del carrer del Retir, 40



                 de PEP VALLÈS /  President de la Lliga 
i director del Grup  Teatral de Capellades

Divendres, 23 de febrer de 2018

“Sempre he estat implicat 
en el món de la cultura”

Soc capelladí, tinc 67 anys i  he dedicat  bona part de la meva existència al 
món de la cultura, de l’associacionisme, del teatre. La primera part de la 
meva vida vaig treballar a la indústria metal·lúrgica i la segona he treballat 
al Consell Comarcal, a l’empresa Fil-i-Canya i he estat tècnic de cultura a 
l’Ajuntament de Capellades. Ara estic jubilat, però en plena activitat

Capellades gaudeix d’una bona salut cultural?

Sí, capellades té molt bona salut culturalment parlant. 
Des de fa molt de temps la inquietud cultural ha estat 
un dels seus eixos, des de la música, el teatre, la lec-

tura, la dansa, l’escriptura, els costums i tradicions, les arts en 
general . Tot gràcies a moltes persones que hi hem anat dedicant 
part del nostre temps.

Tota la vida has estat lligat al món de la cultura capelladina?

Sí en diferents àmbits. Ja des de ben jove he estat implicat en 
diverses associacions, primer el Centre de joves, l’escoltisme, la 
ràdio, Rialles/Xarxa,  Saló de la Infància,  la Societat la Lliga, 
fa quaranta anys que dirigeixo el Grup Teatral de Capellades i 
també porto ja 50 anys de direcció teatral en diversos àmbits. 
Actualment també dirigeixo el grup TxTu de l’Ateneu Igualadí. 
Sempre he estat implicat en el món de la cultura.

Ara ets president de La Lliga, una de les entitats més antigues 
de Capellades i el punt vital de la cultural de la vila.

La Lliga és un punt de trobada. Tots els pobles tenim un punt 
viu de lleure: un casal, un centre i a Capellades és la Lliga que 
enguany celebrem 117 anys: imagina’t la quantitat de juntes i 
de persones que hi han passat i l’han anat tirant endavant! En 
aquest moment tenim la sort de tenir una junta cohesionada i 
entusiasta, i penso que s’està fent una bona tasca amb unes pro-
gramacions trimestrals. Quan la junta actual vam entrar fa qua-
tre anys, érem 280 socis i ara som 940, això vol dir que la gent 
ha trobat alguna cosa a la Lliga. I això ens fa estar molt contents.

Estructuralment també s’hi han fet millores.

Sí, precisament l’any passat vam demanar un crèdit al Coop57, 
de 150.000 euros a tornar en 15 anys que ens han permès fer tota 
la teulada nova, el cel ras, renovar les instal·lacions elèctriques, 

i la cirereta: hem comprat el Saló Rosa que és un local on s’hi 
fan la majoria d’activitats. A banda de tot això tenim el Teatre 
en conveni amb l’Ajuntament per 25 anys i penso que d’aquest 
acord els capelladins en sortim molt beneficiats perquè poden 
gaudir d’un teatre com el nostre que és molt maco i útil.

Entenc doncs que amb l’Ajuntament hi ha bona sintonia.

Sí, hi ha molt bona sintonia. Suposo que la Lliga al llarg dels anys 
deu haver passat èpoques de tota mena però en aquest moment 
hi ha molt bona sintonia i moltes ganes de treballar conjunta-
ment. Compartim les programacions per no coincidir. Es tracta 
d’unir esforços perquè els que se’n beneficiïn siguin els capella-
dins. Actualment l’Ajuntament acaba d’adaptar el que en diem la 
Sala Petita del teatre que serà un nou espai per poder utilitzar-lo 
i  fer-hi activitats adequades al nou l’espai.

La Lliga ofereix una programació molt variada. Quins criteris 
se segueixen a l’hora de triar les activitats?

Tenim una comissió de programació de les activitats formada 
per quatre persones que ens reunim gairebé setmanalment i es-
tem molt atents al que la gent ens demana. Tenim tot l’apartat 
de cursos, sortides al teatre a Barcelona, visites culturals i totes 
les activitats que anem fent es van omplint, fet que ens fa molt 
contents. També fem xerrades, presentacions de llibres, cinema, 
teatre...

També ets el director del Grup Teatral de Capellades que en-
guany celebra el 40 aniversari. Quins actes commemoratius 
s’estan fent?

Vam començar el mes de novembre passat estrenant El Petit 
Príncep a Capellades, que ara comença a girar per diversos mu-
nicipis. Hem fet els Pastorets L’Estel de Natzaret aquestes festes 
de Nadal amb canvis i novetats. Diumenge, dia del Mercat Fi-

gueter, fem una acció teatral a la plaça Catalunya, on es fa la 
inauguració del mercat. L’acció se’n diu “Des del meu balcó” i 
són cinc famílies que des de balcons diferents comenten el que 
passa a la plaça. I entre tots anem decidint tot allò que farem per 
celebrar el  40è aniversari. 

Quines són les obres que actualment treballeu? Hi ha prevista 
alguna estrena?

Estem en el moment en què hem de buscar obra nova perquè ara 
tenim en cartell El petit príncep i Cervells en la fosca; aquesta 
última ja es vol anar deixant de fer. Per tant hem de trobar obra 
nova.

Durant aquests 40 anys de vida el Grup Teatral de Capella-
des heu portat a escena obres molt interessants i guardonades 
amb nombrosos premis.

Aquests dies hem fet llista de les obres i muntatges representats 
i n’hem recopilat 54, molts d’ells col·laborant amb altres entitats 
locals.  Personalment m’enamoraria de Tevy el jueu, El retaule 
del flautista, Tot esperant Godot, Cervells en la fosca i ara El 
petit príncep... Hem treballat clàssics i contemporanis que ens 
han satisfet molt. Veiem que hi ha un popurri molt interessant 
i potser el que hi manca una mica són obres còmiques, però en 
conec poques d’humor intel·ligent. M’agraden molt les obres que 
aporten algun missatge.

Quanta gent forma part actualment del grup de teatre.

Ara som 36 persones de diferents edats, des de 89 anys fins als 
16. Hi ha una mica de tot. M’agrada dir que el grup de teatre ha 
sigut com una família al llarg dels anys.

Cristina Roma

 

 

9.582 Km
Audi A1 Sportback 1.6 TDI Attraction 85 kW (116 CV)
Preu especial amb finançament: 14.400€

Audi A3 Sedan 1.6 TDI Sport Edition 81 kW (110 CV)
Preu especial amb finançament: 20.700€

 59.847 Km
Audi A3 Sportback 1.6 TDI CD Attraction 81 kW (110 CV)
Preu especial amb finançament: 18.100€

Audi A3 Sportback 1.4 TFSI Design Ed. CoDultra 110 kW (150 CV)
Preu especial amb finançament: 22.300€

Audi Q2 1.6 TDI Design edition 85 kW (116 CV)
Preu especial amb finançament: 23.500€

Audi A4 2.0 TDI S line Edition 110 kW (150 CV)
Preu especial amb finançament: 30.900€

14.159 Km9.582 Km  398 Km

 12.197 Km

Aquests dies es parla molt de les ITV i no pel judici imminent de l’Oriol Pujol, sinó de l’acudit que parla dels “Igualadins de Tota la Vida”. 
Fins i tot hi ha qui ha inventat un decàleg per mofar-se’n. L’autor d’aquests manaments no ha anat al Mont Sinaí, ni ha esculpit les tau-
les per inspiració divina, sinó que ha intentat trencar motllos. Com Moisès els estavellà davant el vedell d’or.  Els igualadins, siguin nou 
vinguts o de tota la vida, tenen defectes i virtuts. És lloable voler millorar la societat on es viu. Encara millor denunciar el que no està bé. 
Però no és bo només mirar el melic de l’altre. I més quan es té un gep a l’esquena. La hipocresia, l’enveja, la por, tirar la pedra i amagar 
la mà, són males pràctiques, siguin on siguin i les faci qui les faci. I és tocar a morts, parlar d’elits en una ciutat que fa temps que les ha 
perdut. Massa gent ha hagut de recórrer als amics per anar vivint. I més encara, els que mantenir-se actius socialment es posen a fer coses 
on poden. Hom espera veure els que fan quelcom més que criticar.


