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Pa amb Oli i Xocolata!
Pa amb Oli i Xocolata!

Els autors de la  portada son...

           Felicitats!!!

D E   L’A N O I A

*Aquests dibuixos formen part d’un projecte europeu que es fa junt amb una escola italiana, una romanesa i una 

portuguesa anomenat “Once upon a time... The Sea” on es treballen diferents activitats relacionades amb el mar.

Laura Toro, Dayae Eddine Elouafi, Niurka Azzine i Rita Romero. 
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L’EDITORIAL

Interès general i consens
E n moltes ocasions, s’ha parlat de la necessitat 

que té l’Anoia de disposar de sòl industrial de 
grans dimensions. Desgraciadament, la nostra 
comarca, i especialment la Conca d’Òdena, 

no disposa de parcel·les grans per a possibles indústries 
que s’hi vulguin aplegar. Aquest és un problema cone-
gut, i també ho és que s’han endegat de fa temps acci-
ons per intentar trobar-hi 
una solució. També moltes 
vegades s’ha denunciat la 
manca de consens polític i 
social que ha evitat ser pre-
visible i estar preparat da-
vant futures oportunitats 
per aquest territori. Aquest 
dèficit ha comportat, ja ho 
sabem, perdre “trens” en 
la història recent de la co-
marca, alguns d’ells molt 
importants.
Una de les solucions -que no l’única- que es va propo-
sar en el seu dia, amb la participació del Consorci de la 
Zona Franca, va ser el que s’ha conegut com “polígon 
gran” de Can Morera, a tocar de les Maioles. Mai se sa-
brà si realment la multinacional japonesa Nissan tenia 
fixats els seus ulls en aquesta zona de la Conca, com es 
va dir, però el cert és que, amb la indefinició política, les 

contínues polèmiques  municipals a Òdena amb inte-
ressos empresarials pel mig d’un particular, i una acció  
prèvia coordinada i potent com la de la Plataforma per 
la Retirada del Pla Director, tot plegat se’n va anar en 
orris i Can Morera va quedar en un calaix.
Ja fa mesos que l’assumpte es va rescatar i la pròpia Ge-
neralitat va anunciar, ara fa un any i mig, la seva inten-

ció de construir el polí-
gon. A la taula s’hi van 
asseure ajuntaments i 
societat civil d’Iguala-
da i la Conca d’Òdena. 
Consens absolut. Fa un 
any i mig...
Ara, a sis mesos de les 
eleccions, sorgeix com 
un bolet -lícitament, 
només faltaria- una 
nova entitat disposada, 

diuen, a “desenvolupar propostes de dinamització dels 
espais fluvials, agraris i forestals de la Conca” però avi-
sen que “l’objectiu més immediat és aturar el projecte 
del polígon industrial de Can Morera”. 
Potser convindria reflexionar d’una vegada si de debò 
som capaços d’articular -quan cal, no per suposats in-
teressos en moments assenyalats- el que necessita o no 
aquesta comarca. Hi sortiríem guanyant tots. 

A sis mesos de les eleccions, 
sorgeix com un bolet -lícitament- 

una nova entitat disposada a 
“aturar el projecte del polígon 

industrial de Can Morera”
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Jordi Salvador, el diputat d’ERC a 
Corts, que va  ser acusat d’escopir Jo-
sep Borrell, ministre d’Exteriors, ha 
negat aquests fets “Jo no vaig emetre 
cap paraula, no fa falta dubtar per-
què no he escopit mai a ningú, no 
va amb mi. Si tu escups algú, tot els 
companys del costat s’aixequen com 
una molla... Va ser com un jugador 
de futbol que simula una acció que 
no ha passat” i va demanar empa-
ra per aquesta acusació que “m’ha 
posat la diana i per la que he rebut 
moltes amenaces.”

Dani Mateo, humorista que va 
fer un gag on es mocava amb una 
bandera  espanyola, haurà de com-
parèixer davant del jutge del jutjat 
d’instrucció número 47 de Madrid 

per respondre a la denúncia pre-
sentada per Alternativa Sindical 
Policía, un grup sindical de la Po-
licia Nacional, que l’acusa Mateo de 
presumptes “delictes d’odi i ultratge 
a símbols nacionals.”

Pablo Iglesias, secretari general de 
Podem, ha explicat que ha traslla-
dat a Pedro Sánchez, president del 
Govern, que tindrà el seu suport 
“per defensar la gent treballadora 
del camp de Gibraltar, però per a 
patriotismes estranys, no.”

Joan Josep Puigcorbé, exrespon-
sable de cultura de la Diputació i 
regidor de l’Ajuntament de Barce-
lona, va ser molt crític en l’acte de 
comiat d’Alfred Bosch, que passa a 
ser conseller d’Acció Exterior, di-
ent-li que li va fer “una punyalada 
per l’esquena en una de les actuaci-
ons més vergonyoses i sense prece-
dents. L’informe que va elaborar la 
Diputació on afirmava que menys-
preava treballadors va ser encarre-
gat per un amic i cap de campanya 
de Bosch, que no és que se saltessin 
la presumpció d’innocència, sinó 
que eren els acusadors, com tot-
hom sap perfectament. Crec que ha 

comès un greu error. Li demano, sis-
plau, que es retracti,” Però el ja con-
seller no n’hi va fer cas i va saludar a 
tothom menys a ell.

Pablo Iglesias, líder de Podem, va 
dir en un míting a Sevilla que “la 
dreta només parla de Catalunya i 
vull dir al senyor Casado, al senyor 
Rivera i al ‘primo de Rivera’, que no-
més parlen de Catalunya quan ve-
nen, que aprenguin que el patriotis-
me, quan vens a Andalusia, significa 
parlar d’Andalusia.”

Manel Valls, candidat a l’alcaldia de 
Barcelona, va dir que “No estic en cap 
partit. Amb una plataforma oberta, a 
Cs, això sí, ho he reivindicat sempre. 
És el primer partit a Catalunya i Bar-
celona. Tenir el recurs d’aquest partit 
i d’Inés Arrimadas és un plus per a 
la meva campanya, però no comp-
taré només amb Cs. Som al principi 
de la campanya, i incorporaré molts 
elements del catalanisme moderat, 
gent que ve del Partit Socialista, del 
maragallisme. I gent independent. 
Aquests espais seran oberts a Cs, al 
catalanisme moderat, a l’esquerra, i 
buscarem la gent que siguin els mi-
llors per a Barcelona.”

Gibraltar 
espanyol? De 
cap manera!
Pocs dies abans del cap de setmana pas-
sat el president del Govern espanyol, 
Pedro Sánchez, va amenaçar de no vi-
atjar a Brussel·les i, per tant, boicotejar 
el Consell Europeu de diumenge passat 
que devia ratificar per unanimitat dels 
seus vint-i-set membres la sortida del 
Regne Unit de la Unió Europea. El mo-
tiu del boicot espanyol s’originaria en 
una manca d’acord sobre com, a partir 
d’ara, s’hauria de tractar el tema de Gi-
braltar entre els diferents interlocutors 
implicats, és a dir, la Unió Europea, el 
Regne Unit, Gibraltar i el Regne d’Espa-
nya. Però l’amenaça de boicot de Sánc-
hez va ser tan sorollosa —tota la premsa 
europea se’n va fer ressò, i potser des del 
Palacio de la Moncloa només es busca-
va això— com mancada de fonament. 
Finalment, la sang no va arribar al riu 
i el president espanyol es va desplaçar 
a Brussel·les a signar la paperassa del 
Brexit britànic amb els seus col·legues.
La història és la història, i el tractat 
d’Utrecht de l’any 1713 que va donar 
lloc al final de la guerra de Successió es-
panyola diu el que diu sobre Gibraltar, 
però en aquest comentari no em dedica-
ré a interpretar ni una cosa ni l’altra. El 
conflicte entre Espanya i el Regne Unit 
sobre la colònia de Gibraltar és d’aquells 
que molts defineixen com a irresoluble. 
Espanya, tots els governs espanyols dels 
últims temps, pretén recuperar aquell 
petit territori que en el seu dia va ser ce-
dit al Regne Unit a canvi de determina-
des contrapartides. Però la reivindicació 
espanyola del penyal, tot i que des d’un 
punt de vista nacionalista espanyol es 
pot arribar a comprendre, tothom sap 
que no tindrà cap recorregut efectiu. 
En democràcia, els interessos de les 
persones han d’estar sempre per sobre 
dels interessos dels governs i dels par-
tits polítics. Doncs bé, resulta que els 
ciutadans gibraltarenys, súbdits brità-
nics a tots els efectes, es van expressar 
contundentment a les urnes, sense cap 
mena de dubte, sobre quins són els seus 
interessos, és a dir, que volen continuar 
sent súbdits britànics. Així, l’any 2002, 
amb una altíssima participació (88% 
sobre el cens electoral) els gibraltarenys 
van rebutjar, amb un 98,5% dels vots 
vàlids, la sobirania compartida de Gi-
braltar entre el Regne Unit i el Regne 
d’Espanya. Alguns nacionalistes espa-
nyols consideren, erròniament al meu 
entendre, que defensar l’estatus actual 
de Gibraltar és equivalent a atacar els 
interessos espanyols. No ho veig pas 
així, i insisteixo, els interessos de les 
persones sempre han d’estar per sobre 
dels interessos dels estats.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



E nguany, novament i lamentable-
ment, hem hagut d’assenyalar el 
25 de novembre al calendari, com 
a dia internacional per a l’elimi-

nació de la violència masclista, com a dia 
per clamar a la racionalitat i per defensar la 
convivència cívica en favor del dret a viure 
en plena llibertat.
Reiterativament, hem exercit de bellnou la 
manifestació pública, des de l’àmbit més 
personal i amb el màxim relleu instituci-
onal, contra la xacra de la violència mas-
clista, en defensa de valors, principis i acci-
ons que ens haurien de caracteritzar com a 
persones, com a societat i com a país.
No ens hem de cansar, i no ens cansarem 
mai de treballar amb constància i determi-
nació vers l’objecte que ens ocupa i preo-
cupa: la violència, en totes les seves esferes, 
àmbits i nivells, envers les dones. El vint-i-
cinc de novembre és i seguirà essent cada 
dia també com a tema prioritari en l’agen-
da de país, i ho serà perquè, per damunt de 
tot, hem de ser garants de la preservació 
de la integritat de totes i cada una de no-
saltres.
Erradicar les violències masclistes és fei-
na de tothom i en tot moment. Des de la 
Delegació del Govern de la Generalitat a 
la Catalunya Central ho sabem i ho fem, ja 
sigui via meses institucionals, via accions 
concretes, ja sigui interdisciplinàriament i 
al llarg de l’any, segons l’objecte i amb va-
riabilitat de subjectes en acció conjunta. 
No podem deixar que aquesta llosa pesi 

damunt la nostra societat. 
Tenim lleis; tenim capacitat 
executiva; tenim eines; tenim 
recursos; tenim capacitat, 
doncs fem-nos-en valedors i 
garantim posar fre a les vio-
lències masclistes de manera 
conjunta i coordinada.
Perquè en el treball del dia a 
dia, en l’educació integral, en 
la prevenció i en l’atenció, si 
actuem junts i amb l’objectiu 
clar no tenim ningú que ens 
pugui oprimir, que ens pugui 
fer por, que ens pugui atacar 
ni que ens pugui fer mal. Jun-
tes som més fortes, des de la 
raó, des de l’autoritat moral i 
des de l’àmbit públic que ha 
de posar de relleu la injustícia 
de l’àmbit massa sovint privat.
Que la visibilització en el calendari de la 
data assenyalada aporti la necessària atu-
rada a la reflexió però que no enteli el ne-
cessari i imprescindible treball constant 
i incansable al llarg de l’any i des de tots 
els fronts possibles. La violència masclista 
pren diverses formes i manifestacions, no 
farem un bon treball si no identifiquem 
tots i cada un dels micromasclismes els 
quals enforteixen i legitimen irracional-
ment aquest sistema de poder i violència. 
Són difícils de veure i percebre però no per 
això defugim la responsabilitat de comba-
tre’ls i fer-los visibles un a un davant de 

tots nosaltres. Tolerància zero a aquests 
actes quotidians.
Eduquem, reconeixem, actuem i guarim, 
en favor ja no sols de nosaltres mateixos 
sinó en benefici del conjunt de la societat i 
de les que vindran. Sentim-nos orgullosos 
d’encarar reptes tan importants i fem-nos 
garants i valedors dels resultats esperats. 
Trenquem silencis. El masclisme estructu-
ral de la societat no pot ser una opció, la 
violència no és una opció, l’opció som totes 
nosaltres. Perquè el país lliure que volem 
també ho ha de ser de violències masclis-
tes. No descansem.  
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ALBA CAMPS I ROCA, 
Delegada territorial del Govern de la Generalitat a la 
Catalunya Central

El masclisme estructural de la 
societat no pot ser una opció

#L’enquesta de la setmana

Et sents segur comprant per internet?

 Sí 38,5%  No 61,5%

Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 

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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EL GRAN RECAPTE
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A URGÈNCIES NO 
EM VAN TRACTAR 
MASSA BÉ
Filomena Campos Paulino

El passat dia 14 de novembre de 
2018, aconsellada pel meu metge de 
capçalera que si el dolor persistia 
o augmentava em vaig dirgir a Ur-
gències de l’Hospital. Ja portava uns 
dies amb un dolor molt fort al costat 
dret, sota el pit. Segons el meu metge 
de capçalera podia ser un esquinç, 
però aquell dia em costava respirar 
i per això vaig anar a urgències, per  
quedar-me més tranquil·la. Em van 
prendre les dades i vaig esperar el 
meu torn.
Quan em van cridar per veure què 
em passava, els vaig explicar el do-
lor tan fort que tenia al costat dret, 
i també vaig explicar tot el tracta-
ment que prenia. Els vaig dir que el 
dolor gairebé no em deixava ni res-
pirar. Van prendre nota i em va dir 
que sortís i que ja em m’avisarien. A 
l’intentar aixecar-me de la llitera em 
vaig marejar una mica i li vaig dema-
nar que si em podia esperar un mo-
ment. La persona que m’atenia em va 
dir que si volia em passava a dins, en 
un lloc sola. Jo li vaig agrair però li 
vaig comentar que necessitaria un 
lloc obert per no angoixar-me i em 
va respondre que amb la cara que te-
nia no era calia que m’estigués veient 
tothom a la sala de espera, però que 
fes el que jo cregués convenient. Vaig 
sortir a fora sentint-me molt mala-
ment per la forma de parlar-me, i 
vaig començar a posar-me molt ner-
viosa.
Les persones de la sala d’espera van 
avisar el personal i em van portar 
una cadira de rodes per seure i pas-

sar-me a la sala comunitària que hi 
ha al passadís, (sort que no em van 
ficar en una habitació sola). Em de-
ien que obrís els ulls, jo no els podia 
obrir, els demanava només que em 
donessin un “diacepan” que miressin 
el meu historial que allà ho trobari-
en receptat pel metge que em porta. 
Va passar una bona estona i jo cada 
vegada estava més malament, només 
demanava que algú m’ajudés, per fa-
vor. A continuació vaig començar a 
tossir tan fort que queia de la cadi-
ra i al tossir es em feia més fort el 
dolor del costat, però ningú venia a 
ajudar-me. Al cap d’una estona van 
venir una infermera i un infermer, 
jo ja no tenia ni forces. La inferme-
ra em deia que obrís la boca però jo 
no podia, la tenia encaixada. Em va 
posar com va poder una pastilla dins 
la boca i l’infermer li va comentar 
que ell ja feia estona que sentia veus. 
Em van tornar a deixar una altra ve-
gada sola. Quan em poso d’aquesta 
manera arriba un moment que no 
puc ni empassar saliva, dins la boca 
se’m va fer una pasta, em va tornar la 
tos amb la sensació d’ofec... van ser 
moments molt dolents i durs. Tinc 
molt, molt, molt males experiències 
viscudes amb la meva mare i un se 
sent impotent i indefens en aquesta 
situació, sense poder fer res.
Són ells els que manen, només havi-
en d’haver mirat el meu informe, i es 
podia haver evitat aquesta situació 
tan dolenta, em podrien haver donat 
la pastilla quan jo la demanava. Quan 
ja em vaig tranquil·litzar li vaig de-
manar a la doctora que em va donar 
el resultat de l’esquinç que si us plau 
podien avisar la reumatòloga, ja que 
és la persona que porta tota la meva 
medicació. Em va contestar que no 
sabien ni qui era la reumatòloga ni 

com es deia que ells no eren allà per 
a això, era perquè ella veiés l’extrem a 
que vaig arribar. Si m’hagués donat el 
“diacepan” a temps, potser no hagués 
arribat a aquests extrems.
Abans d’entrar a l’hospital, vaig avi-
sar a la meva filla que, com em troba-
va tan malament, quan sortís de l’en-
trevista de treball on era, em passés 
a buscar per urgències. Al veure que 
em trobava tan malament em van 
preguntar si hi havia vingut sola i en 
contestar com vaig poder que depe-
nia de la meva filla em van dir que 
si volia havia de ser jo qui la truqués 
amb el meu mòbil però que era im-
possible que en l’estat en què jo esta-
va pogués trucar ningú.
Dono gràcies a Déu que no fos un 
tema de vida o mort com ja ens va 
passar en el cas de la mort de la meva 
mare.

AGRAÏMENTS
M. Isabel Ramon

El pare ens va deixar fa set dies i vo-
lem agrair als metges i infermeres 
de l’Hospital, Dr. Xavier Miquel (+), 
Dra Ramon, Dr. Enrique Fernandez, 
Dra Serena, Dra Sandiumenge, entre 
d’altres, així com a la Dra Vilarrubi-
as i la seva infermera Carme Caste-
lló, a més de les infermeres del CAP 
d’Igualada, la seva dedicació i cons-
tància i sobretot per la seva ajuda. 
El pare va poder tirar endavant du-
rant molt de temps després d’haver 
patit diverses patologies i haver-ne 
sortit favorablement. Sense tots ells 
no hauria estat possible arribar  fins 
aquí.
També volem fer extensiu el nos-
tre agraïment a la Marieta del SAD, 
del Consorci Sociosanitari d’Iguala-

da per la seva estima i tracte amb el 
pare, així com a la Fundació Auria.
A tota la gent: familiars, amics, com-
panys i coneguts que es han fet costat 
en aquests dies difícils.
I finalment agrair també a l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells i a la cor-
poració municipal per haver-nos 
acompanyat en el seu funeral on ens 
vam sentir reconfortats amb la seva 
presència.
Moltes gràcies a tothom.

MOLTES GRÀCIES
Toni Casellas i Tusal

El passat mes de març vaig ingres-
sar d’urgència a l’Hospital d’Iguala-
da per un problema respiratori que 
va resultar ser un problema cardíac. 
Després de passar uns dies ingres-
sat, em van intervenir a l’Hospital 
de Bellvitge, on em van practicar dos 
“bypass” coronaris.
Voldria doncs donar les gràcies al 
Dr. Enric Campderrich Estrada, a la 
cardiòloga Dra. Agnès Rafecas Ven-
tosa i a tot el personal de la planta de 
l’Hospital d’Igualada que van inter-
venir en aquells dies tan angoixants.
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A prop de Barcelona hi ha tot un món de possibilitats 
per gaudir de l’oci, de la cultura i de la natura

Per a molts barcelonins i catalans, l’espectacular patrimoni cultural, 
industrial i artístic de prop de Barcelona, és conegut només en 
part. També els festivals, les festes i tradicions, monuments com 
esglésies i castells o rutes i excursions formen part d’un gran catàleg 

de punts claus per a tot el territori per gaudir de la natura i la cultura. 
La Diputació de Barcelona recull a la seva web de turisme “Barcelona és 
molt més” (barcelonaesmoltmes.cat)  totes les informacions, propostes, 
agendes d’activitats, guies, etc. per a tot tipus de visitant i d’interès.

1. Bagà i el massís del Pedraforca. Una aldea del segle XIII perfectament 
conservada i un massís que és símbol dels Pirineus en un entorn na-
tural ideal per practicar els esports de muntanya.

2. Rupit, Tavertet i la Vall de Sau. Pobles medievals de carrers empedrats 
i una plana amb extraordinàries perspectives, boscos frondosos i ai-
gües abundants.

3. Cardona i la Muntanya de Sal. Un centre urbà presidit per un castell 
medieval i un jaciment salí explotat des de l’època romana.

4. Vic. A Osona i entre el Mediterrani i els Pirineus, Vic posseeix un 
ric patrimoni i un mercat d’origen medieval.

5. Sant Benet i Manresa. Un monestir mil·lenari a Sant Fruitós de Bages, 
eix d’un projecte que inclou art, natura i gastronomia, a prop de la 
medieval Osona.

6. Montserrat. Santuari, monestir i muntanya. Un dels eixos culturals de 
Catalunya.

7. Monestir de Sant Cugat. És un dels majors exponents de l’art medieval 
a Catalunya.

8. Terrassa i el Modernisme. Modernisme, esglésies romàniques, turisme 
industrial i gran vida cultural.

9. Sitges. A mitjan hora de Barcelona, 300 dies de sol a l’any, 17 platges, 
art, cultura i gastronomia.

10. Castellers. Increïbles torres humanes que arriben als déu pisos d’al-
çada declarats Patrimoni de la Unesco.

11. Cripta Gaudí de la Colònia Güell. Obra emblemàtica d’Antoni Gaudí, 
Patrimoni de la Humanitat, construïda en una singular colònia indus-
trial del segle XIX a Santa Coloma de Cervelló.

12. Enoturisme. Cinc denominacions d’origen (DO): Penedès, Alella, 
Pla de Bages, Catalunya i Cava ofereixen experiències úniques a prop 
de la ciutat de Barcelona.

Un territori ric i divers entre el Pirineu i la Mediterrània amb més de 100 quilòmetres de costa, 
art, patrimoni cultural i una gastronomia reconeguda.

Cripta Güell. Gonzalo Sanguinetti. Diputació de Barcelona

La Patum de Berga. Agència de Desenvolupament del Berguedà

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. Gonzalo Sanguinetti. Diputació de Barcelona

Monestir de Sant Cugat del Vallès. Ajuntament de Sant Cugat del VallèsEnoturisme a les Bodegues Torres de Vilafranca del Penedès. Gonzalo Sanguinetti. Diputació de Barcelona



Abans durant la llarga 
etapa de dictadura 
franquista, en viatjar 
per Europa, nord en-

llà, t’adonaves que Espanya era 
molt lluny dels estàndards eu-
ropeus en netedat dels carrers, 

educació dels policies a la ciutat, la puntualitat o 
la qualitat dels transports públics... i si domina-
ves la llengua del país en poder llegir la premsa, 
t’adonaves també que Espanya estava molt lluny 
de la qualitat democràtica europea. 
Això es feia molt evident sobretot quan tenies la 
sort de fer el teu primer viatge a França, Bèlgi-
ca, Suïssa, Alemanya, Anglaterra, Escòcia i no 
diguem si pujaves fins a la mítica Suècia, on la 
socialdemocràcia hi tenia el seu millor exemple 
d’estat del benestar.
L’estat franquista no resistia cap mena de com-
paració amb la democràcia europea. El que aquí 
era considerat “desafección al regimen” i castigat 
amb anys de presó, a Europa era dret de manifes-
tació i el màxim que els podia passar als manifes-
tants, es que un cordó policial els tallés el pas a 
un determinat carrer. 
La diferència entre una societat democràtica 
amb respecte als drets ciutadans i un estat fei-
xista era molt clara i, a una bona part d’aquella 
societat –la menys exigent, la menys culta i la 
més conformista- ja li estava bé aquella situació. 
Als joves, però, no sols no ens estava bé sinó que 
-potser amb timidesa- lluitàvem per rebentar el 
franquisme. 

Quan va morir Franco la societat va avançar a 
batzegades -tres passos endavant i dos passos 
enrere- per anar-se acostant als estàndards de-
mocràtics que havíem vist a Europa. Sense la 
força militar de Franco, la dreta estava acom-
plexada i a canvi que acceptéssim Juan Carlos 
I i les formes jurídiques de l’estat franquista, va 
cedir a bastir un estat democràtic regit per una 
Constitución Española que anul·lava “los Princi-
pios Fundamentales del Regimen”, es a dir les lleis 
franquistes.
Avui però hi ha una nova generació de la dreta 
ultramuntana que, retorçant la Constitució, ha 
tornat a la repressió franquista. Així una manifes-
tació pacífica com la del 20 de setembre de 2017 fa 
que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart portin a la presó 
més de 400 dies. O que per un debat parlamentari 
Carme Forcadell en porti més de 300 o que mig 
govern de la Generalitat estigui a la presó i l’al-
tre mig a l’exili. Al mateix temps però els serveis 
de rodalies o les carreteres sovint són una trampa 
mortal per als usuaris. Els jutges deixen lliures els 
violadors –si són militars i/o guàrdies civils- i des-
nonen famílies senceres per protegir bancs. Fal-
ten metges, mestres, bombers... i ens han furtat els 
drets democràtics. I cada dia que passa, la situació 
és pitjor
Quaranta-dos anys després, si vull respirar lliber-
tat, he de marxar d’aquest estat. Fins i tot Portugal 
i Grècia són més Europa que això que patim! 

Avui però hi ha una nova generació 
de la dreta ultramuntana que, 

retorçant la constitució, ha tornat a 
la repressió franquista. 

JOSEP M. CARRERAS

Lluny d’Europa Senyor mestre

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Ha passat sense pena ni 
glòria el Dia del Mes-
tre. No hi he vist cap 
referència en els mit-

jans de comunicació, tot i que la 
seva tasca és primordial per a la 
societat.  

Després de més de 40 anys dedicat a l’ensenya-
ment, no sé si avui em veuria amb cor de po-
sar-me al davant d’una classe. El sistema i els 
programes han canviat radicalment. S’ha passat 
de la “classe magistral” a la descoberta i estudi de 
continguts sota el guiatge del mestre/professor. Si 
abans aquest/a ho sabia tot (o quasi tot) i trans-
metia el seu saber als 
alumnes, avui són els 
alumnes els que cer-
quen les fonts d’in-
formació i el mestre 
/ professor és qui els 
guia.
Alguns professors 
“esquerranosos” del 
meu temps (em refe-
reixo al període de la 
Transició) varen vo-
ler trencar la rigidesa 
del sistema franquista 
i acostar-se als alum-
nes posant-se al seu nivell. Greu error, al meu en-
tendre, perquè una persona adulta que te al seu 
càrrec la formació de nens i adolescents mai no 
es pot presentar com “un més de la colla”. Al con-
trari; ha de mostrar la seguretat i racionalitat en 
els seus plantejaments. Aquesta va ser una de les 
causes (no pas l’única ni de bon tros, però causa 
a fi de comptes) de la pèrdua d’autoritat dels pro-
fessors i d’assistir a un cert desordre en el camp 
educatiu. Desordre afavorit pels canvis massa fre-
qüents de plans d’estudis amb la consegüent im-
provisació i manca de motivació en els alumnes. 
Cal tenir present que en qualsevol sistema educa-
tiu no hi ha aprenentatge sense esforç...

D’altra banda, cal no perdre de vista que la missió 
del mestre/professor no és només la transmissió 
de coneixements sinó la formació de persones. 
Una tasca delicada per a la qual ningú no ens ha-
via preparat. L’escola és l’àmbit on es fomenten 
hàbits i conductes que han de ser fruit del con-
venciment personal. Per posar un cas, no hi pot 
haver convivència sense respecte i per haver-hi 
respecte hi ha d’haver l’acceptació de la pluralitat 
a tots nivells. No hi ha dues persones iguals i totes 
tenen els mateixos drets. Malgrat creences, sen-
sibilitats, idees i opinions diverses, sovint han de 
poder conviure en un mateix espai social. 
Per això una de les funcions de l’educació ha de 

partir de l’acceptació 
de la diversitat. Cal 
entendre que no exis-
teix la veritat absolu-
ta i probablement els 
que pensen diversa-
ment tenen una part 
de raó. Un signe de 
maduresa personal és 
aprendre a defensar 
amb arguments les 
pròpies idees i escol-
tar les dels altres. No 
te més raó qui més 
crida ni qui amena-

ça o practica la violència sinó el que sap raonar 
i defensar amb arguments. També saber prendre 
decisions i acceptar-ne les conseqüències.
Aquestes són les bases d’una societat justa. Però, 
per desgràcia, aquests valors estan minvant fins 
i tot en països de llarga tradició democràtica. El 
creixement de grups ultradretans formats per 
energúmens sense cap voluntat de raonar és al-
tament preocupant. I no em refereixo només a la 
violència física sinó també a la manca de respecte 
per la veritat. La tergiversació de la realitat i la 
incitació a l’enfrontament no són actituds demo-
cràtiques. I si no són democràtiques són dictato-
rials. 

JAUME SINGLA
@MiquelSaumell
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Finançament subjecte a l’anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució del sol·licitant. NRI: 2691-2018/09681 

Dedicat als qui tenen un desig, als viatges llargs i al que sempre està 
dormint. A la generació X, les selfies, les stories i els techies. Amb 
Family il·lusions, ara i fins al 31 de desembre, tens tot el finançament 
que necessites per a un mòbil, un televisor, un cotxe, etc. Informa-te’n 
a la teva oficina de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat

Dedicat a totes les famílies que tenen una mica de family.

Dedicat a les selfies
i els xats de grup

Family Ilusiones SELFIE A3 CAT.indd   1 12/11/18   9:59
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Igualada serà el centre 
d’un programa de for-
mació, debats i esdeve-
niments sobre el desen-
volupament del turisme 
sostenible, que involu-

crarà tant la comunitat 
local com experts 

internacionals

La plataforma Airbnb escull Igualada per al seu primer 
“laboratori de destinacions sostenibles”

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
i Airbnb han anunciat 
l’inici d’una col·labora-

ció per a la creació del primer 
Healthy Destinations Lab del 
món. El Lab serà, a la vegada, 
un programa d’activitats disse-
nyades especialment per la ca-
pital de l’Anoia i el conjunt de 
la comarca i una plataforma de 
coneixement internacional per 
impulsar el healthy tourism o 
turisme sostenible. 
Airbnb desenvolupa projec-
tes vinculats a aquest healthy 
tourism arreu del món, amb 
l’objectiu que aquesta activitat 
sigui respectuosa amb l’entorn 
econòmic, social i cultural de 
cada zona.
Airbnb ha triat Igualada per-
què tant la ciutat com la co-
marca gaudeixen d’una sèrie 
d’atributs molt particulars per 
desenvolupar aquest Lab de 
noves destinacions: una ge-
ografia propera a un hub de 
comunicacions; un teixit eco-
nòmic, industrial i comercial 
arrelats i amb un pla d’inter-
nacionalització; la presència de 
coneixement gràcies a ser seu 
universitària; una forta tradi-
ció cultural i una reconeguda 
experiència en l’organització 
d’esdeveniments internacio-
nals, com el REC.0 o l’Euro-
pean Balloon Festival, entre 
altres. 
Aquests valors, combinats amb 
eines tecnològiques i l’empo-
derament dels emprenedors 
locals faciliten que, tant la ciu-
tat com la comarca, tinguin un 
gran potencial per ser un refe-
rent internacional del turisme 
sostenible.
L’objectiu és que una ciutat i 
una comarca que ara no són 
eminentment turístiques –

són en bona part industrials– 
aprenguin a potenciar els pro-
pis atractius i esdevinguin una 
referència del healthy tourism, 
obrint noves perspectives eco-
nòmiques de futur al territori. 
El Healthy Destinations Lab 
comença a treballar ja aquest 
mes de desembre i, a partir del 
mes de febrer, arrencaran els 
tallers i sessions que ajudaran a 
desenvolupar una metodologia 
per a la creació de destinacions 
turístiques sostenibles que tin-
guin un impacte positiu en les 
comunitats i l’entorn.
Airbnb posarà a disposició 
del teixit socioecònomic local 
i dels emprenedors de la co-
marca el seu coneixement en 
les dinàmiques del turisme del 

segle XXI. Membres de l’equip 
d’Airbnb, amfitrions i empre-
nedors a la plataforma parti-
ciparan en primera persona 
en aquest Lab, posant l’èmfasi 
en el turisme experiencial, que 
prima la qualitat i l’autenticitat, 
i que està basat en el compo-
nent d’hospitalitat que aportin 
les comunitats locals.

L’Adoberia Bella, 
l’espai del Lab
L’Adoberia Bella, recentment 
restaurada com un referent en 
la recuperació del patrimoni 
industrial d’Igualada, acollirà 
les diferents activitats vincu-
lades al Healthy Destinations 
Lab, que ha de situar Igualada 
a l’avantguarda del sector turís-
tic, esdevenint una referència 
en formació i desenvolupa-
ment de noves destinacions a 
través de la tecnologia.
En aquest entorn, el Lab rea-
litzarà diverses activitats, com 
tallers temàtics i activitats de 
cocreació dirigides per ex-
perts, amb l’objectiu d’oferir a 

amfitrions, empresaris i pú-
blic l’oportunitat de millorar 
les experiències d’hospitalitat 
i beneficiar, d’aquesta manera, 
la comunitat local. A més, a 
la primavera de 2019, la ciutat 
acollirà l’Igualada New Desti-
nations Summit, un esdeveni-
ment internacional format per 
panels, xerrades i tallers amb 
experts internacionals, que 
posaran en comú les millors 
experiències de turisme soste-
nible al món i que també invo-
lucraran la comunitat local.
Actualment, l’Ajuntament 
d’Igualada ultima la redacció 
del seu Pla Local de Turisme, 
un document que contem-
pla precisament la creació 
d’un espai per a la reflexió i el 
desenvolupament d’iniciatives 
turístiques modernes, basades 
en les experiències i els valors 
sostenibles. En aquest context, 
doncs, la cooperació amb Air-
bnb per aquest Healthy Des-
tinations Lab, s’ha considerat 
molt adequada. 
La voluntat és involucrar-hi 

A la primavera de 2019, 
la ciutat acollirà el 

Igualada New 
Destinations Summit, 

un esdeveniment 
internacional

també altres partners públics, 
que garanteixin la transferèn-
cia de coneixement i l’impuls 
de tot el sector turístic repre-
sentatiu a la comarca.
L’alcalde, Marc Castells, destaca 
que “el fet que una companyia 
amb aquest abast internacional 
i expertesa aposti per desenvo-
lupar el potencial turístic d’un 
territori com el nostre té un va-
lor indiscutible”. 
En aquest sentit, destaca que 
amb aquesta aliança “no no-
més situarem Igualada com un 
pol de referència internacional 
sobre noves tendències turísti-
ques, sinó que els agents socio-
econòmics coneixeran què cer-
ca el turista actual, com poden 
ser bons amfitrions, com apro-
fitar les noves eines que tenen 
a l’abast i com oferir propostes 
i experiències autèntiques i 
atractives”. Tot plegat, conclou, 
facilitarà noves perspectives 
econòmiques de futur per al 
territori, consolidant les pro-
postes ja existents i sumant-ne 
de noves.
Col·laboració públicoprivada 
per al desenvolupament local
Airbnb ha arribat a acords amb 
més de 500 governs i regions 
de tot el mon. Amb la iniciati-
va presentada avui, Airbnb vol 
posar l’èmfasi en una de les se-
ves prioritats a nivell internaci-
onal, el turisme sostenible.
Arnau Muñoz, director gene-
ral d’Airbnb a Espanya i Portu-
gal, afirma que “treballem per 
fer del turisme un recurs al ser-
vei de les comunitats i apostem 
per Igualada com a eix central 
pel desenvolupament d’aquests 
tipus de programes; el Lab vol 
posar les eines digitals a favor 
d’un turisme que no faci ser-
vir grans infraestructures, sinó 
que aprofiti i optimitzi les ja 
existents i que faci arribar els 
beneficis del turisme a zones 
amb gran interès sociocultural 
però desconegudes”.
A la presentació de la inicia-
tiva, que ha tingut lloc aquest 
dimecres, hi ha assistit una re-
presentació de la societat civil.

Una plataforma d’èxit amb només dos habitatges a Igualada
Airbnb és una plataforma 
que permet publicar, desco-
brir i reservar diferents allot-
jaments. Disposa de 800.000 
propietats en més de 192 pa-
ïsos repartides en 33.000 ciu-
tats d’arreu del món. Es va cre-
ar a finals de l’any 2008 i avui 
dia és un dels recursos més 
buscats sobretot per viatjants.
Airbnb va ser fundada al no-
vembre del 2008 a San Fran-
cisco, Califòrnia. El finança-
ment original es va aconseguir 

a partir de la contribució de 
diferents empreses. 
Airbnb és un mercat en línia 
que ofereix lloguer d’una casa 
o apartament durant les vacan-
ces que connecta el propietari 
de l’habitatge amb usuaris que 
cerquen llogar l’espai. Els usua-
ris s’han de registrar a Airbnb 
donant una adreça de correu 
electrònic i un telèfon vàlids. 
Es pot accedir a Airbnb a través 
del seu lloc web o descarregant 
l’aplicació per Android i iOS. 

El funcionament per reservar 
un espai durant un període 
consisteix a entrar a la platafor-
ma, escollir el destí, les dates i 
les preferències (casa sencera, 
habitació privada o habitació 
compartida) i seleccionar l’ha-
bitatge que més s’adapti al per-
fil cercat. Després cal posar-se 
en contacte amb el propietari 
per fer la reserva i el pagament.
Els perfils inclouen detalls com 
ara opinions dels usuaris i les 
connexions socials comparti-

des per construir una repu-
tació i la confiança entre els 
usuaris del mercat. Altres ele-
ments del perfil Airbnb inclo-
uen recomanacions dels usua-
ris i un sistema de missatgeria 
privada.

Dos habitatges a Igualada
Curiosament, a Igualada no-
més hi té dos habitatges per 
oferir al seu portal: un a la 
travessia Sant Domènech i un 
altre a la Soledat. 
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La nova entitat, que 
s’ha constituït oficial-
ment, pretén aturar 
el projecte del gran 

polígon industrial de 
la Conca, per bé que 

compta amb el suport 
de tots els municipis 

i la UEA

Els fundadors de l’associació, a la Tossa, el 18 de novembre passat.

El projecte del polígon “gran” de Can Morera a Òdena 
crea oposició amb l’associació “Per la Conca”

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Campus Universitari 
Igualada-UdL ha rebut 
els representants de 

dotze universitats d’Europa i 
Amèrica llatina en el marc de 
la World Wide EPS Meeting, 
una trobada internacional que 
l’Escola Politècnica Superior 
(EPS) de la Universitat de Llei-
da (UdL) ha organitzat per ter-
cera vegada.
Aquesta iniciativa, que comp-
ta amb participants d’univer-
sitats de Finlàndia, els Països 
Baixos, Mèxic, Portugal, Itàlia, 
Dinamarca, Polònia, Colòm-
bia, Brasil i Turquia, no només 

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

S ant tornem-hi amb el 
polígon industrial de 
“Can Morera”. El fet que 

l’Incasòl i la Generalitat de 
Catalunya hagin tirat pel dret 
-amb la connivència dels ajun-
taments de la Conca d’Òdena i 
la UEA, entre d’altres- amb la 
redacció del nou Pla Direc-
tor de la Conca -aprofitant la 
nova legislació urbanística- 
que preveu la construcció a 
curt termini d’aquesta àmplia 
zona industrial a Òdena, dar-
rerament havien sorgit veus 
contràries al polígon. Primer 
va ser el col·lectiu “La Gran 
Pagesada”, però ara l’assumpte 
ha agafat volada a les xarxes 
socials amb la creació de “Per 
la Conca”, una nova entitat 
que pretén aturar aquest pro-
jecte, del qual se’n sent a parlar 
des de fa molts anys.
L’associació s’ha constituït 
aquest mes de novembre amb 
“la voluntat de desenvolupar 
propostes de dinamització 
dels espais fluvials, agraris 
i forestals del conjunt de la 
Conca d’Òdena. A curt ter-
mini, la iniciativa es proposa 
articular una resposta crítica 
al polígon de Can Morera, al 
nord d’Igualada”, expliquen. 
L’assemblea fundacional de 
Per la Conca va tenir lloc el 
passat 18 de novembre, a la 
Tossa de Montbui, amb l’assis-
tència de prop de 40 persones. 
L’acte va servir per compartir 
idees i inquietuds i per evi-
denciar “la necessitat de fer 
un front comú en defensa dels 

territoris no urbanitzats de la 
Conca d’Òdena. 

Conflicte político-social?
En aquest sentit, l’associació 
pren el relleu de la Plataforma 
per la Retirada del Pla Direc-
tor, molt activa davant els in-
tents de planificació territorial 
que es proposaven deu anys 
enrere”, el portaveu de la qual 
era l’exalcalde i actual regidor 
del PDeCAT a Òdena, Pep 
Solé. Avui, la formació nacio-
nalista a la comarca és comple-
tament partidària del polígon. 
És més, un dels primers impul-
sors ha estat l’alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, si bé la resta 
de municipis de la Conca, es-
pecialment els d’àmbit socia-
lista, també en són favorables, 
la qual cosa planteja aquesta 
situació amb un més que pre-
visible conflicte entre societat i 
política local i comarcal.
D’aquí que entre els fundadors 
no hagi gaire cares conegudes 
entre formacions polítiques de 
“primer nivell”. L’entitat sembla 
comptar amb molt suport a les 
xarxes de conegudes persones 
d’ideologia d’esquerres, pro-

pers a la CUP o a partits de les 
confluències dels “Comuns”, 
malgrat que l’entitat no ha 
sorgit -almenys no ho han dit- 
sota cap prisma polític.
De fet, la pròpia entitat explica 
clarament que neix “amb rumb 
propi”, amb voluntat de “treba-
llar en xarxa amb persones i 
col·lectius dels diversos muni-
cipis de la zona o la importàn-
cia d’aglutinar interessos molt 
diversos, des de la preservació 
del patrimoni natural fins a la 
discussió d’un projecte de fu-
tur viable i realista per al con-
junt de la Conca”.

Aturar el projecte del polí-
gon,  objectiu “immediat”
Segons va decidir-se a l’assem-
blea fundacional, l’objectiu 
“més immediat” de l’entitat és 
“aturar el projecte d’urbanitza-
ció de 300 ha de sòl agrari a la 
zona de Can Morera”, al terme 

municipal d’Òdena, per la cre-
ació d’un nou polígon indus-
trial. La reactivació d’aquesta 
proposta per part de la Gene-
ralitat de Catalunya “ha encès 
totes les alarmes degut a la 
manca d’informació pública 
sobre el projecte, la nul·la jus-
tificació sobre la conveniència 
d’invertir en un nou polígon 
o l’existència d’interessos eco-
nòmics per part d’alguns dels 
agents impulsors, entre d’altres 
factors. Per la Conca es plan-
teja doncs d’articular-hi una 
resposta crítica i de posar la 
proposta al centre del debat 
polític i social durant els pro-
pers mesos”.
Més enllà d’aquest cas concret, 
l’associació s’ha fixat com a ob-
jectiu fundacional el “desenvo-
lupament de projectes econò-
mics i de conservació per tal 
de donar valor afegit als espais 
agraris i naturals del territori”. 

En aquest sentit, Per la Conca 
es planteja “l’impuls d’acords 
de custòdia o la col·laboració 
amb professionals, empreses i 
institucions per tirar endavant 
iniciatives de dinamització dels 
productes agraris i forestals, 
com la creació d’un parc agrari 
o l’exploració de nous models 
de producció, comercialització 
i consum d’aliments”.
Per la Conca està oberta a 
l’adhesió de totes les persones 
que hi estiguin interessades 
i compta ja amb el suport de 
diverses organitzacions com 
l’Associació de Petits Viticul-
tors de la Conca d’Òdena, el 
col·lectiu Eixarcolant o la Xar-
xa de Custòdia del Territori. 
Pot trobar-se’n més informa-
ció a la pàgina web perlaconca.
org, al correu electrònic info@
perlaconca.org o a les xarxes 
socials de l’entitat (facebook, 
twitter i instagram).

Representants de dotze universitats d’Europa i l’Amèrica 
Llatina visiten el Campus Universitari d’Igualada-UdL

té com a objectiu consolidar la 
col·laboració a nivell docent i 
de recerca, sinó també poten-
ciar la mobilitat, especialment 
de l’estudiantat, expliquen els 
organitzadors.
Aprofitant el desplaçament 
dels representants a Igualada, 
s’han visitat indrets emblemà-
tics com la muntanya de Mont-
serrat o el Museu de la Pell Cal 
Granotes, per conèixer l’herèn-
cia del sector químic i adober a 
la comarca de l’Anoia, així com 
el Campus Universitari Iguala-
da-UdL, on els representats in-
ternacionals han pogut conèi-
xer les instal·lacions i l’oferta 
d’estudis i de serveis.

Aquesta trobada internacio-
nal, que ha tingut lloc des del 
dijous dia 22 i fins el dissabte 
dia 24 de novembre, es planteja 
des de l’EPS com una “opor-
tunitat perquè institucions 
foranies coneguin l’Escola i la 
pròpia ciutat, amb l’objectiu 
de convertir Lleida i la UdL 
en una destinació de mobili-
tat internacional de qualitat”, 
segons explica el director de 
l’EPS, Francesc Giné. És per 
això, que en els primers dies 
de la trobada els representants 
han pogut conèixer, a més de 
la UdL,  altres llocs de Lleida, 
com La Seu Vella o el Celler 
Raimat.



Avui també s’obrirà la pista de gel i el tobogan de Cal Font.

La presidenta de l’ANC, 
Elisenda Paluzie, 
dimecres a l’Ateneu

Avui, encesa dels 
llums de Nadal a la 
nova plaça de la Masuca
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L’actual presidenta de l’As-
semblea Nacional Catalana 
(ANC), Elisenda Paluzie, serà 
el proper dimecres 5 de de-
sembre a Igualada. Paluzie 
parlarà de la situació política 
actual i de les “Perspectives 
de futur i el paper de la socie-
tat civil”, en un acte a l’Ateneu 
Igualadí, a 2/4 de 8 del vespre.

REDACCIÓ / LA VEU 

P er tercer any consecu-
tiu, la Unió Empresa-
rial de l’Anoia i l’Ajun-

tament han organitzat una 
nova edició del Prepara’t Jove. 
Aquest programa està dirigit 
als i les estudiants de la ciutat 
d’Igualada i té per objectiu, 
promoure la reflexió dels joves 
sobre el seu futur professional, 
ajudant-los perquè analitzin 
les seves preferències, interes-
sos, vocacions, motivacions i 
la seva projecció en el mercat 
laboral, en el món de l’empresa 
i l’emprenedoria.
Un miler de joves han assis-
tit en aquesta 3a edició. Per 
primera vegada, el projecte 
s’ha obert als estudiants de 3r 
d’ESO. El Prepara’t Jove, cele-
brat al Teatre Ateneu, s’ha de-
senvolupat en dues jornades.
La sessió del dimecres dia 28 
de novembre va estar dirigida 

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada donarà el tret 
de sortida a les festes i 
la campanya comerci-

al de Nadal avui divendres, 
30 de novembre. L’escenari, 
en aquesta ocasió, serà la re-
centment reformada Plaça de 
la Masuca, a tocar del mercat 
municipal. 
Com succeeix cada any, l’acte 
d’encesa dels llums i d’inici del 
Nadal tindrà com a convidats 
destacats els representants 
de les diferents associacions 
vinculades al comerç local, 
com són Igualada Comerç, 
Nou Centre d’Igualada, Fira 
d’Igualada i l’Associació de 
Botiguers del Mercat de la 
Masuca. 
S’ha previst un acte de cai-
re familiar, obert als veïns de 
l’entorn del mercat i a tothom 
per conèixer, alhora, la nova 

Plaça de la Masuca. A partir 
de les 18:45h, hi haurà actua-
cions musicals a càrrec de la 
Coral Infantil Gatzara, de la 
companyia de dansa Atrez-
zo amb El Trencanous, i del 
tenor Josep Fadó i la cantant 
bagenca Beth Rodergas, que 
interpretaran La Bella i la 
Bèstia. Hi haurà coca amb xo-
colata desfeta i tastets de pro-
ductes del mercat per a tots 
assistents, en una iniciativa 
que compta amb el suport i la 
implicació de l’associació de 
botiguers del mercat. Aquest 
divendres, doncs, Igualada 
encendrà la seva il·luminació, 
engegarà una completa agen-
da d’actes festius i comercials 
i també obrirà la pista de gel 
de la Plaça de Cal Font, una 
instal·lació que aquest any es 
complementa, per primer cop, 
amb un tobogan de Nadal per 
als més petits.

Ampli ressò de la vaga 
de metges als CAP’s de 
la comarca

La vaga convocada des de di-
lluns als centres d’atenció pri-
mària de l’Institut Català de 
la Salut (ICS) ha tingut un se-
guiment en el personal mèdic 
d’un 48% i una afectació a la 
resta de la plantilla del 5,8%. 
Tot i que ni la Generalitat ni 
el sindicat de metges han ofert 
dades de l’Anoia, el seguiment, 
segons diverses fonts consul-
tades, hauria estat molt ampli 
en els CAP de l’Anoia. A l’Hos-
pital ha estat molt menor.
Els serveis mínims han garan-
tit en tot moment l’atenció als 
dispositius urgents, que en el 
cas de l’atenció primària s’ofe-
reix als centres d’urgències 
d’atenció primària (CUAP) i 
als punts d’atenció continuada 
(PAC). També ha funcionat 
amb normalitat el servei del 
Programa d’atenció domici-
liària i equips de suport (PA-
DES).  

als i les alumnes de 3r d’ESO. 
La presentació va anar a càr-
rec de Màrius Mollà, enginyer 
i escriptor. Mollà va introduir 
als assistents explicant-los-hi 
que “jo sóc enginyer i escrip-
tor. Aquesta jornada us ser-
virà perquè segur que alguns 
de vosaltres teniu clar què us 
voleu dedicar, però molts de 
vosaltres, no, o potser, alguns 
teniu vàries idees en ment. Vull 
dir-vos que estar en diversos 

projectes és possible, així com 
també, tenir més estudis se 
t’obren més portes, però això 
no vol dir que en qualificació 
mitjana no tinguis oportuni-
tats, al contrari, a l’Anoia mol-
tes empreses ho necessiten i ho 
busquen”. 
La sessió va anar acompanya-
da d’una taula rodona formada 
per quatre joves de la comarca 
que van explicar la seva experi-
ència professional.

Un miler de joves al Prepara’t Jove endesa.com

QUINA ÉS 
L’ENERGIA DEL 
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I   
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim 
una energia que ens impulsa a avançar i construir 
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot 
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho. 
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.

What’s your power? 

LAVEUDLANOIA_Columna_97,60x370_Endesa_Genérica2018_CAT_v2.indd   1 8/10/18   10:02
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Demà, assemblea 
oberta de la CUP per 
preparar les municipals

El PSC anuncia el seu acord a la proposta de 
Jordi Cuadras, però els “Comuns” no concreten

La CUP Igualada organitza 
una Assemblea Oberta aquest 
dissabte 1 de desembre de les 
11h a les 13h del matí al Ca-
sal del Passeig (Passeig Ver-
daguer, 67) a la que convida a 
assistir a tota persona que vul-
gui participar-hi. Sota el lema 
“Bastim l’horitzó”, l’assemblea 
local de la CUP vol compartir 
les idees i el projecte en què 
treballen de cara les properes 
eleccions municipals, amb la 
intenció d’enriquir-lo gràcies a 
la participació ciutadana. L’ob-
jectiu dels cupaires en aquesta 
assemblea oberta és fer par-
ticipar a la gent de la creació 
de l’eina que es proposen crear 
per als propers mesos i enfor-
tir-la.
La CUP Igualada pretén con-
figurar una nova candidatura 
que esdevingui una eina capaç 
de liderar l’alternativa políti-
ca a la ciutat, en consonància 
amb el treball fet els darrers 3 
anys. És en aquest sentit, i de 
cara a detectar un ventall am-
pli de necessitats i temàtiques 
a tractar, que aquest dissab-
te 1 de desembre els cupaires 
obren l’assemblea a tothom 
qui vulgui assistir-hi per tal de 
contribuir al debat tot deba-
tent idees de cara a l’elaboració 
dels continguts programàtics i 
de la mateixa candidatura que 
haurà de guiar l’acció política, 
basada en un municipalisme 
al servei de les classes popu-
lars.
L’assemblea local de la CUP va 
decidir mesos enrere explorar 
diferents vies per presentar-se 
a les properes eleccions, un 
projecte que han treballat amb 
dues trobades municipalis-
tes anteriors amb militants i 
simpatitzants del grup local. 
En aquest sentit, l’Assemblea 
Oberta està pensada per inter-
canviar opinions entre el grup 
impulsor i altres persones i 
col·lectius de la ciutat que vul-
guin contribuir a fer possible 
aquesta nova etapa i sumar 
més esforços i punts de vista.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l PSC va comunicar 
dimecres que donarà 
suport a la candidatura 

que presentarà el periodista 
Jordi Cuadras. Era quelcom 
esperat, però fins al moment 
el partit socialista no s’havia 
pronunciat. Fonts del PSC 
local van explicar a La Veu 
que hi ha “total sintonia amb 
la proposta que defensa Jordi 
Cuadras i li donarem suport. 
Ja hi pot comptar”.
De moment, la candidatu-
ra d’esquerres que defensa 
Cuadras, que té l’objectiu de 
reeditar el projecte de l’anti-
ga Entesa per Igualada que 
en el seu moment va liderar 
Jordi Aymamí, no està tenint 
tantes facilitats al cantó dels 
“Comuns”. El regidor Dario 
Castañé, portaveu de Decidim 
a l’Ajuntament, explica a La 
Veu que “queden pendents 
un parell de reunions. Abans 
de dues setmanes, farem una 
assemblea per acabar de deci-
dir-nos”. 
Les confluències que confor-
men els “comuns” a Igualada 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’arquitecte i regidor En-
ric Conill comença una 
ronda de trobades amb 

120 voluntaris per la campa-
nya de les properes eleccions 
municipals del 26 de maig de 
2019. Fins a 120 igualadins i 
igualadines ja s’han fet volun-
taris per participar en la cam-
panya elaborant el programa 
electoral i fent feina als barris 
per aportar solucions als pro-
blemes dels veïns i veïnes
L’arquitecte i alcaldable Enric 
Conill va començar dissabte 
passat una ronda de diverses 
trobades amb 35 dels 120 vo-
luntaris que ja han mostrat 
la seva voluntat de treballar 
i participar en la campanya 
d’ERC per a les properes elec-
cions municipals del 26 de 
maig. Conill vol bastir una 
candidatura “representati-
va de la societat igualadina” 
comptant amb “tothom qui 
tingui ganes de treballar per 
Igualada i la seva gent” i ela-
borar de manera “participati-
va” un programa electoral que 

Prop de 120 voluntaris donaran suport 
a la candidatura d’Enric Conill (ERC)

respongui a les necessitats i 
reptes que té la ciutat. L’alcal-
dable vol ampliar encara més 
el grup de 120 voluntaris que 
ja s’han posat a disposició de 
la candidatura i anima a tot-
hom qui ho vulgui a partici-
par en la campanya.
Enric Conill destaca “la mol-
tíssima feina de proximitat” 
que s’ha fet durant els últims 
anys recollit les “preocupa-
cions i demandes dels ciuta-
dans” i assegura que “cal se-

guir fent aquesta tasca amb 
encara més intensitat per 
arribar a tots els racons de 
la ciutat i conèixer amb més 
precisió totes les mancances 
que afecten als ciutadans i 
ciutadanes”. Per aquest motiu 
organitzarà “trobades amb 
veïns i veïnes en els diferents 
barris” i també “parades a peu 
de carrer per recollir suggeri-
ments” , alhora que ha asse-
gurat que “tornarem a fer el 
porta-a-porta tal i com vam 

fer a l’any 2015 anant a més 
de 800 llars igualadines per 
copsar les demandes de la 
gent i per explicar el projec-
te de ciutat que proposem”. 
Per fer tot això, destaca Co-
nill, “comptem amb molta 
gent amb ganes de treballar, 
tant militants del partit com 
també molts ciutadans i ciu-
tadanes que se’ns han apropat 
amb ganes de col·laborar per 
consolidar el projecte que te-
nim per Igualada”.

tenen divergència d’opinions 
respecte el projecte de Jordi 
Cuadras. Diverses fonts han 
explicat a La Veu que gaire-
bé la meitat es decanten més 
per compartir projecte amb 
la CUP, i d’altres -bàsicament 
a les files d’Iniciativa- confien 
en tornar a buscar sort en un 
projecte similar al de l’Entesa. 
El que sí sembla pràcticament 
segur és que no repetiran una 
candidatura en solitari. 
Aquesta setmana, el periodis-
ta Jordi Cuadras va fer una 
roda de premsa per a explicar 
el mecanisme de treball intern 
amb el que prepararà la cam-
panya, alhora que manifestava 
estar disposat a “posar en va-
lor i mobilitzar la Igualada di-
versa. Hi ha moltes més ‘igua-
lades’ de les que ens pensem. 
Hi ha ciutadans que se senten 
vinculats a la ciutat i altres que 
no, ja sigui per la seva situació 
laboral i econòmica, ja sigui 
perquè fa poc que han arribat, 
ja sigui perquè no es visualit-
zen les diferents condicions 
sexuals i de gènere o ja sigui 
perquè el seu barri no té els 
serveis i equipaments neces-

saris. Igualada només avança-
rà si anem tots junts”.
Cuadras també va reivindicar 
la participació ciutadana en 
política, ja que el govern actu-
al “ha afeblit espais com eren 
els consells de districte o s’han 
eliminat organismes com 
l’Institut Municipal de Cul-
tura o el Patronat Municipal 
d’Esports”. El periodista va ex-
plicar que ja hi ha tres equips 
en marxa amb diferents res-
ponsabilitats i implicacions: el 
grup ciutadà Igualada Oberta, 
un consell tècnic amb 8 igua-
ladins i igualadines experts en 

diferents àmbits, i un equip 
de campanya per treballar en 
l’àmbit de la comunicació, i 
deixava clar que el seu no és 
un projecte “només per les 
eleccions, sinó per tenir conti-
nuïtat tan si es guanya com si 
no perquè la meta és governar 
la ciutat i transformar-la”.
Pel que fa a la campanya, ha 
avançat que el seu equip vol 
que sigui “una gran abraçada” 
on tothom s’hi senti interpel-
lat i reflectit. Per això ha dit 
que “serà una campanya pro-
pera, d’escoltar molt i de pro-
posar”.



El 28 de desembre, 
La Veu obsequiarà a 

tots els seus lectors amb 
una revista especial de 
80 pàgines amb tota la 

història i anècdotes dels 
75 anys del Patge Faruk

El 75è aniversari del Patge Faruk centrarà la Festa dels Reis 
d’Orient d’aquest any, amb molts actes i novetats
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L a Comissió Cavalcada 
de Reis d’Igualada FP 
ha informat de les no-

vetats i dels actes que tindran 
lloc durant la Festa de Reis 
d’enguany. En aquesta ocasió 
la Festa té un caire d’especial 
celebració, ja que es comme-
moren els 75 anys de l’arriba-
da de l’Emissari Real, el Patge 
Faruk, a Igualada. Així doncs, 
s’han organitzat tot un seguit 
d’iniciatives i manifestacions 
festives per tal de celebrar 
aquesta efemèride.

Exposició i avui, presentació 
del llibre de Pilarin Bayés i 
Antoni Dalmau
El dia 16 de novembre es va 
inaugurar al Museu de la Pell 
l’exposició “Faruk, històries 
del 28 de desembre.  Es tracta 
d’una exposició temporal que 
recorre els 28 de desembres 
des dels inicis de la festa dels 
Reis a Igualada fins l’any 1991. 
L’exposició romandrà fins el 
dia 13 de gener del 2019.
Avui divendres 30 de novem-
bre, a les 20.00 h., a la sala de 
plens de l’Ajuntament hi haurà 
a la presentació del llibre Peti-
ta història dels d’Igualada amb 
dibuixos de la ninotaire, Pila-
rín Bayés i textos de l’escriptor 
igualadí, Antoni Dalmau. La 
presentació comptarà amb la 
presència d’ambdós autors. 
Un cop acabat aquest acte, tin-
drà lloc al vestíbul del mateix 
ajuntament  la inauguració de 
l’espai “Igualadiníssim” que en 
aquesta ocasió estarà dedicat a 
la figura del Patge Faruk. 

Revista de La Veu
D’altra banda, La Veu oferirà 
a tots els seus lectors, el pro-
per 28 de desembre, coinci-
dint amb l’arribada del Patge 
Faruk, una revista especial 
amb 80 pàgines dedicades a 
la història i anècdotes dels 
darrers 75 anys d’aquest per-
sonatge, amb més d’un cen-
tenar de fotografies.

Auga, dedicat al Patge Faruk
El dia 10 de desembre, a les 
18.00 h., al teatre de l’Ate-
neu Igualadí, la conferència 
que organitza setmanalment 
l’AUGA,  estarà dedicada en 
aquesta ocasió als 75 anys de 
l’arribada del Patge Faruk.
Dins del marc de la celebració 
dels  75 anys de l’arribada del 
Patge Faruk a Igualada,  s’han 
creat diverses d’icones per tal 
d’acompanyar i donar la mà-
xima rellevància a aquest es-
deveniment, i que alhora en 
siguin testimoni :
- Figureta de pessebre que 
reprodueix el personatge del 
Patge Faruk
- Logotip exclusiu del 75è ani-
versari
- Domàs per penjar als bal-
cons i finestres amb la imatge 
del logotip “75è aniversari”
- Les monedes de xocolata 
amb què el Patge Faruk obse-
quia la mainada, tindran en el 
seu revers la reproducció del 
logotip del 75è aniversari
- El disseny de les bosses on hi 
ha  els diversos obsequis que 
s’entreguen als infants el dia 1 
de gener, reproduirà també el 
mateix símbol.
Com a novetat pel període na-
dalenc d’aquest any, la Comis-
sió de Reis comptarà amb una 
parada a la fira de nadal, que 
com ja és habitual tindrà lloc 
els caps de setmana dels dies 8 
a 23 de desembre. 

Avanç dels actes per la 
Festa de Reis
L’arribada del Patge Faruk al 
Pavelló de les Comes serà el 
dia 28 de desembre. El pavelló 
a les 18.00 h. (aforament limi-
tat). A les 18.30 h. començarà 
el festival infantil, que aquest 
any estarà amenitzat pel 
grup d’animació El Pot Pe-
tit.  Després del festival, a les 
20.00 h., farà la seva entrada 
el Patge Faruk. Abans, i com 
ja és habitual, el Patge Faruk 
i el seu seguici faran una pe-
tita rua pels principals car-
rers de la ciutat. 
A partir del dia 31 de de-

sembre del 2018 i fins el dia 
4 de gener del 2018 hi hau-
ran el missatges radiofònics 
del Patge Faruk, a través de 
l’emissora de Ràdio Igualada. 
Els horaris seran el següents: 
dia 31/12/2017, a les 19.00 h; 
dia 01/01/2018, a les 17.00 h;  
dies 2, 3 i 4 de gener de 2018, 
a les 19.00 h. Els missatges 
es poden portar, en horari 
comercial, als establiments 
col·laboradors: Alícia Basells, 
Copisteria Ramblas, L’art de 
la Llum i Ràdio Igualada. El 
preu individual dels missat-
ges és de 5€. 
 El lliurament de cartes al 
Patge Faruk tindrà lloc el dia 
01/01/2019 al Teatre Muni-
cipal de l’Ateneu, des de les 
10.30 h. fins a les 14.30 h. 
La recepció de paquets serà 
a l‘Avinguda Mestre Munta-
ner 99, (edifici Cal Carner) 
durant els dies 2,3 i 4 de ge-
ner de 2019, des de les 18.00 
h. fins a les 22.00 h. Passada 
aquesta hora no serà possible 
admetre cap altre paquet.
El dia 5 de gener SS. MM. 
Els Reis Mags d’Orient arri-
baran a Igualada. La Caval-
cada del 2019 introdueix un 
canvi d’ubicació pel que fa 
al concert  de les bandes de 
música i a la recepció i ben-
vinguda als Reis per part de 
les autoritats locals, que a 
partir d’ara serà al Passeig 
Verdaguer, cantonada amb el 
carrer Joaquima Vedruna. El 
concert començarà  les 17.15 
h, i a les 17,45 h. hi haurà 
la recepció i benvinguda als 
Reis per part de les autori-
tats locals. Just abans que Ses 
Majestats iniciïn el seu itine-
rari es llençaran coets per 
anunciar el començament de 
la cavalcada.

La Comissió ha creat 
una figureta de 

pessebre d’en Faruk, un 
logotip especial, 

un domàs per penjar a 
balcons, i  un nou 

disseny en les bosses 
d’obsequi als infants

 

   

   

 

 

        
 

    

c/Bellprat, 12 · Igualada (BCN)
Tel. 690 836 017

info@prioritybaby.com

300m² de 
showroom 

privat

Només atenem en hores convingudes

Assessors en puericultura.
Vols comprar els productes 
per al teu nadó a preus 
de fàbrica amb un tracte 
diferent, exclusiu i 
personalitzat?
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Avança la construcció del nou 
poliesportiu de les Comes

REDACCIÓ / LA VEU 

L a construcció del nou 
pavelló poliesportiu 
del complex munici·

pal de Les Comes d’Igualada 
encara aquest hivern els dar·
rers mesos de treballs, amb la 
perspectiva que la nova instal·
lació es pugui posar en funci·
onament amb l’arribada de la 
primavera. 
Actualment ja es pot apreciar 
l’estructura del sostre i les gra·
deries d’una instal·lació que 
s’ha dissenyat segons els es·
tàndards del Consell Català de 

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament, conjuntament 
amb les associacions del tèx·
til local Fitex i Fagepi, tanca 
aquest 2018 el projecte Inno·
vadors: Teixint Idees i Xar·
xes, que ha permès formar 
nous treballadors i consoli·
dar projectes d’emprenedoria 
en aquest sector durant els 
dos últims anys. Ara n’han 
presentat les conclusions la 
tinent d’alcalde de Dinamitza·
ció Econòmica, Ensenyament 
i Universitats, Patrícia Illa, el 
president de Fagepi, Josep Ig·
nasi Reixach, i el director de 
Fitex, David Garcia. 
Josep Ignasi Reixach, ha afir·
mat que “cal que ens preparem 
per a un futur global, verd i di·
gital”, recordant que els prin·
cipals reptes del sector tèxtil 
i moda de la comarca passen 
avui per abordar la transfor·
mació digital, la internaciona·
lització, la sostenibilitat com 
una eina de competitivitat i 
l’atracció i desenvolupament 
de talent. I, de la seva banda, 
David García ha exposat els 
resultats del projecte Innova·
dors: Teixint Idees i Xarxes, 
posant de relleu també el fet 
que “la cooperació públicopri·
vada és una eina clau per a do·
nar resposta a les necessitats 
del sector i continua donant 
els seus fruits”. Patrícia Illa ha 
recordat que “Igualada i l’Ano·
ia han estat històricament un 
territori eminentment in·
dustrial i apostem per seguir 
sent·ho” i ha afegit que “dades 
com les que avui exposem ens 
esperonen a continuar treba·
llant de la mà dels nostres sec·
tors productius”.

El projecte Innovadors: Tei-
xint Idees i Xarxes
El projecte Innovadors: Tei·
xint Idees i Xarxes és una ini·
ciativa que ha estat liderada 
durant els anys 2017 i 2018 

l’Esport, amb pistes de futbol 
sala, handbol, bàsquet i volei·
bol de dimensions reglamen·
tàries i un sostre que arribarà 
fins als 7 metres. A peu de car·
rer hi haurà els vestidors, des·
patxos i serveis públics i, a la 
part superior, s’hi trobaran les 
pistes, la graderia amb capa·
citat per 275 espectadors, els 
vestidors i els magatzems. 
Amb aquest nou equipament, 
l’Ajuntament ha volgut donar 
resposta a la creixent deman·
da d’espais per a la pràctica 
esportiva amb una infraes·
tructura moderna i funcional, 
que s’emmarca també en el Pla 

Integral de Modernització de 
les Instal·lacions Esportives 
Municipals i la designació 
com a Ciutat Europea de l’Es·
port 2019. 
El passat dissabte, 24 de no·
vembre, representants dels 
diferents clubs que en seran 
usuaris van visitar les obres 
acompanyant l’alcalde, Marc 
Castells, la regidora d’Es·
ports, Rosa Plassa, i el tinent 
d’alcalde de Qualitat Urbana, 
Jordi Pont. Els responsables 
de l’obra els van guiar per la 
instal·lació i els van avançar 
les principals característiques 
del futur edifici.

Torna el Nadal Marked, el mercat 
de disseny d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

A quest desembre la 
Sala l’Empremta 
acollirà la 3a edició 

del Nadal Marked. El mer·
cat de disseny organitzat per 
l’Associació Disseny Marked 
reuneix cada Nadal una mos·
tra de dissenyadors i artesans 
amb l’objectiu de promoure 
el talent local i oferir una 
selecció de regals de disseny 
per a les festes nadalenques.
Entre els expositors hi ha cre·
adors i marques que aposten 
pel disseny i la qualitat. En·
tre d’altres, en aquesta edició 
s’hi podrà trobar la moda 
de Xavi Grados, els comple·
ments en pell d’Ingrid Ven·
tura, la joieria de Sílvia Casas 
i el disseny minimalista de 
Mure. Els expositors han es·
tat escollits per un jurat amb 
representants de Disseny 
Marked i disseny=igualada.
També s’hi podran trobar, 

un any més, els comple·
ments nadalencs realitzats 
pels alumnes dels estudis 
d’artesania en pell de l’Esco·
la Municipal d’Art i Disseny 
La Gaspar. Com a novetat 
d’aquesta edició, durant el 
mercat els visitants podran 
crear un complement amb 
pell en un taller impartit per 
La Gaspar.
El Nadal Marked se celebra 
en el marc de la Fira de Na·

dal d’Igualada i estarà obert 
els dies 8, 9, 15, 16, 22 i 23 
de desembre, a la Sala l’Em·
premta de Gràfiques Vilano·
va (c/ Santa Maria 12).
L’Associació Disseny Marked 
va nèixer el 2016 per pro·
moure el disseny i l’artesania 
de qualitat a Igualada. L’en·
titat agrupa creadors pro·
fessionals i treballa per a la 
promoció econòmica del dis·
seny i l’artesania a la ciutat. 

La cooperació pública i 
privada dinamitza el 
sector tèxtil de la ciutat

per l’Ajuntament d’Igualada i 
que ha suposat també la co·
operació amb l’àmbit privat, 
amb la Generalitat de Catalu·
nya i amb altres Ajuntaments 
com els de Sabadell, Manresa, 
Terrassa o Mataró.
En els darrers dos anys s’han 
fet dues accions formatives 
que han permès trobar feina 
al 50% dels seus alumnes. Han 
estat, concretament, els cursos 
de Tècnic en patronatge i con·
fecció de productes de moda i 
el de Tècnic en producció de 
prototips d’articles de moda 
en plana i gènere de punt. Tots 
dos han tingut una durada de 
250 hores i han format una 
dotzena d’alumnes cadascun.
Innovadors: Teixint Idees i 
Xarxes inclou també el pro·
grama Futurmod, orientat a 
donar suport a 40 emprene·
dors i micropimes de nova 
creació en el sector de la 
moda, facilitant la seva conso·
lidació i creixement.
Vista la bona valoració de 
la iniciativa, se’n preveu la 
continuïtat per a l’any 2019. 
La voluntat des d’ara passa 
per ampliar la base de dades 
d’emprenedors i start up’s del 
sector, oferir·los noves men·
tories amb professionals ex·
perts, ampliar les sessions de 
networking per incentivar re·
lacions amb empreses conso·
lidades, crear espais d’incuba·
ció per emprenedors i valorar 
la possibilitat de crear un fons 
de capital llavor per invertir 
en noves empreses. En para·
l·lel, es vol impulsar un nou 
curs formatiu, en aquest cas 
de 300 hores –amb 100 hores 
de pràctiques en empreses– i 
centrada en Tissatge i Progra·
mació.
Igualada comptava a final de 
2017 amb 82 empreses dedi·
cades al tèxtil, ocupant 877 
persones; a l’Anoia, el total 
d’empreses eren 127 i els assa·
lariats 1.211.  



Igualada va celebrar la segona edició 
de la Festa dels Drets dels Infants

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Generalitat,  fi-
nalment, va obrir la 
setmana passada el 

període de licitació per l’ade-
quació i ampliació de l’Insti-
tut Badia Margarit. Així ho 
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REDACCIÓ / LA VEU 

D iumenge, 25 de no-
vembre, el Parc 
Central d’Igualada 

ha estat l’escenari de la Festa 
dels Drets dels Infants, una 
jornada d’activitats familiars 
amb motiu del Dia Universal 
dels Drets dels Infants, que 
se celebra mundialment el 
dia 20 de novembre. L’Ajun-
tament d’Igualada s’ha sumat 
a la commemoració amb una 
matinal enfocada a posar en 

REDACCIÓ / LA VEU 

El Palau de Congres-
sos d’Oviedo ha acollit 
aquest dimarts, 27 de 

novembre, la gala de lliura-
ment dels premis de la UNI-
CEF als nous governs locals 
reconeguts com a Ciutats 
Amigues de la Infància per al 
període 2018-2022. Per part de 
l’Ajuntament d’Igualada hi han 
assistit l’alcalde, Marc Castells, 
i el regidor de Promoció Cul-
tural i Relacions Institucionals, 
Pere Camps. L’acte ha comptat 
amb la presència del president 
del comitè espanyol de la UNI-
CEF, Gustavo Suárez.
Un a un, els 114 municipis 
que s’incorporen per primera 
vegada a la Xarxa de Ciutats 
Amigues de la Infància, han 
anat pujant a l’escenari i han 
recollit el diploma acreditatiu. 
Amb aquestes incorporacions, 
ja són 274 els governs locals 
de l’Estat integrats en aquesta 
xarxa, aquells que es distingei-
xen per haver situat la infància 
al centre de la seva acció. La 
xarxa arriba a una trentena de 
països dels cinc continents.
Una Ciutat Amiga de la In-
fància és aquella ciutat, poble, 
comunitat i sistema de go-
vern local compromès amb el 

valor la pau i condemnar la 
violència, afegint-se també 
a la campanya mundial de la 
UNICEF que aquest any por-
ta per títol “End violence”. La 
segona edició de la Festa dels 
Drets dels Infants a Igualada 
ha girat al voltant del que s’ha 
anomenat com La vacuna del 
bon tracte: l’actor Joan Valen-
tí ha ensenyat als més petits 
com elaborar un remei per 
eliminar els virus de les pors 
davant la violència. Durant 
l’acte també s’ha llegit el Ma-

nifest dels Drets dels Infants, 
elaborat pel Consell Munici-
pal dels Infants d’Igualada i, 
a banda, els assistents també 
han pogut gaudir d’inflables, 
activitats esportives, jumping 
i diversos tallers per a sensibi-
litzar sobre els drets humans. 
Aquesta és una iniciativa del 
departament de Joventut de 
l’Ajuntament, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona 
i amb la participació destaca-
da del Consell Municipal dels 
Infants.

compliment dels drets de les 
nenes, els nens i els adoles-
cents, seguint la Convenció 
sobre els Drets dels Infants, i 
promovent també una ciuta-
dania democràtica amb i per 
la infància. El secretariat en-
carregat d’avaluar les candida-
tures presentades i atorgar les 
distincions el constitueixen el 
Comitè Espanyol d’UNICEF, 
el Ministeri de Sanitat, Con-
sum i Benestar Social, la Fede-
ració Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP) i l’Institut 
Universitari de Necessitats i 
Drets de la Infància i l’Adoles-
cència (IUNDIA).
El compromís es fa palès en 
el fet que s’ha dissenyat un 
Pla Local d’Infància amb la 
finalitat de contribuir als cinc 
objectius de la iniciativa: cada 
infant és valorat, respectat i 
tractat justament dins la seva 
comunitat; les veus, necessitats 
i prioritats de cada nen i nena 
són escoltats i considerats en 
les normatives i polítiques 
públiques, els pressupostos i 
les decisions que els afecten; 
tots els infants tenen accés als 
serveis essencials de qualitat; 
tots els nens i nenes viuen en 
entorns segurs i nets; i tots ells 
tenen l’oportunitat de gaudir 
de la vida familiar, el joc i l’oci.  

La Unicef lliura el 
distintiu de Ciutat 
Amiga de la Infància

Pas endavant cap a les obres del nou 
Institut Badia Margarit

publica el portal de contrac-
tació pública, que mantindrà 
el concurs obert fins el pro-
per 19 de desembre. El valor 
estimat del contracte és de 
més de 4,5 milions d’euros, 
però encara no es defineix el 
termini en què s’haurà de fer 

l’obra. Les classes de l’Institut 
Badia Margarit, el tercer que 
té Igualada, van començar 
l’any 2015 i des de llavors es 
fan en part de l’escola primà-
ria Gabriel Castellà i en uns 
barracons habilitats al costat 
d’aquest edifici.  



Som una xarxa àmplia i diversa amb un gran pes industrial, que fa 
de Catalunya una economia productiva que genera llocs de treball, 
#coneixement i #innovació

El problema que tienen la mayoría de los productores para re-
cortar la producción radica en que las exportaciones de crudo 
conforman una parte enorme de su PIB. Es decir, son economías 
de monoproducto.

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

QUINS IMPOSTOS PAGARÉ EN HERETAR DEL MEU PARE? 

ENRIC SANCHEZ

Quins impostos
s’han de pagar quan heretes?

“Hem de despertar l‘interès 
per als nostres joves “.

Ahir va venir a la notaria l’Andreu, el seu pare va morir fa uns mesos 
i no tenia massa clar què li tocaria pagar d’impostos per l’herència. 
Ha heretat un pis a Igualada, un apartament a Calafell i un compte 
corrent amb 20.000 euros estalviats. Té por de pagar molts impostos i 
li vaig explicar quins impostos haurà de pagar:

1) IMPOST SUCCESSIONS: es paga a l’Agència Tributària de Catalunya. Malgrat el que 
es pensa, en la majoria dels casos la quantitat a pagar des de les últimes reformes és pe-
tita. N’obstant això cal diferenciar segons el parentiu amb el causant:
     
a) Vídua, fills, parella de fet o ascendents: poden arribar a estar exempts fins els primers 
100.000 euros. A més, del que sobrepassi dels 100.000 euros hi ha una bonificació per 
al vidu/vídua del 99 %, amb la qual cosa en el nostre exemple la quantitat a pagar seria 
propera a 20 euros. El cas d’Andreu, com a fill i per la quantitat de la seva herència tin-
dria una bonificació propera al 97 %, per la qual cosa la quantitat a pagar seria 50 euros. 

b) Germans, nebots, oncles, sogres: els primers 8000 euros estan exempts.
c) Cosins, estranys: paguen l’impost des del primer euro.

A més existeixen nombroses reduccions per l’habitatge habitual, discapacitat, persones 
majors, per a assegurances de vida, etc.
Aquestes xifres suposen que tret que sigui una herència multimilionària, actualment 
(fa anys no era així) a Catalunya heretar de pares a fills o entre cònjuges sigui zero la 
quantitat a pagar. Molt diferent és el cas d’heretar a un germà, oncle, nebot o un estrany 
(per exemple un amic): en el moment que superi els 8.000 euros es comença a pagar, 
sense cap reducció i amb un tipus impositiu gairebé confiscador. Per exemple, heretar 
d’un oncle una quantitat propera als 300.000 euros suposa pagar a l’Agència Tributària 
de Catalunya una xifra propera als 55.000 euros, amb els gravíssims problemes que pot 
ocasionar en cas de no haver-hi diners líquids per pagar, i haver de vendre ràpidament 
o hipotecar una finca per poder pagar l’impost.
El termini per liquidar aquest impost és de 6 mesos des de la defunció del causant.

2) PLUSVÀLUA MUNICIPAL (o Impost sobre increment dels Terrenys de naturalesa 
urbana): 

a) Què és la plusvàlua municipal: és un impost que cobren els ajuntaments quan es trans-
met un immoble. Grava l’increment que es produeix en el valor del terreny, habitatge o 
local (en aquests últims només sobre la part del terreny), hi hagi o no realment incre-
ment de valor. 

b) S’aplica també en finques rústiques? No, únicament en finques urbanes.

c) Quin termini computa per calcular el que haig de pagar? Sol ser una quantitat im-
portant ja que el termini per computar osciŀla entre 1 any des de l’última transmissió 
(mínim a pagar) i 20 anys (màxim a pagar), i en les herències sol haver-hi un termini 
llarg ja que l’última transmissió normalment és de fa anys. Es paga per l’hereu que rep el 
pis,  local o terreny urbà en qüestió; en cas que uns rebin diners i uns altres un immoble, 
ho pagaran aquests últims.

d) Hi ha reduccions? Sí, depèn de cada ajuntament però existeix alguna reducció especi-
alment per l’habitatge habitual.

e) Quin termini hi ha per presentar-ho? 6 mesos des de la defunció del causant, igual que 
en l’impost de successions.

És un impost discutit en els últims anys, i s’ha recorregut en alguns casos amb èxit als 
Tribunals en supòsits de compravendes   

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

Més inversió internacional:
La companyia neerlandesa Spaces instal·larà el seu segon centre 
de 3.200 metres quadrats a Barcelona.
Spaces obrirà un ‘coworking’ a la Torre Mapfre.

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

ENRIC SANCHEZ 
Executiu de Packaging

ENRIC SANCHEZ CARLOS JIMÉNEZ FUEYO
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO

consells de  CARLOS JIMÉNEZ

Del 13 de setembre fins el 26 d’octubre l’exposició del packaging de 
l’Anoia juntament amb Gràfiques Vilanova va ser tot un èxit. 
Ens van visitar escoles, veïns i empleats del món d’Arts gràfiques. 
Doncs queda clar que el nostre sector té unes bones perspectives de 
creixement. Com deia un empresari la setmana passada en la troba-

da d’arts gràfiques que vam tenir: “Hem de despertar l’interès per els nostres joves “. 
Al fil d’això, ahir va sortir un article al diari Ara que deia: 

Més prestigi per a la FP, una via per reduir l’abandonament escolar. 
“Hauria de ser generalitzat que no es pugui accedir als llocs de treball sense una for-
mació prèvia”, va apuntar Tatiana Soler, cap d’estudis de l’Institut Joan Brossa. Soler 
també va proposar que les empreses vagin a les escoles abans per buscar alumnes 
potencials i crear-los les ganes de participar en el món laboral. Ho va confirmar sen-
se embuts Ismael Palacín, de la Fundació Bofill, que va lamentar que l’orientació a 
l’alumnat sovint és escassa i arriba tard.

El passat dia 6 d’octubre vam fer un dinar de les Arts Gràfiques i el Packaging orga-
nitzat per UEA. 

Aquesta trobada, va ser per veure les necessitats amb el món del packaging i també 
per la manca de visibilitat del sector, doncs bé, parlant de visibilitat aquí teniu l’úl-
tim per sentir-se molt orgullosos del Packaging Made in Anoia, la nostra empresa de 
l’Anoia GRAFOPACK ha estat la guanyadora d’un premi de molt prestigi.

EUROPEAN CARTON EXCELLENCE AWARD 2018
Un disseny estructural fet a Igualada.
Felicitats a tot l’equip de Grafopack, sou uns cracs, jo que sóc de l’ofici puc assegurar 
el difícil que és a nivell Europeu aquest reconeixement.
També va ser premiat amb un segon premi, molt bé.

Això és PACKAGING MADE IN ANOIA. 



P #latevaveu

Oriol Panadès @OriolPanades

Alfons recio @alf_recio

Pep Sole Vilanova - Ni oblit, ni perdó  @pepsoleV

Xavier Bermúdez @xavibermudez

Dario Castañé @im_dario

Pauli Villamarín @Pauli_G

Marina @marinamis92

Casa del Tió @CasadelTioArg

Pia Prat Jorba @PiaPrat

CULTURA IGUALADA @culturaigualada

Igualada es prepara per els Jocs d’hivern.

#perlaconca , per les ciutats compactes, pel res-
pecte a la xarxa d’espais oberts, per l’ús racional 
del terrritori-recurs limitat. I contra els ma-
cro-polígons aïllats que neixen com a bolet en 
mig del mosaic agroforestal. @PerLaConca

Abans anar al banc a fer una transferència et feia 
perdre molt temps. Mitja hora mínim?
Ara la faig en 1 minut des del mòbil. 
Alguns enfocs a #Lladresdetempstv3 no em sem-
blen correctes. Inclús diria erronis.

Coneixíem el seu despreci contra els independen-
tistes; ara hi afegim els que ell anomena ”indis”. 
Suposo que té tan odi acumulat que el desgrana 
alfabèticament.

Només hi haurà #HealthyTourism en el moment 
que el reclam turístic sigui que la ciutat i l’entorn te-
nen tant alt nivell de vida que la gent vulgui passar 
uns dies gaudint-ne.
Això només es fa combatent la desigualtat i l’exclu-
sió social, alhora que es fa una ciutat on viure-hi.

No tengas prisa por conseguir tus metas. Recuer-
da que cuando las consigas tendrás que buscar 
otras.
#FelizMiércoles
#WednesdayMotivation

Avui és el Dia dels Mestres. Els petits tions també 
van a l’escola per aprendre i volen aprofitar aquest 
dia per a felicitar a tots els mestres i posar en valor 
la gran tasca que fan. #8afestadeltio

La societat que volem és la que integra i potencia 
tots els seus membres. Aquella que obre espais de 
participació donant oportunitats a tothom per-
què es desenvolupi, sense cap mena de limitació, 
ni per raó de gènere, raça o capacitat  #Diversosi-
Singulars #UnaManeradeFer

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#53 Jordi Garcia

Acte de reconeixament a Igualada com Ciutat 
Amiga de la Infancia d’Unicef. Recull diploma, 
Marc Castells, alcalde #Igualada #ciudadesa-
migas @ajigualada @marccastells @carmerie-
ramin @infoanoia @CulturaDIBA @RadioI-
gualada @anoiadiari @VeuAnoia

FOTO: Cesc Sales

XARXES  | 17Divendres, 30 de novembre de 2018

Si segueix plovent d’aquí a Nadal aquest any po-
dré sortir als Pastorets fent de molsa.

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Les estafes per compres 
a Internet han crescut un 
60% a l’Anoia en els darrers 
dos anys

Neix una nova entitat per 
la preservació del territori 
i patrimoni de la Conca 
d’Òdena

Airbnb s’instal·larà a 
Igualada amb un projecte 
innovador de turisme 
sostenible

Instants de La Veu             @veuanoia

L’@hostalcolomi i el @somiatruites-
do repeteixen a la #GuiaMichelin

#santacolomadequeralt #Igualada 
#veuanoia #gastronomia 

#instagastro
#instagastronomia

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

Diuen que l’home de molts oficis no és mestre en cap. Així he crescut, vivint dels moments 
sense centrar-me en un sol detall de la vida i aprendre contínuament. 
Apassionat del ciclisme i gran defensor de l’equiparació home/dona en l’esport (i en tots els 
àmbits de la vida) en tots els seus aspectes. Esportista i defensor del territori. 
Director dels @igualadaridemeeting, unes trobades per donar a conèixer l’Anoia i el seu en-
torn com a territori ciclista que ja van per la seva desena edició,  #anoiaterritoriciclista 
#Ridemeeting #IgualadaRidemeeting. “Crec que defensar l’ús de la bicicleta amb un passeig 
un matí pel centre de la ciutat és com voler aprimar-se fent dieta un sol dia, és vendre fum. 
Accions concretes i contundents és el que fa falta”

La ciutat d’Igualada, pionera en mobilitat 
sostenible, declarada ciutat verda. Els 
vehicles de combustible fòssil ja no 
circulen per la ciutat, donant pas a vehicles 
autosuficients, bicicletes i prioritzant els 
espais per als vianants. 

Es creen carrils bici per les principals vies 
de la ciutat fins a la porta les escoles, centres 
d’atenció i edificis municipals reduint 
el 100% del transport contaminants i el 
transport públic passa a ser gratuït.
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Igualada Inquieta de la UEA torna a 
posar en valor el lideratge femení

REDACCIÓ / LA VEU 

D ivendres es va fer a 
l’Adoberia Bella, l’Es-
morzar-col·loqui ti-

tulat “Com portar feina i crear 
oportunitats als municipis?”, 
organitzat per la plataforma 
transmèdia Alcaldes.eu. Van 
participar Marc Castells (al-
calde d’Igualada), Marta Felip 
(secretària general d’Empresa 

REDACCIÓ / LA VEU 

U na seixantena de pro-
fessionals, treballa-
dores  i directives de 

diversos sectors empresarials 
de l’Anoia han assistit a l’acte 
que ha servit per tancar l’any 
2018 d’una de les comissions 
de la Unió Empresarial de 
l’Anoia: la UEA Inquieta. L’ob-
jectiu d’aquesta comissió és el 
d’acompanyar i donar visibili-
tat a les dones directives, em-
presàries i professionals de la 
comarca. 

Lideratge femení 
en clau anoienca
L’eix vertebrador d’aquesta 
jornada ha estat el lideratge fe-
mení en clau anoienca. A tra-
vés d’una taula rodona, s’han 
exposat i debatut opinions i 
reflexions sobre el lideratge 
femení. Les ponents han estat 
dones amb reconegut prestigi 
professional, amb el denomi-
nador comú que són totes de 
l’Anoia: algunes han desenvo-
lupat la seva professió a la co-
marca i d’altres, fora d’aquesta. 
Stephanie Marko, responsable 
de la comissió de la UEA In-
quieta, ha destacat que “a Es-
tats Units és l’any de la dona, 
però ha de ser l’any de la dona 
a tot el món”. 
Seguidament, s’ha donat pas 
a la taula rodona que ha es-
tat moderada pel periodista 
Víctor Costa de Via Empresa, 
del diari empresarial de Cata-
lunya. Les ponents, de perfils 
professionals molt diferenci-
ats, han estat: Lídia Montea-
gudo -directora corporativa 
de RRHH a CL Grupo Indus-
trial-, Sira Abenoza -professo-
ra del Departament de Ciènci-
es Socials d’ESADE Business 
& Law- i Montse Duch, ge-

REDACCIÓ / LA VEU 

U na dotzena d’engi-
nyers industrials de 
l’Anoia s’han reunit 

amb la Unió Empresarial amb 
la finalitat de debatre i compar-
tir opinions i inquietuds sobre 
el futur imminent que afectarà 
a totes les empreses degut a la 
transformació empresarial. 
Paula Arias, gerent de la 
UEA, va explicar que la fina-
litat d’aquesta reunió era la de 
“conèixer de primera mà el 
punt de vista i els reptes que 
la comarca ha d’afrontar en el 
marc de la transformació em-
presarial”. 
En aquesta reunió es va posar 
damunt la taula què suposa 
per a les empreses aquest nou 
paradigma, del canvi a un 
model circular de l’economia 
i la integració de la transfor-
mació digital, així com tam-
bé, es van identificar tendèn-

rent de Nova Mevir, S.L.  To-
tes tres han destacat i explicat 
al públic com ha estat la seva 
trajectòria professional i com 
s’ha vist influenciada pel fet de 
ser dona. 
Montse Duch és empresària 
dins d’un sector tant masculí 
com el metall. La seva carre-
ra s’ha desenvolupat sempre 
dins l’àmbit financer fins que 
al 2012 es va fer càrrec de 
l’empresa familiar, Nova Me-
vir SL, com a gerent, per tant, 
al capdavant de l’empresa “A 
Nova Mevir són tot homes 
i la direcció la porto jo, que 
sóc una dona. Ho compagino 
amb la regidoria d’Hisenda de 
l’Ajuntament d’Igualada. Al 
consistori sí hi ha paritat entre 
homes i dones”, ha reblat. 
Lídia Monteagudo és llicen-
ciada en Relacions Laborals, 
Màster en gestió de Recursos 
Humans i ha realitzat estudis 
posteriors relacionats amb les 
relacions laborals.  Ha expli-
cat que s’ha trobat els reptes 
en què els equips directius són 
gairebé i normalment format 
per homes; i que la materni-
tat, li ha significat un punt 
d’inflexió, sobretot després de 
tenir el primer fill “en aquell 
moment, em va fer plantejar el 
meu futur professional. L’en-
torn tampoc t’ajuda, i les ma-
teixes dones, tampoc”. 
Per la seva part, Sira Abenoza 
és Llicenciada en Filosofia i 
Negocis Internacional, Màster 
en Investigació en Ciutadania 
i Drets Humans i Doctora en 
Filosofia. Abenoza ha reflexio-
nat sobre què implica i què sig-
nifica el concepte de lideratge 
femení “Com estem, avui? Hi 
ha molt canvi, però si el mi-
rem a nivell global és desigual. 
Necessitem líders? Jo crec que 
necessitem referents. Hem 

de pensar en referents autèn-
tics, ajudar-nos entre homes 
i dones a descobrir qui som, 
i això té atributs masculins 
i femenins. Si ho descobrim 
serem referents i ajudarem als 
altres que ho siguin”. Abenoza 
també ha destacat que pel fet 
de ser dona, quan començava 
com a professora a la univer-
sitat tenia la fixació de ves-
tir-se “per aparentar més anys 
perquè se’m respectés. Però si 
hagués estat un home, potser 
no ho hagués necessitat”, ha 
recalcat.
Un dels conceptes compartits 
ha estat el sentiment de cul-
pabilitat a l’hora de prioritzar 
i o afrontar alguns moments 
la carrera professional davant 
el concepte tradicional de ma-
ternitat. Per la seva part, Lídia 
Monteagudo ha confessat que 
“jo ara no em sento culpable 
per no estar amb els nens per-
què he de marxar de viatge per 
feina. Però encara ens queda 
camí per recórrer. Hi ha d’ha-
ver col·laboració total a totes 
les famílies i també a l’entorn. 
A vegades ens posem les bar-
reres nosaltres mateixes”. Tant 
Sira Abenoza com Montse 
Duch compartien la mateixa 
opinió i explicaven al públic 
que “a vegades, diem que ens 
ajuden a casa, però les coses 
de casa són cosa de tots”. 
L’acte de la UEA Inquieta ha 
comptat amb la presència de 
la Diputada al Congrés, Ca-
rolina Telechea i la regidora 
de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament, Patricia Illa. 
L’acte ha tingut  el suport de 
l’Ajuntament, la Mancomuni-
tat Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena, VIA Empresa; i amb 
el patrocini de la Mútua Gene-
ral de Catalunya, Servisimó i 
la joieria Rosich. 

Enginyers industrials 
debaten sobre el sector

cies tecnològiques, i quins 
són els reptes tecnològics de 
la indústria i les seves possi-
bles solucions. 
Un dels aspectes que van rati-
ficar els enginyers va ser que 
existeix un gran desconeixe-
ment del concepte en sí per 
part de les empreses, i que la 
transformació digital arribarà 
més ràpid del que esperàvem, 
tot i que la implantació serà 
lenta i desigual a les pimes. 
Tot i això, van concloure que 
sí que existeixen empreses que 
tenen aquest factor implantat 
al seu adn empresarial.
Van coincidir en assenyalar 
que un dels elements clau per 
poder afrontar aquest canvi és 
que les empreses cal que facin 
un exercici per ser conscients 
i identificar de com està l’em-
presa i en quins camps creuen 
que caldria millorar. I a partir 
d’aquí valorar i consultar les 
eines per fer aquests canvis.  

El portal Alcaldes.eu va 
organitzar un col.loqui 
sobre treball i ocupació

i Coneixement de la Generali-
tat), Esteve Pintó (president de 
PIMEC de Catalunya Central) 
i Xavier Boquete (president 
del Consell comarcal de l’Ano-
ia i Alcalde de Masquefa).
El debat, realitzat davant 
d’unes 60 persones, anava 
orientat a la identificació de 
problemes i solucions en la 
creació d’ocupació i activitat 
econòmica en els municipis.



Nou president i nous membres de la 
Confraria de la Vinyala 
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l maig del 1968, una 
nova fornada de jo-
ves entraven a formar 

part del Casino Foment. Sis 
d’aquests joves, Joan Camps, 
Josep Llansana, Toni Secanell, 
Albert Vallès, Ramon Valls i 
Josep Mª Tribó, encara roma-
nen a l’entitat, l’actual renovat 
Casal Popular d’Igualada, el 
Foment, complint aquest 2018, 
50 anys com a socis de l’entitat.
Per això demà dissabte 1 de 
desembre a partir de les 18h al 
mateix Foment, es durà a terme 
un acte d’homenatge d’aquests 
50 anys. Una tarda festiva, que 
reunirà diverses generacions 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Confraria la Vinyala 
va celebrar, el passat 22 
de novembre, una nova 

edició de “Els dijous de vinya-
les”, un sopar que es realitza 
cada mes en un restaurant de 
la comarca i en el qual es cuina 
una recepta de vinyales, amb 
200 assistents.
En aquesta ocasió, el sopar va 
tenir lloc al restaurant Mas dels 
Vivencs a la Pobla de Clara-
munt i es va fer l’acte d’inves-
tidura dels nous confrares i el 
nomenament del nou presi-
dent, Marià Miquel que pren el 

relleu a Josep Manel Vivancos.
Miquel va manifestar la vo-
luntat de seguir treballant i 
promovent la vinyala amb l’ob-
jectiu de reivindicar i donar a 
conèixer aquesta especialitat 
culinària tan nostrada a la co-
marca, el cargol de vinya.
Es van investir 32 nous confra-
res -ja en són 220- que acom-
panyats dels seus padrins, van 
rebre el medalló, el carnet i el 
diploma. Són: M. Teresa Roig 
Rius, Toni Castillo Ripoll, Ro-
ger Castillo Forn, Montse Ca-
nela Garriga, Francesc Isern 
Fresquet, Salvador Vives Alari, 
Mercè Rabell Otero, Joan Poch 

Solé, Núria Mora Diaz, Sandra 
Fernández Cuadra, Joan Casas 
Jorba, Carlota Bertran Romeu, 
Quim Casas Bertran, Carlos 
Casas Verdés, Carles Celaya, 
Maria Saldaña, Josep M Llu-
vià Mir, Jordi Sabaté, Joan 
Mas Capella, Toni Boixadera 
Castellà, Josep Garriga Mo-
lins, Arcadi Gómez Galobart, 
Carmen Gancharro Garcia, Jo-
sep Sempere Torregrosa, Rosa 
Rios Gutierrez, Emilia Hidalgo 
Ruiz, Josep Mª Farriol Camins, 
Elisenda Farriol Gili, Núria 
Felip Riba, David Farriol Gili, 
Jordi Mora Diaz i Marc Bernal-
dez Domingo.

Homenatge als 50 anys 
de socis del Foment

de socis de l’entitat, familiars, 
amics... i a la qual es convida 
també a tothom. 
Es convidarà als assistents a 
una xocolatada amb melin-
dros, es brindarà amb una 
copa de cava per celebrar 
aquest aniversari i s’ambienta-
rà el Foment amb música dels 
anys 60 i 70. També es podrà 
visitar una part de l’exposició 
‘Insòlit Casino del Jovent. El 
Foment balla 1960-1972’ que 
es va inaugurar la Festa Major 
del 2017, de la qual es mostra-
ran els panells que fan referèn-
cia a aquesta fornada de socis.
A la foto, alguns dels socis ho-
menatjats durant una festa de 
Carnaval al Foment, el 1971.

Celebrem el 75è aniversari 
del Patge Faruk!
A la Fira de Nadal d’Igualada, 

trobareu la figura de pessebre del Patge Faruk, 
el nou llibre de Reis i el domàs commemoratiu.
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26 futurs metges anoiencs, becats per la Fundació MIPS
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat divendres 23 
de novembre MIPS 
Fundació Privada va 

celebrar l’acte de lliurament de 
la novena edició del programa 
de beques per a futurs metges. 
L’acte va tenir lloc al nou cen-
tre mèdic de MIPS, al Passeig 
Verdaguer 114 d’Igualada.
Per novè any consecutiu 
aquesta entitat igualadina ha 
renovat el seu compromís amb 
la societat a través d’aquestes 
beques, i un any més ha hagut 
d’augmentar la dotació eco-
nòmica, vist l’èxit de la con-
vocatòria. Aquesta ampliació 
del programa ha estat possible 
gràcies a la col·laboració de 
Mútua Igualadina de Previsió 
Social MPS a Prima Fixa amb 
una aportació de 12.000€ i a la 
col.laboració de Mútua Igua-
ladina Fundació Privada amb 
una dotació de 7.000€. 
L’acte de lliurament de les be-

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada s’ha sumat a la 
Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus, del 

17 al 25 de novembre, propo-
sant una activitat per als men-
jadors escolars de anomenada 
Què no ens mengem?.
L’any 2017, l’Ajuntament va 
aprovar el Pla Local de Pre-
venció de Residus Municipals, 
definint així el model de pre-
venció i gestió de residus de la 
ciutat i establint els objectius 
fins el 2020, programant les 
actuacions i els instruments 
necessaris per a l’assoliment 
dels mateixos: les fites esta-
blertes són la reducció del 
10% del pes total dels residus 
generats, passant de les 21.269 
tones de l’any 2010 a 19.142 
tones l’any 2020. Bona part 
dels residus urbans són de 
fracció orgànica i molts d’ells 
provenen del malbaratament 
alimentari i amb aquest ob-
jectiu, el projecte Ens ho men-
gem tot és una proposta per 
conscienciar sobre el malbara-
tament alimentari als menja-
dors escolars i per sensibilitzar 
els alumnes i les seves famílies 
sobre l’aprofitament i els bons 
hàbits alimentaris.
La passada setmana es va pre-
sentar el projecte als centres 

ques va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde Marc Cas-
tells; Joan Prats President de 
MIPS Fundació Privada; Sal-
vador Balcells, sotspresident 
de Mútua Igualadina de Pre-
visió Social, i d’altres col·labo-
radors d’aquestes entitats, així 
com la dels estudiants becats i 
els familiars. 

Els estudiants becats d’aques-
ta convocatòria són: Cristi-
na Amorós i Robles, Clàudia 
Bausili i Riba, Sara Biosca i 
Caro, Maria Borràs i Borràs, 
Marta Colet i Velasco, David 
Escalante i Àlamo, Assumpció 
Ferran i Pablo, Marina Garcia 
i López, M. Teresa Guarro i 
Carreras, Berta Jorba i Riba, 

Marta Llorens i Marsal, Mar 
Luque i Luna, Aleth Martí i 
Saumell, Sofia Melero i Iglesi-
as, Marta Muñoz i Sanchez, 
Marina Pelfort i Moreno, Ar-
nau Peñalver i Piñol, Enric 
Prats i Bacardit, Anna Ribau-
dí i Compte, Cristina Rica i 
Grau, Laia Rius i Borrell, Mar 
Salazar i Raich, Aina Sanchez i 

Quin, Andrea Sanz i Llorente, 
Marta Tormo i Ratera, i Xènia 
Vilardell i Alonso.
MIPS Fundació Privada és 
una entitat sense ànim de lu-
cre que segueix una política 
de reinversió dels resultats ge-
nerats. Bona mostra d’aquesta 
filosofia són aquestes beques 
per als estudiants.

educatius, que ara tenen fins 
el 31 de desembre per comu-
nicar la seva adhesió. Per tal 
d’avaluar i reduir el malba-
ratament alimentari als seus 
menjadors, es treballarà a tra-
vés dels aliments protagonis-
tes, que són triats a partir del 
menú programat “Standard” 
del menjador escolar i poden 
ser, per exemple, mongeta 
tendra, pollastre o arròs amb 
tomàquet, entre molts altres. 
A partir d’aquí, es treballa en 
diferents fases, com ara de 
quin aliment es parla, d’on 
prové, quant producte es llen-
ça i quin cost té, quant es mal-
barata en conjunt i com s’evita 
el malbaratament.
L’Ajuntament ofereix asses-
sorament, material de suport 
pedagògic i tècnic, guia meto-
dològica amb propostes d’acti-
vitats, dinàmiques, estratègies, 
recursos complementaris i 
addicionals per treballar-ho 
a l’aula, sessions de formació 
per als educadors, informa-
ció sobre el marc conceptual 
del malbaratament alimenta-
ri a Catalunya, dades de tots 
els centres que participen en 
el projecte, tractament de les 
dades per conèixer la petjada 
ecològica de l’aliment malba-
ratat i material comunicatiu 
vinculat al projecte. 

Campanya als menjadors 
escolars sobre 
malbaratar els aliments

Segona edició del concurs d’Instagram 
per a joves al voltant del 25N
REDACCIÓ / LA VEU 

E l servei de Promoció 
de la Salut de l’Ajunta-
ment d’Igualada pro-

posa, novament aquest 2018, 
un concurs d’Instagram per a 
joves amb motiu del 25 de No-
vembre, Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones.
Podran participar-hi els joves 
de 12 a 35 anys i la fotografia 
que presentin ha de tenir rela-
ció amb la lluita contra la vio-
lència masclista. Poden ser ob-
jecte del concurs aquelles que 
abordin les diverses formes de 
violència implícites –estructu-
ral, simbòlica o institucional– 
o explícites –física, psicològica, 
sexual o econòmica– vers les 
dones, esdevingudes en l’àmbit 
de la parella, familiar, laboral, 
social o comunitari. Per a més 
informació sobre els concep-
tes es pot consultar el Proto-
col d’Abordatge de la Violèn-
cia Masclista a la Comarca de 
l’Anoia al web de la Mancomu-
nitat Intermunicipal de la Con-
ca d’Òdena, www.micod.cat.
S’acceptaran a concurs totes 
aquelles fotografies amb l’eti-
queta #igd25N publicades en-
tre el dissabte, 25 de novem-
bre, i el diumenge, 13 de gener, 
ambdós inclosos. Per tal de po-
der participar, és indispensable 

seguir el compte d’Instagram 
@promociosalutigd i esmen-
tar-lo a la publicació. La publi-
cació s’haurà de fer des del per-
fil personal, no hi ha limitació 
de la quantitat de fotografies 
per participant i en cap cas es 
tindran en compte les valora-
cions d’altres usuaris sobre les 
fotografies presentades a l’ho-
ra d’emetre un veredicte.
El jurat estarà format per una 
persona de l’àrea d’Igualtat de 
la MICOD, per una persona 
del departament de Sanitat i 
Salut Pública de l’Ajuntament 
d’Igualada, per una represen-
tant d’associacions de dones 

d’Igualada i per un professi-
onal del disseny. Es valorarà 
l’impacte visual de la imatge, 
l’originalitat, la creativitat i 
l’adequació de la mateixa a la 
transmissió de valors igualita-
ris, la defensa dels drets de les 
dones i la lluita contra la vio-
lència masclista. El veredicte 
s’emetrà el 21 de gener.
Hi haurà un únic premi, 
una càmera fotogràfica 
Polaroid Snap Touch Ins-
tant Digital Camera, amb 
pantalla LCD i impressió 
instantània amb tecnologia 
Zero Ink i també recanvis 
Premium ZINK Paper.



La UEA organitza 
el primer “Cafè dels 
Autònoms” per generar 
sinergies entre aquest 
col.lectiu

Avui i demà torna 
“El gran Recapte” 
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Aquest mes de novembre la 
sectorial UEA Autònoms ha 
engegat El Cafè dels Autònoms. 
Es tracta de trobades periòdi-
ques, que es celebraran cada 
dos mesos, on es posen en 
comú necessitats i problemà-
tiques d’aquest col·lectiu, i es 
debaten temes dels seu interès 
per tal d’intercanviar opinions.
Els autònoms són una part 
molt important del teixit em-
presarial del nostre territori, 
gairebé 8.000 a l’Anoia, i la 
línia continua ascendent. És 
un col·lectiu amb un pes es-
pecífic important, que crea 
riques i genera ocupació, i té 
un paper clau en la dinamit-
zació de l’economia. La seva 
situació, però, sovint els porta 
a la desprotecció i vulnerabi-
litat vers altres col·lectius de 
treballadors. Per tot plegat, la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
ha creat aquest espai de debat, 
per intercanviar punts de vista, 
crear sinergies entre ells i fer 
networking.
Al llarg de la trobada es van 
tractar diversos temes, i un 
dels més destacats va ser el de 
la formació. Reclamen més 
cursos pel sector i que aquests 
es puguin realitzar de mane-
ra online, tipus webinar, per 
tal de minimitzar al màxim la 
pèrdua de temps en desplaça-
ments.
La burocràcia i l’assessora-
ment també van ser tema de 
debat. Els autònoms assistents 
van exposar que el tema de 
gestió de papers els suposa 
dedicar una gran part del seu 
temps, i sovint, per manca 
de coneixements, necessiten 
molta ajuda i assessorament 
per resoldre dubtes i conflic-
tes que els afecten en el seu dia 
a dia. Des de la patronal es va 
proposar parlar amb la sec-
torial d’assessors per tal d’in-
tentar establir sinergies entre 
ambdós col·lectius.
Finalment, la falta de visibili-
tat dels autònoms també es va 
posar a sobre la taula. Con-
sideren que el sector no es 
coneix suficient, ni entre ells 
mateixos. Per això, van pro-
posar algunes accions com fer 
trobades de networking i or-
ganitzar algun esdeveniment 
anual pel col·lectiu.
La UEA recorda que l’entitat 
està oberta a tots els autònoms, 
siguin del sector que siguin, i 
que vulguin participar en 
aquestes trobades.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Fundació Banc dels 
Aliments de Barcelona, 
és una entitat privada 

benèfica independent, apolíti-
ca, aconfessional, i sense ànim 
de lucre, que té com a objectiu 
la recuperació dels excedents 
alimentaris i la distribució en-
tre les entitats locals per tal de 
fer-los arribar a les persones 
que ho necessitin.
Avui  divendres 30 de no-
vembre i demà dissabte 1 de 
desembre, com cada any, s’or-
ganitza “El Gran Recapte”. En-
guany ja serà la desena  edició.  
Els supermercats i botigues 
d’Igualada i comarca també 
participen en aquest esdeve-
niment.
El Gran Recapte  és una bona 
manera d’obtenir aliments va-
riats tan necessaris per a po-
der distribuir-los després des 
del Banc dels aliments.
Les Delegades de la Fundació 

a la  comarca de l’Anoia, Ma-
ria Ortínez i Assumpta Mar-
sal,  conviden tothom  a parti-
cipar  en el Gran Recapte fent 
aportacions d’aliments de llar-
ga caducitat als supermercats.
I també fan una crida “a totes 
aquelles persones que puguin 
i vulguin ser voluntaris en la 
recollida d’aliments en els di-
ferents establiments, per tal 
d’ajudar a fer possible que 
“el Gran recapte” sigui una 
cosa de tots com diu el lema 
d’aquest any: Ajudar és un 
instint natural”.
Per col·laborar fent de volun-
tari cal inscriure’s, per inter-
net, a  Gran Recapte 2018. O 
bé enviant un correu a anoia@
bancdelsaliments.org indicant 
el nom de la persona voluntà-
ria  i el número de telèfon. En 
aquest cas, les Delegades Co-
marcals ja es posaran en con-
tacte per tal d’assignar el lloc 
on faci més falta  voluntariat. 

SORTEGEM 
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES

Nom

Cognom

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar 
part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 21/12/2018.  En 
aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la butlleta guanyadora i es 
comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a 
destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció 
de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents 
empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consenti-
ment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG DE LA CISTELLA

EMPRESA SITUADA A IGUALADA 
LÍDER EN EL SECTOR BUSCA:

Expert/a
 comptable Fiscal 
amb experiència 

. És indispensable tenir coneixements de comp-
tabilitat i �scalitat (impostos, IRPF, IVA, societats..)

. Persona seriosa i responsable

Interessats enviar CV a l’apartat de correus núm. 21
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Flors en record de les víctimes de la 
violència masclista, en el 25N

REDACCIÓ / LA VEU 

C onèixer les noves ten-
dències sobre el ma-
neig de les UPP ha 

estat l’objectiu de la I Jornada 
de Prevenció en el tractament  
de les úlceres per pressió que 
ha organitzat el CAP Igualada 
Nord–CSA, el passat 16 de no-
vembre.
Prop d’un centenar de profes-
sionals de la salut de la majoria 
de les entitats de la comarca 
han participat, el passat di-
vendres en una jornada orga-
nitzada pel Consorci Sanitari 
de l’Anoia (CSA) i celebrada a 
l’Hospital d’Igualada. 
Els ponents han analitzat la 
rellevància que té el col·lectiu 
d’Infermeria en la prevenció i 
en el tractament d’aquest greu 
problema de salut, atès que 
afecta notablement al deterio-
rament i a  la qualitat de vida,  
tant del pacient com de les se-
ves famílies. 
En aquest sentit, s’ha debatut 
sobre la necessitat de coordi-
nar el  treball multidiscipli-
nari, donant rellevància a la 
implementació  de  protocols 
i registres de seguiment. S’ha 
tractat també sobre la impor-
tància de la seguretat del paci-
ent i de la qualitat assistencial, 
el maneig de la prevenció tant 
des de l’àmbit sociosanita-
ri com domiciliari, així com 
l’evolució en la història en el 
maneig de les UPP. 
Hi ha participat ponents del 
Consorci Sanitari de l’Anoia, 
de la Fundació Sanitària Sant 
Josep, del Consorci Sociosa-
nitari d’Igualada, i  de l’Insti-
tut Català de la Salut. Com a 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls col·lectius feminis-
tes van sortir al carrer 
per recordar les dones 

i els infants morts per la vi-
olència masclista i per recla-
mar prou impunitat davant 
de la desigualtat, els abusos, 
les violacions i els assassinats 
de gènere, és a dir, contra les 
dones pel fet de ser dones.
La diada del 25N, Dia Inter-
nacional per a l’eradicació de 
les violències masclistes, es 
va iniciar a les 12 del mig-
dia amb una performance 
a la plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada, en homenatge 
a les dones que han mort a 

conseqüència de la violència 
masclista. 
Amb la participació de tot-
hom, es van dibuixar nom-
broses siluetes amb guixos 
al terra. Cada una d’elles, en 
representació d’una dona o 
infant assassinat, sobre de les 
quals es va col·locar un cartell 
amb el nom, cognom i edat 
de les víctimes d’aquest 2018. 
Seguidament es va llegir el 
manifest unitari davant de 
la porta de l’Ajuntament, on 
també es va exposar el tes-
timoni d’algunes dones del 
territori en procés de recu-
peració d’una situació de vi-
olència masclista, com a pro-

va que la sortida és possible. 
I per acabar, tothom va dipo-
sitar flors sobre les siluetes, 
en senyal de record, afecte i 
sororitat femenina.
La Diada de la Coordinadora 
Feminista va continuar a les 
7 de la tarda amb una mar-
xa nocturna de torxes des 
dels jutjats d’Igualada, per 
denunciar “una justícia que 
funciona, treballa i executa 
en nom del sistema patriar-
cal i per tant, és còmplice de 
la impunitat de la violència 
masclista, en totes les seves 
manifestacions”, segons van 
denunciar amb la lectura del 
manifest.

REDACCIÓ / LA VEU 

L es noves aportacions 
com la Intel·ligència Ar-
tificial, l’anàlisi dels Big 

Data, les connexions de múl-
tiples dispositius per la xarxa, 
la realitat virtual i moltes altres 
tecnologies així com els nous 
costums socials, han portat al 
que s’espera que sigui la quarta 
revolució industrial. La indús-
tria 4.0. En aquesta situació 
cal preguntar-se quin és el pa-
per del dissenyador industrial, 
com ha de dissenyar, com es 
fabricaran els nous productes, 
quines tecnologies ha d’enten-
dre, de quines eines disposarà, 
com s’haurà d’organitzar, per a 
qui ha de dissenyar. 
Disseny=Igualada, conscient 
d’aquesta realitat, ha organitzat 
diversos debats i activitats per 
generar suficient inquietud i 

Les eines del disseny en la indústria 
4.0, a debat en el cicle IDEA

Jornada a l’Hospital 
de prevenció en el 
tractament de les úlceres

taula de cloenda, el Dr. Joan 
Blanco, director del Campus 
d’infermeria de la Universitat 
de Lleida, ha donat la visió de 
quines són les últimes tendèn-
cies en el maneig de les úlceres 
per pressió. 

Què són les úlceres 
per pressió UPP?
Segons l’Associació d’Infer-
meria Familiar i Comunitària 
de Catalunya (AIFICC), una  
Úlcera per Pressió (UPP) és 
una lesió localitzada a la pell 
i/o al teixit subjacent, gene-
ralment sobre una prominèn-
cia òssia, com a resultat de la 
pressió o la pressió en combi-
nació amb la cisalla. La seva 
causa d’aparició està associada 
a factors de risc: 
- Primaris: pressió, fricció i/o 
cisallament.
- Secundaris: humitat, estat de 
la pell,  estat nutricional, pato-
logies associades, etc. 
Per tant, podem dir que les 
UPP són un problema multi-
causal i multifactorial.

Com evitar-les?
Segons  la GNEAUPP (Gru-
po Nacional pera el estudio y 
asesoramento en úlceras por 
presión y heridas crónicas),  
els objectius principals que 
haurien de tenir en compte 
des de l’Equip de Cures serien: 
- Identificar el pacient amb 
risc de desenvolupar UPP.
- Mantenir la integritat de la 
pell. 
- Mantenir el pacient en òpti-
mes condicions per a la seva 
posterior recuperació.
- Proporcionar educació sani-
tària al pacient i a la família. 

mirar d’avançar-nos als canvis 
que s’esperen. 
Començaran avui divendres a 
l’Adoberia Bella amb la sessió 
sóbre Espais col·laboratius i 
innovació a partir del disseny. 
L’altre vessant de la Industria 
4.0, a les 18.30 h, amb Ricard 
Faura Homedes, Cap de Servei 
d’Inclusió i Capacitació Digital 
de la Generalitat, que parlarà 
sobre “Impuls, funcionament 
i objectius dels CatLabs”. Des-
prés,  Marc Paré, gerent de 
Ments Creatives, David Vives 
d’Espai Cowan, i Pep Valls, 
consultor en màrqueting estra-
tègic i retail, parlaran de “Com 
seran els supermercats del fu-
tur? / Projecte SuperLab”.
Demà dissabte el tema serà Les 
institucions amb el disseny i la 
indústria. Eines i necessitats. A 
les 10h, sessió de treball amb 
Patrícia Illa, regidora de Dina-

mització Econòmica de l’Ajun-
tament; Marcel·li Martorell, 
vicepresident del Consell Co-
marcal; Ricard Faura, de la Ge-
neralitat; Anna Marsal, Unió 
Empresarial de l’Anoia; Esteve 
Pintó, President de PIMEC 
Catalunya Central; Raquel Ca-
macho, directora de l’Escola la 
Gaspar; i Jordi Segura, profes-
sor del Grau d’Enginyeria en 
Organització Industria i Logís-
tica.
Hi haurà una nova sessió el 17 
de desembre sobre El disseny 
i les noves eines. Nous enfoca-
ments, també a l’Adoberia Be-
lla, i des del 12 de desembre al 
9 de gener, workshop: Prototips 
electrònics per a dissenyadors 
industrials, a l’Espai Cowan 
(Joan Llimona 3-5, Igualada). 
Inscripcions al workshop:
coorddinació@dissenyiguala-
da.com T.645 505 125.
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Aquest desembre amb 

LA VEU SOLIDÀRIA
Enguany dedicada a la Llar del Sant Crist d'Igualada. Revista 
amb entrevistes a voluntaris, residents i l'equip gestor del 
centre, reportatge sobre la història d'un dels indrets més em-
blemàtics i singulars de la ciutat. Tercera edició de l'especial 
més solidari de La Veu.

75 ANYS DEL PATGE FARUK
Revista especial en ocasió de l'aniversari de l'enviat de Ses Majestats els Reis 
d'Orient. Història del personatge, detalls i anècdotes de l'arribada, la recepció 
de les cartes, les auques, els missatges a la ràdio i la cavalcada. Amb més d'un 
centenar d'imatges històriques dels darrers 75 anys!.

VIU LES
FESTES DE NADAL
Tot el que necessites per passar unes 
bones festes de Nadal, Cap d'Any i Reis. 
Idees per encertar en els teus regals, 
tradicions, receptes nadalenques i 
moltes coses més.

14 de 
desembre 

21 de 
desembre 

28 de 
desembre 

Viu les
festes de Nadal

REVISTA

desembre 
2018

Exemplar gratuït

La llar del 
Sant Crist 
d’Igualada

 Solidària
REVISTA GRATUÏTA

3a edició

REVISTA

gener
2019

Exemplar gratuït

75anys
del Patge
Faruk
Tot sobre la història d’un dels 

pels igualadins
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Avui, projecció del 
documental sobre els 25 
anys d’agermanament 
amb Nueva Esperanza

Acaba una nova edició del Grup de 
Suport a Cuidadors no professionals

Amb motiu de la celebració 
dels 25 anys de l’Agermana-
ment Igualada-Nueva Espe-
ranza (El Salvador), avui di-
vendres 30 de novembre, a les 
7 de la tarda, a la Biblioteca 
Central, hi ha prevista la pro-
jecció del documental (d’uns 
20 minuts) a la sala d’actes, i 
tot seguit inauguració de l’ex-
posició que fa un recorregut 
pels 25 anys d’agermanament. 

REDACCIÓ / LA VEU 

D ivendres, 16 de no-
vembre, el Servei 
d’Atenció a la Depen-

dència i Persones Grans va dur 
a terme la cloenda del Grup 
de Suport Emocional i d’Ajuda 
Mútua (GSAM), iniciat el pas-
sat mes de juny, amb la repre-
sentació d’una professional de 
l’àrea d’Atenció a les Persones 
de la Diputació de Barcelona i 
el seu Servei de Suport de Pro-
grames Socials. 
En aquesta edició del grup, hi 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls germans Xavier i Da-
vid Andrés han rebut la 
notícia de que el Somi-

atruites continuava a la Guia 
Michelin. I és que durant tres 
anys consecutius el restaurant 
igualadí ha mantingut Iguala-
da i la comarca de l’Anoia en 
aquesta prestigiosa guia dels 
millors restaurants.
El distintiu que ha rebut el So-
miatruites és el Bib Gourmand, 
un reconeixement als restau-
rants d’Espanya i Portugal 
amb una millor relació qua-
litat-preu, que requereix que 
l’establiment ofereixi un àpat 
d’excel·lent qualitat, format per 
dos plats –entrant i plat princi-
pal– i postres (a vegades amb 
beguda inclosa) i que ha de 
costar menys de 35 euros per 
persona a Espanya i menys de 
30 euros a Portugal.

La franquícia 
igualadina 
Indorwall Climbing 
Centers, guardonada 

Dissabte es va realitzar la Jor-
nada pel Dia Mundial de la 
Diabetis. Va ser un matí ple 
d’activitats en les quals la par-
ticipació va ser molt fluctuant. 
La jornada va ser presentada 
pel regidor Fermí Capdevila,  
i els membres organitzadors 
de la jornada de l’ADC Anoia. 
Tot seguit la Rocio Olmedo 
va iniciar la sessió de Zumba,  
que el temps ens va permetre 
iniciar-la i finalitzar-la sense 
pluja. 
Al mateix temps es van fer les 
xerrades previstes. L’organit-
zació agraïex l’Esther Maldo-
nado, la Sara Casals i al Carles 
Regordosa les seves ponències 
que van ser de gran interès per 
la gent que va assistir. Simul-
tàniament i gràcies al centre 
de ioga .... i a les seves moni-
tores Maria Carreño, Carmen 
Reguero i Mª Jesús Mena es 
va poder realitzar un tastet de 
ioga en cadira i un tastet de 
ioga. Van sorprendre les vi-
vències viscudes per Matilde 
Ribera que és va desplaçar 
des de Barcelona per expli-
car el que és conviure amb la 
diabetis.
Va ser una matinal en la qual 
els assistents van poder po-
sar-se el llaç blau. A la pri-
mera xerrada matinal, es va 
parlar de l’alimentació tot 
enfocant-ho amb la festiva i 
nadalenca que tenim a tocar. 
També es va parlar del tema 
d’actualitat que tenen els di-
abètics amb els sensors de 
glicèmia i per finalitzar van 
descobrir que tot i que tenen 
diabetis aquesta no els ha de 
limitar per fer res gràcies a 
les vivències explicades per 
la sra. Matilde.
Des de l’ADC Anoia expli-
quen que “han estat unes jor-
nades amb les quals ens hem 
esforçat moltíssim des dels 
organitzadors de l’Adc Anoia 
perquè fos un èxit, però tot i 
que no es va obtenir la res-
posta esperada vàrem tenir 
la grata sorpresa de la visita 
de la consellera de Salut, la 
igualadina Alba Vergès , amb 
la qual vàrem poder traspas-
sar el nostre positivisme en 
aquesta gran aventura que 
és viure amb diabetis però 
amb la que cal tenir les eines 
més adequades per aconse-
guir-ho. 
Des de l’ADC Anoia agra-
eixen la participació i a la 
Gemma Cuadras per la seva 
implicació i la seva ajuda en 
l’organització.  

Igualada va celebrar 
el Dia Mundial de la 
Diabetis

La franquícia igualadina Indo-
orwall Climbing Centers obri-
rà el seu 10è centre d’escalada a 
Jaca, a l’Aragó. Serà el boulder 
més gran d’Espanya i és tan 
sols un dels molts projectes 
que hi ha al futur d’aquesta 
franquícia. 
Per això el passat divendres 
23 de novembre, durant la IV 
Gala de Premis Mediterrani 
Excel·lent 2018, Indoorwall 
Climbing Centers va ser guar-
donada amb el premi a “Fran-
quícia en expansió”.
Els Premis Mediterrània Ex-
cel·lent tenen els seus orígens 
a Andalusia Excel·lent i Can-
tàbric Excel·lent, que celebren 
les seves gales des de 2014. 
Aquests premis, organitzats 
per “El Suplemento”, són cre-
ats per apropar als ciutadans 
el bon fer de les empreses, les 
que aconsegueixen desmar-
car-se de la corrent i crear un 
concepte totalment nou de ne-
goci. En el cas de Indoorwall 
Climbing Centers, es premia 
el seu exponencial creixement, 
amb l’obertura de deu centres 
en tan sol tres anys d’existència, 
totalment rendibles, de grans 
dimensions i amb un producte 
excel·lent per oferir a tot el seu 
públic, es converteix en una 
franquícia amb un alt nivell 
d’èxit.
La seva projecció de futur és el 
seu valor més destacat. Israel 
Macià, emprenedor i direc-
tor de Indoorwall Climbing 
Centers no contempla la pos-
sibilitat que la seva empresa 
tingui límits. El seu objectiu és 
continuar amb la seva pròpia 
revolució del món de l’escala-
da i el seu projecte, ambiciós i 
innovador, ja està preparat per 
obrir-se al mercat internacio-
nal amb molta força. 

han participat un total d’onze 
persones d’Igualada que tenen 
cura de familiars en situació de 
dependència i a qui, des dels 
Serveis Socials municipals, 
se’ls van recomanar aquestes 
sessions. Aquí hi han trobat un 
espai de relació, suport psico-
lògic i intercanvi d’experiències 
i també un espai d’ajuda entre 
persones cuidadores no pro-
fessionals. El grup l’ha conduït 
una psicòloga, que va iniciar 
l’activitat a l’Espai Cívic Centre 
el passat 8 de juny i que ha tin-
gut continuïtat fins a un total 

de setze sessions d’una hora i 
mitja de durada. 
Aquest projecte ha tingut una 
excel·lent acollida per part 
dels assistents, que conclouen 
que les sessions han contribu-
ït a alleugerir la sobrecàrrega 
emocional i física de la cura, 
que conèixer altres persones 
cuidadores amb situacions 
semblants els ha permès reduir 
l’estrès i la pròpia soledat i que, 
tot plegat, es tradueix també 
en una millora de la qualitat 
de vida de les persones de les 
quals tenen cura.

El restaurant Somiatruites torna a 
sortir a la Guia Michelin

Aquesta guia es refereix al res-
taurant Somiatruites en les 
vessants arquitectònica i culi-
nària, d’una banda, explica que 
l’espai és “realment singular” 
amb una “estètica interior que 
combina les pells adobades i el 
disseny per rememorar l’extin-
ta activitat industrial de l’edifi-
ci”. D’altra banda, sobre la cui-

na, apunta que “ofereixen una 
cuina fresca i divertida, de base 
tradicional però posada al dia 
en tècniques i presentacions”.
La reafirmació del distintiu Bib 
Gourmand, que el Somiatrui-
tes manté des del 2017, arriba 
en un moment d’expansió del 
projecte, amb l’hotel, projectat 
per l’arquitecte Xavier Andrés.
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El passat dissabte al vespre, 
i en un acte ple d’emoció, 
el poble dels Hostalets 

de Pierola va rebre l’obra ‘Pau 
Universal’ de la ma dels promo-
tors, l’Associació per la Cultura 
dels Hostalets de Pierola (APC 
Hostalets), i el seu autor, Guido 
Dettoni.
L’acte va ser dirigit per la cantant 
i jove hostaletenca Abril Mont-
many, que va anar donant pas a 
les diferents intervencions. Va 
obrir el torn d’oradors en Jordi 
Juan Samsó, president de l’APC 
Hostalets, que va explicar les 
motivacions de l’entitat per de-
senvolupar aquest projecte i 
va remarcar la  voluntat d’im-
mortalitzar la gran troballa del 
Pieralopithecus Catalaunicus 
(Pau), amb una escultura per a 
tothom. Aquest projecte inclou 
una càpsula de la memòria que 
representarà un fòssil del futur 

i simbolitzarà l’enllaç entre el 
passat (el Pau), el present (no-
saltres), i el futur (allò que resta 
per descobrir).
En Jordi Juan va posar en va-
lor que el finançament de l’obra 
havia estat totalment a partir 
d’aportacions ciutadanes, de 
col·lectius i empreses que de 
manera voluntària han volgut 
participar del projecte.

‘Pau Universal’, un projecte dels Hostalets per la 
memòria i la cultura del territori
L’Associació per la Cultura dels Hostalets de Pierola lliura l’obra de l’escultor italià Guido Dettoni al 
municipi. Properament serà instal·lada al Parc de Cal Ponsa.

Acte seguit es va visualitzar un 
audiovisual que recollia el viat-
ge físic i mental que havia efec-
tuat l’escultor Guido Dettoni 
fins arribar al punt de concebre 
la idea que finalment s’exposarà 
al Parc de Cal Ponsa.
A continuació, Abril Mont-
many va donar pas a l’autor, 
Guido Dettoni que va explicar 
els elements més característics 

de la seva obra, tot remarcant 
la importància que es tractava 
d’una escultura pel gaudi de 
tothom. Va posar un especi-
al èmfasi en explicar que ‘Pau 
Universal’ no és una simple es-
cultura per observar. Es tracta 
d’una instal·lació que estimula, 
a més del tacte i la vista, l’olfac-
te, l’oïda i també el gust i que 
convida a entrar per viure una 
experiència sensorial i holística.
Finalment, va intervenir l’al-
calde, Daniel Vendrell, que va 
agrair a l’APC Hostalets i a Gui-
do Dettoni el treball i l’esforç fet 
fins arribar a fer realitat el pro-
jecte ‘Pau Universal’. Va centrar 
el seu discurs en recordar el va-
lor científic i el reconeixement 
internacional de la importància 
del descobriment fet als Hosta-
lets de Pierola l’any 2002 i no va 
voler oblidar-se de les paleontò-
logues i paleontòlegs que treba-
llen dia a dia ‘descobrint secrets 
amagats sota terra de fa més de 

Els Hostalets de Pierola aposta pels sistemes de seguretat 
ciutadana de darrera generació
HOSTALETS DE P / LA VEU 

L’Ajuntament inicia un 
projecte ambiciós per 
millorar la seguretat 

de la ciutadania blindant els 
accessos al municipi, amb la 
darrera tecnologia de video-
vigilància i lectura de matrí-
cules. 
Es tracta d’una iniciativa de 
l’equip de govern per moder-
nitzar la seguretat ciutadana 

del municipi  amb l’objectiu 
de millorar i optimitzar el 
treball dels Vigilants Muni-
cipals.  
Aquests sistemes formen 
part d’una innovadora so-
lució de seguretat que afa-
voreixen  la proactivitat i la 
capacitat operativa i estratè-
gica dels cossos de seguretat, 
permetent actuar de forma 
més eficient i amb anticipa-
ció davant de les potencials 

amenaces. Aquestes noves 
solucions ja han demostrat 
la seva eficiència a una gran 
quantitat de municipis del 
territori català, amb reducci-
ons dràstiques de les taxes de 
fets delictius. 
La tecnologia de reconeixe-
ment de matrícules és una 
clara tendència com a me-
sura preventiva de seguretat, 
ja que és altament efectiva 
i, a més, resulta menys in-

vasiva per a la població que 
els antics sistemes de vide-
ovigilància.Utilitza l’anàli-
si intel·ligent de vídeo per 
reconèixer els caràcters de 
les matrícules, creuant la in-
formació obtinguda amb les 
bases de dades de la policia 
per generar avisos davant els 
vehicles sospitosos. 
L’innovador projecte apro-
fita les comunicacions en 
xarxa i sense fils entre els 

sistemes, integrant els equips 
i permetent actualitzacions i 
futures millores. És, per tant, 
una gran aposta de futur que 
situa el municipi a l’avantguar-
da de la seguretat municipal. 
D’aquesta manera, els Hosta-
lets de Pierola materialitza la 
voluntat de modernitzar-se 
per garantir la seguretat al ter-
ritori i així contribuir a un in-
crement del benestar dels seus 
ciutadans.

12 milions d’anys’.
En acabar l’acte el gairebé cente-
nar d’assistents va poder tocar i 
experimentar directament amb 
les rèpliques de l’obra exposada 
i comentar amb l’autor, Gui-
do Dettoni, així com amb els 
membres de l’APC Hostalets de 
Pierola les singularitats de l’es-
cultura.

Acte inaugural 
“Pau universal”
L’acte d’inauguració de la instal-
lació de l’escultura ‘Pau Univer-
sal’ serà el proper dissabte dia 
15 de desembre a les 12.45h al 
Parc de Cal Ponsa dels Hosta-
lets de Pierola. 
Esdevindrà un acte obert a tota 
la ciutadania on participaran 
institucions públiques, perso-
nes de reconegut prestigi en el 
món del patrimoni cultural i la 
paleontologia, les entitats hos-
taletenques i l’autor de l’obra, 
Guido Dettoni.

(C/ Retir 40)
o via e-mail:

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova Comerç or-
ganitza aquest diu-
menge la tradicional 

Fira de Nadal. Una mostra 
del comerç de proximitat que 
oferirà durant tota la jornada 
productes per regalar o con-
sumir durant aquestes festes. 
La mostra del comerç es com-
plementarà amb diferents ac-
tivitats paral·leles adreçades 
al públic general, tant al matí 
com a la tarda, a la plaça del 
Mercat. 
La fira obrirà a les 10 del matí 
i oferirà activitats per a la mai-
nada. De 10:30 a les 14:00 h es 
farà un taller de manualitats 
i pintacares a càrrec d’Ani-
ma’ns, i a la tarda, a partir de 
les 16:00 h, es tornaran a fer 
activitats infantils.
El Tió serà un dels protagonis-
tes també de la Fira de Nadal. 
A les 11:00 h hi haurà la pri-
mera sessió per fer-lo cagar i 
la segona serà a la tarda, a les 
17:00h. Per participar-hi cal 
portar una butlleta segellada 
per qualsevol dels comerços 
participants o pagar un euro.
A les 12 h, l’Associació Sarda-
nistes de Vilanova del Camí 
farà rotllana a la plaça del 
Mercat en benefici de la Mara-
tó de TV3, enguany dedicada 
al càncer i a la una, serà el torn 
de Sweet India.
Aquesta Fira de Nadal dedi-
carà un espai important a la 
gastronomia, que anirà a càr-
rec de La llar de les delícies. A 
les 10:30 h hi haurà elaboració 
i venda de rosquillas, amb de-
gustació de cafè i pastes per 
només 2 €. I a les 12:30 h, de-
gustació de migas amb postres 
incloses per 4 €.

A les 18 h es servirà xocolata 
calenta amb melindros per a 
la mainada i tot seguit, a les 
18:30 h, es farà l’encesa de les 
llums i l’arbre de Nadal, un 
acte que anirà a càrrec de les 
autoritats locals.
En aquesta edició de la Fira 
de Nadal hi participen: La 
llar de les delícies, Azabache, 
Kukada’s, +Kllibres, El Gola-
fre, Novetats Maria, El racó de 
les flors, La bona salut, Punt 
Viatges, Modas Gonzalo, Lo-
teria Vilanova, la xurreria del 
Mercat, Anfora’s, Artesania 
J.Pons, SuperMas i Sígrid In-
formàtica. Vilanova Comerç 
compta també amb el suport 
de Promoció Econòmica de 
Vilanova del Camí.

Un arbre de llums de grans 
dimensions presidirà la pla-
ça del Mercat durant les fes-
tes nadalenques
L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha engalanat diferents 
carrers del municipi amb les 
tradicionals llums de Nadal. 
Aquest any, seguint la línia 
de l’any passat s’ha incorporat 
il·luminació nadalenca a dife-

rents places per portar l’ambi-
ent nadalenc a tots els barris. 
La novetat d’enguany, però, és 
la instal·lació d’un gran arbre 
de llums a la plaça del Mercat.
Des de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí s’aprofitarà 
el marc de la Fira de Nadal 
d’aquest diumenge per en-
cendre els llums de Nadal que 
fins després de Reis, donaran 
ambient a carrers i places del 
municipi. Aquest any s’han 
instal·lat 59 arcs, 60 motius 
nadalencs als fanals, 3 cortines 
de llums i 3 grans rètols il·lu-
minats. Així mateix s’han ins-
tal·lat prop d’una cinquantena 
de garlandes amb llums flash 
que decoraran els arbres de 
diferents places i espais de joc. 
També s’han incorporat a la 
decoració nadalenca, alguns 
fanals dels dos accessos al mu-
nicipi, per exemple els de la 
rotonda del carrer Foradada o 
els de la cruïlla del carrer Ver-
ge de Montserrat amb la car-
retera de La Pobla.
La principal novetat d’en-
guany, però, serà la instal·la-
ció d’un arbre de llums. Des 
de l’Ajuntament expliquen 
que l’arbre estarà rodejat per 
una tanca de fusta per ra-
ons de seguretat i conviden 
a grans i petits a deixar en 
aquesta tanca els seus desit-
jos per aquest Nadal. Desitjos 
que poden arribar en forma 
de missatge en un paper de 
colors, en una bola de Nadal 
o en qualsevol altre suport 
que es pugui deixar a la tanca 
sense perill.
L’encesa de les llums, que estarà 
presidida per les autoritats lo-
cals, està prevista per a les 18:30 
h després de la xocolatada que 
oferirà Vilanova Comerç.

Vilanova Comerç inaugura les festes 
amb la Fira de Nadal, diumenge 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’alumnat de 5è de l’Es-
cola Joan Maragall de 
Vilanova del Camí ja 

han creat les seves coopera-
tives dins el programa Cul-
tura Emprenedora a l’Escola 
que dur a terme la Diputació 
de Barcelona, a través de les 
àrees d’Educació i Desenvo-
lupament Econòmic i l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí, 
mitjançant Promoció Econò-
mica i Educació. Durant el 
curs escolar, l’alumnat crea 
i gestiona una cooperativa 
amb el recolzament de la co-
munitat educativa, l’adminis-
tració i altres agents socials 
de la seva localitat.
Durant aquests primers me-
sos del curs escolar, l’alumnat 
ha triat els òrgans directius de 
cada cooperativa i han redac-
tat els estatuts, a part d’omplir 
la fitxa de socis.
La part legal la van finalit-
zar el passat divendres 23 de 
novembre, amb la inscripció 
de les diferents cooperatives 
al registre de l’Ajuntament 

de Vilanova del Camí i amb 
la sol·licitud del NIF de cada 
una d’elles.  
Els representants de cada co-
operativa, acompanyats per 
la directora Mercè Roldán i 
el cap d’estudis Guillem Duo-
castella, van portar la do-
cumentació al registre i van 
ser rebuts per l’alcaldessa de 
Vilanova del Camí, Noemí 
Trucharte, i pel regidor de 
Promoció Econòmica, Fran-
cisco Palacios, i la regidora 
d’Educació, Eva Vadillo.
A partir d’ara, cada classe ges-
tionarà la seva cooperativa de 
forma independent i crearan 
productes que posaran a la 
venda més endavant.
L’any passat l’escola ja es va 
estrenar en aquesta experièn-
cia pràctica que dóna valors 
als alumnes i que els permet 
tenir un primer contacte amb 
el món emprenedor. Alguns 
dels aspectes que es treba-
llen de manera natural són: 
la creativitat, la burocràcia, 
el finançament, o la presa de 
decisions de manera demo-
cràtica i consensuada.

Les cooperatives de 5è de 
l’Escola Joan Maragall 
comencen a funcionar

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

OFERTA aniversari

Del 15 al 30 de novembre: del 20 al 50% de descompte.
Pagament a 12 o 24 mesos sense interessos
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt va fer un 
reconeixement a quatre 

treballadors i treballadores 
que han finalitzat la seva vida 
laboral a l’administració local. 
L’acte va tenir lloc el dilluns 26 
de novembre a la Sala de Plens 
i va comptar amb la presència 

de l’alcalde, Santi Broch, de 
regidors i regidores del Con-
sistori i de companys i com-
panyes.
Els quatre treballadors home-
natjats van ser: Sebastià Ru-
bio, que va treballar durant 9 
anys a la brigada municipal; 
Pedro Mato, que va treballar 
11 anys a la brigada munici-
pal i que no va poder assistir 

Reconeixement a antics treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament

a l’acte; Andrea Pérez, que va 
treballar 22 anys com a perso-
nal de neteja; i Antoni Escudé, 
que va fer de guia del Castell 
de Claramunt durant 17 anys. 
L’alcalde va agrair a cada un 
dels treballadors els anys de 
feina dedicats a l’Ajuntament i 
els va lliurar com a record una 
placa amb el perfil del Castell 
de Claramunt.

FOTO: Andreu Miquel

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt ha tret a 
licitació l’obra del can-

vi d’enllumenat del Camp de 
Futbol Municipal del Pas Blau. 
Les ofertes es podran presentar 
fins al dimecres 5 de desembre 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 
L’actuació té un pressupost de 
58.207,09 (IVA inclòs).
El projecte consisteix en canvi-
ar els fanals de les quatre torres 
existents, que actualment te-
nen quatre focus i se’n posaran 
cinc de tecnologia led. Aquest 

canvi suposarà un estalvi mí-
nim del 40 per cent i es pot 
arribar fins a un 80 per cent ja 
que serà regulable. Es passarà 
de 32 kilowatts de potència a 
19. El termini d’execució de la 
intervenció és de tres setma-
nes. 
L’obra compta amb una sub-
venció de 50.000 € de la Di-
putació de Barcelona. Aquesta 
ajuda econòmica s’inclou dins 
del Programa Complementari 
de Reforma i Millora d’Equi-
paments Locals, en el marc del 
Pla de la Xarxa de Governs Lo-
cals 2016-2019.

Surt a licitació el canvi 
d’enllumenat del camp de 
futbol de la Pobla

1. El sorteig es realitzarà el dissabte 12 de gener de 2019 a les 
10:00h del matí a la botiga d'Igualada, al c. Lecco, 7.

2. En el sorteig hi participaran totes les butlletes de les 
botigues de Peixos Dueñas d'Igualada, Vilanova del Camí i 
santa Margarida de Montbui.

3. Per cada compra, un val. Aquest es donarà a la caixa 
amb el pagament de la vostra compra.

4. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i 
dipositeu-la a l'urna.

5. La data màxima per rebre les butlletes serà el dijous 
10 de gener de 2019.

6. Els 500€ són per gastar en productes dels nostres 
establiments.

7. No és necessari ser present en el moment del sorteig. 
Al guanyador se li comunicarà al telèfon que heu deixat a la 
butlleta.

8. En el cas de no poder contactar amb el client la butlleta 
s'exposarà a la botiga d'expedició.

9. Si en una setmana no apareix el client, el premi passarà a la 
segona butlleta triada en el sorteig, i sinó a la tercera.

10. Es publicarà una foto del guanyador a la premsa comarcal.

11. Peixos Dueñas es compromet a destruir totes les butlletes 
que han participat en el sorteig una vegada entregat el premi.

12. L'organització es reserva el dret d'alterar, modi�car o 
suspendre les condicions dels sorteig si causes imprevistes 
l'obliguessin a fer-ho.

La Direcció



28  |  COMARCA Divendres, 30 de novembre de 2018

MONTBUI / LA VEU 

Durant les properes 
setmanes s’instal·la-
rà al parc Central de 

Montbui una estructura amb 
diversos aparells gimnàstics 
perquè els veïns puguin prac-
ticar exercici físic a l’aire lliure. 
Es tracta d’un element de “stre-
et workout”, que estarà ubicat 
en aquesta zona de lleure, ubi-
cada a tocar del complex de La 
Vinícola i que està molt aprop 
també del Centre d’Atenció 
Primària. Aquesta zona de 
“street workout” comptarà 
amb diversos aparells especi-
alment dissenyats per fer-hi 
abdominals i flexions.
Durant els propers dies els 
operaris de la Brigada Muni-
cipal condicionaran la zona 
i s’hi instal·larà l’element de 
“street workout”, que perme-
trà fer exercicis acrobàtics uti-
litzant només el pes del propi 
cos. Comptarà amb barres 
metàl·liques a diferents altu-
res, paral·leles dobles i d’altres 
elements per a la pràctica de 
la gimnàstica lúdicament, així 
com un paviment especial per 
evitar danys en les caigudes. 
Es podrà realitzar un entrena-
ment integral del cos: abdo-
minals, flexions, muscle-ups, 
dips, entre d’altres. 
L’adquisició de l’element de 

“Street workout” ha supo-
sat una despesa superior als 
9000 euros. L’estructura d’en-
trenament tindrà capacitat 
per a més de cinc usuaris a 
la vegada.

Continuen als treballs de 
poda
Durant tot aquest mes de no-
vembre s’estan duent a terme 
els treballs de poda als arbres 
de carrers, parcs i jardins pú-
blics de Montbui. Operaris 
de la Brigada Municipal es-
tan treballant actualment en 
els principals espais públics 
del municipi, on es realitzen 
tasques de poda pel sistema 
de brocada. Amb aquests tre-
balls, s’eliminen les branques, 
que els arbres han fet durant el 

darrer any, per evitar que facin 
fruits que puguin ocasionar 
molèsties als veïns. Es deixen 
un parell de borrons a cada 
branca perquè aquestes brotin 
amb més facilitat.
Paral·lelament a aquests tre-
balls des de l’Ajuntament de 
Montbui es fa un seguiment 
i diagnosi de tot l’arbrat del 
municipi, per poder valorar 
les diferents necessitats d’in-
tervenció. 
Durant les properes setma-
nes es culminaran aquests 
treballs, que tenen com a 
objectiu reduir la trencadis-
sa de branques i troncs i, a 
la vegada, afavorir el desen-
volupament dels arbres i mi-
nimitzar els efectes de possi-
bles plagues. 

Montbui disposarà d’elements gimnàstics 
de “street workout” al Parc Central

MONTBUI / LA VEU 

En el marc del programa 
d’activitats commemo-
ratives del 25-N, Dia 

Internacional per a l’Elimina-
ció de la Violència envers les 
dones, el passat divendres es 
va presentar el Protocol da-
vant les Violències Sexuals en 
Espais Festius. Aquest Proto-
col s’ha confeccionat durant 
el darrer any des de l’Àrea 
d’Igualtat de la MICOD, am-
bel suport dels diferents ajun-
taments de la Conca d’Òdena. 
El document té el suport de 
la Diputació de Barcelona i 
l’Observatori Noct@mbules,
La presentació d’aquest pro-
tocol, que s’aprovarà en el 
proper Ple Municipal mont-
buienc, va comptar amb 
la presència de la I Tinent 
d’Alcalde d’Administració, 
Economia i Participació de 
l’Ajuntament de Montbui, Eli-
sabet Tamargo, qui va desta-

car que aquest Protocol “neix 
per prevenir aquesta mena de 
comportaments tòxics i per 
evitar agressions masclistes 
en els espais festius. Volem 
un espais festius i d’oci lliures 
de violència masclista, on les 
dones es sentin plenament se-
gures”.
D’altra banda, organitzat per 
la MICOD, s’han dut a terme 
diferents activitats arreu de la 
Conca per tal de sensibilitzar 
la població i combatre la vio-
lència masclista. A Montbui, 
dilluns passat va tenir lloc un 
“Teatrefòrum” per a alumnat 
de Quart d’ESO de l’Institut 
Montbui i aquest dimecres a 
la tarda es farà, a Mont-Jove, 
el Taller per Joves: “Estere-
otips a la pantalla: la identi-
tat de gènere en els mitjans 
àudiovisuals”. Es tracta d’un 
taller que proposa identificar 
els estereotips que perpetuen 
determinats mitjans àudivi-
suals.

Presentat el protocol 
davant les violències 
sexuals en espais festius

MONTBUI / LA VEU 

Ja està a punt el Concurs 
d’Aparadors Nadalencs 
de Montbui, que enguany 

arriba a la seva setena edició. 
Hi podran participar tots els 
comerciants de Montbui. El 
període de realització de l’acti-
vitat serà entre el 10 i el 22 de 
desembre. 
Les inscripcions per prendre 
part en aquest concurs seran 
gratuïtes i hauran de formalit-
zar-se, mitjançant el lliurament 
de la butlleta de sol·licitud de-
gudament complementada a 
l’Ajuntament de Montbui (Car-
retera de Valls, 57), telemàtica-
ment a la web municipal www.
montbui.cat o bé per correu 
electrònic a l’adreça torregro-
sacs@montbui.cat. La data lí-
mit d’inscripció és el dia 7 de 
desembre.
El jurat, designat per l’Ajunta-
ment de Montbui, estarà for-
mat per un representant de la 

UEM, un altre de l’ajuntament 
i un de la Comissió de Festes. 
Aquest any, com a novetat, hi 
haurà també un vot popular 
(“busca l’estel”) que tindrà lloc 
el proper dissabte 22 de desem-
bre fins a les 12.30 hores a la 
Plaça de l’Ajuntament i també 
es comptabilitzarà un vot digi-
tal a través del facebook de la 
Unió d’Establiments de Mont-
bui (UEM). El vot del jurat re-
presentarà un terç del total, el 
vot en mà un altre terç i el vot 
Facebook el terç que falta. 
El jurat visitarà els diferents 
aparadors dels comerços du-
rant els dies que es realitza el 
concurs, en horari de botiga 
(matins de 10 a 14 hores i de 
16.30 a 20.30). Els aparadors 
hauran d’estar visibles durant 
l’horari de la visita. El jurat 
tindrà en compte el material 
utilitzat, l’originalitat, l’elabora-
ció i l’adaptació del producte a 
l’aparador. 
Per participar al vot digital via 

Facebook els comerços parti-
cipants hauran d’enviar una 
foto del seu aparador guarnit 
a l’adreça de correu millora-
paradormontbui@gmail.com, 
fins el dia 12 de desembre. To-
tes les imatges estaran penja-
des simultàniament al Facebo-
ok de la UEM el dijous 13 de 
desembre. Per votar caldrà ac-
cedir al Facebook de la UEM i 
només es comptabilitzaran els 
“m’agrada” que rebi cada foto 
de les que estiguin penjades 
allà. L’aparador guanyador del 
vot “Facebook” (1/3 del total 
del veredicte) serà aquell que 
tingui més “m’agrada” el dia 
22 de desembre a les 11 del 
matí.
L’Ajuntament de Montbui 
atorgarà el premi el dia 22 de 
desembre, durant la Fira de 
Nadal. El guanyarà obtindrà 
un guardó de 250 euros, més 
una placa commemorativa i 
diferents detalls per a tots els 
participants a l’activitat.

7a edició del Concurs d’aparadors

MONTBUI / LA VEU 

De l’1 de desembre al 12 
de gener es podrà veure al 
#sectorlector de la Biblioteca 
Mont-Àgora  dedicat a la cre-
ativitat dels lectors l’exposició 
“Poetical”, a càrrec d’Alba Cu-
nillera. “Poetical” és una mi-
rada al món de les paraules i 
la tinta de la cal·ligrafia.  
En aquesta exposició de qua-
dres els visitants a la Biblio-
teca montbuienca hi troba-
reu, entrellaçades, dues de les 
grans passions de l’autora: la 
cal·ligrafia i la poesia.
Com explica l’Alba Cunillera 
“utilitzo la tinta com a mitjà 

d’expressió i en totes les seves 
formes: tinta amb plomilla 
per escriure; tinta amb pinze-
ll per jugar amb el paper i l’ai-
gua.  Sovint hi barrejo també 
pintura, per donar al quadres 
les tonalitats que més explica-
ran allò que vull plasmar. La 
tinta mostra el gran repte que 
només funciona en determi-
nats papers, fent que apren-
guis a jugar amb la combina-
ció de varis suports en funció 
del que vols combinar”. L’au-
tora assenyala també que “la 
poesia és l’altra gran passió 
que tinc, en les paraules tro-
bo una manera màgica d’en-
tendre i explicar el meu món”. 

“Poetical”: exposició d’Alba 
Cunillera a la biblioteca 
Mont-Àgora
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ÒDENA / LA VEU 

L’Oficina Jove de l’Anoia 
serà aquesta mateixa set-
mana al municipi d’Òde-

na gràcies a un conveni entre 
l’Ajuntament i l’ens comarcal 
per oferir al jovent del municipi 
el servei LET’S GO: un progra-
ma d’assessorament en mobili-
tat internacional per a aquells 
joves que vulguin viure una ex-
periència a l’estranger acompa-
nyats per una persona experta 
en la matèria. 
Són múltiples les opcions que 
els i les joves tenen per marxar 
a l’estranger: estades de llarga o 
curta durada, per motius d’estu-
dis, d’aprenentatge de l’idioma, 
de treball, de lleure, de pràcti-
ques, de voluntariat o bé pel fet 
de conèixer altres països i fer tu-
risme de forma alternativa. 
A través del servei Let’s Go es 
donaran a conèixer aquestes 
opcions i moltes altres més i 
s’aproparà als i les joves la possi-

bilitat de viure una experiència 
a l’estranger que més s’adapti a 
les seves necessitats i motivaci-
ons. També s’explicaran les op-
cions que ofereix el programa 
Erasmus+ a través del qual es 
pot participar de voluntariats 
europeus, formacions o inter-
canvis juvenils de forma total-
ment subvencionada. 
L’Assessoria de Mobilitat Inter-
nacional de l’Oficina Jove de 
l’Anoia (Let’s Go) serà al muni-
cipi d’Òdena el proper dimecres 
26 de novembre a l’Espai Jove 
d’Òdena (nucli) de 16:30h a 19h 
i dimarts 4 de desembre a l’Espai 

L’Assessoria de Mobilitat Internacional 
de l’Oficina Jove de l’Anoia, “LET’S 
GO” a Òdena

Jove del Centre Cívic el Pla de 
la Masia de 17h a 19:30h. Cal-
drà demanar cita prèvia enviant 
un correu electrònic a anoia@
oficinajove.cat, un missatge de 
Whatsapp al 679.964.669 o bé 
trucant al 93.805.15.85 ext.2. 
El servei Let’s Go, assessoria de 
mobilitat internacional a muni-
cipis, s’ofereix a tots els munici-
pis que estiguin interessats en 
obrir el ventall d’oportunitats de 
formació i creixement personal 
als seus joves. Per a més infor-
mació es pot contactar amb 
l’Oficina Jove del Consell Co-
marcal de l’Anoia.  

CASTELLOLÍ / LA VEU 

El diumenge 2 de desembre a 
les 12 h a La Brillante podrem 
gaudir d’un gran concert amb 
el grup PlayBack Il·lusió.
L’Associació Cultural Vella 
Amistat serà a Castellolí per 
presentar-nos un nou xou 
musical, que combina el tea-
tre i el ball, amb les melodies 
més populars i conegudes de 
tots els temps.
Junts passarem una bona es-
tona, riurem i si els actors ens 
ho permeten, també canta-
rem!

Diumenge, playback 
a La Brillante

El proper diumenge 2 de de-
sembre a les 12 del migdia, 
Ballada de Sardanes a la Pla-
ça del Mercat de Vilanova del 
Camí.
Organitzada per l’Associació 
de Sardanistes de Vilanova 
del Camí, durant la ballada 

Ballada de sardanes 
solidària a Vilanova

es donarà informació de l’edi-
ció d’enguany de la Marató de 
TV3 i es podran fer donatius.
La Ballada es realitzarà dins 
dels actes de la Fira de Nadal 
organitzada per Vilanova Co-
merç i amb el suport de l’Ajun-
tament de Vilanova del Camí.

Regala una subscripció a La Veu i estigues ben informat de què passa a la comarca.

Per només 78 € l’any

S’acosta Nadal

la veu de tots, 
la premsa de casa”

“
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

En una aposta ferma 
per millorar  la segure-
tat del municipi, i amb 

l’objectiu d’optimitzar el tre-
ball dels cossos de seguretat, 
l’Ajuntament de la Torre de 
Claramunt ha iniciat aquest 
2018 un ambiciós projec-
te de seguretat,  equipant  les 
vies d’accés a la població amb 
nous sistemes de videovigilàn-
cia i lectura de matrícules de 
darrera generació.  
Els habitants dels nuclis i ur-
banitzacions aïllades també 
queden protegits per aques-
tes barreres tecnològiques, 
que aporten un avantatge als 
Agents Municipals, que comp-
ta amb un centre de control 
que els permet actuar d’una 
forma més eficient i antici-
pada davant de les potencials 
amenaces. A més, l’innovador 
projecte aprofita les comuni-
cacions en xarxa i sense fils 
entre els sistemes, permetent 
futures actualitzacions i  mi-
llores dels equips integrats. És, 

per tant, una gran aposta de 
futur que situa el municipi a 
l’avantguarda de la segure-
tat municipal. 
Aquesta tecnologia de  reco-
neixement  de  matrícules s’ha 
convertit en una clara  ten-
dència com a mesura preven-
tiva de  seguretat, gràcies a la 
seva  efectivitat  i el seu caràc-
ter poc invasiu per a la pobla-
ció.  Utilitza  l’anàlisi  intel·li-
gent  de  vídeo  per  reconèixer 
les  matrícules, creuant  la in-

La Torre de Claramunt inicia un gran 
projecte de seguretat ciutadana 

formació  obtinguda amb les 
bases de  dades  de la policia 
per  generar  avisos davant 
de vehicles sospitosos. 
D’aquesta manera, la Torre de 
Claramunt fa realitat l’aposta 
per modernitzar la seguretat i 
garantir el benestar dels seus 
ciutadans amb noves soluci-
ons que ja han ajudat a reduir 
dràsticament les taxes de fets 
delictius a altres experiènci-
es en l’àmbit municipal en ter-
ritori català.  

HOSTALETS DE P. / 

L’Ajuntament dels Hosta-
lets de Pierola ha emès el 
següent comunicat res-

pecte les informacions sobre 
l’abocador de Can Mata.
“En compliment d’allò que 
estableix la normativa vigent 
i dins el marc el marc de les 
seves competències, l’Ajunta-
ment dels Hostalets de Pierola 
ha sotmès a informació veïnal 
la sol·licitud de modificació 
substancial de l’autorització 
ambiental integrada, promo-
guda per l’empresa Ferrovial 
Servicios S.A per tal d’explotar 
una nova cel·la al dipòsit con-
trolat de residus de Can Mata. 
Al respecte, els ajuntaments de 
Masquefa, Piera i el Consell 
Comarcal de l’Anoia han fet 
públiques les al·legacions que 
han presentat. I en el cas de 
l’Ajuntament de Masquefa ha 
convocat una roda de premsa 
i també un ple extraordinari 
presentant una moció instant 
el tancament de l’abocador. 
L’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola, sense entrar a jutjar les 
accions dutes pels ajuntaments 
abans esmentats i pel Consell 
Comarcal de l’Anoia, vol dei-
xar clar que les argumentaci-
ons expressades per alcalde de 
Masquefa i president del Con-
sell Comarcal i l’alcalde de Pie-
ra són profundament errònies, 
infundades i no es correspo-
nen amb la realitat del que s’es-
tà tramitant. També lamenta 
que es vulgui confondre la ciu-
tadania amb afirmacions allu-
nyades de la realitat. L’Ajunta-
ment dels Hostalets de Pierola 
vol deixar clar que en cap cas 
es tracta d’una ampliació de 
l’activitat, sinó de l’obertura 
d’una nova cel·la dins de l’àm-
bit previst i aprovat l’any 2006, 
i que ja preveia la posada en 

marxa d’aquesta cel·la. El pla, 
aprovat en el seu dia, va donar 
lloc – entre d’altres activitats- a 
la construcció de l’Ecoparc4, 
que dóna treball a vàries famí-
lies dels Hostalets de Pierola, 
Piera i Masquefa, i també als 
nombrosos avantatges econò-
mics que gaudeixen els Ajun-
taments de Masquefa i Piera, 
entre d’altres. L’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola ob-
serva que no és la primera ve-
gada que des d’algun poble veí 
s’exerceixen pressions per tal 
d’obtenir més millores econò-
miques. Va passar amb el capí-
tol d’olors, i ara és el moment 
d’una ‘ampliació’ que no es tal, 
sinó la posada en explotació 
d’una cel·la ja prevista i apro-
vada fa anys. L’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola prega als 
consistoris veïns que informin 
amb el rigor i exactitud a la 
que estan obligats els servidors 
públics. Per tal d’esvair qualse-
vol tipus de dubte al respecte, 
l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola resta obert a qualsevol 
persona o institució que vulgui 
consultar la informació cor-
responent al dipòsit controlat 
de Can Mata o l’Ecoparc 4 
de Can Mata, fet que fins al 
moment no han realitzat els 
ajuntaments de Masquefa, 
Piera o el Consell Comarcal 
de l’Anoia. Afegir que la Ge-
neralitat de Catalunya, que 
és qui finalment va aprovar 
la qualificació dels terrenys 
per tal de donar cabuda a les 
instal·lacions actuals, dis-
posa – evidentment- de tota 
la informació correctament 
expedientada i a l’abast de 
qualsevol ciutadà o insti-
tució. L’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola prega, 
especialment a les institu-
cions, fer un ús correcte de 
la informació per tal de no 
expandir informacions in-
exactes i errònies.

Els Hostalets de Pierola 
qualifica d’errònies les 
informacions sobre 
‘l’ampliació de l’abocador’

Les informacions fetes 
públiques pels ajun-
taments de Masque-
fa, Piera i el Consell 
Comarcal de l’Anoia 

són incorrectes i no es 
corresponen amb 

la realitat.

L’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola 

vol deixar clar que en 
cap cas es tracta d’una 

ampliació de l’activitat, 
sinó de l’obertura d’una 

nova cel·la dins de 
l’àmbit previst i aprovat 

l’any 2006

LA TORRE DE C./ LA VEU 

El comerç de la Torre de 
Claramunt, amb el su-
port de l’Ajuntament de 

la Torre de Claramunt, va rea-
litzar el sorteig de 10 entrades 
dobles per a una visita guiada 
al Castell de la Torre el dia 1 
de desembre. La iniciativa te-
nia posat l’objectiu en la dina-
mització del comerç local, així 
totes les persones que com-
praven en un establiment del 
poble van poder omplir una 
butlleta i entrar en el sorteig.
Les deu persones afortunades 
amb una entrada doble cada 
una han estat: Alberto Santos 
Pérez,  Conchi Sánchez, En-
riqueta Gil Garcia, Antonio 
Herreria Bravo, Antonio Gon-
zález, Raquel Mudarra Riba, 
Dolores Martínez Álvarez, Mª 
Isabel García Martínez, Miri-
am Pérez Aloy i Manel de la 
Rosa.
Els comerços participants en 
la campanya han estat: Farmà-
cia Gemma Cordomí, Materi-
als Magriñà, Ca la Pilar, Fleca 
l’Espiga 2, Forn Cafeteria 3x3, 
Materials Pardo, Perruqueria 

el Mirall, Supermercat Bodega 
Anna, Aquí Mismo Aquí Ma-
teix, Infomovil Salva, Cal Vi-
laseca, Super de Pinedes, Flox 
Jardineria i Forn Pastisseria 
La Torre.
Els guanyadors/es del sorteig 
s’hauran de presentar al Cas-
tell el dia 1 de desembre a les 
11:00h i s’hauran d’identificar 
mitjançant un document ofi-
cial. El premi és personal i in-
transferible i no pot ser canvi-
at per diners en efectiu ni per 

La Torre de Claramunt realitza el 
sorteig de 10 entrades al Castell

cap altra cosa.  
Aquesta iniciativa ha es-
tat organitzada per l’Ajun-
tament de La Torre, Anoia 
Turisme (Consell Comarcal 
de l’Anoia), la Diputació de 
Barcelona i l’associació La 
Torre Comerç. La voluntat 
de la campanya era incenti-
var la compra de proximitat 
per tal de promoure l’econo-
mia local i conscienciar a la 
població dels beneficis de 
comprar al poble. 
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LA LLACUNA / LA VEU 

Aquest diumenge, 2 de 
desembre, la Llacuna 
celebra la Fira de Sant 

Andreu,  una fira molt arrela-
da al poble -des del 1335- i a la 
que fa 39 anys s’hi va sumar la 
Matança del Porc, una tradició 
que feien moltes  famílies per 
tal d’abastir-se d’aquesta carn 
durant tot l’any. 
L’exhibició del costum de matar 
el porc era, antigament, el plat 
fort de la Festa. Actualment,   ja 
no es mata públicament, sinó 
que es compra mort i es pot 
veure com es fan els embotits 
i altres aliments per part dels 
productors i elaboradors d’em-
botits del que és reconegut el 
municipi. 
Així, el diumenge, a partir 
de 2/4 de 9 del matí, la plaça 
Major s’omple de graelles per 
començar a cuinar les botifar-
res que se serviran al llarg del 
matí, mentre es pot veure  l’ela-
boració d’embotits, que més 
tard es podran degustar junta-

ment amb el pa amb botifarra, 
all i oli i vi del municipi. 
A més, el centre del municipi 
esdevé un aparador dels atrac-
tius pel que es coneix el muni-
cipi, els seus embotits i altres 

La Llacuna celebra diumenge la Fira de Sant Andreu 
i la Matança del Porc a la Llacuna

productes d’altura, alhora que 
posa també en valor el seu pa-
trimoni cultural, arquitectò-
nic i gastronòmic. 
La Fira pròpiament té lloc el 
diumenge dia 2 de desem-

bre però va precedida d’al-
tres activitats. El dissabte dia 
1 de desembre, a les 16,30 h 
al Camp de la Cuitora tindrà 
lloc el partit de futbol entre el 
Club de Futbol La Llacuna i el 

Club Esportiu Esparreguera. 
A les 19 h a la sala de plens 
de l’Ajuntament es presentarà 
el llibre editat pel CELL “Els 
Noms de Casa de la Llacuna” 
de Joan Alegret Sanromà a 
càrrec del Doctor en Filolo-
gia Catalana, Ramon Marru-
gat Cuyàs. Seguidament a les 
20,30 h a l’oficina de turisme 
es realitzarà la projecció del 
documental “La Llacuna al 
llarg de l’any” realitzat pel lla-
cunenc, Josep Puig i a les 12 h 
de la nit al local de la piscina 
l’entitat el Ball de Diables de la 
Llacuna ha organitzat la Festa 
de la Fira de Sant Andreu per 
recaptar diners que  serviran 
per a la renovació del vestuari 
dels Diables.

La plaça Major de 
la Llacuna s’omple 
de graelles per fer 

les botifarres que se 
serviran al llarg dle 

matí a tots els visitants

Aquestes Festes 
regala la millor quali-
tat i originalitat amb 
productes selectius 
de la nostra terra i 

tradició
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CAPELLADES / LA VEU 

Com és habitual de cada 
any, un cop començat 
el curs escolar, s’ha fet 

la primera trobada per planifi-
car els propers mesos. A les re-
unions del Pla Educatiu D’En-
torn (PEE) hi participen totes 
les persones implicades en la 
comunitat educativa. A nivell 
institucional hi ha la regidora 
d’Educació, Susana Moreno, el 
tècnic de l’àrea i la tècnica de 
joventut i la representant del 
departament d’ensenyament. 
De cada centre educatiu de la 
vila hi va una persona en re-
presentació de l’escola i una al-
tra en representació de l’ampa. 
També hi pren part la directo-
ra de la biblioteca.
Aquesta primera trobada d’en-
guany ha servit per presentar 
el projecte a les persones que 
s’hi han incorporat de nou i 
per decidir les noves apostes 
de treball conjunt que es du-
ran a terme durant aquest curs 
2018/2019.
La primera d’aquestes apos-
tes és la de seguir treballant 
per fer visible el Pla Educa-
tiu d’Entorn als vilatans i vi-
latanes de Capellades, fent 
difusió del projecte amb el 
nou logotip, a través de les 
xarxes socials, la pàgina web 
de l’Ajuntament i dels centres 
educatius. La segona aposta 
que es va considerar impor-
tant a dur a terme, és la d’or-
ganitzar una o dues xerrades a 
l’any de manera conjunta, que 
puguin comptar amb un o una 
ponent de renom per animar 
als capelladins i capelladines a 

assistir-hi. 
Durant la trobada també es 
van valorar el conjunt d’acci-
ons realitzades a les anteriors 
edicions que afecten àmbits 
diferents. Així, s’han valorat 
els treballs de suport a la tasca 
escolar a través de voluntari-
at a les escoles Marquès de la 
Pobla i Mare del Diví Pastor o 
amb el Racó de l’Estudiant a 
l’Institut Molí de la Vila. Du-
rant el curs passat, a més, s’ha 
creat un òrgan nou de partici-
pació dels alumnes –el Con-
sell d’Infants- que ha tingut 
molt bona acollida. 
Altres de les activitats que tin-
dran continuïtat durant aquest 
curs, són els coneguts Patis 
Oberts, que es fan a l’Escola 
Marquès de la Pobla. També 
des de fa tres cursos el PEE 
dóna suport als alumnes de 
quart d’ESO que han de rea-
litzar el seu servei comunitari. 
La regidora d’Educació, Susa-
na Moreno, considera que “el 
PEE és un espai de partici-
pació i cooperació en l’àm-
bit educatiu que ens acosta 
al model d’educació a temps 
complet que entenem que ha 
de ser Capellades. Aquest es-
pai, fomenta que l’educació no 
només és quelcom relegat a 
l’ensenyament, sinó que ha de 
formar part de la vida quoti-
diana de tots i totes i cal pren-
dre’n part des de qualsevol 
àmbit. Des de fa uns mesos, el 
PEE ha adquirit una línia de 
treballa molt positiva, on són 
cada cop més les persones que 
s’hi impliquen per tirar enda-
vant molts projectes de mane-
ra conjunta.”

El Pla Educatiu d’Entorn 
es reuneix per primer cop

CAPELLADES / LA VEU 

Capellades se suma al Gran 
Recapte que es fa a Catalunya 
el primer cap de setmana de 
desembre organitzat pel Banc 
dels Aliments. Seguint la lí-
nia de les edicions anteriors, 
es podrà fer donacions als 4 
supermercats de la vila. Des 
del Banc d’Aliments s’ha co-
ordinat un grup de persones 
voluntàries que, un any més, 
s’encarregaran de recollir les 
donacions que es vulguin fer.
S’ha facilitat una llista amb els 
aliments que més falten fan a 
la nostra vila, com a recoma-
nació per a les persones que 

volen col·laborar: Llet sencer 
i semidesnatada, sucre, fari-
na, arròs, llegum cuit, brou de 
pollastre i de peix, macarrons 
i pasta de sopa, productes 
de Nadal (torrons, neules..),  
bolquers de les talles 4, 5 i 6, 
conserves de fruita, oli d’oliva 
i de girasol, xampú, conser-
ves de tomàquet, tonyina i 
sardines, productes de neteja 
per a la llar i detergent per a 
la roba.
El Gran Recapte es fa els dies 
30 de novembre i 1 de de-
sembre, en horari comerci-
al, als supermercats Condis, 
Caprabo i Bon Àrea de Ca-
pellades i DIA de la Torre de 
Claramunt.

Gran recapte d’aliments

CAPELLADES / LA VEU 

Un any més Capellades 
s’ha sumat als actes 
que s’han fet arreu 

del territori per commemorar 
el 25N, Dia Internacional per 
a l’eliminació de la violència 
envers les dones.
Les propostes han estat mol-
tes i s’han fet coincidir a Ca-
pellades amb dues cites més: 
el cinquè aniversari de la Bi-
blioteca El Safareig i els actes 
de la Setmana de la Música. 
Les propostes s’han progra-
mat en clau de gènere i han 
estat molt ben rebudes per 
totes les persones que n’han 
pres part.
Així a la Biblioteca El Safareig 
hi ha hagut dues actuacions. 
Dimarts la Carme Sansa va 
recordar el discurs encara 
actual de la Maria Aurèlia 
Capmany. Dijous, la sala es 
va emocionar amb la Jordi-
na Biosca, acompanyada a la 
guitarra per David Garcia.
Dissabte també va ser molt 
participat el Taller d’autopro-
tecció per a dones que es va 
fer a l’escola Dance & Fun. 
Les prop de 25 assistents van 
tenir primer una part més te-

òrica, que va acabar amb un 
debat, i seguidament una de 
pràctica amb Maria del Car-
me Vila Jiménez.
Per la tarda primer es va fer 
el cinefòrum sobre “Tódalas 
mulleres que coñezco” i se-
guidament el sopar de la so-
roritat feminista i LGTBI.
La darrera proposta ha es-
tat el concert-vermut de la 
Balkans Paradise Orchestra 
que omplir La Lliga d’un pú-
blic entregat que va gaudir 
molt amb el ritme i la inter-
pretació carregada d’energia 
de les 9 músiques.
Des de divendres la bande-

Diversos actes a Capellades per 
commemorar el 25N

ra lila ha penjat del balcó de 
l’Ajuntament de Capellades.
La regidora d’Equitat, Adela 
Morera, valora el 25N d’en-
guany, “ha estat una setmana 
d’activitats intensa, potent i 
interessant on el missatge de 
reclam per un món lliure de 
violències masclistes hi ha es-
tat present en cadascun d’ells. 
La violència contra les dones 
és un problema social que 
cal fer-hi front des de tots els 
àmbits, per això, fomentem la 
transversalitat de les políti-
ques de gènere i equitat fent-
les extensives a les diferents 
àrees i regidories.”

CAPELLADES / LA VEU 

Els alumnes de les dues 
escoles de Capellades 
van participar aquest di-

mecres en una nova edició del 
Zoom Kids, gràcies a la col·la-
boració entre el Festival Zoom 
i l’Ajuntament de Capellades.
Dimecres es va projectar la pel-
lícula “La Revolta dels Contes”, 
basada en el llibre de Roald 
Dalh, on es va atansar la lite-
ratura clàssica als nens i nenes, 
però des d’un punt de vista 
molt actualitzat i gairebé sub-
versiu. L’objectiu és treballar la 
difusió d’aspectes com la igual-
tat de gènere, la tolerància o la 
companyonia.
Aquesta col·laboració entre 
el Festival Zoom d’Igualada 
i el consistori capelladí s’ha 
establert amb l’objectiu doble 
d’apropar els nens i nenes de 
la vila al Festival i difondre la 
cultura i professions del cine-
ma amb continguts que pro-
mouen la reflexió, els valors, el 
debat i la crítica.

El regidor de Cultura, Àngel 
Soteras, recorda com “l’any 
passat vàrem començar amb 
el Zoom Kids una col·labora-
ció que aprofundeix en la línia 
iniciada per l’Ajuntament de 
fer possible que els alumnes de 
les nostres escoles accedeixin 
a ofertes culturals de qualitat. 
Ja treballàvem l’aspecte teatral 

Les escoles capelladines van viure el 
Zoom Kids

i de dansa amb la campanya 
«Anem al teatre» o el musical 
amb els tallers amb l’orgue de 
l’església i aquest curs conso-
lidem l’àmbit del cinema amb 
el Zoom Kids i vam obrir 
també camí amb les arts plàs-
tiques amb visites comen-
tades a l’exposició del Jordi 
López Alert a Casa Bas”.
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Els autors de la  portada son...

           Felicitats!!!

D E   L’A N O I A

*Aquests dibuixos formen part d’un projecte europeu que es fa junt amb una escola italiana, una romanesa i una 
portuguesa anomenat “Once upon a time... The Sea” on es treballen diferents activitats relacionades amb el mar.

Laura Toro, Dayae Eddine Elouafi, Niurka Azzine i Rita Romero. 
Alumnes de l’ Escola Gabriel Castellà i Raich d’Igualada



Miquel Padrós i Cristina Méndez, mestres de l’Escola Mowgli 
i Israel Fernández, monitor d’escacs.

Són molts els pares que no deixen de preguntar-se si 
els videojocs són bons o dolents per al desenvolupa-
ment dels seus fills.
En realitat, no existeix una resposta única, ja que 
depèn de diversos factors com: la forma de joc, la 
personalitat del nen, la interacció de l’infant amb fa-
miliars i amics, etc.
El joc en si mateix ensenya. Ajuda a desenvolupar tot 
un conjunt d’aprenentatges, continguts, valors i com-
petències essencials com l’observació, la probabilitat, 
la rapidesa, l’empatia, la intuïció, presa de decisions, 
la tolerància a la frustració, la memorització 
de regles, estratègies per guanyar...
En la societat actual, sovint no deixem que 
els infants s’equivoquin, que tornin a co-
mençar, els limitem i fomentem la por a 
equivocar-se i apoderem la frustració. En 
aquest aspecte, l’essència del videojoc pot 
tenir un paper molt positiu, ja que si s’equi-
voquen tornen a començar. S’utilitzen els 
aprenentatges adquirits i s’adapten, quan 
ja han après sorgeix un nou repte que els fa 
utilitzar els coneixements anteriors per in-
corporar-ne de nous. Descobreixen, passen 
a una nova pantalla, superen el joc, etc. el 
feed-back és immediat i continu. 
Realment, en l’actualitat s’està mantenint 
aquesta essència positiva del videojoc? 
Malauradament no tots els jocs de nova cre-
ació la mantenen.
Sovint els jocs més coneguts de l’actualitat 
no premien l’habilitat del jugador, sinó que donen 
facilitats a aquells que gasten més diners. De fet, 
un dels components més perillosos són les famoses 
loot boxes originades l’any 2006. Actualment, aques-
tes caixes botí són presents en jocs com “Star Wars 
Battlefront II”, “Overwatch” o el “FIFA”. Països com 
Holanda i Bèlgica comencen a legislar per intentar 
reduir l’accés dels menors a aquest tipus de produc-
tes tan perillosos, ja que tenen un poder d’addicció 
molt potent. Utilitzen sistemes semblants als de les 
màquines escurabutxaques, la qual cosa està relacio-
nada directament amb la ludopatia. També inclouen 
els “micropagaments” i/o el “ contingut descarrega-
ble” que són de pagament i poden incloure contingut 
de personatges, “skins” o armes. Ara no guanya el 
jugador més destre sinó el que ha gastat més diners 
en aconseguir les millors equipacions.
Un altre perill que amaguen els videojocs és quan 
es transformen en una obsessió. Arriben els proble-

mes: el nen desdibuixa el límit entre realitat i ficció, 
es tornen menys sociables, disminueixen l’activitat 
física, es tornen més irritables i ansiosos. El joc passa 
a tenir prioritat sobre altres interessos vitals i activi-
tats diàries. És evident que prohibir no serà la millor 
solució, sinó que caldria trobar la millor manera de 
controlar i gestionar tant el temps com el tipus de 
videojocs als que juguen.
Quan parlem de videojocs, com quan parlem de 
llibres o de pel·lícules hem de saber que n’hi ha de 
molts tipus (de plataformes, simuladors, de pràctica 

esportiva, d’estratègia, de lluita o de rol). A diferèn-
cia de les pel·lícules o els llibres, els videojocs, poden 
ser molt diferents segons la plataforma o sistema que 
fem servir per a jugar. Podem jugar fent servir l’ordi-
nador o una de les tres consoles més populars: Plays-
tation(Sony), XBox(Windows) o Nintendo Switch. 
No cometem l’error de pensar que és el mateix fer-ho 
d’una manera o d’una altra. 
Cada una d’aquestes tres consoles pertany a una gran 
companyia i és aquesta la que decideix quins jocs es-
taran disponibles i qui controlarà com es jugarà on-
line. Tenen una botiga interna exclusiva i el catàleg 
de jocs que ofereixen està limitat a uns gèneres molt 
específics, quasi bé els podríem resumir en: “jocs de 
matar”, “jocs esportius” i “jocs de curses”. Cal desta-
car que Playstation i Xbox es mouen per un públic 
més adolescent i en canvi, en el catàleg de Nintendo 
podem trobar jocs adequats per a nens més petits.
Sens dubte la millor opció és fer servir un ordinador, 

és una eina que permet jugar, no hi ha cap compa-
nyia que restringeixi el mercat, són jocs econòmics 
i a més a més podem trobar molta més diversitat. 
Podem accedir-hi des de les botigues online: GOG.
com o Steam.com. Alguns jocs que poden ser inte-
ressants són:
• Per a petits: Osmos, Monument Valley, Fantastic 
Contraption.
• Per a mitjans (8-12): Magicka, Rec Room(VR) 
Splatoon.
• Per a grans: The Witness, The Secret of Monkey Is-

land, Braid, Portal, Kerbal Space Program. 
Simulador de vol DCS(gratuït).
Després d’aprendre una mica sobre el mon 
del videojoc, des de l’Escola pensem que 
caldria tenir en compte alguns consells bà-
sics:
• El millor joc pel desenvolupament infan-
til és el que fem a l’exterior, interactuant 
amb altres nens, amics o familiars i amb un 
cert component físic.
• Vigilar que el videojoc no interfereixi en 
les activitats quotidianes.
• Abans dels 6 o 7 anys els infants no dife-
rencien entre realitat i ficció; i abans dels 
10 són vulnerables a determinades imatges 
impactants per tant, controlar el tipus de 
joc.
• Gestionar l’estona que juguen (màxim 
una hora), el volum i la lluminositat que 
emet la pantalla.

• Activar l’opció blue shade que bloqueja la llum bla-
va, utilitzar una aplicació o un filtre.
• Deixar de jugar als videojocs després de les 7 de la 
tarda, ja que aquest tipus de joc requereix proactivi-
tat i estimulació.
• A l’hora de comprar un videojoc cal tenir en comp-
te la seva classificació segons el seu contingut i l’edat 
mínima. Aquesta, aquí a Espanya, segueix la norma-
tiva europea PEGI (Pan European Game Informa-
tion).
• Accedir a l’historial d’ús.
És inevitable que els nens juguin amb videojocs, són 
molt atractius, divertits i aporten grans beneficis 
però cal anar amb compte per evitar que en un futur 
no molt llunyà esdevinguin addictes tant al joc com 
a les tecnologies.
Els nostres esforços com a pares i educadors han de 
dirigir-se a influir i aconsellar en què, quant, quan i 
com jugar-hi.

Ho saps tot dels videojocs?

La Setmana de la Ciència és 
una cita ineludible a l’Ins-
titut Pla de les Moreres. 
Aquest any el fil conductor 
ha estat els esculls coral·lins. 
Hem après moltes coses so-
bre aquests espectaculars i 
curiosos animals i el greu 
problema mediambiental 
que suposa el blanqueja-
ment dels esculls a causa del 
canvi climàtic.

L’alumnat del centre ha parti-
cipat activament en la recer-
ca d’informació i la recreació 
del fons marí. A més a més, 
els alumnes de 1r d’ESO  vam 
fer una sortida a buscar fòs-
sils de corall i altres animals 
marins al Coll de la Llentia 
que vam completar amb una 
xerrada del Josep Llansana, 
uns dels autors de la Guia de 
Fòssils de l’Anoia, amb el qual 

vam poder compartir experi-
ències i resoldre dubtes.
Els alumnes de 2n, 3r i 4t 
també van poder assistir a 
una xerrada sobre enregis-
trament del fons marí a càr-
rec de Bernat Peralta, biòleg 
marí.
Per altra banda, el Departa-
ment de Matemàtiques ha 
organitzat el concurs de fo-
tografia d’enguany.

Setmana de la ciència a l’IES Pla de les 
Moreres
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El passat dia 30 d’octubre van 
venir a l’Institut Badia i Mar-
garit la infermera Fanni i la lle-
vadora Sílvia Fernández.
A la Fanni ja la coneixíem dels 
2 darrers anys, però a la Sílvia 
no, i la veritat és que ens va 
caure molt bé.
Ens van parlar de la “Tarda 
jove”, consulta que es fa els di-
lluns a la tarda de 18 a 20 h a 
l’ambulatori d’Igualada; po-
dem anar-hi sense cita prèvia 
i ens atenen les llevadores. 
Seguidament, ens van plante-
jar un taller sobre Sexualitat 
Segura. Vam aprendre moltes 
coses sobre la sexualitat que 
no sabíem, com per exemple: 
que tant el noi com la noia 
sempre haurien de portar un 
preservatiu però, aquest, no 
pot estar sotmès a una tempe-
ratura alta ja que es faria mal-
bé i es trencaria. Tampoc ha 
d’estar caducat. També ens van 
ensenyar les dues funcions del 
preservatiu:
-protegir-nos d’un embaràs
-protegir-nos de les malalties 

de transmissió sexual
També ens van dir que no es 
poden posar dos preservatius 
junts, per exemple: el noi no 
se’l pot posar si la noia ja en 
porta perquè es trencarien del 
contacte.
Després d’aquestes explicaci-
ons, vam fer l’activitat:
Vam fer grups de quatre per-
sones i vam aprendre amb 
l’ajuda d’elles, a posar i treure 

correctament preservatius a 
uns penis que ens deixaven.
La Sílvia també ens va ense-
nyar un preservatiu per a dona 
i com s’ha de col·locar.
Va ser una experiència de molt 
profit per al futur; a més a més, 
sent sincers, també va ser una 
experiència molt divertida.
Desitgem que tornin a venir 
per ensenyar-nos moltíssimes 
més coses.

Taller Sexualitat Segura a 3r d’ESO a 
l’IES Badia i Margarit

El passat 14 de novembre els 
alumnes de 1r d’ESO van gau-
dir d’una fantàstica sortida 
lúdico-esportiva al Bosc Urbà 
del Parc del Fòrum de Barcelo-
na.  Per aquells que encara no 
l’hagueu visitat, el Bosc Urbà 
és un circuit cobert d’escalada 
amb tirolines, salts i platafor-
mes de troncs on els nostres 
intrèpids alumnes van poder 

comprovar, al llarg de dife-
rents nivells de dificultat, la 
seva destresa i resistència, 
per no parlar de la superació 
a la por de les altures. 
Tots van gaudir molt 
d’aquesta activitat i ja espe-
ren amb delit la seva prope-
ra visita al Bosc Urbà.  Real-
ment va ser una experiència 
inoblidable !!!

L’Acadèmia visita el bosc 
urbà del Parc del Fòrum 
de Barcelona

Els Conillets, els Ocells i els 
Lleons ja hem engegat els 
espais a ple funcionament. 
Cada tarda els infants poden 
escollir lliurement a on volen 
a anar, segons les propostes 
presentades. 
Definim els espais com a 
ambients de joc, experimen-
tació intuïtiva i de descober-
ta que els mestres preparem 
tenint en compte les necessi-
tats dels infants. Són propos-
tes que permeten als infants 
realitzar-les autònomament 
i a nosaltres, els mestres, 
acompanyar als nens durant 
el procés.
Tots els espais propicien si-
tuacions de joc i aprenen-
tatge que permeten als nens 
i nenes desenvolupar les di-
ferents habilitats i capacitats 
autònomament, partint de la 
utilització de materials di-
versos i atractius pensats i 
elaborats específicament per 
a cada espai.
En cada espai es poden tro-
bar propostes on s’inclou: 
habilitats de descoberta, ha-
bilitats socials, lectoescrip-
tura, grafomotricitat, joc 

Els espais d’Educació Infantil 
a l’Escola de l’Ateneu
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matemàtic, joc simbòlic, jocs 
d’expressió i comunicació, 
jocs d’experimentació,...
Els espais són: la caseta, 
l’atélier, el jardí i l’entarimat. 
Els dimarts i els divendres a 
l’entarimat hi tenim l’espai 
musical, en el qual l’Este-
la presenta unes propostes 
musicals engrescadores i re-
lacionades amb els projectes 
i temes que treballem a les 
aules (la tardor, l’animal que 
ens identifica...).
I els dijous sortim al pati, 
considerant-lo com un espai 
més d’aprenentatge. A partir 

del segon trimestre, al pati hi 
haurà unes propostes de joc 
variades amb material di-
vers, per tal de potenciar les 
habilitats motrius. 

El passat divendres 23 de no-
vembre, a l’escola Jesús Ma-
ria d’Igualada vàrem celebrar 
Santa Cecília, patrona de la 
música. Com cada any, vam 
organitzar un concert on ens 
vam trobar tots els alumnes de 
la nostra escola, des de P3 fins 
a 6è. 
Tothom va preparar amb mol-
ta il·lusió una gran cantata que 
va tenir lloc a l’església dels Pa-
res Caputxins d’Igualada. L’es-
glésia va quedar plena de gom 
a gom amb tots els familiars i 

amics que van venir a veure el 
concert. Va ser tot un èxit!
Els alumnes, per cicles, van 
interpretar diferents cançons 
que no van deixar a ningú 
indiferent. La música ens va 
oferir moments per compartir, 
per riure i per recordar. Tots 
els nens i nenes es van impli-
car molt en omplir de música 
l’església dels Caputxins i en 
fer gaudir a tota la comunitat 
educativa (alumnes, familiars 
i mestres) d’aquesta diada tan 
especial. 

Festa de Santa Cecília al 
Jesús Maria



Coincidint amb la Setmana 
de la Ciència, del 12 al 16 de 
novembre, l’Institut Joan Mer-
cader ha organitzat tot un se-
guit d’activitats, conferències i 
tallers relacionats amb el co-
neixement científic. Per segon 
any, els departaments de cièn-
cies matemàtiques i tecnolo-
gia de l’institut han treballat 
plegats per oferir propostes 
originals i divertides que han 
implicat tot l’alumnat i que 
han estat un èxit. 
En l’organització de la Setma-
na s’ha volgut afavorir la coo-
peració entre alumnes de dife-
rents nivells. Així, els alumnes 
de 1r d’eso van participar en els 
Jocs de construcció organit-
zats per l’alumnat de 4t d’eso. 
Igualment, els de segon d’eso 
van fer una gimcana matemà-
tica en què havien de resoldre 
diferents enigmes per tal de 
trobar un tresor amagat; i ho 
van fer guiats pels alumnes de 
quart d’eso i de primer de bat-
xillerat. Entre altres activitats 
dutes a terme, podem desta-
car la conferència “Atlantis, la 
ciència del mite”, a la qual van 
assistir els alumnes de primer 
de batxillerat i en què es re-

lacionaven temes científics, 
històrics i filosòfics. També va 
ser molt interessant la xerra-
da sobre Criptografia que va 
fer Òscar Font per a l’alumnat 
de tercer d’eso. Va explicar els 
diferents codis xifrats des dels 
orígens fins a la segona guer-
ra mundial, i fins i tot van te-
nir el privilegi de veure una 
màquina Enigma de l’època i 
entendre’n el funcionament. 
Va ser igualment una experi-
ència molt recomanable per 
a l’alumnat de segon d’eso en-
trar al Planetari Zeus, muntat 
al gimnàs de l’institut, i poder 
fer l’observació de l’univers. 
Per la seva banda, a quart d’eso 
van fer pràctiques de ciències 
i de tecnologia amb la maleta 
de nanotecnologia cedida pel 
Centre de Recursos de l’Anoia, 
així com disseny i impressió 
en 3D. 
També en el marc d’aquesta 
Setmana de la ciència, el di-
jous 15 de novembre, festa de 
St. Albert Magne, patró de la 
Ciència, els alumnes de segon 
de Batxillerat de la modali-
tat de Ciències van participar 
en cinc tallers organitzats per 
l’IDIBAPS, el centre de recerca 

biomèdica de l’Hospital Clínic 
de Barcelona. Els monitors 
eren els mateixos investiga-
dors, i els alumnes van poder 
realitzar les cinc experiènci-
es relacionades amb les seves 
investigacions. Tant alumnes 
com professors van aprendre 
molt, i fins i tot hi havia les cà-
meres de TV3 que feien entre-
vistes i filmaven els alumnes 
dels cinc centres participants. 
D’altra banda, durant aquests 
dies, a les classes ordinàries de 
la matèria de tecnologia tam-
bé s’han dut a terme diferents 
activitats relacionades amb 
la Setmana de la ciència: han 
muntat estels, han construït 
cotxes teledirigits amb materi-
als reciclats, i han construït un 
pont de Leonardo (estructura 
autosustentada que s’aixeca 
sense cola, cargols o claus...). 
Finalment, cal destacar la 
conferència sobre neuroci-
ència i educació adreçada al 
professorat de l’institut que va 
fer la Dra. Marta Portero Tres-
sera, professora de la UAB. Va 
incidir en diferents aspectes 
del cervell en una ponència 
interessantíssima en la qual 
barrejava la classe magistral i 

L’Institut Joan Mercader celebra la Setmana de la Ciència

la interacció amb el públic. A 
la primera part de la xerrada 
va tractar aspectes generals 
com la fisiologia del cervell, la 
seva evolució, la influència de 
la part hereditària i ambien-
tal, les veritats i mites sobre el 
cervell, etc. A continuació, es 
va centrar en el cervell adoles-
cent i en aquells aspectes rela-
cionats amb l’educació: l’aten-
ció, la memòria, la curiositat, 
el reconeixement immediat, 
l’autonomia…
En definitiva, la ciència i la 
tecnologia han estat molt pre-

sents a l’institut durant tota la 
setmana i els alumnes de tots 
els nivells han pogut gaudir 
de tallers, xerrades o sortides, 
així com compartir experièn-
cies pràctiques amb alumnes 
de nivells diferents, en què els 
més grans han pogut ensenyar 
als més petits. Ha estat, doncs, 
una manera diferent d’apren-
dre, però també de compartir 
i de relacionar-se. Cal felicitar 
tot el professorat implicat en 
la setmana de la Ciència per 
la feina ben feta i per l’èxit que 
han tingut totes les propostes.

El passat 15 de Novembre va-
ren començar les Jornades de 
Formació per als alumnes de 
batxillerat, les quals van ser 
intenses i fructíferes. Van te-
nir com a eixos principals el 
futur, basant-se en els projec-
tes i carreres que es poden dur 
a terme, la implicació en els 
projectes solidaris i la forma-
ció en valors dels alumnes.
Dins de la formació professi-
onal han tingut conferènci-
es a càrrec de professorat de 
la UPC, i de personal de La 
Universitat de Pamplona, que 
els han donat la seva visió del 
món universitari. També en 
la taula rodona amb Alumni 
(ex-alumnes) que van expli-
car les seves experiències cen-
trant-se en l’àmbit universitari 
i personal, els alumnes van 
poder adquirir un coneixe-
ment del món universitari i 
la importància dels valors ad-
quirits a l’escola.
Pel que fa a l’eix solidari, han 
tingut una sessió sobre el casal 
solidari del Raval, que propo-
sa la col·laboració desinteres-
sada i solidària de nois i noies 

estudiants, també informació 
sobre la tasca de Càritas, així 
com tallers de propostes so-
lidàries que poden néixer a 
l’escola. Dins d’aquesta línia 
han tingut la presentació de la 
temàtica de la Marató de TV3 
d’enguany.
Des de la vessant formativa es 
va treballar el lideratge basat 
en els 7 hàbits dels adolescents 

Jornades de Formació de Batxillerat de la 
Institució Igualada (Montclar Mestral)

altament efectius de S. Covey, 
per aconseguir eficàcia perso-
nal i per aconseguir la moti-
vació pròpia , tenir criteri en 
les decisions, i millorar com a 
persones madures i intrade-
pendents. També en els dos 
cursos de batxillerat s’han im-
partit sessions de Parlem-ne 
per part de professors i ex-
perts externs.

Són unes pilotes sensorials que 
estrenem aquest any a la Llar 
d’Infants. Estan fetes a mà, amb 
boniques robes de diferents co-
lors d’un tacte suau i agradable 
i que contenen alguns picarols.
En els primers mesos de vida 
els estels de la Llar d’Infants les 
utilitzen com a mòbil perquè 
les puden moure, observar i al-
hora sentir el sorollet que pro-
porcionen. 

Quan arriba l’etapa de gatejar 
els ajudarà a anar d’un costat a 
un altre; la seva forma permet 
que la pilota no vagi més enllà i 
que puguin agafar-la amb faci-
litat, d’aquesta manera obtenen 
una satisfacció personal molt 
gran. Un cop ja estiguin fent 
els primers passos i es mantin-
guin en peu, podran jugar amb 
altres infants o en família, a 
agafar-les i tirar-les.

Pilotes Montessori a la 
Llar de les Escolàpies
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El passat dilluns dia 12 de no-
vembre vam celebrar la Gran 
Jornada de la Solidaritat. Un 
dia per conscienciar els nos-
tres alumnes i acompanyar-los 
a ser persones compromeses, 
responsables i solidàries amb 
les necessitats més properes i 
amb les més llunyanes.
Vam iniciar la jornada amb un 
petit acte on vam voler donar 
veu a tots aquells nens/es que 
per diverses raons (guerres, 
malalties, causes naturals...) 
no tenen veu i no són escol-
tats.
Els alumnes van gaudir de 
jocs, gimcanes, cine-fòrum i 
tallers pensats per reflexionar 
sobre les desigualtats en el 
nostre món, cada joc adaptat 
a cada edat.
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO 
van poder visitar diferents 
entitats de caire social que 
tenim a la comarca (Clínica 
Sant Josep, Asil del Sant Crist 
d’Igualada, AMMA Vilanova, 
FAP, Residència Pare Vilase-

ca, Hospital de dia Sant Jordi, 
Centre de dia Montserrat). Els 
alumnes de 3r i 4t d’ESO van 
participar d’una xerrada de 
l’Elisabet Serra com a voluntà-
ria de l’ONG SED.
Al migdia, juntament amb 
pares, mares i avis de l’escola 
vam compartir un dinar so-
lidari. Els diners recaptats en 
aquest dinar aniran destinats 
al projecte “Graners infantils 

Dia de la solidaritat al col·legi 
Maristes Igualada

de comunicació” de Colòmbia 
en el qual col·labora l’ONG 
SED. En aquest projecte es 
pretén formar a infants en tres 
tècniques de comunicació per 
tal d’impulsar la promoció i 
defensa dels drets del infants i 
més en concret amb el dret a la 
Participació.
Una gran experiència per 
grans i petits.

Torno a ser jo, la Quitxa-
lleta i us vull explicar una 
nova descoberta que he fet 
a la Llar d’Infants Quitxalla 
de Castellolí.
Divendres a la tarda, quan 
la Llar ja estava en silenci, 
de sobte es van obrir les por-
tes i el timbre no parava de 
sonar! Quina cosa més estra-
nya, em vaig quedar parada 
de veure com entraven mol-
tes mares  a la Sala del Saber. 
 Es van asseure en rotllana i 
pel que vaig poder escoltar 
volien parlar de les Emo-
cions amb la Gemma Car-
rasco. Què devia ser això 
de les emocions? Si parava 
bé l’orella segur que ho des-
cobriria.  A poc a poc, vaig 
anar entenent que les emo-

cions són tot allò que ens 
fa moure, que ens provoca  
sensacions estranyes i tot 
i  que a vegades no les  en-
tenem, són necessàries per 
relacionar-nos. 
Vaig poder reconèixer  l’Ale-
gria, la Tristesa, l’Enuig, 
la Por i fins i tot van parlar 
d’una emoció que encara no 
he experimentat, el Dol. En 
veure com d’animades estaven 
parlant i resolent dubtes, vaig 
comprendre que tot allò què 
estava passant era important 
per elles, i sobretot era impor-
tant per poder acompanyar els 
seus fills.
Va ser una nova experiència 
per mi i que em va agradar 
força, espero poder compartir 
molts més moments amb elles.

A la Quitxalla de 
Castellolí conversem 
sobre les emocions amb 
Gemma Carrasco

Participem en el chat de “So-
mos Científicos” !!
Els alumnes de biologia de 1r 
de batxillerat han conversat 
amb els científics de la “Zona 
Cerebrum” dins l’activitat “So-
mos Científicos”, amb la fina-
litat d’estimular les vocacions 
científiques i orientar de cara 
als estudis universitaris.

Els kiwis de P4B experimen-
tem amb aliments líquids i 
sòlids!
Avui els kiwis hem après que 
l’aigua la podem trobar lí-
quida. Hem fet hipòtesis de 
quins aliments líquids i sòlids 
es barregen i quins no. Hem 
experimentat lliurement amb 
aigua, oli, vinagre, arròs, llen-
ties, farina i sal. Ens ho hem 
passat molt bé!!

Les xerrades de l’Andreu... 
com ens agraden!!!
L’Andreu aquests dies va pas-
sant per les classes i ens expli-
ca petites històries i anècdotes 
que ens fan reflexionar amb 
el lema d’aquest curs. IMPLI-
CA’T !!

2a Jornada SUMMEM.
Equip docent de l’Escola Pia 
d’Igualada present a la 2a 
Jornada SUMMEM a Mata-

ró, presentant dos itineraris 
d’Aprenenetatge. Gràcies Ju-
dit Vico, Maria Mestre, Albert 
Cantarell, Maria Escura i Ari-
adna Del Castillo.

Constitució del Consell Mu-
nicipal de la Infància.
En Miquel Baró i la Laia Pa-
gan són els petits consellers de 
l’Escola Pia d’Igualada. Van 
assistir el dimecres a la seva 
primera reunió de la Consti-
tució del Consell Municipal 
de la Infància amb l’objectiu 
d’aportar el seu granet de sorra 
en la formació del nou projec-
te del Parc Central d’Igualada. 
Aquest any Igualada és ciutat 
amiga de la Infància i s’involu-
cra en un projecte motivador i 

engrescador pels habitants de 
la ciutat.

6 - Bojos per la ciència!!!
Marc Clotet, Aina Sorolla, 
Aina Pagan i Adrián Gras, 
alumnes del batxillerat cien-
tífic i tecnològic, han estat 
pre-seleccionats per partici-
par en el programa Bojos per 
la Ciència de la Fundació Ca-
talunya La Pedrera.
A gaudir-ho!!!

A Primària gaudim de la mú-
sica!!!
Els Casals gaudim d’un petit 
concert de violoncel que ens 
fa una alumna de secundària 
de l’escola.
Gràcies Carolina!

Notícies i activitats de l’Escola Pia

Els alumnes de P4 a 2n pre-
paren els contes d’anglès per 
explicar-los a casa.
Divendres van practicar amb 
els seus companys i companyes 

com explicarien el conte quan 
arribessin a casa, de ben segur 
que molts de vosaltres heu rigut 
i us heu emocionat quan els heu 
escoltat aquest cap de setmana!!

  |  5Divendres, 30 de novembre de 2018 Pa amb Oli i Xocolata!



Com Escola, estem plenament 
convençuts que compartim el 
camí educatiu que realitzen els 
nostres alumnes. Els mestres, 
com acompanyants i motiva-
dors de les diferents experi-
ències pedagògiques que pro-
posem, som un dels pilars que 
sustenten aquest trajecte dins 
el nostre centre. Tanmateix, 
no estem sols en aquesta im-
portant tasca. Som conscients 
que les famílies treballen colze 
amb colze amb nosaltres, sent 
part indispensable d’aquest 
engranatge.
A l’Escola de l’Ateneu, en 
aquests darrers cursos, hem 
anat introduint una sèrie de 
canvis a nivell metodològic i 
crèiem necessari recollir com 
ho valoraven   les famílies. A 
les reunions de final de curs, 
els mestres van organitzar una 

dinàmica per copsar aquestes 
valoracions. Per mitjà de la 
“dinàmica del tresor”, les famí-
lies van disposar d’un espai per 
compartir, comentar i presen-

tar noves propostes.
La “dinàmica del tresor” cons-
ta de tres apartats per refle-
xionar: una  paperera  on pa-
saríem  aquells aspectes que 

“Dinàmica del tresor” a l’Escola de l’Ateneu

caldria millorar; un calaix, on 
inclouríem activitats que ens 
agraden però caldria revisar, 
així com noves propostes; i 
un  tresor  on destacaríem els 
punts forts de la nostra escola.
En algunes reunions, aquesta 
reflexió va ser a nivell indi-
vidual i en d’altres en petits 
grups de pares i mares que van 
intercanviar les seves impres-
sions. Per finalitzar la dinàmi-
ca, es va compartir amb tot el 
grup.
El resum d’aquesta dinàmica 
la vam presentar al claustre de 
mestres, per poder fer una lec-
tura i la reflexió per realitzar 
propostes de millora a la nos-
tra tasca educativa. Dins la pa-
perera van aparèixer deman-
des com fer més sortides amb 
els alumnes a la natura,   per 

exemple. Al calaix, es proposa-
va més projectes d’integració 
social, per exemple la relació 
amb l’Escola Auria. Com a 
tresor, el treball per projectes 
que fomenta la curiositat, els 
espais nous que s’han anat cre-
ant, poder participar per part 
de pares i avis de les activitats 
que es fan  i l’alegria i les ganes 
de venir a l’Escola per part dels 
alumnes.
Els docents vam valorar molt 
positivament aquesta dinàmi-
ca per poder  recollir les opi-
nions de les nostres  famílies i 
fer de la nostra escola, un cen-
tre obert i proper. Per aquest 
motiu, hem inclòs dins les re-
unions d’inici de curs, altres 
dinàmiques per compartir el 
projecte educatiu amb els pares 
i mares dels nostres alumnes.

Aquest curs 2018-2019 des del 
Programa Erasmus+ ens han 
donat a l’Escola Gabriel Cas-
tellà una subvenció per a par-
ticipar en un projecte europeu 
conjuntament amb l’escola 
“Lucian Grigorescu” de Med-
gidia a Romania, amb l’escola 
“Agrupamento de escolas de 
vale de Ovil” de Baiao a Por-
tugal i amb l’escola “Francesco 
Riso” de Isola delle Femmine 
(Palermo) a Itàlia.
El nom del nostre projecte és 
“Once upon a time…the sea”, i 
com molt bé ens diu treballa-
rem diferents aspectes relaci-
onats amb el mar, durant dos 
anys, com la seva biodiversitat, 
els seus fenòmens naturals, la 
seva ecologia i diferents temes 
literaris al voltant d’aquest.
En aquest moment del curs 
ja podem parlar de diferents 
activitats que s’han realitzat 
com per exemple la creació de 
la pàgina al Facebook i l’insta-
gram, un espai a l’e-twinning, 
per tal de poder fer difusió de 
les diferents activitats que re-
alitzem. A més, els alumnes 
de 3r han fet un logo que vam 
presentar al concurs de logos, 
i estem fent diferents treballs 
plàstics al voltant de l’art i el 
mar per diferents punts de 
l’escola. També, per tal de 
conèixer els països de les es-
coles amb les que treballem 
des de l’àrea d’anglès s’ha fet 
un treball de presentació de la 

nostra escola i regió a la res-
ta i hem rebut la presentació 
de les altres escoles.  Pel que 
fa a la vessant més científica, 
els alumnes de 5è van fer una 
conferència on-line en directe 
pels alumnes de les altres es-
coles sobre el mar Mediterra-
ni, i en van sentir una sobre el 
Mar Negre i una sobre l’Oceà 
Atlàntic, havent treballat pri-
mer diferents aspectes relaci-
onats amb els fenòmens natu-
rals causats pel mar, la flora i 
la fauna que hi viu, les extensi-
ons dels diferents mars...
Com a activitats que farem 
aquest curs, ens queda un 
diccionari gràfic i fonètic so-

Projecte europeu Erasmus+ al  Gabriel 
Castellà “Once upon a time…the sea”

bre vocabulari marí, un con-
curs de poesia marítima o 
una exposició d’art marí-na-
dalenc.
A part de les activitats que 
es fan en el centre que im-
pliquen a tot l’alumnat, hi 
ha trobades en les que parti-
cipem, de moment el passat 
més d’octubre hi va haver una 
trobada de planificació a Ro-
mania on hi van assistir dues 
mestres de l’escola, el mes de 
Març ens visitaran 18 alum-
nes i 18 mestres dels diferents 
països participants i el mes de 
Maig 6 alumnes i 6 mestres de 
l’escola participaran en una 
trobada a Romania.

Enguany al 2n Cicle d’Infantil 
hem començat el curs intro-
duint una nova  pràctica edu-
cativa: els ambients. Aquests 
espais permeten que l’infant 
pugui interactuar de forma 
lliure amb altres companys del 
cicle tot jugant i experimen-
tant a partir de les diferents 
propostes de material que 
ofereix cada un dels espais. 
Oferim 6 ambients diferents: 
moviment, joc simbòlic, 
construccions, artístic, ci-
entífic i sensorial. Cada un 

d’ells ofereix un munt de pos-
sibilitats per descobrir, con-
nectar, jugar, deduir, provar i 
construir coneixements, des-
pertar sensibilitats o desco-
brir talents, tot respectant el 
ritme d’aprenentatge de cada 
infant i generant molta com-
plicitat i consciència de grup 
entre tots els alumnes del 
cicle, un aspecte que creiem 
essencial potenciar perquè 
cada infant se senti confiat, 
relaxat i acompanyat dins la 
nostra escola.

Ambients d’aprenentatge 
a les Formigues, Conills 
i Dofins de les Escolàpies
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El divendres 16 de novembre 
a les 10 del matí van venir a 
l’institut dos mossos d’es-
quadra – l’Ivan i el Marc- i 
dos gossos policia -el Reig i 
el Miki- de la unitat canina 
que ens van explicar de què 
tractava la seva feina. El pri-
mer que vam fer va ser anar 
a l’aula Mercury amb els po-
licies perquè ens expliquessin 
la seva feina. Vam estar tots 
molt atents. Ja n’havíem parlat 
a classe d’anglès, però no és el 
mateix una professora que dos 
policies. Vam aprendre moltes 
coses interessants i divertides 
dels gossos i quan van acabar 
l’explicació els vam fer les pre-
guntes que havíem preparat. 
Ens van explicar, entre moltes 
altres coses, que li donen un 
tros de roba de la persona que 
s’ha perdut perquè en detectin 
l’olor i la puguin trobar o que el 
Miki, abans de ser gos policia 
estava mig boig i el van recu-
perar. Aquesta història ens va 
fer posar a tots molt contents. 
També ens van explicar com 
ensinistren els gossos, una tas-
ca que dura un any i mig, i que 
ells, una vegada ja són Mossos, 
han d’estudiar molt (600 ho-
res) per ser de la unitat canina. 
Els vam preguntat si el Miki i 
el Reig podrien trobar drogues 
i ens van dit que estan especi-
alitzats en la recerca de perso-
nes vives, que és diferent a la 

recerca de persones mortes, i 
ens va impressionat molt quan 
ens van dir que hi ha molts 
gossos que els treuen de gos-
seres, abandonats i que qualse-
vol raça serveix, ja que nosal-
tres ens pensàvem que aquests 
gossos ja neixien determinats 
a ser policies. També ens va 
soprendre que nomes van al 
veterinari quan estan malalts, 
nosaltres ens pensàvem que hi 
anaven més sovint. 
Acabada la xerrada, després de 
donar-los una tassa de l’insti-
tut, vam sortir a fora al pati i 
va arribar el moment més in-
teressant: vam veure com els 
gossos treballaven de veritat. 
La Judit, la nostra professora, i 
l’Ivan, un dels mossos, havien 
desaparegut i el gos es va po-

sar a treballar tan bon punt el 
seu amo, el mosso Marc, el va 
deslligar de la corretxa. I sabeu 
què va passar quan els va tro-
bar? No, oi? Doncs que no va 
parar de bordar fins que el seu 
amo, el Marc, va anar cap allà 
i li va donar la joguina. Llavors 
el gos es va posar a jugar amb 
l’Ivan i ens van ensenyar un al-
tre gos, el Reig, que li agradava 
molt jugar i quan va sortir va 
anar cap al seu amo, li va mirar 
la butxaca, li va agafar la pilota 
i el policia li va llençar i la va 
començar a buscar. 
Aquesta activitat va ser una 
experiència molt divertida que 
potser no hauríem viscut mai i 
que no ens pensàvem que sor-
tís d’una tasca d’anglès. Ens ho 
vam passar molt bé! 

La unitat canina dels Mossos 
d’Esquadra, al Badia i Margarit

LLAR D’INFANTS
EXPERIMENTACIÓ AMB 
GELATINA
Els petitons de l’escola hem 
viscut la Setmana de la Cièn-
cia fent gelatina i experimen-
tant després amb ella.

INFANTIL
SURA O NO SURA? / FRE-
GAMENT
Els alumnes d’Infantil van 
comprovar quins objectes su-
ren i quins no.
També van realitzar experi-
ments d’electricitat estàtica 
per mitjà del fregament.

1r PRIMÀRIA
EXPERIMENTACIÓ AMB 
IMANTS
Com hem gaudit tot des-
cobrint què passa amb els 
imants!
Camins, laberints, classifica-
ció de materials, pescapeixos... 
També hem inventat motos, 
avions, trineus, però sobretot 
hem compartit emocions i de-
sitjos.

2n PRIMÀRIA
TALLER DE DECORACIÓ 
DE GALETES
Lligant la ciència i l’alimenta-
ció, els nens i nenes de 2n hem 
realitzat un taller de decora-
ció de galetes. Volem donar 
les gràcies a la Nat per aju-
dar-nos!

3r PRIMÀRIA
MÀQUINES SIMPLES
Els alumnes d’aquest curs vam 
construir màquines simples 
amb materials reciclats.

4t PRIMÀRIA
TALLER D’ELABORACIÓ 
DE SABONS ARTESANALS 
AMB PLANTES
Els alumnes de 4t de primària 
hem elaborat sabons partint 
de la glicerina que hem bar-
rejat amb els colorants, els olis 
essencials i les plantes. El re-
sultat ha estat molt satisfactori 
i hem gaudit molt de l’activi-
tat.

5è PRIMÀRIA
CONFECCIÓ D’UNA CÈL-
LULA
A 5è hem creat cèl·lules ani-
mals i vegetals amb diferents 
materials i després hem fet 
una petita exposició al passa-
dís del cicle.

6è PRIMÀRIA
JOC DE LA DIGESTIÓ
Un joc ideat pels nostres tu-
tors ens ha ajudat a consolidar 
els aprenentatges tot passant 
una estona molt divertida!

SECUNDÀRIA
NANOPARTÍCULES
A Secundària hem descobert 
la toxicitat de les nanopartícu-
les de plata amb el llevat.

Setmana de la ciència als 
Maristes

Alumnes de l’Escola Pia visiten 
La Veu de l’Anoia
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El passat 19 de novembre, 
un grup d’estudiants de 
1r d’ESO de l’Escola Pia 
d’Igualada que cursen una 
matèria optativa sobre el 
génere periodístic de la no-
tícia, van poder visitar les 
instal.lacions de la Veu.
Els alumnes van poder sa-
ber de primera mà com es 
fa un diari local i com s’or-
gantizen les notícies per 
seccions; també els van 
explicar la història del set-
manari, tot relacionant-ho 
amb el present i futur del 
periodisme en format paper 
i digital. 
Sens dubte,  van  gaudir de 
les explicacions rebudes 
i  per una estona,van sen-
tir-se com uns joves perio-
distes a la caça de la notícia.



Em presento, sóc la Quitxa-
lleta i periòdicament us aniré 
explicant les meves vivències 
a la Llar d’Infants Quitxalla de 
Castellolí.
Com cada matí, s’han obert les 
portes dels diferents ambients 
de lliure circulació. Després 
de voltar per la Sala dels Som-
nis on feien pintura, creuar la 
Sala de l’Energia on tres amics 
meus saltaven als matalassos i 
passar per la Sala del Vull Ser 
amb la consulta dels metges, 
he arribat a la Sala del Saber, 

que després d’unes setmanes 
en què s’havia convertit en un 
laboratori d’experimentació 
científica he trobat a la Marta 
del Lab 0-6 Sobre Rodes que 
ens ha portat estructures, ma-
terials i mecanismes per in-
vestigar, explorar i descobrir.
En poder moure’m amb lliber-
tat, he sentit què era allò que 
necessitava per satisfer les me-
ves inquietuds.
Espero amb moltes ganes ex-
plicar-vos més vivències del 
meu dia a dia en els ambients!

El  “Lab 0-6  sobre ro-
des” visita la Quitxalla de 
CastellolíLes mestres d’infantil de la 

Institució Igualada creuen 
important la implicació per 
part dels pares en la formació 
i educació dels seus fills. Per 
aquest motiu durant aquest 
curs volen dur a terme una 
nova iniciativa als cursos de 
P3, P4 i P5. 
Es tracta de fer un seguit de ta-
llers d’experimentació a l’aula 
de l’Atelier on els protagonis-
tes són els pares i els seus fills. 
La setmana passada, el Miquel 
(alumnes de P3) i la seva mare 
la Marta, van anar al bosc a 
recollir fulles per a tota la clas-
se i van parlar a tots els nens i 

nenes dels caragols. Amb una 
mica de plastilina i amb les 
fulles que van recollir van fer 

Nova iniciativa a la Institució Igualada 
“La meva mare a l’Atelier”

una manualitat tots plegats: 
un caragol molt original.
Gràcies, Miquel i Marta!

Aquest any els alumnes de 
sisè de l’escola Dolors Martí i 
Badia hem anat de colònies a 
Cardona, al Vilar Rural.
Hi hem estat tres dies, el 15, 
16, 17 d’octubre.
El dilluns 15 vem anar a les 
mines de sal, i ens van explicar 
la historia de la mina.
A l’edat mitjana la sal era molt 
important, ja que servia per 
conservar els aliments.
A la mina penjaven estelacti-
tes i estelacmites.
A la nit van contractar dos 
DJ’s, per fer una discoteca, fins 
les onze de la nit…
Dimarts 16 vam fer jocs coo-
peratius com,el pitxi, futbolí 
humà…

A la tarda vam anar al castell 
de Cardona, i ens van explicar 
la seva història i com era.
La torre de vigilancia antiga-
ment feia 25m i ara nomes en 
a fa 12m, a sota de la torre hi 
ha una presó. 
Després uns companys ens 
van representar la història de 
la esglèsia amb disfréses.
A la nit vam fer una gimcana 
amb tablets.
Dimecres 17 al matí vam fer 
una altra gimcana més llarga 
amb tablets.
Les habitacions eren grans i 
amb unes vistes espectaculars 
al castell, eren de quatre o cinc 
persones. Teníem pati i ani-
mals

Colònies al Dolors Martí 
Badia

Els alumnes de 2n fa dos me-
sos que estem treballant en 
el projecte “La meva esco-
la, la nostra escola”. Al llarg 
d’aquests dies hem anat inves-
tigant i responent a totes les 
preguntes que ens vàrem fer 
a l’inici. Hem pogut comparar 
l’abans i l’ara de l’escola tot vi-
sitant raconets que mai haví-
em vist i hem conegut moltes 
coses de la història de l’escola 
que enguany fa 170 anys que 
va començar. Tot ha estat molt 
emocionant! Com a cloenda 
del treball l’alumnat ho ha anat 
a explicar a les classes d’I5.

Projecte de 2n: La meva escola, la 
nostra escola, a les Escolàpies

Els alumnes de 1r d’Educació 
Primària de l’Acadèmia vam 
anar a visitar el Museu Molí 
Paperer de Capellades. Allà 
ens van explicar la història del 
paper i els seus orígens i el tre-
ball manufacturer i industrial. 
Al soterrani del museu vam 
poder observar pas a pas el 
procés d’elaboració del paper 
fet a mà amb la maquinària i 
l’utillatge propis d’un molí del 
s. XVIII. Així com també, la 
diferència amb el procés de fa-
bricació actual. Un cop acaba-
da la visita vam poder fabricar 
el nostre propi paper. Ens el 
vam endur a l’escola i vam fer-
hi uns dibuixos molt bonics.

L’Acadèmia visita el Molí Paperer de 
Capellades

8  |  Pa amb Oli i Xocolata! Divendres, 30 de novembre de 2018
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CAPELLADES / LA VEU 

Capellades ha tingut 9 
dies seguits amb un 
mínim d’una proposta 

diària per passar-ho bé.
La coincidència del cinquè 
aniversari de la Biblioteca El 
Safareig, la celebració de San-
ta Cecília el dia 22 i el Dia In-
ternacional per a l’eliminació 
de la violència envers les do-
nes ha permès sumar esfor-
ços i oferir totes les propostes 
culturals.
Cada dia s’ha pogut gaudir 
amb una proposta: l’exposició 
fotogràfica «Instants de Jazz» 
de l’Oliver Adell a Casa Bas, 
que va acabar amb un petit 
recital de jazz; l’espectacle 
musical del grup Play Back 
Il·lusió de diumenge; el ta-
ller de descoberta de l’orgue 
que va portar els alumnes de 
sisè a l’església; dimarts, el 
poderós recital de la Carme 
Sansa amb el Jaume Mallofré 
a l’acordió, que va omplir la 
sala d’actes de la Biblioteca; 
l’Audiciona’t amb la guitarra 
barroca com a protagonista 
a l’Escola de Música i l’espec-
tacular Jordina Biosca amb el 
guitarrista David Garcia, que 
va emocionar en un altre cop 
plena sala d’actes de la Bibli-
oteca.
Divendres tarda, la proposta 
va ser al Teatre La Lliga, on 
es va escoltar la conferència 
“1896-2016, 120 anys de for-
macions musicals a Capella-
des”, a càrrec de Josep Lore-
do, que va ser introduïda per 
una exposició a la Sala Petita 
del teatre que recollia imatges 
d’aquest més d’un segle de la 
nostra història musical i dels 
seus protagonistes .

Dissabte va ser un dia ple de 
propostes. Els més matiners 
van ser els combos de l’Es-
cola de Música Happy Band i 
Crescendo que van omplir de 
música la cantonada del car-
rer Garbí amb Major, oferint 
un simpàtic concert.
A la tarda, a les 7 a Paper de 
Música, Concert de Tardor 
amb la soprano Mercedes 
Gancedo i la pianista Beatriz 
González, finalistes del 28è. 
Concurs Internacional Paper 
de Música.
I a la nit, l’església-capella 
Mare del Diví Pastor de Ca-
pellades, va quedar petita tot 
acollint el Concert de Santa 
Cecília amb la Coral Noves 
Veus, la Coral de Binèfar i la 
Coral Levare de Sant Pere de 
Ribes.
La traca final d’aquesta set-
mana va ser al Teatre La Lli-
ga, també dins dels actes de 
commemoració del 25N Dia 
contra la Violència Masclista, 
amb el Cconcert-vermut de 
les Balkan Paradise Orches-

Una Setmana de la Música plena de 
propostes a Capellades

tra, que va fer vibrar una pla-
tea plena de gent ballant o bé 
fent el vermut.
Després de tanta activitat cul-
tural de primer nivell, el regi-
dor de Cultura, Àngel Soteras, 
comenta que “perseguíem 3 
objectius en aquesta segona 
Setmana de la Música: d’una 
banda, augmentar la visibili-
tat d’entitats, escoles i perso-
nes a títol individual que fan 
o han fet música a casa nos-
tra; per altra part, volíem que 
l’oferta fos diversa i que els 
capelladins poguéssim gaudir 
d’espectacles que difícilment 
podem veure a Capellades o a 
la comarca i, finalment, bus-
càvem que tothom, aficionat 
o no, participés d’una forma 
o altra de la Setmana, que la 
música entrés a la vida quo-
tidiana traient-la dels espais 
i dels horaris habituals. Ho-
nestament, creiem que tots 
tres objectius s’han assolit i 
no podem fer menys que es-
tar agraïts a tothom qui ho ha 
fet possible”.

EL BRUC / LA VEU 

El diumenge 2 de de-
sembre es celebra al 
Bruc la quarta edició 

de la Fira ‘Per Nadal, tasta el 
Parc Natural de Montserrat’, 
una jornada de contacte amb 
la natura i benestar perso-
nal al peu de la muntanya de 
Montserrat. L’amfitrió d’en-
guany serà l’escriptor i pe-
riodista Gaspar Hernàndez, 
presentador del programa 
de TV3 ‘L’ofici de viure’, que 
donarà ‘Eines per a la felici-
tat’ als assistents de la seva 
xerrada. Des de primera hora 
es realitzaran sortides a la na-
tura i el mercat de productes 
gastronòmics i artesania de 
l’Associació de Productors del 
Peudemont de Montserrat. 
A més, els visitants podran 
participar al llarg del dia en 
tot tipus d’activitats relacio-
nades amb l’entorn del Parc 
i el producte local. Rutes a 
peu, banys de bosc, tallers de 
cuina saludable, de medicina 
xinesa, radiestèsia o fins i tot 
d’abraçades! Més d’una vinte-
na d’opcions que completen 

el programa de la jornada.
‘Per Nadal, tasta el Parc Na-
tural de Montserrat’ és una 
jornada per a tots els públics 
i per això mateix hi ha pro-
gramades activitats infan-
tils durant tot el dia. A la 
plaça de Can Casas, davant 
l’Ajuntament del Bruc, els 
més petits de casa podran 
gaudir durant el matí del 
corralet d’animals, escalar 
el rocòdrom o tirar-se per 
la tirolina. Ja a la tarda, la 
companyia Rocamora Tea-
tre interpretarà l’espectacle 
d’animació ‘Solista’, una obra 
per a públic familiar amb ti-
telles de fils.
Aquesta és una iniciativa que 
pretén marcar una línia de 
relació amb l’entorn del Parc 
de caràcter proteccionista, 
de respecte a la natura i que 
posi en valor la feina dels 
petits productors i artesans 
de la zona. Tot i que gairebé 
totes les activitats són gra-
tuïtes, algunes tenen places 
limitades i requereixen ins-
cripció prèvia a través d’un 
correu a inscripcionstasta-
montserrat@gmail.com.

Fira d’hivern del Bruc 
‘Per Nadal, tasta el Parc 
Natural de Montserrat’

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
P R O F E S S I O N A L S  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

La llar municipal de Vall-
bona d’Anoia, El Fan-
gueig, ha presentat un 

projecte de millora del pati 
del centre. L’escola creu que 
els espais d’esbarjo també són 
plenament educatius i que per 
això han de ser un reflex del 
projecte educatiu del centre. 
La seva principal premissa és 
que els infants aprenen a tra-
vés del joc i de l’experimenta-
ció i per això volen aconse-
guir un pati més pedagògic 
que ofereixi més oportuni-
tats d’aprenentatge. Per fer 
aquests canvis, el centre apos-
ta por utilitzar elements natu-
rals i reciclats
Entre les propostes de millo-
ra de l’espai hi ha la prepara-
ció de l’hort per a la prime-
ra plantada, instal·lar una 
cuineta de fusta, pintar les 
llambordes de la vorera de 
colors, pintar un caminet de 
peus que vagi des de la por-

ta del pati fins a l’entrada de 
l’aula, col·locar troncs drets 
de diferents alçades en forma 
de creu o pintar la paret amb 
pintura de pissarra.
També proposen instal·lar 
una taula d’experimentació, 
una bobina de fusta amb uns 
forats  per a col·locar-hi pa-
langanes en què els infants 
podrien experimentar amb 
diferents materials, i muntar 
un piràmide amb rodes o, 

La Llar el Fangueig projecta millores al 
seu pati perquè sigui més pedagògic

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia va aprovar 
l’atorgament de sub-

vencions adreçades a les enti-
tats registrades a l’ajuntament 
per l’any 2018 per un valor de 
10.985.36 euros. Al juny es va 
aprovar la convocatòria jun-
tament amb les bases que la 
regeixen i fins a l’11 de juliol 
hi va haver la presentació de 
sol·licituds per a participar 
en la convocatòria. En total 
es van presentar 9 peticions.
Amb l’Associació Canigat 
es va signar un conveni de 
col·laboració per a la gestió i 
control de les colònies de gats 
del municipi, amb una pre-
visió de destinació de 3.000 

euros, per la qual cosa, part 
de les despeses previstes per 
l’Associació estaran cober-
tes pel conveni, pel que es va 
proposar no tenir en compte 
la valoració d’aquesta associ-
ació per entrar en la valora-
ció conjunta i atorgar-los una 
subvenció de 900 euros. A 
l’entitat Víctor Carrasco tam-
poc se la va tenir en compte 
en la valoració conjunta per 
tractar-se d’un projecte indi-
vidual i se li va atorgar una 
subvenció de 1.000 euros. 
El repartiment a la resta d’en-
titats que es van presentar ha 
quedat de la següent manera: 
els 1900 euros de les dues an-
teriors entitats esmentades i 
l’Associació de Gent Gran de 
Vallbona d’Anoia 850 euros, 

Vallbona d’Anoia atorga subvencions 
per a les seves entitats per un valor 
total de més de 10.000 euros

Associació Juvenil Jovenet 
de Vallbona d’Anoia 1.701,89 
euros, Falcons de Vallbona 
d’Anoia 1.701,89 euros, Fut-
bol Base de Vallbona d’Anoia 
1.624,48 euros , AMPA CEIP 
Josep Masclans 1.547,07 eu-
ros, AMPA SES Vallbona 
d’Anoia 1.160,03 euros i Grup 
de Teatre Jaume Calveras  500 
euros. 
El regidor de participació de 
l’Ajuntament, Pere Masagué, 
va posar de manifest que les 
entitats són clau en el motor 
de la cultura i va reconèi-
xer l’esforç que aquestes fan 
cada dia amb el seu treball 
per aconseguir els seus objec-
tius socials de dinamització i 
construcció de la identitat del 
municipi.

col·locar-les de manera que 
formin una escala, plenes de 
sorra, per aconseguir un es-
pai amb diferents nivells.
De moment ja s’han dut a 
terme algunes d’aquestes mi-
llores demanades pel centre, 
com reomplir el sorral de 
sorra, envernissar la tanca de 
fusta, instal·lar gespa artifici-
al amb una caixa d’elements 
naturals o comprar una case-
ta de fusta.

MASQUEFA / LA VEU 

El nou equipament ex-
terior s’habilitarà al 
costat de la piscina 

coberta del camp de futbol 
i permetrà ampliar l’oferta 
lúdica i esportiva durant els 
mesos d’estiu.
En paral·lel a les obres de 
construcció de la coberta de 
la piscina municipal del camp 
de futbol, iniciades a principis 
d’aquest 2018 i que ja encaren 
la seva recta final, l’Ajunta-
ment endega aquest mes de 
novembre un nou projecte 
amb l’objectiu de dignificar 
aquest eix neuràlgic de l’ac-
tivitat lúdica i esportiva del 
municipi i ampliar i diversi-
ficar l’oferta d’activitats que 
s’hi duen a terme durant els 
mesos d’estiu.

Així, recentment el consisto-
ri masquefí ha encarregat la 
redacció del projecte de cons-
trucció d’una nova piscina 
descoberta exterior a la zona 
esportiva, annexa a la piscina 
coberta del camp de futbol.
L’equipament, d’eminent ca-
ràcter lúdic gràcies a una 
estructura dissenyada espe-
cialment per que en puguin 
fer ús tots els usuaris, per-
metria complementar l’oferta 
de bany que té lloc durant els 
mesos estiuencs i donar res-
posta a la demanda creixent 
d’espais on poder realitzar 
aquest tipus d’activitat..

Nous equipaments a 
la zona esportiva de 
Masquefa

L’Ajuntament encarrega 
la redacció del projecte 

de construcció d’una 
nova piscina descoberta

MASQUEFA / LA VEU 

Masquefa torna a demostrar 
ser una vila compromesa i 
altruista que s’implica ac-
tivament en els projectes 
solidaris. Divendres 30 de 
novembre i dissabte 1 de de-
sembre, el municipi se suma 
un any més -de la mà del 
Grup de Voluntaris de Mas-
quefa- al Gran Recapte d’Ali-
ments organitzat pel Banc 
d’Aliments de Catalunya.
Per tot plegat, al llarg 

d’aquests dos dies s’habilita-
ran punts de recollida d’ali-
ments als supermercats Con-
dis (Sant Pere i avinguda de 
la Línia), Punt Taronja, Mer-
cadona i Àrea de Guissona. 
Diumenge 2 de desembre, a 
més, també es podran donar 
aliments a l’Àrea de Guissona 
i al Punt Taronja.
L’Ajuntament fa una cri-
da als veïns a participar 
d’aquesta iniciativa donant 
aliments bàsics com llet, oli 
i conserves.

Masquefa se suma al 
Gran Recapte

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo
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 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
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 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com
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PIERA / LA VEU 

L’Associació de Dones 
de Piera i la regidoria 
d’Igualtat de Gènere de 

l’Ajuntament van organitzar, 
de forma conjunta, la comme-
moració del Dia Internacional 
per a l’eliminació de la violèn-
cia envers les dones. La plaça 
Jove va acollir diumenge 25 de 
novembre un acte institucio-
nal obert a tothom que va in-
cloure una encesa d’espelmes 
i la lectura del manifest, i que 
va comptar amb l’acompanya-
ment musical de membres de 
l’Aula Municipal de Música 
Maria Escolà i Cases.
Els actes per sensibilitzar la 
ciutadania sobre la importàn-
cia de lluitar contra la violèn-
cia masclista van començar 
divendres al Teatre Foment. 
Una quarantena de perso-
nes van participar en el taller 
“Parlem de violència de gène-
re” impartit per la psicòloga 
Ester Soteras. Durant la sessió 
es va parlar dels mites que en-
cara són presents en la nostre 
societat i que evadeixen els 

maltractadors de tota respon-
sabilitat, i es va aprofundir en 
els diferents tipus de violència 
que pot patir una víctima. Així 
mateix es va fer referència a 
l’origen patriarcal dels mal-
tractaments, es van identificar 
els micromasclismes i es van 
donar els ingredients necessa-
ris per tenir una relació de pa-
rella sana i lliure de qualsevol 
tipus de violència.
A partir de les 20 hores, una 
seixantena de persones van 
assistir a la representació de 
l’obra de teatre “Amor tallada”, 
interpretada pels joves pie-

Encesa d’espelmes per a recordar les 
víctimes de la violència masclista

rencs Marina Francisco i Joan 
Alcocer. La seva interpretació 
va ser molt realista i propera i 
va fer reflexionar el públic as-
sistent sobre la infantesa i com 
la innocència i el desconeixe-
ment del concepte d`amor pot 
generar una relació de parella 
poc saludable. En finalitzar 
l’obra es va llegir un manifest 
i es va demanar l’opinió dels 
assistents sobre com valoren 
la situació que viuen els joves 
envers la violència de gènere 
i com consideren que es pot 
abordar.

PIERA / LA VEU 

El proper dia 15 de de-
sembre se celebrarà la 
desena edició de la Fira 

de Nadal, un esdeveniment 
organitzat per l’Ajuntament 
de Piera amb la voluntat de 
dinamitzar el comerç local. 
La fira ocuparà l’eix central de 
la vila de 10 hores del matí a 
20 hores del vespre i inclourà 
una programació d’activitats 
i propostes per a visitants de 
totes les edats que serviran 
per donar la benvinguda al 
Nadal.

Des del consistori es convi-
da a tothom a gaudir de la 
fira. Més enllà de passejar-hi 
i adquirir els productes que 
s’hi ofereixen, els pierencs 
i pierenques poden partici-
par-hi activament instal·lant 
una parada amb ambienta-
ció nadalenca. Les persones 
interessades tenen temps per 
formalitzar la inscripció fins 
al dia 30 de novembre. Es pot 
contactar amb l’Ajuntament a 
través del telèfon 93 776 00 76 
(extensió 309) o enviant un 
correu electrònica a l’adre-
ça almenaraml@ajpiera.cat.

Inscripcions obertes per 
instal·lar una parada a la 
Fira de Nadal

CALAF / LA VEU 

El juny del 2017, el Jutjat 
de Primera Instància 
i Instrucció número 1 

d’Igualada va admetre a trà-
mit una querella presentada 
per un veí de Calaf contra 
l’exalcaldessa Maria Antònia 
Trullàs Povedano, l’exsecreta-
ri municipal Jorge Espirindio 
Cuerda Mas i els Ajuntaments 
de Calaf i Manresa pel cas que 
es deriva del deute i contracte  
programa entre l’Ajuntament 
de Calaf i la companyia Aigües 
de Manresa.
En la querella s’afirmava que 
tot i que l’Ajuntament de Calaf 
havia cobrat el rebut de l’aigua 
als veïns, entre l’abril del 2004 
i el febrer del 2011, aquest im-
port no es va abonar a l’em-
presa Aigües de Manresa, 
la qual, el 2011 va signar un 
conveni amb l’Ajuntament per 
ostentar la condició de mitjà 
propi i servei tècnic del con-
sistori. A més, a l’octubre de 
2013, ambdós institucions van 
signar un nou contracte pro-
grama on, entre altres, esta-
blien un import de 656.413, 23 
euros, per concepte d’avança-
ment del cànon de servei, que 
l’Ajuntament de Calaf havia de 
pagar amb uns interessos ex-
tres que suposaven l’increment 
de 50.000 euros anuals al rebut 
de l’aigua. Posant de manifest 
aquests fets, doncs, la querella 
denunciava per prevaricació i 
malversació dels fons públics 

els responsables i reclamava 
que l’Ajuntament reintegrés 
als afectats tots els diners pa-
gats en el rebut, corresponent 
a l’amortització del deute i la 
nul•litat del contracte, o la 
seva inaplicació durant la fase 
d’investigació fins a determi-
nar la quota adequada.
Després del sobreseïment en 
primera instància i la presen-
tació d’una apel·lació, el Jutjat 
de Primera Instància ha arxi-
vat definitivament la causa, ja 
que considera que les accions 
per les que s’acusa a Maria 
Antònia Trullàs i Jorge Es-
pirindio no estan tipificades 
penalment. Així doncs, consi-
dera que tant el conveni com 
els tipus de contracte signat 
entre l’Ajuntament i Aigües de 
Manresa són “models de gestió 
aplicats a molts altres munici-
pis”. A més, també resol que, 
tot i que és cert que els imports 
dels rebuts d’aigua cobrats en-
tre el 2004 i el 2011 no es van 
destinar precisament a pagar a 
la subministradora del servei, 
“aquests diners es van quedar a 
les arques públiques i a la Tre-
soreria municipal, donant-los 
una altra finalitat i obligació 
municipal precisament, per 
atendre serveis públics del 
propi Ajuntament”. En aquest 
sentit, la resolució considera 
que, al no haver-hi una re-
llevància típica penal, l’àmbit 
polític i/o administratiu és el 
lloc propi i adequat pel control 
d’aquests fets.

S’arxiva la denúncia per 
malversació a l’exalcaldessa 
de Calaf M. Antònia Trullàs 

PIERA / LA VEU 

Diverses urbanitzaci-
ons de Piera, a través 
dels seus represen-

tants veïnals, van fer saber ara 
fa uns dies a l’alcalde de la lo-
calitat, Jordi Madrid, les diver-
ses deficiències que tenen les 
seves zones fent palès l’aban-
donament dels seus barris.
En una carta enviada a Jordi 
Madrid, les urbanitzacions de 
Can Bonastre, Can Canals, 
Can Claramunt, Can Mata, 
Can Mas i La Venda i Can 
Mussarro, feien un llistat de 
les vuit deficiències comunes 
als sis barris: mal estat de les 
zones verdes, mala neteja dels 
carrers, transport públic defi-
cient, mala senyalització de les 
vies, contenidors trencats, nul-
la seguretat per la poca presèn-
cia policial, pèssim asfaltat dels 
carrers i enllumenat públic es-
càs i amb poc manteniment.
En la carta, també assenyala-
ven una “manca d’interès i de-
sídia per part de l’Ajuntament 

a l’hora de buscar solucions”. 
Les sis urbanitzacions s’han 
unit en una campanya que 
porta per lema “Stop a l’aban-
donament dels barris” i la seva 
intenció és lluitar perquè les 
seves zones de residència tin-
guin unes condicions dignes. 
Després de la poca i insatisfac-
tòria resposta a la carta envia-
da a l’alcalde i equip de govern 
municipal, dimarts van ser 
presents al ple municipal per 

Diverses urbanitzacions de Piera 
es queixen pel seu abandonament a 
l’Ajuntament

aportar-hi les seves queixes i 
cercar-hi respostes.
“Respostes que només han ar-
ribat en forma d’evasives i po-
ques concrecions per part de 
l’equip de govern, fet que ens 
indigna abastament, demos-
trant la poca disponibilitat 
que han tingut des de fa anys 
amb el problema de les urba-
nitzacions”, expliquen des dels 
representants de les urbanit-
zacions.
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COPONS / LA VEU 

El Consorci per la Pro·
moció de l’Alta Anoia, 
amb el suport de la Di·

putació de Barcelona, la col·
laboració de l’Ajuntament de 
Copons i sota la coordinació 
de Cat Patrimoni, ha organit·
zat l’Alta Anoia Experience, 
que vol ser un aparador dinà·
mic de tot el nostre territori, 
l’Alta Anoia, on el públic ar·
ribat d’arreu podrà conèixer, 
viure i tastar tot un seguit 
d’activitats, propostes i gas·
tronomia de les terres altes de 
l’Anoia. Aquesta iniciativa no 
vol ser una fira, vol ser un es·
pai d’experiències, de sensaci·
ons, de descoberta, de proxi·
mitat, de sabors, de qualitat, 
de coneixement, de detalls, 
d’aventura... vol que el visitant 
sigui el protagonista de les 
seves vivències i que ell ma·
teix pugui crear la seva prò·
pia Alta Anoia Experience. 
Volem aglutinar tota l’oferta 
turística, de natura, gastronò·
mica, d’aventura, cultural ... 
que actualment treballa en el 
territori de l’Alta Anoia. Cada 
agent tindrà el seu espai de 
promoció i la seva presència 
esdevindrà una experiència 
i un tast de l’Alta Anoia per 
tot aquell que s’acosti a visi·

tar·nos. Podreu trobar dife·
rents estands als carrers més 
cèntrics de Copons i en els 
espais naturals que ens por·
ten al Gorg del Nafre. Durant 
tot el matí, podreu fer dife·
rents “tastos” d’activitats: Tast 
de tradicions de l’Alta Anoia 
amb la participació dels: Bas·
toners de Copons, Gegants de 
Copons i de Els Prats de Rei, 

Diumenge, primera edició de l’Alta 
Anoia Experience a Copons

actors del Pessebre Vivent de 
Els Prats de Rei, actors de Els 
Pastorets i Els Pastorets Infan·
tils de Calaf, Sardanistes de 
Calaf i Cantaires de Veciana. 
Tast d’història amb: Els Tra·
giners de Copons, La Batalla 
de Els Prats de Rei i música 
del 1714 en directe, Roma a 
Els Prats de Rei, Pujalt i la 
Guerra Civil i una recreació 
històrica del “Ejército del 
Ebro”, Patrimoni de l’Alta 
Anoia, El Barroc al Territo·
ri i visites guiades al Copons 
dels Traginers. Tast d’aven·
tura amb: Experiències en 
E·BTT, Experiències a cavall 
i en poni, Globus aerostàtics 
i caminades de coneixement 
i descoberta del territori. 
Tast de ciència i meteorolo·
gia: Tallers a càrrec de l’Ob·
servatori de Pujalt. Actes 
puntuals: tastets de curses 
d’orientació en E·BTT a les 
11:00h i a les 13:00h. A les 
11.30h caminada al Pi de 
Quildo i identificació d’Or·
quídees a càrrec d’Antonino 
Mestres i Toni Aguilera i a 
les 12.30h, caminada al Gorg 
Salat a càrrec d’Adrià Carre·
ra. També hi haurà un espai 
gastronòmic per esmorzar, 
fer el vermut i dinar, amb re·
septes i productes de qualitat 
de l’Alta Anoia.

ARGENÇOLA / LA VEU 

Torna la Festa del Tió 
d’Argençola que se cele·
bra a Clariana i ja arriba 

a la vuitena edició. Enguany la 
celebrarem el dissabte 8 de de·
sembre i també es contempla 
l’opció que porteu el vostre Tió.
 
Programa de la Festa:
· A 2/4 de 10 del matí: Recep·
ció dels participants i, seguida·
ment, una xocolatada per aga·
far forces per anar al bosc.
· A ¾ de 11 presentació de la 
Festa, a càrrec de Mònica Tor·
ra, que ens introduirà en el 
món dels tions
· Cap a ¼ de 12 sortirem del 
poble per acostar·nos als mà·
gics boscos Clariana on prova·
rem de localitzar els tions. Ens 
hi donaran un cop de mà els 
“buscations”, els follets i tot un 
seguit de personatges que vol·
ten pel bosc.
Tornant del bosc:
· A partir de 2/4 d’1 del migdia: 
amb la Mònica Torra, “Ja tinc 
el Tió, i ara què??”
· A la 1 del migdia : cantarem 
i ballarem amb en Jordi Giralt, 
del grup d’animació infantil 
Can Cantem.
· A ¼ de 2 del migdia: jocs in·
fantils amb el Tió com a prota·
gonista.

· La Festa s’acabarà cap a les 2 
del migdia
Durant tot el matí també es 
podrà visitar el Mercat del 
Tió on hi trobareu productes 
locals, de proximitat i ecolò·
gics, així com artesania feta a 
prop de casa. Una bona opció 
de cara a les festes de Nadal. 
El mercat estarà obert des de 
les 9 del matí i fins a les 2 del 
migdia.
Hi haurà servei de bar i entre·
pans durant el matí i la  Festa 
del Tió d’Argençola es tancarà 
amb un Dinar: Fideuà, ama·
nides i postres (Tionet de xo·
colata i nata) – Preu: 12 euros 
els adults i 6 euros els nens. 
Limitat a 100 persones, cal 
reservar els tiquets per correu 
electrònic .

Festa i Mercat del Tió a 
Argençola

CALAF / LA VEU 

Un any més l’AMPA de 
l’Escola Alta Segarra 
amb la col·laboració 

de l’Ajuntament organitza du·
rant les dues setmanes festives 
de desembre i gener el Casal 
de Nadal en quatre espais on 
hi haurà propostes d’activitats 
diferents: el laboratori creatiu, 
reinventant contes, gustos del 
món, juguem! i jocs d’orienta·
ció.
El calendari del Casal serà els 
dies 24, 27 i 28 de desembre i 
els dies 2, 3 i 4 de gener de 09 h 
a 13 h. Cada dia, l’infant podrà 
gaudir de fins a tres activitats 
que escollirà de tots els espais 
amb l’objectiu de fomentar la 
seva decisió, organització, in·
dagació i descoberta.
A més, els dies 28 i 4 realit·
zaran una excursió caminant 
de mig matí amb l’objectiu de 
plantar arbres autòctons en al·

gun indret de Calaf i així, edu·
car en el medi, treballar la ter·
ra i crear vincle amb la natura.
Els 6 dies de casal matinal tin·
dran un cost de 45€ per nen/a. 
I 3 dies de casal matinal tin·
dran un cost de 25€. Els preus 
per als socis de l’AMPA, famí·
lia monoparentals o nombro·
sa 6 dies 42€ i 3 dies 22€.
La data límit per inscriure’s és 
el dia 5 de desembre

Per a més, informació i ins·
cripcions ampaescolaalta·
segarra@gmail.com

L’iglú, la proposta de Parc de 
Nadal per gaudir de les tar-
des
L’Iglú, el saló de la infància 
d’hivern de Calaf, torna a 
obrir les portes enguany. Cen·
tralitzarà les activitats a la Sala 
d’Actes, Sala Groga i Sala Bla·
va i inclourà noves propostes 
que es barregen amb les més 
exitoses d’ altres anys com: 
inflables, circ, tallers, pintar 
cares, mini golf, jocs de taula, 
jocs de fusta, kars, circuit de 
bicicletes, etc.
Es realitzarà els mateixos dies 
que el Casal: 24, 27, 28 de de·
sembre i 2, 3 i 4 de gener de 
16h a 20h.
L’entrada al Parc tindrà un 
cost de 3€ i, com l’any passat, 
els nens i nenes que als matins 
estiguin inscrits al Casal, tin·

dran accés gratuït a la tarda. 

Al vespre, Nadal jove!
Del 2 al 4 de gener de 21 h a 
23 h la sala d’actes acollirà 
diferents propostes pels més 
joves organitzades pel grup 
del curs de premonitores. Les 
propostes inclouen algunes de 
les activitats més populars en·
tre els adolescents i totes elles 
són obertes i gratuïtes.

· 2 de gener: Torneig de Just 
Dance, que consisteix en la 
imitació en temps real d’una 
coreografia marcada per un 
coach com si fos el seu mirall.
· 3 de gener: Taller de Dj, on es 
podrà practicar diferents tèc·
niques i recursos per mesclar 
música a través d’un ordina·
dor
· 4 de gener: Escape room un 
joc d’aventura físic i mental 
que consisteix en tancar a un 
grup de jugadors en una ha·
bitació on hauran de solucio·
nar enigmes i trencaclosques 
de tot tipus per desxifrar una 
història i aconseguir escapar 
abans que acabi el temps dis·
ponible.
Durant les activitats, els joves 
podran portar·se el sopar i fer 
un sopar de carmanyola.
Per inscripcions i informa·
ció general es pot contac·
tar a través de whatsapp al: 
679964662

Calaf ofereix aquest Nadal propostes per a infants i joves
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CALONGE DE S. / LA VEU 

El passat diumenge dia 
11 de novembre un 
grup de voluntaris va 

restaurar la barraca de pedra 
seca de Cal Lladó, situada 
prop de Dusfort, en el marc 
del programa pilot de recupe-
ració del patrimoni cultural 
de Calonge de Segarra.
Va ser un èxit de participació 
i de resultats gràcies als deu 
voluntaris arribats de dife-
rents pobles de l’Alta Segarra i 
que es van trobar a les vuit del 
matí a la plaça de l’Església de 
Dusfort per desplaçar-se, tot 
seguit, cap a la barraca situa-
da en el bell mig de l’antiga i 
avui abandonada vinya de Cal 
Lladó.
Actualment la barraca es tro-
bava en un evident i perillós 
risc d’enrunament i per tant 
de pèrdua total d’aquest ele-
ment patrimonial i històric 
del municipi de Calonge de 
Segarra.
Estructuralment la barraca 
presentava una greu deficièn-
cia, havia perdut la terra que 
originalment cobria la falsa 
volta de llosses i pedra seca, 
fet que havia propiciar la pèr-
dua d’algues pedres i llosses i 
la filtració de l’aigua de puja 
generant diferents forats en la 
coberta. Algunes parts de la 
cornisa de llosetes, que im-
pedien que l’aigua de pluja 
baixés per les parets, també 
s’havien perdut incremen-
tant el risc d’enderroc de di-
ferents parts.
L’abandonament de la barra-
ca havia propiciat també el 
creixement de garrics i una 
important vegetació a tocar 
de la construcció que, en 
part, n’amagava la seva es-

tructura real i impedia l’ac-
cés a la porta.
Arquitectònicament, els tre-
balls van consistir en avaluar 
els danys a la coberta i actuar 
en el seu sanejament, recons-
trucció i reposició de les lloses 
que s’havien desprès, seguint 
l’antiga tècnica de construc-
ció en pedra seca, reposant 
també les llosses que faltaven 
en la cornisa. Un cop realit-
zades aquestes reparacions i 
reconstruccions estructurals 
es va procedir a cobrir tota la 
volta amb una gruixuda capa 
de terra que havia de perme-
tre cohesionar les llosses i les 
pedres de la coberta, imper-
meabilitzar-la i afavorir l’ar-
relament dels lliris que poste-
riorment s’hi van plantar, tal 
com tradicionalment es feia 
per evitar la pèrdua de la terra 
de les voltes de les barraques.
Mentrestant, un segon grup 
de voluntaris treballava in-
tensament en l’eliminació dels 
garrics que havien crescut a 
l’entrada impedint-ne l’accés. 
També és va sanejar i podar 
una servera que segurament 
el pagès hi havia plantat i que 
encara viu a tocar de l’entrada 
de la barraca, un espai arre-
cerat del vent del nord per un 
mur de pedra seca que també 
és va condicionar i consolidar 
amb l’aportació i col·locació 
de diverses pedres i lloses. 
També es va procedir a ne-
tejar l’interior de la barraca i 
tot el seu perímetre, fins i tot, 
podant alguns roures propers.
Cal agrair públicament la 
participació del grup de vo-
luntaris que van participar en 
aquesta matinal dedicada al 
petit patrimoni de casa nos-
tra que, moltes vegades, passa 
desapercebut.

Restauració de la barraca 
de pedra seca de Cal 
Lladó, a Calonge

MONTMANEU / LA VEU 

Els Calderers de Mont-
maneu es van desplaçar 
el cap de setmana del 10 

i 11 de novembre a la localitat 
de Capmany, Alt Empordà, per 
assistir a la trobada VII troba-
da de Escudelles, Ranxos i So-
pes històriques de Catalunya. 
En aquesta trobada i assistiren 
les colles de d’una sèrie de po-
bles, que tenen per costum, fer 
aquestes tradicionals menges  
que normalment coincideixen 
amb l’entrada de la quaresma  i 
que sembla que es remunten a 
èpoques mitgevals. Els pobles 
que varen assistir a aquesta 
trobada varen ser Castellterçol, 
Gelida, La Seu d’Urgell, Ponts, 
Verges, Vidreres, Albons, Cap-
many, Montmaneu i El Soler 
(Catalunya Nord). Durant el 
matí del Diumenge, les colles 
varen preparar les seves calde-
res al llarg del carrer major de 
Capmany, de la forma que cada 
poble acostuma a preparar-ho. 
Després sobre les 2 del migdia 

la sopa es va repartir per tots 
els assistents a la jornada, que 
varen poder provar cada una 
de les sopes o escudelles que les 
diferents colles varen preparar.  
També explicar que en el marc 
d’aquesta trobada el dissabte dia 
10 es va constituir la Federació 
d’Escudellers, Ranxos i sopes 
històriques que vetllarà pel fu-
tur d’aquestes tradicions. El 
president de la federació, Quim 
Cama, vol que a llarg termini la 
UNESCO els reconegui com a 
patrimoni immaterial.
També val remarcar que durant 
el dissabte a la tarda , les dife-
rents colles varen ser rebudes 

Montmaneu assisteix a la VII trobada de 
Escudelles, Ranxos i Sopes històriques

al poble de Capmany molt cor-
dialment  i ens varen obsequiar 
amb una visita guiada per tot el 
nucli del poble, explicant-nos 
sobre la seva historia, economia 
y societat per després visitar al-
gun celler on se’ns va obsequiar 
amb una copa de Cava. També 
després de sopar es va oferir un 
tast de moscatells i garnatxes en 
un altra celler d’aquest munici-
pi.  Agrair a Capmany i al seu 
alcalde Joan Fuentes, les atenci-
ons rebudes en tot moment.
Un magnifica festa en un so-
lejat cap de setmana, en la que 
Montmaneu va poder lluir 
aquesta tradició centenària.

Diumenge a les 19 h
Divendres i dissabte a les 21 h

Preu: 15 � / 12 �

30 NOV / 1/2 DES

PROGRAMACIÓ OCTUBRE/DESEMBRE 2018

MUSICAL

AMB MARIONA CASTILLO I GUSTAVO LLULL

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat

UNA BRILLANT ACTRIU QUE INTERPRETA 

EXCEL·LENTMENT TOTS ELS PAPERS 

DE L'AUCA EN UN SORPRENENT ESPECTACLE 

BASAT EN EL MUSICAL 'NINE'. 

TOT UN FENOMEN QUE LI HA VALGUT 

LES MILLORS CRÍTIQUES

LES DONES DE 
GUIDO CONTINI
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HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Rigat va fer 
un partit pràcticament 
excel·lent davant d’un 

dels equips més forts de la 
competició, el Liceo, però 
la falta de gol, tot i les múl-
tiples ocasions, va condem-
nar als arlequinats, que van 
caure a Les Comes per 0 a 2. 
Els gallecs van aprofitar dos 
desajustaments defensius 
dels igualadins per posar-se 
per davant al marcador en 
dues ocasions; i la seva la-
bor defensiva i l’actuació del 
seu porter, Xavi Malián, els 
va permetre endur-se els tres 
punts de Les Comes.
El partit va ser igualat i vi-
brant durant els cinquanta 
minuts, tot i que l’Igualada 
Rigat va ser superior en di-
versos trams del matx i va 
fregar l’empat. Durant els 
primers minuts, el Liceo va 
portar la iniciativa, però els 
arlequinats es van defensar 
amb molta seguretat. Els ho-
mes de Ferran López es veien 
obligats a jugar a la pròpia 
pista per la pressió altíssima 
del Liceo a la mitja pista. En 
l’únic error puntual defensiu 
de l’Igualada va arribar el pri-
mer gol dels gallecs; ‘Dava’ 
Torres es va desmarcar i va 
xutar sol des de l’interior de 
l’àrea, amb un tir creuat que 
va batre a Elagi Deitg. Era el 
minut cinc de partit.
El gol no va tombar als arle-
quinats, que van trobar els es-
pais per arribar a la porteria 

defensada per Xavi Malián, 
que va desfer diverses opor-
tunitats de l’atac igualadí. El 
Liceo, que comptava amb el 
màxim golejador de la com-
petició (Carlo Di Benedet-
to amb 15 gols), va tenir les 
seves oportunitats d’ampliar 
diferències, però Elagi Deitg 
i la defensa van rendir a bon 
nivell, cosa que va fer que el 
resultat al descans fos de 0-1.
A la represa, es va viure un 
guió pràcticament calcat. Un 
partit vibrant per veure, amb 
els dos equips jugant a un ni-
vell alt i un resultat comple-

tament obert gairebé fins al 
final. ‘Dava’ Torres, al minut 
29, va aprofitar una assistèn-
cia d’Edu Lamas per enviar la 
pilota a l’escaire de la porteria 
de l’Elagi Deitg. Amb bona 
part de la segona meitat per 
jugar-se, l’Igualada Rigat no 
es va rendir i va tenir fins i 
tot més que a la primera part, 
però el bon joc no es va ma-
terialitzar amb cap diana. Els 
arlequinats van avançar la 
línia de pressió al tram final 
del partit i es van jugar molt 
més en atac, com a mostra 
que confiaven en treure al-

L’Igualada cau contra el Liceo tot i jugar un partit quasi perfecte

guna cosa positiva del partit.
Tot i la imatge exemplar que 
va mostrar l’equip, el resultat 
final va ser de 0 a 2.
Ferran López va valorar l’ac-
tuació del seu equip com un 
“partidàs”. El tècnic va re-
calcar que “jugant així gua-
nyarem molts partits” i que 
“poques coses més es poden 
fer per guanyar un partit”. El 
pròxim compromís de l’Igua-
lada Rigat és a la World Skate 
Europe Cup, demà dissab-
te, contra el RHC Diessbach 
suís. López creu que “és un 
nivell més i anirem amb el 

màxim respecte i il·lusió per 
un equip que ens posarà les 
coses difícils”. 

Fitxa tècnica
Igualada Rigat:    Elagi Deitg, 
Ton Baliu, Met Molas, Oriol 
Vives i Sergi Pla - equip ini-
cial - Roger Bars, Tety Vives 
i Jordi Méndez. Aleix Mari-
món i Manel del Valle.

Liceo:   Xavier Maliàn, Edu 
Lamas, Sergio Miras, Marc 
Coy i Dava Torres - equip ini-
cial – Josep Lamas i Carlo Di 
Benedetto.

Foto: Joan Guasch

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Femení HCP 
està a tres punts del 
líder, el CP Vilanova, 

que va perdre a la pista del 
CHP Bigues i Riells. A més, 
el tercer classificat fins aques-
ta jornada, el CP Voltregà, va 
empatar a la pista del CH Ma-
taró i eixampla la diferència 
per baix, ocupant la tercera 
plaça ara el CP Jonquerenc.
Les igualadines, que jugaven 
contra el CH Vila-sana, van 
assetjar la porteria lleidatana 
tota la primer part. Però la 
falta d’encert i les bones ac-
tuacions de la portera inter-
nacional espanyola i titular 
a l’equip d’Oklliga de l’equip 
lleidatà, que sorprenentment 
va baixar de categoria per in-
tentar esgarrapar algun punt 
a les anoienques, ho evitaven 

contínuament.
Però un gol de l’Elba Garreta 
i un altre de la Carla Clara-
munt van posar l’Igualada per 
davant a l’arribar al descans.
A la segona part, les iguala-
dines augmentarien l’eficièn-
cia i en marcarien tres més 
abans d’arribar al tram final 
del partit, on les locals mar-
carien el seu golet. Les iguala-
dines marcarien el darrer gol 
a manca de dos minuts i s’en-
duien tres punts amb molta 
autoritat.
Aquest diumenge, a les 11:00 
del matí, a la pista de Les Ca-
sernes de Vilanova i la Geltrú, 
l’Igualada sortirà a competir 
pels tres punts a la pista del 
líder. El bon moment de les 
igualadines contrasta amb les 
dues derrotes consecutives de 
les verd-i-blanques. 

I Jornada Roller contra la 
violència envers les dones 
L’IGUALADA FEMENÍ HCP 
va participat a la primera 
‘Jornada Roller contra la vi-
olència envers les dones’ que 
organitzava la Federació Ca-
talana de Patinatge i el Club 
Patí Vic.
En format triangular, i en 
totes les categories base, els 
equips igualadins hi van te-
nir un paper molt destacat, 
tornant, tots ells, amb copes, 
medalles i obsequis.
L’equip Minifem, entrenat per 
la Carla Claramunt, va assolir 
la primera posició de la cate-
goria. I la Gina Balcells l’M-
VP de la categoria FEM16.
La jornada va acabar amb un 
partit entre dos combinats de 
la selecció catalana. Una bona 
experiència.

L’Igualada Femení HCP guanya i es col·loca a tres punts del líder
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BÀSQUET / LA VEU 

El passat dissabte, 24 de 
novembre, el Monbus 
C.B. Igualada visita-

va una pista molt difícil: el 
Pavelló Ramon Martí d’Es-
parreguera on, amb entrades 
limitades es va impossibilitar 
la presència de molts afecci-
onats igualadins que volien 
ser-hi presents. S’enfronta-
ven un Igualada recuperat de 
l’ensopegada a Quart amb la 
victòria davant l’Olivar i un 
Tenea C.B. Esparreguera amb 
ganes de seguir fent un bon 
inici de campionat.
La setmana no començava 
amb bon peu per un Monbus 
C.B. Igualada que rebia una 
notícia personal que deixa-
va tocat a tot el vestidor. La 
mort de l’exdirectiu del club 
Toni Fons, pare d’en Carles i 
Jordi Fons, jugadors dels 1r i 
2n equip del club. Tot hi això 
els igualadins van fer pinya i 
es va afrontar la setmana tan 
bé com es va poder donades 
les circumstàncies.
Amb el Ramon Martí ple fins 
la bandera es preveia un par-
tit molt intens, en una pista 
de dimensions molt reduïdes 
que no facilitaria el joc atrac-
tiu i de contraatac de l’equip 
igualadí. El partit començava 
amb igualtat màxima al mar-
cador. Els locals s’avançaven 
amb un 7-4 que ràpidament 
els de l’Anoia retornaven amb 
un parcial de 0-4 per tornar a 
posar les taules al marcador. 
Amb empat a 9 els verd-i-ne-
gres començaven a sentir-se 

còmodes sobre el parquet. 
Les errades defensives dels 
igualadins fruit de la falta de 
concentració, afavorien el joc 
local. L’Igualada trobava bo-
nes situacions ofensives però 
la falta d’encert va acabar 
marcant el resultat d’aquest 
primer quart el qual s’arriba-
va amb un 23-13 final després 
d’un parcial de 8-0 pels locals.
El segon quart començava de 
la mateixa manera que aca-
bava el primer: falta de con-
nexió amb el partit i d’encert 
de l’Igualada que s’anava en-
fonsant mica en mica amb 
un nou parcial en contra de 
9-6. Va ser llavors quan hi va 
haver una reacció igualadina 
que amb un parcial de 0-6 re-
duïa diferències i baixava dels 
deu punts de diferència amb 
el marcador 32-25. El canvi 
de xip de l’Igualada, traient 
el caràcter a la pista, els do-
nava ales per seguir sumant i 
endur-se aquest quart 15-19. 
S’arribava al descans 38-32 
amb tot per decidir a la sego-
na meitat.
La diferència es mantenia en 
el tercer quart fins que els de 
l’Anoia aconseguien un nou 
parcial de 0-8 i es col·loca-
ven 45-42, només a 3 punts. 
Però els locals, amb l’ajuda de 
l’afició aconseguien ampliar 
l’avantatge per empatar el par-
cial del quart a 17 i arribar a 
l’últim quart 55-49.
La  diferència al marcador es 
mantenia durant tot el quart 
i s’arribava als minuts finals 
amb el partit totalment obert. 
Els igualadins havien pogut 

empatar el partit però just en 
aquells instants una dubtosa 
falta antiesportiva significava 
la desqualificació del director 
de joc, Pau Camí, i compli-
cava una mica més la feina a 
l’equip visitant. S’arribava en 
l’últim minut tant sols amb 
tres punts de diferència però 
els de l’Anoia ja no van poder 
capgirar el partit que acabava 
amb 76-70.
L’equip igualadí finalitzava 
amb inèdit 2/19 en llança-
ments de 3 punts majoritària-
ment alliberats, que van facili-
tar que l’equip esparreguerí es 
tanques amb garanties sobre 
el joc interior visitant i donés 
així opcions reals de victòria a 
l’equip local.
Amb aquesta el Monbus C.B. 
Igualada suma la segona der-
rota de la temporada. Tot i 
això segueix lluitant a la part 
alta de la classificació empatat 
amb l’Ibersol C.B. Tarragona 
a la persecució del líder C.B. 
Quart-Germans Cruz. La res-
ta de rivals estan a dos o més 
partits.
Demà dissabte reben a les Co-
mes un renovat CB Cornellà 
amb nou entrenador i el fit-
xatge estrella de Xavi Guirao.

Fitxa tècnica

Monbus C.B. Igualada: Miki 
Stobart (21), Sergi Carrión 
(11), Miquel Benito, Edu 
Burgès (10), Jordi Torres (4), 
Carles Fons (7), Jaume Torres 
(4), Arnau Latorre, Pau Camí, 
Alex Matencio, Edu Tejero 
(5), Roger Pérez (8).

El Monbus Igualada cau a Esparreguera 
i suma la segona derrota a la lliga

BÀSQUET / LA VEU 

Contundent derrota 
sense pal·liatius de 
l’Yvette Pons Igualada 

contra el potent equip de Vila-
decans. Un primer quart casi 
perfecte de l’equip local  tant 
en defensa com en atac, van 
generar una diferència que ja 
es faria insalvable per l’equip 
igualadí. Tot i una bona reac-
ció que posa a 10 punts a les 
visitants, l’Unilever Vilade-
cans tornava a agafar el ritme 
de partit i s’emportava una 

important victòria.
Aquest dissabte a 2/4 de vuit 
del vespre les jugadores igua-
ladines reben al CEJ L’Hospi-
talet a les Comes. 

Fitxa tècnica
Parcials: (22-7) (21-17) (14-
17) (20-13)

Anotadores: Carrasco (3) 
Carner (13), Enrich (9), So-
ler (11), Amatllé (-), Jané (-), 
Lamolla (11), Aniento (2), 
Gener (-), Roselló (3), Segués 
(2), Xairó (-)

Derrota clara de 
l’Yvette Pons Igualada a 
Viladecans

FUTBOL SALA / LA VEU 

Gran partit el disputat 
pel CFS Capellades 
davant un rival sem-

pre difícil com el Castellgalí, 
que malgrat posar-se per 
davant en la primera meitat 
del primer període, no va 
aconseguir evitar l’1-3 a fa-
vor dels capelladins amb el 
que es va arribar al descans. 
La segona part només va 
tenir un amo, que malgrat 
els locals van intentar em-
brutar el partit amb accions 
que d’haver estat vistes pel 

col·legiat haguessin suposat 
l’expulsió, es va arribar a un 
clar 1-6 que reflecteix les ga-
nes i ambició que hi ha per 
part de l’equip de Jordi Tor-
ra, qui va veure el partit des 
de la grada. 
Aquest dissabte hi ha una 
gran oportunitat d’escalar 
posicions en enfrontar-se a 
casa a un Rubí que ocupa la 
2ª plaça.

Fitxa tècnica
Gols: David Torralba (2), 
Asensi Palacios, Mario Barba, 
Cristian Arenas, Biel Castells

Àmplia victòria del CFS 
Capellades tot i la duresa 
rival
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FUTBOL / PERE SANTANO

E ls de ‘Moha van su-
mar una important 
victòria fora de casa 

després de remuntar un 3 a 
1 advers. Uns últims minuts 
finals de fe i joc, van fer que 
els tres punts viatgessin cap a 
Igualada.
Els blaus es desplaçaven a un 
camp complicat degut a les 
petites dimensions del ter-
reny de joc, on es preveia que 
el contacte seria constant. 
Davant es trobarien a un 
equip molt fort físicament. 
A la vegada, els anoiencs 
comptaven amb les baixes de 
Pedro, Antonio i Lliró, a més 
de la ja sabuda d’Alejandro.
El partit va començar de la 
millor manera, petit domini 
dels visitants, que es va con-
vertir en constants arribades 
a l’espai. Així va ser com, al 
minut 9, després d’una gran 
jugada per banda d’Iñaki, 
Martí s’avançava a la defen-
sa lleidatana i establia el 0-1. 
Semblava tot de cara.
Però a mesura que avançaven 

els minuts passaven, els lo-
cals van començar a jugar de 
manera més directe a partir 
de pilotes àrees. Amb aques-
ta dinàmica, i en una jugada, 
en que Nil estava fora del 
camp per ordres de l’àrbitre, 
els locals van aconseguir em-
patar l’enfrontament.
El gol va fer mal als iguala-
dins, per la manera en que 
s’havia produït. Just a la juga-
da següent, en un llançament 
de córner, els de Les Garri-
gues, es posaven per davant 
en el marcador. L’equip va 
voler seguir amb la mateixa 
tònica, per intentar capgirar 
el resultat.
Tot intentant-ho, en el darrer 
minut de la primera meitat, 
després d’una pèrdua en la 
sortida, els locals van fer el 
tercer. El panorama era com-
plicat al descans.
A la segona meitat, el plan-
tejament de Les Borges Blan-
ques va ser el mateix: equip 
replegat en camp propi per 
fer molt complicada la circu-
lació de pilota dels visitants. 
Amb aquest panorama, era 

molt difícil pels blaus gene-
rar ocasions, però no es van 
rendir.
Només una jugada aïlla-
da podia tornar a posar als 
igualadins al partit, i així va 
succeir. Falta lateral penjada 
per Joel que rematava Llobet 
al fons de la xarxa. El duel 
prometia emocions fortes.
Ens el darrers deu minuts, 

El CF Igualada remunta un 3-1 per imposar-se a 
Les Borges Blanques

FUTBOL / PERE SANTANO

Després d’un gran partit, on el 
més just hauria estat l’empat, la 
mala fortuna va fer que la mo-
neda sortís creu, de nou.
Partit molt igualat entre el CF 
Igualada i el Sant Cabriel que 
va fer que els dos equips es 
mostressin molt replegats per 
sentir-se molt sòlids defensi-
vament. Les de Sant Adrià del 
Besòs portaven el control del 
joc, però les de Jordi Torres 
no concedien ocasions de gol. 

Amb aquesta dinàmica, que ja 
s’estava portant a terme les dar-
reres jornades, s’arribava al des-
cans amb empat a zero.
A la represa, el partit va seguir la 
mateixa tònica, però les iguala-
dines van disposar de dues gran 
oportunitats per avançar-se en 
el marcador, que no es van sa-
ber transformar. El partit cada 
cop es veia més travat. Tots els 
presents preveien que el repar-
timent de punts seria definitiu.
Malauradament, a les acaballes 
del partit, en una jugada aïlla-

La dinàmica negativa pot amb el CF 
Igualada femení

amb l’equip bolcat a l’atac, 
Franco després d’una assis-
tència de Martí, feia el 3 a 3. 
Però lluny de conformar-se, 
al minut 85, Martí agafava 
una segona jugada per fer 
una vaselina letal, per tancar 
una remuntada èpica. Eufò-
ria blava al camp!
Els igualadins van resistir els 
darrers intens d’atac de Les 

Borges Blanques i van sumar 
els tres punts, per sumar-ne 
un total de 23 en el que va de 
temporada.
Aquest dissabte els blaus 
reben al Viladecans a Les 
Comes en un enfrontament 
davant el líder de la catego-
ria, que es troba a tres punts 
dels igualadins.

da, un rebot va habilitar una 
jugadora visitant, que va definir 
amb sort, decantant el marca-
dor. Les igualadines no es creien 
que podien perdre altra vegada. 
Un resultat que evidencia que 
les dinàmiques són importants, 
i que en aquest cas no és posi-
tiva.
Segur que les blaves no es ren-
diran. Com comenta el cos tèc-
nic: ‘L’equip està treballant de la 
millor manera possible i  segur 
que si segueixen així, els resul-
tats acabaran sortint’.

FUTBOL / LA VEU 

Dolorosa derrota dels 
veterans del CF 
Igualada a Les Co-

mes, no tant per la derrota 
en sí, però sí en el desenllaç. 
Després d’anar a remolc en el 
marcador per una diferència 
de dos gols al llarg del par-
tit i a pesar d’anar curtets 
de plantilla els blaus van re-
muntar un partit dificilíssim 
davant un Sant Joan Despí 
rejovenit i que res té a veu-
re amb l’equip de les últimes 
temporades, gran equip.
Primera meitat amb els vi-
sitants dins de la seva par-
cel·la esperant el moment 
de sortir al contraatac. Una 
jugada embolicada de sacada 
de banda, en el malentès, els 
barcelonins  van treure pro-
fit i es van avançar en el mar-
cador. Amb els tímids atacs 
igualadins s’arribava al des-
cans perdent per la mínima.
En la segona meitat els blaus 
van prendre el control del joc 
i és van llançara per l’Iguala-

da. En una jugada desafor-
tunada de nou, un defensor 
blau va relliscar en mal mo-
ment, deixant l’esfèric a peus 
visitants i que no van desa-
profitar el regal. A pesar de 
l’infortuni, van seguir posant 
setge a l’àrea visitant. L’ober-
tura d’Ivan cap a Pep Padró i 
la seva centrada la va rema-
tar Manel Cantarell al fons 
de la xarxa, 1-2 escurçant el 
marcador. L’empenta local, 
encara que mancats d’oxigen, 
la va aprofitar Pep Padró per 
entrar fins a la cuina i anive-
llar el matx en una fita quasi 
impossible 2-2. Però una fal-
ta innecessària a la frontal de 
l’àrea blava amb el temps ex-
haurit va decantar la balança 
a favor dels visitants d’impe-
cable lliure directe. 
Per l’equip blau va jugar, Di-
ego, Farré, Calsina, Pep, Ma-
nel C.,Vicenç, Ivan, Quim, 
Solís, Costa, Alexis, Toro, 
Moyes, Balcells, delegat Ra-
monet. La propera jornada 
els igualadins visitaran el 
planetari camp del Júpiter.

Derrota a l’últim 
sospir dels veterans de 
l’Igualada 
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L’Igualada Vòlei Club presenta els seus 10 equips 
d’aquesta temporada
VÒLEI / LA VEU 

L’Igualada Volei Club va 
fer, aquest passat diu-
menge, la presentació 

oficial dels equips per aquesta 
temporada 2018-2019. L’acte 
es va realitzar al Gimnàs de 
les Comes, el fortí del club, 
amb la presència de multitud 
de familiars, amics i simpa-
titzants de l’entitat de l’Anoia 
van voler acompanyar a juga-
dors, entrenadors i directius 
en aquesta ocasió tan especi-
al.
La presentació va començar 
amb els protocol·laris par-
laments del president del 
Club, Daniel González, que 
va agrair l’assistència de ju-
gadors i familiars a l’acte ‘que 
és de gran importància ja que 
serveix per fer família i conèi-
xer-nos entre tots’. González 
també va voler recordar les 
paraules de la presidenta de la 
Federació Catalana de Volei-
bol a la Festa del Volei en què 
es posava en valor els mem-
bres de les Juntes Directives 
dels clubs. En aquesta línia, el 
president del club va nombrar 
a tots els membres de la junta 
directiva pels que va demanar 
un fort aplaudiment.
La següent en prendre la pa-
raula va ser Maribel Zamora, 
presidenta de la Federació 
Catalana de Voleibol, que va 
posar en valor la presència 
de jugadors masculins a les 
files del club i el creixement 
de l’entitat que ‘també deu ser 
una de les culpables del gran 
creixement del voleibol a Ca-
talunya on ja s’ha arribat a les 
10.000 llicències’. Per últim, 
va voler recordar als jugadors 
que ‘el més important no és 
guanyar o perdre, l’èxit o el 
fracàs, el més important és 

gaudir d’aquest esport’.
Per últim, Rosa Maria Plassa, 
regidora d’esports del consis-
tori igualadí va recordar les 
noves instal·lacions que s’es-
tan construint a la ciutat per 
donar cabuda i més suport 
a clubs de llarga trajectòria 
com el de voleibol. A més, va 
explicar que en breu comen-
çarien la construcció de la 
pista de vòlei platja. La regi-
dora va desitjar molts èxits a 
tots els jugadors i jugadores 
de voleibol.
Abans de finalitzar l’acte es va 
presentar el nou Vòlei Sorra 
d’Igualada que es farà la se-
gona setmana de juliol i que 
espera superar els èxits de les 
darreres edicions pel que es 
va demanar la col·laboració 
de tots els membres del club. 
Per acabar, es van presentar 
un a un tots els jugadors dels 
10 equips de l’entitat per aca-
bar amb una gran foto de fa-
mília i un refrigeri per a tots 
els presents. 

El sènior masculí aconse-
gueix la segona victòria de 
la temporada
Pel que fa als partits dels dos 
equips sènior, el passat cap de 
setmana el Jorba Sola Senior 
Masculí aconseguia la sego-
na victòria de la temporada, 
al Fortí i davant el GET Blu-
me, l’equip d’alt rendiment 
català. El partit va ser molt 
ajustat, en què els igualadins 
van saber jugar  les seves op-
cions i lluitar fins els últim 
punts i així ho transmet el 
marcador, 19-25/25-23/21-
25/29-27/18-16. Bon bàlsam 
per l’equip que servirà per 
veureque quan s’ho creuen, 
ho poden fer. Aquest cap de 
setmana l’equip es desplaça a 
Girona per enfrontar-se a La 

Salle.
Per altra banda, el cap de set-
mana passat va haver-hi dervi 
anoienc en categoria femeni-
na a La Torre de Claramunt.

Les igualadines no van man-
tenir la progressió positiva 
que portaven, i el partit va 
caure de la banda de la Torre 
per un 3-0, encara que molts 

sets van estar ajustats.  la 
Aquest cap de setmana el sè-
nior femení de l’Igualada Vò-
lei Club rebrà el Salou, a les 6 
de la tarda al Fortí.

IGUALADA / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Iguala-
da ha lliurat aquesta 
setmana els premis 

d’excel·lència a esportistes 
individuals. La convocatòria 
s’ha obert per primer cop 
aquest 2018, amb la volun-
tat de reconèixer el talent, 
l’esforç i els èxits d’aquells 
esportistes que destaquen en 

disciplines individuals, ha-
vent acreditat resultats i títols 
importants durant el darrer 
any. Els premiats en aquesta 
ocasió han estat la corredora 
de muntanya, Laura Orgué; 
el també atleta de munta-
nya i esquiador de fons amb 
discapacitat, Pol Makuri; els 
triatletes, Anna Noguera i 
Albert Moreno; el jugador 
d’esquaix; Bernat Jaume; i 

el jugador de tennis taula, 
Joan Masip. En base a allò 
que establia la convocatòria, 
tots ells han rebut uns ajuts 
econòmics de l’Ajuntament 
d’Igualada que, en conjunt, 
suposen uns 12.000 euros. 
Els encarregats de lliurar-los 
personalment als guardonats 
han estat l’alcalde, Marc Cas-
tells, i la regidora d’Esports, 
Rosa Plassa.

L’Ajuntament d’Igualada lliura els 
premis d’excel·lència a esportistes 
destacats en disciplines individuals

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
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ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat 25 
de novembre al matí, 
es disputava a Alco-

bendas (Madrid) la 35ª edició 
del Cros Internacional de la 
Constitución, amb una multi-
tudinària participació estatal 
i internacional, en ser la dar-
rera prova hàbil per decidir 
les seleccions estatals per al 
Campionat d’Europa de Cros 

de Tilburg (Holanda) del pro-
per 9 de Desembre.
Hi va participar l’atleta del 
CAI Petromiralles Naima 
Ait Alibou, entrant 14ª esta-
tal en categ. Sub-20 fem. amb 
15’49” per cobrir els 4.075 m. 
de recorregut, prova domi-
nada per Isabel Barreiro (At. 
Gijonés).  
Els guanyadors absoluts foren 
Jacob Kiplimo - Uganda - i 
Eva Cherono - Kènia -.

Bona actuació de Naima 
Ait Alibou, del CAI, al 
Cros d’Alcobendas

ATLETISME/ LA VEU 

Els  22 atletes del Club 
Atlètic Igualada que 
participaren  diumen-

ge al matí al 21è Cros Ciutat 
de Girona protagonitzaren 
una brillant  actuació global 
davant d’una considerable 
participació d’atletes del Cros 
català, en ser la 2a prova pun-
tuable per al G.P. Català de 
Cros de la FCA, en les categ. 
Cadet, Juvenil i Junior. 
Pel que fa als representants 
del CAI  Petromiralles, cal 
ressaltar la victòria de Carla 
Bisbal en categoria Sub-16 
fem.,  el 3r lloc de  Marina 
Suria en Sub-20 fem., i el 5è 
de Roger Suria en  categ. Sub-
18 masc.
Carla Bisbal s’imposava a 
l’sprint en categoria Cadet 
fem. amb  7’28”, essent 14a 
Francina Massagué amb 
8’13”, 23a Anna Quero  amb 
8’30”, 29a Andrea Gil amb 
amb 8’38”, 36a Mar Planas 
amb 8’50”, 37a Nuria Moix 
amb 8’53”, i 38a Judit Navarro 
amb 8’56”, sobre 2.240 m. de 
cursa.
Marina Suria era 3a  en Juni-

or fem. amb 15’10”,  sobre un 
recorregut de 4.120 m. con-
junt amb les Promesa, Sènior 
i Veteranes fem., prova do-
minada per Marina Guerrero 
(Avinent Manresa). 
Roger Suria era 5è en catego-
ria Juvenil masc. amb 9’20”,  
entrant Cesc Lacueva 14è 
amb 9’41”, 16è Riduan Boul-
bayem amb 9’43”, 25è Gerard 
Farré amb 9’56”, i 38è Jan Bis-
bal amb 10’24”, sobre 3.000 
m. de cursa.
Ayoub Ait Addi era 8è en 
Sub-20 masc., amb 14’28”, 
seguit de Sergi Santamaría, 
11è amb 14’43”,  per cobrir els 

4.500 m. de cursa.
Josep Mª Cuervo era 11è en 
Cadets masc., amb 10’14” so-
bre  3.000 m. de cursa.
En categoria Juvenil fem. Ber-
ta López era 19a amb  9’39”, 
entrant 21a Julia Solé amb 
9’43”, 26a Carla Alemany 
amb 9’58”, 27a Marcel·la Solé 
amb 10’04”, i 29a Judit Ibarra 
amb 10’21”, sobre 2.620 m. de 
cursa.
Abdelhakim Hamid es retirava 
per indisposició en categ. Sub-
23 masc. en la prova Prom./Sr. 
dominada per Nan Oliveras 
(New Balance) amb  24’04”, so-
bre 8.150 m. de cursa.

Carla Bisbal, del CAI, s’imposa en 
cadet  al Cros de Girona

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat, el 
circuit de la mun-
tanya olímpica de 

Montjuïc a Barcelona, va 
acollir un any més les curses 
corresponents a la 95ª Jean 
Bouin - G.P. Allianz, que amb 
organització del diari espor-
tiu Mundo Deportivo i Zona 
Vip Events va reunir una mu-
nió d’atletes de les diferents 
categories, amb uns 11.000 
inscrits, amb més de 10.000 
corredors en  les Curses Open 
i Veterans de 10 i 5 Km., i que 
van protagonitzar una inte-
ressant matinal atlètica, amb 
resum televisiu per Esport-3 
la nit del diumenge.
Hi van participar un grup 
d’atletes, triatletes i membres 
del CAI Popular, del C.A. 

Igualada Petromiralles  amb 
una destacada actuació glo-
bal.
Guillem Carner assolia la 3a 
posició absoluta en la cursa 
Open dels 5 km. amb 15’16”, 
entrant 19è Jose Daniel Mo-
rales amb 16’29”, 126è Toni 
Jorba amb 20’05”, 202è Luis 
Perea amb 22’42”, i 407ª i 3ª 
de la seva categ. Àngels Cos-
tas, amb 25’47”. Els guanya-
dors absoluts van ser Aimane 
Eddaifi (La Sansi) amb 14’56”, 
i Silvia Guerra (ISS-L’Hospi-
talet) amb 17’22”.
Pel que fa als atletes del CAI 
participants en les categ. de 
Promoció/Federats,  Oriol 
Alonso era 4t en categ. Sub-
14 masc. amb 7’53” sobre 
2.400 m. i Paula Cambero 
era 8a en Sub-14 fem. amb 
4’07” sobre 1.200 m. de cur-

sa. El triatleta Carlos Cervera 
era 4t en Sub-23 masc., amb 
23’41” per cobrir els 6.600 m. 
de cursa, i el debutant amb el 
CAI Adrià Cambero era 15è 
en Juvenils masc., amb 12’30” 
sobre  3.600 m. de cursa.
Pel que fa a la Open dels 10 
km., van sobresortir el 51è 
lloc d’Albert Solé amb 34’56”,  
el 52è de Josep Martínez amb  
34’57”, i el 26è lloc feme-
ní d’Aida Solà, 813a general 
amb 43’19”. Rafael Laguna 
era 141è amb  37’15”, Carles 
Riba 255è  amb 38’58”, Pablo 
Caride 427è amb 40’43”, Sergi 
Badet 516è amb  41’29”, 747è 
Bernat Viñals amb 42’51”, 
861è Jordi Moreno amb 
43’35”, 1334è Rafael Cres-
po amb 45’44”, 1352è Santi 
Navarro amb 45’48”, 2178è 
Rossend Sànchez amb 48’51”, 

2550è Ricard Solé amb 50’04”, 
3540è Jordi Riba amb 53’48”, 
3564ª Laura Giménez amb 
53’51”, 3962è Noel Moreno 
amb 55’13” i 5842è Joan Caro 
amb 1h. 05’34”. 
Es van imposar en l’Open 
dels 10 km. Carles Castillejo 
(Castillejo & Cáceres)  amb 

31’09” i Meritxell Soler (Av. 
Manresa) amb 36’03”.
Els guanyadors de la prova Sè-
nior Internacional Jean Bouin, 
foren Toni Abadia (Nike), 
amb  30’13” sobre 9.900 m., i 
Solange Pereira (Valencia Es-
ports) amb 22’40” sobre 6.600 
m. de cursa.  

Guillem Carner, del CAI, 3r a la Open 5 km de la Jean Bouin 

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

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, 
pisos, pàrquings, o�cies, 

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 /

 93 116 05 56

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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WATERPOLO / LA VEU 

El passat dissabte 24 de 
novembre els waterpo-
listes del CN Igualada 

“A” es van enfrontar al Club 
Waterpolo Sant Adrià amb 
un resultat final de 7-15. 
Els Aigualits van iniciar el 
partit amb força, posant-se 
davant en el marcador amb 
un resultat de 0 a 4. Al segon 
parcial l’entrenador Marc To-
losa va fer rotacions, per can-
viar a diferents jugadors de 
dins l’aigua i donar minuts 

als jugadors més novells. Els 
diversos canvis produïts no 
van influir en el mètode de 
joc. Treballant amb constàn-
cia i amb pressió els iguala-
dins van seguir amb avantat-
ge i incrementant el nombre 
de gols fins a arribar a un re-
sultat final de 7 a 15.
Els igualadins es troben en 
tercera posició en la classi-
ficació general per sota del 
Club Natació Olot i per so-
bre del Club Natació Saba-
dell “B”. Demà dissabte,a les 
16 h, es juga la següent jor-

nada contra el Club Esportiu 
Picornell a les Piscines Ber-
nat Picornell de Barcelona.

Fitxa tècnica

Parcials: 0-4, 2-2, 2-4, 3-5
Alineació: D. Hontoria (por-
ter), E. Noguera (5), A. Na-
varrete (1), J. Burgues (2), R. 
Calaf (2), J. Soler, L. Garcia 
(4), T. Mallofré (1), J. Mar-
tinez, Q. Vilarrubias, A. 
Boix, A. Hontoria, P. Gomez 
(porter) i com a entrenador 
Marc Tolosa.

Contundent victòria del CN Igualada 
a casa del Sant Adrià

NATACIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte 24 
de novembre, l’equip 
benjamí  del club na-

tació Igualada format per 
en Jan Puig, la Laia  Carné, 
la Martina  Llorach, la  Va-
leria Calderón, i l’Irene Sánc-
hez va disputar la 2a jornada 
de lliga.
En aquesta ocasió, els iguala-
dins es van desplaçar a la pis-
cina del club natació Sitges, 
que juntament amb els lo-
cals, la competició va comp-
tar amb la presència del Club 
Natació Vilafranca, Club Na-
tació  Sant Sadurní i el  Club 
Natació Piera.
Va ser una jornada de nervis, 
ja que primer els tocava ne-
dar els 100 metres esquena, 

prova que va anar força bé, 
però encara quedava nedar, 
per primer cop els de l’any 
2008, uns 100 metres  papa-
llona  i els de 2009, 50 me-
tres  papallona. En aquesta 
prova es van notar els nervis, 
tot i que el resultat és positiu. 
Un cop  acabades  les proves 
individuals les integrants 
de l’equip, ja més relaxades, 
van poder nedar el relleu 
de 4×50 metres lliure femení.
Després de la segona jornada 
queda clar que els joves del 
Club Natació Igualada  van 
per bon camí i que cal seguir 
treballant amb les mateixes 
ganes que fins ara.
La propera competició serà 
la 3a jornada de lliga benja-
mina el dia 22 de desembre a 
la piscina de les Comes.

Segona jornada 
benjamina a Sitges

HANDBOL / LA VEU 

El passat dissabte 
l’Handbol Igualada 
es desplaçava a Les 

Franqueses del Vallès per 
jugar el partit corresponent 
a la vuitena jornada de lliga. 
Els primers 25 minuts el Fin-
ques  Argent Handbol Igua-
lada va dominar el partit. 
L’Igualada  va sortir molt 
fort els primers minuts i al 
minut 15 d’aquesta primera 
part el conjunt ano-
ienc dominava el marca-
dor amb un clar 7 a 12  . 
Va ser a partir d’aquest 

tram de partit que l’AEH Les 
Franqueses va començar a 
despertar i van començar 
a recuperar-se en el marca-
dor. Al minut 25, el resultat 
ja només era favorable als 
igualadins per un gol i  a 
l’acabar  aquesta part el re-
sultat era un empat a 16. 
En la represa de  l’encon-
tre, es veia que  l’Igua-
lada havia perdut 
l’empenta del començament 
del partit i  l’AEH  Les Fran-
queses es posava pel davant 
amb poca diferència però 
suficient  perquè  els iguala-
dins patissin en veure que un 

partit que els hi havia co-
mençat molt  bé, ara s’havia 
capgirat totalment. Tot i això 
la lluita pel partit no s’havia 
acabat,  l’Igualada  lluitava 
totes les pilotes i els de Les 
Franqueses no tenien clar el 
poder  guanyar el partit 
i  els nervis  eren evidents. 
Al minut 25 amb un resul-
tat de 30 a 28 i a la falta de 
només 5 minuts per acabar, 
l’Igualada  estava dominant 
el joc i acostant-se perillo-
sament en el marcador, però 
per molt que van lluitar els 
igualadins, per decisions ar-
bitrals que no van afavorir 

gens  i per errors dels pro-
pis jugadors, no es va poder 
superar a Les Franqueses 
i el partit acabava amb 
un ajustadíssim 34 a 33. 
Per una banda és preocupant 
que el Finques Argent Hand-
bol Igualada porti ja 5 partits 
seguits perduts, però per al-
tra banda tots els partits s’han 
perdut per la mínima, el 
que demostra que amb una 
mica  més  de sort aquests 
nois poden  capgirar  la 
situació. Queden encara 22 
jornades pel davant i millo-
rant alguns detalls del joc de 
ben segur que es comença-

ran a veure victòries.
Fitxa tècnica

Entrenador: Pol Cantero
Ajudant: Hilari Canales
Porters: Carles Serra (9 atu-
rades) i Jordi  Bermejo  (1 
aturada)
Jugadors de pista: Oscar Visa 
(5),  Max  Segura (2),  Es-
teban  Lezama, Arnau  Ca-
pitán (1), Josep  Lluis  Álva-
rez, Alex Maruri, Adrià Suero 
(9), David  Diaz (5), Xavi-
er Oliva (1), Jordi Grado (6), 
Marc Vilches (2), Roger Cal-
zada(1).
 

L’Handbol Igualada torna a perdre per la mínima
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Reserva la teva butaca a:  A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 93 803 75 56

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

        

 
 
 

Dia 19 de gener de 2019   Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli Entrades garantides a platea

 
 
 

GRAN CONCERT D’ANY NOU Palau De La Música

Dia 13 de gener 2019  Viatge - Espectacle Hora de sortida:  15.45 hrs.

 Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Palau de la Música. Entrades 
garantides a la platea
La gira més famosa d'Europa. La Strauss Festival Orchestra porta la producció més famosa d'Europa a Barcelona avalada per 24 anys d'èxits i més de 
5 milions d'espectadors en tot el món.  Aquesta producció ha rebut grans ovacions en les més importants sales de tota Europa: en el Musikverein de 
Viena, Concertgebouw de Amsterdam, la Philarmonie de Berlín, el Musikhalle de Hamburgo, el Auditorium Parco della Musica de Roma, el Gran 
Teatre del Liceu o el Palau de la Música de Barcelona, el Teatro Real y el Auditorio Nacional de Música de Madrid, etc.
El programa, inspirat en la tradicional cita musical que cada any es celebra a Viena, inclou els títols més coneguts del rei del vals, Napoleón, Fiesta de 
las �ores, El vals del emperador o Champagne. No faltarà el vals més cèlebre de tots, El Bello Danubio azul, ni la Marcha Radetzky, que compassada 
amb el picar de mans del públic, acostuma a tancar la vetllada. El concert és un dels  esdeveniments més esperats de la temporada musical, pel seu 
extraordinari clima festiu que l'envolta i per l'enorme participació d’un públic, que any rere any, omples les sales. Per això, afanyeu-vos a comprar les 
entrades, que cada any acostumen esgotar-se pels que busquen el regal perfecte per Nadal.

La jaula de las locas', la nova producció de Nostromo Live, dirigida i protagonitzada per Àngel Llàcer i amb direcció musical de Manu Guix. El muntatge es 
basa en la versió revival del musical de gran format, considerat un dels més in�uents de la història, que va guanyar tres premis Tony i tres premis Drama 
Desk Adwards l'any 2010.
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

LA JAULA DE LAS LOCAS  Teatre TIVOLI

PÀDEL / LA VEU 

Fa uns anys que l’equip de 
Pàdel de veterans masculins 
de l’Infinit està tenint molt 
bons resultats en les lligues 
Comarcals de l’Anoia, so-
bretot quan va aconseguir 
el primer lloc a la tempora-
da 2016/17, i un tercer lloc 
a la temporada 2017/18 a la 
lliga +45 Maxpeed. Arran de 
quedar Campions, el Club va 
pensar que es podrien tenir 
fites més llunyanes i es va 
pensar en competir a la Lli-
ga Catalana de Veterans de la 
Federació Catalana de Pàdel. 
Aquesta lliga consisteix en 
cinc categories on competei-
xen, tots els equips de Cata-
lunya, per nivells.

Al ser la primera participa-
ció, en aquesta nova Lliga 
2018, l’equip de l’Infinit, va 
començar a l’última catego-
ria, la cinquena, i competint 
des de Mataró a Castellar 
del Vallès, passant per Bar-
celona, Terrassa, Cornellà, 
Sant Just, Sant Cugat, Saba-
dell, Valldoreix, i portant el 
nom d’Infinit Igualada per 
tota Catalunya.
Actualment a falta d’una 
jornada per acabar la Lli-
ga de la Federació Catala-
na, l’equip de Veterans del 
Pàdel Infinit ha aconseguit 
l’ascens directe a Quarta 
Categoria al quedar primers 
de grup, han estat CAMPI-
ONS.
La direcció de l’Infinit vol 

donar les gràcies al Capità i 
organitzador de l’equip, Ori-
ol Vinardell. Així com a tots 
als jugadors de l’equip: Car-
les Lladó, Pepe Yebra, Jordi 
Bornay, Quim Aguilar, Paco 
Fonseca, Angel Triviño, Jo-
sep Costa, Felix Miramunt, 
Paco Fernandez, Abdelah 
Zaim, Oriol Vinardell, Jose 
Maria Sanchez, Sisco Gar-
cia, Raül Criado, David Sa-
baté, Rosendo Perez i Fèlix 
Muñoz, (Per ordre d’edat); 
que amb treball, esforç i bon 
ambient entre ells ha com-
portat aquest any exitós.
L’objectiu del Club per la 
pròxima temporada 2019 és 
aconseguir fites més altes i 
pujar a Tercera Categoria 
amb nous fitxatges.

Ascens a 4a Catalana dels veterans 
federats de l’Infinit

FRONTENNIS / LA VEU 

El passat dissabte dia 24 
a la tarda, es va jugar 
una nova jornada del 

Campionat de Catalunya per 
Clubs.
El Club Frontennis Igualada 
va rebre a les instal·lacions de 
Molí Nou al Club A.F. Roque-
tes guanyant per 3-0.
La primera Partida la van ju-
gar Pau Gonzalez i Paco Fon-
seca; guanyant per 15/1 i 15/3 
en una partida molt fàcil per 
els Igualadins.
La segona partida la van jugar 
Jordi Romero i Bernat Orte-

ga; guanyant per 15/6 i 15/7 
en una partida calcada a l’an-
terior.
La tercera partida la van jugar 
Antoni Font i Marc Esteve; 
guanyant per 15/11 i 15/ 13 
en una partida més anivellada 
que les anteriors.
Amb aquesta victòria el Club 
Frontennis Igualada va segon 
de Grup.
A la propera jornada, el club 
Frontennis Igualada es des-
plaça el dissabte 1 de desem-
bre a les 16 hores a Abrera, ri-
val directe per aquesta segona 
posició que dona dret a jugar 
semifinals.

Clara victòria del 
Frontennis Igualada 
contra el Roquetes
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat cap de set-
mana es va  celebrar 
a Bilbao el prestigiós 

Euskalgym, una competició  
amb gimnastes internacio-
nals i amb molt seguiment a 
nivell Europeu.
L’Igualada Club Gimnàstic 
Aula va participar amb el seu 
conjunt d’estètica format per; 
Mariel·la, Lia, Carla, Dana, 
Marta A, Sheila, Marta E, 
Alina i Violeta.
El dissabte 24, en horari de 
matí, es va celebrar la com-
petició on aquestes gimnas-
tes van lluir fent un exercici 
espectacular amb molta for-
ça i molt ben executat, que 
els va donar una 2a posició 
a la final de lliga de Federa-

cions Autonòmiques i 3a al 
rànquing 2018 havent par-
ticipat només en dues fases, 
van aconseguir doblar la 
nota i penjar-se el bronze. Va 
ser una gran experiència per 
aquestes gimnastes que han 
treballat molt per obtenir 
aquests resultats.
S’ha de ressaltar que aquestes 
gimnastes són les primeres 
de la comarca en obtenir una 
medalla al prestigiós  Euskal-
gym. Tot això també ha estat 
possible al bon equip tècnic 
del club, que treballen molt 
amb les gimnastes per portar 
el nom de l’ICGA al més alt 
de la gimnàstica rítmica i  es-
tètica de grup. Enhorabona 
i a seguir treballant per fer 
gaudir d’aquest meravellós 
esport.

Segona posició de l’ICG 
Aula a l’EuskalGym

PATINATGE / LA VEU 

El cap de setmana pas-
sat 20 esportistes del 
Club Patinatge Artístic 

Igualada es van desplaçar fins 
a Olost de Lluçanès per parti-
cipar al VI Trofeu de Patinat-
ge Artístic. 
I van confirmar les bones ex-
pectatives generades amb els 
resultats obtinguts als últims 
trofeus, aconseguit fins a 7 
podis en diferents categories.
Els podis van ser per:
-Ivet Bonet: 2ª en Certificat.
-Berta Roset: 2ª en Pre-Cer-
tificat.

-Mariona Raurich: 2ª en Ini-
ciació A.
-Anna Domenech: 1ª en Ini-
ciació Pre-A.
-Aina Alburquenque: 1ª en 
Iniciació B.
-Alexandra Burczynska: 2ª en 
Iniciació C.
-Emma Miravet: 1ª en Mini 2.

La resta de participants del 
club, que també van realitzar 
uns magnífics discs, tot i no 
assolir pòdium van ser:
Iris Ruiz i Ainara Varela en 
Iniciació A.
Gisela Santiago, Ana Fernán-
dez i Naia Mariño en Inicia-

ció B.
Mireia Cutanda, Maria Esco-
da i Abril Domenech en Ini-
ciació Pre-B.
Abril Llopis en Iniciació D 
Menors.
Claudia Garrida en Iniciació 
E Majors.
Arlet Domenech en Iniciació 
E Menors.
Joana Garriga i Berta Escoda 
en Mini 2.

Així doncs, magnífiques 
sensacions i grans resultats, 
conseqüència dels bons en-
trenaments realitzats setma-
nalment. 

7 podis pel CPA Igualada a Olost 
del Lluçanès

GIMNÀSTICA / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igua-
lada ha acollit aquest 
dimecres, 28 de no-

vembre, una recepció per a 
felicitar l’Anoia Club Gim-
nàstic pels èxits esportius 
assolits en els darrers mesos. 
Entre altres títols i classifica-
cions rellevants, els i les gim-
nastes del club han destacat 
obtenint podis en competi-
cions com el Campionat de 
Catalunya, el Trofeu Ciutat 
d’Olot, el Trofeu Ciutat de 
Blanes, la Copa Catalana, 
el Consell Esportiu del Baix 
Llobregat o la Final Terri-
torial dels Jocs Escolars. Els 
èxits han arribat també a la 
seva secció de natació ar-

tística. A la trobada hi han 
assistit una àmplia represen-
tació dels seus petits i joves 
esportistes, familiars, tècnics 
i directius del club. L’alcalde, 
Marc Castells, i la regidora 

d’Esports, Rosa Plassa, els 
han lliurat un trofeu en nom 
de l’Ajuntament i la trobada 
ha finalitzat amb la tradici-
onal foto d’equip a l’escala 
principal del consistori.

L’Ajuntament d’Igualada felicita 
l’Anoia Club Gimnàstic pels seus 
recents èxits esportius

ATLETISME / LA VEU 

Aquest passat diumen-
ge 25 de novembre, 
Carme va acollir la 

30a. edició de la Cursa de 
l’Esquiador organitzada, con-
juntament, per la UECAnoia 
i l’Ajuntament.
Més d’un miler de persones, 
entre participants, acompa-
nyants i organitzadors, es 
van donar cita a Carme per 
gaudir d’aquesta consolidada 
prova que persegueix, més 
enllà de la pràctica esportiva, 
una descoberta del territori i 
posar en valor el patrimoni 
paisatgístic i cultural de la co-
marca.
La prova, amb sortida i arri-
bada a Carme, va transcórrer, 

també, per corriols i senders 
encisadors d’Orpí, La Torre 
de Claramunt, La Llacuna, 
Mediona i Santa Maria de 
Miralles. En aquest sentit, 
l’organització va preveure en-
llaçar dues de les rutes de l’ai-
gua que promou el municipi, 
la del Rec i la del Molí Major, 
ambdues rutes amb aquest 
element de la natura com a 
protagonista destacat.
Va ser un esdeveniment im-
portant per al poble a nivell 
divulgatiu, econòmic i turís-
tic que va comptar amb el su-
port actiu dels carmetans i les 
carmetanes, a través dels vo-
luntaris que van col·laborar 
en el desenvolupament de la 
cursa i del veïnat que va sortir 
al carrer a viure la prova.

Carme acull la 30a Cursa 
de l’Esquiador amb més 
de mil participants
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TEATRE / LA VEU 

Demà dissabte, 1 de de-
sembre, a les 21h, Ca-
bareta! de Maria Mo-

lins i Bárbara Granados clourà 
la programació d’aquest se-
mestre al Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada. És un es-
pectacle de cabaret en clau fe-
menina, que recupera l’esperit 
de la Barcelona canalla dels 
anys ‘20 i ‘30 del segle passat 
i fins l’actualitat. Un homenat-
ge a Maria Aurèlia Capmany, 
Guillermina Motta, Núria Fe-
liu i Mary Sampere, però tam-
bé a Àngel Pavlosky i a El Mo-
lino. L’espectacle forma part de 
L’Any Maria Aurèlia Capmany 
2018 de la Generalitat de Ca-
talunya i l’impulsa la regido-
ria de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada, amb 
el suport del Programa.Cat del 
departament de Cultura de la 
Generalitat i de l’Oficina de 
Difusió Artística de la Diputa-
ció de Barcelona.
Les entrades es poden com-
prar al Punt de Difusió Cultu-
ral i Turística, al c/ Garcia Fos-
sas 2, de dimarts a divendres 
de 18:30 a 20:30h i el dissabte 
d’11 a 14h. També anticipa-
dement a www.ticketea.com 
i, des d’una hora abans de la 
funció, a la taquilla del Pas-
satge Vives. Tenen un preu de 
18 i 15 euros, amb descomptes 
per a diversos col·lectius.

Cabareta! en clau de dona
Com diu el director, Joan Ma-
ria Segura, Cabareta! és “un 

espectacle de cabaret com els 
«d’antes», com els de la Maria 
Aurèlia Capmany però d’ara, 
com els de la Mary Sampere 
però d’ara, com els de la Gui-
llermina Motta però d’ara; és 
un cabaret amb molts efectes 
que, en efecte, amb els seus 
defectes, parla dels temes que 
ens afecten”. Maria Molins 
i Bárbara Granados, acom-
panyades dels dos membres 
masculins de la banda musi-
cal, repassaran de dalt a baix, 
de dreta a esquerra, temes de 
rabiosa actualitat. I tot això 
ho faran amb textos, compo-
sicions musicals creades per 
elles mateixes i altres autors 
universals, amb cançons pi-
cants al més pur estil del Pa-
ral·lel, amb textos i cançons de 
denúncia i amb andròmines 

musicals vàries. I faran reflexi-
onar l’espectador, entre rialla i 
rialla, sobre la vida que viu, la 
vida que pateix. On ha quedat 
el cabaret en el panorama tea-
tral actual? Cabareta! proposa 
recuperar-lo en el context ac-
tual.
Maria Molins explica que 
aquest és un projecte que te-
nia al cap feia cinc anys. Ella 
va escriure els textos i Bárba-
ra Granados va composar les 
melodies. D’aquesta manera 
donava corda a la seva afició 
de cantar. “Una morena y una 
rubia”, una de Barcelona i l’al-
tra de Madrid, una composi-
tora i una actriu, una de l’escu-
della i l’altra del “cocido”, una 
de “tomar unas cañas”, l’altra 
de fer el got, la del biquini i la 
del “mixto”. Es troben i deci-

“Cabareta!”, un cabaret en clau de dona, 
demà dissabte al Teatre Municipal l’Ateneu

Maria Molins i Bár-
bara Granados porten 
a l’escenari un exerci-
ci brillant i apassio-
nat d’amor al teatre i 

a la música

deixen aportar i intercanviar 
idees i estils i es pregunten: es 
pot fusionar un concert amb 
el teatre? I així comencen, ara 
fa un any i mig, a nodrir el que 
serà Cabareta!.
Seguint referents com Cap-
many, Motta o Sampere, en-
tre altres, han treballat l’actriu 
Maria Molins i la pianista 
Bárbara Granados –besnéta 
del compositor Enric Grana-
dos– per construir un Cabare-
ta! com els dels moments més 
brillants de la història del
Paral·lel, però en clau de dona. 
I és que, molt de talent i tones 
de bon humor, són les
matèries primeres per a un 
espectacle en què dues dones 
iconoclastes són capaces de 
dir un monòleg teatral dels 
més seriosos a ritme de blues, 

d’imaginar-se un personatge 
de Mercè Rodoreda cantant 
el més sensual dels cuplets 
en un bar del Raval o de dur 
el públic a passejar entre tex-
tos i cançons. Conjuntament 
amb el talent i la complicitat 
del director Joan Maria Segu-
ra i dels músics Dick Them i 
Miquel Malirach, porten a 
l’escenari un exercici brillant i 
apassionat d’amor al teatre i a 
la música. Per tot plegat, resu-
meixen la seva proposta com 
“un espectacle per somniar, 
amb una barreja d’històries 
teatrals i música amb humor 
negre, poesia i comèdia”.
Cabareta! ha estat candidat als 
Premis MAX 2018, optant al 
Millor Espectacle Musical o 
Líric i a la Millor Composició 
Musical per a Espectacle Escè-
nic per a Bárbara Granados. 
Als Premis Teatre Barcelona 
2018, Maria Molins ha estat 
finalista a Millor Actriu de 
Musical i Bàrbara Granados 
nominada per la Millor Com-
posició Musical i, als Premis 
Butaca 2018, Maria Molins ha 
estat nominada a Millor Ac-
triu de Musical i l’espectacle 
ho ha estat en la categoria de 
Millor Musical.

MÚSICA / LA VEU 

Avui se celebrarà l’úl-
tim concert de la 
temporada d’aques-

tes Músiques de butxaca 
que han deixat un munt de 
nits extraordinàries.
Un ventall cada cop més 
ampli de públic, d’aquí i 
de fora, escull l’opció dels 
concerts de Músiques per 
gaudir d’una manera dife-
rent les nits dels divendres, 
i així ho s’ha constatat amb 
el més de mig miler de per-
sones que han compartit les 
nits de concerts a l’escenari 
del Teatre Municipal l’Ate-

neu. 
Ens agrada descobrir artistes 
emergents, encara descone-
guts i presentar-los al cicle 
de Músiques, com és el cas 
de la jove compositora bar-
celonina, Raquel Lúa, convi-
dada del pròxim concert.
Guanyadora del primer pre-
mi del Concurs de Cantau-
tor/es d’Horta-Guinardò, 
Festival Estrena’t i finalista 
amb dos premis del concurs 
Acústica (2017), Raquel Lúa 
acaba d’editar el seu primer 
disc, Ruegos y demás, can-
çons pròpies que s’endinsen  
en el terreny de la poesia i de 
les sensacions. Acompanya-

Músiques de butxaca tanca temporada amb Raquel Lúa
da per guitarres, mandolines, 
contrabaix i percussions d’al-
tres terres, s’alça una veu me-
lismàtica per donar pes a les 
paraules i les emocions.
El disc està absolt de gèneres 
musicals, ja que acaricia el 
folklore de diferents llocs del 
món (bossa, flamenc, zam-
ba, folk irlandès...) però a la 
vegada uneix sons antics. Un 
disc poc pretensiós des de la 
complexitat per donar lloc a 
la frescor i l’espontaneïtat del 
moment. Mar, arrels, cant i 
paraules. 
A Músiques de butxaca, 
Raquel Lúa vindrà acom-
panyada d’Amaia Miranda, 

guitarra, Yeray Hernán-
dez, guitarra i mandolina 
i Marco Boi al contrabaix .
El preu de l’entrada del 
concert és de 12 euros amb 
gintònic inclòs i de 10 eu-
ros pels socis de l’Ateneu, 
Cineclub, Amics del Teatre 
de l’Aurora i Òmnium Cul-
tural. 
Les entrades es poden 
comprar online a través de 
www.musiquesdebutxaca.
cat, anticipades a Secreta-
ria de l’Ateneu o mitja hora 
abans del concert a taqui-
lla. 
L’horari, a les 11 de la nit al 
Teatre Municipal l’Ateneu. 
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EXPOSICIONS / LA VEU 

L’exposició Faruk. His-
tòries del 28 de desem-
bre, que coicideix amb 

el 75è aniversari de l’arribada 
a Igualada d’aquesta emble-
màtica figura, es va inaugurar 
el passat 16 de novembre. Diu-
menge vinent, 2 de desembre 
a les 12h, una visita guiada 
de la mà del seu comissari, 
l’historiador i gestor cultural 
Pau Duran, permetrà recórrer 
de manera detallada, a través 
d’històries i d’emocions, els 28 
de desembres des dels inicis 
de la festa dels Reis a Igualada 
fins l’any 1991, repassant di-
versos esdeveniments que han 
anat dibuixant la festa amb 
trets socials, polítics i econò-
mics que han deixat al seu pas 
fotografies, documents, indu-
mentària i nombrosos objec-
tes. La visita és gratuïta i l’afo-
rament limitat.
Una primera part de l’exposi-
ció aprofundeix en la relació 
entre la Festa dels Reis i els 
canvis socials i polítics: una 
nova concepció de la vida so-
cial i festiva a finals de segle 
XIX, els conflictes laborals i 
les classes treballadores i com 
la van viure els nens i nenes 
durant la república i la guer-
ra. Els objectes i documents 
que s’exposen en aquesta pri-

mera part mostren com es vi-
vien el Reis a la ciutat durant 
el primer terç del segle XX. 
En la segona part de l’expo-
sició s’explica l’arribada del 
Patge Faruk de la mà de Lluís 
Valls, professor de l’Acadèmia 
Igualada, i tots els elements 
exposats il·lustren aquesta 
figura –la ràdio, les cartes, 
els patges, l’himne, el Centro 
Nacional– durant els anys ‘40 
i ‘50 del segle XX. El color i 
les tendències dels ‘60 i ‘70, 
que es visualitzen a través de 
pel·lícules familiars i fotogra-
fies, expliquen una mica més 
la figura del Patge Faruk en 
aquests anys.

Visita guiada a les exposici-
ons permanents
D’altra, banda, i en paral·lel a 
aquesta proposta, com cada 
primer diumenge de mes, el 
mateix 2 de desembre, a les 
11:30h, el Museu de la Pell 
d’Igualada convida a partici-
par en una visita guiada i gra-
tuïta per les seves exposicions 
permanents, que permetrà 
conèixer el món de la pell i 
les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingir tres àmbits: 
L’home i l’aigua, Univers de 
pell i L’ofici d’adober. L’home 

i l’aigua presenta una visió 
general de les qualitats i l’ús 
de l’aigua. Aquí, la col·lecció 
d’estris i enginys hidràulics 
es reforça amb el Canal d’Ex-
perimentació, que ajuda el 
visitant a comprendre els mè-
todes de canalització i d’apro-
fitament energètic i industrial 
de l’aigua. Univers de pell és 
una de les sales centrades en 
la pell i es dedica a explicar 
el seu ús per la humanitat al 
llarg del temps a través d’una 
selecció acurada d’objectes 
confeccionats total o parcial-

Diumenge, visites guiades i gratuïtes a l’exposició del Patge 
Faruk i a les exposicions permanents del Museu de la Pell

ment amb pell, que exempli-
fiquen les múltiples aplicaci-
ons i utilitats del cuir. L’altre 
espai dedicat a la pell, L’ofici 
d’adober, se centra en el tre-
ball de la pell a Igualada des 
de fa generacions. Aquí, eines 
i màquines són els testimo-
nis dels inicis manufacturers 
i de la millora constant fins 
a la implantació industrial, 
que explica la vigència dels 
processos productius de les 
adoberies actuals i la configu-
ració de tot el barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 

Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada 
a pocs metres de Cal Boyer i 
al costat del rec, canal medi-
eval que abastia les fàbriques 
de la zona. En aquest espai 
hi ha la posada en escena de 
l’ofici artesanal de l’adob de 
la pell grossa o bovina, que 
transporta al visitant a la 
Igualada preindustrial.
Per a demanar més informa-
ció al voltant d’aquestes pro-
postes, es pot trucar al telèfon
del Museu, el 93 804 67 52.

TEATRE / LA VEU 

Xavier Graset presen-
tarà el seu monòleg 
“Sobre els danys del 

tabac i les ostres” el pròxim 
dissabte 1 desembre a les 20h 
a La Casa del Teatre Nu.
A finals del S. XIX el drama-
turg rus Anton Txékhov creà 
el personatge d’ Iván Ivano-
vich Niukhin, un personatge 
histriònic, un titella en mans 
de la seva dona amb una gran 
afició per la medicina i la 
ciència que aquest dissabte 
aterra a Sant Martí de Tous, 
a la Casa del Teatre Nu inter-
pretat per l’actor i periodista 
Xavier Graset, sota la direc-
ció de Francesc Cerro Ferran 
amb l’espectacle “Sobre els 
danys de la ostres i el tabac”. 
Un espectacle que es presenta 

com una conferència rigoro-
sa a la qual es recomana que 
hi assisteixin totes aquelles 
persones que vulguin deixar 

de fumar però també a tots 
aquells que no ho vulguin 
fer. Una conferència sobre els 
danys del tabac però també 

d’altres verins que afecten als 
humans. És en aquest punt on 
l’espectacle esdevé un monò-
leg que ens parla, no només 

La Casa del Teatre Nu enceta el mes de desembre 
acompanyats per l’actor i periodista Xavier Graset

del tabac, sinó de l’amor i la 
vida matrimonial (conceptes 
que no sempre van lligats l’un 
amb l’altre), el tenir fills, l’es-
cola, els mitjans, les dones au-
toritàries, la feina... i tot ple-
gat sota l’etiqueta d’una capsa 
de tabac. Sens dubte una de 
les millors peces del drama-
turg rus que podreu veure a 
La Casa del Teatre Nu el dis-
sabte 1 de desembre a les 20h.
El preu de l’entrada és de 12€ 
(amb montadito de regal). 
Descompte de 2€ pels amics 
de La Casa i Gent Gran de 
Tous, acumulables. Podeu 
reservar les vostres entrades 
enviant un mail a teatrenu@
teatrenu.com o bé trucant al 
677 519 625 (María). La Casa 
del Teatre Nu oferirà servei 
de bar pels assistents a partir 
de les 19h.
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La companyia Xirriqui-
teula teatre presenta 
aquest diumenge, dia 

2 de desembre, a ¼ d’1 del 
migdia la seva darrera cre-
ació, Laika. Adreçada a es-
pectadors a partir de 6 anys, 
la darrera proposta d’aquest 
trimestre de Xarxa Igualada, 
narra la vida de la gosseta que 
els soviètics van enviar a l’es-
pai, l’any 1957. Laika fou el 
primer ésser viu a orbitar la 
Terra. L’espectacle es va es-
trenar a la darrera Mostra. Al 
maig va obtenir el Premi Drac 
d’Or a la Millor escenografia i 
el Premi Drac d’Or al Millor 
Espectacle del Jurat dels in-
fants de la FIRA TITELLES 
LLEIDA 2018. Una aventura 
commovedora i original que 
es planteja el dilema de si la 
finalitat justifica els mitjans. 
La venda d’entrades serà una 
hora abans de l’espectacle al 
vestíbul de l’Ateneu Igualadí. 
El preu de l’entrada és de 6 € i 
5 € per als socis de La Xarxa. 
La funció compta amb el su-
port de la Regidoria de Pro-
moció Cultural i el Programa.
cat del Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Ca-
talunya i l’Oficina de Difusió 
Artística de la Diputació de 
Barcelona. 

Laika, la gosseta astronauta
Tot va passar (perquè aquesta 
història s’inspira en fets re-
als) l’any 1957, quan la Unió 
Soviètica va llançar a l’espai 

per primera vegada un ani-
mal que ha acabat passant a 
la història per ser el primer 
ésser a orbitar al voltant de la 
Terra. Era una gosseta ano-
menada Laika que, en aquest 
muntatge, corre pels parcs i 
les places de Moscou sense ni 
imaginar-se que el seu des-

tí era als mateixos estels que 
veia cada nit. I és que ella va 
ser la protagonista d’una his-
tòria trepidant que la va dur 
a la nau espacial Sputnik II i 
a orbitar al voltant del nostre 
planeta. Però, tot i constituir 
una aventura apassionant, la 
història de Laika no es va aca-
bar gaire bé, com a mínim per 
a la protagonista d’aquesta 
història. D’aquí que Xirriqui-
teula Teatre aprofiti l’ocasió 
per explicar-nos una història 
paral·lela: la d’aquells que, 

com la mateixa Laika, són 
víctimes d’abusos i es troben 
immersos, sense voler-ho, en 
les lluites de poder d’altres.
“És un espectacle de creació 
col·lectiva. Quatre actors i el 
director de l’obra vam estar 
un any i mig investigant tant 
en la història de la Laika com 

en la millor manera de repre-
sentar-la. Hem partit de zero 
a partir dels fets que li van 
passar a la protagonista i que 
ens van tocar molt. És un tre-
ball d’equip, tots participem 
en la definició de l’espectacle”, 
explica en Daniel Carreras, 
actor de l’obra. La produc-
ció promet als seus especta-
dors una aventura carregada 
d’emoció que els embolicarà 
en una història inesperada 
fins a l’últim moment. “Per 
als nens és una història molt 

nova que abans no coneixien 
i que d’aquesta manera, des-
cobreixen mentre estan gau-
dint del teatre”, afegeix. Els 
intèrprets de l’obra són Marc 
Costa, Iolanda Llansó, Chris-
tian Olivé i el propi Daniel 
Carreras, dirigits per Enric 
Ases.

Xirriquiteula aposta per uti-
litzar tècniques tan diverses 
com els titelles, el collage, les 
retroprojeccions, els autòma-
tes i el gest dels actors. Una 
representació més pròpia del 
teatre de gest, amb llengua 
pròpia; el gibrish i el teatre 
d’objectes. L’aposta consis-
teix a jugar amb l’ambigüitat 
de no marcar la línia clara 
entre l’actor manipulador 
d’objectes i el tècnic del des-
plegament escènic. El vestua-
ri, l’atrezzo, la plàstica de les 

La història de Laika, la primera gosseta astronauta, a 
l’Ateneu, de la mà de Xarxa Igualada

retroprojeccions i tot aquest 
muntatge escenogràfic, ens 
fa viatjar a la Rússia del segle 
passat, amb objectes en de-
sús i maquinàries de disseny 
retro futurista, pròpies d’una 
factoria espacial.

Xirriquiteula Teatre
Des de la seva formació l’any 
1985, la companyia ha seguit 
una reputada trajectòria en el 
terreny del teatre per a tots 
els públics. Els seus membres 
acumulen milers de represen-
tacions per arreu del món, i 
diversos premis, cosa que els 
ha convertit amb el pas del 
temps en una de les compa-
nyies catalanes de referència 
en l’àmbit de teatre per a pú-
blic familiar. Els seus muntat-
ges de sala inclouen els ja cè-
lebres, Contes del cel (2001), 
Papirus (2004) i A tempo! 
(2006). En l’apartat de teatre 
de carrer destaquen els em-
blemàtics muntatges Aigua!, 
Nòmades i el poètic i surrea-
lista Girafes, que, després del 
temps segueix amb gran èxit 
internacional en el repertori 
de la companyia.
Després dels seus 27 anys de 
trajectòria, s’han ajuntat per 
primera vegada amb una al-
tra companyia per tal de crear 
un nou espectacle que recull 
tota la força i energia d’aques-
ta suma de voluntats. Per un 
instant (2012) és un concert 
teatralitzat per a tota la fa-
mília nascut de les cançons 
de La Tresca i portat a escena 
per Xirriquiteula Teatre. 

TEATRE / LA VEU 

La Biblioteca Central 
d’Igualada continua 
amb els actes comme-

moratius de l’Any Fabra amb 
un nou espectacle, en aquest 
cas adreçat a un públic famili-
ar i a infants a partir de 6 anys. 
Es tracta de «Mestre Fabra, ca-
çador de paraules», a càrrec de 
Clara Soler, que es podrà veu-
re el dimarts 4 de desembre a 
les 6 de la tarda. Es tracta d’un 
muntatge teatral de titelles al 
voltant de la figura del Pom-
peu Fabra pare. La història la 
protagonitza la Carola, la fi-

lla del mestre, que viu en una 
casa plena de llibres on s’ama-
guen coses màgiques i inima-
ginables. I és que el seu pare és 
una persona molt especial, un 
savi de les paraules, que juga 
amb elles, les adorm, les riu, 
les somia, les pesca, les planta, 
les cull i les caça!
L’espectacle obre un món 
poètic fascinant entorn de 
Fabra: la seva passió per les 
paraules, el seu treball in-
cansable per recollir-les, les 
seves disputes amb mossèn 
Alcover, el seu projecte orde-
nador de la llengua o, també, 
el seu exili a França.

Aquesta activitat, organitza-
da pel Servei de Biblioteques 
de la Generalitat, se suma a la 
que ja es va fer fa uns dies a 
la Biblioteca amb el monòleg 
teatral Pompeu Fabra: jugada 
mestra!. A més, a Igualada, 
el Centre de Normalització 
Lingüística amb el suport 
d’Òmnium Anoia, Igualada 
Comerç i la Biblioteca, ha 
engegat una campanya a les 
botigues, on aquests dies als 
aparadors s’hi poden veure 
llibres del filòleg, juntament 
amb un mot Fabra extret del 
Diccionari de la llengua cata-
lana de Pompeu Fabra.

“Mestre Fabra, caçador de paraules”: espectacle de titelles a la 
Biblioteca Central d’Igualada
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
acull aquest divendres 
un musical singular 

que compta amb només una 
actriu -Mariona Castillo- i un 
pianista – Gustavo Llull- so-
bre l’escenari. La brillant Ma-
riona Castillo broda magis-
tralment aquesta peça que li 
ha valgut les millors crítiques 
al seu pas pel teatre Maldà de 
Barcelona.
Guido Contini és un prestigi-
ós cineasta que assaboreix el 
seu darrer i major èxit al ma-
teix temps que travessa la crisi 
dels quaranta anys que li blo-

queja els seus impulsos crea-
tius i l’enreda en una xarxa de 
problemes romàntics i emoci-
onals. Mariona Castillo inter-
preta les nou dones de Guido 
Contini: l’esposa, l’amant, la 
productora, la musa, la mon-
ja que el va educar, les fan, les 
que el critiquen, la prostituta 
amb qui va perdre la virginitat 
i la seva mare. A través de pe-
tits monòlegs amb forma de 
cançons que canten les dones 
que envolten al famós direc-
tor, coneixerem els entrellats 
de la vida del cineasta.
Les dones de Guido Contini és 
la síntesi del musical Nine de 
Maury Yeston i llibret d’Ar-

thur Kopit, estrenat a Bro-
adway als 70, un espectacle 
pensat per 25 intèrprets i una 
orquestra, que David Pintó ha 
adaptat, traduït i dirigit. Les 
dones de Guido Contini comp-
ten amb la direcció musical 
i la interpretació al piano de 
Gustavo Llull, que aconse-
gueix un so diferent per cada 
dona; Mariona Castillo afron-
ta aquest repte interpretatiu 
brillantment i la coreògrafa 
Ariadna Peya aconsegueix, 
a més, que Castillo transfor-
mi el seu cos i la seva veu en 
cada un dels nou personatges. 
Tot un exercici d’interpreta-
ció que no ens hem de deixar 
perdre en aquest sorprenent 
musical que ha estat aplaudit 
per crítica i públic al seu pas 
per Barcelona.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Les do-
nes de Guido Contini  tindran 
lloc divendres 30 de novembre 
i dissabte 1 de desembre a les 
21 h. i diumenge 2 de desem-
bre a les 19 h.  Després de la 
funció de divendres, els espec-

tadors podran compartir les 
seves opinions en una tertúlia 
que obrirem amb els membres 
de la companyia. Les entrades 
tenen un cost de 15 € i 12 € 
(amb els descomptes habi-

“Les dones de Guido Contini”, un musical d’èxit a l’Aurora

tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.  

TEATRE / LA VEU 

Demà dissabte a les 
20.45 hores, arriba 
una nova proposta 

al Casino de Calaf en forma 
de musical de petit format. 
Per si no ens tornem a veure 
és una comèdia romàntica on 
les falses identitats, l’amor i 
el destí en són protagonistes. 
La història comença quan els 
reis d’Arden i els de Dumaine 
preparen un matrimoni de 
conveniència entre els seus 
fills, l’Anne i el príncep Wi-
lliam. Els joves prínceps no 
tenen cap intenció ni desig 
de casar-se, sobretot quan ni 
tan sols es coneixen. I sense 
saber-ho, tots dos prenen la 
mateixa decisió: fugir. Cadas-
cú d’ells agafarà el camí que 
el portarà a descobrir com 
és el món més enllà dels seus 
regnes. Però el destí no hi 
està del tot d’acord i decideix 
intervenir. Malgrat les falses 
identitats i no saber qui és 
l’altre, els protagonistes es van 
retrobant i enamorant, cada 
vegada més, de la que hagués 
estat la seva parella. Una his-
tòria on res és el que sembla i 
tot està basat en veritats mig 
dites i malentesos. 
Anna Lagares i Edgar Mar-
tínez seran els encarregats de 
donar vida als protagonistes 
d’aquesta història. La direc-
ció és a càrrec d’Alícia Serrat i 
la música, de Marc Sambola, 
que la interpretarà en directe 

durant l’espectacle. 
Les entrades es poden com-
prar de manera anticipada a 
través del portal tictactiquet.
com. També es podran adqui-
rir a taquilla des d’una hora 
abans de l’espectacle. El preu 
per als socis és de 10 euros i 
per al públic en general de 12 
euros. A més a més, el musi-
cal Per si ens tornem a veure 
està inclòs en el projecte Ca-
laf Cultura Jove, que ofereix 
descomptes del 50% a les pro-
postes culturals de la vila, als 
joves calafins d’entre 12 i 35 
anys. Aquest descompte tam-
bé s’aplicarà a l’espectacle Los 
bancos regalan sandwicheras 
y chorizos de dissabte 22 de 
desembre i al Concert de Sant 
Esteve amb la Jove Orques-
tra Filharmònica Catalana 
del dimecres 26 de desembre. 
El preu Calaf Cultura Jove és 
de 6 € per a cada acte. El des-
compte s’ha de sol·licitar a 
l’Ajuntament de Calaf, en ho-
rari d’atenció al públic (de di-
lluns a divendres de 08.30 h a 
14 h i dijous de 17 h a 20 h) o 
a l’Oficina de Turisme de Calaf 
(dimecres de 17 h a 19 h).

Una història de disfresses, 
falses identitats i amor 
arriba al Casino de Calaf 

Un conte de fades 
modern convertit en 

un musical amb llibret 
d’Alicia Serrat i música 
original i en directe de 

Marc Sambola
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CINEMA / LA VEU 

Una ficció dramàtica 
que s’endinsa en una 
realitat ben real i ac·

tual. La pel·lícula francesa 
Le temps des égarés, que gira 
entorn el drama dels refugiats 
des de l’òptica de França, és la 
guanyadora del premi a Mi·
llor Pel·lícula de la 16a edició 
del Festival Zoom 2018. Així 
es va anunciar dissabte a la 
gala d’entrega i lliurament de 
premis del certamen, que es 
va celebrar al Teatre Munici·
pal l’Ateneu d’Igualada amb 
la presència de moltes cares 
conegudes del món del cine·
ma i la televisió. La TV movie 
francesa, dirigida per Virgi·
nie Sauver, va ser la gran tri·
omfadora de la nit: també es 
va endur el premi a la Millor 
Interpretació, per a l’actriu 
protagonista Claudia Tagbo, 
i el premi del Jurat Vell també 
en la categoria de Millor Pel·
lícula. Le temps des égarés il·
lustra la complexitat amb què 
es troben les persones que fu·
gen de determinats països per 

trobar asil, així com les contro·
vèrsies reals i actuals derivades 
de les lleis d’asil i immigració 
franceses.
Durant la gala, que va comptar 
amb la presència de la Conse·
llera de Cultura Laura Borràs 

El film francès “Le temps des égarés”, guanya 
el Premi a la millor pel.lícula al Festival Zoom

CINEMA / LA VEU 

Dels dies 20 al 25 
d’aquest novembre 
ha tingut lloc la 16a 

edició del Zoom Festival, el 
Festival de Ficció televisiva 
d’Igualada, primer i únic cer·
tamen dedicat a aquest gènere 
a nivell internacional que se 
celebra a l’estat espanyol. Du·
rant sis dies, la ciutat d’Igua·
lada acull projeccions a con·
curs, ficció televisiva, debats, 
curtmetratges, premis, convi·
dats i professionals del sector 
de la petita pantalla. 
L’Escola Municipal d’Art i 
Disseny La Gaspar ha assis·
tit activament, com en altres 
anys, a diversos actes del fes·
tival com a part de la forma·
ció en llenguatge i tecnologia 
audiovisual, mòdul que for·
ma part del currículum oficial 
dels estudis de grau superior 
en Gràfica Publicitària de la 
família professional de la co·
municació gràfica i audiovi·
sual que ofereix l’escola. 
L’escola participa també amb 
el Jurat Jove que atorga el 
premi amb aquest nom. És 

La Gaspar al Zoom Festival 

important l’assistència a les 
Zoom Class on l’alumnat té 
l’oportunitat de conèixer de 
primera mà les experiències 
i coneixements de professio·
nals del món audiovisual. 

i el President de la Diputació i 
alcalde d’Igualada Marc Cas·
tells, també es van anunciar la 
resta de guardons del Zoom, 
amb un total de 16 premis. El 
premi a Millor Direcció se’l va 
endur Attila Szász, director del 

film hongarès Örök tél (Eter·
nal winter) ·ambientada l’any 
1944 durant la invasió d’Hon·
gria per part dels soldats so·
viètics·, mentre que el Millor 
Guió va ser per a l’alemanya 
Alles Isy, una història escrita i 

dirigida per Max Eipp i Mark 
Monheim que explica el cas 
d’una violació entre adoles·
cents.
El film La dona del segle, di·
rigit per Sílvia Quer, va ser 
reconegut amb el Premi D.O 
Catalunya a la Millor Pel·lícu·
la catalana, i també va rebre 
el guardó de Millor Pel·lícula 
del Jurat Jove. Entre els guar·
donats d’Honor hi va haver 
la periodista i presentadora 
Mercedes Milà, la cadena cul·
tural europea ARTE i la sè·
rie de TVE Cuéntame cómo 
pasó, amb l’actriu Irene Vise·
do com a representant. D’al·
tra banda, l’actriu catalana 
Candela Serrat es va endur el 
premi Auguri Sita Murt, de·
dicat a les joves promeses en 
el món de la interpretació.
L’equip de Polònia, amb l’ac·
tor Queco Novell al cap·
davant, va recollir un dels 
Premis Zoom de Formats de 
Teleivisó, novetat d’enguany: 
en aquest cas, el programa 
de sàtira política de TV3 va 
ser guardonat amb el Premi a 
Millor Format consolidat

L’escola municipal d’art i 
disseny La Gaspar dóna es·
pecial importància a la fun·
ció professionalitzadora de 
l’ensenyament dels futurs 
dissenyadors. 

MÚSICA / LA VEU 

Per celebrar Sta. Ce·
cília, al llarg de la 
setmana, l’Escola/

Conservatori Municipal de 
Música d’Igualada va dur la 
música per tota la ciutat; es 
van fer concerts de cant coral 
al Casal Cívic del Passeig, a 
la sala infantil  de la Biblio·
teca central, a la Clínica Sant 
Josep i a la Ludoteca Sant 
Miquel. A l’Església de Santa 
Maria, sota el títol de “Tecles 
i Vents” el professor d’orgue 
i la professora d’acordió van 
explicar, tot comparant les 
semblances i diferències, les 
característiques dels dos ins·
truments. Les orquestres de 
guitarra 6 Cordes i  Pulps·
trings van actuar al Casal Cí·
vic del Passeig, i el Grup de 
Folk ho va fer a la Residència 
Pare Vilaseca.
Dins de l’escola de música, 
especialment dedicats a les 
famílies però oberts a tot·

hom i en espais diversos 
com el vestíbul, els auditoris 
i algunes aules,  hi va haver 
concerts de cant coral, de 
conjunts de pianos, de con·
junts de vent, de l’orquestra 
de corda de l’ECMMI, del 
grup FAP AURIA, de piano, 
de trompa, de quartet de vi·
oloncels i de violí, violoncel 
i piano en formació de trio.
En la mateix línia de mostrar 
el treball fet des d’inici de 
curs també es van fer assa·
jos oberts de l’“Ensemble” de 
vent, la Big Band i l’orquestra 
“Quatre Cordes” on es va po·
der veure i seguir la dinàmi·
ca d’un assaig.
No cal dir que per l’alumnat 
i el professorat de l’escola 
municipal de música és un 
goig dur a terme aquest tipus 
d’activitats que ens perme·
ten compartir i fer arribar la 
música més enllà de la nos·
tra escola, que ens donen a 
conèixer i que ens fan més 
presents a la ciutat.

L’Escola de Música va omplir 
la ciutat de concerts, assajos 
i classes obertes

Tots els guardonats a la gala de dissabte passat. / MANEL MARIMON



Dilluns, 3 de desembre
a les 20:15h en directe des del ROH

Música: Txaikovski
Coreografia: Peter Wright
Ballet en 2 actes
Durada: 2h 30min.

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat

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

EL
TRENCANOUS
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EL TRENCANOUS

DANSA / LA VEU 

L’Ateneu Cinema oferi-
rà el pròxim 3 de de-
sembre la retransmis-

sió en directe del ballet ‘El 
Trencanous’ des del Royal 
Opera House de Londres.
‘El Trencanous’, amb música 
composta per Pyotr Txaiko-
vski, es va estrenar el desem-
bre de 1892 al Teatre Ma-
riïnsky de Sant Petersburg, 
sota la direcció de Riccardo 
Drigo i amb la coreografia 
de Lev Ivanov. 
La producció de Peter 
Wright per al The Royal 
Ballet es manté fidel a l’es-
perit d’aquest clàssic del ba-
llet rus, amb detalls d’època 
i flocs de neu que ballen. 
L’abundància de papers so-
listes i els números de con-
junt posen en relleu la tèc-
nica de primeríssima classe 
de la companyia en aquest 
clàssic nadalenc.
‘El Trencanous’ ha estat una 

de les maneres més delicio-
ses de descobrir l’encant del 
ballet i un meravellós regal 
de vacances per a tota la fa-
mília.
La molt estimada música 
de Txaikovski es correspon 
amb una aventura màgica 
viscuda la nit de Nadal per 
Clara i el seu ninot en forma 
de trencanous. El seu viat-
ge al País dels Dolços conté 
alguns dels moments més 
coneguts de tota la història 
del ballet, com la Dansa de 
la Fada Confitada i el Vals 
de les Flors.

Hora de la sessió: 20.15 h
Ballet en dos actes
Durada: 2h 30 min
País: Regne Unit
Música: Ludwing Minkus
Coreografia: Peter Wright
A partir de: Lev Ivanov
Música: PyotrTxaikovski
Orquestrada per: John 
Lanchbery   

‘El Trencanous’ tanca els directes d’enguany 
des del Royal Opera House de Londres 
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TEATRE / LA VEU 

Adaptant-se als nous 
temps i d’acord amb el 
rol de fira estratègica 

del sector del teatre infantil i 
juvenil a Catalunya, La Mos-
tra d’Igualada renova la seva 
imatge. Ho fa prescindint dels 
articles al seu nom (Mostra 
Igualada), abraçant el conjunt 
d’arts escèniques en el subtítol 
(“fira d’espectacles”, enlloc de 
“fira de teatre”) i –deixant en-
rere l’ull que l’ha acompanyat 
des de fa més d’una dècada–, 
amb un símbol que parteix 
de la seva M inicial i remet a 
un ampli ventall de possibili-
tats. La Mostra estrena logotip 
coincidint amb els 30 anys de 
l’esdeveniment, el proper mes 
d’abril de 2019, i en plena eta-
pa d’obertura artística, profes-
sional i de mercat.
El creador de la nova identitat 
visual, l’artista igualadí Ra-
mon Enrich –autor també del 
cartell de la darrera edició– ha 
destacat “el repte de represen-
tar a través d’una marca clara, 
notòria i evocadora la identitat 
de Mostra Igualada”, així com 

“la responsabilitat de transfor-
mar, reimpulsar i refrescar un 
esdeveniment cultural de país 
per renovar-ne la mirada i fer-
la més atractiva”.
Segons Enrich, la nova imatge 
rau en “un gest contemporani, 
una lletra, un símbol animat 
que vol explicitar l’energia de 
tot el que hi ha darrera: curi-
ositat, llibertat i modernitat”. 
Es tracta d’una imatge forta, 
fàcilment identificable sota un 
element sorpresa; una identi-
tat simple perquè la simplici-
tat no passa de moda.

Mostra Igualada renova la imatge 
coincidint amb els 30 anys

La concisió del nom, amb una 
“Igualada” que pren més pro-
tagonisme, permet millorar els 
valors de ciutat, consolidant el 
seu posicionament i, alhora, 
fent-la més competitiva en un 
món on tot canvia. Una opera-
ció per reforçar una aposta en 
creixement qualitatiu.
La renovació de la identitat 
visual es farà palesa en la 
propera edició, que tindrà 
lloc del 4 al 7 d’abril, i com-
portarà també l’estrena de la 
pàgina web i el programa de 
mà, entre d’altres. 

CULTURA / LA VEU 

Oriol Solà Prat, es-
criptor prou premiat 
l’any passat i encara 

més premiat aquest any va ser 
dilluns a l’AUGA per parlar 
de la situació escolar a Igua-
lada i l’Anoia durant la Guer-
ra Civil (1936-39). Ho va fer 
a partir de la documentació 
trobada i,sobretot, de les con-
seqüències de implantació de 
l’Escola Nova Unificada.
Va donar xifres de l’incre-
ment de la població escolar 
a partir de la implantació de 
l’ENU, cosa que posava en re-
lleu la falta d’escolarització de 
centenars d’infants. En aquest 

aspecte va ressaltar la creació 
d’escoles en nuclis rurals com 
El Saió o Fiol on s’aplegaren 
uns vuitanta noies i nois prà-
ticament sense escolaritzar. 
Escola en català, coeducació, 
en contacte amb el medi na-
tural i l’esport i amb una do-
tació de llibres d’alt valor pe-
dagògic. Com és natural quan 
es parla d’aquesta època es va 
obrir un debat que va aportar 
nous coneixements al públic.
I el proper dilluns un tema de 
màxima actualitat i que enca-
ra es massa soterrat a l’opinió 
pública:  NOVES FORMES 
DE CONTROL: Neuropolí-
tica i Neuromàrqueting, Ho 
exposarà Pau Valls i Murtra

Les escoles de l’Anoia 
durant la guerra, a l’AUGA

ART / LA VEU 

L’igualadí Guillem Elvi-
ra ha estat el guanya-
dor del premi Igual’Art 

2018/2019, amb el projecte 
Seqüències Urbanes. Amb 
l’objectiu d’estimular la cre-
ació artística en l’àmbit lo-
cal, l’Ajuntament d’Igualada, 
a través del departament de 
Promoció Cultural, convoca 
cada dos anys aquest con-
curs de projectes d’arts visu-
als inèdit en qualsevol de les 
seves disciplines: pintura, es-
cultura, dibuix o gravat, com 
també en fotografia, videoart 
o la combinació de qualsevol 
d’elles.
Guillem Elvira és arquitec-
te i coordinador d’activitats 
culturals. Graduat en Arqui-
tectura per l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de 
Barcelona, va ser alumne de 
pintura de l’Escola Munici-
pal d’Art i Disseny Gaspar 
Camps i tallerista a l’espai 

col·laboratiu i creatiu In-
quiet. Actualment col·labo-
ra en el projecte de l’Hotel 
Somiatruites i també ha fet 
treballs de disseny gràfic i 
producció d’exposicions, al 
departament de Cultura ET-
SAB i a l’Agrupació de Joves 
Arquitectes de Catalunya 
(AJAC), on actualment és el 

coordinador. A Igualada, ha 
coproduït l’exposició Quan 
l’esport era un divertiment, 
amb motiu de la candidatura 
de Ciutat Europea de l’Es-
port 2019.
El jurat, en aquesta edició, 
l’han format Mosi Ayabi, Ra-
quel Camacho, Pere Camps, 
Ester Comenge, Josep Ra-

L’igualadí Guillem Elvira guanya el premi Igual’Art 2018/2019 
amb el projecte Seqüències Urbanes

bell, Xavier Vives i Joan Sala. 
El projecte Seqüències Urba-
nes es planteja com una ins-
tal·lació bicèfala, amb la vo-
cació de generar una mirada 
poètica i reflexiva sobre la 
ciutat contemporània. L’ex-
posició prendrà forma amb 
dues peces: d’una banda, 
una col·lecció d’imatges que, 
des d’un llenguatge visual 
abstracte, convidaran a ex-
plorar elements existents en 
l’arquitectura local i el pai-
satge urbà. També s’intro-
duiran propostes utòpiques 
d’una Igualada imaginada 
amb l’objectiu de despertar 
preguntes sobre la ciutat 

actual. De l’altra, un petit 
pavelló, ideat com un espai 
per a la reflexió i que per-
metrà l’experiència a escala 
humana; una capella laica. 
Les tècniques utilitzades en 
la producció de les imatges 
seran les emprades en la re-
presentació arquitectònica, 
com el collage fotogràfic, la 
il·lustració o la pintura. Per 
la construcció del pavelló, 
s’experimentarà amb caracte-
rístiques espacials com la ma-
terialitat, la textura i la llum.
Amb el projecte es vol explo-
rar i enriquir la visió de la 
ciutat des d’un punt de vis-
ta multidisciplinari i trans-
versal. Tothom que visiti el 
muntatge hi podrà identi-
ficar elements coneguts i 
endur-se una interpretació 
personal. Una instal·lació 
que està previst obrir al mes 
de maig de 2019, a la Sala de 
les Encavallades del Museu 
de la Pell d’Igualada i Co-
marcal de l’Anoia.

El projecte es planteja 
com una instal·lació 

bicèfala, amb la vocació 
de generar una mirada 
poètica i reflexiva sobre 
la ciutat contemporània



Evocació pastorívola

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

El diumenge, 16 de desembre, a l’església de la 
Sgda. Família, s’evocarà les representacions 
pastorívoles a Igualada (1940-2018) amb el 

guió: “Nadal pàgines d’or vell”, incloent una síntesis 
de “L’Estel de Natzaret”, regal de poesia, música i 
cant.
El 26 i 30 de desembre de 1950, al C. Nacional, es 
representà aquesta obra, estrenant el quadre “Des-
esperació”,de Mn. J.Mª Borràs, referit a la disbau-
xada vida de Naïm, amb arranjament musical de J. 
Montaner. Fou representat per la Compañia de Co-
medias del C. Nacional, formada per components 
de diverses agrupacions teatrals. En el repartiment 
hi figuraren: Núria Mercader, Pepita Orobitg, Delfi-
na Soteras, Montserrat Bisbal, Carme Galtés, Jaume 

Rosich, Joan Caballé, Jaume Parés, J.Mª Serarols, A. 
Farré, Joan Guitart, Antoni Botines, Jaume Ferrer, 
Joan Vila P., Antoni Mateu, Joan Vila T., Antoni 
Alibau, J. Mª Subirana,Jaume March i Antoni Farré
En la part directiva i tècnica: Mario Tomàs, Joan 
Montaner, Maria del Rio, Mª M. Cuadras, J. Mª Ra-
monjuan, Joaquim Balsells,Francesc Lladó, Agustí 
Galtés,Joan Ventura,Joan Galtés,Josep Mas i Josep 
Gleyal. Hi col.laboraren: Coral La Llàntia, Cor Par-
roquial Sta. Mª, Esbart Dansaires Igualada, Ballet 
Clàsico, Triunfal Orquesta i Coro dels Maristas.
Foto: Jaume Ferrer, amb 16 anys, fent de Naïm, que, 
68 anys després, reviurà en una lectura fragmenta-
da, junt amb: Josefina Pàmies, J. Mª Morros, Lleo-
nard del Rio, Joan Bernadí i Adoració Aliberch. . 
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TEATRE / C. MUNTANER 

Demà dissabte, primer 
dia d’aquest mes de 
desembre i darrera 

representació del 42 concurs 
de teatre de Piera, els encar-
regats d’aquesta darrera re-
presentació són el grup de 
teatre El Centre de Gràcia  de 
la ciutat de Barcelona.  
El grup de teatre El Centre, és 
una secció que forma part de 
l’Entitat Centre Moral i Ins-
tructiu de Gràcia, fundada el 
1869. El Grup de Teatre es va 
fundar el 1884. Des de llavors, 
el Grup de Teatre, ha passat 
per molts canvis. A principis 
de la seva existència només hi 
podien participar homes, així 
doncs els papers de les actrius 
eren interpretats per homes.
La primera obra que es va re-
presentar fou Cura de moro, 
de Pitarra. Aquesta obra fou 
l’escollida per celebrar el cen-
tenari del Grup, el 1984. El 
centenari va comptar amb 
l’assistència a la representació 
del molt honorable President 
de la Generalitat d’aleshores, 
el Sr. Jordi Pujol i Soley. El 
Grup de Teatre forma part de 
la Federació de Teatres Ama-
teurs de Catalunya.
A més de representar les 
obres de teatre, al local social 
del Centre, el Grup de Teatre 
actua a diferents localitats de 
Catalunya, participant en els 
diferents concursos de Tea-
tre Amateur que s’organitzen.

També col·labora en les dife-
rents activitats que es desen-
volupen a l’entitat, així com 
en les representacions de “Els 
Pastorets”. El grup està inte-
grat per més de 150 membres, 
entre el grup artístic i tècnic.
Demà posen en escena l’obra 
de teatre Barcelona: Entre el 
16 i el 18 de març de 1938, 
Barcelona va patir el bom-
bardeig més mortífer sobre la 
població civil, després del de 
Gernika
L’estratègia dels atacants era 
destruir la ciutat i desmora-
litzar completament l’ànim 
dels ciutadans. L’aviació itali-
ana amb base a les Illes Bale-
ars va iniciar els bombardejos 
cap als volts de les 10 del ves-
pre del dia 16 i es van allargar 

Darrera representació del Concurs
Concurs de Teatre amateur de Piera

durant 41 hores. Van acabar a 
les 3 de la tarda del dia 18. Se-
gons fonts de l’Ajuntament de 
Barcelona es van comptar 875 
morts i més de 1500 ferits.
La història de Barcelona està 
ambientada dins d’aquest 
context històric, el dia 17 de 
març de 1938. És la histò-
ria d’una família, com tan-
tes d’altres, dues dones, dues 
amigues, que es retroben. La 
història dels qui lluitaven per 
seguir amb una vida normal 
malgrat tot el que estava pas-
sant. Una història que en-
cara manté ferides obertes i 
que no hem d’oblidar perquè 
forma part del nostre passat, 
particular i col·lectiu.
La durada d’aquesta obra és 
de 120 minuts 

DISSENY / LA VEU 

Els alumnes del Grau 
Mitjà d’Artesania i Dis-
seny de complements 

de pell han visitat l’empresa 
Curtits Gabarró. Aquesta em-
presa igualadina te una llarga 
trajectòria fabricant cordill i 
tires de pell pensades per fer 
calçat, marroquineria, petits 
accessoris i bijuteria. El 60% 
de la seva producció s’exporta, 
però una part important de la 
resta es ven a petites empreses 
o autònoms que fan les seves 
pròpies creacions i les comer-
cialitzen. 
Durant la visita, Alicia Gabar-
ró ens va ensenyar tot el pro-
cés de producció, començant 
pel tall de les tires i passant 
per una cadena de passos va-
riable segons l’acabat desitjat. 
Algunes de les maquines son 
patents de la empresa que amb 

els anys han desenvolupat per 
aconseguir un producte d’al-
ta qualitat. En el showroom, 
els alumnes van poder tocar i 
conèixer de primera ma més 
de 100 acabats i tipus de cor-
dill. 
Això reforça l’aposta de la Gas-
par per un ensenyament que 
traspassi les aules, ja que les 
sortides acompanyen el temari 
com a part de l’aprenentatge. 
Si a classe treballem les dife-
rents tècniques de com tractar 
el cuir, a les sortides l’alum-
ne adquireix coneixement de 
com es fabrica la matèria amb 
la que treballarà. I, el què és 
més important, els alumnes 
tenen l’oportunitat de conèixer 
de primera mà tota la diversi-
tat d’opcions existents i fan un 
primer contacte amb l’empresa 
que, en un futur, els hi podrà 
subministrar el material ne-
cessari pels seus dissenys.

Els alumnes de pell de 
LaGaspar visiten Curtits 
Gabarró



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Gabriel Brau, un prodigat mestre del llenguatge 
i la tècnica fotogràfiques

El passat dia 17 de novembre, a la seu de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, un cer-
tificat Gabriel Brau davant d’una important 

concurrència de públic va convidar a una àmplia 
dissertació i uns suggeridors consells sobre fotogra-
fia digital en blanc i negre; de fet es tractava d’una 
ocorrent i meritòria presentació dels continguts del 
seu darrer llibre “Fotografia digital en blanc i negre, 
aconsegueix realitzar 50 imatges espectaculars”. 
Un breu perfil personal ens presenta a Gabriel Brau 
i Gelabert (Cardedeu, 1957) com a un apassionat 
de la fotografia que si bé s’inicia en aquesta compe-
tència artística a l’any 1976 no s’hi lliurarà  profes-
sionalment fins al 1989, quan comparteix treballs  
fotogràfics de signe comercial, industrial i publi-
citari amb uns elaborats reportatges de temàtica 
viatgera i documental. Ben aviat, ja consolidada 
la seva vàlua com a fotògraf, amb nombrosos  re-
coneixements i premis, com el Premi Nacional de 
Fotografia (2007), participa 
de la seva labor professional 
bo i formant part de diverses 
institucions i associacions fo-
togràfiques. Endemés, avui, ja 
és autor d’obres tan reeixides 
com: “Llums d’Àfrica” o “El 
tractament en blanc i negre de 
l’arxiu digital”, entre d’altres. 
Aquest seu cinquè llibre, cor-
responent a la sèrie “Acon-
segueix realitzar 50 imatges 
espectaculars” que -per a 
aquesta avinentesa ens ocu-
pa- versa sobre la Fotografia 
digital en blanc i negre; un 
vessant que després d’ante-
riors volums referits a la fo-
tografia de natura, al paisatge 

PARAULES + 
ELEMENTS NATURALS 
= EMOCIONS
Maite Franquesa.
Un conjunt de petits quadres re-
alitzats agafant en préstec les pa-
raules dels qui saben escriure. A 
partir de l’emoció que produei-
xen aquests mots, l’autora ha creat 
imatges amb elements naturals i 
un traç molt simple.
Del 22 d’octubre al 5 de desembre 
al Punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

ESTAMPA’T. 
SERIGRAFIA
Del disseny a l’estampació. Aques-
ta exposició recull el procés cre-
atiu utilitzat en la realització de 
samarretes serigrafiades amb il-

lustracions i missatges tipogràfics. 
Mostra de treballs de l’alumnat de 
2n Assistència al Producte Gràfic 
Imprès
Del 3 al 21 de desembre a La Gaspar 
Sala d’exposicions

9054KM
Un recorregut pels 25 anys 
d’agermanament entre la comunitat 
de Nueva Esperanza (El Salvador) i 
Igualada.
Del 30 de novembre al  29 de desem-
bre a la Sala d’exposicions de la Bi-
blioteca Central.

FARUK. (HISTÒRIES 
DEL 28 DE DESEMBRE)
En el 75è aniversari del Patge Faruk, 
aquesta exposició repassa la seva re-
lació tan especial amb la ciutat i amb 
els Reis,  

Del 16 de novembre al 13 de gener 
a la sala d’exposicions del Museu de 
la Pell

CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DE 
L’EUROPEAN BALLOON 
FESTIVAL
Una exposició que mostra les mi-
llors fotografies presentades al con-
curs fotogràfic de l’European Ballo-
on Festival. 
Del 6 al 30 de novembre a l’Em-
premta de Gràfiques Vilanova

TERRITORI
Núria Riba
Conjunt d’obres pictòriques que ens 
volen traslladar a diferents poblaci-
ons d’arreu on l’artista fa una visió 
personal del que ella veu i la plasma 

sobre la tela 
Fins el 6 de gener al vestíbul del 
Teatre de l’Aurora.

PREMI CIUTAT 
D’IGUALADA 
PROCOPI LLUCIÀ
Es presentarà una selecció dels 
treballs presentats en la modalitat 
de fotografia del premi de creació 
artística Procopi Llucià. 
Del 16 de novembre al 9 de de-
sembre a la Sala Municipal d’Ex-
posicions

TERRA AMUNT, 
TERRA AVALL
Fèlix Plantalech.
Pintura
Del 29 de novembre de 2018 al 12 
de gener a Artèria, espai d’art

EXPOSICIONS
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urbà, a la imatge publicitària o a la macrofotografia, 
en aquesta nova publicació veu, precisament,  en el 
monocromatisme una forma de diferenciar les se-
ves imatges o el que s’esdevé un veritable repte per 
al fotògraf, sigui de fotografies artístiques o estric-
tament periodístiques. 
Un fotògraf professional, en Gabriel Brau, amb 
moltes hores lliurades a l’ensenyament de la foto-
grafia en blanc i negre,  troba  validada la seva di-
dàctica a l’hora d’il·lustrar un excel·lent domini de 
la tècnica que li permet obtenir unes imatges tan 
summament expressives que, alhora, tant el defi-
neixen. Això és, amb una pedagogia com poques, 
aquesta obra segueix una estructura compartida 
entre uns coneixements teòrics de  Fotografia digi-
tal en blanc i negre, àdhuc referències a la llum, al 
to i el contrast, o a la composició; amb l’abordatge 
del processat  de les imatges RAW i d’altres prou 
complexos per a descobrir totes les possibilitats de la conversió fotogràfica al Blanc i negre. Les 50 

imatges, expressament, seleccionades 
per l’autor, són mostrades mitjançant 
una posada en pàgina i una estructura 
pròpia; així, cada doble pàgina recull 
una fotografia i les dades tècniques que 
l’han feta possible, sense obviar-ne una 
descripció i anàlisi visual de la mateixa.
Al capdavall, a més de documentar grà-
ficament la lamentable existència d’un 
planeta ple de penúries i desigualtats 
socials, partint del supòsit d’unes pre-
liminars destresa i tècnica fotogràfica; 
cal considerar –al costat de tants cur-
sos per ell impartits- la importància 
d’aquest tipus de publicacions tan di-
dàctiques i ben susceptibles de satisfer 
moltes mancances procedimentals per 
al convertiment de qualsevol  captura a 
Blanc i negre.



Igualada
Pau Duran, historiador i gestor cultural 
que ha comissariat l’exposició, oferirà una 
visita guiada a l’exposició Faruk (històries 
del 28 de desembre) .
Diumenge a les 12 del migdia al Museu de 
la Pell

TEATRE
Igualada

Laika de Xirriquiteula teatre
1957, en plena Guerra Freda i la carrera 
espacial. Laika és una gosseta que sobre-
viu pels carrers de Moscú i que passarà a la 
història de la humanitat com el primer és-
ser viu a orbitar al voltant de la Terra dins 
l’Sputnik. Organitza Xarxa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu

CONCERT-VERMUT
Capellades 

Amb David Pujadé (Guitarra) Marcos 
Sánchez (guitarra) i Edu Medina (contra-
baix). Fa uns mesos van publicar un disc 

que ara presentaran a Capellades.
Diumenge a la 1 del migdia a la cafeteria 
de la Lliga

CONCERT SOLIDARI
Capellades 

L’Associació Cultural Casa de Andalucía 
un any més organitza un festival per recap-
tar diners per a beques menjador “Cap nen 
amb un plat buit a taula”.
Diumenge a les 5 de la tarda al Teatre la 
Lliga

MERCAT DE NADAL
Carme 

L’AMPA de l’escola de Carme organitza un 
Mercat de Nadal. Parades d’artesania
Diumenge de les 5 de la tarda a les 8 del 
vespre al Pati de Missa

MÚSICA
Castellolí 

Gran concert amb el grup PlayBack Il·lu-
sió. L’Associació Cultural Vella Amistat 
serà a Castellolí per presentar-nos un nou 
xou musical, que combina el teatre i el ball, 
amb les melodies més populars i conegu-
des de tots els temps.
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MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada 

Raquel Lúa
Jove compositora barcelonina amb har-
monies que fan viatjar a l’arrel de cada gè-
nere musical: bossa, flamenc
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu

DOCUMENTAL
Igualada 

“9054 KM”
Projecció del documental realitzat per 
Dan Ortínez amb motiu de la inauguració 
de l’exposició 9054km, que commemora 
els 25 anys d’agermanament entre la co-
munitat de Nueva Esperanza (El Salvador) 
i Igualada.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

POESIA
Igualada 

“Me da miedo la noche”. Microtragèdia 
poètic-sonor. Interpretada per Rose J. De-
vesa i Diego Paqué.
Divendres a les 9 del vespre a l’Espai Lati-
novisual Cultura.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “El desván de Villa 
Serena” de Mc Hito. El llibres serà presen-
tat per Maria Enrich i es comptarà amb al 
presència de l’autora
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la Lli-
breria Aqualata.

CINEMA
Capellades 

Projecció de la pel.lícula “Sacame de du-
das”. Entrada lliure
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la Sala 
petita de la Lliga

DISSABTE 1

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Igualada

“The Snowman” , by Raymond Briggs
Relat de marca sobre un nen que fa un 
ninot de neu, el qual pren vida a mitjanit. 
Després es farà un petit taller.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central

TEATRE
Igualada

“Cabareta!” De Maria Molins i Bàrbara 
Granados
Mary Santpere, Ángel Pavlovsky, Guiller-
mina Motta, Maria Aurèlia Capmany... 
són els referents de l’actriu i la pianista per 
repassar els moments més brillants de la 
història del Paral·lel de Barcelona.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu

TEATRE MUSICAL

Igualada
“Les dones de Guido Contini”
Una brillant actriu que interpreta excel-
lentment tots els papers de l’auca en un 
sorprenent espectacle basat en el musical 
‘Nine’..
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

CONTES
Igualada

La contacontes Anna Garcia explicarà his-
tòries destinades als més menuts de casa
Dissabte a les 6 de la tarda al Silu, coffee 
garden

DISSABTES INFANTILS
Igualada

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus 
Cooperativa us convida a l’activitat “Di-
verteix-te amb el fang endurible plus”
Dissabte a les 12 del migdia a la botiga 
Abacus

TEATRE
Sant Martí de Tous

Xavier Graset presentarà el seu monòleg 
“Sobre els danys del tabac i les ostres”.
Dissabte a les 8 del vespre a la Casa del 
Teatre Nu.

CONCURS DE TEATRE
Piera

El Centre de Gràcia presenta “Barcelona”. 
Darrera obra del Concurs d’engunay.
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre al Teatre 
Foment

DIUMENGE 2 

TEATRE MUSICAL
Igualada

“Les dones de Guido Contini”
Una brillant actriu que interpreta excel-
lentment tots els papers de l’auca en un 
sorprenent espectacle basat en el musical 
‘Nine’..
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora

VISITA GUIADA

Diumenge a les 12 del migdia a la Brillan-
te

BALLADA DE SARDANES
Vilanova del Camí 

L’Associació de sradanistes organitza una 
Ballada de sardanes per la Marató de TV3.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
del Mercat.

CONCERT VERMUT
Piera 

Dispiera solidari. Celebració del Dia Mun-
dial de les Persones amb Discapacitat. 
Amb el lema «Tu i jo, els mateixos drets».
Diumenge a les 12 del migdia al Casal per 
a joves i grans

GALA PIERA TV
Piera 

Gala solidària amb la lluta contra el càncer 
amb un programa d’actuacions molt vari-
at:
Diumenge a les 5 de la tarda al Teatre Fo-
ment

DILLUNS 3

CONFERÈNCIA
Igualada 

Pau Valls. “Neuropolítica i neuromàrque-
ting: Noves formes de control”
El sorgiment de les neurociències ha supo-
sat una enorme revolució a nivell científic 
i tecnològic.. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DANSA
Igualada 

“El Trencanous”
La producció de Peter Wright per a The 
Royal Ballet es manté fidel a l’esperit 
d’aquest clàssic del ballet rus, amb detalls 
d’època i flocs de neu que ballen..
Dilluns a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema.

DIMARTS 4

MÚSICA
Igualada 

Cicle de concerts del professorat. Septet de 
BeethoveN (Op. 20)A càrrec de Giovani 
Giri, violí; Miquel Córdoba, viola; Romain 
Boyer, violoncel; Joan A. Lozano, contra-
baix; Carles Pertegaz, clarinet; Martí Mar-
sal, trompa; Pau Solà, fagot
Dimarts a les 8 del vespre a l’auditori de 
l’Escola de Música

TITELLES
Igualada 

«Mestre Fabra, caçador de paraules», a càr-
rec de Clara Soler. Es tracta d’un muntatge 
teatral de titelles al voltant de la figura del 
Pompeu Fabra, com a acte commemoratiu 
de l’Any Fabra.
Dimarts a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central

AGENDA
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Més enllà de Harry Potter
Estrena •  Animales fantásticos: los crímenes de 
Grindewald
RAMON ROBERT / 

Com ja se sap, Joanne Rowling 
(1965), més coneguda com 

J.K.Rowling és l’escriptora britànica 
més popular dels darrers 20 anys. Els 
seus llibres de Harry Potter s’han tra·
duït a totes les llengües i han superat 
els 500 milions d’exemplars venuts. 
I encara que és una de les 10 dones 
més riques del seu país, la seva voca·
ció per la literatura segueix ben viva. 
Això es palesa en els seus llibres sobre 
Animals fantàstics, una nissaga molt 
ben rebuda pels seus seguidors i que 
també ha estat traslladada al cinema. 
Primer amb Animales fantásticos y 
donde encontrarlos (2016) i ara amb 
Animales fantásticos: Los crimenes de 
Grindewald (2018).
Reincidint en el toc peculiar de la fór·

mula màgica de Rowling, la nova pel·
lícula torna a combinar màgia, mis·
teri i aventura.  Complint amb la seva 
amenaça, Grindelwald (Johnny Deep) 
escapa de la seva custòdia i ha comen·
çat a reunir seguidors, la majoria dels 
quals no sospiten les seves veritables 
intencions: alçar als mags pura sang 
per regnar sobre totes les criatures no 
màgiques. En un esforç per frustrar els 
plans de Grindelwald, Albus Dumble·
dore (Jude Law) recluta al seu antic es·
tudiant Newt Scamander (Eddie Red·
mayne), qui accedeix a prestar la seva 
ajuda, sense conèixer els perills que 
esperen. Les línies queden marcades 
mentre l’amor i la lleialtat són posats 
a prova, fins i tot entre els amics més 
propers i la família, en un món màgic 
cada vegada més dividit. 
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Amor a la lectura
A Tous •  La sociedad literaria y el pastel de 
piel de patata

RAMON ROBERT / 

S ’estrena al cinema de Sant 
Martí de Tous una notable i 
molt pulcre  pel·lícula britàni·
ca, fins ara inèdita a la nostra 

comarca. Porta el llarg i suggeridor 
títol La sociedad literaria i el pastel de 
piel de patata i ha estat realitzada per 
Mike Newell a partir d’una novel·la 
de Mary Ann Shaffer. Recordem que 
Newell va realitzar anteriorment Bai-
lar con un estraño, La sonrisa de Mona 
Lisa o Cuatro bodas y un funeral.
Traduïda a més de vint idiomes, amb 
més de cinc milions d’exemplars ve·
nuts a tot el món, La Societat Literària 
del Pastís de Pell de Patata de Guernsey 
és una deliciosa i commovedora no·
vel·la epistolar que s’ha convertit en un 
clàssic indiscutible sobre el poder de la 

paraula i el valor de la literatura com a 
refugi i consol en temps difícils. Una 
història humana i divertida, que trans·
met una intensa passió pels llibres i 
reivindica la formidable capacitat de la 
lectura per unir persones de diferents 
gustos, cultures i ideologies.
En un Londres devastat per les bom·
bes i que comença a recuperar·se de 
les terribles ferides de la Segona Guer·
ra Mundial, Juliet Ashton, una jove 
escriptora a la recerca d’inspiració no·
vel·lesca, rep la carta d’un desconegut 
anomenat Dawsey Adams. L’home, 
que viu a l’illa de Guernsey, un petit 
enclavament en el canal de la Mànega, 
està llegint un llibre de Charles Lamb 
que havia pertangut anteriorment a 
Juliet. La pel·lícula de Mike Newell 
prescindeix alguns personatges, però 
esdevé fidel a l’ esperit de la novel·la.

Un thriller notable
Estrena •  Viudas

RAMON ROBERT / 

E l director Steven McQueen 
es va fer conegut gràcies a 10 
años de esclavitud, premia·

da amb l’Oscar a la millor pel·lícula 
de l’any 2013. Ara ha dirigit una pel.
lícula molt diferent, però igualment 
molt estimable: Viudas. Es tracta d’un 
thriller de caire dramàtic, però no pas 
mancat d’acció i de bon humor. Allí 
on s’ha estrenat, les crítiques han estat 
sempre molt positives.

Es tracta d’una  adaptació cinemato·
gràfica de Les vídues (‘Widows’), mi·
nisèrie britànica de 1983, aquí ambi·
entada a Chicago en l’actualitat, sobre 
quatre dones amb res en comú excep·
te un deute heretat per les activitats 
criminals dels seus difunts marits. 
Verónica (Viola Davis), Alice (Eliza·
beth Debicki), Linda (Michelle Ro·
driguez) i Belle (Cynthia Erivo), deci·
deixen agafar les regnes del seu destí i 
conspiren per forjar·se un futur amb 
les seves pròpies regles.



SUPERLOPEZ 
Espanya. Comèdia. De Javier Ruiz Caldera. Amb Dani Ro-
vira, Alexandra Jiménez, Julián López.  
Des de la seva arribada a la Terra procedent del planeta Chi-
tón, la vida de Juan López no ha estat fàcil. Amb superpo-
ders és difícil no destacar. Poder volar, llegir la ment, tenir 
supervisió o aturar un comboi del metro perquè no descar-
rili ... i tornar després a l’oficina, esforçant-se a ser un tipus 
normal, no ha estat gens senzill per a ell. Apareix llavors el 
malvat Skorba.

EL VAJE DE NISHA 
Noruega – Alemanya – Suècia.  Dramàtica. D’ Iram Haq. 
Amb Maria Mozhdah, Adil Hussain, Ekavali Khanna, Ro-
hit Saraf. .
Nisha, una noia de 16 anys, viu a Noruega una doble vida. A 
casa és la perfecta filla pakistanesa, però quan surt amb els 
seus amics es converteix en una noia més occidental. Quan 
el seu pare la enxampa amb el seu xicot al llit, els seus dos 
mons xoquen. Per donar-li una lliçó, els seus pares decidei-
xen enviar-la a Pakistan, on haurà de adaptar-se a aquella 
cultura..
 LA SOCIEDAD LITERARIA...
Regne Unit. Cronica agredolça. De Mike Newell. Amb Lily 
James, Michiel Huisman, Glen Powell, Jessica Brown Fin-
dlay. 
A l’ any 1946 una escriptora d’esperit lliure, Juliet Ashton, 
estableix una amistat amb els residents de Guernsey Island. 
Aixo pasa al poc de concloure la Segona Guerra Mundial, i 
Juliet  decideix escriure un llibre sobre les seves experiències 
durant la guerra.

VIUDAS
Regne Unit. Thriller. D’ Steve McQueen. Amb Viola Davis, 
Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Colin Farrell. 
Chicago, en l’actualitat. Trobem quatre dones amb res en 
comú, excepte un deute heredat per les activitats criminals 
dels seus difunts marits. Verónica, Alice, Linda i Belle deci-
deixen prendre les regnes del seu destí i conspiren per for-
jar-se un futur amb les seves pròpies regles.

BOHEMIAN RHAPSODY
Estats Units. Drama biogràfic. De Bryan Singer. Amb 
Rami Malek, Joseph Mazzello, Ben Hardy. 
La pel.lícula narra el meteòric ascens a l’olimp de la música 
del grup musical angles Queen a través de les seves icòni-
ques cançons i el seu carismàtic líder, Freddy Mercury, mort 
per malaltia quan el grup es trobava al cim de la popularitat 
mundial. .  

ANIMALES FANTASTICOS
Regne Unit. Fantasia. De David Yates. Amb Eddie Red-

mayne, Jude Law, Katherine Waterston, Johnny Depp. 
Complint amb la seva amenaça, Grindelwald reuneix segui-
dors,amb el propòsit d’ alçar als mags pura sang per regnar 
sobre totes les criatures no màgiques. En un esforç per frus-
trar els plans de Grindelwald, Albus Dumbledore recluta al 
seu antic alumne Newt Scamander, qui accedeix a prestar la 
seva ajuda, sense conèixer els perills que esperen. .

EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS 
Estats Units. Fantasia. De Lasse Hallström i Joe Johnston. 
Amb Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren, Mor-
gan Freeman.  
Tot el que Clara vol és una clau que obre una caixa que conté 
un regal molt valuós de la seva mare morta. A la festa anu-
al dels Drosselmeyer troba una pista que el porta a la clau, 
però aquesta desapareix en un món paral·lel. Allà, en aquell 
món, Clara viurà increïbles aventures

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) 

ANIMALES FANTASTICOS: LOS CRI-
MENES DE GRINDELWALD
Dv: 20:30
Ds: 22:00
Dg: 19:30
Dc: 20:45

SUPERLOPEZ
Dv: 18:00
Ds: 17:00/19:30
Dg: 17:00
Dll: 17:30
Dc: 18:15

1/ EL GRINCH
Dv Dll i Dm: 18:00/20:00
Ds: 16:00/18:00/20:00
Dg: 14:00/16:00/18:00/20:00
1/ EL GRINCH (3D)
Dg: 12:00
1/ MILLENIUM: LO QUE NO TE MATA
Dv i Ds: 22:00
1/ OVERLORD
Dg: 22:00
1/ LA NOCHE DE HALLOWEEN
Dll: 22:00
1/ INFILTRADO EN EL KKKLAN
Dm: 22:00
1/RALPH ROMPE INTERNET
Dc i Dj: 18:00/20:20

2/ BOHEMIAN RHAPSODY 
Dv Ds Dll: 17:05/19:40/22:20
Dg: 12:35/17:05/19:40/22:20
Dm: 17:05/22:20
2/ BOHEMIAN RHAPSODY (VOSE) 
Dm: 19.40
2/ EL CASCANUECES Y LOS CUATRO 
REINOS 
Dg: 15:050

3/ SUPERLOPEZ  
Dv a Dm: 17:15/19:25/21:50
3/ SMALLFOOT 
Dg: 13:00/15:00

4/ EL GRINCH
Dv  i Ds: 17:00/19:00/21:00
Dg: 13:00/15:00/17:00/19:00
Dll: 17:00/19:00
Dm: 17:00
4/ EL GRINCH (VOSE)
Dm: 19:00
4/ MALOS TIEMPOS EN EL ROYALE
Dg: 21:00
4/ VENOM
Dll: 21:00
4/ HA NACIDO UNA ESTRELLA
Dm: 21:00

5/ SUPERLOPEZ
Dv Dll i Dm: 18:25/20:35/22:45
Ds: 16:15/18:25/20:35/22:45
Dg: 12:00/14:05/16:15/18:25/20:35/22:45

6/ ANIMALES FANTASTICOS
Dv i Dll: 17:00/19:45/22:30
Ds: 16:45/19:30/22:15
Dg: 12:20/16:45/19:30/22:15
6/ ANIMALES FANTASTICOS (VOSE)
Dm: 19:45

7/ VIUDAS
Dv i Dll: 17:15/19:50/22:25
Ds: 16:45/19:20/22:35
Dg: 12:10/16:45/19:20/22:35
Dm: 17:15/22:25
7/ VIUDAS (VOSE)
Dm: 19:50

8/ DURANTE LA TORMENTA
Dv Dll i Dm: 17:05/19:40/22:15
Ds: 16:30/19:10/21:45
Dg: 12:00/16:30/19:10/21:45 

SALA AUDITORI

ANIMALES FANTASTICOS
Dv: 18:00
Ds:16:00/21:00
Dg:16:00/18:30
BOHEMIAN RHAPSODY
Ds:18:30
Dg:21:00

SALA PETITA

BOHEMIAN RHAPSODY
Ds: 20:30
Dg.: 20:45
SUPERLOPEZ
Dv: 18:30
Ds: 16:30/18:45
Dg.: 16:30/18:45/20:45

EL VIAJE DE NISHA  
Dg i Dj: 18:00
LA SOCIEDAD LITERARIA Y EL PAS-
TEL DE PIEL DE PATATA  
Dg i Dj: 19:40

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

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

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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07H00 · BON DIA!

10H00 · ESTACIÓ CENTRAL

13H00 · IGUALADA NOTÍCIES

13H30 · VARIS (Tertúlia esportiva, Tertúlia de societat, Compareixença, La Galeria i d’Interès Municipal)

14H00 · IGUALADA CAPITAL (repetició)

16H00 · TARDA D’ÈXITS (’La revolució dels pollastres’, dijous 18h00)

20H00 · IGUALADA NOTÍCIES

21H00 · 24, Espai 8, Subterrani, El Bosc dels Carnuts, 900 i Va de Swing

23H00 · INSOMNIA (de dilluns a dijous) DJ CRAZE (divendres)

00H00 · MÚSICA DE NIT

08H00 · IGUALADA CAPITAL

20H30 · VARIS (Tertúlia esportiva, Tertúlia de societat, Compareixença, La Galeria i d’Interès Municipal)

08H00 · I. CAPITAL CONCENTRAT

09H00 · IG. SOLIDÀRIA (dissabte)

10H00 · ESTACIÓ CENTRAL

13H00 · MILLENNIALS

15H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA

20H00 · TRANSMISSIÓ (dissabte)
PANTALLA COMPELTA (diumenge)

22H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA

00H00 · WE ARE THE ONES (dissabte)

01H00 · MÚSICA CAP DE SETMANA

21H00 · VA DE SWING (diumenge)



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Capacitat de fer mil feines pròpia del guàrdia civil del Túria / 2. Els 
temps que corren són la nostra. Típica ocurrència d’en Franz / 3. Cap de rata. Ses germanes 
a la llet i ells a la sopa. Xaval carregat de sucre / 4. Escassa idiosincràsia. Un de fora que ve 
per jugar. La primera de classe / 5. Tan bon orador com era i ara fa de guia. Segons com 
marco l’oli deixa solatge / 6. Dintre la cova. Quan fa entrar segons què se li veu el llautó / 7. 
Centre de propagació del centralisme iranià. Estrany reat, manipular l’aret / 8. Os de les ex-
tremitats cap enrere. Sant vingut d’orient amb ínfules de caixmir / 9. Quan la guineu el veu, 
un gos així, diu que és verda. Whisky marroquí / 10. Cremi de mala manera el monoterpè 
acíclic. Iogur amb pedigrí / 11. Boqueta de pinyó. Mulleri segons els ritus de la inversió. 
Amics de la Versió Original / 12. Mitja llesca. Cadellades nascudes al bosc / 13. Peça de 
vestir exclusiva per a nines. Tancada sense res davant, que si no fóra al riu.

VERTICALS: 1. Cavalls de bastos en mans d’en Iago. Esmicolo cafè tot llegint la col·lecció 
de 62 / 2. Òpera encara actual. Seguí un camí que no era el de la unió. Heus-la aquí / 3. 
Deduïble, el control de la tecnologia. Posseirien, si fessin com caldria / 4. Ficat sense cap 
ni peus. Al·lusius a la relació entre geografia i home. Centre de totes les enveges / 5. Me-
surar, ponderar i finalment apreciar. Bombetes made in Las Vegas / 6. Líder en audiència. 
Segmentaré per fer créixer bolets. Dels pecats que comet, nostro senyor se’n riu / 7. Ele-
ment per calmar els litigants. Estrip als tendons de l’escalador / 8. En definitiva, fa com el 
bon perdiguer. Travessem per la banda de baix / 9. De la nova al nuvi. Peixaré, alimentaré. 
Compàs central del vals / 10. Residus cremats i inaprofitables del forn de rajoles. Cançó de 
l’enfadós lisboeta / 11. Surten del casino en començar la inoperància. Tan artístiques que 
s’han llogat a la publicitat / 12. De tot Grècia, és on es gaudeixen les vistes més incompa-
rables. En matèria d’acer prou generosa.

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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Troba les 7 diferències per Cristina Homs

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com
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RESTAURANTS

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

Per publicitat a

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

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

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars

Elaboració

1. Laminem dos grans d’all i 
els posem en una cassola a ba-
llar amb oli d’oliva extra verge. 
Hi afegim uns grans de pebre 
negre aixafats.

2. Tallem a microbrunesa una 
ceba i un porro i els afegim a 
la cassola.
3. Fem un ram amb unes 
branques de farigola i orenga 
i l’afegim a la cassola. Reme-
nem i ho enrossim tot.

4. Netegem en un bol 400 g de 
fredolics.

5. Posem un pot amb 800 ml 
d’aigua mineral a escalfar.

6. Tallem els fredolics i els afe-
gim a la cassola. Els deixem 5 
minuts i anem remenant de 
tant en tant.

7. Posem al foc una paella amb 
un raig d’oli d’oliva extra verge 
i una cullerada de llard.

SOPA DE FREDOLICS

8.Tallem a daus una llesca de 
pa de motlle o qualsevol altre 
pa que tingui la molla densa i 
els fregim a la paella. Retirem 
l’excés d’oli en una safata amb 
paper absorbent i ho reser-
vem.

9. Afegim a la cassola l’aigua 
calenta i ho deixem a foc lent 
15 minuts.

10. Posem a escalfar un pot 
amb aigua mineral, sal i un 
raig de vinagre.

11. Piquem en un morter un 
grapat d’avellanes torrades i 
l’afegim a la sopa. Ho reme-
nem perquè s’integri.

12. Fem el remolí al pot d’ai-
gua, hi aboquem un ou per 
escaldar-lo i en tallem la coc-
ció en un bol amb aigua i gel. 
Repetim l’operació amb els 3 
altres ous.

13. Servim la sopa en un bol, 
hi afegim els crostons de pa, 
els ous, i uns brots d’anís.

Ingredients 
(per a 4 persones)

400 g de fredolics
4 ous
2 grans d’all
1 ceba
1 porro
1 llesca de pa de molla espessa
1 cullerada de llard
farigola
brots d’anís
pebre negre
avellanes torrades amb pell
oli d’oliva verge extra
orenga
vinagre



Desembre
30: Andreu; Justina.

1: Eloi; Edmon Campion i Robert Southwell; Naüm; Natàlia. 
2: Silvà; Bibiana; Elisa.

3: Francesc Xavier; Cassià; Sofonies; Magina  
4: Joan Damascè ; Bàrbara; Bernat; Ada.

5: Dalmau; Sabas; Guerau de Braga; Crispina 
6: Nicolau; Pere Pasqual; Fortià; Asel.la 

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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Rosa Rosich Jorba
Vídua de Josep Figueras Panedès

Igualada, novembre de 2018

Morí cristianament el passat diumenge dia  25 de novembre  a l'edat de 97 anys.
  A.C.S.

En record de

Els seus estimats:  filla, Ana Figueras Rosich vídua de Josep Llacuna; nets, 
Sílvia i Jordi; besnets, Aleix, Laura, Arnau i Aina; nebot carnal, Josep Bové; 
nebot polític, Pere Palomas i  familia tota, volen agrair les mostres de condol 
rebudes en l'acte de comiat que tingué lloc el passat dilluns  dia 26 de novembre 
a l'oratori de Funerària Anoia.

Funerària Anoia, S.L.

ESGLÉSIA / LA VEU 

La diada de santa Cecília, 
patrona de la música, 
fou viscuda amb mol-

ta intensitat en la seva festa 
litúrgica del dijous 22 de no-
vembre, per la Coral de Santa 
Maria. 
A les 8 del vespre a l’esglé-
sia parroquial de la Soledat 
se celebrà una missa cantada 
en honor de la santa, que fou 
presidida pel rector Mn. Josep 
Massana, i participada amb els 
cants de la Coral. 
A la cerimònia hi va assistir 
la regidora de Govern Obert 
i Ensenyaments Artístics, 
Maribel Cuadras, que estigué 
acompanyada del responsable 

de relacions públiques de la 
Coral, Alfons Ferrer.
El celebrant va posar de re-
lleu en la homilia la fermesa, 
liberalitat i amor dels màrtirs 
de tots els temps, que com 
Cecília va morir cantant i llo-
ant Déu. I feu memòria de les 
víctimes innocents de les per-
secucions religioses que s’han 
anat succeint en la història de 
la humanitat. Va parlar també 
dels valors del cant coral que 
suposen una convivència con-
tinuada a la recerca de l’har-
monia musical i de cada dia.
En aquesta ocasió, sota la di-
recció de Coni Torrents i amb 
l’acompanyament a l’orgue de 
Maite Torrents, s’interpretà en 
versió catalana i en primera 

La Coral de Santa Maria 
celebrà santa Cecília

Aquest matí ha mort, 
a l’edat de 75 anys, 
Francisco Pallarés 

Mula, per molts igualadins 
conegut com a “Paco el cec”, 
una persona molt estimada a 
Igualada i coneguda especi-
alment per dues de les seves 
facetes. La primera era la ven-
da de cupons que feia a causa 
d’una ceguera produïda per 
una meningitis que va patir 
als dos anys. Arrel de la ce-
guera, Paco Pallarés va anar a 
escoles d’Alacant amb 8 anys i 

de Madrid amb 12 per apren-
dre a llegir amb Braïlle i po-
der portar una millor vida tot 
i la ceguesa. Per altra banda, 
també era molt conegut per 
la seva vinculació amb Ràdio 
Igualada, on va estar-hi lligat 
des dels anys 60 fins a prin-
cipis dels 80, especialment en 
l’àmbit esportiu.
L’enterrament de Paco Palla-
rés serà demà divendres a les 
12 del migdia al tanatori mu-
nicipal d’Igualada.

audició, la missa del compo-
sitor espanyol Cristóbal Half-
fter. A l’ofertori es va cantar un 
motet del músic alemà Hein-
rich Shütz (s.XVII), a la co-
munió una polifonia d’Ireneu 
Segarra i per acabar l’Himne a 
santa Cecília de Lluís Romeu.
A continuació, desprès d’una 
fotografia de grup, a les escales 
del presbiteri, es va imposar el 
pin de la Coral a la nova can-
taire Pepita Casanellas i a la 
regidora Maribel Cuadras, en 
atenció a la seva disponibilitat 
envers la Coral.
Tot seguit, els cantaires es van 
reunir en un sopar de germa-
nor —dit també d’onomàsti-
ques—, organitzat per l’equip 
que presideix Elisabet Puñal.

Mor Paco Pallarès “el cec”

Aquest divendres 30 de no-
vembre comença aquesta no-
vena a la parròquia de la Sa-
grada Família, que s’estendrà 
fins al dia 8 de desembre, cada 
dia, amb els següents actes: a 
2/4 de 8 del vespre, Sant Ro-
sari. A les 8 del vespre, missa 

amb homilia mariana, pre-
dicada enguany per Mossèn 
Xavier Freixa, de la prelatura i 
col·laborador de la parròquia. 
Es cantaran els goigs a la Pu-
ríssima i l’himne igualadí a la 
Immaculada: Del poble igua-
ladí, sou vós l’Estel del Dia.

Novena a la Puríssima



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 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

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 Entrades
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GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades Yelmo Cines

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu  

Forfait Les Deus Entrades Museu del Traginer

      Entrades Teatre de l’Aurora Entrades Museu del tren

Bicicleta Val de xapa i pintura              Escalada

VICTÒRIA PONT /JORDI BERNADAS
JULIA ESCALANTE/ JORDI CLARAMUNT

PILAR BORRELLA FARRÈS

ANNA SINGLA RIBAS

ROSA PUJADÓ DIEGO GARCIA GASPES JOSEP GASSÓ VILA

ROSA Mª MORROS

JOSÉ LUÍS DOMÉNECH FERNANDEZ

             GEMMA SERCH/ QUERALT LLACUNA
Mª ANGELS MONLLOR /JULIÀN BORREGA

Les entrades del cinema Yelmo s’han de recollir a les oficines de la Veu*.

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i 

omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Entrades Teatre Aurora

Entrades Cine Ateneu Entrades Música de Butxaca

Bicicleta

Escalada

Entrades HoqueiForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 26/12/2018.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode 
d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades 
queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

IHC

JORDI PADRÓ CABEZA



              

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

·Equilibra el teu cos amb un 
massatge aportant-li benestar

Kiva espai de teràpies
c/Sant Simplici, 20 baixos

IGUALADA
info@kivaterapies.com 622102760

Dimarts a la tarda
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·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
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

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
PATROCINAT PER:

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

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 30:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DISSABTE  1:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIUMENGE 2: ADZET
Av. Barcelona, 9

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 3: SECANELL
Òdena, 84

DIMARTS 4: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMECRES 5: BAUSILI
Born, 23

DIJOUS 6: CASAS V.
Soledat, 119



                de Ramon Vallès, Pep Llovet i Lluís Cuadras /  
Associació de Petits Viticultors de la Conca d’Òdena
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“L’Anoia havia estat una de les 
comarques on més vi es produïa, 
comparable al Bages o Penedès”

Aquesta és la segona edició de la Festa del Vi Novell 
d’Òdena. Quina és la valoració que es fa de la primera?

Molt favorable, una resposta de la gent que d’alguna ma-
nera ens va desbordar, sobretot pel que fa al menjar, cosa que en la 
segona convocatòria solucionarem en escreix. Pensem que vindrà 
més gent que la primera edició amb ganes de tastar els nostres 
vins novells. Ja ens comencen a conèixer i tenim seguidors incon-
dicionals que portaran els seus amics. El boca a boca continua 
funcionant.   

Com funciona la Festa? Quan es fa?

Com l’any passat es farà en un local  fantàstic “El Local del Barri 
de Xauxa”, els vinaters que ho desitgin, presentaran els seus vins 
nous, acabats d’elaborar. La gent recollirà una copa de l’associació 
i podrà tastar qualsevol vi al preu d’un “xauxet”, un bitllet bescan-
viat al mateix local, corresponent a 1 €. Cada productor defensarà 
el seu vi, informant de les característiques, procedència, etc. 

Per poder beure s’ha de poder menjar, per tant hi haurà una barra 
carregada de “pinxos”.   Es fa el dia 14 de desembre, a partir de les 
20 hores. 

Hi ha només productors de la Conca d’Òdena, del conjunt de la 
comarca o també d’altres comarques?

En general els productors són de la Conca d’Òdena, i els vins 
també, tot i que hi pot haver algun vi elaborat a partir de raïm 
procedent d’altres zones de la comarca o d’altres comarques. Pen-
sem que la Conca d’Òdena havia sigut una potencia vitivinícola 
Catalunya.

La tradició vitícola de l’Anoia no és molt coneguda. N’hi ha his-
tòricament?

El nostre àmbit de treball és la Conca d’ Òdena, que és denomi-
nació d’origen Catalunya, en canvi d’altres poblacions de l’Anoia 
són denominació d’origen Penedès (Vallbona, Piera Masque-
fa, Santa Maria de Miralles, la Llacuna), aquests municipis de 
l’Anoia ja tenen un percentatge de vinya molt elevat. Podríem 
dir que hi ha les tres Anoies, l’Alta Anoia on domina el cereal, 
l’Anoia Central o Conca d’Òdena on hi han petites taques de 

vinya testimonials i l’Anoia Oriental amb vinya abundant de-
gut a la proximitat del Penedès.

L’Anoia havia sigut una de les comarques on es produïa més vi de 
Catalunya, comparable amb el Bages i el Penedès. Degut a la in-
dustrialització, bàsicament: tèxtil, pell i paper, s’abandona la vinya 
de la Conca per d’incertesa de la climatologia i la seguretat del sou 
periòdic que rep l’obrer, fins llavors pagès. 

Com son els vins anoiencs?

L’Anoia té diferents microclimes que conformen la personalitat 
dels vins, no és el mateix un vi produït a la Llacuna que a Masque-
fa o a Òdena. Temperatures, boires matinals, alçària o la marina-
da, donen un caràcter diferent al vi de cada zona, això sense tenir 
en compte la varietat del raïm o l’antiguitat de la vinya. Pensem 
que hi ha membres de l’associació que cuiden vinyes que tenen 
més de cent anys. Els vins de la Conca d’ Òdena en general són 
potents, de més graduació, esquerps, sobretot per la varietat Su-
moll. És clar que el tema del vi és complex i dependrà molt de la 
forma com s’elabora.  

Destaquen els produïts a la frontera amb el Penedès? El Celler 
Mas dels Clavers, per exemple, ha col·locat sis vins a la Guia de 
Vins de Catalunya, que en destaca els millors del país...

Mas dels Clavers han jugat fort i han tret uns bons vins, ben ela-
borats i amb una bona promoció, també Can Feixes fa molts anys 
que tenen un bon producte.

De tota manera a la Conca, modestament els últims anys, traiem  
uns vins prou dignes que no tenen res a envejar a la majoria de 
comercials. Els vins que elaborem tenen un valor afegit: no por-
ten additius per “arreglar el vi” i amb una quantitat molt baixa de 
sulfits.   

La Festa l’organitzeu des de l’Associació de Petits Viticultors de 
la Conca d’Òdena. Quan es funda aquesta associació?

Oficialment es funda l’agost de 2014, però ja feia uns anys que ens 
trobàvem uns quants romàntics, almenys un cop a l’any en un so-
par, on tastàvem els nostres vins. Cada any érem més i les trobades 
eren més freqüents i d’una forma natural vàrem decidir crear una 

entitat jurídica, per tal de fer alguna cosa més. 

Quin és el seu objectiu? Entenc que va més enllà de l’organitza-
ció de la Festa del Vi Novell, oi?

L’objectiu principal és que la Conca d’Òdena tingui un pes especí-
fic dintre el món vitivinícola a Catalunya. 

En els nostres estatuts ja consten uns punts bastant ambiciosos: 

Fer un cens de vinyes existents a la Conca; estudiar i potenciar les 
varietats autòctones, com poden ser el Sumoll o el Carregarucs; 
Protegir les vinyes velles evitant que les arrenquin; promoure la 
col·laboració entre els petits viticultors que hi ha a l’àrea geogràfica 
de la Conca d’ Òdena; regularitzar les vinyes dels associats; actuar 
d’interlocutor davant de les administracions públiques; promou-
re la formació dels associats; promoure les bones pràctiques a la 
vinya, respectant el medi ambient, evitant herbicides i els tracta-
ment sistèmics...

Per suposat oferir uns bons vins, sense additius, amb pocs sulfits, 
intentant extreure la personalitat de cada varietat i tros de terra 
secanera de la Conca. 

Què es pot fer per promocionar més els vins d’aquí?

Amb la Festa del vi Novell del 14 de desembre ja ho estem fent, 
però no ni ha prou, hem de pujar un graó més, legalitzant amb nú-
mero de registre els vins, amb etiquetes suggeridores i atractives, 
que plasmin la personalitat del vi, el seu origen, remarcant que es 
de la Conca d’ Òdena i oferir-lo els establiments de proximitat.

Es tracta de treure vins diferents, ben fets. Si la gent hi creu, tota la 
resta ve sola, qui sap si d’aquí pocs anys tenim una bona puntuació 
Parker o estem a la Guia de Vins de Catalunya.

Marc Vergés @marcverges8

 

El Zoom, Festival Internacional de Ficció Televisiva i Formats ha estat un èxit i la cerimònia de lliurament de premis ha tingut un 
gran ressò mediàtic. Alguns ho atribueixen gestions “especials” i la incorporació dels Premis Zoom de Formats de TV, que no té res 
a veure amb les produccions de la ficció, però que resulten molt populars, com el premi al Format Consolidat, per a “Polònia” i el 
de Millor Conducció de programa, per a Laura Rosel de “Preguntes Freqüents” ambdós de TV3. També pel lliurament dels Premis 
d’Honor que ja s’havien donat a conèixer a la periodista Mercedes Milà i la cadena ARTE. Això va fer que alguns diguessin que es 
perdia l’essència del Zoom. Però la qualitat del film guanyador a la millor pel·lícula, “Le temps des égarés” (França, 2017), el Auguri 
Sita Murt per a l’actriu Candela Serrat, el premi D.O. Catalunya a la Millor Producció Catalana, per a “La dona del segle”, el del Jurat 
(patrocinat per Ultramagic Balloons) per a “Yo no soy esa”, i el premi del Públic (patrocinat per Filmin) per a “La Libertaria” van fer 
que tothom acabés satisfet i il·lusionat per a properes edicions. Diuen que “Igualada és al mapa”

Plaça de la Creu, 2, Igualada
www.finquesrambles.com

Tel. 93 803 43 40

CAL FONT
Ja pots visitar els pisos 
totalment acabats 
Habitatges de 3 i 4 habitacions, a 
partir de 186.300 € amb pàrquing i 
traster inclòs. Habitatges exclusius 
al centre d’Igualada.

Visita’ls sense cap compromís! 

ÚLTIMS PISOS EN VENDA


