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rams, decoracions florals, 

flor natural i artificial
bodes i detalls per regalar

Mercat Masuca - Igualada  Parades 14-15 Ext. Tel. 667 265 705

La Doma Natural
La doma natural és la més antiga de totes. És amb l’amor, el llenguatge i el lideratge, que la persona pot entrar al cor i a la forma de pensar d’un cavall. 
Aquesta tècnica que té avui dia moltes variants, és la millor manera d’aconseguir una relació de confiança, entesa i equilibri amb l’animal. Té com a 
objectiu principal conservar la seva dignitat, treballar la confiança en sí mateix, i la voluntat que ens pugui oferir el millor que té. L’home ha de ser 
el líder que ell necessita, respectant les seves necessitats fonamentals.

 El mètode d’en Pat Parelli 

L’americà Pat Parelli, va revolucionar el món del cavall al 1982, quan va 
introduir el mètode “Parelli Natural Horsemanship” una filosofia, un con-
cepte i un programa de doma natural que s’ha presentat en més de 27 
països, i que compta ja amb diferents professionals que l’apliquen.

El programa de Parelli es centra en la formació de les persones basada en 
el comportament del cavall (donant molta importància a la comunicació 
no verbal), i a potenciar les habilitats de les persones, reconeixent que el 
treball d’un “horsemanship” és seguir aprenent durant tota la vida.

Els cavalls estableixen les seves relacions d’amistat i dominància jugant, 
per això Parelli treballa amb el mètode els “7 jocs”. El cavall que guanya 
conscientment els set jocs es converteix en el líder. Nosaltres els homes, 
necessitem aprendre com convertir-nos en el líder utilitzant les estratègi-
es que fan servir els cavalls, sense la força, l’agressió o la intimidació. Els 
cavalls busquen líders naturals i sota un lideratge positiu perden la por i 
responen molt millor.

La diferència entre el mètode natural i els mètodes tradicionals és que el 
primer està basat en què l’amo entengui al seu cavall. Saber què el motiva, 
què l’espanta, què li ofereix plaer i com es desenvolupa en el seu ambient 
natural.

Parelli Natural Horsemanship està basat en el respecte i amor pels cavalls, 
entenent la seva naturalesa i la seva psicologia. Fa servir l’amor, el llen-
guatge i el lideratge com a ajuda per al desenvolupament d’un veritable 
binomi.

 Quan estiguis entre cavalls, fes com ells... 
 així van néixer els “7 jocs”

Per poder comunicar-te amb els cavalls, necessites un llenguatge que ells 
entenguin. PAT va observar a l’inici de la seva carrera, que els cavalls uti-
litzen formes de pressió constant (amb les dents) o pressió rítmica (amb 
els peus) per moure’s els uns amb els altres, i passen gran part del seu 
temps acariciant-se i rascant-se entre ells. Com a resultat de l’observació, 
PAT va definir aquests set jocs. No només els cavalls immediatament van 
comprendre els jocs, sinó que a més es van mostrar més receptius a la seva 
influència, més tranquils i amb més confiança.

 Per què els diem Jocs?

És una manera de recordar que cal que l’aprenentatge sigui divertit per 
ambdós, persona i cavall. Per crear la millor amistat possible amb els 
nostres cavalls, necessitem gaudir i buscar la interacció amb nosaltres. 
Així que encara que soni inusual, mantenir una actitud adequada és 
essencial per a l’èxit.



Els Tres Tombs, a la Rambla, l’any passat. Foto: Joan Solé-AI

En llibertat el detingut a Igualada 
en l’operació contra el gihadisme

  Pàgina 35

Els Mossos van detenir de matinada 
un home que viu en un edifici de 
tres plantes al carrer del Rec

Segons la Policia, no es tractaria de 
cap membre “important” de la 
cèl·lula a favor d’Estat Eslàmic

Històric 
resultat de 
l’odenenc 
Àlex Haro 
al ral·li 
Dakar

El Russian 
Classical Ballet,  
diumenge 
l’Ateneu

  Pàgina 11

  Pàgines 8-9-10

Diumenge, 
Tres Tombs
El proper diumenge tindrà 
lloc la 197a edició dels Tres 
Tombs a Igualada, l’eix cen-
tral de les festes de Sant An-
toni Abat i de l’Antic Gremi 
de Traginers a la capital de 
l’Anoia. 200 cavalls i 60 car-
ruatges hi prendran part.

  Pàgina 43

Imatge de l’operatiu de dimecres contra membres d’una presumpta cèl.lula gihadista a Barcelona i Igualada. Foto: EFE
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Torna a moure’s 
el circ polític 
de Vilanova del 
Camí

  Pàgina 23

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

El millor 
pèl·let 
certificat

Gamma estufes pèl·let 
des de 795 € IVA inclòs

VILANOVA DEL C. 
93 806 02 40

 CALAF 93 869 87 50 



L’EDITORIAL

197 anys de Tres Tombs
D iumenge arriba l’acte culminant de 

la 197 edició de la Festa Patronal de 
l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, 
una tradició que no és genuïna de la 

ciutat, però que és considerada Festa Tradicional 
d’Interès Nacional i també d’Interès Turístic a ni-
vell de tota Espanya. Unes consideracions que, 
malauradament, no la 
fan prou coneguda en 
algunes ocasions pels 
grans mitjans del país, 
que prefereixen insis-
tentment, any rere any, 
dirigir l’atenció a d’al-
tres poblacions en les 
quals la festa té menys 
interès, menys història 
i menys estima popular 
que la nostra. 
Igualada l’única ciutat
on des 1822 es celebra sense interrupció la festa, i 
aquest és un mèrit de moltes generacions d’igua-
ladins que han sabut mantenir-la i estimar-la. En-
cara hi ha molta gent que recorda la corrua de 
carros amb el cavall o la mula lligada pel ronsal 
al carrer de la Indústria quan es feia mercat a la 
plaça dels Porcs. Avui sols són el testimoniatge 

d’una gent que saben del valor de la tradició i que 
reivindiquen la seva història com un exemple de 
les noves generacions. Es tracta d’un ingent tre-
ball de retrobar carruatges i animals per recupe-
rar temps passats, o de recuperar-ne, com passarà 
aquest any amb el “carro de les botes”. Els seus va-
lors, les seves dificultats i la paciència en mostrar 

al jovent l’abnegació i 
la capacitat que calia 
desplegar en èpoques 
passades per fer co-
ses avui són aparent-
ment trivials, tenen 
una riquesa intrínse-
ca que és d’admirar. 
La cercavila dels to-
nis, com la coneixen 
molts igualadins, 
segueix el camí cap 
als dos segles de 

vida, que arribaran el 2022. Serà llavors moment 
d’una gran festa, com és mereixen els nostres Tres 
Tombs. Mentrestant, admirem el pas dels carros, 
dels cavalls, dels genets, també com una demos-
tració no tan sols de l’estima pels vells oficis, sinó 
també cap al món animal. 
Visca els Tres Tombs i per molts anys més! 

La cercavila dels tonis, com la 
coneixen els igualadins, segueix 

el camí cap als dos segles de 
vida, que arribaran el 2022. Serà 
llavors moment d’una gran festa.
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Carles Puigdemont, expresident de 
la Generalitat, es va referir a la ne-
gociació dels pressupostos dient “No 
estem en una escenari de negocia-
ció de partides pressupostàries amb 
la participació del partits catalans, 
parlem d’una resolució política a un 
conflicte polític, això no va de par-
tides pressupostàries concretes sinó, 
de drets fonamentals que s’estan vio-
lant com el dret a l’autodeterminació 
i el dret dels catalans a poder votar 
lliurement i decidir el seu futur i 
aquí no hi ha cap novetat.”

Pere Aragonès, vicepresident de la 
Generalitat, després de la reunió que 
ERC va fer a Ginebra, va declarar “el 
contingut dels pressupostos cone-
gut són filtracions interessades pel 

govern de l’Estat. En aquest sentit, 
ERC es posicionarà quan conegui 
el contingut concret dels comptes.  
Si aquests pressupostos són, com 
planteja el president Pedro Sánchez, 
la segona volta de la moció de cen-
sura, hi ha d’haver motius suficients 
per votar-hi a favor.”

Miquel Iceta, secretari del PSC, 
ha insistit en la necessitat que l’in-
dependentisme validi els pressu-
postos: “Revertirem les polítiques 
d’austeritat amb els nous pressupos-
tos contra unes polítiques socials 
injustes i davant d’aquesta opor-
tunitat per millorar la vida de les 
classes més desafavorides el no és 
impossible.”

Pedro Sánchez, president del go-
vern espanyol, ha declarat que “ex-
hauriré la legislatura encara que no 
rebi l’aval als pressupostos. Que es-
perin asseguts Rivera i Casado, que 
fins al 2020 governarem.”

Julio Corrochano, antic cap de 
seguretat del BBVA, ha reconegut 
haver contractat a Rafael Redon-
do, soci del comisari José Manuel 
Villarejo, per “saber qui estava al 

darrera de l’operació Sacyr que volia 
controlar el banc” i així es va espiar 
a nombrosos polítics, alts càrrecs i 
periodistes.

Jordi Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural, en presó preventiva a la 
presó de Lledoners (Barcelona), con-
sidera que “Qui ha de respondre per 
la violència que hi ha hagut a Cata-
lunya és el rei d’Espanya, perquè no-
més l’han exercit els poders de l’Es-
tat. És Felip VI qui hauria d’asseure’s 
al banc dels acusats” i s’ha mostrat 
convençut que el judici “obligarà 
l’Estat a asseure’s en una mesa de ne-
gociació política” i ha afegit: “No serà 
el final de res. Les nostres sentències 
seran les seves condemnes.”

Bernat Pegueroles, va recollir la 
Medalla d’Or de la Generalitat en 
nom de la seva esposa,  Carme For-
cadell, presidenta del Parlament em-
presonada a Mas d’Enric, que feia 
pocs dies havia escrit una carta on 
deia “Intento ajudar les altres inter-
nes, ensenyant el valor de compartir 
i de treballar en equip, parlant-los 
d’autoestima i creixement. No sé si 
me’n surto, però ho intento una ve-
gada i una altra”. 

L’habitatge, 
un dret o un 
negoci?

Ha de passar un accident com el del dia 
5 de gener al barri de Sant Roc a Bada-
lona perquè els mitjans de comunicació 
parlin d’una situació que preocupa i que 
mostra fins on pot arribar la precarietat i 
la pobresa. Sorprèn, però, com es desvia 
l’atenció i es parla de pobresa energètica 
quan el problema real és l’augment de les 
situacions d’ocupació i d’habitatge pre-
cari com a conseqüència de la pobresa 
real.
No és pobresa energètica, és pobresa i 
necessitat d’habitatge
Els qui treballem amb col·lectius vulne-
rables ens adonem que cada cop hi ha 
més persones i famílies que recorren a 
l’ocupació d’un habitatge per viure. Tam-
bé sabem  que l’ocupació no és la solució, 
i que al voltant dels pisos ocupats hi ha 
una problemàtica greu de mercadeig i 
màfies a més dels riscos per la manipu-
lació de les instal·lacions, problemes de 
relació amb els veïns, inestabilitat, etc.
No estem d’acord amb l’ocupació, però 
no trobem cap resposta a les situacions 
concretes que se’ns presenten, ja que no 
hi ha  habitatges a un preu assequible als 
nivell dels ingressos de moltes famílies.
Les ocupacions són la conseqüència de 
la gasiveria i la inhumanitat de les en-
titats financeres, de les immobiliàries 
especuladores i dels fons voltors
Ens sorprèn que no es parli d’aquest 
problema en els mitjans de comunica-
ció, i possiblement és perquè si se’n par-
la s’han d’analitzar les causes, i aquestes  
són entre altres, l’abús de la banca que ha 
portat al desnonament  deixant moltes 
famílies sense casa i moltes cases buides, 
la falta d’habitatge social i, en definitiva, 
l’haver considerat l’habitatge com una 
font de riquesa i negoci en lloc d’un dret 
bàsic i fonamental de totes les persones.
“Housing First”, “ningú sense clau”
Les entitats directament implicades en 
l’acompanyament a persones en risc 
d’exclusió sabem que és molt difícil o 
impossible començar cap procés d’in-
corporació al treball i a la formació, si 
primer no es té assegurat un lloc on viu-
re amb dignitat. És per això que creiem 
que cal denunciar la situacions d’especu-
lació i forçar el lliurament i la incorpora-
ció dels pisos buits per a lloguer,  ja sigui 
a través de l’administració pública o a 
través d’entitats del tercer sector. I sobre-
tot cal que les administracions legislin 
amb urgència i arbitrin les mesures per 
revertir aquesta situació i per protegir 
un dret fonamental, pas imprescindible 
per avançar en la disminució de la pre-
carietat i la pobresa.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

CONSELL DE CÀRITAS ARXIPRESTAL 
ANOIA SEGARRA



Fa pocs dies vaig tenir l’oportunitat de 
visitar a l’Oriol Junqueras a la pre-
só de Lledoners. És d’aquelles coses 
que mai m’hagués imaginat fer, de la 

mateixa manera que molts ciutadans d’aquest 
país estem fent coses que per culpa de la re-
pressió de l’estat Espanyol mai en haguéssim 
imaginat que faríem.
El dia de la visita va ser emocionalment molt 
intens, unes hores prèvies que no oblidaré 
mai, de sensacions contradictòries i alhora 
d’orgull sabent que tenim el lideratge d’una 
persona que, malgrat la situació que està vi-
vint té les idees clares, l’objectiu definit i una 
força gegantina per combatre la repressió 
d’un estat implacable.
Arribo a Lledoners i s’hi respira solitud, si-
lenci. Passem els pertinents controls de segu-
retat, amb una fredor que em recorria l’espi-
nada. Entrem. Passadissos llargs, portes que 
s’obren i es tanquen perfectament sincronit-
zades, folrades amb barrots i amb un so es-
trident. Creuem el pati, sensació de pel·lícula, 
de ciència-ficció. Tant de bo. Passem un pas-
sadís i apareix un cel clar, i més silenci. En-
trem a una sala. Una taula i cadires. Res més. 
Sensació d’un espai fred i desgelat pensats per 
anul·lar la personalitat i el pensament. Fet 
perquè no t’hi puguis sentir còmode ni tan 
sols quan t’hi acostumes. 
Arriba l’Oriol, fort i somrient. De cop, amb 
aquella veu forta i clara, tota la sensació an-
terior s’esvaeix, l’espai s’omple d’energia, de 
personalitat, de força. Ens abracem. Comen-
ça explicant el seu dia a dia, la rutina, la seva 
adaptació a la dura realitat de la presó però 

sense planys ni lamentacions. No s’hi vol 
entretenir, passem a parlar de feina. El noto 
amb ganes de parlar del país, d’Igualada, 
del futur. Parlem del moment polític actual, 
d’allò que ell creu que s’ha fet bé i d’allò que 
no s’ha fet tan bé. De què cal fer i de com 
hem d’avançar. També de com encaren un 
judici que saben com acabarà. I amb passió 
explica les oportunitats que oferiran les elec-
cions locals i sobretot europees.
Remarca amb èmfasi que cal treballar als 
municipis per tenir el màxim d’alcaldes i 
alcaldesses republicanes, la molta feina que 
queda per fer als municipis, amb els entorns 
propers a cadascun de nosaltres, i del poc so-
roll que ens convé a tots sobre allò que no 
podem controlar. Treball proper, cadascú en 
el seu petit entorn. Treball de formigueta per 
un objectiu clar. Municipis republicans per 
desplegar polítiques republicanes que ajudin 
a l’objectiu final: la República.
Personalment els vaig veure forts... durant 
una estona també va venir en Raül Romeva. 
Anímicament amb el cap molt clar. Consci-
ents de la venjança que els ha tocat viure i 
alhora esperançats. Esperançats que el seu 
“sacrifici” serveixi per fer passes endavant. 
Crec que la millor manera d’explicar la visita 
és reproduir el que em van dir: “Si ens tenen 
tancats, és que poc o molt els fem por. I si els 
fem por, és que tan malament no hem fet les 
coses”. “Dues coses tenim clares. La primera, 
que tard o d’hora sortirem, i la segona que 
quan sortim serem més forts que quan vàrem 
entrar. La incògnita és quan temps tardarem 
a sortir i quant més forts serem al sortir. I 

això, depèn en gran mesura del que faci ca-
dascun dels ciutadans del nostre país en els 
seus petits entorns”. 
La conversa s’allarga més de dues hores. Te-
nen el país absolutament al cap, cadascun dels 
seus racons, cada pam. Una lucidesa admira-
ble i un domini que colpeix. Igualada també: 
“Enric, sortiu al carrer, parleu amb tothom, 
amb la gent, organitzacions, empresaris, en-
titats... amb absolutament tothom. Amb els 
propers i amb els més allunyats. Expliqueu 
que un país millor és possible, que una ciutat 
millor és possible. Que amb polítiques repu-
blicanes podem millorar la vida de la gent, 
que aquest és el gran anhel i que l’hem de 
construir entre tots”.
S’acaba el temps. És l’hora de fer el recompte 
a la cel·la, un per un, i després a sopar. En 
Romeva ja fa estona que ha marxat perquè 
li tocava torn de neteja. Sortim de la sala, 
arribem al control. L’última abraçada. Les 
últimes paraules i indicacions: “truca aquell, 
parla amb aquell altre. Digues que estic bé, 
fort. Que estimo a tothom”. I creieu-me que 
allà dins, a Lledoners, una maleïda presó, 
això d’”estimar a tothom” pren més força que 
mai. 
Ens separem, ell cap al mòdul i nosaltres cap 
a la sortida. Altre cop i de cop, de nou sensa-
ció de fredor, de portes, de passes arrossega-
des, de murs buits, de silenci i deixant enrere 
a homes de pau i pacífics, amb família i amb 
una dignitat que els qui els han tancat no tin-
dran mai. I malgrat tot, optimistes. Com diu 
sovint l’Oriol, som el fruit de moltes derrotes, 
però som la llavor de totes les victòries.  
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Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Més de 40 anys 
al servei de la construcció

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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ENRIC CONILL, 
candidat a l’alcaldia d’Igualada per ERC

Visita a Oriol Junqueras 
a la presó de Lledoners

 Creus que és necessari construir un polígon a 
Can Morera?

 Sí 9,5%  No 90,5%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA

Diumenge, des de fa 197 anys, Igualada tornarà a viure la festa dels 
Tres Tombs gràcies a la feina incansable del Gremi dels Tonis que 
treballen per mantenir aquesta festa tan tradicional.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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Una ciutat, posem el cas, 
Igualada, està compos-
ta per un grup nom-
brós de famílies. Cada 

unitat familiar, té unes despeses, i 
a la vegada és bo tenir un control 
d’aquestes.

Hi ha despeses que són bàsiques, imprescindibles, 
necessàries, VITALS!!!.
Cal menjar cada dia, i com a mínim fer tres àpats. 
Per tant, dins del control de despeses dels aliments 
bàsics, només tenim una eina: escollir entre l’ofer-
ta dels diferents establiments que tenim a la nostra 
disposició, i adquirir allò que per preu i qualitat 
s’ajusti al nostres gustos i/o butxaca.
És molt probable que a la nostra ciutat hi hagi fa-
mílies que tinguin greus dificultats per accedir a 
les necessitats bàsiques d’alimentació. La majoria 
de famílies, per sort, assoleixen els objectius d’ali-
mentació sense dificultats.
Dins del ventall de despeses d’una família, n’hi 
ha de moltes menes. Des de les imprescindibles i 
vitals, passant per les raonablement importants, i 
acabant en els capritxos. Podem malgastar l’aigua 
mentre fem us de la dutxa, podem tenir la nostra 
llar a 25 graus i anar en màniga curta a ple hivern 
en comptes de 21 confortables graus; podem cre-
mar benzina per anar amb cotxe a comprar el pa 
a la cantonada o anar-hi a peu i fer salut i medi 
ambient. Sobre tot això, podem tenir un control 
per ajustar les factures que més tard haurem de 
pagar. I cadascú es lliure d’arribar fins allà on la 
seva responsabilitat el porti.
I per acabar, tenim aquelles despeses que ens ve-
nen imposades, i que a poca gent o ningú agraden. 
No perquè no siguin importants i necessàries, que 
també ho són, sinó perquè aquell que ens les im-
posa, en fa un ús abusiu quan ens ho demana (exi-
geix), i un us dubtós quan els utilitza.
Aquestes despeses s’anomenen IMPOSTOS. Us 
sona aquesta paraula? Ja ho crec que sí. Fins i tot 
hi ha qui hi somia, especialment quan s’apropen 
les dates de fer-los efectius.
Igualada, la nostra ciutat, té impostos, com totes 
les ciutats. A totes les ciutats, les famílies, els ciu-
tadans paguen els impostos. Però, i després, què?. 
Aquesta és la qüestió que a tots ens preocupa. Que 

fan els nostres polítics amb els nostres diners? On 
van a parar els diners que es recapten a Igualada 
amb l’impost de l’IBI, un impost abusiu i excessiu, 
que supera per molt a grans ciutats que tenen ren-
des per capita molt més altes que la que té Igua-
lada.
Sentim parlar de països, especialment cap el nord 
d’Europa, on es paguen impostos elevadíssims, i 
els seus ciutadans no s’exclamen. Fins i tot ho tro-
ben, no només necessari, si no just i convenient.
Aleshores, què ens passa aquí, que sempre ens ex-
clamem. Doncs que allò que rebem a canvi del que 
paguem no està proporcionat, i que el nostre ajun-
tament, a ulls dels ciutadans, no fa un control de 
despeses ajustat a la situació actual.
Si al principi deia que dins d’una família, cal un 
control de despeses, dins d’una ciutat, que no es 
altra cosa que un grup de famílies i que el diners 
que gestiona el nostre ajuntament surten de les 
butxaques de les famílies que componen la ciutat, 
també hauria de fer el mateix.
L’exemple més recent és la pista de gel i el tobo-
gan que s’ha instal.lat per les festes de Nadal a Cal 
Font. Això, com tot, té un cost, i en aquest cas, 
molt elevat. I a més a més, està dins de la categoria 
de despeses “capritxoses”.
Per tant, és una irresponsabilitat malgastar els 
diners que es recapten dels ciutadans. Probable-
ment, molts de nosaltres preferiríem que els im-
postos fossin més baixos abans que llençar els 
diners en “capritxos” que ens podríem estalviar.
Altra cosa fora que aquesta instal·lació de gel do-
nés uns beneficis a la ciutat d’Igualada. És a dir, que 
després de pagar 75.000€ dels nostres diners per 
posar en marxa aquesta infraestructura, aquesta, 
mitjançant la venda dels tiquets, propaganda a les 
tanques, afluència de ciutadans d’altres llocs de la 
comarca que fessin despesa a la nostra ciutat etc, 
donés uns beneficis superiors als 75.000€ que A 
TOTS ens ha costat aquesta pista de gel i tobogan.
Tant de bo fos així, per que aleshores, el nostre 
ajuntament hauria de repercutir aquests guanys 
en les nostres butxaques i el nostre benestar, però 
dubto molt que així sigui.
Bon any a tots, i salut per seguir treballant per po-
der pagar els impostos.

JOSEP M. CARRERAS

Feixisme avui

Per desgràcia, tornen a ser 
d’ús comú paraules i con-
ceptes que crèiem superats 
en la societat europea i que 

passarien a formar part definitiva-
ment del patrimoni històric del segle 
XX. Però no és així i en molts països 

d’Europa reneixen actituds i ideologies de caire autori-
tari que poden posar en perill la democràcia, els drets 
individuals i col·lectius i la convivència.
Sense anar més lluny, els nacionalistes catalans sovint 
som titllats de supremacistes, nazis, feixistes, xenò-
fobs... unes “floretes” que només poden ser fruit de la 
ignorància o de la mala fe. O de totes dues coses alhora. 
En canvi, si per una cosa s’ha distingit Catalunya ja des 
dels seus inicis és precisament pel fet de ser una barre-
ja d’ètnies, religions i races. Aquí han conviscut jueus, 
àrabs, francesos, castellans, i darrerament immigrants 
procedents d’arreu del món. La societat catalana els ha 
acollit i no s’han produït fenòmens remarcables de cai-
re racista. Per això les acusacions que provenen de par-
tits com PP, Ciutadans o Vox són inadmissibles.
El feixisme té unes característiques pròpies que con-
vindria analitzar abans d’aplicar-les a una societat i així 
veurem quins partits defensen idees totalitàries a l’estat 
espanyol.
En primer lloc, el feixisme es basa en una concepció 
jeràrquica de la societat. Una minoria molt poderosa –
política i econòmica- predomina per damunt del comú 
dels ciutadans. Aquests veuen els seus drets individuals 
supeditats als interessos de l’estat. Una altra caracterís-
tica del feixisme és la imposició per la força d’un estat 
fort i unitari. Per això es persegueix la dissidència, s’in-
terpreten les lleis segons els convé i els líders opositors 
són acusats de “traïdors a la pàtria”. Cal fer notar també 
el control dels mitjans de comunicació per part de l’estat 
i la pèrdua de drets democràtics com la llibertat d’ex-
pressió i de manifestació.
En el cas de l’estat espanyol aquestes característiques 
són tamisades, però no per això menys efectives. Les 
llibertats públiques han estat degudament retallades de 
manera que, tot i mantenir l’aparença democràtica, en 
realitat estan sota el control de l’estat. Només cal veure 
la tergiversació dels fets de l’1-O. 
Assistim a la renaixença d’unes ideologies que neguen 
els principis que ens han regit des de la revolució Fran-
cesa i que voldrien sotmetre’ns altra vegada i conver-
tir-nos de ciutadans en súbdits.

RAMON VALLÈS

Impostos. Com llençar els diners dels ciutadans
@ramonvalles1966
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Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es

VEHICLES
D’OCASIÓ

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY BENZINA 
ANY: 2018   PREU: 6.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 112€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA 
ANY: 2018     PREU: 10.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 170€/MES

TOYOTA AURIS 140H FEEL HYBRID 
ANY: 2018  
PREU: 15.900€

TOYOTA CHR ADVANCE HYBRID 
ANY: 2018  
PREU: 21.900€ 

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE BENZINA 
ANY: 2018     PREU: 7.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 100H ACTIVE HYBRID 
ANY: 2018     PREU: 12.400€  
FINANÇAMENT: DES DE 193€/MES

TOYOTA AVENSIS 150D ADVANCE 
ANY: 2017  
PREU: 13.900€ 

TOYOTA VERSO 130 ADVANCE BENZINA 
ANY: 2018  
PREU: 15.900€ 

TOYOTA YARIS 70 CITY BENZINA 
ANY: 2018     PREU: 8.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 138€/MES

TOYOTA AURIS 120T ACTIVE BENZINA 
ANY: 2018     PREU: 12.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 201€/MES 

TOYOTA AVENSIS TS 150D ADVANCE
 ANY: 2017  
PREU: 14.900€ 

TOYOTA RAV4 200H ADVANCE HYBRID 
ANY: 2018  
PREU: 24.900€ 



Aquesta setmana hem 
vist la violació dels 
drets fonamentals de 
setze persones. Dos 

alcaldes –de Verges i Celrà- un 
fotoperiodista i tretze joves ac-
tivistes catalans que són investi-

gats –diuen- per la seva presumpta participació 
en l’ocupació de vies de tren el dia 1 d’octubre del 
2018 a l’estació de l’AVE de Girona.
Aquestes detencions es varen produir sense or-
dre judicial i es perllongaren durant tot el dia, 
sotmetent als detinguts a diferents formes de 
tortura psicològica, incomunicació, insults i 
-en almenys un cas- lesions corporals. Al final 
del dia, quan eren posats en llibertat, els justi-
ficaven la detenció “para poder notificarles que 
están siendo investigados por desórdenes públi-
cos”. Segons sembla, l’operació va ser ordenada 
des de Madrid, coordinada des d’una comissaria 
de Barcelona i executada íntegrament a Girona. 
(Tal vegada sigui per justificar que el cas passi a 
l’Audiència Nacional?)
Quan en Benet Salellas, l’advocat de l’alcalde de 
Verges, va arribar a la comissaria de la Policia 
Nacional a Girona, li va ser prohibida l’entrada 
“por hablar en catalán”, segons li va dir l’agent de 
la porta. 
Legalment parlant, no és possible que agents de la 
Policia Nacional Española, procedeixin a detenir 
persones investigades per presumptes aldarulls 
públics, ja que aquesta competència és exclusiva 
a Catalunya dels Mossos d’Esquadra. Tampoc és 
legal que, podent enviar-los una citació escrita, 
s’hagi de fer un desplegament d’agents de paisà 
i amb passamuntanyes i procedir a l’emmanilla-
ment i detenció dels investigats. 

Com és possible que vint-i-quatre hores després 
dels fets, la delegada del govern a Catalunya, la 
socialista Teresa Cunillera, no havia badat boca?. 
Crec que el govern ja no domina ni la policia, ni 
la judicatura.
Els aparells de l’Estat, el que coneixem com a cla-
vegueres de l’Estat, s’ha erigit com a guardià de 
“las esencias patrias” i amb l’excusa de la unitat 
d’Espanya, no dubta a violar tots els drets civils 
que calgui, per tal de fer por a la ciutadania. No 
dubta en fabricar relats de violència, dossiers fal-
sos sobre polítics catalans honestos, ni en deso-
beir als legítims representants del poble, elegits 
democràticament.
No sé on ens portarà aquesta deriva antidemo-
cràtica d’Espanya. El que tinc clar és que cada 
dia em sento més desvinculat d’un Estat corrup-
te que té com a màxima preocupació cosir-me a 
impostos, prohibicions i amenaces.
Felipe González va crear els GAL, Aznar va in-
ventar la Ley de Partidos, Zapatero no va depu-
rar res i Rajoy va atiar la judicatura contra Ca-
talunya. 
Ara a veure qui és el guapo que posa morrió als gos-
sos rabiosos que corren desfermats per Catalunya. 

Quantes coses hauran quedat en armaris 
i calaixos inexplorats! A Igualada i en tot 
l’Anoia. Coses segurament ben curioses, 
que sumades servirien anys a venir per 
conèixer i entendre millor fets, costums, 

canvis culturals.

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Gossos desfermats Arxius dels adéus

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Fer marxa enrere en el temps 
et duu a recordar persones, 
i pensar en els seus “arxius 

dels adéus”, que és com m’agrada 
d’anomenar-los. Aquestes perso-
nes són moltes més de les qui no 
ens pensem, que viuen i moren 

prop dels seus records materials, de papers amb 
dades que després seran irrecuperables, fotogra-
fies, objectes inherents a la seva activitat pública. 
Alguna cosa quedarà, però és fàcil deduir que el 
pas del “ser” al “no ser” es fa en un tancar d’ulls, 
sense transició. Es passa de la possibilitat de sal-
var treballs i referències vàlides per a la història, 
a perdre-ho irremeiablement. Sic transit gloria 
mundi.
Quantes coses hauran quedat en armaris i calai-
xos inexplorats! A Igualada i en tot l’Anoia. Coses 
segurament ben curioses, que sumades servirien 
anys a venir per conèixer i entendre millor fets, 
costums, canvis culturals. Que no modificarien 
la “història” coneguda, però l’enriquirien, fent-
la més propera, més completa, més esponjosa.  
Antoni Canals Enrich, Francesc Bou Bou, Josep 
Maria Prat Dalmases, Antoni Prat Gelabert... són 
noms de casa que em vénen a la memòria. Dels 
quatre en vaig parlar en Arrels igualadines. Escrit 
està. Però van morir amb coses per dir, amb tre-
balls fets, pendents d’estudiar i valorar. Ells n’eren 
conscients, i un temps abans em van demanar si 
els podia ajudar en la conservació. No ho vaig po-
der fer perquè encara treballo en el meu dia a dia 
i en la pròpia classificació de records, una tasca 
que potser quedarà inacabada. Si és que en el cas 
d’ells, i de tants altres, no s’ha fet la darrera recer-
ca, no en responsabilitzarem pas als hereus. Els 
familiars sempre poden facilitar-ho, però l’ajuda 
decisiva, el canal, hauria d’estar regulat des del 
sector públic. I millor en vida dels afectats. Hi 
hauria fórmules per debatre amb Pere Camps, 
dinàmic capdavanter en l’àrea municipal, o amb 
altres persones dels entorns culturals. 
En Canals tenia uns set o vuit-cents poemes, nu-

merats per ordre de producció. Són tots els que ha 
escrit. Alguns s’hauran salvat en els llibres publi-
cats, però alguna petita joia haurà quedat inèdi-
ta. En Paco Bou penso que és el darrer que havia 
quedat en vida del fundadors del C.F. Igualada. 
Tenia molta cura dels papers. Els seus àlbums so-
breeixien de futbol, plens d’anècdotes, però tam-
bé relats del període de guerra del 36 al 39, amb 
punts de vista des dels dos bàndols. Escrits, ente-
nem, amb rigorosa neutralitat. A La Veu s’hi van 
publicar només uns capítols, potser perquè tot i 
que queda llunyana la guerra, encara és massa re-
cent per fer-ne comentaris públics, amb pèls i se-
nyals, noms i cognoms. En Prat Dalmases, el qui 
va portar la ràdio a Igualada, disposava d’àlbums, 
d’arxius que vessaven documents i fotografies. 
En Prat Gelabert, servava coses de la seva llarga 
trajectòria a Fires i Mercats, i era poeta-alumne 
del mestre Josep Colet i Giralt, del Seminari d’In-
vestigació Poètica de Barcelona. Va editar llibres, 
però de poemes en deixà infinitat de guardats i 
no publicats.
No són cants de cigne focalitzats només en àmbits 
igualadins o anoiencs. Arreu-arreu n’hi ha. En una 
gran ciutat, o en cada llogarret. I a distints nivells. 
A casa nostra, trobes gent que n’és conscient. El 
28 novembre del 2018 va morir, als 90 anys, Rosa 
Mosella Oriol, la tiple sarsuelera, per excel·lència, 
de l’època gloriosa de l’”Elenc Artístic Montserrat”. 
Al tanatori, una de les seves filles em va dir: “Te-
nim una muntanya de papers, programes, records 
de la mare, i també del pare (Joan Borràs Codina). 
Què podríem fer perquè no es perdin?”.  
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Els aparells de l’Estat, el que coneixem 
com a clavegueres de l’Estat, amb l’excusa 
de la unitat d’Espanya, no dubta a violar 
tots els drets civils que calgui

JAUME SINGLA
@jaumesingla



PUBLICITAT  |  7Divendres, 18 de gener de 2019



8  |  IGUALADA Divendres, 18 de gener de 2019

La diligència, l’any passat als Tres Tombs. Foto: Joan Solé-AI

Les festes, fins 
al mes de juny

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L es festes de Antic Gremi 
de Traginers d’Iguala-
da arriben aquests dies 

al moment més esperat. Ahir 
dijous 17 de gener, dia de Sant 
Antoni Abat, es va celebrar 
el solemne Ofici a la basílica 
de Santa Maria. Abans es van 
acompanyar les banderes i els 
seus portadors als seus domi-
cilis respectius, acompanyades 
de la pubilla i les seves dames, 
els trabucaires igualadins “Els 
Voladors”, la Banda de Música 
d’Igualada i el Ball de Bastons 
d’Igualada. És en aquesta oca-
sió on els goigs de Sant Antoni 
són cantats en finalitzar l’Ofici, 
interpretats per la Schola Can-
tòrum d’Igualada. El Solemne 
Ofici va ser concelebrat per 
Mossèn Francesc Xavier Bis-
bal, rector i moderador de la 
cura pastoral de les parròquies 
de Santa Maria i la Sagrada Fa-
mília i per Mossèn Eduard Flo-
res. Es va fer la típica benedic-
ció de panets. Assistiren també 
a l’Ofici el Pare Andreu Trilla 
(escolapi), i el Pare Jesús de 
Barcelona (caputxí), així com 
la pubilla Ariadna Font Expó-
sito, i les seves dames d’honor 
Alba Tort Paredes i Gemma 
Grau Corbella.

Demà, cercavila
Demà dissabte 19 de gener, ja la 
vigília del dia dels Tres Tombs, 
es realitzarà la tradicional cer-
cavila pels carrers de la ciutat. 
A les sis de la tarda s’anirà a 
buscar la bandera gran a casa el 
banderer Josep Costa Estrada 
al carrer Sant Josep, 39. Segui-
dament, es dirigiran al domici-
li dels portadors de la bandera 
petita, la família Jorba Castell-
ví, a l’Avinguda Barcelona, 53, 

Prop de 200 cavalls i 60 carruatges prendran part, diumenge, 
en els populars Tres Tombs d’Igualada

per tal d’iniciar la cercavila pels 
carrers de la ciutat.
El recorregut principal de la 
cercavila serà el següent:  av. 
Barcelona, c/Òdena, c/Cape-
llades, c/St. Josep, Av.Barcelo-
na, c/Lleida, Passeig de Mossèn 
Jacint Verdaguer, c/del Carde-
nal Vives, C/Soledat, Plaça 
del Rei, c/Sant Jordi, Rambla 
General Vives, Rambla Sant 
Isidre, Rambla Nova, Rambla 
St. Ferran, plaça Castells, c/
St. Agustí, plaça St. Joan, c/St. 
Simplici, plaça de la Creu, c/del 
l’Argent, plaça de l’Ajuntament, 
c/St Maria, c/del Roser, plaça 
del Rei, c/Soledat, c/de Santa 
Joaquima Vedruna, c/Lleida, 
Av. Barcelona nº 53. En acabar 
es trornarà de nou la bandera 
gran al c/Sant Josep, 39.
A l’arribar a casa dels bande-
rers, aquests obsequiaran a tots 
els presents amb coca i barreja.

Els Tres Tombs, 
a partir de les 12
Diumenge 20 de gener, es durà 

a terme la celebració dels Tres 
Tombs. Per als qui vulguin ma-
tinar, a partir de les 9 i fins 2/4 
d’11 del matí, a l’esplanada del 
torrent de Can Masarnau (Fà-
tima), es podrà gaudir de l’es-
morzar pels participants forans 
en els Tres Tombs i tothom que 
ho desitgi. A partir de les 11 del 
matí, els participants comença-
ran a concentrar-se als carrers 
del voltant de la plaça Castells, 
per tal que a les 12h puguin 
iniciar-se els Tres Tombs. 
És previst que hi participin uns 
200 cavalls i 60 carruatges. En-
guany com a novetats cal dir 
que s’ha recuperat per part del 
Gremi el “carro de les botes”, 
així com es podrà veure un 
“cotxe de difunts” que s’ha de-
corat d’una forma molt elegant, 
i un carruatge sorpresa anome-
nat “exposició rodant”.
El Fanal encapçalarà la comi-
tiva, seguit de quatre frisons,  
del grup “Frisons de la Cruz” 
d’Amposta, el carro amb la 
imatge de Sant Antoni Abat, les 
banderes gremials, la pubilla 
amb les seves dames d’honor, i 
tots els carros, carruatges i ani-
mals participants. 
En el darrer tomb, i des de 
l’empostissat situat a la Ram-
bla de Sant Isidre, es realitzarà 
la benedicció de totes les ca-
valleries i animals domèstics 
presents.

Al llarg del matí, tothom qui 
desitgi el típic tortell de Sant 
Antoni, podrà comprar-lo a 
les diferents parades que des 
de l’Antic Gremi de Traginers i 
gràcies als seus col·laboradors, 
hi haurà en diversos punts: 
Rambla Sant Isidre i Passeig 
Verdaguer. Un cop finalitzats 
els Tres Tombs, i per tal de 
cloure la diada, es celebrarà el 
merescut dinar de germanor, a 
l’Hotel Amèrica.
Des de l’Antic Gremi de Tra-
giners es vol recordar als par-
ticipants dels Tres Tombs que 
és necessària la inscripció, que 
es podrà realitzar al Torrent de 
Can Masarnau (Fàtima), així 
com la presentació de la do-
cumentació dels animals par-
ticipants (passaport). A més, 
a tots els espectadors es volen 
fer extensives les informacions, 
consells i instruccions acollides 
al Pla d’Autoprotecció (PAU) 
durant els Tres Tombs:
-Eviteu de recollir caramels a la 
zona de pas dels carruatges.
-Vetlleu i controleu els nens i 
nenes perquè no s’aproximin 
als animals i a les rodes.
-Es recomana no transitar en-
tre carruatges.  
-En cas de pèrdua contactar 
amb la Policia Local.
-L’organització de l’Antic Gre-
mi de Traginers s’identificaran 
amb un braçalet. 

Els actes de les festes gremials 
de Sant Antoni Abat no s’aca-
baran diumenge. Com es tra-
dició, hi ha activitats previstes 
fins el mes de juny. Són les 
següents: 

DILLUNS 21 DE GENER
A les 8 del vespre i a l’església 
de la Soledat, missa en sufragi 
pels socis traspassats.
 
DISSABTE 26 DE GENER
A 2/4 de 7 de la tarda i al Tea-
tre Municipal l’Ateneu, ball de 
socis amenitzat per l’orques-
tra Orgue de Gas.
A l’entreacte es parlarà amb 
els banderers i pubilles i es 
realitzarà el sorteig de tortells 
entre tots els assistents, gen-
tilesa de les pastisseries: Pla, 
Closa, Bon Tast i Fidel Serra.

DEL 29 DE MARÇ AL 13 
D’ABRIL
Exposició del XIVè. Concurs 
de Dibuix “Surt a veure els 
Tres Tombs”, als baixos de la 
Biblioteca Central d’Igualada.

DISSABTE 30 DE MARÇ
A les 12 del migdia, als baixos 
de la Biblioteca Central entre-
ga de premis del XIVè Con-
curs de Dibuix Infantil “Surt 
a veure els Tres Tombs”.

DISSABTE 4 DE MAIG
A les 7 de la tarda a la seu 
de l’Agrupació Fotogràfi-
ca d’Igualada, inauguració 
de l’exposició de fotografies 
participants en el XXXIXè 
concurs “Típics Tres Tombs 
2019” i lliurament de premis.

DEL 4 AL 19 DE MAIG
Exposició del XXXIXè con-
curs “Típics Tres Tombs 
2019”, a la seu de l’Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada. L’ex-
posició restarà oberta al pú-
blic  divendres 10 i 17 de maig 
de 19h a 21h; dissabtes 11 i 18 
de maig de 19h a 21h; i diu-
menges 5, 12 i 19 de maig de 
12h a 14h i de 19h a 21h.

DIUMENGE, 26 DE MAIG
A  2/4 de 2 de la tarda, dinar 
de germanor a la Tossa de 
Montbui.
DURANT LA PRIMERA 
QUINZENA DE JUNY
Excursió gremial. Propera-
ment es comunicarà als asso-
ciats la data i lloc de l’excursió.

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

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Clàusules abusives hipotecaries 

 2ª Oportunitat
iuristrivium7@gmail.com
Mòbil: 656 909 454

Es precisa col·laborador advocat o economista.



PORTADORS DE LA BAN-
DERA PETITA: FAMÍLIA 
JORBA CASTELLVÍ
Benvolguts Tonis, benvolguts 
igualadins i anoiencs: Val a dir
la veritat que considerem un 
honor i un privilegi represen-
tar la nostra tradició familiar 
en els Tres Tombs d’enguany. 
Només podem donar testi-
moni, per començar, que any 
rere any hem participat com 
un Toni més de la festa: de ben 
petits, en cotxet, en compa-
nyia de l’avi Valentí, anys en 
els quals la neu i el fred solien 
acompanyar els nostres Tres 
Tombs; en la nostra adoles-
cència, a dalt d’un carro i, fins 
i tot, de la Diligència; després, 
de joves, muntats a cavall; fi-
nalment, de grans, acompa-
nyant els nostres fills, de peu 
dret i del primer fins al tercer 
tomb... I és que no n’estalvià-
vem cap! 
Ara, quan se’ns demana que 
glosem els Tres Tombs, no 
sabem ben bé com fer-ho. 
Gairebé tot ha estat dit o es-
crit... És per això que volem 
endinsar-nos, ara, en el relat 
que dona nom a aquest escrit: 
un tomb pels Tres Tombs: un 
itinerari familiar.
Aquest relat comença al sa-
ló-menjador de casa del Ra-
fael, a Barcelona, on hi figura 
una vella fotografia, de color 
sèpia, amb l’avi -el senyor Va-
lentí Castellví i Vilaseca- de 
banderado -de banderer en 
diem ara- i que sovint sor-
prèn als amics i visitants... És 
una foto de l’any 1928, amb la 
bandera petita del Gremi, del 
temps que l’avi feia el servei 
amb carro de vela d’Igualada 
a Calaf... També a la postguer-
ra, concretament l’any 1953, 
l’avi va tornar a ser banderer, 
aleshores portant la bandera 
gran...
Aquella vella foto de l’avi Va-
lentí, guarnit amb la barretina
morada del gremi, és el testa-
ment que dona fe de la nostra
modesta condició de Tonis. 
Tonis de tercera generació, 
juntament amb els nostres co-
sins Rafael, Carme i Josep; la 
segona generació fou repre-
sentada pels pares, tiets i tietes
(Lluís, Magda, Dolors, Paco, 
Teresa, Anita...). Els records, a
voltes, són imatges, a manera 
de flaixos, que ens vénen a la 
memòria de forma desorde-
nada, tal com raja... Recor-
dem, així, que l’avi Valentí ens 
solia acompanyar a la recep-
ció dels banderers, on hi es-
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La família Jorba Castellví i Josep Costa, portadors de 
les banderes gremials de les festes

peràvem la coca i la barreja... 
També al ball de crespelles, a 
l’Ateneu o el Mercantil; a l’au-
dició de música de banda al 
Mundial... I per què no par-
lar-vos també dels concursos 
d’arrossegaments per terra i 
de carros carregats -creiem, 
si no ens falla la memòria- al 
sindicat de Pagesos, a darrera 
al pati dels Escolapis. I també 
recordem la nostra assistència 
a l’Ofici solemne, a la basílica 
de Santa Maria plena de gom 
a gom... 
I la festa dels Tres Tombs com
a tal, amb la Policia Armada 
al capdavant i la salutació ri-
tual que, cada any, abans de 
començar la desfilada, repe-
tia el nostre avi en posició de 
ferms!, plantant-se davant del 
cap policial: ¡Aquí se presen-
ta Valentí Castellví Vilaseca, 
del regimiento de Caballería 
de Reus -de jove havia fet el 
servei militar a la ciutat nadi-
ua del general Prim-, que se 
pone a sus órdenes para todo 
lo que usted pueda necesitar! I 
sentim encara, com si fos ara, 
el ressò dels compassos de la 
banda de músics del mestre 
Oriol, que interpretava l’him-
ne de la festa dels Tres Tombs, 
la lletra del qual mai no he 
sabut, però que jo adaptava a 
una particular versió rebuda 
de la memòria oral familiar: 
Calla que no en calles mai, ca-
lla burro de figa / calla que no 
en calles mai, calla burro de 
cavall... 
Tot plegat, conforma un gar-
buix de sons i d’imatges, un 
tomb rere l’altre, amb la vella 
Diligència, recuperada l’any 
1960 per iniciativa de Ramon 
Ollé; el carro de la bóta i el de 
caramelles; els cavalls de la 
quadra de Cal Ros i les mu-

les encuades; els carros de les 
pells i de la palla; les tartanes 
engalanades i els carros de 
vela... I la figura, ben plantada, 
d’en Joaquim Bertran, amb el 
seu cavall perxeró, El Xato... 
Es tractava del popular Quim 
del Carro o El Gallet, l’últim 
carreter igualadí, que vèiem 
sovint vestit de feina quan 
anàvem a l’escola, carrer de 
Sant Agustí amunt, però que 
el dia dels Tres Tombs lluïa 
la típica brusa i barretina del 
gremi...
I després venia la rifa del por-
quet, el número del qual s’ex-
hibia en una pissarra des del 
balcó de l’Ajuntament, i la 
posterior benedicció de tots 
els cavalls i animals domèstics 
presents i absents, ja que es be-
neïen també els panets de Sant 
Antoni, que es feien menjar als 
animals per a preservar-los de 
tot mal durant l’any... Us hem 
de confessar que, més enllà del 
tradicional tortell amb la fava 

Els banderers, la pubilla i les dames d’honor, a l’Ajuntament. Foto: Joan Guasch.

i la figureta de sorpresa, era el 
panet de Sant Antoni el centre 
del dinar familiar que se cele-
brava aquell dia a casa de l’avi 
Valentí, a la travessia Vallès, 
entre la Rambla i el carrer de 
Sant Agustí... L’avi repartia un
tros de panet entre tots els 

presents i, per tant, també 
nosaltres -animals racionals- 
participaven d’aquesta mane-
ra ritual de la benedicció dels 
animals de pota rodona... Un 
itinerari personal, de la mà 
de l’avi Valentí, que ens va 
apropar sense adonar-nos a la 

Tel. 650 463 834
infodankaes@gmail.com

centredankaes

Ens trobem a la comarca de l’Anoia
A2 sortida 545 direcció Ponts Andorra

C-1412 km51 Camí de Sant Pere de Copons



El col·lectiu considera 
tendenciós que s’utilitzi 
l’anunci de la implan-
tació de dues empreses 
a Castellolí per justifi-
car el polígon de Can 

Morera

El col.lectiu “Per la Conca” qüestiona 
que sigui necessari un nou polígon

REDACCIÓ / LA VEU 

E n les darreres setmanes 
s’ha anunciat la prope-
ra instal·lació de dues 

empreses al polígon industri-
al de Can Parera, a Castellolí. 
Conjuntament, ocuparan 5 de 
les 20 hectàrees del polígon. 
Són les primeres inversions 
privades des que l’Incasòl va 
posar les parcel·les a la venda, 
deu anys enrere, després d’una 
inversió de més de 5 milions 
d’euros.
Per la Conca, l’associació per 
la dinamització del patrimoni 
natural i cultural de la Conca 
d’Òdena, qüestiona que l’ar-
ribada d’aquestes empreses 
s’anunciés de forma acrítica i 
que s’estigui utilitzant per justi-
ficar la necessitat de nou sòl in-
dustrial. L’entitat denuncia que 
l’estratègia comunicativa de 
l’Oficina de Captació d’Inversi-
ons de la Conca d’Òdena perse-
gueix crear un relat fictici sobre 
la generació de llocs de treball i 
la suposada arribada de “grans 
empreses” amb l’objectiu real 
de camuflar interessos espe-
culatius i electorals. El proper 
pas, es temen, serà l’anunci 
d’una gran empresa que estigui 
suposadament interessada en 
instal·lar-se a la Conca. L’entitat 
posa com a exemples d’aquesta 
mateixa estratègia la fracassada 
aposta per l’Aeroport Corpora-
tiu o els anuncis, també falsos, 
de la implantació de Nissan o 
de l’empresa de cotxes elèctrics 
Thunder Power.
En ple procés d’elaboració del 
Pla Director que regularà la 
creació d’una nova superfície 
industrial al nord d’Igualada, el 
macropolígon de Can Morera, 
Per la Conca exigeix que s’obri 
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un procés de diàleg amb els ac-
tors del territori per tal de dis-
cutir la conveniència d’aques-
tes inversions. L’associació 
comparteix la necessitat de 
resoldre els problemes d’atur 
i precarització de la comarca, 
i és per això que treballa per 
desenvolupar propostes que 
posin en valor el territori des 
d’una lògica de sostenibilitat i 
resiliència, sense hipotecar-lo 
a partir d’interessos particulars 
ni previsions incertes.

El suposat èxit del polígon de 
Can Parera
El sector industrial de Caste-
llolí, associat al Parc Motor, va 
suposar una inversió pública 
de 5 milions d’euros provinents 
de fons locals i nacionals. L’any 
2009, tres anys després de la 
urbanització del polígon, l’In-
casòl va treure a concurs di-
verses parcel·les, sense que 
s’hi presentés cap candidat. El 
preu de venda es situava lla-
vors entre 170 i 180 €/m2, ja 
per sota del preu de mercat, i 
es preveia que s’hi instal·lessin 
empreses vinculades al sector 
de l’automoció. Des de llavors, 
únicament s’hi ha construït el 
centre d’innovació Campus 
Motor Anoia, que va implicar 
una inversió pública d’uns 3,5 
milions d’euros. Després de 10 
anys amb el polígon pràctica-
ment buit, les dues empreses 

anunciades recentment s’han 
compromès a adquirir 5,1 de 
les 8,7 ha parcel·lades disponi-
bles, i ho han fet a un preu mit-
jà d’entre 55 i 80 €/ha, menys 
de la meitat del que l’Incasòl 
demanava inicialment. Aques-
ta informació, obviada en les 
notes de premsa les Conselleri-
es de Territori i d’Empresa i 
dels alcaldes de la Conca, evi-
dencia la necessitat d’analitzar 
de manera exhaustiva el retorn 
de les inversions públiques en 
matèria de polígons industri-
als. A tot això, caldria encara 
sumar-hi els recursos destinats 
en personal i activitats de cap-
tació d’inversions.
Per altra banda, existeixen 
dubtes també sobre el nombre 
i la qualitat dels llocs de treball 
que generaran les noves inver-
sions. 

200 ha de superfície industri-
al disponible
L’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, afirmava recentment que 
els alcaldes de la Conca d’Òde-
na tenien per objectiu convertir 
el territori en la “Conca Indus-
trial d’Igualada” i que per tal 
d’atreure noves inversions a la 
comarca era necessari disposar 
d’un polígon amb parcel·les de 
grans dimensions. Per la Conca 
recorda que només a la Conca 
d’Òdena hi ha 200 ha de sòl in-
dustrial buit, i demana per tant 
que s’argumenti de forma més 
detallada què justifica la creació 
d’una nova zona industrial en 
un espai d’alt valor paisatgístic i 
ambiental.
De fet, la mateixa Generalitat 
ha fet públic que els polígons 
industrials de l’Anoia tenen un 
60% d’ocupació o, el que és el 
mateix, que el 40% de la superfí-
cie industrial comarcal és buida. 
De fet, el rànquing de competiti-
vitat territorial que publica anu-
alment la Federació Empresarial 
del Gran Penedès només atorga 
una bona puntuació a l’Anoia en 
relació a la disponibilitat de sòl i 
espai per a l’activitat econòmica, 
mentre que situa la sostenibilitat 
social i ambiental de la comar-
ca entre les més baixes del país. 
En un context en què la matei-
xa Generalitat està començant 
a desqualificar sòl urbanitzable 
aprovat en base a projeccions 
poc realistes o sense tenir en 
compte criteris de sostenibilitat 
territorial, la planificació de nou 
sòl industrial a l’Anoia respon a 
una estratègia perjudicial i con-
tradictòria.

natura, a l’estimació dels ani-
mals, les plantes i tot el que 
s’hi cria...
Bé. Ens aturem aquí perquè 
no volem avorrir-vos amb els
nostres records d’infantesa... 
Volem, tanmateix, reivindi-
car el valor de les tradicions i 
la necessitat de mantenir-les 
vives, com ha sabut fer l’Antic 
Gremi de Traginers. Nosal-
tres, juntament amb la nostra 
família, ara continuada amb 
les nostres filles i fills, en qual-
sevol cas, ens comprometem a
continuar treballant, com uns 
Tonis més, amb tots els igua-
ladins, perquè els nostres Tres 
Tombs tinguin molts anys de 
vida, sabedors que la cultura 
del treball i de l’esforç que sim-
bolitzen són els millors pilars 
de la seva continuïtat present 
i futura.

PORTADOR DE LA BAN-
DERA GRAN: JOSEP COS-
TA ESTRADA
La festa de Sant Antoni és, 
des de fa molts anys, una fes-
ta que visc intensament i de 
ben a prop i comparteixo amb 
la meva família. Vaig néixer a 
Castellolí i hi vaig viure du-
rant gran part de la meva in-
fantesa. Va ser allà on, al costat 
del meu pare, vaig començar a 
veure com es treballava la ter-
ra, amb l’ajut d’un cavall i un 
carro.
Durant les vacances d’estiu, 
quan no anava a l’escola, aju-
dava a collir raïms i quan toca-

va batre a l’era, donava voltes 
amb la corda i el cavall arros-
segant el trill. El cavall i el car-
ro ens van fer un gran servei, i 
en ocasions ens van servir per 
a poder participar de festes 
locals de Castellolí, com per 
exemple, les caramelles, de les 
quals tinc un gran record.
L’any 1951, vaig venir a viure 
a Igualada, juntament amb 
l’àvia, els pares i el meu germà. 
Gràcies al cavall, vam poder 
traslladar fins aquí tota mena  
d’estris i mobles.
Des de l’arribada el pare es 
va apuntar al gremi dels tra-
giners, i al cap de pocs anys, 
va vendre el carro i el cavall i 
va deixar la feina del camp.
Uns anys més tard, al 1980, el 
pare va ser portador de la ban-
dera petita i el meu germà i jo 
vam ajudar-lo portant els cor-
dons. Va ser una festa que vam 
viure amb molta alegria i vam
poder celebrar juntament amb 
la família, els amics i els veïns.
L’any 1992, la meva filla Fran-
cesca, va ser, juntament amb 
dues amigues, la pubilla de la 
festa.
A la mort del pare, vaig voler 
agafar el seu relleu i des de lla-
vors, he seguit formant part 
del Gremi. Aquest any m’ha 
tocat a mi portar la bandera, 
i serà tot un honor poder-ho 
fer acompanyat de tots els que 
m’envolten. Espero que la festa 
vagi molt bé i que tots pugueu 
gaudir-la tant com ho he fet jo 
durant tots aquests anys.

-Rutes a cavall
-Passeig amb poni
-Aniversaris
-Pony Club (4-7)

Tel. 698 895 841
Carretera BV-2134 Km 0.8, 

La Torre de Claramunt.

-Classes d'iniciació
-Classes de 
  perfeccionament
-Doma clàssica



El detingut a Igualada 
viu en un edifici de 

tres plantes del 
carrer del Rec

Fotografia de l’operació antiterrorista de dimecres a Barcelona.

En llibertat el detingut a Igualada en l’operació antiterrorista 
vinculada amb el yihadisme
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
de la Comissaria Ge·
neral d’Informació 

han dut a terme una llarga 
investigació que ha culminat 
en un operatiu antiterrorista 
per detenir 17 persones, una 
d’elles a Igualada, com a pre·
sumptes autores de delictes de 
terrorisme, contra el patrimo·
ni, contra la salut pública, or·
ganització criminal i falsedat 
documental.
El jutge ha decidit posar en lli·
bertat a alguns dels detinguts, 
entre ells el d’Igualada. La po·
licia va procedir a la seva de·
tenció la matinada de dimarts 
a dimecres, sense dur a terme 
cap operatiu específic, en un 
edifici de tres plantes del car·
rer del Rec. El jove detingut no 
va oferir cap resistència. Fonts 
policials han explicat a La Veu 
que no es tracta, tampoc, d’una 
figura important en l’entramat 
de la possible cèl·lula terroris·
ta, sinó que vindria a ser un 
col·laborador secundari.

La investigació es va iniciar a 
mitjans de l’any 2017, temps 
durant el qual l’Àrea Cen·
tral d’Informació Exterior 
ha treballat tutelat pel Jut·
jat d’Instrucció número 6 de 
l’Audiència Nacional i amb col·
laboració del Centre Nacional 
d’Intel·ligència (CNI).
Com a resultat d’aquesta in·
vestigació, dimecres a les 6 del 
matí es va iniciar ·a Iguala·
da· el dispositiu en què es van 
practicat sis entrades i escor·
colls a la capital de l‘Anoia i a 
Barcelona, cinc per terrorisme 
i una per salut pública. 
Aquesta investigació ha per·
mès la desarticulació d’un 
grup de cinc persones d’edats 
compreses entre els 33 i 44 
anys, que es trobaven en un 
avançat procés de radicalitza·
ció amb convicció i el propòsit 

d’atemptar.
La majoria dels investigats es 
defineixen pel seu perfil radi·
cal i el seguidisme dels postu·
lats del moviment gihadista. El 
grup defensava  els principis 
doctrinals i d’acció del movi·
ment gihadista i consumia  im·
portant volum de publicacions 
amb els postulats de DAESH.
Durant l’any i mig que ha du·
rat la investigació, aquest grup 
de persones ha estat sotmès a 

una vigilància exhaustiva per 
part dels Mossos d’Esquadra. 
Això ha permès comprovar 
que els investigats formaven 
part d’una organització crimi·
nal més amplia, que tenia com 
a mitjà de subsistència i finan·
çament la comissió extensiva 
de robatoris i furts al centre de 
la ciutat de Barcelona.
Pel que fa a la part patrimonial 
de la investigació, fins al mo·
ment s’han acreditat 369 roba·

toris i furts comesos principal·
ment a la capital catalana. 
Per aquest motiu, a banda dels 
detinguts per terrorisme, n’hi 
ha 12 detinguts per pertinença 
a organització criminal i delic·
tes contra el patrimoni; un per 
salut pública i un per falsedat 
documental. La majoria d’ells 
també consten com a investi·
gats per terrorisme.
Dels cinc detinguts per terro·
risme tres són originaris d’Al·
gèria, un de Líbia i un de l’Iraq 
i residents a Barcelona. La res·
ta de detinguts són de diverses 
nacionalitats: algeriana, espa·
nyola, egípcia, iraquiana, mar·
roquina i libanesa.
La investigació ha estat dirigi·
da pel Jutjat Central número 6 
de l’Audiència Nacional, que 
ha decretat el secret d’actuaci·
ons.
Els Mossos recorden que si 
qualsevol persona té alguna 
sospita relacionada amb terro·
risme alerti a la policia a través 
del telèfon 937 285 220, al cor·
reu mossos.terrorisme@gen·
cat.cat o trucant al 112. 



Seguim amb les trobades per impulsar la col·laboració entre els eco-
sistemes empresarials de #Catalunya i #SiliconValley i posicionar-
nos com una economia dinàmica, innovadora i oberta al món.

El dèficit fiscal interregional de CAT es de 16 mM€ anuales.

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

COMPLEMENTAR L’APRENENTATGE DE L’ANGLÈS 
AMB UNA EXPERIÈNCIA A L’ESTRANGER

L’anglès és l’idioma que predo-
mina al món econòmic, a la 
investigació, a Internet. Les 
millors oportunitats de tre-

ball requereixen el domini d’aquesta 
llengua, ja que les noves tecnologies i 
negocis es mouen en anglès, és l’eina 
de comunicació global més utilitzada 
per consolidar negocis. En els darrers 
anys l’anglès s’ha convertit en un idio-
ma imprescindible, ja no només per vi-
atjar, sinó per trobar una sortida en el 
món laboral i, fins i tot per obtenir un 
grau universitari a Catalunya. Avui dia 
podem trobar una oferta molt exten-
sa d’acadèmies d’anglès que ofereixen 
nombrosos mètodes per a què grans i 
petits puguem aprendre aquest idio-
ma. I complementar l’aprenentatge de 
l’anglès amb una experiència a l’estran-
ger de ben joves marca la diferència.

Els avantatges d’enviar els nostres fills 
a l’estranger són enormes; Fan amics 
d’arreu del món, viuen experiències in-
oblidables, acceleren i reforcen l’apre-
nentatge de la llengua guanyant gran 
fluïdesa en la comunicació oral, tornen 
a casa motivats més que mai per conti-
nuar estudiant perquè n’experimenten 
els beneficis de primera mà. Per altra 
banda a nivell emocional aprenen a 
ser més autònoms, resolutius i respon-
sables, i també a veure el món des de 
noves perspectives.
Cal tenir en compte vàries coses a l’ho-
ra d’escollir la millor opció pels nostres 

fills, cal que l’organització que envia 
als nens a fora sigui de fiar, que tingui 
experiència en el sector i que ofereixi 
assessorament personalitzat en funció 
de cada nen, que indiquin tots els con-
ceptes inclosos en el preu i que estiguin 
avalats per organismes de prestigi in-
ternacional.
Són els nostres fills i els volem deixar 
en bones mans, oi que si? Tant si els en-
viem a l’estiu 2-3 setmanes com si mar-
xen 1 mes sencer, o 3-4 mesos d’im-
mersió escolar o 1 semestre o si fem el 
pas d’enviar-los a estudiar fora un any 
sencer,  són els nostres fills i volem que 
estiguin com a casa, tenim pors i dub-
tes, però sabem que és bo per ells, sigui 
quina sigui la decisió presa, volem el 
millor: Es tracta dels nostres nens! Ells 
són valents per marxar (de fet n’hi ha 
que volen marxar i són els pares els que 
tenen por de deixar-los anar) així que 
els pares hem de tenir la valentia per 
dir que sí i donar-los ales per fer-ho i 
que puguin tenir aquesta gran oportu-
nitat de créixer com a persones,  ja que 
de ben segur aquests viatges marcaran 
un abans i un després a les seves vides 
i, per tant, cal anar a totes a donar-los 
el millor.
Estats Units, Canadà, Anglaterra, Ir-
landa... sigui on sigui, penseu que és 
una experiència única, irrepetible e in-
oblidable per ells i que estaran ben cui-
dats i tornaran com persones més ma-
dures i amb molt més nivell d’anglès. 

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

Nou rècord a la factura de la llum: 
En 2019 és un 12% més cara. És de les més cares d’Europa

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

“Les millors oportunitats de treball 
requereixen el domini de l’anglès”

Europa té escassetat de matèries primeres, les ha 
d’importar, i també disposa de poc espai per fer-hi 
abocadors

economia i empresa
ESPAI PATROCINAT PER

Josep Castelltort Panadés
Biòleg especialista en Ecological Engineering. Empresari

Elisabet Seuba @ElisabetSeuba  www.elisabetseuba.com   
Directora de l’escola d’anglès New York Institute

L’economia circular és una pri-
oritat de la UE pels propers 
anys , hi dedica recursos eco-
nòmics i s’emetran normes de 

compliment obligatori.  
Es diu circular perquè es tracta que 
els materials, un cop esgotada la vida 
útil del producte, aparell o estri  que 
es tracti, tornin a entrar al cicle econò-
mic com a matèria primera. La gestió 
en cicles dels materials és una exigèn-
cia del planeta.  Europa té escassetat de 
matèries primeres, les ha d’importar, i 
també disposa de poc espai per fer-
hi abocadors. Però, a més, ja fa molts 
anys que se sap que al planeta, o ens 
hi adaptem o desapareixem, nosaltres, 
no el planeta. 

El pensament immediat d’una indús-
tria és: “jo faig tantes tones d’aquests 
residus, a veure si hi haurà algú que 
vulgui aprofitar aquests materials”. 
Com que la gestió dels residus és cos-
tosa, tota indústria amb una certa ca-
pacitat operativa, ha buscat  la sortida 
dels seus residus. 

Aquest és el punt de partida. Difícil-
ment descobrirem ara que el nostre veí 
es quedaria els nostres residus. 

El pas que cal fer en l’Economia Circu-
lar ha d’anar més enllà. Reaprofitar els 
materials residuals exigirà:

1) Fer uns treballs d’avaluació global 
de quantitats generades, segurament 
no només en una indústria, sinó en el 
sector dintre d’un àmbit territorial

2) Fer un treball de recerca  d’alternati-
ves, ampliant el que el sector ja coneix

3) Projectar experiències pilot d’aprofi-
tament total o parcial 

4) Avaluar correctament la viabilitat 
econòmica i ambiental del tractament 
nou projectat. 

Al nostre entendre, per tirar endavant 
un projecte d’Economia Circular, cal 
un treball que s’allargarà entre 1 i 3 
anys, que ha d’implicar els actors soci-
als següents:
- La indústria: aportarà els materi-
als, els coneixement dels processos 
de producció, les característiques dels 
residus - matèries primeres generats 
i, eventualment, la possibilitat de mo-
dificar el procés per obtenir un residu 
parcialment diferent, que faciliti el seu 
reaprofitament.
- Les associacions industrials: tant dels 
generadors de residus com dels even-
tuals interessats en l’aprofitament.
- Les Universitats  i centres de recerca 
per fer els assajos, anàlisis i avaluacions 
necessaris.
- L’Administració: aportarà els recur-
sos, vetllarà pel seu correcte aprofita-
ment i controlarà que s’ajustin a les di-
rectrius dels programes de suport.
- Les empreses de serveis: riques en 
coneixements del món dels residus, in-
teressades en aquests processos, actu-
aran per pròpia iniciativa o en suport 
d’una indústria o d’un sector.
És una mica complicat oi? L’economia 
actual ja no és individualisme, és col-
laboració. Cal acords i que cada una de 
les parts hi aporti el que estigui al seu 
abast.  Com sempre, qui ho sàpiga fer 
primer, guanya. 
      



P #latevaveu

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Armand Monleón @AMonleon

Sergio Pérez @SergiPerez_93

Jose Capitán X @CapitanGut

Llámame Doc @vilanodo

Mònica Morros Serra @monicamorros

Llorenç Palomas @LlorensP

Anoiaverda @anoiaverda

CBIgualada @CBIgualada

Maristes Igualada @igdmaristes

El “carrilet” celebra 125 anys, però no oblidem 
mai que és la demostració tàcita del TREN PER-
DUT PER IGUALADA. Gràcies, eh, però no era 
aquest el que necessitàvem.

Aquest Dakar acaba aquí, però estic molt agraït 
per haver pogut arribar fins aquí. Tornarem l’any 
vinent #Dakar2020

En Òdena, la parcela de la antigua Hisitex tiene 
43.000 m2 disponibles a 2 km de la salida de la 
A2.

Tant de bo arribi el dia d’aixecar la catifa i treure 
tota la brutícia i que el fatxerio col·lapsi d’un sol 
cop. Fer net i començar de nou.

Desde cuándo se presenta un libro sin que éste esté 
editado? En #VilanovadelCamí estas cosas pasan.

Lamentable que el telenotícies de @tv3cat oblidi 
@dolorsbassac quan explica les estratègies de de-
fensa.
T’estimem Dolors i nosaltres et tenim ben pre-
sent! #capdonaenloblit #freebassa

Us recordem que cal treure SEMPRE el cubell del 
#PortaAPorta de la fracció que toqui.
Si no hi cap tot dins el cubell, es pot deixar al cos-
tat una bossa, una caixa amb paper i cartró  o bé 
el vidre, però sempre acompanyat del cubell!

Ja és Gener i arriba un nou #Tecniseniors 
@mickymoto11 treballarà joc de peus al poste 
amb equips de la base 
#femCBI

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#60 Cinto Llanas

”Aprèn, participa i dona” és un programa educa-
tiu d’#APS del #BancdeSangiTeixits a través del 
qual els alumnes de 6è adquireixen coneixements 
i valors per mitjà de l’organització de la campan-
ya. Us esperem el dia 15 de març de 15h a 19h per 
fer donació! Reserveu data! FOTO: Cesc Sales

Quina mala pinta el #brexit: 432 diputats en contra 
i 202 a favor posen la ’premier’ a la corda fluixa

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Mor un veí de Vilanova 
en un accident de cotxe 
a la carretera entre La 
Panadella i Santa Coloma

Detingut per conduir 
drogat i provocar un 
accident amb un ferit 
greu a l’A-2 a l’altura de 
Collbató

Un detingut a Igualada 
en una operació 
antiterrorista dels 
Mossos

Instants de La Veu            @veuanoia

Es commemoren 85 anys de l’elecció 
de Natividad Yarza com a alcaldessa de 
Bellprat, primera dona a l’Estat en ser-ho 

#Bellprat #Anoia #veuanoia 
@esquerrarepublicana

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...

Vaig néixer a Igualada l’any 1963, casat amb l’Helena ja fa 35 anys i segueixo enamorat com el 
primer dia, pare de dos fills i avi de dos nets meravellosos.

Soc director comercial de Fyord, tinc una botiga de roba al carrer Sant Magí i membre de 
l’associació Vadefoodies, que organitzem esdeveniments gastronòmics.

Gran èxit de participació 
i visitants en el 5è Festival 
de tendències gastronò-
miques Vadefoodies, que 
dona a conèixer a la gent 
d’Igualada i comarca, les 
principals tendències en el 
món de la gastronomia.

XARXES  | 13Divendres, 18 de gener de 2019

ESPAI PATROCINAT PER
xarxes



14  |  IGUALADA Divendres, 18 de gener de 2019

Els quatre alumnes de Pere Vives, Maristes i Escola Anoia 

Set alumnes anoiencs, al programa 
Bojos per la Ciència
REDACCIÓ / LA VEU 

E l programa Bojos per la 
Ciència és una iniciati-
va de La Fundació Ca-

talunya La Pedrera. Com diu a 
la seva pàgina web, és un pro-
grama d’excel·lència que pre-
tén estimular el talent científic 
i fomentar les vocacions ci-
entífiques entre els estudiants 
que facin Batxillerat a través 
de sessions teòrico-pràctiques 
impartides per investigadors 
en centres de recerca de refe-
rència de Catalunya.
Els set alumnes, estudiants 
de Batxillerat, són: Carla Pa-
rís (Pere Vives), Maria Clara-
munt (Escola Anoia), Marc 
González i Arnau Domènech 
(Maristes Igualada) i Marc 
Clotet, Aina Sorolla i Adrián 
Gras (Escola Pia). Es van 
guanyar un lloc, entre les 800 
sol·licituds de tota Catalunya, 
després de superar el procés 
de preselecció i l’entrevista 
personal.
El passat divendres al Món 
Sant Benet es va fer la inaugu-
ració del programa Bojos per 
la Ciència amb 282 estudiants 
i les seves famílies. L’acte va ser 
molt emotiu i motivador pels 
diferents testimonis de ex-bo-

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Anoia Tast-Tech va 
néixer al 2016 amb 
l’objectiu d’apropar i 

promoure la tecnologia a la 
societat i a la comunitat edu-
cativa.  En aquesta edició, la 
matinal de tallers i demos-

jos i ex-boges i les diferents 
ponències, coincidint tots en 
destacar la gran oportunitat 
de poder gaudir d’un progra-
ma d’aquestes característiques 

malgrat que també requereix 
el sacrifici d’assistir la majoria 
dels dissabtes des del gener al 
novembre als respectius cen-
tres d’investigació. 

Joan Agramunt repetirà 
de candidat del PP
REDACCIÓ / LA VEU 

E l regidor i agent de la 
propietat immobiliària 
Joan Agramunt repeti-

rà una vegada més com alcal-
dable del Partit Popular (PP) a 
les properes eleccions munici-
pals del 26 de maig. 
Fonts del PP a Igualada han 
confirmat que la junta local va 
decidir que Agramunt tornés 
a encapçalar candidatura, que 
es presentarà oficialment el 31 
de gener amb la presència a 
Igualada del President PP de 
Catalunya Alejandro Fernán-
dez.

Ceina presenta la seva 
nova oferta formativa
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat mes de desem-
bre de 2018, el Servei 
d’Ocupació de Catalu-

nya (SOC) i el Consorci per 
a la Formació Contínua de 
Catalunya, ens dependents de 
la Generalitat de Catalunya, 
publicaren els atorgaments 
en forma de subvenció públi-
ca als centres de formació que 
hi ha escampats pel territori. 
En aquest sentit, a Igualada i 
a banda d’altres concessions 
que hi ha hagut a la comarca, 
a Ceina es podran realitzar 
set cursos de formació ocu-
pacional i quinze de formació 
contínua. 
Entre d’altres, trobem cursos 
com Anglès A1 (150 hores), i 
Certificats de Professionalitat 
(el certificat de professiona-
litat és un document oficial 
que acredita, a qui l’obté, que 

és competent professional-
ment per a desenvolupar una 
activitat laboral d’acord amb 
les exigències de la producció 
i l’ocupació), de temàtiques 
diferents: Activitats adminis-
tratives en relació al client 
(840 hores) i Sistemes mi-
croinformàtics (640 hores). 
En els dos últims casos s’in-
clouen també pràctiques a 
empreses, opció que facilita 
la inserció laboral dels estu-
diants que fan aquests cur-
sos, molt interessants. 
D’altra banda, el centre tam-
bé disposa d’una gran ofer-
ta de cursos de formació 
contínua, com per exemple: 
Mindfulness, Habilitats de 
comunicació, Cuina per ce-
líacs, Sumilleria i maridatge, 
Cuina vegana, etc. Més in-
formació a Ceina, al telèfon 
938050094 o a www.ceina.
com.

Inscripcions als tallers de la mostra 
tecnològica Anoia Tast-Tech

tracions al Museu de la Pell, 
es veu ampliada amb l’Ano-
iada (divendres 25 al matí) 
i la xerrada “El món dels 
videojocs” (divendres 25 al 
vespre).
A partir d’aquest dissabte 19 
de gener podreu reservar la 
plaça per participar a les ac-

tivitats que es duran a terme 
el dissabte 26 de gener al 
Museu de la Pell. Es pot fer al 
web www.anoiatasttech.cat. 
Totes les activitats són gratu-
ïtes gràcies el patrocini eco-
nòmic del departament de 
Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament.

Els tres alumnes seleccionats de l’Escola Pia.

REUNIÓ
INFORMATIVA

PROGRAMES
D’IDIOMES
A L’ESTRANGER

DIVENDRES 25/01    19.00H.
UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA
CTRA. DE MANRESA, 131  IGUALADA

Info 670 38 98 60
ELISABET SEUBA
ELISABETSEUBA@GMAIL.COM

ELS ASSISTENTS PARTICIPARAN EN EL SORTEIG D’UN SOPAR PER A DUES PERSONES

ES PREGA CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA

DIVENDRES 25/01 A LES 19.00H  US CONVIDEM
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Taller de la UEA sobre 
com aplicar l’economia 
circular a l’empresa

Dia històric per la Sagrada Família 
en el seu 50è aniversari

La UEA organitza un taller 
sobre com aplicar l’economia 
circular a la teva empresa, un 
taller pràctic interactiu on es 
treballaran casos propis i amb 
sessió de preguntes i consulto-
ria amb Verònica Kuchinow, 
fundadora i directora de l’em-
presa Símbiosy. Tindrà lloc el 
31 de gener a les 14.45 hores, a 
la UEA. És gratuït. Inscripcions 
a economiacircular@uea.cat 

REDACCIÓ / LA VEU 

Un vespre molt emotiu es va 
viure dissabte a l’església par-
roquial de la Sagrada Família. 
Se celebraven mig segle de la 
benedicció del temple i dels 
pisos de Sant Bartomeu. L’es-
glésia lluïa com les grans oca-
sions i, tot i el fred intens, es 
va omplir de gom a gom per 
centenars de fidels.
Presidia el bisbe de Vic, Romà 
Casanova, que iniciava la vi-
sita pastoral a l’Arxiprestat. 
Mossèn Xavier i Mossèn Edu-
ard, rectors “in solidum”, van 
dirigir unes paraules de ben-
vinguda:
Mn. Xavier digué “cal que as-
sumim la nostra història, per-
sonal o eclesial, amb una mi-
rada d’agraïment del què hem 
viscut. Això és el que fem avui. 
Molts dels feligresos ja hi eren 
fa cinquanta anys i durant mig 
segle han alimentat la seva fe, 
pietat i caritat en aquest tem-
ple. Molts ja no hi són i molts 
han vingut de nou”. I respec-
te als pisos de Sant Bartomeu 
afegí: “en un moment difícil 
per escassedat d’habitatge, 
Mossèn Josep Còdol va inspi-
rar l’ideal del cooperativisme 
cristià a un grup de persones 
que van tirar endavant amb un 
monumental esforç, una llar 
digna per moltes famílies. I de 
fer-ho de manera cooperativa: 
la unió fa la força per afrontar 
les dificultats i les necessitats”.

Milers d’històries personals i 
comunitàries
Mossèn Eduard, per la seva 
banda, afirmà: “són dues efe-
mèrides però signifiquen 
milers d’històries personals, 
familiars i comunitàries per a 
moltes persones. Segurament, 
no són relats per grans llibres 
d’història però sí que expres-
sen la grandesa que s’amaga 
en la petita història dels barris 
i dels pobles”. 
Una quinzena de sacerdots 
concelebrà amb el prelat di-
ocesà, entre ells els anteriors 
rectors de la parròquia, el vi-
cari provincial dels PP. Escola-

Conferència a l’Escola 
Pia de Marta Ligioiz 
sobre el laberint 
emocional de ser pares

El proper dimecres 23 de ge-
ner a les 8 del vespre, l’andalusa 
Marta Ligioiz farà una confe-
rència a la sala d’actes de l’Es-
cola Pia amb el títol: El laberint 
emocional de ser pares. Neuro-
ciència per donar suport a la 
nostra tasca. La Marta és Lli-
cenciada en Medicina i Cirur-
gia en la Universitat de Sevilla 
i Màster Europeu de Coaching. 
L’acte és obert a tothom.

Neix el Diabet-roll, en 
lluita contra la diabetis 
infantil

La Gina és una nena de 5 anys, 
en fa 3 li van diagnosticar Dia-
betis T1. Des de llavors la seva 
vida i la de la seva família ha 
fet un canvi radical. La Sílvia, 
la seva mare, amb el suport de 
l’ADC Anoia (Associació de 
Diabetis de Catalunya) ha en-
gegat una campanya per recap-
tar fons per al Centre d’Investi-
gació per la Diabetis Infantil de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu. 
Així ha nascut el Diabet-roll; 
un porta-entrepans confeccio-
nat a mà per la mare de la Gina 
que s’ofereix a canvi d’un dona-
tiu de 10€. 
El passat octubre ja es van reco-
llir 1700€ que es van entregar a 
l’Hospital de Sant Joan de Déu. 
Tothom qui vulgui participar 
pot demanar el seu a través de 
correu electrònic: diabetroll@
gmail.com també podeu seguir 
la iniciativa a xarxes.

Autocar al Mou-te per 
l’Esclerosi Múltiple el 
27 de gener a Barcelona

L’Associació d’Esclerosi Múl-
tiple de la Comarca de l’Anoia 
organitza un autocar per assis-
tir el proper diumenge 27 de 
gener al ‘Mou-te per l’esclerosi 
múltiple’ al Circuit de Barcelo-
na-Catalunya a Montmeló. Es 
tracta de:
1. Participar en una cursa soli-
dària per l’esclerosi múltiple.
2. Marcar-te el repte i millorar 
el temps que vas fer l’any passat.
3. Gaudir d’un dia en família 
amb una àrea lúdica, activitats, 
inflables, tallers i foodtrucks.
4. Córrer amb els teus com-
panys de feina o amb el teu 
grup d’amics.
5. Pedalar 20 km, 5km o una 
milla pel Circuit.
6. Patinar 10 km o una milla.
7. Participar en la cursa elèctri-
ca: en patinet o bicicleta elèc-
trica.
8. Caminar o córrer la milla 
més emocionant de la teva 
vida!
9. Que els teus fills també pu-
guin participar a la cursa cor-
rent, pedalant o patinant
10. En Dani Pedrosa apadrina 
aquesta cursa. En moto, ell feia 
la volta al Circuit en 1minut 40 
segons. I tu? Quin repte et mar-
ques?
L’autocar serà gratuït per als 
participants. Per tal de poder  
contractar les places del bus, cal 
que abans del dia 24 sapiguen 
qui vindrà. Per apuntar-vos us 
heu d’adreçar a: moute.fem.es, 
on veureu el “link” mou-te i  
podreu fer la inscripció.
Com que s’hi ha d’arribar d’ho-
ra per poder tenir dorsals i sa-
marretes, l’autocar sortirà molt 
puntual: Vilanova del Camí a 
les 07:30h a la parada de l’Es-
cola Marta Mata, i Igualada. 
07:40h Estació d’autobusos. 
07:45h Parada d’Hispano (pla-
ça Catalunya)
El donatiu per les inscripcions 
des de la web és de 12€ a partir 
de 12 anys. Cal que,  un cop es-
tigueu apuntats feu arribar qui 
sou per saber de quantes places 
ha de ser el bus, per tant, envi-
eu el vostre nom a: aemanoia@
gmail.com  o podeu trucar al 
telèfon 609109777. Cal que us 
porteu l’esmorzar.  

pis i d’altres que van estar vin-
culats a l’església de la Sagrada 
Família en algun moment de 
les seves vides.
Al primer banc, l’alcalde Marc 
Castells i la regidora Maribel 
Cuadras. Els cants, a càrrec de 
la coral Exaudio. A l’ofertori hi 
hagué una processó d’ofrenes 
a càrrec dels diferents grups 
actius a la parròquia: l’Associ-
ació de la Visita Domiciliària 
de la Sagrada Família; els ca-
tequistes; els visitadors de ma-
lalts; Vida Creixent; La Legió 
de Maria; els Scouts d’Europa, 
l’Adoració Nocturna i els ca-
minants d’Emaús. Van cloure 
la processó dues veïnes dels 
pisos de Sant Bartomeu que hi 
van començar a viure el ma-
teix 1969: portaven dos rams 
de flors.

Pregàries per la difícil situa-
ció de l’habitatge
En les pregàries es va fer es-
pecial esment a la necessitat 
d’habitatge digne que sofreix 
Igualada i es va fer una peti-
ció perquè s’ajudi als joves a 
poder independitzar-se i crear 
una nova llar i família. També 
es va recordar als difunts, a 
tots els qui van tirar endavant 
la nova parròquia i els pisos: 
en especial es va oferir la mis-

sa pel rector de l’època, Mn. 
Lluis Toneu; per Mn. Josep 
Còdol i per Montserrat Bor-
ràs de Basols, de la família que 
entregà els terrenys per a la 
construcció del temple, gran 
benefactora de la parròquia i 
recentment traspassada.
El bisbe Romà, en les seves pa-
raules, va afirmar que era una 
celebració d’acció de gràcies, 
va recordar l’esforç que fa l’Es-
glésia, a través de les parrò-
quies, de ser present en la vida 
dels barris i dels pobles, enmig 
de les cases i de les famílies. 
També va voler fer una crida 
al futur i a fer més missionera 
i evangelitzadora la vida pas-
toral, reptes que havia tractat 
amb la junta parroquial, reu-
nida de manera extraordinà-
ria amb el pastor diocesà unes 
hores abans de la celebració 
vespertina.
Al final, Mn. Xavier digué que 
“s’havia fet homenatge a tota 
una generació, als que van 
tirar endavant la parròquia i 
el barri; però també s’havien 
dit paraules de futur i d’es-
perança”. Amb els goigs de la 
Sagrada Família es posava fi 
a la concelebració eucarísti-
ca, deixant pas a un agradable 
piscolabis que es va fer a una 
nau lateral.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo
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Arribada del tren a Igualada, 1893.

125 anys de la línia ferroviària d’Igualada a Martorell
REDACCIÓ / LA VEU 

E l conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, va presidir dis-

sabte a Martorell l’acte de cele-
bració del 125è aniversari de la 
línia entre Martorell i Igualada 
de Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya (FGC). 
En un acte obert a la ciutadania, 
però que no es va fer públic fins 
hores abans -un clar error de la 
Generalitat, almenys a l’Anoia-, 
Calvet, acompanyat del secre-
tari d’Infraestructures i Mobi-
litat, Isidre Gavín; el president 
d’FGC, Ricard Font; l’alcalde 
de Martorell, Xavier Fonollosa, 
i el primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament d’Igualada, Jordi 
Pont, va batejar un tren com-
memoratiu i va visitar l’expo-
sició 125è aniversari de la línia 
Martorell–Igualada. 
En aquest marc, va destacar 
que “avui celebrem el que, en 
el seu moment, va ser una de-
mostració del caràcter empre-
nedor del poble català”, amb 
una obra “pensada per portar 
prosperitat econòmica sobre-
tot a la comarca de l’Anoia, per 

exportar els fruits de la seva 
indústria i esprémer al màxim 
les seves capacitats”. Així, va 
lloar “l’empenta que van saber 
tenir tots aquells prohoms” 
del segle XIX, “que van tenir 
un somni i el van saber mate-
rialitzar”.
Calvet va arribar a l’estació 
de Martorell Vila amb tren i 
va pujar a una diligència am-
bientada al segle XIX, que va 
fer el recorregut fins a l’estació 
de Martorell Enllaç. Aquí, el 
conseller va batejar una uni-
tat amb el nom de Tren del 
Centenari, que circularà per la 
línia Llobregat–Anoia amb la 
finalitat de commemorar l’efe-
mèride. A continuació, va visi-
tar l’exposició 125è aniversari 
de la línia Martorell-Igualada, 
de l’historiador Joan Carles 
Salmerón, i la unitat de tren 
històric de la sèrie 1003.
  
Millores a la línia
El pla d’actuació d’FGC fins a 
l’any 2021 preveu altres millo-
res a la línia, com ara renovar 
i ampliar el centre operatiu de 
Martorell, millores per dismi-
nuir el temps de recorregut i 

incrementar la regularitat a les 
branques d’Igualada i Man-
resa i desdoblar la via entre 
Martorell Enllaç i la bifurca-
ció de la derivació de la facto-
ria de SEAT a Martorell, entre 
d’altres.
En aquest sentit, el presi-
dent d’FGC, Ricard Font, ha 
apuntat alguns dels reptes de 
futur de la línia, com ara “la 
connexió de la línia Llobre-
gat-Anoia amb la del Vallès, 

unint les estacions de Plaça 
Espanya i Gràcia, la millora de 
les estacions i els seus espais 
d’intercanvi amb altres modes 
de transport, la reducció de 
temps de viatge i la millora de 
la qualitat dels entorns urbans 
dels serveis ferroviaris”.
 
Disculpes del conseller
Calvet va demanar “disculpes” 
als usuaris de la línia Llobre-
gat-Anoia “perquè segura-

El 1893 es va inaugurar la lí-
nia entre Martorell i Igualada. 
La seva creació i creixement 
va estar estretament lligada 
amb la puixança de la indús-
tria al Llobregat fins a Marto-
rell i va continuar amb la de 
la indústria tèxtil d’Igualada. 
Tot i que les primeres inicia-
tives constructives daten de 
l’any 1852 des d’Igualada cap 
a Sant Sadurní, no va ser fins 
a l’any 1893 quan van finalit-
zar les obres a la seva entra-
da a Martorell. Així, el 29 de 
juliol d’aquell any es va inau-
gurar el tram entre ambdues 
poblacions. D’aquesta ma-
nera, l’Anoia trencava el seu 
aïllament i s’integrava en una 
xarxa ferroviària, embrió de 
l’actual línia Llobregat-Anoia.
Quan es va posar en servei, 
tenia estacions a Vilanova del 
Camí, la Pobla de Claramunt, 
Capellades, Vallbona d’Anoia, 
Piera, Masquefa, la Beguda, 
Sant Esteve Sesrovires i Mar-
torell. A Martorell, la línia en-
llaçava amb la del ferrocarril 
de via ampla de Barcelona 
a Tarragona per Vilafranca. 
Més endavant, en aquest tram 
es van posar en servei les de 
Martorell Enllaç (1912) i Can 
Parellada (1971). Des del 

ment han percebut els ritmes 
d’execució com a lents”. 
El titular de Territori i Soste-
nibilitat també va fixar per al 
2021 l’objectiu de tenir “un 
país sense zones tarifàries” 
gràcies a la implantació de la 
T-Mobilitat, “perquè es pagui 
en funció dels quilòmetres re-
correguts i de la recurrència” 
en l’ús del transport públic, tot 
i que va reconèixer la “com-
plexitat” de posar-la en marxa.

1912, la línia va enllaçar amb 
la del ferrocarril de línia estreta 
de Barcelona a Martorell per 
Sant Boi de Llobregat.
Els primers anys, el servei es 
feia només amb 3 trens diaris 
que paraven a totes les estaci-
ons i que enllaçaven a Mar-
torell amb els trens de la línia 
de Barcelona a Tarragona per 
Vilafranca. Actualment, entre 
Igualada i Martorell hi circu-
len 34 trens/dia, de dilluns a 
divendres, i 19 trens/dia, els 
dissabtes i festius.

Pel que fa a la demanda, els 
primers anys de funcionament 
la línia transportava poc més 
de 100.000 usuaris l’any. Ac-
tualment, la branca d’Igualada 
de la línia Llobregat–Anoia 
transporta més d’1,5 milions 
de viatgers anuals. Amb aques-
tes dades a la mà, el conseller 
Calvet ha explicat que “a la lí-
nia Llobregat-Anoia hem anat 
invertint molts diners pro-
gressivament a l’estil d’FGC, 
amb intel·ligència, per tenir un 
servei europeu”. El titular de 

TES també ha lloat la “qualitat 
humana” del personal de l’em-
presa pública.
 
Inversions realitzades
Quan es va crear FGC, l’any 
1979, una de les primeres ac-
tuacions que es van dur a ter-
me va ser la posada al dia de 
la línia, molt malmesa. Entre 
1979 i 1995 es va abordar la 
rehabilitació integral de la lí-
nia amb la renovació total de 
la via i millora de les seves ca-
racterístiques en determinats 

De 1893 al 2019: anys de llums i foscors del “carrilet”
trams, la rehabilitació total de 
les estacions i andanes i l’en-
derrocament d’edificis en mal 
estat. També es va rehabilitar 
el parc de trens dièsels.
Entre 1996 i 1999 es va elec-
trificar la línia fins a Igualada 
i es van posar en servei nous 
trens de la sèrie 213 que, entre 
altres millores, són accessi-
bles per a persones amb mo-
bilitat reduïda. Fins a l’any 
2009 es va posar en marxa 
la integració tarifària, es 
construeixen els apartadors 
nous a Capellades i a Vila-
nova del Camí, es completa 
el desdoblament de la línia 
entre Barcelona i Martorell, 
es completa l’adaptació per 
a persones amb mobilitat 
reduïda dels accessos de to-
tes les estacions de la branca 
d’Igualada i s’amplia el parc 
de trens. Tot això permet, el 
2008, posar en servei l’ano-
menat Metro de l’Anoia amb 
llançadores entre Martorell 
i Igualada, intercalades amb 
els trens de Barcelona. En-
tre 2010 i 2018 es completa 
l’equipament de les estacions 
de la branca d’Igualada i es 
millora l’interior dels trens. 
El 2012 s’eliminen els trans-
bordaments a Martorell.



Els joves d’Unió de 
Pagesos fan demà 
l’assemblea nacional a 
Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Oficina de Captació 
d’Inversions de la Man-
comunitat de la Conca 

d’Òdena (MICOD) ha signat 
un conveni de col·laboració 
amb TIC Anoia, entitat per a 
l’impuls de les tecnologies de 
la informàtica i la comunica-
ció a l’Anoia, amb l’objectiu 
d’unir esforços i disponibili-
tats en l’impuls de la promoció 
econòmica del territori.
Joan Serra, delegat responsa-
ble de l’Oficina, i Jaume Cata-
rineu, president de TICAnoia, 
han formalitzat l’acord que 
estableix que els dos organis-
mes treballaran conjuntament 
per a atraure noves empreses 
i noves inversions a l’Anoia. 
S’acorda donar suport a les 
empreses que volen créixer o 
implantar-se de nou al territo-
ri, i fomentar la col·laboració 
a través d’una estratègia de su-
port al sector tecnològic i digi-
tal, orientada a atraure noves 
inversions.

Treball conjunt 
Des de l’Oficina de Captació 
de la MICOD es reconeix i va-
lora el treball de TIC Anoia, i 
des de l’entitat es pretén crear 
un ecosistema tecnològic local 
a través d’un espai TIC, com a 
element catalitzador de talent, 
innovació i ocupació de la 
nova economia digital. L’enti-
tat ha detectat una important 
manca de professionals quali-
ficats i d’espais i infraestructu-

Joves d’Unió de Pagesos cele-
brarà aquest dissabte a la capi-
tal de l’Anoia l’assemblea anu-
al amb dues fites: la incidència 
de l’organització juvenil agrà-
ria catalana en les polítiques 
agràries del país i la defensa 
de la dieta mediterrània per 
posar en valor el futur de l’ac-
tivitat agrària i la pagesia jove.
En el marc de l’assemblea, Jo-
ves d’Unió de Pagesos donarà 
a conèixer la creació d’un grup 
de treball d’informació i debat 
sobre polítiques agràries en 
l’àmbit de la pagesia jove.
L’Assemblea d’Unió de Joves es 
farà durant el matí al Centre 
Cívic Centre.

FRANCESC FARRÉS / AMICS 
DEL TREN D’IGUALADA 

Pel divendres dia 11 a l’estació 
de Monistrol Vila (Cremalle-
ra de Montserrat) es va fer la 
presentació de la única cabina 
que ens ha quedat, gràcies a 
la visió de futur , de l’histori-
ador i amic, que malaurada-
ment, ens va deixar fa pocs 
anys , Carles Salmeron i que 
ara ho continua el seu fill. 
Aquesta cabina gràcies a FGC 
s’ha restaurat i ha quedat com 
quan es va estrenar. La podreu 
contemplar a la mateixa esta-
ció-museu. Aquest aeri inau-
gurat per l’exposició del 1929, 
va ser, la instal·lació més ver-
tical i agosarada durant molts 
anys, d’Europa. Els que tenim 
una edat i vàrem tenir la opor-
tunitat de pujar-hi ( no tot-
hom si va atrevir)  vàrem sen-
tir com el nostre cor bategava 
molt més ràpid que de costum 
quan anava pujant a sant Jero-
ni, impressionava de valent la 
seva ascensió...
El dissabte dia 12 a Martorell, 
es va començar la celebració 
del 125 aniversari del nostre 
tren Martorell-Igualada, que 
esperem s’anirà celebrant du-
rant aquest any en cada poble 
que hi passa el tren. Recor-
deu l’any 1993 la celebració 
del Centenari a IGD.  Dis-
sabte amb  un dia seré i un 
ventet que tallava, un grup 
molt nombrós de ciutadans i 
Amics, ens esperàvem a l’es-
tació Enllaç de Martorell que 
arribessin les autoritats amb 
diligència, ja que coincidien 
amb les festes dels Tonis. Ar-
ribades les autoritats es va fer 
el bateig d’una unitat de tren 
que estava tot retolat com a 
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tren antic i que podreu con-
templar durant tot aquest any 
si coincidiu quan viatgi com 
un tren normal. També una 
exposició històrica  de foto-
grafies  i explicacions i també 
una composició dels vagons 
de fusta amb màquina dièsel 
la M0-1003, que fa temps es 
varen restaurar. Parlaments 
del president de FGC, Sr. Ri-
card Font, Jordi Pont per part 
del nostre batlle, també l’II.
Im Xavier Fonollosa batlle de 
Martorell i per tancar l’acte el 
Conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Hble. Damià Calvet.
Tots i amb això hi va haver-hi 
unanimitat; ens falta molt per 
arribar allà a on es volia, pel 
que respecta al nostre tram, 
tot sempre és millorable però 
hi ha moltes coses que molts 
de nosaltres ignorem i que 
molts dels nostres polítics, no 
poden complir per falta de ja 
sabeu...Optimisme ens varen 
encomanar i moltes ganes de 
tirar endavant, malgrat tot.
Vàrem acabar l’acte amb con-
verses entre tots nosaltres, 
tot gaudint d’un refrigeri que 
FGC ens va oferir.
A mida que es vagin fent actes 
pel 125è aniversari, mirarem 
d’informar-vos i esperem que 
Igualada respondrà com sem-
pre a la crida del programa 
que ens vagin presentant. 

Inauguracions 
i celebracions al nostre 
tren de FGC

TIC Anoia s’implicarà 
en la captació 
d’inversions a la Conca

res adequades, que ha provo-
cat la migració d’empreses o 
de part de la seva estructura.
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La candidatura ja s’ha 
trobat per dissenyar 

l’estratègia i qui 
ocuparà els primers 

llocs de la llista

Poble Actiu organitza demà una 
trobada sobre la cultura a Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

E nric Conill enceta el 
treball de les sectorials 
d’ERC Igualada amb la 

participació del Conseller Jo-
sep Bargalló, qui visitarà Igua-
lada aquest divendres i parti-
ciparà en la primera sectorial 
sobre educació d’Esquerra per 
elaborar les propostes electo-
rals dels republicans en aquest 
àmbit. Conill destaca que 
“l’educació és i serà una priori-
tat per ERC” així com remarca 
la feina feta en aquest sentit en 
els darrers temps. Els republi-
cans s’han reunit diverses ve-
gades amb les AMPEs de les 
escoles públiques de la ciutat 
per “escoltar i aportar soluci-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a candidatura de Poble 
Actiu Igualada ha or-
ganitzat una Trobada 

Oberta de l’àmbit cultural per 
al proper dissabte 19 al Teatre 
de l’Aurora. La trobada, que 
està prevista d’11h a 13h, té 
per objectiu compartir el tre-
ball i les reflexions recollides 
fins ara pel grup de treball en 
cultura per tal d’establir, entre 
tothom qui ho vulgui, les línies 
marc de la proposta cultural 
de la candidatura municipa-
lista impulsada per la CUP. A 
més de les persones que ja han 
confirmat la seva assistència, 
des de Poble Actiu es remar-
ca el caràcter obert de la con-
vocatòria, a la que es demana 
d’assistir amb una mirada àm-
plia, de ciutat, sobre el model 
cultural i les seves mancances 
i fortaleses.
Després de l’acte de presen-
tació celebrat el passat 14 de 
desembre a les Cotxeres de 
Moixiganguers, Poble Actiu 
encara l’elaboració del pro-
grama electoral pel maig amb 
diferents grups de treball i 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l candidat d’Igualada 
Som-hi (PSC - Comuns 
- Igualada Oberta) Jor-

di Cuadras ha obert l’Agen-
da Exterior de la candidatura 
amb un primer destí: Bilbao. 
Durant tot un dia, Cuadras 
s’ha reunit amb el govern de 
la ciutat per conèixer les seves 
polítiques en matèria de trans-
formació urbanística, mobilitat 
i habitatge. El candidat a l’alcal-
dia d’Igualada ha afirmat que 
“l’aprenentatge més important 
que ens emportem de Bilbao 
és que quan una ciutat té una 
meta definida i ganes, entusias-
me i il·lusió per aconseguir-la, 
tots els somnis són possibles. I 
això és el que volem per Igua-
lada: un govern amb un objec-
tiu il·lusionant que transformi 
Igualada i la faci millor. És el 
que mereixen els igualadins i 
igualadines i és el que ens es-
timula: treballar perquè Igua-
lada tingui un model de ciutat 
clar, fresc i de futur”.
En arribar, Jordi Cuadras i el 
seu equip han estat rebuts pel 
Tinent d’Alcalde de l’Ajunta-
ment de Bilbao, Alfonso Gil, 
qui ha explicat com la ciutat va 
afrontar la transformació del 
seu antic barri industrial per 
fer-lo un lloc on “viure, treba-
llar i ser feliç”. Bilbao està im-
pulsant, en aquests moments, 
una nova fase d’aquesta trans-
formació tot creant un nou 
barri amb habitatge, comerç 

trobades obertes a tota la ciu-
tadania. La nova candidatura 
municipalista, que compta 
amb el suport de la CUP Igua-
lada, ja va realitzar una troba-
da amb joves el passat 29 de 
desembre per tractar diferents 
aspectes vinculats amb l’àmbit 
juvenil, en la què una trentena 
de participants van subratllar 
les principals problemàtiques 
que afecten a aquest col·lec-
tiu i van definir propostes per 
transformar-les.

A més de les trobades obertes, 
per l’elaboració del programa 
també s’han creat una desena 
de grups de treball encarregats 
de definir les propostes per a 
diferents eixos, gràcies al tre-
ball fet al llarg del mandat, l’es-
tudi de noves propostes, i a les 
aportacions de diferents per-
sones i entitats. Poble Actiu va 
celebrar també el passat dis-
sabte 12, a l’Espai Cívic Cen-
tre, una assemblea encarada 
a la definició de l’estratègia de 
campanya, el calendari i altres 
aspectes vinculats a la comu-
nicació del nou projecte, en-
tre d’altres, la composició dels 
primers llocs de la candidatu-
ra, detalls que Poble Actiu, de 
moment, no ha revelat.

Cuadras se’n va a 
Bilbao per agafar idees 
pel seu model de ciutat

i activitat econòmica en una 
zona de la ciutat similar a la del 
barri del Rec d’Igualada.
Cuadras també ha pogut conèi-
xer quines fórmules urbanísti-
ques fa servir Bilbao perquè els 
projectes siguin realitat amb 
criteris com la col·laboració 
público-privada a través de 
la qual els propietaris partici-
pen dels projectes i la mixtura 
d’usos. 
Una altra de les reunions que el 
candidat ha mantingut ha es-
tat amb el regidor d’Habitatge, 
Goyo Zurro. Jordi Cuadras ha 
pogut conèixer, a fons, la polí-
tica d’habitatge de la ciutat, ja 
que és la ciutat d’Espanya amb 
més habitatge públic i aquest 
any 2019 celebren els 100 anys 
de les primeres promocions 
que van impulsar. Ajudes al 
lloguer, a la rehabilitació o llo-
gar els pisos buits són algunes 
de les mesures que impulsa 
l’Ajuntament.
Jordi Cuadras i el seu equip 
també han estats rebuts pel 
gerent de la mobilitat vertical 
de Bilbao, encarregat de ges-
tionar les escales mecàniques 
i els ascensors que salven els 
desnivells que té la ciutat i ga-
ranteixen la connexió nord-
sud. 
Amb Bilbao, la candidatura 
d’esquerres i progressista ha 
obert la seva Agenda Exterior 
amb la qual vol visitar diverses 
ciutats i institucions amb l’ob-
jectiu de conèixer experiènci-
es d’èxit.

El conseller Bargalló vindrà avui a 
Igualada per ajudar Enric Conill

ons a les problemàtiques que 
tenen”. Per això Conill destaca 
la “importància i rellevància” 
que té la visita del Conseller 
d’Educació atès que “ens serà 
molt útil per poder elaborar 
unes propostes en educació 
que siguin capaces de resoldre 
les mancances que actualment 
té la ciutat”.
Paral·lelament ERC Igualada 
engega durant diverses setma-
nes les sectorials en les quals 
hi participaran unes 150 per-
sones per tal de definir les pro-
postes electorals dels republi-
cans. El candidat d’ERC, Enric 
Conill, assegura que “volem 
que participi molta gent i que 
sigui un procés obert, que 

superi els límits del partit, per 
tal d’elaborar un programa 
electoral que respongui a les 
necessitats d’Igualada i sigui el 
full de ruta de la ciutat per als 
propers anys”.  Els republicans 
han preparat diverses sectori-
als de “cultura, dinamització 
econòmica, educació, acció 
social i salut, joventut i urba-
nisme”. Alhora Conill anima a 
tothom qui ho vulgui a “par-
ticipar-hi” i “construir plegats 
el futur de la ciutat”. Paral·lela-
ment ERC també iniciarà pro-
perament una campanya a peu 
de carrer per “seguir recollint 
les demandes dels ciutadans i 
copsar les problemàtiques de 
cada barri”. 
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 escoles, etc.

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

 93 116 05 56



La nova junta de Jove Cambra Igualada 2019.

Acaben les obres de reforma 
del Parc del Trànsit

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Oficina Jove de l’Ano-
ia, amb el suport de la 
Diputació de Barce-

lona, organitza una xerrada 
dirigida a pares i mares de 
joves adolescents dins del 
programa de suport a la fun-
ció educativa de les famílies.  
“Com puc motivar el meu 
fill/a en els estudis”  és una 
xerrada – taller on es treba-
llarà a partir de casos reals 
amb els que les famílies es 
sentiran identificades. 
La finalitat d’aquesta és do-
nar eines concretes i pràcti-
ques a les mares i pares per 
poder despertar la motivació 
dels seus fills i filles, com ac-
tuar per no desmotivar-los i 
treballar la importància de 
l’equilibri personal. També, 
es parlarà de la importància 
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat dissabte 12 de 
gener, la Jove Cambra 
Internacional d’Iguala-

da va encetar el 2019 celebrant 
l’arribada de la nova Junta. 
Com és habitual a l’entitat, tan 
a nivell local com nacional i 
internacional, els equips de 
govern de les diferents organit-
zacions de la JCI són renovats 
cada any.
Enguany, l’entitat igualadina 
serà presidida per Rebeca Ála-
mo. La nova Junta marca in-
tencions amb l’arribada de tres 
nous càrrecs: el d’Igualtat de 

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament ha re-
obert aquest mes de 
gener el Parc del Tràn-

sit, al barri de Les Flors, un 
cop finalitzats els treballs de 
reforma que s’hi han desen-
volupat els dos darrers me-

sos. Les tasques, impulsades 
des de la regidoria de Barris i 
Civisme i la Unitat de Barris, 
han inclòs un nou paviment, 
l’enjardinament dels parter-
res, la millora i ampliació dels 
espais de lleure infantil i la 
renovació de l’enllumenat i 
mobiliari urbà. 

El passat diumenge, 13 de ge-
ner, l’alcalde, Marc Castells, la 
regidora de Barris i Civisme, 
Mireia Duran, altres regidors 
del consistori i tècnics de la 
Unitat de Barris, van parti-
cipar en la posada en marxa 
d’aquest espai juntament amb 
veïns de la zona.

Xerrada al Consell: 
“Com motivar als fills 
en els estudis”?

Nova junta de Jove Cambra, amb Rebeca Álamo de presidenta
Gènere, dirigit per la nova jú-
nior Anna Martínez; la figura 
del Coach, assignada a Esther 
Sabaté, i la Comissió de Patro-
cinis, dirigida per David Raya. 
Amb aquestes tres noves res-
ponsabilitats, la nova direcció 
de l’entitat pretén incidir en els 
tres àmbits principals d’actua-
ció que s’han marcat en el pla 
estratègic: la conciliació fami-
liar i la igualtat, amb el càrrec 
d’Igualtat de Gènere; el men-
toratge dels nous júniors en 
eventuals projectes futurs en 
què vulguin embarcar-se, amb 
la figura del Coach, i l’efectivi-
tat i l’èxit en la cerca de patroci-

nis per tal de dur a terme nous 
projectes, amb la Comissió de 
Patrocinis. També s’ha fet una 
aposta pels nous júniors, amb 
Enric Grima, Anna Martínez i 
Eudald Font a la nova Junta.
L’equip per al 2019 és: Rebeca 
Álamo, President; Ció Senser-
rich, Secretari; Enric Grima, 
Tresorer; Mohammed Igha-
douran, Assessor Legal; Xavier 
Morros, Past President; Yahya 
Ighadouran, Internacional; Eu-
dald Font, Comunicació; Anna 
Martínez, Igualtat de Gènere; 
David Raya, Director de la Co-
missió de Patrocinis, i Esther 
Sabaté, Coach.

de treure les etiquetes que 
han posat als fills i filles per 
poder relacionar-s’hi dife-
rent quan es parla dels estu-
dis. 
La xerrada – taller tindrà 
lloc el proper dijous 24 de 
gener a les 19:00h a la seu 
del Consell Comarcal de 
l’Anoia (Plaça Sant Miquel, 
5 d’Igualada) i anirà a càrrec 
de Carles Ventura, Coach es-
pecialitzat en joves i les seves 
famílies amb els quals treba-
lla la seva autoestima, moti-
vació, les relacions interper-
sonals i la presa de decisions. 
Podeu fer la vostra inscrip-
ció omplint el formulari que 
trobareu a oficinajove.cat.
Per més informació podeu 
trucar a l’Oficina Jove de 
l’Anoia: 93.805.15.85 ext. 2 o 
enviar un correu electrònic 
a: anoia@oficinajove.cat.

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

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

artesanal elaborada amb 
ingredients 100% naturals.

  Fes la teva comanda:

         655 817 581

terradetapas@gmail.com

ET VE DE GUST FER UNA

CALÇOTADA A CASA?

NOSALTRES ET SERVIM
CALÇOTS CUITS
A PUNT DE MENJAR
I AMB LA 
TRADICIONAL SALSA
20 calçots cuits: 7€ / Salsa fresca (500g): 6,50€
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A Igualada es disposa 
d’una unitat mòbil de 
primera resposta,  i té 

com a finalitat atendre 
emergències 

El Servei Local de Teleassistència dona servei 
a 2.487 persones a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU 

E l Servei Local de Te-
leassistència de la Di-
putació de Barcelona 

ha acabat l’any 2018 donant 
servei a 2.487 persones usuà-
ries a l’Anoia, en col·laboració 
amb els ajuntaments de la co-
marca. Aquest servei, d’aten-
ció domiciliària, garanteix la 
seguretat i acompanyament a 
les persones que poden estar 
en situació de risc per factors 
d’edat, fragilitat, solitud o de-
pendència, les 24 hores del dia 
i els 365 dies a l’any, detectant 
situacions d’emergència i do-
nant resposta immediata a 
aquestes.
A més, la comarca de l’Anoia 
disposa d’una unitat mòbil de 
primera resposta, que s’ubica 
a Igualada, i té com a finalitat 
atendre emergències i contin-
gències, tot i que pot donar su-
port a seguiments.
Actualment, el Servei Local 
de Teleassistència és un dels 
serveis socials amb una ma-
jor implantació territorial. A 
tota la demarcació es dona 
una cobertura de l’11,80% de 
la població major de 65 anys 
i del 30,80% sobre la població 
major de 80 anys, amb una 
elevada satisfacció per part de 
les persones usuàries i de les 
seves famílies.
Aquest servei funciona mit-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l 21 de gener es com-
memora el Dia Euro-
peu de la Mediació. 

Enguany, la celebració coin-
cideix amb el 10è aniversari 
del Servei de Mediació Co-
munitària de l’Ajuntament 
d’Igualada i, per aquest mo-
tiu, s’ha programat una ac-
tivitat gratuïta i oberta a la 

jançant un terminal instal·lat 
al domicili de la persona i una 
unitat de control remot en 
format de penjoll o polsera 
que permet estar connectat 
de forma permanent amb el 
centre d’atenció. Es comple-
menta amb serveis com les 
Unitats Mòbils, els disposi-
tius de seguretat o el reforç en 
el seguiment de les persones 
més fràgils.

Resposta Eficient en 
Teleassistència (RET)
Aquests dos últims anys han 
estat marcats per les novetats 
que s’han incorporat al servei i 
que s’han consolidat, així com 
per l’aposta en l’eficiència i la 
qualitat del servei. 
Entre les novetats cal desta-
car la implantació amb èxit 
del model d’atenció centrat 
en la persona a través d’un 
sistema anomenat Resposta 
Eficient en Teleassistència 
(RET), que es basa en donar 
una resposta adaptada a les 
necessitats de cada persona 
amb una major eficiència i 
un alt valor tecnològic.

Això permet establir la tipo-
logia de prestació de servei 
que necessita cada persona en 
funció dels seu perfil, els seus 
riscos i els seus hàbits de vida. 
En aquest sentit, l’atenció que 
proporciona el Servei Local 
de Teleassistència s’intensifica 
per aquelles persones en situ-
ació de vulnerabilitat i amb 
més riscos, amb més trucades 
de seguiment o visites domici-
liàries, entre d’altres accions, i 
s’evita l’excessiva protecció de 
les persones més autònomes 
a través d’accions preventives. 
Durant el 2018 s’han instal·lat 
més de 14.500 dispositius de 

seguretat, entre detectors de 
foc/fum, presència i caigudes, 
i de teleassistència adaptada 
a necessitats especials (tele-
assistència mòbil o serveis 
adaptats a persones amb difi-
cultats a la parla i/o oïda o de 
mobilitat reduïda a les mans).
L’any 2018 també ha estat un 
any de consolidació de projec-
tes com el protocol de sensibi-
lització, prevenció i sospita de 
maltractaments en el marc del 
Servei Local de Teleassistèn-
cia. Un altre projecte que s’ha 
consolidat com una prestació 
del servei de suport fora de la 
llar per aquelles persones que 

viuen en nuclis rurals aïllats i 
amb escasses relacions soci-
als, és la teleassistència mòbil, 
que s’incorpora com a dispo-
sitiu de foment de l’autono-
mia personal.
Al llarg del 2019, el Servei 
Local de Teleassistència se-
guirà apostant pel creixement 
i la posada en marxa de nous 
projectes adreçats a perfils 
amb necessitats especials. Cal 
destacar que projectes pilots 
com el de comptadors d’ai-
gua intel·ligents de mesura de 
patrons de comportaments 
de forma no intrusiva, seran 
claus.

El 26 de gener, taller gratuït per saber gestionar conflictes i 
prevenir violència en infants i joves

ciutadania. Es tracta del ta-
ller Eines per a la gestió de 
conflictes i la prevenció de la 
violència en infants i joves, 
que tindrà lloc el dissabte 26 
de gener, d’11 a 13h a l’Es-
pai Cívic Centre, al c/ Tri-
nitat 12. L’activitat s’adreça 
a monitors, entrenadors i a 
qualsevol persona que, per la 
seva tasca professional o vo-
luntària en l’àmbit de l’educa-

ció i el lleure, tingui contacte 
directe amb infants o joves. 
En aquest taller s’oferiran 
eines de prevenció i gestió de 
conflictes, a banda d’indica-
dors per detectar possibles 
situacions d’assetjament. Per 
inscriure-s’hi, els interessats 
han d’enviar un correu elec-
trònic a mediacio@aj-iguala-
da.net, especificant de quina 
entitat formen part.

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

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

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES



VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Nou moviment al go-
vern de Vilanova del 
Camí quan falten 

cinc mesos per les properes 
eleccions municipals. El grup 
municipal de Veïns amb Veu 
va comunicar-li a principis 
d’any a l’alcaldessa, Noemí 
Trucharte, que renunciaven 
a les seves responsabilitats de 
govern i que, per tant, passa-
ven a l’oposició. 
Veïns amb Veu, amb dos re-
gidors, tenia fins ara les re-
gidories d’Urbanisme i Medi 
Ambient i la d’Obres i Serveis 
Municipals.
En un comunicat fet públic 
aquest cap de setmana, Veïns 

amb Veu justifiquen la seva 
sortida del govern munici-
pal per les intromissions de 
Trucharte en les seves àrees de 
responsabilitat, a més del poc 
respecte pels acords debatuts 
en els consells de presidència 
com la no urbanització del 
carrer Cervantes l’any 2017 o 
l’incompliment de baixar l’IBI.
En el comunicat, Veïns amb 
Veu també expliquen que 
“assumim la nostra quota de 
responsabilitat, d’haver col-
locat a Noemí Trucharte, al 
capdavant de l’Ajuntament, i 
no aconseguir un canvi real 
per a Vilanova del Camí. I 
traient com a conclusió que: 
Noemí Trucharte sempre ens 
va a enganyar. Sabem que es 

Veïns amb Veu surt del govern de Vilanova: 
“Noemí Trucharte sempre ens va enganyar”

fa impossible qualsevol pacte 
futur amb ella, a causa dels 
incompliments reiterats de la 
seva paraula i la seva nul·la 
experiència de govern i treball 
en equip”.

Des del grup municipal, aca-
ben el seu comunicat fent una 
valoració positiva d’alguns as-
pectes de govern, com “la mi-
llora i ampliació de la piscina 
municipal, asfaltat gratuït de 

diversos carrers, ampliacions 
i millores de diferents parcs 
infantils, urbanització del pas-
seig de la Indústria, etc”.
Veïns amb Veu va donar su-
port a la moció de censura 
contra el govern format per 
Vilanova 365, ERC i CiU el 
gener de 2017 i des de llavors 
estava al govern liderat per 
Noemí Trucharte del PSC, i 
amb Vilanova Alternativa i 
Decide com a socis. Les dis-
crepàncies entre Veïns amb 
Veu i l’alcaldessa ja fa temps 
que son públiques, però no ha 
estat fins a principis de 2019 
que el grup municipal encap-
çalat per Juan Manuel Civida-
nes ha abandonat el govern 
municipal.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Vilanova del Camí es 
va traslladar el passat 
diumenge 13 de gener 

a l’època medieval. Tendals 
amb productes alimentaris 
i artesanals, antics oficis del 
camí ral, petits tancats amb 
animals de granja, i   animals 
i personatges fantàstics van 
prendre literalment el casc 
antic de la ciutat.
La Fira del Camí Ral va tor-
nar a ser un èxit tant des del 
punt de vista comercial com 
de promoció de la ciutat, as-
segura el regidor de Promoció 
Econòmica Francisco Palacios 
que s’ha mostrat molt satisfet 
per l’assistència massiva de 
públic durant tot el dia.
La fórmula que combina es-
pectacles de carrer, atraccions 
infantils i familiars, la recupe-
ració d’antics oficis, amb l’ar-
tesania i els productes alimen-
taris ha funcionat molt bé, 
assegura Palacios, que també 
ha destacat la participació i 
complicitat del comerç i els 
artesans locals.
El regidor també ha posat de 
relleu la carpa informativa 
que va anar a càrrec de l’Insti-
tut Pla de les Moreres i que ha 
funcionat com un punt d’in-
formació turístic de la ciutat. 
Durant la Fira es va presen-
tar un díptic amb informació 
turística del municipi en sis 

idiomes diferents: català, cas-
tellà, anglès, francès, alemany 
i portuguès. Aquesta acció 
e està inclosa en el projecte 
ERASMUS+KA2 i compta 
amb el suport de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí.
Així mateix el regidor ha tin-
gut paraules de gratitud per a 
l’equip de Promoció Econòmi-

ca i de la Brigada Municipal 
per la feina que han portat a 
terme. Assegura que són molts 
dies de feina i de coordinació 
per tal que tot surti bé.

Vilanova del Camí presenta 
un nou llibre d’història reco-
llint l’evolució del municipi 
en els darrers 3800 anys

Un centenar de persones va 
participar dissabte a la pre-
sentació del llibre Traços d’un 
poble. Breu història il·lustrada 
de Vilanova del Camí.  La re-
gidora de Cultura Imma Gon-
zález va encetar la presentació 
institucional i l’alcaldessa No-
emí Trucharte va cloure l’acte 
tot destacant l’edició d’aquest 
llibre que s’afegirà al patrimo-
ni local.
L’acte va anar a càrrec dels 
autors del llibre, els historia-
dors locals Sílvia Marín i Xa-
vier Bermúdez, el dissenyador 
Manolo Cano, de Gràfiques 
Vilanova, Marissa Martínez, 
coordinadora tècnica del pro-
jecte, i  l’il·lustrador Domingo 
López, que va estar present 
virtualment.
Pel que fa els continguts, ex-
plica Sílvia Marín, el llibre està 
dividit en cinc capítols que re-
passen breument cinc etapes 

històriques: l’edat antiga, l’edat 
mitjana, l’edat moderna, la 
contemporània i la Vilanova 
actual.  
El llibre té una part visual molt 
important amb més d’una vin-
tena d’il·lustracions originals, 
obra de Domingo López. N’hi 
ha de dos tipus, les de paisatge, 
que introdueixen cada capítol, 
i les de recreacions d’escenes 
quotidianes. 
L’alcaldessa Noemí Trucharte 
va cloure la presentació del 
llibre amb la felicitació i agraï-
ment a l’equip que l’ha fet pos-
sible. El coneixement sobre  la 
història del nostre municipi, 
va dir l’alcaldessa, ens ajuda 
a estimar més Vilanova del 
Camí, per això, “m’agradaria 
donar continuïtat al projecte, 
bé amb noves publicacions bé 
amb altres iniciatives que pu-
guin anar afegint-se al patri-
moni de la ciutat”. 

La Fira del Camí Ral torna a sumar un èxit de 
participació i de visitants
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MONTBUI / LA VEU 

Montbui va celebrar 
durant els darrers 
diez el gruix d’acti-

vitats de la Festa Major d’Hi-
vern, celebrada en honor al 
patró Sant Maure. 
Les propostes culturals van 
començar dimecres 9 de gener 
al matí amb un espectacle in-
fantil per als escolars de Mont-
bui a càrrec de la companyia 
“Ytuquepintas”. Centenars 
d’estudiants montbuiencs van 
presenciar l’espectacle “Jojo, 
memòria d’un orangutan, el 
qual va fer les delícies d’esco-
lars i dels docents assistents”.
Els actes van continuar diven-
dres al vespre, al Centre Cívic 
i Cultural La Vinícola, amb la 
setzena edició del Concurs de 
Monòlegs de la Festa Major 
d’Hivern. Un any més, sota 
la conducció de Miguel Án-
gel Marín, un monoleguista 
que va treure mols somriures 
a les més de 250 persones que 
van omplir la Sala d’Actes del 
centre cultural montbuienc. 
El concurs d’enguany va tenir 
com a guanyadora a Silvia La-
torre, guanyadora d’un premi 
de 150 euros; en segon lloc es 
va classificar Jorge Pacheco.
Les activitats van continuar el 
dissabte 12 de gener, a la plaça 
de l’Ajuntament, amb una ma-

tinal on la quitxalla va jugar 
amb inflables, elàstics, karts, 
i on també van poder partici-
par en un original taller pin-
tacares. També hi es va dur a 
terme una xocolatada, que va 
anar a càrrec de la Comissió 
de Festes Nucli Urbà.
La màgia de “Melanie”, plat 
fort de la Festa Major d’Hivern
Durant els darrers anys s’ha 
convertit en una tradició. La 
màgia familiar omple la sa-
la-auditori de Mont-Àgora per 
viure un espectacular número 
a càrrec de la jove “Melanie”, 
una de les millors magues de 
l’actualitat a casa nostra, en 
un espectacle amb el segell 
del Mag Lari. Sens dubte un 

espectacle que no va deixar 
indiferent a ningú i que de-
mostra el gran nivel d’aquesta 
jove il·lusionista que va oferir 
una gran actuació al públic 
montbuienc que omplia tres 
quartes parts de la sala mont-
buienca.
També a la tarda, però a l’Ate-
neu del Nucli Antic, es va cele-
brar el tradicional Campionat 
de Botifarra de la Festa Major 
d’Hivern. I el Grup d’Esplai 
Montbui va organitzar una 
gimcana entre la mainada, que 
va finalitzar amb una xocola-
tada. 
L’Ateneu Cultural i Recrea-
tiu del Nucli Antic va acollir 
les darreres dues activitats 

Montbui va celebrar el gruix d’activitats de la Festa 
Major d’hivern en honor a Sant Maure

Aquest proper dissabte a 
partir de les 12 del migdia 
tindrà lloc a la Biblioteca 
Mont-Àgora una sessió de 
“L’Hora del Conte”, amb el tí-
tol “Contes perduts”. Es trac-
ta d’una narració que anirà 
a càrrec d’Íngrid Domingo i 
que va adreçada als infants a 
partir de 3 anys.

Proper Curs d’Iniciació al 
Lettering Creatiu
La Biblioteca Mont-Àgora or-
ganitzarà un Curs d’Iniciació 
al Lettering Creatiu, el qual 
tindrà lloc els diez 26 de ge-
ner, 2 i 9 de febrero, entre les 
10.30 i les 12.30 hores. L’acti-
vitat té un cost d’inscripció de 
5 euros, i va adreçada a adults 
i joves majors de 15 anys.

Aquest dissabte, 
l’hora del conte, 
a la biblioteca 
Mont-ÀgoraVILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Colla Excursionista 
de Vilanova del Camí 
ha començat el calen-

dari d’excursions anual amb 
la tradicional caminada per 
la Festa de Sant Hilari. Es 
tracta d’anar fins al Pujol de 
La Guàrdia a portar una nova 
senyera i acabar la matinal als 
dipòsits de ca l’Aromir, com-
partint esmorzar amb la resta 
de participant de la Pujada. 
A les 8 del matí del passat 
diumenge dia 13 de gener, 
90 caminaires es van retro-
bar, amb l’alegria de veure els 
companys després de les fes-
tes de Nadal. “El fred dels úl-
tims dies no es fa enrere, però 
encara que fa fresca el sol ens 
escalfa una mica en aquells 
trams on el podem gaudir”, 
explica Francesca Cullerés.

Amb la senyera al seu lloc, 
el grup va formar una coral 
improvisada per cantar Els 
Segadors i després es va fer 
la fotografia, aquesta vega-
da amb dificultats per sortir 

tots, ja que són molts els que 
aquest diumenge han pujat 
dalt el turó; “però com que 
ens estimem molt ens arre-
pleguem bé per poder sortir 
tots” diu Cullerés, i després 

La Colla compleix amb el canvi de senyera al Pujol 
de la Guàrdia per la festa de Sant Hilari 

“recollim la senyera de l’any 
anterior, millor dit  lo poc que 
queda després de tot un any a 
sol i serena”.
El matí acaba amb l’aplec dels 
participants de la cursa de la 
33a Pujada als dipòsits i  ple-
gats fan la botifarrada.
La propera excursió serà el 
diumenge 3 de febrer per les 
muntanyes de Vilanova del 
Camí.  Sortiran a les 8 del 
matí, des de la seu de l’enti-
tat, i tornaran cap a la una del 
migdia. 
Les inscripcions es poden fer 
el dijous de la setmana de la 
sortida de 19:00 h a 20:30 h al 
carrer Montserrat, 28 de Vila-
nova del camí. Els socis tam-
bé poden avisar al 93 803 43 
88 i 627 646 512, per Whats-
app, al correu cevcami@hot-
mail.com i per Facebook.

del dissabte: el Sopar de Sant 
Maure-Botifarrada, i una Dis-
co-mòbil, amb música dels 
anys 80 fins a l’actualitat.
El diumenge l’església de Sant 
Maure va acollir la tradicio-
nal Missa de Sant Maure, que 
enguany va ser ben especial, 
amb el final de la commemo-
ració del 50è aniversari de la 
parròquia de Sant Maure, fet 
pel qual cal destacar-hi l’assis-
tència del Bisbe de Vic Romà 
Casanova. La cerimònia va in-
cloure la tradicional ofrena del 
Ciri Votiu, a càrrec de l’Alcal-
de del municipi Teo Romero.
A partir de la una de la tarda, 
al Nucli Antic, es va dur a ter-
me la Cercavila de Sant Mau-

re, a càrrec dels músics del 
Grup de Diables de Montbui, 
finalitzant 
a l’Ateneu Cultural i Recreatiu, 
on es va dur a terme el tradici-
onal Vermut.
Diumenge a la tarda l’Ateneu 
Cultural i Recreatiu del Nucli 
Antic va acollir un Campionat 
femení de dòmino, i la repre-
sentació de l’obra “Qui els va 
parir”, a càrrec del Grup de Te-
atre Montbui.
La Festa Major d’Hivern Sant 
Maure va finalitzar aquest 
passat dimarts 15 de gener, 
patró de Sant Maure, amb la 
Missa que es va dur a terme 
a la Parròquia de Santa Mar-
garida.

Sílvia Latorre, guanyadora del  Concurs de monòlegs.Sopar a l’Ateneu Cultural del nucli antic
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Junts per Catalunya - Vi-
lanova del Camí, encap-
çalat per Jordi Baron, fa 

una valoració dels dos anys 
de govern municipal des que 
una moció de censura va po-
sar Noemí Trucharte al cap-
davant de l’alcaldia vilanovi-
na i durant els quals no han 
pogut complir cap dels pro-
pòsits que van posar sobre la 
taula i dels quals en van fer 
bandera. Mitjançant un co-
municat, Junts per Catalunya 
-Vilanova del Camí, diu el se-
güent:
“S’han complert 2 anys de la 
polèmica moció de censura a 
Vilanova del Camí    que van 
tirar endavant els grups (PSC 
– VA! – IPV.VV i Decide) .       
Transcorregut aquest temps 
podem afirmar que el resultat 
no ha estat positiu pel nostre 
municipi, i Vilanova neces-
sita seguir avançant amb un 
treball i  il·lusió constant sen-
se perdre més temps!  
Hem estat vivint en una situ-

ació política totalment inver-
semblant on havent un govern 
amb majoria absoluta no han 
estat capaços de tirar enda-
vant les ordenances 2019, ni 
l’aprovació de l’inventari mu-
nicipal, i ni tan sols es plan-
tegen presentar una proposta 
de pressupost municipal per 
al 2019. On queden les parau-
les de la Sra. Trucharte quan 
afirmava després de la moció 
que “finalment Vilanova tin-
dria pressupostos quan toca, 
que és abans d’acabar l’any”? 
Doncs bé, ni els de 2018 van 
ser aprovats abans d’acabar 
l’any i sembla que els del 2019 
ja els dona per perduts. 

Com si tot això no fos prou 
greu, a sobre ara veiem com 
aquest govern queda dinami-
tat i en minoria amb la sorti-
da del govern del Sr. Civida-
nes; tot plegat és una situació 
lamentable i esperpèntica!! 
Amb tota aquesta situació des 
de l’agrupació local de “Junts 
per Catalunya” a Vilanova del 
Camí, creiem que cal cons-
truir una majoria alternativa 
capaç de fer créixer el nostre 
municipi i recuperar el temps 
perdut fins ara. Per tot això i 
havent estat regidor a l’Ajun-
tament de Vilanova tant a 
govern al capdavant de l’àrea 
de Promoció Econòmica i Hi-
senda durant 3 anys i a l’opo-
sició, és que em poso a dispo-
sició de l’agrupació local per 
encapçalar un projecte muni-
cipal per Vilanova del Camí 
durant els pròxims 4 anys que 
sigui capaç d’articular una 
opció política independentis-
ta potent i transversal que de-
fensi amb seriositat i fermesa 
el llegat de l’1 d’Octubre a Vi-
lanova del Camí”. 

Jordi Baron (JuntsXCat) fa un balanç 
negatiu dels darrers dos anys de 
govern a Vilanova del Camí 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

ERC de Vilanova del 
Camí ha estrenat un 
nou canal de comuni-

cació, que s’afegeix als perfils 
que té a les xarxes socials: 
Twitter, Facebook i Insta-
gram.
Amb aquest nou canal ERC 
de Vilanova del Camí pretén 
ser més propera i tenir una 
comunicació directa amb la 
ciutadania. D’aquesta mane-
ra qualsevol persona podrà 
posar-se en contacte a través 
del mòbil amb la formació 
per fer aportacions i/o pro-
postes de millora per al po-
ble de Vilanova del Camí que 
podran incorporar-se al nou 
projecte.
Alhora, ERC de Vilanova a 
través de Whatsapp anirà in-
formant de les novetats de la 
nova candidatura i del nou 
projecte, el qual s’està treba-
llant d’una manera conjunta 

i participativa entre els ciuta-
dans que hi volen participar.
El número de Whatsapp 
d’ERC Vilanova del Camí és 
el 620905073 i ja està opera-
tiu per a que qualsevol que 
vulgui es posi en contacte di-
recte. Per fer-ho només hau-
ran d’escriure a aquest núme-
ro amb el missatge “Hola” i 
la formació els respondrà en 
menys de 24 hores. A partir 
d’aquest moment estaran al 
dia de les novetats, trobades, 
activitats i demés accions 
que es vagin realitzant.
Aquesta és una de les accions 
que l’equip de campanya està 
portant a terme per fer un 
programa electoral a la mida 
de tots i totes els vilanovins 
i vilanovines. Una campanya 
que es projecta propera a la 
ciutadania, oberta a escoltar 
als seus veïns, progressista i 
innovadora i en la que tot-
hom que ho vulgui pugui 
formar-ne part.

ERC Vilanova del Camí 
estrena Whatsapp per 
facilitar la interacció 
amb la ciutadania

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Fins a 7 noves empreses 
han iniciat la seva acti-
vitat durant l’any 2018 

amb el suport de Promoció 
Econòmica de Vilanova del 
Camí. També s’han reformat 
dos negocis i s’ha subvencionat 
la contractació de personal en 
una empresa de restauració. 
Tot plegat gràcies als ajuts que 
s’atorguen per al foment de la 

creació de llocs de treball, el 
suport a l’emprenedoria i la 
reforma o l’ampliació d’establi-
ments.
La desena de subvencions 
atorgades suposen un import 
de 17.900€ dels quals 7.000€ 
han anat destinats a creació de 
noves activitats econòmiques, 
10.000€, a reforma de local co-
mercial i 900€, a la creació de 
llocs de treball.
Les noves activitats econòmi-

ques que s’han obert amb el su-
port de l’Ajuntament vilanoví 
són: una agència de viatges, un 
professional de la construcció, 
una perruqueria, una agència 
immobiliària, una consultoria 
de comerç internacional, una 
cafeteria i un centre d’estudis 
d’informàtica. 
També s’ha donat subvenció 
per a la millora de dos establi-
ments: una gestoria i un servei 
de reformes.

I per últim s’ha subvencionat 
la contractació de personal per 
una empresa de restauració.
La convocatòria per sol·licitar 
les subvencions es va obrir a 
finals d’abril de 2018 amb la 
intenció novament, de donar 
suport a les noves empreses 
creades al municipi, així com 
a la contractació de persones 
aturades i, també, a la moder-
nització de comerços i serveis 
de la població.

Es van presentar 15 sol·licituds 
en total de les quals finalment, 
se’n van haver de denegar 4 s 
per pressupost exhaurit i una 
per no complir amb les bases 
de la convocatòria.
Des de Promoció Econòmica 
es valora de forma molt posi-
tiva aquest tipus d’accions que 
es destinen al teixit productiu 
local i es vol donar continuïtat 
al suport que es dona a l’empre-
nedoria.

Set noves empreses han iniciat la seva activitat el 2018

Si ets comerç, 
dues subscripcions 

al preu d’una

per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili

fes-te subscriptor
i et portem tota 
la informació de 
la comarca a casa

2X1

la premsa de casa
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A la Pobla de Clara-
munt, des de mitjan de 
desembre i fins a prin-

cipi de gener, es van portar a 
terme diverses propostes amb 
motiu de les festes nadalen-
ques. Des de l’Ajuntament, els 
centres educatius i les entitats 
locals es van organitzar una 
sèrie d’activitats adreçades a 
petits i grans.
Des de la regidoria de Joven-
tut, a través del Cau Jove, els 
joves poblatans van poder 
participar en diferents tallers, 
campionats i sortides. Es va 
fer un taller de torrons, un de 
decoracions nadalenques, un 
campionat de Fifa 19, la festa 
de l’amic invisible i una sortida 
per assistir a l’emissió en direc-
te del programa de La Marató 
de TV3.
Per a la quitxalla, del 2 al 4 de 
gener, la regidoria d’Infància 
va portar a terme una nova 
edició del Casalet i del Juga 
al Nadal. Hi van participar 
una quarantena de nens i ne-
nes, des de P2 fins a 5è, i es va 
comptar amb cinc monitors i 
monitores. Durant aquests tres 

dies, els més petits van parti-
cipar en diferents jocs i tallers, 
com confeccionar el fanalet 
per anar a rebre els Tres Reis.
Els infants van ser els protago-
nistes de la representació que 
es va oferir el dimarts 18 de 
desembre a l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal, que es va omplir 
de pares, mares i familiars. La 
festa es va organitzar des de la 
regidoria d’Educació, a través 
de les educadores de la Llar 

d’Infants Municipal Sol Solet. 
El local de l’Ateneu també va 
ser l’escenari, el dimecres 19 
de desembre, de l’escenifica-
ció de l’alumnat de les classes 
d’anglès, que va organitzar 
la regidoria d’Educació. La 
representació, dirigida per 
les dues professores, va tenir 
com a temàtica el concurs Got 
Talent, i també es va rebre la 
visita del Pare Noel. A la Llar 
d’Infants Municipal Sol Solet i 

Petits i grans gaudeixen de les activitats nadalenques 
a la Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Po-
bla de Claramunt a 
aprovar, en el primer 

Ple ordinari d’enguany, el 
dimecres 9 de gener, el Pres-
supost per al 2019, que és de 
3.400.311,22 €. El punt va re-
bre els vots a favor del PDe-
CAT i en contra de Partici-
pa!, Junts per la Pobla i ERC.
El regidor d’Hisenda, Jo-
sep Aloy, va explicar que 
per elaborar el Pressupost 
d’enguany “s’ha agafat l’estat 
d’execució dels números del 
2018 i s’han anat adaptant i 
ajustant les partides”. Aloy va 
destacar el capítol d’inversi-
ons, que puja a 300.000 euros 
que “es finançaran amb in-
gressos ordinaris” i als quals 
cal sumar els més de 700.000 
euros aprovats en la sessió 
ordinària de l’11 de juliol de 
2018.
Entre les actuacions previs-
tes hi ha la millora dels parcs 

urbans, de la senyalització 
del municipi o de la xarxa de 
clavegueram. També es pre-
veu la ubicació d’uns colum-
baris al cementiri municipal, 
la construcció d’una pista 
per a monopatins o la de 
dues pistes de pàdel. Aquests 
dos darrers projectes ja es 
troben a anuncis de licitació.
El regidor d’Hisenda va des-
tacar que l’endeutament mu-
nicipal és d’un 0 %, excepte 
el crèdit per al dipòsit d’Ai-
gües Ter-Llobregat i el retorn 
de la participació als tributs 
de l’Estat. Josep Aloy va afe-
gir que no s’havien inclòs les 
ajudes per beques i la desti-
nació del 0,7 % del pressu-
post al tercer món “ja que 
s’han d’elaborar unes bases i 
en aquest moment en el de-
partament de secretària hi ha 
un volum molt important de 
feina”. Aloy no va descartar, 
però, que si es poden tirar 
endavant aquests documents 
es puguin incorporar les 

dues partides. 
Des de l’oposició es va des-
tacar el bon treball en l’ela-
boració del Pressupost, tot i 
que es va criticar la feina de 
l’equip de govern per no ha-
ver tirat endavant les inversi-
ons. El regidor d’Hisenda va 
respondre les crítiques dels 
tres partits i va afirmar que 
“si no s’han pogut executar 
els projectes previstos no ha 
estat per voluntat del govern 

sinó per la vacant en la pla-
ça de Secretaria-intervenció. 
No hem fet les inversions 
però hem eixugat el deute 
municipal i hem guardat els 
diners. Tot i això, el poble 
ha continuat funcionant. Si 
no prestéssim els serveis ens 
podrien acusar de mala ges-
tió però no és així. Els diners 
que aporten els poblatans i 
les poblatanes no només són 
per tirar endavant projectes 

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt aprova un 
Pressupost de més de 3.400.000 € per al 2019

sinó també perquè funcionin 
els serveis dels quals gau-
dim”.
En aquesta primera sessió de 
l’any també es va aprovar de-
legar al Consell Comarcal de 
l’Anoia la potestat sanciona-
dora en matèria de la recolli-
da de residus del porta a por-
ta. El punt es va aprovar amb 
els vots a favor del PDeCAT 
i ERC i l’abstenció de Partici-
pa! i Junts per la Pobla.

a l’escola Maria Borés, els nens 
i nenes també van viure el Na-
dal amb diferents activitats, 
com rebre la visita del patge 
Faruk o fer cagar el tió.
La música també va tenir un 
lloc destacat en aquestes fes-
tes. El diumenge 23 de desem-
bre, l’església de Santa Maria 
va acollir una cantada de la 
Coral Mixta d’Igualada, i el 
dissabte 29 de desembre, un 
concert de nadales de la Coral 

la Lira, emmarcat dins dels ac-
tes de celebració del centenari 
de l’entitat. 
Un altre dels actes que va te-
nir lloc aquestes dates i que 
es manté d’anys anteriors va 
ser la recepció de Nadal que 
ofereix l’Ajuntament als treba-
lladors i treballadores munici-
pals, al professorat dels cursos 
i a les entitats locals, que es va 
fer el dilluns 17 de desembre 
al Teatre Jardí. Hi van assistir 
una vuitantena de persones. 
L’alcalde, Santi Broch, va feli-
citar les festes i va agrair la fei-
na que es realitza des de tots 
els sectors presents per tirar 
endavant el municipi.
A més de totes aquestes pro-
postes, el dijous 20 de desem-
bre al local de l’Ateneu es va 
fer una demostració de sevi-
llanes, sardanes i balls en línia, 
que es va organitzar des de la 
regidoria de Benestar Social. 
I la Sala Municipal d’Expo-
sicions va acollir una col·lec-
ció pictòrica de Fina Vives. 
La mostra, organitzada per la 
regidoria de Cultura, portava 
per títol “Pinzellades del Me-
diterrani” i es va poder visitar 
del 16 al 29 de desembre. 
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Els igualadins Joan Fe-
lip i Joan Sala exposen 
per primera vegada en 

públic a la Sala Municipal 
de la Pobla de Claramunt les 
seves fotografies. La inaugu-
ració de la col·lecció va tenir 
lloc el diumenge 13 de gener 
al migdia i va anar a càrrec 
de l’alcalde, Santi Broch. La 
mostra es podrà visitar fins 
al dissabte 26 de gener.
Amb el títol “Paisatges i ra-
cons de l’Anoia”, els dos fo-

tògrafs recullen més d’una 
trentena d’instantànies de 
diferents municipis de la co-
marca. És un treball de gran 
qualitat i una mostra de la 
passió dels dos igualadins 
per captar la realitat paisat-
gística anoienca a través de 
l’objectiu de la càmera.
Es pot fer un recorregut per 
diferents llocs de l’Anoia, al-
guns d’una gran bellesa. Es 
poden contemplar fotografi-
es del Castell de la Pobla de 
Claramunt; el Parc Motor de 
Castellolí; el Capelló de Ca-

Descobrir l’Anoia a través de l’objectiu 
de la càmera fotogràfica

pellades; el salt d’aigua dels 
Cucs de Cabrera d’Anoia; les 
muntanyes de les Flandes de 
Piera; la plaça de cal Font 
d’Igualada o la Bauma de can 
Solà del Bruc. Algunes de les 
imatges són vistes aèries. 
L’exposició es podrà visitar 
de dimarts a dissabte, de 2/4 
de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del 
vespre, i l’organitza la regi-
doria de Cultura de l’Ajun-
tament. Es compta amb la 
col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Igualada, Kon Tiki i 
Unigràfic. 

ÒDENA / LA VEU 

Des de fa dos anys i en 
període de prova pi-
lot, el servei d’aten-

ció ciutadana al Pla d’Òdena 
es dóna tots els dies d’11 h a 
15 h amb la finalitat d’apro-
par l’Ajuntament i de facilitar 
a la població part dels tràmits 
administratius sense haver de 
desplaçar-se al nucli antic del 
municipi. Passat aquest perío-
do, el servei es dóna per con-
solidat i l’Ajuntament seguirà 
oferint aquesta finestra oberta 
a la població del Pla d’Òdena 
que es troba separada del nu-
cli i de les oficines centrals de 
l’Ajuntament. 
El 2 de gener de 2017 es va 
ampliar l’horari del servei 
d’atenció ciutadana de l’Ajun-
tament en el Centre cívic del 
Pla d’Òdena, fins el moment 
aquest servei s’oferia dues ho-
res setmanals. L’ampliació del 

servei va estar molt ben rebuda 
i tant l’Ajuntament com els ciu-
tadans i les ciutadanes en fan 
una valoració molt satisfactò-
ria d’aquests darrers dos anys.
En aquesta oficina, situada en 
el primer pis del Centre Cívic 
del Pla, es pot realitzar qual-
sevol tràmit i/o gestió en re-
ferència a l’Ajuntament. Així 
doncs, es registren les ins-
tàncies (sol·licituds d’obres, 
sol·licituds de beques i ajuts, 
queixes, incidències, presen-
tacions als plans d’ocupació 
i/o monitors, ...), es gestionen 
les queixes i suggeriments, 
es formulen inscripcions a 
activitats, tallers, escola d’es-
tiu, carnets piscina, també 
els tràmits relacionats amb el 
padró (empadronar, volants i 
certificats d’empadronament, 
...), cens d’animals... Alhora 
que fa d’intermediari en sol-
licituds destinades al Registre 
Civil d’Òdena.

L’oficina d’atenció 
ciutadana al Pla d’Òdena 
es consolida

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Mossos d’Esquadra i Policia 
Local han participat aquesta 
setmana en una operació con-
junta per trobar una persona 
desapareguda a Vilanova del 
Camí. Una dona de 48 anys, 
amb necessitat de medicació, 
que va deixar el seu domicili el 
passat dilluns després d’escriu-
re una nota de comiat.
El marit va denunciar la desa-
parició dilluns, a les 17 h a la 
comissaria dels Mossos d’Es-
quadra d’Igualada i immedia-
tament es va coordinar la seva 
cerca que, en un principi, es va 

centrar únicament al municipi 
de Vilanova del Camí. Com a 
mínim tres dotacions de Mos-
sos i dues de la Policia Local 
van intervenir en aquesta ac-
tuació, però sense resultats po-
sitius durant el primer dia.
Dimarts, Mossos i Policia Lo-
cal van continuar buscant la 
dona ampliant el radi de co-
bertura i finalment la van tro-
bar cap a les 17 h al terme mu-
nicipal de Rubió.
La dona conduïa el seu cotxe i 
es trobava en bon estat.
La presència policial al muni-
cipi va crear força expectació a 
la població.

La policia localitza sana i es-
tàlvia una veïna desapareguda 
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El passat mes de de-
sembre s’aprovava en 
el ple els pressupostos 

del consistori odenenc amb 
una xifra de 4.075.282,90€ 
amb els vots a favor del PSC, 
l’abstenció d’ERC i els vots en 
contra del PdeCat.
De les inversions destaquen 
la coberta del pavelló amb el 
fi d’aconseguir solucionar de-
finitivament el problema de 
les goteres amb una partida 
de 72.237 euros, l’enllumenat 
al camp d’esports per un im-
port de 30.000 euros, l’enllu-
menat del pavelló per 19.000 
euros, l’adequació de la caseta 
del manco de l’Espelt per un 
import de 44.911 euros que es 
finançarà amb una subvenció 
de Diputació i la instal·lació 
d’una estructura per donar 
ombra a la piscina municipal, 
una petició que han fet molts 
veïns, per un import de 6.500 
euros.
Pep Solé, regidor pel PdeCat, 
explicava que la seva negativa 

al pressupost és “perquè man-
té un endeutament que més 
que duplica el que Guisado 
es va trobar quan va ser no-
menat alcalde el 2015. A més, 
fa molta xerrameca sobre les 
llars d’infants, però hi des-
tina 130.000€ quan sap que 
aquest 2018 ja se’n ha gastat 
210.000€, tot per la tossudesa 
de mantenir 2 llars obertes 
quan els infants caben de so-
bres en un sol espai”.
Per la seva banda, Maria 
Sayavera, regidora d’ERC, 
justificava el vot del seu partit 
així: “Des de Junts per Òde-
na pensem que el pressupost 
aprovat és un pressupost de 
contenció, en el qual, algu-
nes de les prioritats fixades 
en les inversions serien dife-
rents de les proposades pel 
govern; un exemple són els 
més de 40.000€ destinats a la 
Casa del Manco, a l’Espelt, on 
creiem que hi ha altres equi-
paments que necessiten molt 
més aquesta inversió, com les 
antigues escoles. D’altra ban-
da, el nivell de despeses és su-

perior al d’altres exercicis pel 
retorn de préstecs bancaris 
i això suposa tenir molt poc 
marge de maniobra, però ce-
lebrem que el nivell d’endeu-
tament és inferior al de l’any 
anterior.”
La regidora de Hisenda i pri-
mera tinent d’alcalde, San-
dra Fernández, va presentar 
els comptes davant del ple i 
va explicar que “estem da-
vant d’un pressupost on la 

Òdena aprova un pressupost pel 2019 de 4 M d’euros
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seva prioritat continuen sent 
les persones, on les partides 
d’educació i joventut continu-
en augmentant any rere any. 
Pensem en els serveis que 
afecten directament als veïns 
i veïnes com la dinamització 
dels centres cívics, l’organit-
zació de tallers i formació per 
a joves i gent gran i els serveis 
socials. És un pressupost de 
contenció, no es realitzen més 
activitats però es mantenen 

totes, amb l’afegit que aquest 
any disposarem del nou edi-
fici del Centre Fraternal amb 
una biblioteca, un casal d’avis 
i un centre de dia amb nous 
serveis.  D’altra banda, es 
manté la partida en 10.000 
euros destinada a beques uni-
versitàries, de grau superior, 
mig i batxillerat i de les quals 
aquest any se any se n’hi han 
beneficiat 14 estudiants per 
un total de 7.800€.

ÒDENA / LA VEU 

Òdena ha celebrat 
aquestes festes amb 
una farcida agenda 

d’actes per a tothom, però es-
pecialment han estat les acti-
vitats pensades per als més pe-
tits les que cal destacar. Així, 
ha estat el cas del Parc de Na-
dal, que enguany es consoli-
dava com una de les millors 
ofertes de la comarca, ja que 
atreu molt públic de més en-
llà del municipi. La qualitat 
del servei i l’entrada gratuï-
ta són els grans atractius del 
Parc de Nadal d’Òdena que va 
estar obert els dies 27, 28 i 29 
de desembre.
El lliurament de les cartes 
als Reis Mags, les cavalcades 
del Pla de la Masia i del nucli 
d’Òdena o l’espectacular can-
tata de l’Escola Castell d’Òde-
na són els altres atractius de 
l’agenda nadalenca que els ve-
ïns i veïnes del municipi gau-
deixen cada any amb els més 
petits de la casa, una obra de 
teatre el dia de la nit de Reis 
per fer més curta l’espera dels 
nens i nenes....
El desembre ha anat ple d’ac-
tivitats nadalenques, tallers 
de cuina, campanya de reco-

llida de joguines, la recepció 
de Nadal que l’Ajuntament fa 
cada any a les entitats del po-
ble com agraïment a la seva 
tasca
D’altra banda, per aquestes 
dates, Òdena es mobilitza or-
ganitzant un munt d’activitats 
solidàries per col·laborar amb 
la Marató de TV3. Així aquest 
any es van fer des de les clàs-
sics màsters class de zumba 
i danses, fins al tradicional 
concert de la marató fins a la 
pujada al Puig Aguilera per 
instal·lar-hi el pessebre que 
tots els anys fan la Colla d’Ex-
cursionistes Òdena Matinera. 
Tothom hi va participar, els 
més joves fent tallers de xa-
pes que després van vendre 

al mercat i els més minis amb 
les curses que organitzen les 
llars d’infants. Cal destacar 
també que el diumenge 16, el 
Mercat del Pla d’Òdena va or-
ganitzar una jornada solidà-
ria amb un munt d’activitats 
per a recollir donatius.

Com és tradicional per 
aquestes dates, l’Ajuntament 
d’Òdena engega la campanya 
de recollida de joguines. Per 
una banda, en col·laboració 
amb la Creu Roja Anoia, es 
recullen joguines noves i per 
altra banda, i com a iniciativa 
pròpia de l’ajuntament, es re-
cullen joguines de segona mà 
per al Ludoespai.
Tant les joguines noves com 

les de segona mà es poden 
portar fins al 15 de desembre 
a l’Ajuntament i al Centre Cí-
vic del Pla d’Òdena.
La campanya de les joguines 
noves de la Creu Roja té la 
finalitat que cap nen de la co-
marca es quedi sense joguines 
la Nit de Reis, cobrint així les 
necessitats de les famílies que 
estan passant dificultats eco-
nòmiques i no poden assu-
mir l’adquisició de regals pels 
seus fills. Els criteris d’accés a 
la campanya es marquen des 
dels equips de Serveis Soci-
als de cada municipi. Des de 
Creu Roja, un any més, es fa 
una crida per les donacions 
de joguines per infants de 0 
a 12 anys, esperant una res-

Òdena acull amb èxit les activitats organitzades per Nadal

posta social de solidaritat en 
aquestes Festes de Nadal. Cal 
que siguin joguines noves, 
educatives, no bèl·liques i no 
sexistes.
Pel que fa a la campanya de 
recollida de joguines de se-
gona mà té l’objectiu de do-
nar-li una segona vida a les 
joguines abans de llençar-les, 
contribuint en la cura pel 
medi a la mateixa vegada que 
es transmeten valors solidaris 
i ecològics als fills/es. Tot el 
material que es recull es des-
tina al Ludoespai del Centre 
Cívic del Pla d’Òdena, un es-
pai on les famílies poden anar 
amb els seus fills/es a jugar i 
compartir amb altres infants i 
famílies a les tardes.
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PUJALT / LA VEU 

Els passats dies 8 i 9 es van 
dur a terme les Jorna-
des de Camps i Entorns 

d’Aprenentatge de Catalunya 
(CdA i EdA) a l’Entorn d’Apre-
nentatge de Pujalt, Observatori 
de Pujalt. Les Jornades es por-

ten a terme anualment en un 
dels Camps o Entorns. Aquesta 
vegada més de mig centenar 
de docents de tots els Camps i 
Entorns d’Aprenentatge de Ca-
talunya es van trobar per com-
partir i enriquir experiències a 
Pujalt. 
El dimarts 8 de gener, amb boi-

ra gebradora i un paisatge de 
ple hivern, començaven les Jor-
nades amb una presentació de 
l’Observatori de Pujalt, Entorn 
d’Aprenentatge de Pujalt. Des-
prés de la presentació els dife-
rents docents van poder parti-
cipar en un dels tallers que es 
porten a terme a l’Observatori 

Jornades anuals de CdA i EdA a l’Observatori de Pujalt

CALAF / LA VEU 

Un total de 242 per-
sones de Calaf han 
votat en els tercers 

pressupostos participatius que 
ha impulsat l’Ajuntament de 
Calaf amb la nova plataforma 
de la Diputació de Barcelona, 
Decidim.
En total, la partida que el 
consistori ha destinat per als 
pressupostos participatius del 
2019 és de 60.000 euros, mo-
tiu pel qual cap de les propos-
tes podia superar els 12.000 
euros de pressupost amb iva 
inclòs. A més, com que alguns 
dels projectes no arribaven al 
màxim, també podrà veure 

PROJECTES     IMPORT

- Pista multiesportiva a la zona oest 
(Consell d’infants)    11.990,00€
- Millores a l’escola Alta Segarra
(Ampa Escola Alta Segarra)   12.000,00€
- Renovació parc informàtica biblioteca 
municipal (INS Alexandre de Riquer)  5.225,00€
- Porta de vidre a l’Esplai de la Gent Gran
(Esplai de la Gent Gran)    1.404,00€
- Adquisició de projector i pantalla 
per a la sala d’actes (Ajuntament)  6.323,00€
- Millora del paviment del pati de la 
Boireta. Fase II (Ampa La Boireta)  11.877,00€
- Digitalització i allotjament web per a 
l’arxiu de TV Calaf (Casal de Calaf)  2.541,00€

El projecte del Consell Municipal 
d’Infants guanyador dels pressupostos 
participatius

CALAF / LA VEU 

El carrer Pius Forn es 
situa al centre de la po-
blació entorn de l’esco-

la de primària Alta Segarra, 
que disposa d’uns 400 alum-
nes aproximadament, fet que 
provoca una gran afluència 
de gent per aquest carrer, amb 
uns usuaris especialment vul-
nerables que són els infants 
que acudeixen sols a l’escola.
Tanmateix, també és una zona 
de pas molt freqüent per part 
dels veïns de la Plana del Vidal 
i de la Pineda cap al centre de 
la població on s’hi realitza el 
Mercat de Calaf els dissabtes i 
on es concentra la major part 
del comerç. Per aquest motiu, 
s’ha decidit millorar l’accessi-
bilitat d’alguns dels passos de 
vianants que actualment no 

estan adaptats per a persones 
amb mobilitat reduïda i que a 
més, moltes vegades per tra-
vessar el carrer es necessari 
trepitjar el parterre d’una jar-
dinera.
Per això, a partir d’aquest di-
lluns 14 de gener es comen-
çaran els treballs d’execució 
d’aquestes millores amb què es 
pretén crear un gual adaptat 
per accedir al pas de vianants, 
pavimentant part d’aquest 
parterre sense afectar els pla-
taners existents i creant uns 
escocells a banda i banda del 
gual.
També es vol portar a terme 
la construcció de tres passos 
de vianants elevats per tal de 
disminuir la velocitat del tràn-
sit rodat i eliminar les bandes 
reductores que existeixen ac-
tualment en aquest carrer.

Comencen les obres de 
millora dels passos de 
vianants al carrer Pius Forn

de Pujalt, taller de meteorolo-
gia. Van poder portar a terme 
l’observació meteorològica del 
dia, van observar els diferents 
aparells de mesura i van poder 
realitzar diferents experiments 
meteorològics com la formació 
d’un núvol dins d’una garrafa 
seguint la metodologia que es 
porta a terme amb els diferents 
tipus d’alumnes. A la tarda es 
va visitar el dipòsit controlat de 
residus industrials de Pujalt i el 
parc eòlic. Per acabar la tarda 
de treball es van presentar, des 
de diferents Camps, activitats 
noves que s’estan portant a ter-
me en aquest curs adreçades 
al públic escolar. Per acabar 
el dia, després de sopar, es va 
portar a terme un viatge virtual 
per l’Univers. 
El dimecres 9 de gener, després 
de fer nit al Casal la Salle de 
Veciana, es va continuar amb 
el treball intern a l’Observato-

ri de Pujalt. Primer un mono-
gràfic sobre el “Concepte de 
Camp d’Aprenentatge”, es va 
debatre sobre els canvis cons-
tants que des de sempre s’han 
anat portant a terme en els 
camps i els espais de reflexió 
dins d’aquests que permeten 
un procés de millora constant. 
També es va debatre sobre les 
didàctiques i les metodologies 
emprades. Després de la refle-
xió el matí es va acabar amb 
una visita al “Memorial de 
l’Exèrcit Popular” de Pujalt. A 
l’Entorn de Pujalt es treballa 
amb 3 àmbits, la meteorolo-
gia, l’astronomia i les energi-
es renovables, i a la vegada es 
complementa l’oferta educati-
va amb visites al “Memorial de 
l’Exèrcit Popular”.
Després de la visita es va aca-
bar les Jornades amb un bon 
dinar de germanor al restau-
rant “Ke Diví” de Calaf. 

la llum, tot i que en part, la 
construcció d’un parc infan-
til a partir de 3 anys (fins a 
8.640,00 €), que ha quedat en 
vuitena posició.
Totes les votacions s’han fet 
a través del nou portal de la 
Diputació de Barcelona De-
cidim. Aquesta plataforma 
permetrà a partir d’ara fer mes 
consultes populars i fer de Ca-
laf un poble més participatius, 
transparent i col·laboratiu. En 
total 242 persones han donat 
el seu suport mitjançant el 
portal ja sigui des dels seus 
dispositius o als punts votació 
física que s’han instal·lat a di-
ferents localitats de Calaf.
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CAPELLADES / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha aprovat en el 
seu pressupost per l’any 

2019 una partida específica de 
més de mig milió d’euros per 
rehabilitar la part antiga de 
l’edifici consistorial de la nos-
tra vila.
Tal com destaca l’Alcalde 
de Capellades, Aleix Auber, 
“fa temps que l’equip de go-
vern treballava en aconseguir 
aquest finançament i tot just 
ara, veiem com les diferents 
converses amb l’anterior presi-
denta, Mercè Conesa, i amb 
l’actual president de la dipu-
tació, Marc Castells, han esde-
vingut en un gran resultat. Els 
canvis presidencials de la Di-
putació de Barcelona ens van 
fer patir més del previst, però 
la seva ajuda és determinant 
per afrontar aquest primer 
gran tram del projecte.
El pressupost final és molt 
alt -més d’un milió d’euros- i 
des del principi, sabent que 
un cost així és molt difícil 
d’afrontar per l’Ajuntament 
de Capellades, es va dividir el 
projecte en dues fases i vam 
apropar-nos a la Diputació 
per mirar que també se’l fes-
sin seu. El resultat ha estat, pel 

moment, molt satisfactori.
Aquesta és una obra impor-
tant per Capellades per tal de 
donar un millor servei als vila-
tans. Cal saber que les depen-
dències útils actuals (menys 
del 50% de tot l’edifici) estan 
suportant bona part de les àre-
es tècniques i administratives 
de l’Ajuntament. Això provoca 
una falta d’espai evident que, a 
més de les incomoditats labo-
rals, provoca que d’altres àrees 
de treball estiguin desplaçades 
també a la biblioteca munici-
pal. Tenim l’obligació de dis-
posar d’unes instal·lacions de 
treball òptimes com també 
de donar les màximes facili-
tats al ciutadà que s’hi adreça. 
Aquesta és una acció de futur 
per a la vila ”.
Actualment l’edifici històric 
de l’Ajuntament està molt mal 
conservat i no s’utilitza des de 
fa anys ja que la major part de 
l’activitat es a la part nova de 
l’edifici.
La primera fase de la reforma 
consistirà en la resolució de 
les patologies existents i l’ade-
quació estructural de l’edifici 
històric als nous espais i a les 
normatives actuals.
Entre d’altres actuacions es 
preveu recuperar l’accés his-
tòric a l’Ajuntament des del 

Capellades rep 514.000 € de la Diputació de Barcelona

CAPELLADES / LA VEU 

Al llarg d’aquest nou any a 
la Biblioteca El Safareig de 
Capellades és previst treba-
llar en quatre línies d’acció 
diferent.
La primera, molt lògica pel 
tipus d’equipament cultural 
que és, serà el foment de la 
lectura. Això s’aconsegui-
rà promovent el Racó de les 
Famílies, creant nous Labo-
ratoris de Lectura per a tot 
l’any, fent recomanacions 
mensuals de les novetats in-
fantils i juvenils, començant 
un Club de Lectura per a pe-
tits lectors de 5 a 8 anys, en-
tre d’altres accions.
El segon objectiu és pro-
moure els vincles amb els 
centres educatius de la vila, 
per exemple, preparant lots 
de llibres adaptats a les ne-
cessitats de cada centre, amb 
lots de primeres lectures per 
a la Llar d’Infants, adquirint 
exemplars dels llibres que 
són lectures obligatòries dels 
centres, creant visites esco-
lars “temàtiques” o mante-
nint la col·laboració amb el 
Punt d’Informació Juvenil 
en exposicions, xerrades i 
tallers.
En tercer lloc també es tre-
ballarà per potenciar l’ús de 
la col·lecció, mitjançant l’ad-
quisició de novetats, creant 
aparadors culturals, desta-
cant les “recomanacions dels 
usuaris” o creant lots de ma-
terials per al BiblioCAP, Bi-
blipiscina o el Casal d’Avis.
Finalment es promourà 
l’equipament a través de les 
xarxes socials –Facebook i 
Instragram- i la Biblioteca 
Virtual i es donarà a conèi-
xer les tauletes per a ús in-
tern dins la biblioteca.
Tal com destaca la directo-
ra de la Biblioteca, Marta 
Camps, “aquest any conti-
nuarem amb les coses que 
ens han donat bons resultats 
–com l’agenda continuada 
d’activitats tant per a infants 
com per a adults- i treballa-
rem per consolidar les acci-
ons iniciades com la col·la-
boració amb les escoles o el 
Casal d’Avis. Ara com ara 
aquest és un servei molt uti-
litzat a Capellades, amb un 
alt nombre d’usuaris que en 
fan una bona valoració”.

La Biblioteca El 
Safareig presenta el 
seu Pla d’acció per 
aquest any 2019

carrer 11 de setembre, facili-
tant l’accés per a tothom con-
centrant les escales en un sol 
tram que es pugui salvar fà-
cilment amb una plataforma 
digital. El projecte recull la 
creació d’un recinte a peu pla 
per a un lavabo adaptat, reha-
bilitar estructuralment l’escala 
central actual, executar uns 
nous fonaments i recalçar els 
antics, reforçar les bigues de 
fusta i metàl·liques existents, 
substituir la coberta i les ca-
nals perimetrals tot elevant la 
zona posterior per tal d’ampli-
ar l’Ajuntament i per al recinte 
tècnic necessari per a la futu-
ra maquinària de ventilació. 

Durant les obres es tractaran 
les humitats, es rehabilitarà 
la façana tant del carrer 11 de 
setembre com la del carrer Ra-
mon Godó i es configurarà els 
nivells i espais interiors, però 
sense acabats, distribució o 
interiors, que es perfilaran mi-
llor a la segona fase d’actuació.
Ara que la Diputació de Bar-
celona ha aprovat concedir la 
subvenció de 514.000 euros, 
cost total d’aquesta primera 
fase, el següent pas serà treba-
llar per tal que l’execució pu-
gui començar aquest mateix 
2019 i també en aprovar en el 
projecte executiu de la segona 
fase. 

CAPELLADES / LA VEU 

Ara fa poc més de 2 
anys, el desembre del 
2016, es va instal·lar 

al terrat de l’Ajuntament un 
dispensador de menjar per a 
coloms amb pinso que conté 
Ovistop, un anticonceptiu.
Posteriorment, es va instal·lar 
una segona menjadora al cos-
tat del Museu Molí Paperer i 
aquest passat estiu una tercera 
a Cal Ponet.
La suma d’aquests punts ha 
permès constatar, gràcies a les 
càmeres instal·lades al costat, 
que la població de coloms ha 
baixat. Primer s’havia censat 
al voltant de 345 individus i 
ara s’ha baixat als 200 exem-
plars.
Tal com recorda el regidor 
d’Acció Social, Salvador Vives, 
“tot el tractament ha tingut 
un seguiment per part de bi-
òlegs que han anat ajustant el 
sistema per tal d’extreure’n el 
màxim rendiment”. L’anticon-

ceptiu redueix els naixements 
de coloms de forma que no es 
reposen els individus que van 
morint a causa de la mortalitat 
natural de la espècie, la qual és 
molt elevada. D’aquesta forma 
s’aconsegueix tenir una pobla-
ció reduïda de forma respec-
tuosa amb els coloms, és a dir 
sense necessitat de fer captu-
res i sacrificar-los. Aquest fet 
fa que sigui ben acceptat per 
tots els sectors de la societat.
Aquest anticonceptiu no afec-
ta a altres espècies, persones 
o altres animals ni tampoc té 
cap risc pel medi ambient.

S’ha reduït la població de 
coloms un 40%

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest any 2018 s’ha 
continuat oferint el 
servei d’orientació la-

boral, un projecte co-operatiu 
d’Anoia Activa amb l’Ajunta-
ment de Capellades.
L’horari d’atenció al públic 
s’ha concentrat en els diven-
dres al matí, de 8:30 a 3 de la 
tarda, a la Biblioteca El Safa-
reig. Al llarg d’aquests 7 mesos 
de servei s’ha atès un total de 
85 persones,  majoritàriament 
d’entre 25 i 45 d’anys. 
El regidor d’ Ocupació i Tre-
ball, Salvador Vives, valora 
positivament aquest servei ja 
que “d’una banda s’ha pogut 
acompanyar aquestes 85 per-
sones en la seva recerca de 
feina, un moment en el qual 
sempre és útil comptar amb la 
màxima ajuda possible. D’al-
tra banda, també és molt des-

tacable que s’hagi aconseguit 
una inserció laboral de pràcti-
cament el 20%”.
A banda d’oferir informació 
i facilitar les entrevistes labo-
rals, aquest servei també ha 
ofert formació. Aquest any 
passat  s’ha proposat un curs 
d’auxiliar d’impressió offset, 
un altre d’auxiliar d’automo-
ció i un tercer de preparació 
de comandes i manipulació de 
càrregues amb carretó.
Aquest any 2019 es continua 
amb el servei d’inserció labo-
ral per a totes les persones que 
ho necessitin. Cal demanar 
hora, a la recepció de l’Ajunta-
ment de Capellades.

Bons resultats del servei 
d’orientació laboral a 
Capellades

És molt destacable que 
s’hagi aconseguit una 

inserció laboral de 
vora el 20%
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PIERA / LA VEU 

El Servei Català de la Sa-
lut vol unificar l’horari 
de funcionament a tots 

els centres d’atenció primària 
i consultoris de Catalunya. 
Aquests tancaran diàriament 
a les 20 hores amb la intenció 
d’homogeneïtzar els horaris i 
de millorar les condicions i la 
conciliació de la vida familiar 
i laborals dels professionals 
que treballen en els Equips 
d’Atenció Primària (EAP) 
i dels serveis d’Atenció a la 
Salut Sexual i Reproductiva 

(ASSIR).
Per tal que aquesta modifi-
cació no suposi cap molès-
tia per als veïns i veïnes, els 
punts d’Atenció Continuada 
i Urgent de l’Atenció Primà-
ria avançaran el seu horari 
d’obertura a les 20 hores.
La instrucció va entrar en vi-
gor el passat 1 de gener però 
es farà efectiva a partir del dia 
14 de gener amb la intenció 
que les entitats proveïdores 
de serveis sanitaris tinguin 
temps per a dur a terme les 
actuacions necessàries d’ade-
quació al nou horari.

El CAP de Piera 
modificarà els horaris 

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest any 2018 s’ha 
continuat oferint el 
servei d’orientació 

laboral, un projecte co-ope-
ratiu d’Anoia Activa amb 
l’Ajuntament de Capellades.
L’horari d’atenció al públic 
s’ha concentrat en els diven-
dres al matí, de 8:30 a 3 de la 
tarda, a la Biblioteca El Safa-
reig. Al llarg d’aquests 7 me-
sos de servei s’ha atès un total 
de 85 persones,   majoritària-
ment d’entre 25 i 45 d’anys. 
El regidor d’ Ocupació i Tre-
ball, Salvador Vives, valora 
positivament aquest servei ja 
que “d’una banda s’ha pogut 
acompanyar aquestes 85 per-
sones en la seva recerca de 
feina, un moment en el qual 

sempre és útil comptar amb la 
màxima ajuda possible. D’al-
tra banda, també és molt des-
tacable que s’hagi aconseguit 
una inserció laboral de pràc-
ticament el 20%”.
A banda d’oferir informació i 
facilitar les entrevistes labo-
rals, aquest servei també ha 
ofert formació. Aquest any 
passat   s’ha proposat un curs 

Bons resultats del servei d’orientació 
laboral a Capellades

d’auxiliar d’impressió offset, 
un altre d’auxiliar d’automo-
ció i un tercer de preparació 
de comandes i manipulació 
de càrregues amb carretó.
Aquest any 2019 es continua 
amb el servei d’inserció la-
boral per a totes les persones 
que ho necessitin. Cal de-
manar hora, a la recepció de 
l’Ajuntament de Capellades.

CAPELLADES / LA VEU 

A la pàgina web de 
l’Ajuntament de Ca-
pellades es pot con-

sultar la llista -pel DNI (els 
4 darrers números) o el nú-
mero de registre d’instància 
presentada- amb les instàn-
cies que han estat admeses i 
les que han estat excloses per 
optar al sorteig d’una caseta 
durant la temporada de bany 
d’estiu 2019 a la Piscina Bla-
va Municipal. La llista també 
es pot consultar en paper a 
l’Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà, al número 9 del carrer 
Ramon Godó.
Fins a finals de setembre es 

va obrir un termini per pre-
sentar una instància on es 
feia aquesta sol·licitud. Ara, 
es publica la llista amb les 
admeses i les rebutjades. Els 
motius per no acceptar la 
instància són o bé que hi ha 
més d’una sol·licitud presen-
tada amb el mateix domicili 
o bé que no s’està empadro-
nat a l’habitatge declarat a la 
instància.
Es pot fer l’oportuna recla-
mació durant 10 dies hàbils, 
a partir de demà dimecres 16 
de gener de 2019.
Acabat aquest termini s’ha 
convocat el dia del sorteig: 
serà el divendres 15 de febrer 
a les 14 hores a la sala d’actes 

Llistat d’admesos i exclosos per al 
sorteig de les casetes de la piscina

de la Biblioteca El Safareig. 
Aquest és un acte públic 
obert a tothom qui vulgui as-
sistir-hi.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament de 
Vallbona ha aprovat la con-
gelació de l’Impost de Béns 
Immobles urbans no indus-
trials amb 2 vots del PSC i 1 
del PDeCAT a favor i 4 vots 
d’abstenció d’ERC, 1 de Veïns 
amb Veu i un del regidor no 
adscrit Enrique Rentero. Per 
tal de fer efectiva la mesura, 
el tipus impositiu passarà del 

0,679 al 0,646% aquest 2019.
Aquesta congelació restarà 
condicionada a la publicació 
del Reial Decret o qualsevol 
altra norma que contempli 
els coeficients d’actualització 
dels valors cadastrals.
 El consistori vallbonenc 
també es compromet a obrir 
durant el 2019 convocatòries 
d’ajuts per a l’Impost sobre 
Béns Immobles de naturalesa 
urbana.

Vallbona d’Anoia aprova 
la congelació de l’IBI 



32  |  COMARCA Divendres, 18 de gener de 2019

PIERA / LA VEU 

El passat 13 de gener, 
es van celebrar a Piera 
les primàries obertes a 

la militància i simpatitzants 
d’ERC per escollir els que 
encapçalaran la llista de les 
eleccions municipals d’aquest 
maig. 
Després d’haver reafirmat com 
a cap de llista l’actual alcal-
de Jordi Madrid Roca, es van 
votar els 5 següents defensant 
una llista paritària, intentant 

plasmar la realitat del munici-
pi amb militants i persones in-
dependents de diferent origen 
i parla, residents als diferents 
barris que conformen Piera, 
presents en el teixit associatiu 
de la vila, i que comparteixen 
els valors republicans.
Les persones escollides són: 
- 2. Neus Nuñez Bosch
- 3. Santi Raventós Bonavida
- 4. Margarita Rivademar Es-
tela
- 5. Àngel Sabaté Solà
- 6. Raquel Calsina Galán

Jordi Madrid tornarà a 
encapçalar la llista d’ERC 
a les municipals

PIERA / LA VEU 

El Banc de Sang i Tei-
xits posa en marxa una 
campanya que vol ani-

mar tothom a convertir-se en 
#sangfluencers o #sbloodflu-
encers i fomentar així la do-
nació de sang en el seu entorn 
o a través de les xarxes soci-
als. L’objectiu és augmentar la 
participació de la ciutadania 
en la Marató de la sang que se 
celebrarà el proper divendres 
dia 18 de gener al Casal per 
a Joves i Grans (plaça Mar i 
Cel) de 10 a 21 hores. La ini-

Avui divendres Piera celebra una nova 
edició de la Marató de la sang

ciativa compta amb la impli-
cació de diverses entitats, co-
merços i centres educatius del 
municipi.
Es recorda els pierencs i pie-
renques que pot donar sang 
qualsevol persona que tingui 
bona salut. Només cal tenir 
més de 18 anys, pesar un mí-
nim de 50 quilos i, en cas de 
ser dona, no estar embaras-
sada. Per donar sang no és 
necessari estar en dejú. Les 
dones poden donar sang fins 
a tres vegades l’any i, en el cas 
dels homes, fins a quatre.
Des del Banc de Sang es fo-

menta la donació com un acte 
de responsabilitat ciutadana i 
una acció de compromís so-
cial. La intenció és que es vegi 
com un hàbit i no com una 
activitat solidària puntual. A 
més, es tracta d’una acció a la 
que només cal destinar uns 
20 minuts del nostre temps.
Una de cada deu persones que 
entra a un hospital necessita 
una transfusió. A més, la sang 
és imprescindible en moltes 
intervencions quirúrgiques i 
per curar malalties. De cada 
donació se’n beneficien, com 
a mínim, tres persones.

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera 
s’ha adherit al progra-
ma Obrim via de la Ge-

neralitat de Catalunya. Aquest 
ofereix formació als professi-
onals que treballen amb joves 
amb l’objectiu que adquirei-
xin els elements necessaris 
per a dissenyar una estratègia 
en dinamització i participació 
juvenil i afavorir així el vincle 
amb el jovent de la vila.
L’assessorament professio-
nal s’ha desenvolupat en sis 
sessions de dues hores que 
s’han realitzat entre els mesos 
d’octubre i desembre. Aquest 
ha anat a càrrec de la tècnica 
de Joventut de l’Ajuntament i 
d’una tècnica de la Fundació 
Marianao, una entitat sense 
ànim de lucre dedicada a de-
senvolupar projectes socioe-
ducatius al servei de la comu-
nitat i experts en participació 
i dinamització juvenil.

“Obrim via”, fomentant la 
dinamització i participació 
juvenil a la vila

En el cas de la nostra vila, els 
esforços s’han centrat en re-
collir estratègies i recursos 
per a treballar la participació: 
es vol fomentar l’ús de l’espai 
juvenil com a punt de refe-
rència per als joves i impli-
car-los tant en la gestió com 
en les decisions sobre l’am-
bientació de l’equipament; es 
vol desenvolupar un projecte 
anomenat Corresponsals per 
a fomentar la participació als 
instituts de secundària; es vol 
oferir un curs de dinamitza-
dors per al jovent; i es volen 
impulsar totes aquelles acci-
ons que sorgeixin d’òrgans de 
participació com el Consell 
d’Infants i Adolescents. En-
tre els objectius també hi ha 
aconseguir que la Comissió 
Jove esdevingui un marc de 
referència juvenil i potenci-
ar el treballs amb les entitats 
i amb tots aquells actors que 
treballen per i amb els joves 
pierencs.

PIERA / LA VEU 

Per al període gener / 
març la biblioteca pi-
erenca ha presentat 

un catàleg de propostes lú-
dico-educatives per infants 
i joves. Agrupades sota un 
mateix epígraf ofereix diver-
ses iniciatives per a tots els 
gustos i edats. Unes s’allar-
guen durant tot el trimestre i 
d’altres es concreten en dife-
rents períodes i dies. La ins-
cripció als tallers és gratuïta 
i per participar-hi cal fer-la 
prèviament en els terminis 
establerts.
Entre les diferents opcions 
de tria destaquen propostes 
com La ciència és femenina, 
Matemàtiques amb animals 
africans o bé Tinta i vi. A la 
primera els nens i les nenes 
descobriran i experimenta-
ran reproduint alguns dels 
descobriments i invents que 
dones científiques han apor-
tar a la nostra història. Les 
matemàtiques també seran 

protagonistes i aplicaran i 
utilitzaran conceptes mate-
màtics per aprendre com són 
els animals africans i els seus 
ecosistemes. I la tercera pro-
posta ve de la mà de l’art, una 
activitat familiar que els per-
metrà descobrir en el vi una 
forma d’expressió diferent, 

Propostes educatives a la Biblioteca

PIERA / LA VEU 

Animalets i animalons, hora 
del conte per a nadons
Animalets i animalons, hora 
del conte per a nadons a la 
Biblioteca de Piera
Pel proper dijous 24 de ge-
ner a les 17.30h la biblioteca 
ha programat una sessió de 
l’hora del conte per a nadons 
d’entre 1 i 3 anys que porta 
per títol Animalets i anima-
lons. Amb la Martha Escude-

ro descobrirem petites histò-
ries pels més petits on un ós i 
un esquirol, una aranya amb 
molta manya, cinc ànecs, dos 
mussols i una eruga tornas-
sol juguen amb ritmes, sons, 
cançons i imatges. 

Metamorfosi a Piera
Metamorfosi és el títol de l’ex-
posició que Sergio Suñer pre-
senta a la Biblioteca de Piera 
i que es podrà visitar fins el 2 
de febrer. Un recorregut ar-

Contes per a nadons i exposició
tístic pels diferents mètodes 
pictòrics que l’artista ha ex-
perimentat al llarg de la seva 
trajectòria plàstica, on amb el 
pas dels anys canvia la forma 
d’expressar-se i la matèria on 
es plasma.
A la sala infantil l’acompanya 
la mostra Les màquines vo-
ladores de l’Ismael El Yousfi, 
una selecció de dibuixos ins-
pirants en els dibuixos ani-
mats que mirava que era més 
petit encara. 

practicant el dibuix i la pin-
tura amb vi evaporat i sense 
alcohol introduint elements 
naturals per decorar-ho.
A més també trobaran pro-
postes per aprendre a jugar 
als escacs i clubs de lectura 
per participar-hi des de P2 a 
2n d’ESO. 
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

Iguana comença el 2019 
amb molt bon ritme pel 
que fa a l’estesa de la seva 

pròpia xarxa de fibra òptica 
i està enllestint el desplega-
ment de Vallbona d’Anoia 
on es començaran a trami-
tar les primeres altes a fi-
nals d’aquest mes de gener. 
Les persones i empreses que 
vulguin disposar de fibra òp-
tica ja poden contactar amb 
Iguana i ja es podran progra-
mar les primeres altes.
D’altra banda, aquesta set-
mana han començat els tre-
balls de desplegament de la 
xarxa de fibra òptica d’Igua-
na a La Torre de Claramunt. 
Les tasques d’estesa han co-
mençat per La Torre Baixa, 
La Torre Alta, Camaró, La 
Rata i el Xaró i, entre febrer 
i març, està previst arribar 
a Vilanova d’Espoia i a Les 
Pinedes d’Armengol.

Menys permanència i més 
velocitat
Iguana també ha començat 
l’any reduint la permanència 
dels serveis de fibra òptica a 
només 3 mesos. Les línies de 
telefonia mòbil, per la seva 
banda, no tenen compromís 
de permanència.

Pel que fa a la velocitat de 
connexió, Iguana ofereix 
connexions a Internet d’al-
ta qualitat amb un ample 
de banda de fins a 1000/300 
Mbps, triplicant la velocitat 
que oferia fins ara a preus 
d’allò més competitius.

Fibra òptica a 7 municipis 
més
Al llarg d’aquest any 2019 
Iguana, l’operador de teleco-
municacions de l’Anoia, farà 
arribar la seva pròpia xarxa 
de fibra òptica a Capellades, 
Castellolí, Copons, Clariana  
i Cabrera d’Anoia, a més de 
la Torre de Claramunt i Vall-

Iguana comença el desplegament la 
seva pròpia xarxa de fibra òptica a La 
Torre de Claramunt

bona d’Anoia.
Aquesta important inversió 
es fa amb fons propis d’Igua-
na que inverteix al territori i 
també amb una part de fons 
FEDER de la Unió Europea 
destinats a fer arribar con-
nexió d’alta qualitat a indrets 
on hi ha greus dèficits de 
connectivitat a Internet.
Iguana és un operador de 
telecomunicacions amb seus 
a Igualada i a Masquefa que 
desplega la seva pròpia xar-
xa de fibra òptica i de radi-
oenllaç i que ofereix serveis 
d’Internet, telefonia mòbil i 
telefonia fixa tant a empreses 
com a particulars.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha adquirit, 
mitjançant un contrac-

te de renting a 4 anys,  una 
furgoneta per donar suport a 
les tasques de manteniment 
de la via pública i altres ne-
cessitats de l’Ajuntament, 
que duu a terme el servei de 
brigada d’obres del municipi.
Així, la Brigada Municipal 
compta des d’aquest mes de 
gener amb aquest nou vehi-
cle, una Renault Trafic l1h1, 
que permetrà  millorar la 
mobilitat de la brigada amb 
aquesta furgoneta preparada 
i equipada amb els elements 
necessaris per realitzar les 
feines de manteniment de 
la via pública que es duen a 
terme. 

L’equip de govern, explica 
la necessitat que hi havia 
d’aquest nou vehicle que ha 
de facilitar al personal de la 
brigada la seva feina diària 
treballant d’una manera més 
còmode i eficaç i millorar les 
seves condicions de treball. 
La despesa, suposarà un cost 
mensual de 325€+iva al mes 
amb tots els serveis inclo-
sos (assegurança, manteni-
ments, pneumàtics,...)

La Brigada Municipal de Vallbona 
estrena nou vehicle

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 25/1/2019.  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

ES LLOGA NAU INDUSTRIAL
      POLÍGON D'IGUALADA

     650 M2 + 1800 M2 DE PATI
 1.750 €

       Espais Industrials  661782545
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MASQUEFA / LA VEU 

La seu de Ràdio Masquefa 
va acollir divendres pas-
sat una roda de prem-

sa conjunta de tots els grups 
municipals amb representa-
ció al consistori per presentar 
públicament la campanya de 
recollida de signatures per tal 
d’exigir el tancament de l’abo-
cador de Can Mata. A la pre-
sentació hi van prendre part 
els portaveus de tots els grups 
municipals amb representació 
al consistori: PDeCAT, PSC, 
ERC, CUP i PP.
Amb aquesta iniciativa el con-
sistori masquefí pretén donar 
nous passos efectius en l’ob-
jectiu compartit de garantir el 
benestar i la salut del conjunt 
de la població i combatre l’im-
pacte ambiental i paisatgístic 
que genera aquesta instal·lació. 
Així, la recollida de signatures 
se suma a la moció unànime 
en favor del tancament de 
l’abocador de Can Mata i a la 
sol·licitud d’una reunió urgent 
de la Comissió d’Informació i 
Seguiment del Dipòsit de Can 
Mata i de l’ECOPARC4 apro-
vades en el Ple del 20 de de-
sembre; i al plec d’al·legacions 
presentades pels ajuntaments 
de Masquefa i Piera i el Consell 
Comarcal de l’Anoia durant el 
passat mes de novembre.
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa, explica que “com a 
Ajuntament, i amb la unani-
mitat de tots els grups polítics, 
hem endegat totes les accions 
possibles i hem obert totes 
les vies que com a adminis-
tració tenim a disposició per 
resoldre el problema: l’admi-

nistrativa, la judicial i la polí-
tica”. En aquesta línia, Boquete 
avançava que “ara, doncs, és el 
moment d’incentivar la mobi-
lització popular per evidenciar 
que tota la vila de Masquefa, 
des de les institucions fins al 
teixit associatiu, la població i 
els representants polítics, està 
unida i decidida per exigir a 
les instàncies responsables una 
solució pública al conflicte i 
per posar punt i final de for-
ma urgent al greuge que patim 
com a poble des de fa més de 
30 anys”.

El consistori en bloc promou una 
recollida de signatures per exigir el 
tancament de l’abocador de Can Mata

Objectiu: recollir un mínim 
de 5.000 signatures
Un cop presentada la campa-
nya de recollida de signatures, 
al llarg dels propers dies es 
distribuiran butlletes pels dife-
rents comerços i equipaments 
municipals perquè totes aque-
lles persones que ho estimin 
oportú puguin sumar-se a la 
crida.
Així, les signatures són obertes 
a tota la població de Masque-
fa i a totes aquelles persones 
fora del municipi que també 
se sentin afectades per la pro-
blemàtica de les males olors i 
per l’impacte ambiental i pai-
satgístic que genera l’abocador 
de Can Mata.
Un cop recollides les sig-
natures, aquestes es traslla-
daran al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat. Finalment, el 
consistori també estudiarà la 
conveniència d’endegar no-
ves accions futures encami-
nades a exigir el tancament 
de l’abocador de Can Mata.

Les butlletes es distri-
buiran pels comerços i 
equipaments munici-

pals i la crida és oberta 
a tots els veïns i per-

sones afectades per la 
problemàtica de les ma-
les olors i per l’impacte 
ambiental i paisatgístic 
que genera l’abocador

CALAF / LA VEU 

Des de la Mancomuni-
tat de l’Alta Segarra, 
s’ha organitzat un 

seguit de caminades, amb pe-
riodicitat mensual, per conèi-
xer algunes de les balmes 
de Catalunya i altres racons 
d’interès amb rutes guiades i 
atractives de senderisme.
Per totes aquestes rutes, el ca-
minador haurà de pagar 10€ 
que inclourà el transport i 
l’assegurança. Les inscripci-
ons s’hauran de fer a través de 
l’Oficina de Turisme de Calaf, 
de dijous a dissabte de 9 a 14 
hores, i tindran un límit de 50 
places.

27 de gener, caminada pels 
entorns de Sau/Savassona
El diumenge 27 de gener 
s’iniciarà  la primera camina-
da d’aquest cicle a Tavèrnoles 
amb un recorregut fàcil de 
10,5 km pels voltants de l’Es-
pai Natural de Sau/Savasso-
na. La sortida serà a les 08h 
del matí des de la plaça dels 
Arbres(Calaf) i l’hora d’ar-
ribada aproximada serà a les 
14h. Caldrà portar esmorzar 

i aigua.
Els llocs d’interès que es vi-
sitaran seran la balma de la 
baronessa, Sant Feliuet de 
Savassona, el bosc encantat 
de Sant Feliuet i la Pedra del 
sacrifici, entre altres.
El cicle de caminades comp-
tarà amb un total de 12 pro-
postes que es realitzaran l’úl-
tim diumenge de mes. Les 
dates previstes són.
- 27 de gener – sortida a Ta-
vèrnoles
- 24 de febrer – sortida a Sant 
Quirze Safaja
- 31 de març – sortida a Cas-
tellolí
- 28 d’abril – sortida a Canal-
da
- 26 de maig –  sortida a Ca-
serres
- 30 de juny – sortida a Falset
- 28 de juliol – sortida a Tò-
rrec
- 25 d’agost – sortida a Lluçà
- 29 de setembre – sortida a 
Taradell
- 27 d’octubre – sortida a 
Mura
- 24 de novembre – sortida a 
Montgrí
- 29 de desembre – sortida a 
Rubió. 

La Mancomunitat de l’Alta 
Segarra inicia un cicle de 
caminades mensuals

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

Promoció 
Bottecchia 

Ebike
  quadre carboni 

grup XT 
250€ en 24 quotes

  quadre d'alumini 
grup Sram 

125€ en 24 quotes
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Nani Roma i el seu 
copilot, l’odenenc 
Alex Haro, es van 

proclamar aquest dijous sub-
campions del Dakar, només 
per darrere del pilot qatarià, 
Nasser Al-Attiyah, que s’ha 
imposat amb més de 46 mi-
nuts de diferència respecte la 
parella catalana. Roma i Haro 
han fet un ral·li molt regular, 
sense cometre massa errors i 
això els ha permès arribar a 
l’última etapa disputada ahir 
dijous amb un bon avantatge 
respecte el tercer i el quart 
classificat. Així, l’etapa d’ahir 
va ser un tràmit en què no-
més calia conservar l’avantat-
ge aconseguida durant tota la 
prova i així ho van fer.
Abans de començar aquesta 
última etapa, Nani Roma es 
mostrava molt agraït al seu 
copilot Àlex Haro, i no no-
més per la seva perícia en la 
navegació, sinó també per 
la seva resistència física: “Fa 
quatre dies que corre amb 
dues fissures a les costelles 
i ha patit molt. Es va lesio-
nar en l’etapa sisena, en un 
impacte, i cada dia ha anat 
aguantant amb calmants, 
passant-ho molt malament i 
patint cada impacte del cotxe. 
Li estic profundament agraït”. 
Amb aquesta lesió del copi-
lot anoienc, encara adquireix 
més mèrit doncs el segon lloc 
absolut aconseguit aquest di-
jous després d’arribar a Lima, 
la capital del Perú, país on 

s’ha disputat de manera ínte-
gre el raid més dur del món.

Una avaria en l’antepenúl-
tima etapa deixa Armand 
Monleón fora de combat
Quan tot feia pensar que el 
pilot igualadí Armand Mon-
león, del Moto Club Igualada, 
amb la KTM de l’equip Klicen 
KTM 2R2 Dakar Rally tenia 
possibilitats de classificar-se 
entre els deu primers, vet 
aquí que va haver d’abando-
nar per problemes elèctrics al 
principi de la vuitena etapa.
Són coses que comporten 
les carreres però saben greu, 
doncs l’Armand Monleón es-
tava fent un esplèndid Dakar 
i era a la vora ja d’arribar a 
la capital peruana. Això és 
el que comentava Monleón 
sobre l’incident elèctric que 
va provocar el seu abandona-
ment:
“He parat un moment a ne-
tejar-me les ulleres perquè hi 
havia molta boira, no hi veia 
bé i s’estaven entelant. He pa-
rat la moto per poder fer-ho i 
a partir d’aquest moment no 
hi ha hagut manera de tornar 
a arrencar-la. He començat a 
comprovar tot el que he po-
gut, tenint en compte la si-
tuació en què em trobava, he 
canviat bugia, he comprovat 
l’injector, he comprovat tam-
bé les entrades de gasolina, 
però no hi ha hagut manera 
de trobar la solució, no era un 
error que pogués solucionar 
sense comptar amb assistèn-
cia mecànica. Quan ha arri-

bat l’helicòpter no he tingut 
més opció que abandonar”.
“És una llàstima perquè es-
tàvem fent una bona carrera 
en tots els sentits, tot i que 
sabíem que arribàvem amb 
pocs quilòmetres d’entre-
nament amb moto de ral·li 
abans del Dakar, vaig apro-
fitar els primers dies de ral·li 
per anar augmentant el ritme 
i anar agafant confiança amb 
la moto, i durant la segona 
setmana anar estrenyent cada 
dia una mica més per anar 
escalant posicions. Però bé, 
tot i que el plantejament ha 

estat correcte, les coses no 
han sortit com esperàvem”. 
“He arribat al campament fi-
nalment en helicòpter. M’han 
recollit on la moto havia 
quedat parada, al quilòmetre 
vuitanta del llibre de ruta, 
aproximadament. Demà po-
drem comprovar la moto a 
fons per poder saber què és el 
que ha passat, d’aquesta ma-
nera podrem seguir millorant 
ral·li rere ral·li, encara que 
tot apunta que es tracta d’un 
problema elèctric. En aquesta 
ocasió no ha pogut ser, he es-
tat hores intentant reparar la 
moto, he fet tot el que estava 
a les mans, però al final no he 
tingut més opció que abando-
nar”. 
“Vull donar les gràcies en 
majúscules a tot l’equip Kli-
cen KTM R2R Dakar Ral·li, 
per tota la feina feta per ar-
ribar fins aquí, als sponsors i 
col·laboradors sense els quals 

aquesta aventura no seria 
possible, a familiars i amics 
perquè sempre m’ho posen 
tot molt fàcil, a tots els afici-
onats que ens segueixen per 
xarxes socials des de qual-
sevol punt del planeta, espe-
cialment als que s’acosten a 
peu de carrera i al nostre pas 
durant els enllaços, són mi-
lers les persones que ens se-
gueixen i és tota una injecció 
d’ànim quan estem enmig de 
la tempesta. Ho estàvem fent 
bé, aquest cop s’acaba aquí, 
però ja estem a un dia menys 
del Dakar 2020. Em quedo 
amb l’equip seguint la cara-
vana del Dakar i ajudant als 
meus companys Zhang Min i 
Zaho Hongyi en tot el que ne-
cessitin, després de tot l’esforç 
que aquesta gran família ha 
fet no veig una millor mane-
ra de finalitzar el meu  Dakar 
2019”.

Nani Roma i l’odenenc Àlex Haro, subcampions del Dakar en 
cotxes; Armand Monleon abandona per avaria en motos 
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BÀSQUET / LA VEU 

Aquest dimecres, 16 de 
gener, s’ha celebrat 
l’acte de relleu entre 

Girona i Igualada pel que fa 
a la Capitalitat del Bàsquet 
Femení 2019, una iniciati-
va de la Federació Catalana 
que té per objectiu potenci-
ar el paper de la dona dins 
de l’esport, en el marc d’una 
mateixa localitat i al llarg de 
tot l’any, amb la col·laboració 
dels ajuntaments. Fins ara, 
han tingut aquesta distinció 
Sant Feliu de Llobregat i Gi-
rona. La capitalitat d’Iguala-
da, que comptarà també amb 
el suport de la Diputació de 
Barcelona i de la secretaria 
general de l’Esport de la Ge-
neralitat de Catalunya, supo-
sarà aquest 2019 la celebració 
de diferents activitats, tallers, 
jornades i competicions de 
bàsquet femení a la ciutat.

Un ampli programa 
d’activitats
Tal i com ha detallat avui 
la regidora d’Esports, Rosa 

Plassa, la capitalitat del Bas-
quet Femení suposarà el 
desenvolupament d’un com-
plet programa d’actes que 
persegueixen l’objectiu de 
potenciar la seva pràctica 
i posar en valor l’esforç i la 
dedicació de tothom que ha 
contribuït al seu desenvolu-
pament a la ciutat al llarg de 
les últimes dècades. Al gener 
s’organitzarà una sortida per 
presenciar un partit del Club 
Bàsquet Femení Sant Adrià 
corresponent a la Lliga DIA; 
al febrer es preveu un entre-
nament o un partit a Igualada 
de la Selecció Catalana Mini 
Femenina; al març es desen-
voluparà el cicle de xerrades 
Bàsquet Femení 360, sobre 
aspectes com la nutrició, la 
medecina de l’esport o el li-
deratge; a l’abril s’oferirà una 
exposició sobre la història del 
bàsquet femení a la ciutat i 
es farà una trobada de totes 
les jugadores que han format 
part d’equips locals federats; 
al maig es preveu la posada 
en marxa del nou pavelló po-
liesportiu de Les Comes, se 

celebraran diferents finals a 
quatre de la Federació Cata-
lana de Basquetbol i també es 
durà a terme la setmana del 
bàsquet escolar femení, per a 
fomentar aquesta pràctica als 
centres educatius de la ciutat; 
al juny tindrà lloc el Circuit 
3×3 Ciutat d’Igualada; al juli-
ol se celebrarà un campus de 
bàsquet amb un entrenador o 
entrenadora de renom i tam-
bé un clínic adreçat a tècnics 
i tècniques; al setembre hi 
haurà dos tornejos a quatre 
de pretemporada, un amb 
equips de la Conca d’Òdena 
i un altre corresponent a la 
Copa Catalunya Femenina; a 
l’octubre es presentarà la sec-
ció de Veteranes del CB Igua-
lada i es treballa per celebrar 
també un partit entre la Se-
lecció Catalana de Veteranes 
contra una selecció de vete-
ranes de l’Anoia; al novembre 
es farà una trobada d’equips 
d’aficionades de la Conca 
d’Òdena; i al desembre es vol 
celebrar un torneig femení de 
categoria de base amb vuit 
equips de Catalunya.

Igualada agafa el relleu de Girona com 
a capital del bàsquet femení català

BÀSQUET / LA VEU 

El Monbus Igualada va 
aprofitar les vacances de 
Nadal per refer-se de les 

últimes ensopegades i la força 
de grup tornava a fer evident 
que aquest 2019 els de l’Anoia 
seran un rival molt dur.
Els igualadins arribaven al par-
tit contra el Martorell  amb la 
baixa important de Miki Sto-
bart, però el grup es mostrava 
totalment ambiciós per aconse-
guir la primera victòria de l’any. 
El partit començava amb un 
Igualada impecable que aconse-
guia un parcial de 11-2 només 
començar. El joc dels igualadins 
era molt fluid en atac trobant 
situacions de llançament acom-
panyades d’un alt percentatge 
d’encert i molt cohesionats en 
defensa, permetia tancar el pri-
mer quart amb 25-9.
El Martorell, com ja es temia, 
arribava al partit amb una dinà-

mica molt positiva i va aixecar 
el parcial d’aquest primer quart 
amb un parcial de 3-7, segui-
dament d’un 0-8 i que acabaria 
amb un 9-20 al final del segon 
quart per ajustar el marcador al 
descans 34-29. 
El tercer quart començava amb 
un Martorell molt endollat que 
anava de pujada i aconseguia 
empatar el partit a 35 en els pri-
mers cinc minuts de quart. Els 
igualadins només havien anotat 
10 punts en els últims 15 mi-
nuts. L’alternança al marcador 
es mantenia fins al final del ter-
cer quart el qual s’arribava amb 
49-48 pels locals.
Tornava a ser un partit a cara 
o creu pels igualadins. Però el 
grup va treure caràcter i no hi 
va haver ni un sol jugador que 
tirés la tovallola, tot l’equip va 
sumar i va aportar per tirar el 
partit endavant i així un parcial 
de 8-0 només començar el quart 
donava el primer avantatge per 

endur-se al partit als locals. 
Aquest parcial s’ampliava arri-
bant al 66-51, en cinc minuts el 
parcial era de 17-3. L’Igualada 
ambiciós i amb caràcter seguia 
amb la mateixa intensitat obte-
nint un màxim avantatge de 22 
punts. Després d’un últim quart 
d’escàndol, acabava el parcial 
amb 35-17 i s’arribava al resultat 

final de 84-65.
La propera jornada dona peu 
a l’inici de la segona volta de la 
competició. El rival del
Monbus C.B. Igualada serà el 
Mataró-Feimat, que visitarà 
Les Comes demà dissabte a les 
17:45. 

Fitxa tècnica
Monbus C.B. Igualada: Sergi 
Carrión (10), Miquel Benito 
(4), Edu Burgès (7), Jordi
Torres (6), Carles Fons (11), 
Jaume Torres (12), Max Puig, 
Pau Camí, Alex Matencio (5),
Edu Tejero (15), Roger Pérez 
(14).

El Monbus Igualada comença l’any amb victòria

BÀSQUET / LA VEU 

Primera victòria com a 
locals de l’Yvette Pons 
Igualada en un partit 

molt travat, clau per continu-
ar en posicions de mitja taula, 
que es va resoldre en l’últim 
quart amb un parcial de 18-
7. Alternances al marcador, 
moments de bon joc i inten-
sitat defensiva i moments que 

semblava que el final seria de 
color visitant. Una bona reac-
ció als darrers minuts marca-
va l’esdevenir final del matx.

Fitxa tècnica
Carrasco (5), Carner (22), 
Amatllé (2), Soler (4), Xairó 
(7), Jané (10), Lamolla (8), 
Aniento (2), Segués (-), 
Iglesias (-) Gener (-), Roselló 
(-), Enrich

BÀSQUET / LA VEU 

E l sènior femení del 
VdC BC Endavant va 
guanyar amb facilitat 

al C.B. Berga per 75 a 44.
Un parcial de sortida de 
16 a 2 en els primers 4 mi-
nuts va deixar palès que 
seria un enfrontament de-
sequilibrat. El parcial final 
del primer quart, 34-13, va 
confirmar la superioritat de 
les vilanovines.

Durant la resta del partit, 
les diferències van rondar la 
trentena de punts i no es va 
patir mai per el resultat.

Fitxa tècnica
Clara Bargalló (14), Clàudia 
Miramunt (11), Marina Pal-
més (8), Mariona Barral (5), 
Èlia Díez (9), Arian Vidal 
(2), Clara Roca (2), Núria 
Torrens (21), Marta Gou i 
Marta Lladò (3). Entrenador 
Samuel Laguarta.

Primer victòria a casa de 
l’Yvette Pons Igualada

Victòria contundent del 
VdC BC Endavant

OMPLIM LES COMES!
Dissabte, 12 de febrer, els primers equips juguen a casa:

17.45h Monbus Sènior Masculí A - CB Martorell
19.30h Yvette Pons Sènior Femení A - Ekke CB Lleida

Us hi esperem!



ESPORTS  |  37Divendres, 18 de gener de 2019

L’Igualada Rigat cau a Calafell i suma 
2 dels últims 12 punts possibles

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Rigat va per-
dre per 4 a 3 contra el 
Calafell, on un partit 

on els homes de Jordi Esteve 
van remuntar el matx dues 
vegades. El quart gol dels ca-
lafellencs va arribar a falta de 
40 segons pel xiulet final, i tot 
i treure un cinquè jugador a 
pista, els arlequinats no van 
poder empatar un partit que 
havien arribat a dominar en 
alguna fase.
El partit va començar de cara 
per l’Igualada Rigat, amb un 
gran gol d’Oriol Vives al mi-
nut 2. El ‘6’ arlequinat va su-
perar la defensa local amb una 
finta i sol davant Martí Serra, 
va definir un xut magnífic al 
segon pal. Tot i la diana, als 
homes de Ferran López els va 
costar d’entrar en joc i el par-
tit es va trencar ràpid, amb 
possessions molt curtes pels 
igualadins. Les accions eren 
constants a les dues àrees, en 
un tram de la primera part 
molt igualat.
El Calafell va avisar amb una 
pilota al pal de Gerard Pujol 
al minut 10 i nomes 2 minuts 
més tard, Àngel Rodríguez 
va empatar amb un tir al pri-
mer pal que primer va rebo-
tar en Elagi Deitg. El porter 
de l’Igualada Rigat finalment 
va poder jugar el partit, tot i 
que havia estat dubte d’última 
hora per una contractura a la 
zona lumbar. El gol va donar 
ales al Calafell, que sis minuts 
més tard s’aconseguien posar 

per davant amb una altra dia-
na d’Àngel Rodríguez, aquest 
cop, amb un servei de falta.
A la represa, els arlequinats 
van sortir revolucionats i una 
gran reacció els va convertir 
en els dominadors del primer 
quart d’hora de joc de la se-
gona meitat. De fet, l’Igualada 
Rigat va aconseguir empatar 
als 42 segons, amb un gol de 
Jordi Méndez que va caçar un 
rebot de la tanca. Els iguala-
dins van buscar amb insis-
tència el tercer gol després 
de l’empat, i van tenir diver-
ses ocasions per materialit-
zar-ho, però la pilota no va 
arribar a entrar.
Al minut 30, Gerard Pujols 
va veure la targeta blava i 
l’Igualada Rigat va disposar 
d’una falta directa executada 
per Ton Baliu. El tir del ca-
pità no va acabar al fons de 
la xarxa, però César ‘Tety’ 
Vives va agafar el rebot per 
anotar el tercer gol dels ar-
lequinats. L’equip igualadí va 
seguir amb la bona dinàmica 
de joc i va disposar d’ocasi-
ons per ampliar distàncies, 
però el Calafell va plantar 
cara i es va mantenir dins del 
partir en tot moment, factor 
que finalment va veure re-
compensat.
Sergi Torné va aconseguir un 
doblet als últims 8 minuts 
que va servir per donar-li la 
victòria al seu equip. En l’úl-
tim tram de partit, el nivell 
de joc es va tornar a igualar 
i el domini de l’Igualada es 
va acabar. Primer, al minut 

42 Torné va establir l’empat 
a tres, amb un xut de culle-
ra que va perforar la porteria 
d’Elagi Deitg; i després, ja a 
l’últim minut de partit, va en-
trar a l’àrea amb una jugada 
personal i va superar al por-
ter igualadí per dalt. L’Igua-
lada Rigat va buscar l’empat 
substituint a Elagi Deitg per 
César ‘Tety’ Vives i va jugar 
amb cinc jugadors de pista, 
però tot i les oportunitats, no 
van poder puntuar.
Ferran López es va mostrar 
dolgut per la derrota però 
va posar valor a la reacció 
del seu equip. El tècnic ar-
lequinat va declarar que “els 
primers 15 minuts de la se-
gona part han sigut nostres”. 
Sobre la ratxa de l’Igualada, 
que suma 2 punts dels últims 
12 possibles, l’entrenador va 
dir que tot i que no li agrada, 
“no és correlativa amb el joc”.
L’equip ha de fer ara un can-
vi a la competició europea, 
ja que demà s’enfronten al 
conjunt suís del Dissebach, 
en una pista que López va 
definir com “difícil, perquè 
rellisca molt”. Els arlequinats 
viatgen a Suïssa amb una 
renda de tres gols, gràcies al 
4 a 1 aconseguit a Les Comes 
el passat desembre.

Fitxa tècnica
Igualada Rigat: Elagi Deitg, 
Ton Baliu, Tety Vives (1), Ser-
gi Pla i Oriol Vives (1), equip 
inicial. Met Molas, Roger 
Bars, Jordi Méndez (1). Aleix 
Marimón, Manel del Valle.

Foto: Xavi Garcia

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada perd el pri-
mer partit de la segona 
fase de Nacional Cata-

lana a la pista del PHC Sant 
Cugat. Damunt del parquet 
santcugatenc, les igualadines 
van perdonar infinitat d’oca-
sions en un partit que podi-
en haver guanyat. Les locals, 
més efectives, van capgirar 
el gol inicial de Carla Clara-
munt en els primers minuts i 
s’arribava al descans amb un 
ajustat 2-1. En els primers 
minuts de la represa, dos 
gols més del Sant Cugat po-
saven contra les cordes a les 
igualadines que reaccionaven 
gràcies a dos gols d’Elba Gar-
reta i Marta Soler, i es posa-
ven  amb un emocionant 4-3 
en els darrers minuts. L’Igua-

lada va tancar el Sant Cugat 
a la seva àrea per empatar el 
partit a quatre però aques-
tes van aprofitar un error de 
les anoienques per marcar el 
darrer gol del matx i senten-
ciar la victòria local per un 
enganyós 5-3. Cal destacar el 
debut de la Maria Bonet a la 
màxima categoria catalana.
El proper partit serà a Les 
Comes diumenge a les 12:30 
contra el Vilassar HC que, 
tot i tancar la classificació, no 
serà un rival fàcil. 

Fitxa tècnica
Cristina Riba (P), Carla Bat-
lle (P), Marta Soler (1), Elba 
Garreta (1), Abril Batlle, Ma-
ria Bonet, Queralt del Àguila 
i Carla Claramunt (2). En-
trenadora: Maria Fernández 
“Pulgui”

L’Igualada Femení HCP 
comença l’any perdonant 
i perd a Sant Cugat

Un gol al descompte 
deixa al CF Igualada 
femení sense premi

FUTBOL / PERE SANTANO 

El CF Igualada femení 
encarava el desplaça-
ment a Mallorca amb 

les esperances de treure’n un 
resultat favorable davant un 
rival directe a la taula classi-
ficatòria, el Son Sardina
Aquesta motivació es va tra-
duir en un domini en el joc 
per part de les jugadores de 
Jordi Torres al llarg de tota la 
primera meitat, on l’equip va 
disposar d’una gran ocasió, a 
més de veure com li anul·la-
ven un gol, que podia haver 
decantat l’enfrontament. No 
obstant, tot i controlar el joc, 
el partit va marxar al descans 
amb l’empat a zero.

A la represa, les anoienques 
van rebre un fort cop, amb 
l’expulsió de Núria Miquel. 
Van haver d’endarrerir les lí-
nies i sacrificar-se en defen-
sa per mantenir la porteria 
de Noelia, que va estar molt 
encertada, malbaratant totes 
les ocasions locals.
I quan tot semblava que aca-
baria en empat, en l’última 
jugada, al minut 93, les ma-
llorquines van saber definir 
una jugada de múltiples re-
bots dins l’àrea igualadina.
Una derrota difícil d’encai-
xar, ja que l’equip porta molts 
partits mereixent més premi 
del que rep. Aquest dissabte, 
a 2/4 de 7 de la tarda, les bla-
ves reben el RCD Espanyol 
B, a Les Comes.



38  |  ESPORTS Divendres, 18 de gener de 2019

FUTBOL / PERE SANTANO 

E l CF Igualada tornava 
de l’aturada nadalenca 
amb un dels despla-

çaments més complicats de 
l’any, al camp d’un clàssic 
del futbol català, el CF Mon-
tañesa, equip menys golejat 
de la categoria, que fa del seu 
estadi un fortí. Els blaus per 
la seva banda, volien seguir 
amb les bones sensacions de 
joc amb les que havien acabat 
el 2018, i tenien moltes ganes 
de treure un resultat positiu 
del Municipal de Nou Barris.
No obstant, l’inici de partit 
va deixar entreveure com es 
desenvoluparia. Joc molt di-
recte i intens dels locals, que 

no deixaven respirar en cap 
moment als anoiencs, que 
veien com es convertia en un 
enfrontament molt incòmo-
de.
Així va ser com, al minut 7, 
després d’un contracop lo-
cal, els barcelonins obrien el 
marcador. S’hauria de remar 
molt per treure algun resultat 
positiu d’un terreny de joc de 
petites dimensions. Durant 
molts minuts, el Montañesa 
va penalitzar la falta de pre-
cisió dels visitants, que in-
tentaven apropar-se a l’àrea 
rival. D’aquesta manera es va 
arribar al descans amb l’un a 
zero.
A la represa, el duel va seguir 
amb la mateixa tònica, però 

amb els jugadors de Moha 
sabent controlar les arriba-
des locals, intentant crear 
perill. Això va fer que, al 
minut 55, els igualadins dis-
posessin de la millor ocasió, 
un penal que a ser aturat pel 
porter barceloní. No obstant, 
l’enfrontament estava més 
obert i qualsevol cosa podia 
passar. Però no va ser el dia 
dels blaus i, al minut 79, des-
prés d’una pèrdua al mig del 
camp, els locals van senten-
ciar el partit amb el 2-0.
Amb aquest resultat, els 
igualadins tanquen la pri-
mera volta amb 26 punts, i 
encararan el no menys difícil 
partit al camp del CE Man-
resa la propera jornada.

Els CF Igualada cau davant la solidesa 
de la Montañesa

FUTBOL SALA / LA VEU 

Gran partit disputat 
entre el Vilatorrada 
i el Capellades fent 

honor a la seva sana rivali-
tat entre tots dos equips. En 
la primera meitat es va notar 
molt de respecte entre tots 
dos equips i en la qual mal-
grat les moltes ocasiones cre-
ades pels visitants i de fallar 
un penal, s’arriba a un ajustat 
2-1 al descans. 

La segona part va ser testimo-
ni de la millora de l’equip de 
Jordi Torra i Ivan Quintero, 
encara que no va poder evitar 
que els locals aconseguissin 
establir un demolidor 5-1 deu 
minuts abans d’acabar el par-
tit. Això va servir per treure 
el millor que té el Capellades 
aconseguint un 5-4 al final 
del partit.
Fitxa tècnica
Mario Barba (2), Asensi Pala-
cios, Xavi Val

FUTBOL / LA VEU 

Victòria local dels ve-
terans de l’Igualada 
a Les Comes, en un 

partit on els igualadins van 
ser els protagonistes absoluts 
del matx. Van lluitar de va-
lent,  movent la pilota amb 
criteri i fent seves les millors 
ocasions de gol i a mesura 
que anaven passant els mi-
nuts, amb un marcador a 
l’abast dels vilafranquins, van 
anar perdent la fe i van obrir 
la porta a les perilloses con-
tres visitants.
Primera meitat clarament 
de color blau, encara que els 
vilafranquins van saber de-
fensar amb ordre la seva por-
teria. No va ser fins les acaba-
lles de la primera meitat, en 
uns fabulosos moviments de 

pilota, Solís va foradar la xar-
xa visitant suposant l’avança-
da en el marcador i tres punts 
al sarró, que donaran oxigen 
i confiança als igualadins. En 
el segon temps, la manca de 
punteria, no pas d’ocasions, 
va habilitar als visitants a 
inquietar la porteria iguala-
dina, defensada per un mag-
nífic Jordi Viles que va saber 
posar ordre i tranquil·litat en 
els minuts més complicats del 
matx.
Per a l’equip igualdí van jugar 
Jordi Viles, Farré, Calsina, 
Pep, Manel C., Vicenç, Quim, 
Solís, Ivan, Pau, Alexis, Lele, 
Costa, a la banqueta Xavi 
Moyes, delegat Ramonet. La 
propera jornada els blaus tor-
narán a jugar a Les Comes 
davant l’At. Castelldefels.

Atrapats en sí mateixos

Derrota per la mínima del 
CFS Capellades contra el 
Vilatorrada (5-4)

RUGBY / LA VEU 

Dissabte les noies de 
l’Anoia Rugby Club, 
juntament amb les 

seves companyes d’equip de 
Martorell i Terrassa, es van 
desplaçar fins a Tarragona 
per disputar el segon partit 
del campionat de Catalunya 
de primera categoria. Es pre-
sentava un partit complicat, 
contra les campiones de grup 
de la fase prèvia, un equip 
conegut per les Hipofúries i 
Carboneres (noies del Ter-
rassa) amb una línia de tres 
quarts molt forta i experi-

mentada. Els primers 15 mi-
nuts la possessió de pilota va 
ser pràcticament per les vi-
sitants, però van començar a 
arribar les marques de les no-
ies del Tarragona. El conjunt 
Terrassa-Martorell-Anoia es 
desanimava i el Tarragona 

trencava la línia i feia pujar el 
marcador. 
El partit acabava amb una 
clara victòria local per 64-0. 
Les Hippos i les seves compa-
nyes, ja preparen el següent 
partit contra Catalunya Cen-
tral.

Derrota l’Anoia Rugby femení a 
Tarragona



ESPORTS  |  39Divendres, 18 de gener de 2019

El sènior femení de l’IVC 
aconsegueix el bitllet per 
a la fase d’ascens
VÒLEI / LA VEU 

El sènior femení de 
l’Igualada VC assoleix 
la fase d’ascens a 2a di-

visió amb una victòria molt 
seriosa i contundent davant 
l’AEE Institut Montserrat. 
Amb un joc resolutiu, seriós 
i sense errors des de l’inici de 
cada set, les igualadines van 
aconseguir la novena victòria 
de la temporada i així assolir 
matemàticament el tercer lloc 
de la classificació i el bitllet 
per les fases d’ascens. Dissab-
te a les 16:00 a Les Comes, 
juguen contra el DSV Sant 
Cugat, en el últim partit de la 
1a volta. 
Per altra banda, el passat 
dissabte, el Jorba Solà Sèni-
or Masculí va demostrar que 
quan vol compartir, sap fer-
ho. Tot i perdre per 1-3 da-
vant el 1er classificat, l’Amet-
lla del Vallès, els resultats 
de cada parcial demostren 
com d’ajustat va ser el partit 
19-25/25-27/29-27/26-28. 

Llàstima que en  moments 
puntuals la sort es decantés 
cap a l’equip visitant, però les 
sensacions van ser molt bo-
nes i miraran de mantenir-les 
per afrontar la segona volta. 
Aquest diumenge disputen 
l’últim partit de la 1a volta 
davant el Vilafranca. 

Convocats amb seleccions 
provincials
Alguns jugadors juvenils i in-
fantils  masculí van ser selec-
cionats per participar en les 
provincials de voleibol defen-
sant el colors de la província 
de Lleida, que es van celebrar 
el 2-3-4 de gener a Gavà; jun-
tament amb tècnics del club, 
Daniel Gonzalez, seleccio-
nador juvenil, Raul Bruñen, 
segon entrenador, Pau Pérez, 
segon entrenador de l’infan-
til, volem felicitar a tots els 
jugadors, Pau Pérez, Adrià 
Garcia, Pablo Nuncio, Luw-
dig Myrina,  Samuel Mosca i 
Guillem Hervas.

ESPELEOLOGIA / LA VEU 

Demà dissabte, a les 6 
de la tarda al Museu 
de la Pell, es farà l’acte 

de presentació dels 30 anys de 
l’Espeleo Grup Anoia  (EGAN) 
on hi seran presents membres 
de la Federació d’Espeleologia 
i Federació de Muntanya, de 
l’Ajuntament d’Igualada, del 
Consell Comarcal i CECI, i en 
què hi està tothom convidat. 
L’Espeleogrup Anoia, EGAN, 
és una entitat pionera de l’es-
peleologia que va ser fundada 
a Igualada el 13 de gener del 
1989 gràcies a la trobada d’uns 
quants apassionats d’aquest 
esport-ciència provinents de 
diferents grups excursionistes 
i localitats.
L’EGAN forma part de la Fe-
deració Catalana d’Espeleolo-
gia i de la Federació d’Entitats 

Excursionistes de Catalunya. 
Degut a la vessant científica de 
l’espeleologia, també és grup 
filial del Centre d’Estudis Co-
marcals d’Igualada. L’EGAN 
va començar amb la pràctica i 
foment de l‘espeleologia però 
ben aviat es va crear una sec-
ció de descens de barrancs que, 

amb el transcurs del temps, ha 
assolit molta importància dins 
l’entitat. A més a més d’aques-
tes dues seccions, també hi ha 
una secció de muntanyisme 
que ha fet història i és que, du-
rant els primers anys del segle 
XXI, es van fer cims tan cone-
guts com el Cho Oyu, el Lenin 
o el McKinley.
Actualment es fan sortides 
molt interessants de senderis-
me per llocs emblemàtics d’ar-
reu del país. Cada any es fan 
cursets d’iniciació a l’espeleolo-
gia i al descens de barrancs on 
s’instrueix als participants en 
la tècnica necessària, de mane-
ra teòrica i pràctica, i on també 
s’hi fan
xerrades temàtiques d’història, 
geologia, biologia i ecologia.

L’EspeleoGrupAnoia inicia la 
celebració dels seus 30 anys 
aquest dissabte

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

Temporada 
2019 - 2020Anem al teatre!

        

 
 
 

Dia 9 de febrer de 2019   Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Poliorama. Entrades garantides a platea

 
 
 

L’ÚLTIM ACTE Teatre Goya

Dia 16 de març de 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 Goya. Entrades garantides a 
platea
Un actor es desperta a l’escenari. El soroll del cruixit de la tarima envaeix l’espai.  Silenci. Un respir. Els pulmons s’omplen d’aire i un focus il·lumina el 
seu rostre. No hi haurà una altra funció, aquesta és la seva última representació. I n’és plenament conscient.  Sobre l’escenari, els personatges que 
l’han acompanyat al llarg dels anys, especialment les dones, apareixen davant dels seus ulls. Les escenes més captivadores que ha interpretat se 
succeeixen en una última funció, la més màgica, aquella que quedarà en el record. Un últim acte. I el millor dels seus amors li murmura: “seré en la 
teva vida el millor de la boirina de l'ahir quan m'arribis a oblidar; com és millor el vers aquell que no podem recordar”. Direcció: Carles Alfaro Basat en 
textos d’Anton Txèkhov Amb: Francesc Orella, Nina, Cristina Plazas i Bàrbara Granados  Producció: Focus

 Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

La tendresa narra la història d’una reina una mica maga i les seves dues �lles, que viatgen en l’Armada Invencible, obligades per Felip II a casar-se en 
matrimonis de conveniència amb nobles anglesos després d’haver envaït Anglaterra. La reina Esmeralda odia els homes perquè sempre li han 
condicionat la vida i li han robat llibertat, així que no està disposada a permetre que les seves �lles tinguin el mateix destí que ella. Quan l’Armada passa 
a prop d’una illa que la reina considera deserta, provoca una gran tempesta que enfonsa el vaixell on viatgen. El seu pla és quedar-se a viure en aquesta 
illa amb les seves �lles per no haver de tornar a veure mai més cap home. El problema és que escullen una illa on des de fa vint anys hi viu un llenyataire 
amb els seus dos �lls, que s’hi van amagar per no tornar a veure una dona en la seva vida. Quan la reina i les dues princeses descobreixen que no estan 
soles, es vesteixen d’homes per protegir-se. I aquí comencen les aventures, els embolics, els enamoraments i les confusions
 
Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

LA TENDRESA  “T de Teatre i Dagoll Dagom”    Teatre POLIORAMA”
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ATLETISME / LA VEU 

L’equip masculí  del 
C.A. Igualada Petro-
miralles, va assolir 

diumenge passat a la tarda a 
la pista coberta de Catalunya 
a Sabadell, una molt meritò-
ria 5a posició al Campionat  
de Catalunya Absolut de 1a 
categoria per clubs, competi-
ció en què van participar els 
8 millors conjunts de l’atle-
tisme català en Pista Coberta 
a nivell absolut.
Els anoiencs, que patiren 
diverses baixes en la seva 
formació, van ser 5ens. amb 
55 punts, en el Campionat 
guanyat pel F.C. Barcelona, 
seguits de l’ISS-L’Hospitalet, 
2ns., i de l’A.A. Catalunya, 
3rs. Eren 4ts. el Cornellà 
Atl., i 6ens. el Lleida U.A., 
7ens el C.A. Canaletes i 8ens. 
els atletes de la J.A. Sabadell, 
equip que perd la categoria 
per a la propera temporada 
2018/19. 
Individualment, van sobre-
sortir les 2es posicions de 
Marc Sánchez en salt d’al-
çada amb 2,09 m., de Jordi 
Yoshinori Matsuoka en el 
salt de llargada amb 7,31 m. i 
de Guillem Carner en els 800 
m.ll. amb  2’00”08.
Cal ressaltar també els 3rs 
llocs de Santi Ramos en els 
60 m. tanques, amb 8”38, del 
reaparegut Lahcen Ait Ali-

bou en els 3.000 m.ll. amb 
8’38”06, i d’Abdelhakim Ha-
mid en els 1.500 m.ll. amb 
4’01”02.
Oriol Castells era 5è en els 
400 m.ll., amb 51”85, i eren 
6ns.  el debutant amb el CAI 
Victor Del Río en el triple 
salt, amb 13,87 m., i Ramon 
Sànchez Piqué en pes, amb 
11,71 m. 
Theo Ruiz era 7è en perxa, 
amb 4,25 m. i eren 7ns. els 
components del Relleu de 
4 x 400 m. format per Oriol 
Castells - David Muñoz - Ge-
rard Farré i Guillem Carner 
amb 3’34”43, nova plusmar-
ca igualadina indoor, millo-
rant els 3’34”75 de Carner - 
Roca - Samaniego i Muñoz, 
del 7/01/2018 en el mateix 
Campionat.      
David Muñoz era 8è en els 
200 m.ll. amb 24”18, i Edu-
ard Guzmán 8è en els 60 
m.ll. amb 7”38. 

Meritoria 6a posició de 
l’equip femení
Per la seva banda, l’equip fe-
mení  del C.A.Igualada Pe-
tromiralles, va assolir una 
meritòria 6a posició al ma-
teix campionat, en què tam-
bé hi van participar els 8 mi-
llors conjunts de l’atletisme 
català en pista coberta a ni-
vell absolut.
Les anoienques, que igual 
que els nois, també sofriren 

algunes baixes en la seva 
formació,  eren 6es. amb 
39 punts, en la classificació 
final encapçalada pel F.C. 
Barcelona, seguides de l’A.A. 
Catalunya, 2es., i de l’Avinent 
Manresa, 3es. Eren 4es les at-
letes del Cornellà Atl., 5es. 
l’ISS-L’Hospitalet,  7es. les 
atletes del Lleida U.A., i 8es. 
les del C.A. Canaletes, que 
perden la categoria per a la 
propera temporada.
Individualment sobresorti-
ren els segons llocs de Nora 
Taher en el triple salt, amb 
12,79 m. de Marta Galló en 
llargada, amb 5,76 m., i el 4t 
lloc de Cora Salas en els 60 
m. tanques amb 9”05.
Anna Asensi era 5a en els 60 
m.ll. amb  7”98, i eren 6es. 
Francina Massagué en 200 
m.ll. amb 26”83, Anna Torras 
en 1.500 m.ll. amb 4’54”12, i 
Laia Planas, 6a exaequo en 
alçada amb 1,54 m. 
Sheila Avilés era 7a en els 
3.000 m.ll. amb  10’32”63 i 
Marcel·la Solé era 7a en els 
400 m.ll. amb  1’03”75. 
Eren 8es. Martona Segura en 
perxa, amb 2,80 m., Berta 
López en els 800 m.ll. amb 
2’27”95 i Nuria Rey en pes 
amb 9,36 m., entrant tam-
bé  8es. les components del 
relleu de 4 x 400 m. del CAI 
format per Marcel·la Solé 
-  Júlia Solé - Laia Planas i 
Anna Asensi amb 4’22”08.

Bona actuació del CAI al Campionat 
de Catalunya  Absolut Indoor: l’equip 
masculí 5è i el femení 6è

Foto: Theo Tovar (Federació Catalana Atletisme)

ATLETISME / LA VEU 

Les dues atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles 
que van participar, se-

leccionades per la Federació 
Catalana al 76è Cros Interna-
cional Juan Muguerza d’El-
gòibar (Guipúscoa) diumenge 
passat, tingueren destacades 
actuacions en aquest Cros de 
màxima categoria IAAF, que 
va comptar amb una partici-
pació d’altíssim nivell estatal i 
internacional. Les dues atletes 
participaren representant al 
C.A. Igualada, en no perme-
tre’s finalment la participació 
amb la Selecció Catalana dels 
atletes catalans convocats.  

Va sobresortir la gran victò-
ria assolida per Carla Bisbal 
en categ. Sub-16 fem. amb 7 
m. 14 seg., sobre 2.052 m. de 
cursa. Les 7 representants ca-
talanes entraren entre les 9 
primeres classificades.                                                                                                           
Marina Suria era 20a en categ. 
Sub-20 fem. amb 17 m. 59 seg. 
sobre 4.538 m. de cursa, prova 
dominada per l’atleta britànica 
Amelia Samuels.            
En categ. absoluta fem. s’im-
posava Hellen Obiri (Kènia) 
amb 24 m. 39 seg., sobre els 
7.621 m., mentre Rhonex Ki-
pruto (Kènia) era el guanya-
dor absolut masc.  amb 32 m. 
05 seg., sobre 10.796 m. de 
cursa.  

Carla Bisbal,  del CAI, 
guanyadora en cadets al 
Cros d’Elgòibar 

ATLETISME / LA VEU 

El C.A. Igualada Petro-
miralles, amb la cola-
boració de l’Ajuntament 

d’Igualada, organitza aquest 
diumenge, 20 de gener, amb 
sortida a les 10 h. del matí 
(Cursa atlètica)  la 46a edició 
de la Pujada Igualada – La Tos-
sa de Montbui, 8è Memorial 
Lluís Torrescasana. Enguany es 
durà a terme també la 2a Ca-
minada Popular, no competi-
tiva, amb sortida a les 9 h. del 
matí.
La sortida d’ambdues moda-
litats es donarà des de l’Estadi 
Atlètic Municipal, enguany 
novament amb el recorregut 
per camins i corriols forestals, 
amb l’arribada al cim de la 
muntanya de La Tossa, amb un 
recorregut aproximat de 7.500 
m.  La cursa atlètica es oberta  
a atletes federats i no federats 
majors de 14 anys.

Hi haurà Trofeus per als  3 
classificats capdavanters de 
la general masc. i fem. de la 
cursa, i també per al primer/
primera de cada categoria, que 
van de la 1m.-7f. fins a la 6m.-
12f., i rebent també els atletes 
classificats una bossa d’avi-
tuallament final, un obsequi 
significatiu i un ticket per a la 
botifarrada.
Les inscripcions, al preu de 5 
€. poden efectuar-se anticipa-
dament fins avui divendres, 
18 de Gener a la pàgina web 
www.clubatleticigualada.com i 
el mateix diumenge, des d’una 
hora abans de la sortida al lloc 
d’inici de la prova, si no s’ha 
arribat al límit de 200 partici-
pants.  El pagament es farà el 
dia de la cursa, al recollir el 
pitral. Es recomana fer la ins-
cripció anticipadament, a efec-
tes de la previsió per a la bo-
tifarrada.  Hi haurà Bus per a 
la tornada, després de la cursa.

Aquest diumenge, 
46a Pujada a la Tossa i 
2a Caminada Popular
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ATLETISME / LA VEU 

D iumenge passat es 
disputava a Barberà 
del Vallès la 2a edi-

ció del Campionat de Marxa 
Atl. Ciutat de Barberà,  amb 
organització de la U.A. Bar-
berà i l’Ajuntament de la po-
blació.
Hi van  participar 5 atletes 
del C.A.Igualada Petromi-
ralles, amb una destacada 
actuació global, sobresortint 
l’actuació de Laura Gimé-
nez, 5a Juvenil i 15a absoluta 
en  la prova gran fem. sobre 
10 Km., amb 1h. 04’46”.  Es 
va imposar la marxadora 

de l’Avinent Manresa Mar 
Juárez.
Berta Márquez era 5a en ca-
teg. Sub-10 fem. amb 6’42”, 
sobre 1 km. de recorregut. 
Marc Àguila era 9è en categ. 
Sub-14 masc., amb 19’50” 
sobre 3 km. de cursa.
Aleix Sànchez era 18è en ca-
teg. S-12 masc., amb 15’47” 
sobre 2 Km. de cursa i Ares 
Giménez era 19a en categ. 
S-14 fem., amb 21’55” sobre 
3 Km. de cursa.
Els guanyador absolut masc. 
va ser l’atleta del F.C. Bar-
celona José Manuel Gómez, 
amb 45’41” per cobrir els 10 
km. de la prova gran masc.

Marxadors del CAI 
al 2n Campionat 
de Marxa de BarberàEXCURSIONISME / LA VEU 

El passat 20 de desembre 
es va celebrar l’entrega 
de premis per part de la 

Federacio d’Entitats Excursi-
onistes de Catalunya (FEEC) 
que aquest any vas ser al Mu-
seu de la Pell, Igualada.
El  premiats al campionat de 
catalunya de verticals del any 
2018 van ser Pere Marsè com 
a tercer Veterà, Albert Ferrer 
com a Subcampió Veterà, en 
fèmines la imparable Rosa 
Maria Nieto va ser Campio-
na absoluta, i campiona com 
a sénior.
Per altra banda, a la 17ª Copa 
Catalana va ser present Marta 
Segura com a  Tercera classi-
ficada absoluta i Tercera séni-

or. 
Ara toca preparar nous rep-

UECAnoia, premiats al Campionat 
de Catalunya 2018

tes, enhorabona a tots per la 
feina feta.

"6.513 GRÀCIES"
Gràcies, moltes gràcies! Aquestes lletres no seran suficients per expressar el nostre 

agraïment més profund i sincer per tot el que representa per a la nostra Casa, la nostra 
Comunitat i els nostres Ancians seu suport i la seva desinteressada col·laboració.

La iniciativa que LA VEU DE L'ANOIA promou cada any amb l'edició de 
La Veu Solidària ha escollit com a destinatària de la solidaritat d'empreses, 
d'ajuntaments, de centres oficials i de centres escolars de la nostra comarca 

a la nostra Llar del Sant Crist d ' Igualada.

Voldria fer arribar de tot cor a tots ells el nostre més sincer i 
profund agraïment per tot el que fan per la nostra Casa.

      GRÀCIES, MOLTES GRÀCIES!

Sor Natividad del Rio.-
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

E l passat cap de setma-
na, es va celebrar a 
Olot, el Trofeu Ciutat 

d’Olot 2019.
L’Anoia Club Gimnàstic hi 
va participar amb un bon 
número de gimnastes, 35 en 
total en diferents categori-
es, i van obtenir excel·lents 
resultats. Els gimnastes 
masculins, en la categoria 
de Promoció 1, Jose Luís 
Granados, Leo Diaz i Mi-
quel Canet, que van obtenir 
medalla de plata per equips, 
i en la classificació indivi-
dual, José Luis va obtenir la 
plata i el Leo Diaz el quart 
lloc, en la classificació per 
aparells, Jose Luís va obte-
nir l’or a terra, i l’or a salt, 
el Leo va obtenir l’or a bar-
ra fixa i el bronze a salt i el 
Miquel va obtenir el quart 
lloc a terra i a barra fixa. En 
la categoria de Promoció 2, 
el Bernat Munné va obtenir 
medalla de plata a terra i a 
anelles, classificant-se en 
la cinquena posició en la 
individual general, el Pau 
Alamo, va obtenir bronze a 
terra i Yago Guitian va ob-
tenir el cinquè lloc en la in-
dividual general. En la ca-
tegoria de Promoció 4, Nil 

López va classificar-se en 
setena posició a la indivi-
dual general, sisena posició 
a terra i salt, vuitena a para-
l·leles i novena a barra fixa, 
i l’Oriol Acosta, desena po-
sició a l’individual, vuitena 
a salt i novena a barra fixa.
Les gimnastes femenines, 

categoria de Base 7 petites, 
Kala Tolosa es va classificar 
en l’onzena posició a l’indi-
vidual i cinquena posició a 
terra. En la categoria d’Es-
colar A, Lua Guitian que va 
obtenir la cinquena posició 
a salt i vuitena a terra, i les 
gimnastes Gisela Marimon 

Excel·lent inici de temporada per l’Anoia Club Gimnàstic
i Marta Casado totes debu-
taven en aquest trofeu i van 
realitzar bons exercicis. 
En la categoria Escolar B, 
Carla Maria Jordan va ob-
tenir el quart lloc a la indi-
vidual general, cinquè lloc 
a barra d’equilibris i la me-
dalla de bronze a salt, tam-

bé van competir en aquesta 
categoria, les gimnastes Mia 
Muñoz, Raquel Granados, 
Paula Casado, Laia Güell, 
Mia Rodríguez, Júlia Molina, 
Aroa Garcia, Clara Granado, 
Nora López i Júlia Garí, totes 
competien per primer cop en 
categoria de nivell federatiu i 
van exercir un bon paper.
En la categoria d’Escolar C, 
Paula Duarte, es va procla-
mar campiona de salt, i va 
obtenir la quinzena posició a 
la individual general, també 
competien en aquesta cate-
goria, Irina Cuadros, Núria 
Pelfort, Aina Leonés, Noa 
Alamo, Mar Claramunt i 
Clara Miserachs.
En la categoria Escolar D, 
van competir Maria Farré 
que va obtenir la sisena po-
sició a la individual general i 
a barra d’equilibris, Martina 
Quilez que va obtenir l’on-
sena posició a la individual 
general i sisena a terra, Ma-
riona Puig i Laís Canet tam-
bé amb molt bons exercicis. 
Per acabar, en la categoria 
de Via Olímpica 2, la gim-
nasta Jana Busquets, que va 
obtenir la desena posició a 
la individual general, sise-
na a salt, i cinquena a terra. 
Moltes felicitats a tots i a to-
tes els/les gimnastes.

ESQUAIX / LA VEU 

En el recent reinaugurat 
centre de tecnificació 
que la federació cata-

lana té a Terrassa, l’equip in-
fantil de L’Esquaix Igualada 
va jugar la 1a i 2a jornada de 
lliga 2019 en sessió de matí 
i migdia.
En la jornada del matí da-
vant l’Squash Project de 
Blanes, igualadíssim partit 
amb derrota 3-2. Nil Aguile-
ra va perdre en 3 ajustadís-
sims sets davant Ona Blasco, 
Montse Fajardo va sumar 
gràcies a la seva victòria 
3-2, 12-10 al 5è set enfront 
Ivet Isern, Eric Morillas va 
cedir 3-2 amb Julià Bagué, 
Sergi Rivero va sumar pel 
igualadins els segon punt 
guanyant 3-0 a Jan Ortiz i 
finalment en un altre renyit 
partit, Jofre Barrufet va cau-
re 2-3 amb Yago Agruña.
En la 2a jornada del migdia, 
victòria 3-2, aquest cop da-

vant el Nat’s de Manresa.
Nil Aguilera va dominar 
Bernat Serna per 3-0, Mont-
se Fajardo en canvi va cedir 
0-3 amb Oriol Sàlvia, Eric 
Morillas va sumar el segon 
punt guanyant 3-0 a Biel 

L’equip infantil de lliga catalana 
comença a defensar el títol infantil a 
Terrassa

Díaz, els del Bages, van em-
patar a 2 gràcies a la victòria 
d’Alexei Puig davant Jofre 
Barrufet per 3-1 i finalment 
Sergi Rivero va donar el 
punt de la victòria guanyant 
3-0 a Lluís Corpas.

FRONTENNIS / LA VEU 

El passat dissabte dia 13 
de gener a les 11 del 
matí es va jugar una 

nova jornada del Campionat 
de Catalunya per Clubs. El 
Club Frontennis Igualada es 
va desplaçar a Vilanova i la 
Geltrú per jugar contra l’A.F. 
Roquetes guanyant 0-3. 
La primera partida la van ju-
gar Jaume Estapé i Marc Este-
ve; guanyant per 9/15 i 12/15 
en una partida molt ben por-
tada pels jugadors igualadins.
La segona partida la van jugar 
Pau González i Paco Fonseca; 
guanyant per 9/15 i 13/15 en 

una partida similar a l’ante-
rior.
La tercera partida la van jugar 
Raul Romero i Antoni Font; 
guanyant per 13/15 i 13/15 
en una partida més anivella-
da, però en cap moment es va 
veure perillar la victòria.
Amb aquesta victòria el Club 
Frontennis Igualada es manté 
en segona posició del grup.
El proper dissabte dia 19 de 
gener a les 16.30 h. de la tar-
da, es jugarà als Frontons del 
Molí Nou d’Igualada la darre-
ra jornada de la lliga contra 
l’Abrera, on es decidirà la se-
gona plaça de grup que dóna 
dret a jugar les semifinals.

Clara victòria del 
Frontennis Igualada a 
Vilanova i la Geltrú
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DANSA / LA VEU 

El proper diumenge, 20 
de gener, a les 18h –no 
a les 19h, com cons-

ta erròniament en algunes 
entrades ja distribuïdes–, el 
Russian Classical Ballet, di-
rigit per Eugeniya Bespalova, 
representarà El Trencanous 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada. Un espectacle 
de dansa clàssica ple de ro-
manticisme i fantasia, basat 
en un conte d’Ernst Theo-
dor Amadeus Hoffmann. El 
ballet, amb música de Piort 
Hitx Txaikovski, va ser es-
trenat el 6 de desembre de 
1892 al Teatre Mariinski de 
Sant Petersburg, sota la direc-
ció de Riccardo Drigo i amb 
la coreografia de Lev Ivànov 
i Marius Petipà. Les entra-
des, amb un preu de 35, 30 i 
25 euros, es poden comprar 
al Punt de Difusió Cultural 
i Turística d’Igualada, al c/ 
Garcia Fossas 2, de dimarts 
a dijous de 18:30 a 20:30h, el 
divendres de 18 a 21h, dissab-

te d’11 a 14h i de 18 a 21h i 
diumenge d’11 a 14h. També 
al web www.ticketea.com i, 
des d’una hora abans de l’es-
pectacle, a la taquilla del Pas-
satge Vives. 

El Trencanous 
El primer amor de la Clara 
és un soldat de joguina amb 

El Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada rep diumenge 
El Trencanous, interpretat pel Russian Classical Ballet

forma de trencanous que li 
han regalat la nit de Nadal. El 
trencanous, amb una narra-
tiva encantadora, desvetlla el 
nostre imaginari i transpor-
ta al regne de la fantasia. Un 
somni de Nadal amb anima-
ció, criatures malignes i un 
heroi improbable: el príncep 
Trencanous. Amb molta fan-

tasia i un toc romàntic, l’obra 
exalta la capacitat de somni-
ar dels infants i la ingenuïtat 
dels seus sentiments. Txaiko-
vski el va omplir de melodies 
tan notables com La dansa 
de la Fada de Sucre i El vals 
de les flors i Màrius Petipà va 
desvetllar la seva originalitat i 
creativitat en el desenvolupa-

ment d’aquesta obra mestra 
intemporal, que ha esdevin-
gut un dels espectacles més 
representat de tots els temps. 

El Russian Classical Ballet 
El Russian Classical Ballet 
va néixer amb la missió de 
preservar la tradició del ba-
llet rus clàssic. Va ser fundat 
a Moscou l’any 2005 i és una 
companyia formada per un 
elenc de ballarins graduats 
a les escoles coreogràfiques 
més prestigioses –Moscou, 
Sant Petersburg, Novosibirsk 
i Perm– que han actuat en te-
atres de gran renom. La com-
panyia combina l’experiència 
i domini de ballarins inter-
nacionals i de joves talents de 
la dansa clàssica. Una tècnica 
refinada, una destresa inusual 
i una expressivitat dramàtica 
són els elements que definei-
xen els seus intèrprets i, entre 
el seu repertori, s’hi troben 
títols com El llac dels cignes, 
Giselle, Don Quixot, Carmen, 
La bella dorment o El Tren-
canous.

TEATRE / LA VEU 

Què passaria si al con-
te del famós flautista 
hi hagués una nena 

sorda? Partint d’aquesta pre-
gunta, la companyia anoien-
ca Farrés brothers i Cia. ens 
presenten una història que 
capgira l’argument tradicio-
nal afegint-hi un personat-
ge que no hi sent. Un versió 
particular que ens explica la 
història de dos germans, la
Clara -interpretada per la 
popular actriu Olalla Mo-
reno- i el Bruno -interpre-
tat per l’igualadí Pep Farrés. 
Dos germans que van viure 
allò que va passar fa temps 
a Hamelin. Ara ja són grans, 

i un personatge estrany els 
ha demanat d’explicar-ho 
de nou però el record i l’ex-
periència que tenen cadascú 
són molt diferents, la Clara 
és sorda i per tant ella no va 
caure als encants del flautis-
ta. Això permet crear una 
nova intriga a partir d’una 
història vella, posant èmfasi 
en el punt de vista a l’hora de 
narrar l’acció. La sordesa de 
la Clara serveix per posar en 
relleu els avantatges de tenir 
desavantatges, de les altres 
capacitats. 
El silenci d’Hamelin és un al-
legat a favor de la comunica-
ció no verbal i l’expressió del 
cos, una proposta teatral que 
combina la paraula i la llen-

gua de signes, dues maneres 
d’explicar un mateix fet, amb 
paraules i sense, perquè en 
aquest món hi ha qui no hi 
sent... i hi ha qui no escolta.
Podreu veure El silenci d’Ha-
melin el dissabte 19 de gener a 
les 19h al Casal de Sant Martí 
de Tous. El preu de l’entrada 
és de 6€. Descompte d’1€ per 
la gentGRANdeTous, Amics 
del Teatre Nu i famílies nom-
broses i/o monoparentals. 
Entrades disponibles a taqui-
lla una hora abans que co-
menci l’espectacle.
El cicle de teatre familiar 
Tous en família està organit-
zat per l’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous amb la col·la-
boració de Teatre Nu.

“El silenci d’Hamelin” de Farrés brothers i Cia. 
al cicle de teatre familiar Tous en Família

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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TEATRE / LA VEU 

Un any més, Mos-
tra Igualada fa una 
crida perquè joves, 

adults i famílies se sumin a 
l’engranatge que fa possible 
la Fira. Cada edició formen 
part de l’equip de voluntaris 
una vuitantena de persones 
i, des dels darrers tres anys, 
una trentena de famílies acu-
llen professionals de les arts 
escèniques a casa seva (artis-
tes, programadors, periodis-
tes, etc.). 
El voluntariat és una peça 
clau en l’organització de la 
Mostra. S’ocupa del control 
d’espais, l’atenció al públic, 
la prescripció en la compra 
d’entrades, la preparació del 
lliurament de material per 
als professionals, el guarni-
ment de la ciutat i els espais 
de la fira, la captació de da-
des del públic o la gestió de 
l’espai Mostra JOVE a L’Es-
corxador, entre d’altres fun-
cions coordinades amb el 
suport del Grup Xarxa Igua-
lada. 
Tots els voluntaris tenen ac-
cés al Club de Professionals 
(Kiosk del Rec) que inclou 
una consumició gratuïta i 
l’entrada als espectacles de 
la nit. D’altra banda, reben 
cada any un obsequi dife-
rent, gaudeixen del sopar de 
cloenda de la Fira i se’ls in-
forma de primera mà de tot 
el què es cou a la Mostra.
 
Allotjament d’artistes a 
casa
Arran de l’èxit dels darrers 
tres anys, la Mostra torna a 
repetir la campanya d’allotja-
ment de companyies i altres 
professionals del sector. Amb 

aquesta acció anima a veïns i 
famílies d’Igualada i rodalies 
a acollir, durant un o més 
dies, els artistes que actua-
ran a la Fira, els programa-
dors que vindran a comprar 
espectacles o els periodistes 
que cobriran l’esdeveniment. 
L’acollida no inclou la manu-
tenció i l’esdeveniment farà 
d’intermediari en la gestió 
per tal d’oferir totes les faci-
litats.  
A més de poder viure la 
Mostra des de dins, gaudei-
xen d’un seguit d’avantatges. 
La Fira agraeix l’hospitalitat 
amb un pack familiar d’in-
vitacions (una entrada per a 
cada membre de la família) 
per a un espectacle a escollir 
de la Mostra Igualada, se’ls 
convida al sopar de cloenda 

Mostra Igualada busca voluntaris i 
famílies acollidores per la 30a edició

que se celebra l’últim dia i 
se’ls informa periòdicament 
sobre la Mostra. També par-
ticiparan en el sorteig d’un 
viatge i una estada per a 4 
persones a la FIET – Fira de 
teatre infantil i juvenil de les 
Illes Balears (amb entrades 
per als espectacles incloses), 
que tindrà lloc a Vilafranca 
de Bonany (Mallorca) el mes 
d’octubre. 
 
Insripcions 
Els voluntaris es poden ins-
criure a través d’aquest for-
mulari i les famílies acolli-
dores ho poden fer a través 
d’aquest. Per a més informa-
ció es pot consultar www.
lamostraigualada.cat/lamos-
tra/voluntaris.  Inscripcions 
obertes fins al 8 de febrer.

MÚSICA / LA VEU 

La nova edició de Músi-
ques de butxaca és un 
trajecte musical que 

convidem a descobrir  i que 
ben aviat encetarem,  el di-
vendres 1 de febrer. 
Cicle de petit format que 
se celebra al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu amb la par-
ticularitat que l’escenari és 
l’espai que músics i públic 
comparteixen. Proximitat i 
complicitat. Ambient íntim i 
acollidor. Set concerts a l’any 
configuren el cicle, habitual-
ment els primers divendres 
de mes a les 11 de la nit, de 
febrer a maig i d’octubre a 
desembre. 

L’esperit de les Músiques, a 
banda d’assegurar una pro-
gramació estable a la ciutat 
d’Igualada, cerca novetats, 
nous projectes de músics re-
coneguts o la descoberta d’ar-
tistes emergents. Diversitat 
d’estils. Arribar a diferents 
sensibilitats musicals i oferir 
l’oportunitat de descobrir 
propostes singulars i en pri-
mícia afegint valor al  pano-
rama cultural d’Igualada. 

Els concerts de l’Ateneu te-
nen una projecció i interès 
més enllà de la nostra ciutat. 
Així ho hem constatat i amb 
més evidència en l’edició an-
terior, l’assistència d’un pú-
blic vingut d’altres indrets de 
Catalunya, assolint l’aspira-
ció de ser una de les sales de 
concerts de referència en el 
territori. 

El cartell (primera part tem-
porada)
- L’1 de febrer - The Sey Sis-
ters. L’espectacular trio de 
veus negres presentaran ‘Rise’ 
acompanyades del pianista i 
saxofonista Albert Bartolomé.
- L’1 de març -  El grup manre-

sà de pop català, ARLET de-
butarà amb Mil raons, el seu 
primer àlbum d’estudi.
- El 12 d’abril - PAVVLA en 
la gira de presentació de Se-
cretly hoping you catch me 
looking.

- El 3 de maig – Giant Rev 
formació liderada per l’igua-
ladí Pau Sastre presentarà en 
primícia el recentment editat 
àlbum, Shine.

El preu de l’entrada és de 12 
euros amb gintònic inclòs i 
de 10 euros per als socis de 
l’Ateneu, Cineclub, Amics del 
Teatre de l’Aurora i Òmnium 
Cultural. 

Les entrades anticipades 
es poden comprar online a 
www.musiquesdebutxaca.cat 
i a Secretaria de l’Ateneu o 
mitja hora abans del concert 
a taquilla. 

L’Ateneu Igualadí com a en-
titat organitzadora del ci-
cle de concerts compta amb 
el suport del Departament 
de Cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada i la inestimable  
complicitat de col·laboradors 
i patrocinadors. 

L’Acústic,  Òmnium Cultural, 
Van Bruc International, Ren-
da Urbana, Cafè de l’Ateneu, 
Primeras Marcas, Supermas, 
Enric Martí Videoproduc-
cions, Canal Taronja, Rà-
dio Igualada, Infoanoia.cat, 
AnoiaDiari, Anoia Ràdio, 
Surtdecasa.cat, Veu de l’Ano-
ia i Fruiteria Pilar.

Tot el que té a veure amb la 
nova programació, informa-
ció dels grups, preu,  des-
comptes i abonaments espe-
cials està disponible  a www.
musiquesdebutxaca.cat.

Nova temporada de 
Músiques de Butxaca

Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu d’aquest exemplar: 12 Euros

A Igualada podeu adquirir la revista a les següents llibreries:
Abacus, Aqualata, La Maquineta, Llegim i Rabell.

Consulteu el sumari de tots els números a: 

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
amb més d’un any d’antiguitat.

REVISTA D’IGUALADA
Apartat de Correus 372
08700 Igualada Tel. / Fax 93 804 93 40

Ja ha sortit el núm. 60

ENGINYERIA - UNIVERSITAT
CLASSES PARTICULARS

 . Àlgebra
. Càlcul I & II

. Física
. Química I & II

. Estadística
Tel. 637 52 72 03
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FOTOGRAFIA / LA VEU 

FineArt Igualada, que 
tindrà lloc del 22 de 
febrer al 17 de març, ja 

té imatge per a la seva setena 
edició. El festival -organitzat 
per l’Ajuntament d’Iguala-
da i l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada- renova cada any 
la seva imatge, dotant les edi-
cions d’un guió irrepetible 
i diferent. Enguany FineArt 
Igualada presenta una imatge 
atrevida en la tècnica, el traç i 
el colors però plena de signi-
ficat en la relació amb la foto-
grafia dels inicis, l’analògica.
La nova línia estètica ha estat 
presentada aquest dimecres: 
una imatge dinàmica, mo-
derna i singular que permet 
a l’espectador deixar volar la 
imaginació. En la presenta-
ció han intervingut el regi-
dor de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament, Pere Camps, el 

director del festival, Ramon 
Muntané, i el dissenyador de 
la imatge d’aquesta edició de 
FineArt Igualada, Nil Morist, 
il·lustrador igualadí. El Nil és 
professor a l’escola d’Art Gas-
par Camps d’Igualada i forma 
part de l’associació de disse-
nyadors disseny=igualada.
En paraules de Pere Camps, 
aquesta edició de FineArt 
“és una nova oportunitat per 
gaudir de la fotografia a través 
dels ulls i les càmeres de grans 
fotògrafs”. Per la seva banda, 
Ramon Muntané fa referència 
al reconeixement assolit i el 
camí que queda per recórrer; 
després de l’excel·lent acollida 
de les passades edicions, on 
el 2018 va superar en un 35% 
els visitants de l’any anterior, 
es pretén si més no igualar les 
xifres i, sobretot, gaudir de la 
fotografia i dels espais efímers 
arreu de la ciutat.
En aquesta edició, es conti-

FineArt Igualada presenta la imatge de la setena edició
El festival fotogràfic tindrà lloc del 22 de febrer al 17 de març al nucli antic de la ciutat

nuarà amb els vint-i-quatre 
dies d’exposició que perme-
tran poder contemplar les 
cinquanta-sis exposicions 
que hi haurà en la vintena 
d’espais singulars de la ciutat, 

convertits en sales d’exposi-
ció per uns dies. Espais que, 
com cada any, es trien amb 
cura per tal d’enllaçar les sales 
d’exposicions professionals, 
amb l’encant del centre de 

la capital de l’Anoia. Autors 
com Ignasi Marroyo, Ferran 
Freixa, Manel Gausa, Jordi 
Borràs i Jim Doukas, entre 
d’altres, faran les delícies dels 
visitants.

MÚSICA / LA VEU 

El Cor de Cambra del Pa-
lau de la Música Catala-
na i el conjunt de mú-

sica barroca  La Caravaggia, 
dirigits per Xavier Puig seran 
els encarregats d’obrir les “Nits 
Musicals de la Brufaganya. 8 
Festival `d’Estiu” d’aquest any, 
la nit del dissabte 8 de juny.
El Cor de Cambra del Palau 
és dels cors professionals més 
prestigiosos de l’estat espa-
nyol. Va ser creat per l’Orfeó 
Català l’any 1990 amb la mis-
sió de difondre la música coral 

universal, promoure la recu-
peració del patrimoni musical 
català i fomentar la nova crea-
ció. Jordi Casas i Bayer en fou 
el director durant els primers 
21 anys. Del setembre del 2011 
al juny del 2016 Josep Vila i 
Casañas va ser-ne el director 
titular. I des del setembre del 
2016 Simon Halsey assumeix 
el càrrec de director artístic i 
des del 2018 Xavier Puig el de 
director principal.
La Caravaggia, dirigida per 
Lluís Coll, és un conjunt de 
música antiga que se centra 
en els instruments del Renai-

Obertura de luxe de les Nits Musicals de la Brufaganya 2019
xement i del primer barroc. 
Ha actuat en els principals 
Festivals de Música Antiga de 
l’estat espanyol iniciant tam-
bé la seva carrera en el circuit 
europeu (França, Bèlgica, Ho-
landa...).
En aquest concert interpre-
taran obres de Joan Brudieu, 
Mateu Fletxa el Jove i Mateu 
Fletxa el Vell, entre d’altres.
Els últims anys el festival de la 
Brufaganya ha presentat cors 
com el Cor Lieder Càmera, 
The Gospel Viu Choir, el Cor 
Vivaldi, Ensemble O Vos Om-
nes, l’Escolania de Montser-

rat, solistes com Toni Marsol 
i Marta Matheu, i conjunts de 
cambra com Duo Delis, Cos-

mos Quartet, Quartet Gerhard 
o Trio Pedrell, tots ells d’un al-
tíssim nivell artístic.

2X1 a la teva 
entrada ensenyant el 

carnet de subscriptor de

Sorteig de 3 entrades dobles
enviant un correu a 

administracio@veuanoia.cat 
amb les teves dades i 

l’assumpte: PASTORETS CALAF
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EXPOSICIONS / C. PLANELL 

El passat dijous, la Bibli-
oteca Central es con-
vertia en l’espai obert 

a tot Igualada i comarca per 
a celebrar 50 anys de l’Ins-
titut Pere Vives Vich, amb 
una magnífica exposició que 
recorre la història d’aquest 
centre. L’acte, commemoratiu 
d’aquest mig segle no va estar 
absent d’una significada con-
currència de persones més o 
menys vinculades –tant pro-
fessionalment com acadèmi-
cament- al passat i al present 
del “Pere Vives”, simplicitat 
del nom que l’ha fet més que 
popular molt proper, si es té 
en compte que és el més antic 
de tota la comarca.
Després d’una mirada atenta 
als diferents plafons que con-
figuren l’esmentada exposició, 
acompanyats d’alguns ele-
ments estretament vinculats 
al centre, el públic assistent 
vam poder participar d’una 
molt encertada i memorable 
presentació de l’acte per part 
del Director actual de l’insti-
tut, en Rafael Carmona, així 
com de les puntuals interven-
cions  de dos estudiants i del 
mateix president de l’AMPA; 
uns comunicats que es pro-

posaven no només elogiar 
aquest mig segle de vida de 
l’institut sinó també posar en 
valor el que ha estat i és un 
centre educatiu de referèn-
cia, des de la seva fundació al 
gener del 1969, i ubicat en el 
que es concebia  com el nou 
polígon cultural i esportiu de 
la ciutat d’Igualada.
Congregats tots en aques-
ta Casa de Cultura què és la 
Biblioteca Central, tant l’ex-
posició com els diferents par-
laments van ser objecte d’una 
molt càlida acollida; una cir-
cumstància que es va veure 
plenament consolidada amb 
les diferents apreciacions i 
valoracions compartides en-
tre els diferents grups d’assis-
tents.
Tanmateix, si se’m permet, 
des d’un enfocament pura-
ment personal, si bé felicito 
aquest fantàstic i sentit home-
natge a la presència del “Pere 
Vives” a Igualada; no puc més 
que aportar unes paraules so-
bre l’especial rellevància que 
per a mi ha suposat aquesta 
celebració d’aniversari. És a 
dir, un reconeixement al pas-
sat d’aquest centre em porta a 
reviure de manera especial-
ment emotiva aquella invita-
ció a respirar uns nous aires 

Una exposició a la Biblioteca retrata els 50 anys de 
l’Institut Pere Vives Vich

de llibertat -a principi dels 
70- gràcies a l’acompanya-
ment d’alguns dels seus pri-
mers professors, com va ser 
el cas de l’Artur Junqueras, 
la Lídia Nadal, i la Salomé 
Medrano, uns educadors que 
portaven inscrit el segell rei-
vindicatiu d’uns canvis que 
esdevindrien molt més tard, 
posteriorment a la mort de 
Franco. Òbviament, per a 
una jove alumna procedent 
d’un col·legi de monges i 
educada en els anys grisos 
del franquisme, l’ideari i el 
llegat acadèmic d’aquests 
professors, al costat de la 
petjada d’alguns  altres, van 
ser el revulsiu per a què –
jo- obrís decididament les 
ales i apostés per conèixer i 
descobrir món, no solament 
per poder comprendre’l sinó 
per a contribuir a canviar-lo. 
No obstant això, a propòsit 
d’aquesta plural trobada amb 
el passat, em va sobrevenir 
una altra gran emoció, la de 
retrobar-me amb un pas-
sat que apunta a semblar-se 
massa al retrocés que els 
dies presents, tristament, ens 
proposen, o més aviat ens 
imposen de tornar a recor-
dar. Amb tot, per molts anys 
“Pere Vives”!

MÚSICA / LA VEU 

Igualada Show Festival és 
el nom de l’acte de cloen-
da de l’aniversari de l’en-

titat MPS de malalties rares i 
que es portarà a terme aquest 
proper dissabte 19 de gener 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada. La idea és que 
sigui una gala representativa 
del món de l’espectacle igua-
ladí. 
L’organització està molt satis-
feta per la bona acollida i pre-
disposició del participants, 
als quals agraeix la seva par-
ticipació; que segur faran que 
sigui un gran espectacle. Es 
fa una crida als ciutadans a 
gaudir-ne i al mateix temps 
ajudar en la investigació per 
les malalties rares. El Festival 
començarà a les 18,30 hores i 
compta amb el següent pro-
grama:
- Obertura - Hopeta Street 
Band

- Escola de música Redmusik
- Combo Escola municipal de 
Música d’Igualada
- Orquestra de guitarres de 
l’EMMI
- Albert Gámez, Bohemian 
Rhapsody - LLums
- M. Teresa Monclús Marquès 
i M. Àngels Miró, T’estimo 
de E. Grieg – Turandot de G. 
Puccini)
- Schola Cantorum, Can de 
Joia Ludwig Van Beethoven, 
lletra Joan Maragall - Plomes 
al vent Francesc Vila i lletra 
Mn Joan Farràs.
- Quico Tretze, Brot de llum 
- Agraït
- Roger Argemí, Can I Call 
You Home – Directament
- No Fear Duet - Ricard Mor-
ros i Albert Puig, Careless 
Love – Want you come home 
Bill Bailey (standards de Jazz)
- Trini Onieva i Gemma Ga-
llego, His eye is on the sparrow
- Laura Rojas i Gemma Galle-
go, For Good

- Atrezzo dansa i arts escèni-
ques
- Estudi de ballet Montserrat 
Andrés
- Cançó “Curem els infants”
Lletra: Antoni Miranda - In-
terpretació: Gemma Gallego, 
Gal·la Carner i Sol Carner - 
Música: Albert Gàmez i Esce-
nificació: Atrezzo
- Cloenda
Un variat i diferent espectacle 

que serà presentat per Gem-
ma Gallego i  que compta 
amb l’assistència de diferents 
autoritats.
La trajectòria de MPS és molt 
intensa. Des de la seva cons-
titució que no ha parat de 
créixer en nombre d’afiliats i 
sobre tot d’activitats i projec-
tes portats a terme. Els pares 
impulsors d’aquesta entitat 
han estat molt actius donant a 

conèixer aquestes malalties i 
promovent la recerca a partir 
de recursos aconseguits amb 
les activitats que han portat 
a terme. Actualment estan 
començant a aconseguir re-
sultats molt positius en trac-
taments específics que els fa 
ser optimistes pel futur pro-
per. En Jordi Cruz, cara visi-
ble durant tots aquests anys, 
tot i haver perdut malaura-
dament la seva filla afectada 
per la malaltia de Sanfilippo, 
segueix impulsant l’entitat i 
el suport a les famílies afec-
tades a la recerca i la difusió 
d’aquestes malalties minori-
tàries.
El preu de l’entrada es de 6 
euros (com a donatiu per les 
MPS).  Es poden adquirir per 
avançat a MPS (93 804 09 39, 
o per mail: gestion@mpsesp.
org o be al mateix dia a l’en-
trada del Teatre Municipal 
Ateneu.

Demà, Igualada Show Festival al Teatre Municipal Ateneu



Dimarts, 22 de gener
a les 19:45h en directe des del ROH

Música: Pyotr Il'yich Tchaikovsky
Director: Stefan Herheim
Òpera en 3 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

LA REINA
DE PIQUES

CULTURA  |  47Divendres, 18 de gener de 2019

Retransmissió en directe de l’òpera ‘La Reina de Piques’ 
a l’Ateneu Cinema 

REINA DE PIQUES

La temporada de la Royal 
Opera House de Lon-
dres torna a la gran pan-

talla amb La Reina de Piques, 
òpera que serà retransmesa en 
directe el pròxim dimarts 22 
de gener a l’Ateneu Cinema. 
L’òpera més ambiciosa de 
Txaikovski conté part de la 
seva millor música i constitu-
eix un poderós estudi de l’ob-
sessió destructiva. 

A la intensa òpera d’obsessió 
i elements sobrenaturals de 
Txaikovski, Gherman es troba 
atrapat entre la dona que esti-
ma i una fixació destructiva. 
La Reina de Piques es basa en 
un relat breu de Puixkin i arri-
ba a la Royal Opera House en 
una nova producció que ja ha 
obtingut ressenyes amb cinc 
estrelles a Amsterdam.

La producció està ambienta-
da l’any 1890, l’any de l’estre-
na de l’òpera. En el seu estu-

di, Txaikovski imagina que 
l’òpera cobra vida com la seva 
pròpia història, amb els seus 
personatges expressant els 
seus desitjos insatisfets.  Un 
relat apassionant d’un artista 
creatiu torturat i un exemple 
irresistible de relat gòtic.

Aleksandrs Antonenko i 
Eva-Maria Westbroek en-
capçalen el repartiment jun-
tament amb el Royal Opera 
Chorus, tots dirigits per Anto-
nio Pappano, director musical 
de The Royal Opera. 

ÒPERA EN TRES ACTES - 
NOVA PRODUCCIÓ

Música : 
Pyotr Il’yich Txaikovski 
Llibret : Modest Txaikovski 
Director d’escena: 
Stefan Herheim

Disenys: Philipp Fürhofer
Dramatúrgia: 
Alexander Meier-Dörzenbach
Repartiment:
Gherman:
Aleksandrs Antonenko
Príncep: Ieletski Vladimir 
Stoyanov
Liza: Eva-Maria Westbroek
Comtesa: Felicity Palmer
Comte: Tomski John Lundgren
Director musical: 
Antonio Pappano
Cor: Royal Opera Chorus
Orquestra: Orchestra of the 
Royal Opera House

Hora de la sessió, a les 19.15 h 
El preu de l’entrada és de 18 € 
i per als socis de l’Ateneu, 15 €
Anticipada: 15 € i per als socis 
de l’Ateneu: 13 €

Les entrades ja es poden 
comprar anticipades a la ta-
quilla de l’Ateneu cinema 
i online a través de la web  
www.ateneucinema.cat 



La pasta igualadina

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

En el segle passat, Igualada tenia 
diverses fàbriques de pasta per 
a sopa. Fa cent anys, en el de-

sembre de 1919, la revista “ La Pasta 
Alimentícia” (Redactada en castellà) 
dedicà un reportatge, de 9 pàgines, per 
esmentar els empresaris locals de l’es-
mentada indústria.
Comencen per Ramon Martí Mira-
peix: Rambla General Vives (despatx) 
c/ de Sant Pau (fàbrica) “Una vertade-
ra institució de la indústria, a qui de-
diquem el més respectuós i entusiasta 
tribut d’admiració, com degà dels fa-
bricants espanyols de pasta per a sopa”.
Venia deprés, M. Mercader Ferran: 
“La Ideal”, c/ Born, 11, “ Model de 
feiner, carinyós, escrupolós i de no-
ble ambició”

Robert Martí: c/ Born, 29 “Ha aconse-
guit just renom entre els consumidors 
comarcals”.
“La fama Igualadina”, Ignasia Torra, 
Vda. Lluís Llobet: c/ St. Cristòfor, 2 
“Amb esperit inquiet i caràcter enèr-
gic, ara dirigeix la casa”
Palmés i Martí, “La Catalana”: c/ Bo-
nanova, 7 “Les seves pastes es confo-
nen per la seva qualitat i presentació 
com les més selectes que s’elaboren”.
Són un element de progrés, que tots 
estan capacitats pel millorament i que 
ansien veure la indústria a la que per-
tanyen a l’alçada del país més davan-
ter”
Malauradament, ja no en resta cap 
d’ells.! 
Foto: Treballador de “La Ideal”. 

48  |  CULTURA Divendres, 18 de gener de 2019

LLIBRES / LA VEU 

La potent història fami-
liar de Joel Dicker El 
llibre dels Baltimore, i 

l’última novel·la de Rafel Na-
dal, La senyora Stendhal, han 
estat les novel·les més presta-
des de l’any 2018 a la Biblio-
teca Central d’Igualada, amb 
una cinquantena de préstecs 
acumulats. Les segueixen de 
ben a prop Allò que va pasar 
a Cardós, de Ramon Solso-
na, i la primera part de la 
trilogia policíaca de Maria 
Oruña, Puerto escondido.
La novel·la històrica catala-
na i la intriga i el misteri són 
dos dels gèneres preferits 
pels usuaris de la Biblioteca, 
si es té en compte l’evolució 
d’aquest particular rànquing 
al llarg dels anys. Així, en-
tre els títols que també van 
acumular una quarantena 
de préstecs l’any passat hi 
ha Origen, de Dan Brown; 
Todo esto te daré, de Dolores 
Redondo; Tempesta de neu 
i olor d’ametlles, de Cami-
lla Läckberg;, i Los ritos del 
agua, d’Eva García Sáenz. 
Les lletres catalanes també 
ocupen llocs destacats del 
rànquing, com és el cas d’Un 
any i mig de Sílvia Soler, i La 
fugitiva, de Blanca Busquets.
Pel que fa als gustos dels 
usuaris més joves, en narra-

tiva juvenil va sortir molt en 
préstec la saga de Katharine 
MacGee de ciència-ficció 
amb els dos primers volums, 
La planta mil i Vertígen. Al 
rànquing juvenil de la Bibli-
oteca s’hi troba també El pe-
tit príncep, amb una vintena 
de préstecs acumulats, els lli-
bres vinculats a la saga Won-
der, de R. J. Palacio, i Mentre 
t’esperava, de Kate Eberlen. 
Finalment, en còmic, a més 
dels manga Ataque a los tita-
nes i Tokyo Ghoul, títols amb 
un munt d’adeptes, també 

“El llibre dels Baltimore” i 
“La senyora Stendhal”, els llibres més 
prestats de l’any a la Biblioteca

destaca la sèrie futurista de 
Brian K. Vaughan, Saga, i 
curiositats com el còmic zen 
El día que el bus volvió a par-
tir sin ella. Finalment, el ràn-
quing dels llibres infantils 
més deixats està encapçalat 
per la sèrie de Jeff Kinney 
protagonitzada per Un prin-
gat total, seguida per l’es-
bojarrada L’àvia gàngster de 
David Walliams, mentre que 
els lectors més menuts trien 
les històries de l’Anna Llenas 
com El monstre de colors i 
Talpet terratrèmol.

CULTURA / LA VEU 

Molt interès hi havia 
per conèixer què és 
i per què serveix el 

Sincrotró Alba, ubicat a Cer-
danyola del Vallès. I això es 
traduí en molta gent al Teatre 
de l’Ateneu. I en l’explicació 
d’aquesta instal·lació gegant, 
única a l’estat i una de les cinc 
d’Europa, va excel·lir Joan Vi-
lanova i Barberà.
Vilanova va resumir de ma-
nera entenedora el principi de 
funcionament de l’accelerador 
de partícules i sobretot va as-
senyalar els molts i variats re-
sultats pràctics, tant per a les 
empreses com per a les per-
sones, que se n’obtenen. Tot 
això es traduí en un torn de 
preguntes molt més llarg que 

de costum i on el públic va ro-
mandre molt atent. 
I el proper dilluns una altra 
sessió de ciència: L’Observato-
ri Astronòmic de Pujalt de la 
mà d’Albert Borràs.

El sincrotró Alba a l’AUGA

Nova Galàxia Poètica
POESIA / LA VEU 

La Galàxia Poètica és un petit 
projecte impulsat per l’Associ-
ació Cultural Galàxia d’Igua-
lada, entitat cultural sense 
ànim de lucre, amb la finalitat 
de disposar d’un espai poètic 
mensual a la ciutat d’Igualada, 
obrint l’art de la poesia als po-
etes i al públic en general. 
La 8a sessió serà aquest dis-
sabte 19 de gener a les 18 h,  es 
recitarà poesia sobre la temà-
tica de la filosofia-surrealisme, 
han de ser poemes o cançons 
que convidin al pensament, a 
la reflexió...

S’han inscrit 6 poetes, una 
cantautora i dos artistes pictò-
rics. Coneixerem la cantauto-
ra Sissa Viva, igualadina però 
resident a Lleida, la poetessa 
Carme Romia també de Llei-
da, poetes i rapsodes de l’Ano-
ia com Alex Espinar, Jordi Pa-
llerols, Carme Freixes, Marc 
Freixas i Carmen Anasagasti. 
En aquesta ocasió estrenarem 
la Galàxia Poètica amb artistes 
pictòrics d’Igualada (Francis-
co & Lucas) que pintaran en 
directe mentre els poetes re-
citen.
Us hi esperem!!! 
Entrada lliure!!!



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Nativitat Yarza i Planas, aquella mestra que veia en la 
“cultura” l’instrument clau per a avançar en la llibertat 
i en la igualtat entre homes i dones

Aquest 14 de gener s’han complert 85 anys 
en què Nativitat Yarza, una mestra apas-
sionada i militant de la llibertat, a més de 

defensora d’uns drets igualitaris entre homes i do-
nes, es convertís en la primera alcaldessa escollida 
democràticament tant a Catalunya com a la resta 
de l’Estat espanyol; en concret a la població ano-
ienca de Bellprat, on s’hi va presentar com a cap 
de llista a l’any 1934. 
En memòria d’aquest gran esdeveniment, Bellprat 
participa des de fa deu anys, d’un sentit homenat-
ge a l’elecció de la seva primera alcaldessa, a més 
d’elogiar el seu àmbit professional com mestra; 
dins del marc d’una celebració en què s’aixequen 
castells protagonitzats expressament per dones en 
el sí de la que ja és la tradicional “Diada de Caste-
lleres Memorial Nativitat Yarza”.
Nativitat Yarza va néixer a Valladolid el 24 de de-
sembre de 1872. Filla de l’aragonès Manuel Yarza 
Lavilla i de la navarresa Lorenza Planas Ramis, un  
matrimoni que va tenir tres fills: la Bernarda, la 
Nativitat i el Mariano. El pare treballava de saba-
ter per a l’Exèrcit i, a uns mesos del naixement de 
la Nativitat, es va haver de traslladar -amb tota la 
família- a la plaça militar de Saragossa. Més enda-
vant, tot i que la família havia fixat el nou domicili 
a Barcelona, ella, a l’any 1904 va començar la car-
rera de Magisteri a la ciutat d’Osca; i, amb el títol 
de mestra a les mans -dos anys més tard- va es-
trenar-se a Santa Margarida de Montbui, punt de 
partida d’una estimable petjada per indrets com: 
Pontons, Vilada, Malla, Oris, Vilanova del Camí, 
Igualada, Gandesa, Cabrera de Mataró, Candas-
nos, Bellprat i La Pobla de Claramunt.
No en va, un tarannà familiar avesat a la mudança 
havia de conferir-li aquell esperit despert i crític, 
procliu a assumir compromisos polítics i de de-
fensa dels drets de les dones. El 1931, a Barcelona, 
va involucrar-se amb l’Associació Femenina Re-
publicana Victoria Kent, amb l’ànim de crear una 

consciència ciutadana i política en les dones; i va 
ingressar al Centre Radical Socialista, del qual en 
va ser membre de la Junta Directiva del Districte 
IX. L’efectiva dedicació a diverses competències va 
descobrir-la com a eloqüent oradora tant en els 
actes commemoratius del seixantè aniversari de la 
Primera República i d’homenatge a Galdós; com 
en els mítings a Bellprat i a Sant Martí de Tous 
entorn al debat de la Llei de Contractes de Con-
reu. En aquest context, d’una banda va celebrar el 
càrrec de vicesecretària de la Junta General Cons-
tituent de l’Institut Laic Benèfic de Catalunya i; de 

NADAL AL COR
Maria Àngels Oliva Torras.
Un recull de poemes nadalencs 
que ens conviden a descobrir i a 
compartir la riquesa dels nostres 
sentiments més vitals que resten 
amagats dins nostre
Del 10 de desembre a l’11 de gener 
al Punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

FARUK. (HISTÒRIES 
DEL 28 DE DESEMBRE)
En el 75è aniversari del Patge Fa-
ruk, aquesta exposició repassa la 
seva relació 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

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

PROJECTES
Mostra dels treballs que han presen-
tat els alumnes que ja han completat 
el cicle formatiu de grau superior de 
gràfica publicitària i de grau mitjà 
d’assistència al producte gràfic im-

près.
Del 8 de gener a l’1 de febrer a La 
Gaspar sala d’exposicions

INSTANTS DE NATURA
Anna M. Gispert Llucià.
La seva font d’inspiració són els di-
ferents estadis de la natura, desitjant 
transmetre, a través de la pintura, les 
sensacions.
Del 10 al 27 de gener a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions

PERE VIVES VICH. 50 
ANYS D’INSTITUT
Un institut és un univers de des-
coberta, d’aprenentatge, de creixe-

ment: un espai de vida. L’Institut 
Pere Vives Vich celebra 50 anys 
(1969-2019) i obre el seu espai a 
la ciutat.
Del 10 de gener al 9 de febrer a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central.

PETITES CREACIONS 
FETES A MÀ
Núria Encabo Jaume.
Una mostra de petites manuali-
tats: punts de llibre personalitzats, 
flors de feltre, conjunts de cuina 
decorats amb punt de creu.
Del 10 de gener al 8 de març al 
Punt de Lectors de la Biblioteca

EXPOSICIONS

CULTURA  |  49Divendres, 18 de gener de 2019

l’altra, coincidint amb l’exercici de mestra de Bell-
prat, va promoure, en aquest municipi, la creació 
d’una seu que representés al Partit Radical Socia-
lista. 
Però, a finals del 33, la conjuntura desfavorable 
del fracàs electoral d’aquell Partit Radical va des-
plaçar-la cap als postulats d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, partit per al qual va decidir-se a 
encapçalar la candidatura per a les eleccions del 
1934, en el municipi de Bellprat; resultant-ne al-
caldessa electa per sufragi universal el 14 de gener, 
en un acte únic i exemplar del triomf dels drets 
de les dones i els drets nacionals catalans. Aques-
ta avinentesa va conferir-li el privilegi de ser la 
primera dona alcaldessa distingida pel president 
Lluís Companys, amb una recepció al Palau de la 
Generalitat, el 12 de febrer. Més endavant, també 
va participar de la Diada dels Ajuntaments d’Es-
querra, l’11 de març del 34, ocupant un lloc a la 
taula presidencial al costat dels Presidents de la 
Generalitat i del Parlament; i d’altres dirigents 
parlamentaris. 
A mitjan 1934, va passar a ocupar la plaça de mes-
tra a la Pobla de Claramunt, localitat on va fixar la 
residència fins al moment de l’esclat de la Guerra 
Civil. I, com a conseqüència de l’aixecament mi-
litar, la Nativitat -tot i la seva avançada edat- va 
inscriure’s en l’anomenada columna Del Barrio i 
va traslladar-se al Front d’Aragó, com a miliciana 
de l’Exèrcit Popular de la República en tasques de 
proveïment per a les trinxeres. Això no obstant, a 
l’últim acte públic on va assistir va ser al Primer 
Congrés Nacional de la Dona, del novembre del 
1937. I finalment, un cop perduda la guerra, va 
exiliar-se a França, un estat de deportació del qual 
se’n va perdre la pista. Si més no, sembla ser que 
uns familiars havien rebut una carta que anuncia-
va el seu retorn a Barcelona; però, en personar-se 
a rebre-la a l’Estació de França, tan sols van recu-
perar-ne el seu equipatge. 



nes i un heroi – el príncep Trencanous-. 
Ple de romanticisme i fantasia. Música de 
Txaikovski.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

ELS PASTORETS
Calaf 

Nova representació dels Pastorets de Josep 
M. Folc i Torres.
Diumenge a les 5 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

VISITA GUIADA
Veciana 

Art Ecclesia: descobreix el patrimoni reli-
giós de l’Anoia, un recorregut pel romànic, 
el gòtic i el barroc anoienc,.
Diumenge a les 12  del migdia al Centre 
d’Interpretació del Patrimoni Religiós de 
l’Anoia (a Sta. Maria de Segur).

TEATRE
Capellades 

Representació de l’obra “Caiman” d’Anto-
nio Buero Vallejo.
L’argument de l’obra reflecteix la realitat 
social, política i cultural d’aquell moment i 
la pròpia ideologia de l’autor, sempre crític 
amb el sistema feixista..
Diumenge a 2/4 de 8 del vespre al Teatre 
la Lliga.

TEATRE FAMILIAR
Capellades 

Xarxa Capellades proposa “La veritable 
història dels 3 porquets” de la companyia 
Xip Xap. En aquesta original versió el més 
petit dels 3 porquets és una noia que vol 
viatjar en moto i ser arquitecta
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre la 
Lliga.

DILLUNS 21

CONFERÈNCIA
Igualada 

Albert Borràs. “El temps des de Pujalt”
Aquest observatori porta recollint dades 
meteorològiques des del febrer de 2004. 
Des d’aquest punt de la comarca s’observa 
el temps, es fa el seu seguiment i es prediu. 
Organitza AUGA

DIVENDRES 18

CLUB DE LECTURA TERRITORI 
FANTÀSTIC

Igualada 
Club crossover per a persones majors de 
14 anys, interessades en la literatura fan-
tàstica i la ciència ficció. En aquesta ocasió 
es parlarà sobre “Nerve”, de Jeanne Ryan
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

CINEFÒRUM JOSEP ROMANYÀ
Capellades 

Aquest gener el debat anirà al voltant de la 
pel·lícula “En un lugar solitario”. L’encar-
regat de moderar el debat serà el crític de 
cinema Oti Rodríguez Marchante,
Divendres a les 8 del vespre a la sala Pa-
per de Música.

DISSABTE 19

PATITROBADA
Igualada

L’esperit d’aquests dissabtes lúdics és com-
partir el meravellós món del joc amb la 
família i amics de la mà de la gent del Pati. 
Vine amb els nens, la parella, la tieta, l’avi...
Dissabte de les 10 del matí a 2/4 de 3 de la 
tarda al Vestíbul de l’Ateneu

CLUB DE FILOSOFIA
Igualada

Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn d’un 
text filosòfic. En aquesta ocasió “La quarta 
paret”, de Sorj Chalandon
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central.

GALÀXIA POÈTICA
Igualada

Poesia de temàtica “Filosòfica-Surrealista”
Tens l’oportunitat de venir a recitar poesia 
amb acompanyament d’un altre art: pintu-
ra, dansa, teatre, música...
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Espai Cívic 
Centre.

TRES TOMBS
Igualada

Tradicional cercavila nocturna.
Dissabte a les 6 de la tarda pels carrers 
de la ciutat.

ACTE BENÈFIC
Igualada

Igualada Show Festival (Benèfic 15 anys 
MPS)
Ho organitza: Associació de les malalties
MPS i Desig Esdeveniments.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

CURS DE MINDFULNESS
Igualada

Aprendre a gestionar millor l’estrès i la in-
certesa, millorar la concentració i calmar 
la ment. Eines i exercicis senzills. A càrrec 
de Roser Claramunt.
Dissabte de 9 del matí a 2 del migdia  la 
Sala d’Arts de  l’Ateneu.

VISITA GUIADA
La Llacuna

Nou recorregut per «La Llacuna emmura-
llada», on descobrirem els secrets amagats 
dels carrers del nucli principal d’aquest 
municipi.
Dissabte a les 12 del migdia a l’Oficina de 
Turisme.

TEATRE
Sant Martí de Tous

Cicle familiar “Tous en família”. The Farres 
Brothers presenten “El silenci d’Hamelin”. 
Què passaria si al conte del famós flautista 
hi hagués una nena sorda?
Dissabte a les 7 de la tarda al Casal.

CINEMA FAMILIAR
Els Hostalets de Pierola

Projecció de la pel.lícula apta per a tots els 
públics “Ralph trenca internet”.
Dissabte a les 6 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres.

CINEMA
Els Hostalets de Pierola

Projecció de la pel.lícula “Campeones”.
Dissabte a les 10 del vespre a l’auditori 
Cal Figueres.

CLUB DE LECTURA I CINEMA
Els Hostalets de Pierola

Projecció de la pel.lícula “American Pas-
toral”, posterior comentari sobre l’obra i 
comparació sobre l’obra literària.
Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda a la sala 
cultural del Cal Batista.

DIUMENGE 20 

TRES TOMBS
Igualada 

Tres Tombs. 197è aniversari de les festes de 
l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
Diumenge a  partir de les 12 del migdia 
pels carrers de la ciutat.

DANSA
Igualada 

“El Trencanous”. Russian Classical Ballet. 
Un somni de Nadal amb criatures malig-

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

DIMARTS 22

ÒPERA
Igualada 

“La reina de piques”
Retransmissió en directe des del Royal 
Opera House de Londres. Aleksandrs An-
tonenko i Eva-Maria Westbroek encap-
çalen el repartiment, amb el Royal Opera 
Chorus, dirigits per Antonio Pappano.
Dimarts a 1/4 de 8 del vespre a l’Ateneu 
Cinema

CLUB DE LECTURA DE LITERATURA 
INFANTIL
Igualada 

Club de lectura adreçat a pares, mares, 
avis, àvies, mestres i professionals de l’edu-
cació, per conèixer, comentar i recomanar 
les novetats infantils que arriben a la Bi-
blioteca.
Dimarts a  les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIMECRES 23

DIJOUS 24

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit el ma-
teix llibre per comentar-lo. En aquesta 
ocasió “Sense destí”, d’Imre Kertész.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

CURS DE BLUES
Igualada 

Swing Anoia ofereix un curs de Blues, per 
ballar els temes més lents amb gràcia i estil 
i, sobretot, sempre passant-ho bé i amb la 
diversió assegurada! .
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

CONTES PER A NADONS
Piera 

“Animalets i animalons”. Petites històries 
pels més petits amb imatges, rimes, sons i 
cançons. Amb la Martha Escudero. Adre-
çats a nens i nenes d’1 a 3 anys.
Dijous a les 8 del vespre a la Sala d’Arts 
de l’Ateneu.

TALLER
Capellades 

Proposta del CAP Capellades per saber 
com reaccionar davant els accidents habi-
tuals de casa.
Infermeres i professionals del CAP ens 
conviden a una xerrada sobre com  preve-
nir els riscos a la llar i l’actuació de primers 
auxilis. .
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Saló Rosa 
de la Lliga.

AGENDA
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Sobrenaturals
Estrena •  Glass

RAMON ROBERT / 

H eus aquí la nova pel·lícula es-
crita i realitzada pel gairebé 
sempre sorprenent cineasta  

M. Night Shyamalan, Glass (Cristall), 
amb la que completa una trilogia ini-
ciada amb El protegido (2000) i con-
tinuada amb Split (2016). Continuant 
la trama des d’on la vàrem deixar en 
la pel·lícula anterior, Glass segueix els 
passos de David Dunn (Bruce Willis) 
mentre busca a la figura superhumana 
de la Bèstia en una sèrie de trobades 
puntuals. Per altra banda, Kevin Wen-
dell ( James McAvoy) segueix en lluita 
contra la seva multi personalitat. En 
l’ombra, Elijah Price (Samuel L. Jack-

son) sembla emergir com una figura 
clau que coneix els secrets de tots dos.
Amb aquest thriller sobrenatural, M. 
Night Shyamalan culmina la seva trilo-
gia sobre  els super herois i esprem una 
idea una mica rebuscada, però que ha 
donat molt de si, enriquint així el cine-
ma fantàstic nord-americà dels darrers 
20 anys, en general oportunista i molt 
pobre. Encara que les crítiques no han 
estat tan favorables com en les dues 
pel·lícules que precedeixen a aquesta, 
ben segur que els amants del cinema 
fantàstic en general i del cinema de M. 
Night Shyamalan en particular, agrai-
ran l’existència d’una producció com 
aquesta.

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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Bon cinema japonès
Estrena •  Un asunto de familia

RAMON ROBERT / 

G uanyadora de la Palma d’Or 
en la darrera edició del Festi-
val de Cannes, Un asunto de 

família és una de les millors pel·lícules 
de Hirokazu Koreeda, de qui ja conei-
xíem a casa nostra El tercer asesinato, 
De tal padre tal hijo i Nuestra Hermana 
Pequeña. En la seva nova pel·lícula, el 
realitzador japonès retorna a un dels 
seus temes predilectes: la família. En 
aquesta ocasió, una família pobre, molt 
peculiar i dedicada a la delinqüència. 
Després d’un dels seus habituals furts, 

Osamu i el seu fill troben a una nena al 
carrer, balba de fred. Osamu la porta a 
casa seva. Al principi, la dona d’Osamu 
no vol que la nena es quedi amb ells, 
però acaba acollint-la. Tot i sobreviure 
amb dificultats gràcies a petits robato-
ris, la família és feliç, fins que un in-
cident imprevist revela un secret que 
posa a prova els llaços que els uneixen.
En clau de drama realista i emotiu, la 
pel·lícula desenvolupa el seu relat amb 
pinzellades precises i delicades: detalls, 
mirades, moments, patiments i som-
riures. Encara que dramàtica, és una 
pel·lícula plena de llum i esperança.

Amor/desamor
Estrena •  El amor menos pensado

RAMON ROBERT / 

E l dijous 24 de gener el Cine-
club presenta, a l’Ateneu Cine-
ma, la producció argentina del 

2018 El amor menos pensado, dirigida 
per Juan Vera, en sessió única a les 20h 
en versió original en castellà.
Marcos i Ana són un matrimoni de 
mitjana edat que porten casats més de 
vint-i-cinc anys i acusen la monoto-
nia habitual en les relacions de llarga 
durada. La situació es fa més insoste-

nible quan el seu fill marxa a estudiar 
a Espanya i decideixen separar-se. Al 
principi, recuperen l’alegria de viure 
i tot resulta fascinant i excitant. Però 
només al principi.
El amor menos pensado és una comè-
dia romàntica -un gènere que devíem 
des de fa temps als nostres especta-
dors-, tan lleugera i divertida com per-
toca però igualment reveladora d’un 
coneixement profund de la naturalesa 
humana, servida per dos intèrprets 
magnífics: Ricardo Darín i Mercedes 
Morán.



UN ASUNTO DE FAMILIA 
Japó. Drama. De Hirokazu Koreeda. Amb Kirin Kiki, So-
suke Ikematsu, Lily Franky.  
Osamu i el seu fill es troben amb una nena al mig d’un fred 
glacial. Al principi, i després de ser reticent a acollir la nena, 
l’esposa d’Osamu acceptarà cuidar-la. Tot i que la família és 
pobra i amb prou feines guanya prou diners per sobreviure 
a través de petits delictes, semblen viure feliços junts. Palma 
d’Or en el Festival de Cannes.

GENTE QUE VIENE Y BAH
Espanya. Comèdia. De Patricia Font. Clara Lago, Carmen 
Maura, Alexandra Jiménez
Tot va bé en la vida de Bea, una jove i talentosa arquitecte, 
fins que en la mateixa setmana enxampa al seu nuvi enrot-
llat amb una de les presentadores més guapes de la tele i és 
acomiadada amb una indemnització ridícula. Amb el des-
astre en els talons, Bea no té més remei que tornar al seu 
poble natal..

LA GRAN AVENTURA DE LOS LUNNIS
Espanya. Infantil. De Juan Pablo Buscarini. Amb Carla 
Chiorazzo, Bruno Oro, Lucrecia i els Lunnis. 
La Imaginació i el Món de Fantasia estan en perill. Mar, una 
nena experta en contes i llegendes gràcies als llibres que el 
seu avi li llegeix, intentarà salvar-los amb l’ajuda dels seus 
amics Els Lunnis. El malvat Cru odia la fantasia perquè no 
té imaginació i pretén acabar amb el Llibre Màgic que conté 
totes les històries inventades per la Humanitat. 

EL AMOR MENOS PENSADO
Argentina. Comèdia romàntica. De Juan Vera. Amb Ricar-
do Darín, Mercedes Morán, Claudia Fontán. 
Marco i Ana porten casats més de 25 anys, però tots dos 
entren en una crisi existencial que els porta a separar-se. 
Al principi la vida de solters els sembla fascinant i excitant, 
però aviat es torna també monòtona per a ella i un absolut 
malson per a ell..

ENAMORADO DE MI MUJER
França. Comèdia. De Daniel Auteuil. Amb Sandrine Ki-
berlain, Adriana Ugarte, Gérard Depardieu, Daniel Au-
teuil.. 
A París, el veterà editor Daniel es troba amb el seu amic 
Patrick i el convida a sopar a casa seva. El seu amic Patrick 
arriba acompanyat de la seva nova núvia Emma, molt més 
jove que ells dos. Daniel comença a fantasiejar sobre tenir 
una aventura amb ella, mentre que la seva dona Isabelle sos-
pita de les seves intencions.  

GLASS (CRISTAL)
Estats Units. Thriller sobrenatural. De M. Night Shyama-
lan. Amb James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson. 
La pel.lícula segueix els passos de David Dunn, un home 
gens corrent, mentre recerca la figura superhumana de la 
Bèstia en una sèrie de trobades puntuals. A l’ombra, Elijah 
Price sembla emergir com una figura clau que coneix els 
secrets de tots dos. Seqüela de “El protegit” i “Split” de M. 
Night Shyamalan.

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.

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) 

GLASS 
Dv: 17:45/20.300
Ds: 16:30/19:15/22:00
Dg: 17:00/19:45
Dll: 17:00/19:30
Dc: 18:00/20:45
Dj: 17:30(VOSE)

ÒPERA
LA REINA DE PICAS
Dm.: 19:15

Cineclub
EL AMOR MENOS PENSADO
Dj: 20:00

1/ GLASS
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:35/22:10
Dg: 13:00/17:00/19:35/22:10

2/ GENTE QUE VIENE Y BAH 
Dv Dll a Dj: 18:00/20:00/22:15
Ds: 16:00/18:00/20:00/22:15
Dg: 12:00/14:00/16:00/18:00/20:00
/22:15

3/ EL REGRESO DE MARY POPPINS  
Dv Dll a Dj: 17:35/20:10
Ds: 16:30/19.10
Dg: 12:40/16:30/19:10
3/ ELIMINADO: DARK WEB  
Dv Dll a Dj: 22:40
Ds i Dg: 21:45

4/ GLASS
Dv a Dj: 21:00
4/ RALPH ROMPE INTERNET
Dv Ds Dll a Dj: 18:35
Dg: 12:30/18:35
4/ SPIDER-MAN
Ds i Dg: 16:15

5/ BOHEMIAN RHAPSODY
Dv Dll a Dj: 16:55/19:40/22:30
Ds i Dg: 16:45/19:25/22:30
5/ ANIMALES FANTASTICOS
Dg: 13:15

6/ LA GRAN AVENTURA DE LOS 
LUNNIS Y EL LIBRO...
Dv Dll a Dj: 17:25/19:20
Ds : 16:05/17:55/19:50
Dg: 12:15/16:05/17:55/19:50
6/ LA GRAN AVENTURA DE LOS 
LUNNIS Y EL LIBRO... (cat)
Dg: 14:10
6/ ANIMALES FANTASTICOS
Dv i Ds: 21:15
6/ MORTAL ENGINES
Dg: 21:55
6/ ROBIN HOOD
Dll Dm i Dj: 21:15
6/ MIAMOR PERDIDO
Dc: 21:15

7/ ASTERIX: EL SECRETO DE LA 
POCION MAGICA
Dv Dll a Dj: 17:30
Ds: 15:50
Dg: 12:20/15:50
7/ EL VICIO DEL PODER
Dv. Dll a Dj: 19.30/22:20
Ds. i Dg: 19:55/22:35
7/ SUPERLOPEZ
Ds i Dg: 17:45

8/ BUMBLEBEE
Dv Dll a Dj: 16:55
Ds i Dg: 16:40
8/ AQUAMAN
Dv. Dll a Dj: 19:15/22:00
Ds i Dg: 19:00/22:00
8/ EL GRINCH
Dg: 12:50/14:55

SALA AUDITORI

GENTE QUE VIENE Y BAH
Dv: 18:30/20:30
Ds i Dg:16/30/18:30/20:30

SALA PETITA

LA GRAN AVENTURA DE LOS LUNNIS
Dv: 18:30
Ds i Dg: 16:30/18:45
BOHEMIAN RHAPSODY
Dv a Dg.: 20.30

ENAMORADO DE MI MUJER  
Dg: 18:00
UN ASUNTO DE FAMILIA  
Dg: 19:35
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PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Tots en portem una a dins, però gent com polítics o savis la fan 
pública / 2. Ara caurà, aquest indi sud-americà. Ostentar / 3. El mànec de la paella. Om-
brívol com a paratge, plaent com a font. Ruc escuat / 4. La lletra d’en Margalef. Cossets de 
roba blanca que es posaven per l’esquena / 5. Plantes reivindicades pel BNG. LA formiga 
a la sabata / 6. Vinga, cap al cel! Valorats als edificis més temibles. El pànec de la maella / 
7. Inventat per alterar la dieta. Intersecció de dos plans en la gramínia / 8. Apleguin gent 
per formar la rua. Coix per causa de carn en mal estat / 9. Sonar sense vocalitzar. Abans 
era famosa per ser al capdamunt de Balmes, ara n’hi ha una a cada cruïlla / 10. Soldran. 
Si els cavallers haguessin partit vers l’oest ja l’haurien trobat / 11. Cap de cony. Cosí de la 
magnòlia molt ben il·luminat. Metall flamíger / 12. Incursió a cop de matamosques. Mira, 
aquesta s’ha salvat, deu ser pels llibres / 13. Endrecem sabates per vendre. Pels ciclistes és 
molt estimulant.

VERTICALS: 1. Quin lloro, només xerra per tractar son pare d’homosexual. Esguerra les 
cures però millora els pastissos / 2. Llavor de pera. Extrets d’opi d’efecte més breu que la 
laudanina. Ànima de sant / 3. Com un peix, el de Casanovas. Típic comportament d’ho-
landès / 4. Aprofitar-se de les ones per córrer més. Herba que podria ser dura però és 
essencial / 5. Retorna la veu de baix de tot. Del so que pels àrabs és la mar de normal. Preu 
lliure / 6. A aquesta la 1ªH se li concentra a la nàpia. No poden ser biònics per ions / 7. Para 
la mà. Derrapant com un gos davant de l’amo. Necessita un fix per donar tot el seu sentit / 
8. Fatigar llastimosament. No és un Borges del II a.C., és una dissolució en àcid sulfúric / 9. 
Part central del til·ler. Del ritme original per una terrina esmicolant-se / 10. L’interlocutor 
per definició. Intuïció que pel de la 6V és habitual. El gavatx / 11. Emprenyat de veure la 
tiara rebregada. Deixant caure llàgrimes amunt / 12. Cada graó li és una tortura de pujar, 
per ser com és. El torturador en qüestió.

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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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

Troba les 7 diferències per Nacho Güimil
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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

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

Esmorzars, dinats (menú cap de setmana i festius)
sopars, tapes i carta. Menú diari per encàrrec per

a grups (mínim 15 persones)
obert dimarts a diumenge, dilluns tancat

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
Aquesta recepta es pot pre-
parar al forn o cuinar di-
rectament sobre el foc. Si 
no anem a enfornar res més 
aquell dia, no crec que val-
gui la pena engegar-lo. Usant 
una paella de ferro quedarà 
molt bé, però qualsevol altra 
paella de qualitat ens servi-
rà. Depenent del diàmetre 
ens sortirà una frittata més 
fina o més gruixuda.

Rentar molt bé i assecar les 
verdures. Picar fi l’api, reti-
rant els filaments, i reservar 
les possibles fulles que tingui 
per al guarniment final. Ta-
lla els xampinyons a tires o 
làmines i el carbassó en daus 
petits. Picar els tomàquets 
secs. Recordem que hauran 
d’estar rehidratats; si els hem 
comprat completament secs 
cal deixar-los en remull en 
aigua o oli almenys 1 hora.

Batre els ous lleugerament 
en un bol amb una mica de 
sal, pebre negre i la llet. Po-
dem afegir una o dues clares, 
si tenim un pot de clares 
obert o alguna que ens hagi 
sobrat d’una altra prepara-
ció, però no cal. Reservar.

Escalfar una mica d’oli a la 
paella i daurar a foc mitjà 
l’api picat amb el tomàquet 
sec. Afegir el carbassó amb 
una mica de sal i deixar que 
agafi color, saltejant-lo a foc 
viu. Afegir els xampinyons, 
un rajolí de suc de llimona, 
all granulat, orenga i farigo-
la, i cuinar uns minuts fins 
que perdin l’aigua. Retirar a 
un plat.

Greixar una mica més la pa-
ella si fos necessari i tirar 
la barreja d’ou, a foc mit-
jà-baix. Estendre bé i deixar 
que comenci a quallar lleu-
gerament, tot just un minut. 
Repartir les verdures per 
sobre i tapar perquè acabi 
de cuinar-se. També podem 
deixar les verdures i tirar 
l’ou a sobre, però així que-
den més visibles.

Servir amb julivert i les fu-
lles d’api rentats i picats, 
formatge esmicolat, ratlla-
dura de llimona i pebre ne-
gre acabat de moldre. Es pot 
deixar el punt de cocció de 
l’ou al gust.

Frittata 
mediterrània  

Ingredients 
Per a 1 persona
• Ou 2
• Clara d’ou (opcional) 1
• Llet o beguda vegetal 50 ml
• Tomàquet sec en oli o rehi-
dratats 3
• Api petit i fi (tija central) 1
• Carbassó no molt gruixut 0.5
• Xampinyons petits 4

• Orenga sec al gust
• Farigola sec al gust
• All granulat al gust
• Formatge feta o de rulo de 
cabra (quantitat aproxima-
da) 25 g
• Julivert fresc o alfàbrega
• Pebre negre mòlt
• Sal
• Oli d’oliva verge extra
• Llimona 1



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

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
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676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

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 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

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 25/1/2019.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extrac-
ció 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

* C/ del Retir 40
08700 Igualada
93 804 24 51

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

www.igualadahc.com
93 804 42 57



Gener
18: Volusià; Prisca; Margarida d’Hongria.

19: Canut; Màrius i Marta, i els seus fills Audifaç i Àbac. 
20: Fabià; Sebastià.

21: Fructuós; Auguri; Eulogi; Agnès .  
22: Vicenç; Anastasi; Gaudenci.

23: Ildefons; Climent; Emerenciana 
24: Francesc de Sales;  Mare de Déu de la Pau; Felicià  

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

ESQUELES |  57Divendres, 18 de gener de 2019

Igualada, gener de 2019

23è. Aniversari de

Jaume Graells i Gabaldón

Els teus amics sempre et recordarem

Ens van deixar els dies 29 i 21 de gener de 2017
Us estimem

Igualada, gener de 2019

23è. Aniversari de

Jaume Graells i Gabaldón

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

Mai t’oblidarem.

Josep Puiggròs Solé i Àngela Muset Singla

2n aniversari
En record dels esposos:

Igualada, gener de 2019

Ens van deixar els dies 19 i 21 de gener de 2017
Us estimem

L’hivern demogràfic, tan-
tes vegades anunciat, és 
una realitat entre nosal-

tres. La baixa natalitat, amb 
tendència creixent des de fa 
massa anys, parla d’un país en 
envelliment progressiu. La taxa 
de naixements per dona és a 
Catalunya de 1,39 fills, cincs 
centèsimes més que a Espanya. 
Aquesta dada inclou tots els 
naixements, també els nascuts 
d’immigrants entre nosaltres; 
i és lluny del que és considerat 
necessari perquè cada genera-
ció pugui reemplaçar l’anterior, 
2’1 fills per dona.
Avancem vers una societat en-
vellida, amb més avis que no 
pas nens. I això no parla de 
futur, més aviat ens porta vers 
un horitzó tancat, que duu a les 
dificultats per a reeixir en l’aten-
ció a les persones de més edat i 
en l’empenta per a afrontar els 
reptes que sempre comporta 
l’esdevenidor. No oblidem mai 
que la més gran riquesa d’un 
poble són els seus fills. Ens han 
fet pensar que la població és 
causa d’empobriment; però ve-
iem que la riquesa sense fills és 
enganyosa.
L’experiència de silenci d’aquells 
pobles que resten sense nens 
que van a l’escola i juguen pel 
carrer no parla solament del 
present, sinó, encara més, del 
futur: un país sense fills.
Els condicionaments socials 
no sempre ajuden les famílies a 
afrontar el repte de la fecunditat 

amb generositat.
Hi ha una realitat xocant: «No 
pot ser que es tinguin més avan-
tatges amb el carnet del Club 
Súper 3 que no pas amb el car-
net de família nombrosa» (Car-
les Mundó, La Vanguardia, 
opinió, 20-12-18). El món po-
lític, tan posat en el futur, mol-
tes vegades oblida el present. El 
suport a la natalitat i, en con-
cret, a les famílies nombroses 
és una de les mesures necessà-
ries; evidentment, entre altres 
que portin a posar les persones 
i les famílies en el centre de 
l’atenció dels servidors públics.
Com a bisbe, que estima aques-
ta terra i la seva gent i que sap 
de la importància de les famí-
lies i la seva generositat, com 
a comunitat de vida i d’amor, 
faig una crida a la fecunditat 
en l’amor matrimonial. No 
tingueu por a la vida nova dels 
vostres fills! Ells sempre són el 
do més gran del vostre matri-
moni. La nostra Església i la 
nostra terra, sense els vostres 
fills, serà mancada d’esperan-
ça. No tingueu por del futur. 
Tingueu una mirada encorat-
jadora.
El Senyor acompanya sempre 
el món i la història. Mai no ens 
abandona! El «sí» a la fe cristia-
na és un «sí» a la vida. I
el «sí» a la vida és un «sí» al fu-
tur, a l’esperança, a la nostra ter-
ra i a la nostra cultura.

Romà Casanova, bisbe de Vic

Hi ha futur sense joves?



              

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)

Mòb. 669 388 447
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:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 18: LA CREU
P. de la Creu, 7

DISSABTE  19: MR SINGLA
Pujadas, 47

DIUMENGE 20: 

BAUSILI Born, 23
 JUVÉ Av. Montserrat, 27

DILLUNS 21: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIMARTS 22:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIMECRES 23: ADZET
Av. Barcelona, 9

DIJOUS 24: SECANELL
Òdena, 84
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Genar Esteve  Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

Avui iniciem la co-
lumna de la Farmà-
cia Esteve tractant 

un tema present en el dia a 
dia de moltes persones. En 
aquesta ocasió parlarem so-
bre què cal saber del dolor.

Què és?
El dolor és un mecanisme 
de defensa que ens avisa de 
l’existència d’algun tipus de 
lesió o dany i que ens aler-
ta que alguna cosa no està 
funcionant correctament, 
contribuint així a protegir el 
nostre cos davant d’aquesta 
agressió.
La sensació de dolor la 
rebem gràcies al fet que pel 
nostre cos tenim repartits 
un seguit de receptors que 
transmeten un senyal o avís 
al cervell i aquest ens la ma-
nifesta en forma d’experièn-
cia sensorial desagradable: 
crémor, picor, punxada, for-
migueig…

Com el classificaríem?
Hi ha molts tipus de dolor 
i els podem classificar de 
dues maneres; en funció de 
la seva durada i en funció de 

la seva localització.
Segons la durada, parlem de:
1- Dolor agut: apareix de 
sobte i com a resposta a una 
agressió. Té una durada li-
mitada (hores, dies,…). Ex: 
mal de queixal.
2- Dolor crònic: persisteix en 
el temps, més de tres mesos o 
de per vida, i sovint pot pro-
vocar alteracions en la nostra 
vida, ja que hem d’aprendre a 
conviure amb ell.

En els dolors crònics l’entorn 
familiar, les amistats i una 
mentalitat positiva juguen 
un paper fonamental, ja que 
si no aquest tipus de dolors 
poden arribar a induir situ-
acions com inactivitat, aïlla-
ment social, baixa autoesti-
ma, depressió, insomni, son 
no reparador, cansament, 
irritabilitat, etcètera.

- Segons la localització, par-
lem de dolors somàtics (lesi-
ons en articulacions, ossos, 
pell,…); viscerals (danys en 
òrgans: fetge, estómac, bu-
dells…); i neuropàtics (te-
nen el seu origen en el siste-
ma nerviós: ex. ciàtica.)

Com tractar el dolor?
En primer lloc, cal saber 
amb exactitud l’origen i, en 
segon lloc i conjuntament 
amb el metge, es decidirà el 
tipus de tractament. 
El dolor és una sensació 
molt subjectiva i personal, 
per això s’utilitzen un seguit 
d’escales pictòriques per de-
terminar-ne el grau. Una 
mateixa lesió afecta amb di-
ferent intensitat a persones 
diferents. El llindar de dolor 
no és igual per tothom. 
Per una altra banda, el trac-
tament farmacològic no 
sempre és el millor, a vega-
des l’aplicació de fred/calor, 
sessions de fisioteràpia, 
tècniques de relaxació, 
diferents tipus d’exerci-
cis (nedar, caminar, taitxí, 
ioga …) poden arribar a 
ser suficients. 
En el cas que no ho siguin 
i, segons el grau de dolor 
(lleu, moderat o greu), es 
combinaran aquests tracta-
ments amb medicaments, 
sempre de menys dosi a 
més, i de menys potència 
(analgèsics no opioides 
com ibuprofè o paraceta-

mol) a més (derivats opioi-
des com tramadol, codeïna 
o morfina), segons la pres-
cripció del metge. Amb 
aquests últims, cal tenir 
especial cura, ja que solen 
tenir molts efectes secun-
daris i poden crear addició.

Com podem evitar 
el dolor?
Els consells per evitar si-
tuacions de dolor són fo-
namentalment: tenir una 
postura correcta en el nos-
tre dia a dia, mantenir un 
estil de vida actiu (fer exer-
cici amb regularitat) i salu-
dable (fer una dieta sana i 
mantenir un pes equilibrat), 
dormir, descansar bé, etc.

Consells per conviure 
amb dolor crònic
D’entrada, hem de ser cons-
cients que el dolor ens li-
mitarà i no podrem fer tot 
el que fèiem, però no hem 
d’abandonar les activitats que 
ens agraden. Cal marcar-nos 
petites fites i fixar-nos un ca-
lendari diari/setmanal amb 
activitats que ens produeixin 
satisfacció i benestar, així evi-
tarem caure en depressions i 
podrem combatre millor el 
dolor. També es recomana 
practicar un parell de cops 
al dia tècniques de relaxació 
durant sessions de 10 minuts, 
tenir una mentalitat positiva 
i optimista, i un entorn que 
ens ajudi.

El dolor



Isabel Casas /  
Copropietària de Llegim...? Llibreria

Soc igualadina i una de les tres sòcies de Llegim...? Llibreria, juntament amb la 
Concepció Ramió i l’Olga Palomar. Sense elles potser mai m’hauria plantejat 
tenir una llibreria però ara n’estic molt orgullosa. Sempre he estat implicada en 
el món cultural i social de la ciutat.

Ara fa 15 anys que va néixer Llegim...? Llibreria. 
Amb quins objectius?

Vam iniciar aquest projecte amb l’ànim d’oferir una lli-
breria que fos generalista però donant més rellevància 

a la literatura de dones perquè quinze anys enrere a Igualada de 
llibres de feminisme no hi havia pràcticament res. De fet, la idea 
de la llibreria es va gestar en un grup que existia aleshores, Do-
nes d’Igualada, unes dones feministes que durant dos o tres anys, 
per Sant Jordi muntàvem una parada amb llibres feministes que 
portàvem de la llibreria Pròleg de Barcelona, perquè ens semblava 
que hi havia un buit, i a partir d’aquí sorgeix la idea de Llegim...? 
També vam voler que la llibreria s’especialitzés en un tema que 
aleshores també era molt difícil de trobar com és tot el relacionat 
amb el món de la música: partitures i llibres de mètodes musicals, 
biografies de músics... Volíem que a la llibreria hi hagués un pres-
tatge important dedicat a aquest tema perquè una de les sòcies, 
la Concepció, és professora de l’Escola de Música i compositora i 
va veure que així podíem omplir un buit que en aquells moments 
hi havia a la ciutat. També oferim un ventall molt ampli de lite-
ratura infantil de qualitat, sobretot llibres il·lustrats. Quan vam 
obrir Igualada gaudia de moltes llibreries: Cal Gassó, Cal Jordana, 
l’Aqualata... per això nosaltres vam apostar per oferir un producte 
més específic, sense deixar de banda però, els llibres generalistes.  I 
poc ens podíem pensar aleshores que una llibreria tan petita com 
Llegim...? arribés a tenir un espai reconegut, i penso que impor-
tant, dins el món cultural d’Igualada.

I per celebrar aquesta efemèride, quins actes teniu previst dur 
a terme?

Vam decidir que aquest any del 15è aniversari faríem 15 actes 
que possiblement seran alguns dels que ja fem habitualment. Ja al 

novembre vam organitzar un sorteig de 15 llibres. Ara, al febrer, 
continuarem amb tres recitals de poesia.

A part d’aquests actes especials, Llegim...? Llibreria organitza 
habitualment actes culturals a l’entorn de la música, els llibres i 
la cultura en general. Quins ens podríem destacar?

Al llarg de la nostra trajectòria hem fet molts actes. Hem fet mol-
tes presentacions literàries però com que ens interessa molt tot el 
que és literatura social i política, hem portat persones com l’Arca-
di Oliveres, la Teresa Forcades i això és el que ens diferencia una 
mica. Aquest any ens agradaria molt poder portar a l’editora de 
Raig Verd, la Laura Huerga, que ha tret un llibre que es diu “Tu 
calla” que parla sobre la llibertat d’expressió. I com que el moment 
social i polític és molt convuls i canviant, qualsevol aportació que 
nosaltres puguem fer, que puguem ser-ne solidàries, fa farem. 
També oferim les nostres parets als artistes gràfics per poder-hi 
exposar les seves obres.

Teniu alguna mena de suport per fer aquests actes?

No, però cal pensar que les presentacions de llibres són un feed-
back entre l’autor i la llibreria. Per altra banda sí que col·laborem 
amb entitats igualadines com l’Aplec amb difusions literàries i su-
port a l’entorn de la llengua. També col·laborem molt amb Òm-
nium Cultural Anoia. Tenim bona relació amb la Biblioteca, amb 
l’Ateneu Igualadí... El nostre espai físic és molt reduït i a vegades 
per algun acte necessitem un espai més adient, tot i que també 
utilitzem la Capelleta de la Mare de Déu de Montserrat, aquí al 
costat i també col·laborem amb l’Artèria.

Llegim...? té una secció de música: què s’hi pot trobar?

A Igualada, a part de l’Escola Municipal de Música, han sorgit al-

tres escoles privades i nosaltres ens posem al seu servei, a l’igual 
que a les corals igualadines. Aquí poden trobar partitures i llibres. 
Tenim la gran sort de gaudir de la Concepció Ramió, que és l’es-
pecialista en música d’aquesta casa i que és una gran generadora 
d’oportunitats per a joves músics als quals hem obert la capelleta o 
la capella de la Tossa per fer-hi concerts. També podem presumir 
que d’aquí mateix ha nascut una entitat que es diu Contrapunt, a 
partir de la qual s’ha creat l’orquestra Terres de Marca.

Igualada és una ciutat amb un nivell d’activitats culturals prou 
acceptable. Tenen bona afluència els actes culturals que es fan?

Jo crec que sí, se’ns fan molts i en general de bona qualitat, però 
personalment trobo a faltar una coordinació, que potser ja es fa 
una mica des de l’Ajuntament, però que a vegades els que organit-
zem no tenim un punt centralitzat on poder dirigir-nos. Però és 
important destacar que hi ha molta oferta i per a totes les edats, i  
això és important.

Els anoiencs som bons lectors?

És una pregunta difícil  de contestar sense poder comparar-ho 
amb altres llocs. Personalment penso que es llegeix poc però tam-
bé fa de mal dir perquè amb l’entrada del comerç electrònic, so-
bretot els llibres de ficció i d’assaig han passat a comprar-se per 
internet que ofereix una rapidesa en el servei que nosaltres, la 
llibreria convencional no podem tenir. I això ens fa mal. Les lli-
breries el que podem oferir és tenir molta diversificació i sobretot 
el tracte directe i personal amb el client, que quan vinguin aquí se 
sentin a gust i ben atesos. Aquest és el valor afegit més important 
que podem oferir els petits comerços.  

Les baralles polítiques a Vilanova no s’aturen ni per Sant Hilari. La Fira semblava que hauria de portrar una mica de tranquil·litat, però el 
grup Cividanes acaba d’anunciar que s’alliberen de les responsabilitat de govern, sense dir explícitament que el deixen. Trucharte respon 
que seguirà lluitant contra del vent de la deslleialtat i la marea de la intolerància i rebutja un govern compartimentat on cada grup faci el 
que vol. Vol seguir sent l’alcaldessa de tots i no només la líder dels socialistes. Tenen però diferències en Urbanisme, Medi Ambient, Obres 
i Serveis i taxes i impostos, com l’IBI, quasi res... sembla que ja tots pensen més en les properes eleccions que en el que queda de mandat. 
I és que l’ombra de Ciudadanos, com exponent anticatalanista està agafant molt més pes que el de la gestió administrativa, cosa que ha 
animat a partits com Vox, que també estudien la possibilitat de presentar-se. Tots diuen però, que per coherència i responsabilitat, es dona-
ran suport, però únicament aquells punts que siguin positius per a Vilanova del Camí, i que tinguin un consens majoritari de les diferents 
forces municipals, sempre des del diàleg i el respecte”. Només faltaria!

“El tracte directe amb el client és 
el valor afegit de la llibreria”

  Cristina Roma @crisroma67

Divendres, 18 de gener de 2019
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Els Set jocs
 1    El joc de l’amistat

Crea confiança i tranquil·litat. És el joc 
més important, especialment si estan 
tensos o escèptics.
El primer que has de fer és jugar amb el 
teu cavall, i ho has de fer abans, durant 
i després de cadascun dels Set Jocs. Has 
de ser capaç de poder acariciar qualse-
vol part del seu cos.

 2    El  joc del porc-espí

Ensenya al teu cavall a cedir a la pressió 
constant, bé quan el guiem, el despla-
cem cap enrere o l’allunyem de nosal-
tres. Amb aquest joc es desenvolupa la 
comunicació amb el cavall, cedir a la 
pressió física és un factor important. El 
cap, la embocadura, les cames, les reg-
nes i la muntura, tots impliquen pressió 
per contacte.  

 3    El joc de la conducció

Ensenya al cavall a cedir a la pressió 
rítmica sense tocar-lo. Al principi, la 
conducció s’efectuarà a una distància 
raonable, però de mica en mica, podràs 
conduir-lo des d’una distància conside-
rable.
Aquest és el joc que desenvolupa una 
comunicació subtil, semblarà que el teu 
cavall llegeixi la teva ment.

 4    El joc del io-io

Canalitza el desplaçament cap enrere i 
cap endavant, i desenvolupa la rectitud. 
En el cas que tinguessis problemes, tor-
na als jocs previs i millora’ls.

JOCS PRINCIPALS I  JOCS AMB PROPÒSIT
Els jocs 1, 2 i 3 són els “principals” ingredients dels següents quatre jocs, per tant 
cal que estiguin assolits per passar als següents. Els jocs 4, 5, 6 i 7 són els actius 
o “amb propòsit”. Són aquells amb els que et divertiràs i estimularàs la creativitat 
amb el teu cavall.

 5    El joc del Cercle 

S’utilitza per ajudar al teu cavall a com-
prendre que la seva feina és mantenir 
l’aire, la direcció i mirar per on passa. 
El joc de Cercle es pot confondre amb 
“donar corda” però no és el mateix.

 6    El joc dels passos laterals

Desenvolupa l’habilitat de moure’s 
lateralment. És important per acci-
ons tan quotidianes com obrir por-
tes, o més endavant desenvolupar la 
suspensió pels canvis de peu a l’aire.
El primer pas d’aquest joc consis-
teix en tornar al joc de la conducció 
i assegurar-te que pots desplaçar les 
extremitats posteriors del teu cavall 
i després les anteriors de forma in-
dependent. Un cop tinguis el control 
de cada extremitat del teu cavall i 
des dels dos costats, ja estàs preparat 
per demanar-li els passos Laterals. 

 7    
  7  El joc dels passos estrets

Ensenya als cavalls a superar la seva 
por i a ser més valents en els espais 
petits o estrets. Resulta beneficiós per 
llocs com els remolcs, els boxs de re-
coneixement, entrades i passos reduïts.
Jugant amb aquest joc li donaràs una 
oportunitat d’afrontar-se a les seves 
pors innates en un lloc segur. Ajudaràs 
i molt al teu cavall a treballar la seva 
natural tendència claustrofòbica, per-
metent-li gestionar-la amb confiança i 
calma.

     
     
 

Masha Valls i Castelltort



Com  bé sabeu,  la cultura a la nostra ciutat és extraordinària i  té un bagatge excepcional, que ens ho posa molt fàcil 
quan sortim d’Igualada,  ja sigui per Catalunya o per Europa, i expliquem les excel·lències tradicionals i culturals tan 
arrelades a la nostra ciutat.
Sabeu qui guanya? Vosaltres,  l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
Sou els primers de la llista. Teniu transcendència històrica perquè és l’entitat de  traginers més antiga de Catalunya, que 
es remunta al 1822, quasi 200 anys. Heu convertit la festa de Sant Antoni i els Tres Tombs d’Igualada en una diada molt 
especial, de gran ressò a la ciutat, la comarca i a nivell nacional. És una de les festes més importants d’Igualada, com-
parable a la de la nit de Reis, i una base sòlida, pilar de la cultura i emblema de la ciutat.
Les peces úniques, càrregues emblemàtiques com les bales de palla, la varietat de carruatges, la bellesa i elegància dels 
cavalls, fan de tot plegat un espectacle entranyable, proper, nostrat, que no veiem  més en tot l’any.
Els igualadins i forans gaudim d’aquesta festa tan esperada.
És molt intel·ligent per part vostra l’enfocament didàctic  als infants amb xerrades a les escoles i concursos de dibuix, 
per fer-los-hi participar. A més,  fer conèixer el  món dels animals domèstics, cavalls, carruatges i el transport que, fins 
només fa cent anys, era el mitjà  de transport  per a tot tipus de mercaderies de manufactures  per a comerciants, pape-
rers, adobers, fabricants... per traginar per Igualada, cap a Barcelona, Tarragona, les Castelles i fins i tot fins a la Corunya 
per arribar a les Amèriques.
Les distincions honorífiques com la Creu de Sant Jordi i  la de Festa Tradicional d’Interès Nacional, entre d’altres, avalen 
la importància que té per a Igualada tot el que hem dit abans. Enhorabona, companys. Sou un orgull  per a la ciutat.
També l’enhorabona als banderers d’aquest any i a les pubilles. Celebrem-ho en el repic de campanes, l’Ofici, les vigílies, 
l’esmorzar, els Tres Tombs, el dinar, el ball i totes les festes participatives, amb l’orgull de saber qui sou i d’on veniu, per 
les ciutats que hi esteu convidats.
Que visquin per molts anys la festa de Sant Antoni, la tradició,  els Tres Tombs i els traginers.

Pere Camps i Oviedo
Regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals

2n premi de Fotografia 2018: MANEL CABALLÉ I MIQUEL


