
Un camió d’Anoia Verda recollint escombraries en un poble de l’Anoia.

Inquietud i malestar a les escoles 
per les donacions a les fundacions
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L’Agència Tributària i el Ministeri 
d’Hisenda diuen que es pot haver de 
retornar diners desgravats a l’IRPF

Les escoles religioses i el Mowgli 
envien un comunicat als pares 
afirmant que no els afecta

Igualada acull 
la fase final 
de la Copa 
Generalitat 
d’hoquei

Endavant les 
obres de Can 
Muscons, seu 
dels joves 
vilanovins 
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Mitja comarca fa 
els deures en recollida 
selectiva de brossa
Del 33 al 83%. Així d’espec-
tacular és el salt que 16 mu-
nicipis de l’Anoia -22 des de 
principis d’any- han fet en 
recollida selectiva de residus 
des de que va entrar en vigor 

el sistema “porta a porta”. A 
partir de 2021, en aquests 
municipis les famílies paga-
ran la taxa municipal segons 
el volum de brossa que ge-
neren. 
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Una escola de primària. Els centres concertats semblen estar en el punt de mira, ara, del Ministeri d’Hisenda.
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Calonge, 
pioner a 
Espanya en 
energia tèrmica
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MARCA MUNDIAL
D’ASSEGURANCES
10è ANY CONSECUTIU

Estem tan a
prop seu que 

som veïns

Per tal d’oferir-li un servei més pròxim i eficaç, 
hem obert una nova agència AXA 
ben a prop seu. 

En aquestes instal·lacións rebrà assessorament 
personalitzat,i també hi trobarà una gamma 
àmplia de productes i serveis d’assegurances, 
tant per a particulars com per a empreses, 
pensats per a oferir-li sempre una solució a la 
seva mida.

VINGUI A CONÈIXER-NOS  A

DESCOBREIX-LO A LA PÀG. 7



L’EDITORIAL

La brossa i els abocadors
E l 39,9% dels residus municipals de tot el 

país es van recollir de manera selectiva el 
2017, en total, 1,54 milions de tones. Unes 
dades que representen un augment del 7% 

respecte a l’any anterior, l’increment més alt dels úl-
tims cinc anys, segons l’Agència de Residus de Ca-
talunya. Els objectius comunitaris d’arribar al 60% 
de recollida selectiva 
els anys vinents queden 
lluny. Quan es van  donar 
a conèixer aquestes da-
des, fa uns mesos, l’Anoia 
ocupava una de les últi-
mes posicions del país. 
Una de les comarques 
que pitjor reciclava la 
porqueria que generava. 
Poc després, 16 munici-
pis -i sis més des d’aquest 
any- es van incorporar al 
sistema “porta a porta”: avui, en aquests municipis 
de la comarca, l’índex de recollida selectiva arriba al 
83%. Llàstima que aquests 22 municipis només re-
presentin una cinquena part de la població total de 
l’Anoia. Queda molta, molta feina per fer. De tota 
manera, els ciutadans d’aquest 20% de la comarca es 
mereixen una  sincera felicitació. El seu esforç val la 

pena. I més que ho valdrà.
I no només per un tema mediambiental, que és pri-
oritari. També econòmic. Les noves directrius eu-
ropees motivaran també un augment exponencial i 
continu del cànon que els ajuntaments paguen per 
poder abocar les deixalles. Quanta més brossa no 
selectiva, més diners, 50€ per tona l’any que ve, vint 

més que fa només tres 
anys. Això redundarà, 
tard o d’hora, en els 
impostos i taxes que 
paguen els ciutadans, 
que poden incremen-
tar-se de manera no-
table.
Cal un augment de la 
conscienciació ciuta-
dana, campanyes de 
sensibilització, incre-
ment de la dotació els 

ajuts als ens locals per al foment de la separació dels 
residus municipals, i, finalment, també la implanta-
ció de sistemes de recollida més eficients, especial-
ment en ciutats com Igualada, on les deixalles viat-
gen cada nit per mitja Catalunya fins a ser abocades 
a Tivissa, quan tenim un abocador als Hostalets. Ac-
ció i sentit comú, si us plau. 

Cal un augment de la 
conscienciació ciutadana i 

també de la dotació dels ajuts 
als ens locals per al foment de la 

separació dels residus

PREMI TASIS TORRENT 1998 / PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993 / PREMI MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013 
PREMI UEA 2017 / PREMI  AL RECONEIXEMENT PER LA TRAJECTÒRIA DURANT 35 ANYS  A FAVOR  DE LA PREMSA COMARCAL 2018

DIRECTORA GENERAL   PIA PRAT i JORBA DIRECTOR DE REDACCIÓ   JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN
EDITA PUBLICACIONS ANOIA,SL   Dipòsit Legal: B-31430-82   -   ISSN ed. impresa 2487-3616

Retir, 40 08700 IGUALADA   Tel. 93 8042451    Email redaccio@veuanoia.cat   publicitat@veuanoia.cat
TEXT LEGAL

Edicions de premsa periòdica LA VEU es reserva tots els drets sobre el contingut del diari LA VEU, els suplements i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni transmetre a altres 
mitjans de comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita. Difusió controlada per l’OJD

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 8 de febrer de 2019

Frans Timmermans, vicepresident 
de la Comissió Europea, ha asse-
gurat que “la Comissió no té raons 
per dubtar que el dret a un judici 
just serà respectat a Espanya.” I ha 
afegit que “no disposo d’informació 
que s’hagi vulnerat la separació de 
poders o qüestions que hagin afec-
tat la independència judicial.” I això 
que li havien fet arribar el missatge 
d’Ignasi Cosidó, senador del PP, on 
deia que “controlarem des del dar-
rera el tribunal que ha de jutjar els 
líder catalans per haver organitzat el 
referèndum.” 

Elpidio Silva, exjutge i advocat, ha 
declarat sobre el procés “Ens trobem 
davant d’un judici que s’iniciarà amb 
greus sospites de parcialitat i amb 

diferents causes de nul·litat, cosa 
que la Justícia espanyola no es pot 
permetre, especialment pels seus 
precedents.”  

Félix Azón, director general de la 
Guardia Civil, va ordenar l’obertura 
d’un expedient i la suspensió de fun-
cions de l’agent que va gravar amb 
un mòbil des d’una furgoneta dels 
GRS (un dels vint-i-sis vehicles de 
l’expedició que va portar els presos 
a Madrid) mentre es burlava dels 
que protestaven. També s’està inves-
tigant qui ho va posar en un compte 
anònim de Twitter que feia referèn-
cia a “colpistes ‘ultranazionalistes’ a 
qui unes quantes desenes de tristos 
han acudit a acomiadar-los.”

La Sala del Penal del Tribunal Su-
prem, presidida per Manuel Marc-
hena, que jutjarà el cas del 1-O, ha 
fet una interlocutòria de 145 pà-
gines fixant la data del 12 de febrer 
i fixant els més de cinc-cents testi-
monis que podran declarar. Ha ad-
mès tots els de la fiscalia, advocats 
de l’estat i Vox, menys dos, mentre 
que n’ha deixat fora 36 de les defen-
ses dient “hi seran tots els que han 
tingut relació amb els fets”. Segons 

Josep Maria Brunet, de la Vanguar-
dia “transparència sí, però capaci-
tat expansiva del debat no” i segons 
Josep Casulleras, de Vilaweb “el Su-
prem vol lligar de peus i mans les de-
fenses dels presos polítics”.

Javier Ortega Smith, advocat que 
lidera la lluita de Vox contra el in-
dependentisme en el judici del TS, 
va dir “he deixat la meva feina i els 
meus clients per servir a Espanya”.

Irene Lozano, responsable de la 
marca ‘España’ va dir que “gastaran 
els diners que facin falta per defensar 
la imatge d’Espanya com estat demo-
cràtic, malgrat els intents de manipu-
lacions d’alguns per desacreditar-la”.

Elisenda Paluzie, presidenta de 
l’ANC, després del tancament a la seu 
de la Comissió Europea a Barcelona, 
ha anunciat “un canvi en les protestes 
típiques, per anar cap a unes accions 
més directes que representin assu-
mir riscos” L’entitat, va dir, “seguirà 
els principis de la lluita no violenta 
i la resistència pacífica, però conti-
nuarem molestant a la UE perquè és 
còmplice de l’estat autoritari.”

Aznar està tornant 
amb força 

El PP ultradretà post Rajoy, un partit li-
derat, si més no sobre el paper, per Pablo 
Casado, però controlat a distància per la 
ideologia ultradretana de Vox, té en José 
María Aznar el seu líder a l’ombra, però 
cada dia menys a l’ombra i més visible a 
tot arreu. Els seus ja no se n’amaguen. 
Aznar és ara mateix la màxima referèn-
cia política del tripartit d’extrema dreta 
PP-Cs-Vox, si bé no tots tres partits ho 
admeten encara obertament. Però tot 
arribarà. Més tard o més aviat la dreta 
tornarà a governar Espanya, i la persona 
que de facto liderarà el retorn no serà 
Casado sinó Aznar. El veritable tarannà 
polític d’Aznar no és el que va exhibir 
del 1996 al 2000 quan governava de for-
ma amable amb l’ajut dels convergents, 
sinó l’Aznar dur del següent mandat 
(2000-2004), quan va governar amb 
majoria absoluta i ja no tenia cap neces-
sitat de dissimular per no importunar 
els seus antics socis catalans. Llavors ja 
no els necessitava. 
Però si Aznar acabés traduint en fets 
les seves desmesurades propostes po-
lítiques inconstitucionals contra Cata-
lunya exposades fa poc als integrants 
del Foro Puente Aereo —suposant que 
algun dia tingui el poder de fer-ho—, 
l’expresident del govern espanyol hauria 
d’acabar sent condemnat per la justícia. 
Són unes amenaces clares que no només 
van dirigides contra els independentis-
tes catalans sinó contra TOTS els cata-
lans. Així, potser no s’hauria d’esperar 
que prosperessin les denúncies sobre 
la seva responsabilitat compartida en 
els milers de morts causats per la guer-
ra d’Iraq que ell va copatrocinar, sinó 
que acabaria sent condemnat per un 
assumpte que encara que els unionistes 
defineixen com a domèstic tothom sap 
que de domèstic no en té res.
Sobre si el contenciós català és un as-
sumpte intern d’Espanya com defen-
sa Aznar i el deep state anticatalà, o té 
un abast clarament internacional com 
a parer de molta gent sens dubte té, la 
pista definitiva ens l’ha tornat a donar 
l’actual govern espanyol amb les seves 
estranyes decisions. En aquest sentit, el 
cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, 
ha encarregat la desqualificació política 
de l’independentisme català al minis-
teri d’exteriors, amb tots els instruments 
dels quals disposa: una àmplia xarxa di-
plomàtica d’abast mundial combinada 
amb uns recursos econòmics pràctica-
ment il·limitats. Però convindrem que 
si el contenciós català fos un assumpte 
intern d’Espanya com ens diuen cada 
dia des del món unionista, el ministeri 
menys indicat per defensar aquesta tesi 
seria, per raons òbvies, el d’exteriors.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



Començo per la ràbia: la ràbia immen-
sa que vam sentir divendres passat en 
veure desfilar l’autobús de la Guàrdia 

Civil, amb els nostres presos polítics entafo-
rats al seu interior, sortint de Can Brians en 
direcció a les presons espanyoles. On s’és vist! 
Un vehicle de la policia armada de la metrò-
poli s’emporta presos lliurats des d’una presó 
de la colònia. O dit altrament, les autoritats 
penitenciàries de Catalunya lliuren els nos-
tres representants polítics a les autoritats es-
panyoles (o sia, a l’enemic). Una ràbia infinita 
dels centenars de persones que van «muntar 
guàrdia» per acomiadar els nostres en el seu 
exili forçat cap al judici que ha de començar 
el 12 de febrer. Les hores precedents, molts 
patriotes ja havien estat presents a Pla de les 
Basses, Mas d’Enric i Lledoners. D’aquests 
patriotes,  n’hi havia que havien acompanyat 
Dolors Bassa, Carme Forcadell, els Jordis, 
Josep Rull, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, 
Jordi Turull i Raül Romeva fins a Can Brians. 
Molta, molta ràbia. Per acabar-ho d’adobar, al 
llarg del dia vam saber les circumstàncies del 
viatge i de l’autocar, per cert conduït per car-
petovetònics amb tricorni i música infernal.  
Vaig a la «realitat i el desig». L’episodi del tras-
llat dels nostres presos polítics ens «confirma» 
que som a les portes de l’ignominiós judici, 
és a dir, immersos en la causa general contra 
Catalunya -no ho oblidéssim pas! I ens agafa  
malvivint com podem les contradiccions en 
què ens trobem instal·lats tots plegats. És clar 
que parlo dels independentistes i la contra-
dicció que suposa compartir l’objectiu (desig) 
d’assolir la República catalana i la disparitat 
de criteris a l’hora d’implementar el procés 
(la realitat). Perquè els independentistes, cer-

tament, estem d’acord en l’objectiu, però hi ha 
un desacord palmari entre els «protagonis-
tes» a l’hora de decidir el camí que ens ha de 
portar a la culminació del procés i el calenda-
ri per arribar-hi.
Desig: tothom clama per la unitat d’acció, de 
seguir una estratègia unitària; quantes vega-
des no hem sentit dels nostres representants 
que «és quan hem anat units que hem acon-
seguit avançar» i, malgrat aquesta coincidèn-
cia, què tenim?  Quina és la realitat política 
en què vivim?
Realitat: els partits i el Govern, amb visions 
(estratègies) diverses del camí a recórrer; ens 
venen a dir que cal assegurar les passes que 
fem i no provocar més frustració, ni més ris-
cos i patiments personals (més empresona-
ments), que cal eixamplar la base del sobira-
nisme, que cal mantenir el diàleg amb l’Estat 
fins al límit per arribar a acords que ens per-
metin una solució acordada, un referèndum 
per votar el dret a l’autodeterminació. Altres 
– les entitats, posem-hi l’ ANC i els CDR, i la 
Crida – branden el referèndum de l’1-O i el 
mandat clar de fer efectiva la República i que, 
en coherència amb el resultat,  hem de tirar 
pel dret, que tenim prou raó i raons per ma-
terialitzar la República proclamada el 27-O, 
i el retorn del president Carles Puigdemont. 
Aquesta última referència, a hores d’ara,  ja 
podem entendre que forma part del desig. 
Així, doncs, desig i realitat han conviscut 
aquest  temps (gairebé un any i mig!) amb la 
llosa dels presos polítics que, sense dubte, ho 
han condicionat tot, amb les múltiples i conti-
nuades campanyes del groc -llaços, pintades, 
sopars... -, accions a les presons, músiques 
per la llibertat, etc. I també, com diem, hem 

conviscut  amb el desacord entre partits. Des 
d’ara, però, la realitat vindrà marcada pel ju-
dici i tothom hem de saber estar a l’alçada. La 
justícia espanyola actuarà contra Catalunya, 
personificada en els nostres presos polítics, 
en defensa de la Unidad de España, i no se 
n’amaguen. Hem d’esperar els esdeveniments 
i que prevalgui la unitat d’acció mentre duri 
el judici i preparar-nos a respondre davant 
qualsevol sentència que no sigui absolutòria.
 Realitat i desig conviuen, val a dir-ho i convé 
no oblidar-ho, en una situació excepcional, 
no només perquè la justícia (?) espanyola ens 
sotmet a una causa general com a poble sinó 
perquè vivim uns temps insòlits, desconeguts, 
únics, plens d’incerteses i sobretot d’obstacles 
descomunals parats per un Estat hostil que 
ha superat totes les previsions. Davant aquest 
episodi clau del judici, caldrà trobar la ma-
nera d’escometre l’Estat  i ho hem de fer amb 
unitat d’acció tot i ser conscient de les dife-
rències a dia d’avui entre els actors principals. 
I en el futur més pròxim, amb eleccions mu-
nicipals i europees a tocar hem de ser capaços 
de trobar «eines noves d’acció política que no 
responguin als interessos tàctics de cada par-
tit, però que no vagin contra els partits», tal 
com apuntava l’intel·lectual  Oriol Izquierdo, 
membre electe del primer consell de la Crida. 
Acostem la realitat i el desig! La comesa ho 
mereix.  
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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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FRANCESC RICART Realitat i desig (i molta ràbia!)

Creus que el pavelló de les Comes hauria de ser 
poliesportiu?

 Sí 60,4%  No 39,6%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

Des d’ara, però, la realitat vindrà 
marcada pel judici i tothom hem 

de saber estar a l’alçada



SITA MURT

La marca igualadina ha tornat -després d’uns anys d’absència- a la 
080 Barcelona Fashion presentant la seva nova col·lecció, acom-
panyada de cares conegudes.

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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JOSEP M. CARRERAS

Capellans pederastes

Crec que 
ara mateix 
és un dels 
problemes 

greus que té plante-
jats l’Església catòlica. 
Fins no fa gaire era un 

tema tabú, del qual no es volia parlar. A 
les víctimes els feia vergonya i els que 
n’eren directament responsables pre-
ferien tirar-hi terra al damunt amb l’es-
perança que el temps, que tantes coses 
cura,  ho fes oblidar.  Era  quelcom tan 
“delicat” que era millor no parlar-ne.
Però les coses han canviat des de fa un 
temps. Molts d’aquells infants –ara ja 
adults o avis- ja no tenen vergonya de 
dir públicament que varen ser víctimes 
d’abusos, els mitjans de comunicació 
ho han donat a conèixer i l’Església –al-
menys entre nosaltres- ja no té aquella 
aurèola sagrada que la feia intocable. El 
problema s’ha fet tan greu i tan general 
que el papa Francesc ha demanat perdó 
diverses vegades i en diversos llocs del 
món on la pederàstia era pràctica fre-
qüent entre el clergat. Un capellà deia 
que fins ara es coneixia només la punta 
de l’iceberg. Aquesta mateixa setmana  
el papa ha fet referència també a les 
agressions sexuals a què s’han vist sot-
meses moltes monges per part de “reli-
giosos i fins i tot bisbes”, segons les seves 
pròpies paraules. Per afrontar el proble-
ma ha convocat al Vaticà els presidents 
de les conferències episcopals de tot el 
món. 
Aquests abusos sexuals tenen conse-
qüències greus en dos àmbits: en els 
infants provoquen uns traumes d’ordre 
psicològic i afectiu que poden arros-
segar tota la vida. M’ho deia perso-
nalment un amic d’infància que va ser 
enganyat durant anys per un capellà 
que volia “protegir-lo”. Als seus més 
de 70 anys, encara avui no perdona les 
agressions de què va ser víctima quan 
en tenia 10. És un odi contingut, latent, 

però que es manifesta tan bon punt es fa 
referència als anys d’infància en un col-
legi religiós. És fàcil sentir aversió no 
només a l’agressor sinó a tot l’estament 
eclesiàstic.
Perquè aquesta és l’altra conseqüència: 
el descrèdit de l’Església, que sovint és 
vista com una entitat hipòcrita que s’ha 
aprofitat de la seva influència social per 
fer precisament el contrari d’allò que 
predica. Fins no fa gaire, era pràctica 
comuna en la jerarquia eclesiàstica dis-
simular i encobrir uns fets tan vergo-
nyosos.
La solució no és només castigar els cul-
pables, sinó que cal anar a les causes del 
conflicte que, al meu entendre són fo-
namentalment dues: d’una banda, una 
educació religiosa que considerava la 
sexualitat només com a font de pecats i 
deixava de banda els molts aspectes po-
sitius d’una relació interpersonal a tra-
vés de la sexualitat. I en segon lloc, crec 
que és un greu error l’obligatorietat del 
celibat imposat de manera general a to-
tes aquelles persones que volen dedicar 
la seva vida a la religió. Hauria de ser 
una opció fruit d’un equilibri psicològic 
que sovint no veiem en alguns religio-
sos que sublimen la manca d’afectivitat 
i la deriven en qüestions més pròpies 
d’una adolescència inestable que no pas 
d’una maduresa equilibrada. 
A més, cal tenir en compte que, com ha 
dit també el papa, “el celibat no és ‘per 
se’ inherent a l’estat sacerdotal”. A les es-
glésies orientals la majoria de capellans 
són pares de família i no tenen aquest 
problema. A Occident va ser el Concili 
de Trento qui va imposar el celibat obli-
gatori. Potser seria hora de qüestionar 
aquella norma. S’evitarien molts sofri-
ments i l’Església seria més propera a la 
realitat de la vida i de les relacions afec-
tives i familiars. 
I les dones? Han de ser bandejades per-
pètuament de l’Església? Caldrà par-
lar-ne també...

Quedar-se sense feina, 
vendre el teu temps

La Mònica, que té cinc anys, 
parlava amb els seus pares dels 
diners i per a què serveixen. 
Ella, com moltes nenes i nens, 

no sabia que els diners que es treuen 
d’un caixer automàtic són limitats i es-
tan allà perquè la família els ha guar-
dat. Per tant, el caixer no fa màgia i els 
diners cal administrar-los.
Una de les coses que més desitja la Mò-
nica és que el pare i la mare no hagin 
d’anar a treballar perquè així poden 
estar amb ella a casa, com quan estan 
de vacances o és festa. Cada dia la Mò-
nica pregunta als pares si l’endemà han 
d’anar a treballar i es posa molt conten-
ta quan no han de fer-ho. Ella és una 
nena i no entén encara del tot algunes 
coses del món adult, com ara els deu-
tes, que tot s’ha de pagar, els crèdits, la 
solvència…
Ha passat que tant la mare com el pare 
han viscut la situació de no tenir feina 
i, tot i que la Mònica no ho sap, no ha 
estat una bona notícia. Quedar-se sen-
se feina és un tràngol, especialment pel 
tema econòmic, però també per una 
sèrie d’altres temes que no sempre els 
tenim presents i que, ben mirat, són 
importantíssims a la vida de qualsevol. 
Les persones, en general, necessitem 
treballar. La mateixa Mònica, amb cinc 
anys, sempre vol pintar, jugar, passejar, 
veure dibuixos… fer alguna cosa. Això 
és quelcom de salut mental, les perso-
nes volem sentir-nos vives, fer coses, 
crear, servir.
Per un tema de dignitat, l’ésser humà ne-
cessita realitzar-se, construir-se en sen-
tit. A ningú li agrada «perdre el temps», 
tots volem estar a gust, i aquesta és la 
gran diferència quan estem a un lloc o 
amb persones que ens aprecien o quan 
no és així;  quan ens sentim utilitzats a 
canvi d’un sou o quan, en canvi, sabem 

que estem fent quelcom interessant, 
que pot servir a algú, que ens fa con-
tents fer-ho… que té sentit. Per tant, no 
tot són els diners, sinó que ho és molt 
fer coses que ens interessen, que veiem 
que serveixen. No tothom pot tenir una 
feina remunerada, potser, en allò que 
més li agrada, però molts poden trobar 
un sentit a la seva feina i aquest valor 
cada dia és més buscat.
Trobar un sentit a allò que fem està di-
rectament relacionat amb què ens es-
coltin, ser considerats, amb què la dis-
tància de la feina a casa sigui raonable, 
que l’ambient sigui grat, que si un dia 
no fem l’horari complet s’entengui, que 
tinguem temps per a un cafè… cada 
un pot afegir exemples d’allò que ens fa 
sentir persones.
Contràriament a allò que solem pensar, 
les millores salarials no són sempre la 
motivació primera a l’hora de buscar 
una feina, ho són la satisfacció que 
ens dona la feina, els incentius, la 
flexibilitat horària, els reconeixe-
ments, el bon clima laboral, etc.
La felicitat de les petites coses no 
té preu...

ELISABET JUANOLA SÓRIA, periodista
Àmbit Maria Corral
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La Diputació de Barcelona impulsa la preservació de l’entorn

La Diputació de Barcelona inverteix en energies renovables
i en instal·lacions de biomassa als equipaments públics per 
abastir els serveis municipals.

Connectem el territori 
amb l’energia verda

molt més del que t’imagines

www.diba.cat /connectem
Descobreix-ho a:
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Anunci faldó Connectem Energia verda 250x90,25 mm, La Veu Anoia.pdf   1   30/1/19   18:30

Les polítiques mediambientals centren, cada cop amb més intensitat, l’ac-
ció de govern de les administracions. En el cas de la Diputació de Barce-
lona, que aplega els 311 pobles i ciutats de la demarcació, la preservació 
de  l’entorn és un eix clau en tots els seus projectes d’actuació. Actuacions 

concretes que, seguint l’impuls de la nova Agenda Urbana marcada per l’ONU, 
impulsen noves dinàmiques de preservació de l’entorn en el compromís global 
amb el benestar de la ciutadania i el progrés del territori. 

L’augment dels preus dels combustibles fòssils, la necessitat de reduir la depen-
dència energètica exterior i, sobretot, les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
han convertit els últims anys la biomassa forestal en una de les alternatives eco-
lògiques més eficients i respectuoses amb el medi ambient. És econòmica, és 
neta, i el seu ús per a la producció d’energia tèrmica s’està implantant de forma 
generalitzada a Europa. 

Preservar l’entorn, respectar el futur

Conscient de la necessitat de connectar el territori amb l’energia verda per garan-
tir el benestar de les persones, la Diputació de Barcelona inverteix en instal·laci-
ons de biomassa per produir calor i electricitat. És en aquesta línia d’actuació que 
els últims anys ha donat suport als ajuntaments de les comarques de Barcelona, 
promovent la instal·lació de 162 calderes de biomassa en equipaments munici-
pals. A més de reduir la factura energètica dels ajuntaments, la producció de bio-
massa també afavoreix la gestió forestal, prevenint incendis i generant nous llocs 
de treball. En resum, permetent tancar el cicle natural de producció i fomentant 
el consum responsable de combustible a  escala local. 

Les cinc dimensions dels assentaments urbans sostenibles

En una experiència pionera en tot l’Estat, la Diputació de Barce-
lona impulsa els Atles de Sostenibilitat Urbana de la demarcació; 
una eina exhaustiva que ha de facilitar als municipis la presa de 
decisions per potenciar la sostenibilitat de cada territori. 

Els atles, elaborats per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 
donen informació detallada en 5 aspectes concrets de cada territori: 

- Eficiència energètica, 
- Comportament tèrmic
-  Contaminació lumínica
-  Potencial fotovoltaic
-  Verd urbà

Com a prova pilot, ja disposen d’atles les ciutats de: 
Berga, Esplugues de Llobregat, Sabadell i Sant Cugat del Vallés, 
amb la voluntat de la Diputació de dotar d’aquestes eines la resta 
de municipis de la demarcació de Barcelona. 



Fins a la malaurada apa-
rició del grup anomenat 
“La Manada” que es de-
dicava a violar en grup 

a noies, aprofitant les festes i els 
caps de setmana, el violador era 
una figura repulsiva solitària i 

malaltissa, que actuava amb violència i traïdoria. 
Les que patien una agressió sexual, víctimes d’un 
violador violent i armat però solitari, tenien dificul-
tats per denunciar l’agressió, pels tics masclistes de 
la societat que té tendència a pensar que la víctima 
anava vestida “provocativament”. Tot i això a poc a 
poc la dona s’ha anat desprenent de pors i temors i 
gairebé totes les violacions es denuncien.
D’altra banda, quan un violador –sovint també as-
sassí ja que les dones es resisteixen a ser violades i 
són vilment assassinades- era detingut, el seu delic-
te és tan horrorós que a la presó pateixen agressi-
ons ja que els delinqüents no volen compartir espai 
amb violadors. Hem vist com després de complir 
llargues penes de presó, quan un violador surt en 
llibertat, tota la societat n’està assabentada i el ve-
ïnat manté una situació de vigilància i pateix la 
vergonya pública que és també la garantia que no 
tornarà a violar.   

Aquesta reacció davant d’un violador solitari és 
idèntica a tots els països europeus. 
A Espanya però, des de l’aparició de la Manada, la 
situació ha canviat. Les successives decisions judi-
cials de deixar en llibertat als cinc components del 
grup, en què hi ha membres dels cossos i forces de 
seguretat de l’Estat, tot i estar condemnats a nou 
anys de presó, ha provocat un efecte de crida per a 
altres grups lumpen. Ho acabem de veure a Saba-
dell on una noia que havia sortit de festa, va acabar 
sent violada per un grup de sis homes. En aquest 
cas es tracta de sense sostre, i ja són tancats a la 
presó. 
En el cas dels sevillans de La Manada, la premsa 
espanyola va donar a conèixer la identitat de la 
noia violada i això li ha fet la vida impossible per 
l’interès morbós de la societat i per les amenaces 
dels grups masclistes –i alguns tertulians sense es-
crúpols- que des d’aleshores té al damunt. Així ha 
tornat el temor de les dones a denunciar agressions 
sexuals, si han estat comeses per un grup.
El resultat de tot plegat és que han proliferat els 
grups que, com “La Manada”, surten a caçar dones 
en situació d’indefensió, seguint l’exemple dels vi-
oladors sevillans als quals la premsa ha convertit 
en poc menys que herois o, en tot cas, segueixen 
impunes al carrer, tot i tenir judicis pendents per 
altres causes de violació.
Quan un dels tres poders de l’estat de dret falla, com 
està fallant la justícia, tot l’edifici social s’ensorra i 
els ciutadans caiem en la més absoluta indefensió i 
la democràcia –fins i tot formal- desapareix. 
El pitjor delicte que pot cometre un jutge és la pre-
varicació i disculpeu que no posi exemples, no hi 
ha prou espai en aquesta columna. 

A Espanya però des de la aparició de 
la Manada la situació ha canviat.  
Les successives decisions judicials 

de deixar en llibertat als cinc 
components del grup ha provocat un 

efecte de crida

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

Del cine amateur a la UNESCO

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

    L’any 1989 vaig escriure a Arrels 
igualadines sobre en Miquel Se-
gura i Carreras: “Un jove senzill, 
agradable, obstinat. Molt obstinat”. 
Així vaig acabar l’article. En Miquel 
tenia llavors 37 anys. Ara, 66. Què 
podríem afegir, doncs, al seu cur-

rículum? Estem parlant d’un període d’uns trenta 
anys, la franja d’edat teòricament més productiva en 
la majoria d’éssers humans. Cal dir primer que en 
Miquel, sense deixar l’esperit jove, ha quasi culminat 
la plenitud, i manté un caràcter agradable i una obs-
tinació omnipresents. I que ha passat de moure’s en 
l’àmbit del cinema amateur igualadí, a la UNESCO. 
El salt és notable.
En aquell llunyà primer escrit vaig deixar Miquel 
Segura en tasques relacionades amb la seva afecció 
predilecta, gairebé única. El cinema amateur ha om-
plert la seva vida, per bé que no ha obviat altres col-
laboracions culturals: per exemple, entre 2002 i 2006 
fou membre de la Junta de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i Balears. O a Fira d’Iguala-
da, 2005-2007, dinamitzador del Saló Viure B, i d’Ae-
rosport. La feina laboral, indispensable per viure, la 
va dedicar íntegrament, tota la vida, a Punto Blanco: 
des de l’Escola Pia a les Industrias Valls en el seu De-
partament de Recursos Humans. Ja vaig descriure en 
el seu moment com es va anant configurant la seva 
afecció cinematogràfica. El cine i les circumstàncies 
l’han portat a col·laborar  amb la UNESCO. Iguala-
da ha mantingut així en aquesta àrea uns contactes 
internacionals complexos però ben definits, beneïts 
per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Edu-
cació, la Ciència i la Cultura, la qual va descobrir en 
Segura una forma de fer, una implicació, uns mèrits,  
que van generar la imprescindible confiança de l’alt 
organisme. 
Les circumstàncies personals d’en Miquel van afavo-
rir-ho. Solter, i pràcticament amb una afecció única: 
el cinema. I la seva gran motivació: Igualada. Bona 
part del seu temps lliure –no ho oblidem–, l’oferia  a 
la mare. Ella el necessitava, víctima d’una malaltia 
de les de difícil diagnòstic, llarguíssima en el temps: 
anys i més anys. En Miquel, fill únic i sense altres 
lligams familiars directes, però amb un natural i im-

mens amor filial, s’hi dedicà en cos i ànima, sense 
deixar però els seus contactes amb la UNESCO des 
de l’etapa de Federico Mayor Zaragoza.
Ens hem de saltar aspectes intermedis. Escriuré el 
més rellevant. El 20 de novembre del 2018  el Premi 
Joan Poch de Mallerich va reconèixer la trajectòria 
de Miquel Segura, actual president i cofundador de 
l’Associació UNESCO d’Igualada - Centre Interna-
cional per a la Creativitat Audiovisual (1994). Segu-
ra coordina aquesta Plataforma Audiovisual des del 
2005. Tot això i més -com és possible sense cotxe i 
sense carnet de conduir?-. A peu o amb autobús urbà 
per Igualada, i amb tota mena de serveis públics de 
locomoció a cada desplaçament en solitari. Sort d’in-
ternet, mitjà per situar-se al món, en aquest cas via 
París. En Miquel és i se sent, des d’Igualada, màxim 
responsable de la missió com a president de l’Associ-
ació, i es manifesta molt agraït al grup de companys 
col·laboradors, que vol englobar citant-me el nom 
del vicepresident Pere Carles i Freixas, una potent fi-
gura, tan individualment com col·lectiva, a la ciutat.
Hem tractat avui un tema igualadí que té projecció 
internacional. La té, gràcies a la UNESCO i també a 
Miquel Segura i Carreras, personatge culte, interes-
sant i peculiar. Encara al peu del canó.  Si els nos-
tres respectius pares fossin vius i sabessin d’aquesta 
conversa actual entre els seus dos  fills únics, segur 
que n’estarien cofois. El meu pare i el seu, acabada 
la guerra, van mantenir contacte laboral i una rela-
ció de vertadera amistat a Industrias Valls, S.A. Una 
amistat que la vida va fer que no s’allargués en el 
temps, perquè el meu pare morí amb menys de cin-
quanta anys i el seu amb menys de quaranta. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla

Les manades
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UNA COSA ÉS DISSENY
I L’ALTRA ESTIL
Creat per a aquells que estan orgullosos de mostrar el seu 
estil, el nou RAV4 ofereix un estil robust i urbà amb un interior
autènticament refinat. Disponible en quatre acabats i un
ventall de nous colors, inclosos bi-tons, presenta unes
poderoses línies exteriors i una marcada silueta tot camí.
Des de les òptiques davanteres led als exclusius llums de 
darrere, transmet la imatge d’un suv audaç, dissenyat per al 
món modern.

UNA COSA SÓN ELS HÍBRIDS 
I L’ALTRA TOYOTA HÍBRIDS
Arriba on vulguis quan vulguis, des de ciutats amb
restriccions per emissions, fins als paratges més remots
i als terrenys més exigents. El nou RAV4 proporciona la
potència que necessites sense renunciar a l’eficiència; 
a més el nou sistema híbrid de 2.5 litres ofereix una 
conducció extremadament silenciosa quan circulem a mode
elèctric. El nou RAV4 obre una nova era de rendiment
i capacitats.

UNA COSA ÉS CONTROL
I L’ALTRA CONFIANÇA
Gaudeix d’una conducció natural amb la potència que
necessitis, gràcies a la plataforma de nova arquitectura
global de Toyota (tnga). El seu baix centre de gravetat i un
xassís perfectament equilibrat, ofereixen una conducció
i estabilitat excepcionals. El seu impressionant sistema 4x4
elèctric proporciona una gran capacitat de tracció, ideal
per a condicions de baixa adherència quan ofereix una
experiència de conducció incomparable.

UNA COSA ÉS SEGURETAT
I L’ALTRA TRANQUIL·LITAT
L’innovador sistema Toyota Safety Sense eleva l’assistència al
conductor a un nivell més alt. El nou RAV4 no només t’avisa
de possibles perills... a més a més t’ajuda a reaccionar-hi.
Així, no només tu i els teus passatgers estareu més segurs, 
sinó que gaudiràs més que mai de cada trajecte.

UNA COSA ÉS INTEL·LIGÈNCIA
I L’ALTRA INGENI 
El robust exterior del RAV4 i el seu refinat interior van
acompanyats de tecnologies líders en el segment. És el
cas del primer retrovisor digital de Toyota, una càmera
de visió 360º, un nou equip de so jbl® i una gran
pantalla tàctil Toyota Touch de 8’’ d’alta resolució. El
nou RAV4 està equipat amb l’últim en tecnologia a
bord, a l’abast de la teva mà.

UNA COSA ÉS COMODITAT
I L’ALTRA REFINAMENT
Amb una refinada qualitat sensorial, l’interior del nou RAV4
ofereix amplitud i confort, sense renunciar a la versatilitat.
Des dels nous materials de categoria prèmium a la qualitat
exquisida de les tapisseries dels seients, els detalls de 
l’interior inspiren al conductor i creen un espai acollidor
per a tots els ocupants.

NOU RAV4 HYBRID

• Av. Europa, 4  •  Tel. 938 048 230  •  www.toyotaigualada.toyota.es •
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Santi Broch, Xavier Boquete i David Sánchez, al Consell Comarcal.

“Quan tothom faci els 
deures, els grans abo-
cadors no seran neces-
saris”, diu l’alcalde de 
Masquefa i president 
del Consell Comarcal, 
Xavier Boquete

El sistema “porta a porta” en 22 municipis de l’Anoia fa pujar 
el grau de recollida selectiva al 83%
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a recollida de brossa 
“porta a porta”, que 
va començar el passat 

mes de juliol a 16 municipis 
i posteriorment a sis més (els 
de l’Alta Anoia), ha aconseguit 
passar del 33% al 83% de re-
collida selectiva, una xifra que 
la situa en òptimes condicions 
per a complir amb els requi-
sits de la normativa europea, 
que entrarà en vigor d’aquí 
dos anys. El Consell Comarcal 
n’ha fet aquesta setmana una 
valoració molt satisfactòria. 
Els municipis de la Conca 
d’Òdena -inclosa Igualada- i 
els de l’Anoia Sud no seguei-
xen aquest sistema, però hau-
ran de canviar tard o d’hora. 
“Hi ha unes directives euro-
pees que s’hauran de complir, 
perquè si no és així hi haurà 
sancions que hauran de pa-
gar els municipis”, deia David 
Sánchez, conseller de Medi 
Ambient i alcalde de Jorba. 
“Estem complint amb el que 

marquen les normatives de la 
Unió Europea, i contribuïm  
més que mai amb el medi am-
bient i el reciclatge dels resi-
dus, tant que quan tothom faci 
els deures, els grans abocadors 
no seran necessaris”, deia el 
president del Consell Co-
marcal i alcalde de Masque-
fa, Xavier Boquete, en clara 
referència al macroabocador 
dels Hostalets, on s’està gesti-
onant una gran ampliació, que 
ha desencadenat una protes-
ta enèrgica dels municipis de 
l’entorn.
La recollida PaP arriba a 
10.000 habitatges de la comar-
ca, i a una cinquena part de 
la població. Set mil en nuclis, 

El Consell preveu a 
partir de 2021 la taxa 
es pagarà segons el  
volum de residus que es 
generi i el percentatge 
de reciclatge

dos mil en urbanitzacions i 
mil en àrees tancades rurals.
L’alcalde de la Pobla i vice-
president del Consell, Santi 
Broch, explicava que en el 
futur es treballa per a “per-
feccionar el servei, reajustar 
freqüències, calendaris, rutes, 
o procediments de la reco-
llida”. De moment, a l’estiu, 
s’augmentarà a un dia més la 
recollida de la fracció orgàni-
ca, entre els mesos de maig i 
setembre, inclosos.

El 2021 es pagarà segons 
volum i grau de reciclatge
Broch també va manifestar 
que un dels objectius finals és 
que, gràcies al control per xip 
-que ja existeix- de les escom-
braries que genera per cada 
família,  s’acabi pagant una 
taxa municipal d’acord amb el  
volum de brossa que es generi, 
i el grau de reciclatge que es 
faci a cada domicili. “Tenim 
fixat que a les ordenances fis-
cals dels 22 municipis, de l’any 
2021, es pugui començar a 
aplicar”. 
El Consell recorda que ja des 
de que es va implantar el PaP, 
els cubells disposen d’un xip 
on hi ha les dades de l’usuari, 
de manera que “es posen les 
bases per a poder recopilar 
amb el temps dades que ens 
donaran eines per a definir 
els criteris per a implantar 
una taxa personalitzada se-
gons la generació de residus 
de cadascú”.

Turisme d’escombraries
El sistema PaP també inclou 
sancions per aquells que no 
compleixin, però, de moment, 
“no se n’ha hagut d’aplicar 
cap”, va dir Broch. Un dels 
problemes que s’han detectat 
és l’anomenat “turisme d’es-
combraries”, és a dir, abocar 
les deixalles en un contenidor 
d’un municipi on no es fa el 
porta a porta. Segons el Con-
sell Comarcal, Igualada ha 
detectat un 4% més de deixa-
lles en els darrers mesos, que 
podrien provenir d’aquesta 
pràctica. 

Important augment de 
la fracció orgànica
Del volum total de recollida 
selectiva assolit en aquests 
municipis, destaca l’increment 
del percentatge de l’orgànica, 
ja que al 2017 representava 
menys d’un 10% sobre el total 
de la recollida a l’Anoia, i, ac-
tualment, als municipis on es 
fa el nou sistema, és del 46% 
dels residus recollits.
A més, es tracta d’una brossa 
orgànica d’alta qualitat, ja que 
es fan servir bosses compos-

tables que es lliuren gratuïta-
ment, i no de plàstic, que estan 
prohibides. També hi ha tingut 
a veure les campanyes i actes 
de sensibilització entre la po-
blació, que, segons el Consell, 
“han aconseguit conscienciar 
la ciutadania de la importàn-
cia d’una bona separació dels 
residus en origen, no només 
de la brossa orgànica, sinó de 
totes les altres, fet que permet 
una recuperació i reciclatge 
menys costós dels residus”.

Altres sistemes a la comarca
En altres punts de l’Anoia 
s’estan estudiant alternatives 
al model clàssic per avançar 
cap a una recollida selecti-
va més efectiva. A Masquefa, 
per exemple, el darrer trimes-
tre de l’any passat van créixer 
exponencialment les xifres de 
recollida selectiva, especial-
ment la fracció orgànica, fins 
a un espectacular 368,2%. A 
més, aquest Ajuntament re-
compensa els veïns que apor-
tin residus a la deixalleria amb 
una reducció directa de la taxa 
municipal de residus.  Així, si 
un usuari va entre sis i 11 ve-
gades a l’any a la Deixalleria, 
obté una reducció de la taxa 
d’un 10%; i si va més de 12 ve-
gades, obté una reducció del 
15%.
En aquest municipi els conte-
nidors tenen boques limitants 
per introduir els residus per 
evitar que no s’hi llencin altres 
residus que no corresponguin.  
També existeix la possibilitat, 
que podrien contemplar els 
municipis de més habitants 
en el futur a mig termini, que 
els contenidors s’obrissin no-
més amb una clau informàti-
ca individual, de manera que 
també es tindria un control 
específic sobre la generació de 
residus de cada família.

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.
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Alguns centres 
van enviar ahir un co-
municat a les famílies 
tranquil·litzant-les per 
la situació i assegurant 

que no els afecta

Inquietud i malestar a les escoles concertades d’Igualada 
davant els dubtes legals en les donacions a fundacions

El Ministeri d’Hisenda reite·
ra que no hi ha una campa·
nya general d’inspecció de 
l’Agència Tributària sobre els 
donatius en col·legis concer·
tats. Simplement es realitzen 
controls puntuals des de fa 
temps en diferents punts del 
territori.
La deducció per donatius a 
l’IRPF està regulada en l’arti·
cle 68.3 de la Llei 35/2006 de 
l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques i en la 
Llei 49/2002 de règim fiscal 
de les entitats sense fins lu·
cratius i dels incentius fiscals 
al mecenatge.
Els donatius que alguns pares 
realitzen a fundacions de col·
legis concertats seran deduï·
bles en l’IRPF si compleixen 
els requisits legals.
En casos puntuals, l’Agència 
Tributària ha detectat que un 
donatiu no era tal i ha exigit 
la seva regularització.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a difusió d’una notícia 
publicada al diari digital 
espanyol El Confidenci-

al, sobre una suposada campa·
nya de l’Agència Tributària, da·
vant les deduccions  fiscals per 
donacions que moltes famílies 
fan a les fundacions que depe·
nen d’escoles concertades, ha 
aixecat molta polseguera. Tanta 
que durant aquesta setmana el 
tema ha estat motiu de comen·
tari en molts mitjans de comu·
nicació, i ha obligat al Ministeri 
d’Hisenda a fer un comunicat 
(veure en aquesta pàgina). 
El que ha motivat la polèmica 
és que les esmentades donaci·
ons no són tals si aquestes són 
“obligatòries” i serveixen “per a 
finançar una activitat ordinària 
del col·legi que repercuteix en 
l’alumne”. Si és el cas, no es po·
den deduir a la declaració de la 
renda de cada any, i per tant cal·
dria tornar els diners, amb ca·
ràcter retroactiu, i des del 2015! 
Això pot suposar una despesa 
de fins a dos mil o més euros, 
segons la fundació, per cada fill 
escolaritzat en el centre. A més, 
podria comportar una sanció 
d’Hisenda.
Per acabar·ho d’adobar la mi·
nistra d’Hisenda, María Jesús 
Montero, ha indicat aquest di·
marts que aquelles famílies que 
s’hagin desgravat en l’impost 
sobre la renda de les persones 
físiques (IRPF) les quotes pa·
gades a les escoles concertades 
on estudien els seus fills hauran 
de tornar els diners mitjançant 

La regularització es produeix 
quan l’Agència Tributària de·
tecta una contraprestació per 
aquest pagament; és a dir, 
quan el suposat donatiu no 
té caràcter voluntari i finan·
ça una activitat ordinària del 
col·legi que repercuteix en 
l’alumne.
Per tant, no s’ha produït cap 
canvi legal ni de criteri. L’ac·
tuació de l’Agència Tributària 
en aquest àmbit segueix sent 
la mateixa que en els últims 
anys i, com no pot ser d’altra 
manera, s’exigirà la regularit·
zació quan es detecti que un 
contribuent s’ha deduït com 
a donació el que en realitat és 
el pagament per un servei.
Aquesta problemàtica no 
afecta en res a les deduccions 
fiscals vigents en l’IRPF que 
existeixen en l’àmbit de l’en·
senyament en algunes comu·
nitats autònomes.
Madrid, 5 de febrer de 2019

Comunicat del Ministeri d’Hisenda

una declaració complementària 
“perquè no es tracta de donatius 
amb dret a deducció”, tot i que 
ha dit que “la majoria ho han fet 
bé”. Des de la Generalitat apun·
ten que “les escoles concertades 
no poden imposar a les famílies 
l’obligació de fer aportacions a 
les fundacions”.
És lògic que la notícia hagi pro·
vocat inquietud en molts pares 
i a les direccions de les escoles i 
de les fundacions que en depe·
nen. També malestar, perquè en 
gairebé tots els llocs consultats 
per La Veu ha molestat molt la 
manera com s’està tractant el 
tema, i les poques ·o cap· res·
postes clares sobre la situació.
A Igualada totes les escoles re·
ligioses disposen de fundacions 
(Escola Pia, Maristes, Diví Pas·
tor i St. Josep Escolàpies), així 
com l’Escola Mowgli. 

A banda de la polèmica que 
ha provocat el tema de les 
donacions a les fundacions, 
des de l’escola concertada 
s’aprofita per a reivindi·
car·se. La directora dels 
Maristes, Montse Pons, ens 
diu que “allò que sí que pre·
ocupa a la nostra comunitat 
educativa (docents i famí·
lies) és l’insuficient finan·

L’escola concertada es reinvindica: “Rebem de 
l’administració la meitat del que rep l’escola pública”

Cap afectació a les famílies
La directora de l’Escola Maris·
tes Igualada, Montse Pons, deia 
a La Veu que “tal i com diu Hi·
senda no hi ha cap canvi legal 
en el tractament de les deduc·
cions per a les aportacions a les 
fundacions. Convé insistir que 
no  hi ha hagut cap modificació 
de la Llei 49/2002 de Mecenatge 
i que l’Agència Tributària ha ad·
mès aquestes deduccions amb 
caràcter general des de fa 20 
anys. És per això que no preve·
iem cap afectació a les famílies 
que fan aportacions voluntàries 
a la nostra Fundació”.
Des de l’Escola Mowgli, on ahir 
estaven preparant també un 
comunicat per lliurar als pares, 
el gerent Josep Maria Brunet 
explicava que “volem informar 
acuradament a totes les famílies 
d’aquesta situació, no entenem 
a què ve ara tot aquest enre·
nou, no ha estat gens adequada 
la manera amb la que s’està in·
formant d’això perquè ha creat 
molta confusió tant a les famí·
lies com en els propis centres”. 
Es dona el cas que, en alguns 
centres, és la pròpia escola la 

que lliura un certificat per a 
que els pares es puguin deduir 
l’aportació a la fundació. 
El director de l’Escola Pia, Jau·
me Ars, explicava que ahir ma·
teix el centre va enviar un co·
municat als pares en el qual, en 
relació a la Fundació Joan Pro·
fitós (de l’Escola Pia) s’afirma 
que “és una entitat sense afany 
de lucre que té per objecte con·
tribuir a l’educació dels alumnes 
de les Institucions Educatives 
de l’Escola Pia de Catalunya, 
potenciar la qualitat de l’ense·
nyament, promoure la forma·
ció i el reciclatge professional 
del seu personal i fomentar ac·
tivitats adreçades a la comuni·

çament que pateix l’escola 
concertada per part de l’ad·
ministració pública”. 
I aclareix que “segons el Con·
sell Escolar de l’Estat en l’In·
forme 2018 sobre “el estado 
del sistema educativo”, a l’any 
2015 Catalunya va destinar 
5.197 euros per a  cada alum·
ne escolaritzat en centres pú·
blics, mentre que als alumnes 

dels centres privats concer·
tats de les etapes d’educació 
infantil i d’educació primà·
ria hi va destinar 2.687 eu·
ros. O sigui que els centres 
concertats només rebem el 
50% d’allò necessari per co·
brir les despeses de mante·
niment i funcionament de 
l’activitat educativa”.

En algunes escoles, 
és el propi centre que 
fa un certificat per a 

que els pares es puguin 
deduir l’aportació a la 

fundació a la 
declaració de Renda

tat educativa. La Fundació Joan 
Profitós està acollida a la llei de 
beneficis fiscals i, d’acord amb 
la normativa vigent, les aporta·
cions que s’hi fan són deduïbles 
en el percentatge que marca la 
llei. És per aquest motiu que, al 
final de cada exercici, rebeu el 
certificat corresponent”.
El president de la Comissió Eco·
nòmica i Financera, Comptable 
i Tributària del Col·legi de Ges·
tors, Jordi Altayó, ha declarat a 
Rac1 que “el que s’està plantejant 
és que totes aquestes fundacions 
són falses. Si estan inscrites en 
un registre de fundacions de la 
Generalitat, què vol dir? Que tot 
això és fals? En tot cas, que re·
visin les fundacions, però no a 
mi, que tinc un certificat que as·
segura que he fet una col·labo·
ració en una fundació. Els pares 
han d’estar tranquils. I en cas de 
rebre una complementària, jo 
me n’aniria als tribunals, per·
què això no és culpa meva com 
a contribuent. Els pares aquí en 
queden al marge”.

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Administradors de finques

* Relacions amb l'administració 
(ajuntament, negligències mèdiques, contenciosos)

* Civil (consum, contractes, família)
* Administració de finques

* Mediació

Trinitat Martínez Farrés 
 T. 619 422 292 - 618 817 555

Alícia Navarrete García
T. 670 084 969

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 

MKM
Serveis de neteja

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

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

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

 93 116 05 56
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Obre les portes de casa teva, ofereix experiències enriquidores 
i dóna la benvinguda a viatgers d’arreu del món a Igualada

Vine al taller informatiu per descobrir 
com la tecnologia et pot ajudar i què significa 
ser membre de la comunitat d’Airbnb

Adoberia Bella | dimecres 20 de febrer | de 18h a 20:30h | Gratuït

CoConfirma la teva assistència a:
healthydestinationslab@igualada.cat

Obre Igualada al món!
Airbnb i l’Ajuntament d’Igualada col·laboren per crear el Healthy 
Destinations Lab, un laboratori per promocionar el turisme sostenible. 

D’Igualada
cap al món
Descobreix què significa ser amfitrió



El sector tèxtil-moda a Catalunya té història i legitimitat i suposa 
un 7,5% del nostre PIB. Dominem el disseny, l’etiquetatge, la distri-
bució, la venda... Som capaços de competir en moda, estem a la ruta 
de la compra. #080barcelonafashion

Si la tendencia marcada por la economía de ESP entre el 
2015 y el 2018 se mantiene y no hay efectos correctores, el 
PIB podría estar creciendo al 1,0% a mediados del 2019 y 
al 0,0% en algún momento del segundo semestre del 2020. A 
partir de ahí entraría en zona negativa.

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

El  PNL per a formar equips d’alt rendiment

No és casualitat que im-
portants equips de treball 
aconsegueixin grans i des-
tacables èxits. Aquests són 

la conseqüència d’una sèrie d’accions 
i estratègies enfocades en l’assoliment 
dels objectius marcats.

En el Coaching empresarial quan par-
lem d’apoderament, desenvolupament 
de les habilitats i estratègies dels mem-
bres de l’equip, entra en joc un model 
altament reconegut en els processos 
de lideratge: la PNL. La programació 
neurolingüística és allò que marca la 
diferència entre l’excel·lent i el normal. 
És una forma de descobrir i desvetllar 
l’enginy personal, una forma de treure a 
la llum el millor d’un mateix i d’altres.
És un recurs valuós per crear estats 
d’excel·lència en directius, gerents i 
empreses, facilitant potenciar, millorar 
i desenvolupar les nostres capacitats 
mentals, físiques i emocionals.

Aplicar PNL per formar equips d’alt 
rendiment garanteix una optimització 
dels talents i la capacitació especialitza-
da de cada persona en diferents àrees.

Segons l’Institut Americà d’Informa-
ció i Investigació, el procés de PNL és 
un model de comunicació on l’apre-
nentatge i la pràctica estan enfocats al 
desenvolupament humà, que avalua 
com treballa la ment, com és afectada 
pel llenguatge i com s’usa aquest conei-
xement per programar l’ésser quant als 
èxits d’objectius de forma fàcil i eficient.

Podem avaluar la programació neuro-
lingüística (PNL) i aplicar-la a eines de 
coaching, assemblant-se tots dos pro-
cessos pel que fa a la potenciació de les 
habilitats i talents de l’equip.

PNL és un procés dinàmic que exigeix   
certes competències personals i pro-
fessionals. Es desenvolupa al llarg del 
temps una situació comunicacional 
bidireccional o multidireccional, en la 

qual la principal eina de treball és preci-
sament la comunicació i la relació entre 
persones.

En els processos de PNL es donen cons-
tants situacions d’aprenentatge, en les 
quals es produeixen canvis, es redefinei-
xen significats, es modifiquen actituds, 
valors, conductes i visions del món; i 
molt especialment, s’aprenen i es refi-
nen destreses i habilitats.

Els professionals del Coaching usu-
alment apliquen les eines bàsiques de 
PNL. Quines són aquestes eines?
1. Identificar el problema.
2. Utilitzar tots els teus sentits.
3. Comunicar-se amb altres persones i 
manifestar els teus interessos.
4. Mantenir-allunyat de persones nega-
tives.
5. No deixar que el passat afecti el teu 
present o futur.

Amb PNL les persones tenen els recur-
sos que necessiten per efectuar canvis 
en les seves vides personals / professi-
onals, i aquests recursos es troben en la 
seva pròpia experiència personal, és a 
dir, en la seva pròpia història.

El treball es concentra sobre l’estructu-
ra o el procés de l’experiència subjectiva, 
més que sobre l’explicació del contingut 
d’aquesta experiència (el com i el per què).

La PNL com a eina de Coaching focalit-
za la seva acció sobre la forma com les 
persones interpreten, codifiquen, do-
nen estructura subjectiva a la seva ex-
periència, la comuniquen a altres mit-
jançant el llenguatge i la reflecteixen en 
el seu comportament.

El  PNL pot aplicar-se en totes les organit-
zacions i en tots els àmbits. Aquesta jun-
tament amb el Coaching resulta la com-
binació perfecta per als processos i l’abast 
dels objectius; permetent d’aquesta forma 
aconseguir tot el desitjat de manera eficaç 
en el menor temps possible. 

Es seleccionen PERSONES, no càrrecs

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Segueix augmentat la despesa per turista:
La despesa turística a Catalunya creix un 7,2% el 2018 
tot i que el nombre de visitants es manté estable.

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

Navegant per les xarxes por-
to ja temps sorprenent-ne 
com diverses consultores, 
i la majoria d’elles de gran 

reconeixement, s’anuncien com a es-
pecialistes en selecció de perfils exe-
cutius o directius. La meva pregunta 
és la següent: quina diferència hi ha 
entre seleccionar un cuiner o un di-
rector d’operacions?

Si obviem les diferències entre les se-
ves habilitats tècniques, ens  quedem 
davant de dues persones amb diferents 
competències sobre les quals s’hauria 
de focalitzar, realment, el procés de 
selecció. En la descripció del lloc de 
treball han de figurar les seves com-
petències professionals i actitudinals. 
Dit l’anterior, i havent deixat clar com 
es realitza un procés de selecció per 
competències, queda exposat que no 
hi ha cap diferència entre un procés o 
un altre. Són simplement, persones...

Possiblement una consultora pot ha-
ver seleccionat major nombre de per-
fils executius que una altra però això 
no suposa cap avantatge competitiu 
davant d’una consultora especialitza-
da en selecció per competències, per 
exemple. És més, tots “pesquem” en el 
mateix riu: bases de dades (es tornen 
obsoletes en una brevetat inaudita), 
portals d’ocupació, xarxes, referenci-

ats, contactes o Linkedin.
El client, l’empresa, desitja per al lloc a 
cobrir un professional que s’adapti ac-
titudinalment i tècnicament a l’entorn 
professional on haurà de desenvolu-
par la seva tasca. L’organització neces-
sita un gran tècnic però així mateix 
una excel·lent persona. Per molt apte 
que sigui en la seva vessant tècnica 
pot provocar uns estralls de dimensi-
ons siderals si les seves competènci-
es, com per exemple, comportament 
amb la resta de l’equip de treball, o 
amb els clients, sense iniciativa o au-
tonomia, la seva nuŀla capacitat de co-
municació o compromís, la seva falta 
d’orientació als resultats amb qualitat, 
la seva negativa capacitat d’aprenen-
tatge, entre diverses competències re-
querides per les empreses, no són les 
adequades en el lloc de treball.

Tot l’exposat en aquest article demos-
tra que la marca personal d’una con-
sultora de recursos humans no la in-
dica el volum de processos realitzats, 
si no la seva especialització en una 
o altra metodologia de procés o tec-
nologia innovadora. En el cas que he 
descrit la Selecció per Competències 
seria la marca personal.

L’èxit pot venir per part d’una petita 
consultora especialitzada i no neces-
sàriament d’una consultora gran... 

L’organització necessita un gran tècnic 
però així mateix una excel·lent persona.

economia i empresa Espai patrocinat per

Sonia Gómez De segura Herrero 
Professora Senior i coach del departament d’estratègia, 
lideratge i persones d’EADA

Manel Macià Martí
Consultor RRHH per competències
@talentiagestio

 El  PNL pot aplicar-se en totes les 
organitzacions i en tots els àmbits.
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P #latevaveu

Juan Carlos González Caldito @JuanC_Gonza

Natàlia Mas Guix  @nataliamasguix

marta ribaudí  @martaribaudi

Ricard de Copons  @taxisigualada

Pau Ortínez Martí @pauortinez

Toni Marlès  @tonimarles

Jaume Singla Sangra @jaumesingla

Poble Actiu @pobleactiu

Ampa Escola Dolors Martí @ampadolorsmarti

EstimoIgualada @EstimoIgualada

L’entrevista de la vergonya @im_dario : a part 
d’incoherència i mentides, també hi ha oblit. On 
queda allò del búnquer CiU+PSC+PP que deies 
dels pressupostos 2016?

Molt agraïda! és un honor i una gran responsa-
bilitat... intentaré aportar el meu gra de sorra al 
gran equip (humà i professional) de @vicepresi-
cat i a assolir l’objectiu d’una economia més for-
ta i sostenible, al servei de les persones, i un país 
millor per a tothom.

Paquí Pallá SL #ThisIsTheRealSpain 
@EspanaGlobal

Posaria la ma al foc que totes les Vtc que estan amaga-
des de Uber i Cabify sortiran a fer força al #MWC2019 
@territoricat @MWCapital #MWC #taxi

Avui fa 100 anys de l’inici de la vaga de la Cana-
denca. Amb ”només” 44 dies de vaga, els treba-
lladors i treballadores de la Canadenca van re-
galar-nos la jornada laboral de 8 hores que hem 
gaudit milions de persones durant dècades. Va 
de vagues la nostra història.

Els autors de ”Fem vaga de dues hores a l’hora de 
dinar” ara presenten ”Anul·lem una vaga general 
dos dies abans de fer-la”

Aquest dissabte 9 es compliran 80 anys dels fets de 
Can Maçana, on 8 republicans van ser afusellats 
per la guàrdia civil a mig camí entre #Igualada i 
#Manresa. La defensa de la memòria dels valors 
republicans és la defensa de la democràcia. Aquest 
cap de setmana, fem memòria!

Èxit de participació en l’inici de classes de #ca-
talà per a pares i mares d’alumnes de l’escola ! Un 
projecte que és possible gràcies a Caritas Anoia 
Segarra i l’oficina tècnica de l’@ajigualada . Una 
iniciativa per facilitar la relació amb l’escola i el 
millor coneixement mutu.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#63 Encarna Callejón Campillo

L’antiga factoria tèxtil de Cal Font/
a la plaça de la #biblioteca dona nom./
La xemeneia ens diu que abans s’hi feien robes;/
la veuràs mirant pel forat de les tisores.
@IgualadaB #EstimoIgualada #Igualada #IGD 
#Anoia #Barcelona #BCN

FOTO: Cesc Sales
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Mal va la justicia española, cuando un fiscal duda 
de su imparcialidad. Un FISCAL DUDA DE LA 
IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES!!!!!

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Masquefa millorarà l’estació 
de Ferrocarrils l’any 2020

Sita Murt, Escorpion i 
Naulover desfilen per la 080 
Barcelona Fashion

Debat de Reis

Instants de La Veu            @veuanoia

36.500 nous casos de càncer en un 
any a Catalunya

#diamundialcontraelcancer

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

Soc mare de dos fills, moixiganguera des de 1996 i balladora de country. Soc lluitadora de 
mena i optimista per convicció. M’apassiona la meva feina de brodadora i sóc la propietària 
de la botiga Brodadets @brodadets des de 2005. Intento gaudir de les petites coses.

“L’Anoia és pionera en com-
batre dues de les problemà-
tiques més greus de salut 
pública del nostre país: el 
càncer i la violència de gè-
nere. En el primer cas, s’ha 
descobert una cura total per 
al càncer gràcies a les inves-
tigacions a l’hospital d’Igua-
lada. En el segon cas, el tre-
ball de coeducació amb els 
diferents ajuntaments de la 
comarca i les diferents esco-
les ha ajudat a eliminar del 
tot les agressions per violèn-
cia de gènere.”

xarxes Espai patrocinat per



El PSC presentarà al Parlament una 
proposta per la manca de pediatres
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per 
Avançar han presentat 

a la Mesa del Parlament de 
Catalunya una proposta de re-
solució sobre la manca de pe-
diatres a l’Anoia per tal que la 
Comissió de Salut intervingui 
per solucionar el tema
En el text de la proposta s’in-
dica que “la Societat Catalana 
de Pediatria calcula que a Ca-
talunya falten uns 250 pedia-
tres” i alerten que “el nombre 
de jubilacions és superior al 
de formació de nous professi-
onals”. Així mateix, en els dar-
rers 8 anys, asseguren que el 
nombre la població infantil ha 
augmentat en 40.000 infants a 
tota Catalunya.
El Grup Parlamentari Socia-
lista associa la manca de pe-
diatres “a la insuficient con-
vocatòria de places de Metges 
Interns Residents (MIR)” i a 
“la preferència de destinaci-
ons hospitalàries abans que a 
la Primària, entre altres raons, 

JP / LA VEU 

N ovares Group, que 
compta al polígon 
Plans d’Arau amb 

una fàbrica de Novares Ibèrica 
(abans Mecaplast) ha adquirit 
tota la seva empresa conjunta 
(Joint Venture) a Wuhan, Xina, 
comprant l’última participació 
del 30% del soci de JV Yazhong 
a través de la filial Noveastern.
A més, la companyia ha traslla-
dat la seva planta de producció 
de Wuhan a un lloc nou i equi-
pat amb l’última tecnologia. El 
lloc és una de les instal·lacions 
més modernes de la companyia, 
d’acord amb els estàndards de 
producció globals del Grup.
Novares va signar l’acord amb 

especifiquen, perquè oferei-
xen formació continuada i 
moltes vegades millors condi-
cions laborals i de conciliació”.
La manca de pediatres és una 
qüestió general a tota Catalu-
nya però des del grup parla-
mentari socialista s’assegura 
que “la situació s’agreuja a 
la Catalunya Central” on un 
grup de mares i pares ja han 
recollit més de tres mil signa-
tures per demanar a la Gene-
ralitat que solucioni el tema, 
tal i com s’avançava des de La 
Veu el passat 25 de gener.

Resposta insuficient
Els socialistes catalans diuen 
que la Generalitat els ha infor-
mat que es planteja “redefinir 
la cartera de serveis de pedia-
tria” però la resposta els sem-
bla insuficient.
Per això, mitjançant una pro-
posta a la Mesa del Parlament 
insten al Govern de la Gene-
ralitat que cobreixi immedia-
tament les places de pediatria 
que falten als Centres d’Aten-
ció Primària de l’Anoia i que 
reforci les baixes de pediatria 
dels CAP de la comarca.

Novares (Mecaplast), 
compra una empresa a 
Wuhan (Xina)

Yazhong el 1997, convertint-se 
en una de les poques empreses 
franceses a la Xina en aquell 
moment. Es va crear per servir 
als clients Citroën i Dongfeng i 
per a fer el Citroën ZX. 
La planta de Wuhan, que ha 
costat 32 milions d’euros, es 
troba al parc de proveïdors de 
General Motors a Shanghai. 
També serveix a Ford, Honda i 
Renault-Nissan.
Amb seu a França, Novares és 
un proveïdor global de soluci-
ons plàstiques que dissenya i 
fabrica components per a l’au-
tomoció. El 2018, va tenir in-
gressos  de 1.100 milions d’eu-
ros. És present a 22 països, amb 
41 plantes de fabricació, una 
d’elles a la Pobla de Claramunt.
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Igualada Som-hi 
(PSC-Comuns) ha 

penjat preguntes du-
rant tot el mes de gener 
a les xarxes socials i en 
diversos cartells físics a  

la ciutat

El coach Jaume Gurt 
dóna les claus per com 
retenir el talent, en una 
trobada a la UEA

Jordi Cuadras recull 351 respostes a preguntes 
que ha fet per la ciutat en cartells i les xarxes

El passat divendres 1 de febrer, 
la UEA va organitzar un taller 
sobre el talent. Sota el nom 
“Quin és el talent que la meva 
empresa necessita”, Jaume Gurt 
-autor d’un CEO sin corbata, 
expert en motivació d’equips i 
transformació cultural i lide-
ratge- va donar les claus davant 
la necessitat que tenen les em-
preses i una guia pràctica sobre 
com retenir el talent.
Gurt va afirmar que davant la 
rapidesa amb què canvia el nos-
tre entorn, la revolució tecnolò-
gica repercuteix de forma molt 
particular en la gestió de les 
empreses i el seu personal. Gurt 
apuntava que la tecnologia ha 
transformat la nostra forma 
de treballar i seguirà transfor-
mant-la. Això repercuteix que 
el mercat de treball estigui en 
un canvi constant, que obliga 
a empreses i treballadors a de-
senvolupar actituds diverses. 
A més, Gurt va afirmar que en 
l’actualitat coexisteixen quatre 
generacions dins les empreses, 
i que cadascuna aporta uns co-
neixements, habilitats i actituds 
concretes que han de conviure 
en un mateix espai i treballar 
per objectius comuns, que en 
molts casos, no s’arriben a con-
cretar per la complexitat, que 
en aquest cas, és la d’unir tota 
aquesta diversitat de valors.

El treball en equip, imprescin-
dible per retenir el talent
Una de les estratègies per asso-
lir l’objectiu és la preparació de 
les empreses per retenir el ta-
lent, ja que en un món complex 
i canviant, la peça diferencial és 
el treball en equip i el talent que 
hi ha dins l’empresa.
Gurt va proposar als assistents 
un model de gestió d’equips di-
ferent: l’empoderament de les 
organitzacions i el trencament 
d’estructures de poder obsoletes 
(piramidals) i la retenció del co-
neixement que aporten les per-
sones a través d’equips de treball 
col·laboratiu, i del seu talent. I 
és que segons Gurt, la clau per 
retenir el talent a l’empresa és 
invertir en les persones, do-
nant-los-hi valor i formant-les.
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D urant tot el mes de 
gener Igualada Som-
hi (PSC - Comuns 

- Igualada Oberta) ha llençat 
preguntes a la ciutat a través 
de les xarxes socials i cartells 
físics al carrer en el que ha es-
tat el primer procés participa-
tiu que planteja la candidatura 
d’esquerres i progressista. 
En total, s’han plantejat 25 
preguntes d’àmbits ben diver-
sos i s’han rebut un total de 
351 respostes a través de Twit-
ter, Facebook, Instagram i el 
canal de Whatsapp d’Igualada 
Som-hi. Des de la candidatura 
que encapçala Jordi Cuadras 
han agraït la participació dels 
igualadins i igualadines en 
aquesta campanya que ha ge-
nerat debat, respostes i nous 
interrogants. 
Totes les respostes i comenta-
ris, la majoria dels quals estan 
penjats a les xarxes socials, 
es tindran en compte a l’hora 
d’elaborar el programa electo-
ral, en el qual s’esta treballant 
en aquest moments de cara a 
les eleccions municipals del 26 
de maig.
Alguns dels interrogants que 
ha plantejat Igualada Som-hi 
són “Podem fer una Igualada 
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A lejandro Fernández, 
President del Partit 
Popular de Catalunya 

va ser present a Igualada, per 
a la presentació dels cinc pri-
mers candidats del PPC per 
als municipis anoiencs. Joan 
Agramunt a Igualada, Francis-
co Ibáñez a Piera, Aitor Colet 
a Vilanova del Camí, Adrián 
Cano a Santa Margarida de 
Montbui i Francisco Barrios 
als Hostalets de Pierola. 
Fernández va destacar el tre-
ball de les Juntes locals en 
aquests municipis ja que man-
tenen un contacte directe amb 
els ciutadans i saben de prime-
ra mà les idees, motivacions i 
preocupacions de la població. 
El candidat d’Igualada Joan 
Agramunt va avançar algunes 
propostes del Programa Mu-
nicipal. Volem fer “més gran 
Igualada, volem una Igualada 
més gran. Seguirem apostant 

millor?, “Igualada garanteix el 
dret a l’habitatge de tothom?”, 
“Fem que tots els barris si-
guin de primera?”, “On són 
les inversions industrials que 
va prometre l’alcalde?”, “Llui-
tem perquè l’Hospital tingui 
els metges que necessita?” o 
“Quin futur volem pel Rec?”, 
entre d’altres. 
A través de les preguntes, 
Igualada Som-hi també ha 
interpel·lat la ciutadania so-
bre àmbits com educació, cul-
tura, economia, urbanisme, 
noves tecnologies, reciclat-
ge, Conca, esport, mobilitat, 
comerç, el tren gran i ràpid 
amb Barcelona o la diversitat 
LGTBI.
Igualada Som-hi afegeix que 
“preguntar és la millor ma-
nera d’engegar un nou pro-
jecte polític per la ciutat. Som 
gent inquieta i inconformista 
i preguntar reflecteix aquesta 

actitud per construir noves 
idees per Igualada”. 
La candidatura explica que 
“les 351 respostes rebudes 
durant la campanya ens han 
servit per copsar tots els co-
lors que hi ha a la ciutat. Les 
coses no són de blancs o ne-

gres i amb les preguntes hem 
donat veu a molts matisos per 
fer una Igualada millor”. La 
candidatura recorda que les 
seus canals de participació es-
tan oberts a tota la ciutadania: 
Twitter, Facebook, Instagram i 
Whatsapp (603 86 40 15).

El PP presenta a Igualada els seus candidats a la 
comarca amb Alejandro Fernández

per la indústria. Volem recu-
perar el projecte de gran su-
perfície industrial per dotar 
de sòl amb parcel·les de grans 
dimensions. És una oportu-
nitat per al nostre territori, i 
l’atracció d’empreses és fona-
mental”. 
Agramunt, que ha estat re-
gidor a l’Ajuntament en els 
darrers mandats municipals, 
va instar a millorar les in-
fraestructures per tenir un 
territori més vertebrat i co-

hesionat com poden ser el 
desdoblament carretera C-15 
entre Igualada i Vilafranca del 
Penedès, la 2a fase de la Ron-
da Sud, millora en el temps de 
trajecte del servei públic R-6 
del tren Igualada-Barcelona, i 
fer l’eix ferroviari transversal, 
l’anomenat “tren gran”.  
En habitatge va destacar  que 
“s’hauria d’incrementar la 
tasca de l’empresa municipal 
PIMHA, realitzant alguna 

promoció i/o adquirint habi-
tatges de segona o posterior 
transmissió, millorar el pro-
grama de restauració de faça-
nes, increment en percentatge 
de subvenció per a propietaris 
de pisos a la borsa d’habitatge 
per tal de fomentar el mercat 
en règim de lloguer i social”. 
Així mateix va recordar que 
“sempre estarem per una fis-
calitat més proporcional i en 
conseqüència més justa”.                                 

Joan Agramunt a Igua-
lada, Francisco Ibáñez 
a Piera, Aitor Colet a 
Vilanova del Camí, 

Adrián Cano a Santa 
Margarida de Montbui 
i Francisco Barrios als 
Hostalets de Pierola, 

alcaldables
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Les formacions estan 
subvencionades, adap-

tades a la indústria 
4.0, les eines TIC i les 
demandes del mercat 

laboral, inclouen pràc-
tiques i tenen un alt 

nivell d’inserció

Isabel Esteve, de Sita Murt, amb regidors de l’Ajuntament, Àngels Chacón i Marc Castells.

La fira Bstim es va 
promocionar amb 
estand propi a la 080 
BCN Fashion

Sita Murt torna a la 080 Barcelona Fashion

Tal i com ja havien fet en edi-
cions anteriors, els organitza-
dors de BSTIM –Fira d’Iguala-
da, Fagepi i l’Ajuntament- han 
arribat a un acord amb la 
Generalitat per tenir un espai 
promocional propi a l’espai on 
se celebra la passarel·la 080 
Barcelona Fashion, el recinte 
modernista Sant Pau de Bar-
celona. 
La darrera edició de BSTIM, 
que va tenir lloc el passat mes 
de febrer de 2017, va reunir a 
Igualada una seixantena d’ex-
positors i 1.400 visitants, una 
xifra que es preveu superar en 
aquesta nova edició que tindrà 
lloc els dies 6 i 7 de març al re-
cinte l’Escorxador. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a marca Sita Murt ha 
tornat aquesta setmana 
a la 080 Barcelona Fas-

hion amb la seva nova col·lec-
ció hivern 2019-20, Uncom-
mon Attitude.
El Recinte Modernista de Sant 
Pau ha acollit de nou la desfi-
lada de la marca igualadina 
referent de la moda catalana. 
Cares conegudes com les ac-
trius Mariona Ribas, Irene 
Montalà, Cristina Brondo, 
Alba Ribas, Nausicaa Bonnín i 
la model Clara Mas, hi van ser 
per no perdre detall de ni una 
sola de les novetats de la firma. 
També hi eren personalitats del 
món de la política com Hele-
na Rakosnik, i els igualadins 
Àngels Chacón, Consellera 
d’Empresa i Coneixement de 
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L ’Ajuntament d’Iguala-
da ofereix quatre nous 
cursos de formació 

ocupacional per aquest 2019. 
Els cursos compten amb un 
temari atractiu, estan disse-
nyats tenint en compte les 
necessitats del mercat laboral, 
inclouen pràctiques en em-
preses i gaudeixen d’un per-
centatge molt alt d’inserció. Es 
tracta de formació totalment 
subvencionada per a les per-
sones aturades i registrades al 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC) com a demandants 
d’ocupació. L’oferta s’emmarca 
en la convocatòria d’Anoia Ac-
tiva - Projecte Treball a les 7 
Comarques, i les persones in-
teressades ja es poden preins-
criure a IG-Nova Ocupació.

Especialista en logística 
industrial 4.0
El primer curs, Especialista en 
Logística Industrial 4.0, tindrà 
lloc del 12 de març fins el 3 de 
juliol, de dilluns a divendres 
de 8 a 13h a IG-Nova Ocupa-
ció. Es tracta d’una formació 
molt completa i adaptada a les 
necessitats de la indústria 4.0, 
en què els assistents coneixe-
ran tots els passos per a ges-
tionar un magatzem, com ara 
recepció, ubicació, preparació 
de comandes o expedició de 
material, obtindran el carnet 
de carretoner frontal i retràc-
til i aprendran a utilitzar dis-

la Generalitat, o Marc Castells, 
president de la Diputació de 
Barcelona i alcalde d’Igualada.
Aquesta col·lecció 100% fe-
menina expressa delicadesa 

i intuïció, mostrant alhora la 
forta personalitat en què es 
basa Uncommon attitude, i en 
la qual es reconeix l’essència de 
Sita Murt. Una col·lecció que 

expressa llibertat amb el punt, 
i que dibuixa un missatge: per-
sonalitat i caràcter en home-
natge a totes les dones que han 
obert el camí. 

positius de radiofreqüència, 
PDAs, a gestionar comandes 
per veu –picking voice– i a 
través del núvol. La formació 
consta de 385 hores, de les 
quals 100 són pràctiques en 
empresa, i la data límit per a 
la preinscripció és el 15 de fe-
brer. Cal destacar que aquest 
curs va registrar uns excel-
lents nivells d’inserció en la 
seva anterior edició, en què 
94% dels alumnes van trobar 
feina. En aquesta edició s’ha 
augmentat el nombre d’hores 
de pràctiques, que passa de 80 
a 100.

Càtering per 
a esdeveniments
Seguidament arrencarà el curs 
de Cuina: Càtering per a esde-
veniments i col·lectivitats, des 
del 18 de març fins el 9 de ju-
liol. La formació té lloc a l’Es-
pai Cívic Centre, de dilluns 
a divendres de 9 a 14h. En 
aquest cas, l’alumnat obtindrà 
el certificat de manipulador 
d’aliments, coneixements en 
dietètica i nutrició, intoleràn-

cies i al·lèrgies, a més de capa-
citats per a preparar àpats per 
a ocasions especials i també 
visitaran la Fundació Alícia. 
La formació consta de 365 ho-
res, de les quals 80 hores són 
pràctiques, i els interessats po-
den fer les preinscripcions fins 
el 22 de febrer.

Tècnic en SAP
Com a novetat, aquest any se 
celebrarà la primera edició 
del curs en Tècnic/a en SAP, 
especialitat en finances i re-
cursos humans. Aquest curs 
permet aprendre a fer servir 
els mòduls del programa SAP 
dedicats a comptabilitat, fac-
turació i nòmines. En aquest 

bre, i tindrà lloc fins el 10 de 
desembre, de dilluns a diven-
dres de 9 a 14h a IG-Nova 
Ocupació. Aquesta forma-
ció, que en edicions anteriors 
anava destinada a la neteja en 
l’àmbit sanitari i d’escoles, s’ha 
reformulat per permetre arri-
bar a empreses d’altres sectors.
El curs és de 300 hores, de les 
quals 80 es faran en empreses. 
En aquest cas les preinscripci-
ons estaran obertes fins el mes 
de juliol.
A més de la formació de cada 
especialitat, tots els cursos in-
clouen 55 hores d’aprenentat-
ges transversals, que ajuden 
a reforçar la inserció laboral 
dels participants. Es tracta de 
sessions individuals i en grup 
per treballar l’educació emoci-
onal i les tècniques de recerca 
de feina. Tots els alumnes te-
nen l’oportunitat de fer entre 
80 i 100 hores de pràctiques 
en empreses. Un percentatge 
molt alt de les persones que 
han trobat feina en edicions 
anteriors ho han fet a l’em-
presa on han realitzat les pràc-
tiques.
Per a demanar més informació 
o preinscriure’s es pot trucar 
al 93 805 57 10 o bé presen-
tar-se a la recepció d’IG-Nova 
Ocupació, al carrer Lleida, 78, 
d’Igualada, de dilluns a diven-
dres de 9 a 16h. Es pot con-
sultar tota la informació dels 
cursos a l’espai de la regidoria 
Dinamització Econòmica del 
web www.igualada.cat.

Quatre nou cursos de formació ocupacional adaptats 
a les necessitats actuals de les empreses

cas, a l’hora de seleccionar els 
alumnes es tindrà en compte 
si els participants tenen una 
certa experiència o formació 
prèvia en tasques d’adminis-
tratiu. El curs s’impartirà en-
tre l’1 d’abril i el 15 de juliol a 
IG-Nova Ocupació, de dilluns 
a divendres de 9 a 14h. La for-
mació consta de 335 hores, de 
les quals 100 seran pràctiques, 
i les preinscripcions estaran 
obertes fins l’1 de març.

Especialista en neteja 
d’oficines i industrial
El darrer dels cursos que s’ofe-
reixen és el d’Especialista en 
Neteja d’Oficines i Industrial, 
que s’iniciarà el 16 de setem-



La setmana vinent, torna la Fira 
de l’Ensenyament a l’Escorxador
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E l dies 15 i 16 de febrer, 
Igualada acollirà per 
vuitè any consecu-

tiu la Fira de l’Ensenyament, 
promoguda enguany pel de-
partament de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada, que se celebrarà 
al recinte municipal de l’antic 
Escorxador. L’esdeveniment 
obrirà divendres, de 9:30 a 
14:30h, i dissabte, de 10 a 14h, 
amb l’entrada gratuïta per a 
tots els assistents.
Aquest any, després de la bona 
experiència de l’anterior edi-
ció, se seguirà comptant la 
col·laboració del departament 
d’Ensenyament del Consell 
Comarcal de l’Anoia, que faci-
litarà el transport als alumnes 
d’altres punts de la comar-
ca. Enguany ha augmentat 
el nombre de participants de 
fora d’Igualada i es preveu l’ar-
ribada de 697 alumnes d’altres 
municipis, pràcticament un 
centenar més que l’any passat. 
Ho faran procedents de Piera, 
Vallbona d’Anoia, Capellades, 
Calaf, Jorba i Vilanova del 
Camí.

Sessió d’acollida amb 
presentació virtual
Com a novetat destacable 
d’aquesta edició, els estudiants 
i visitants de la fira podran 
participar d’una sessió d’aco-
llida a través d’una presenta-
ció virtual de realitat augmen-
tada, que facilitarà informació 
útil pel futur acadèmic i pro-
fessional de les persones, així 
com d’informació del propi 
espai de la fira, per fer la visita 
més productiva. 
Aquesta modalitat d’acollida 
té un doble objectiu: rebre i 
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L a regidoria de Dina-
mització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Iguala-

da, en el marc de la Xarxa Anoia 
Emprèn i amb la col·laboració 
de l’àrea de Desenvolupament 
Econòmic de la Diputació de 
Barcelona i el programa Ca-
talunya Emprèn de la Gene-
ralitat, proposa en els propers 
mesos activitats formatives per 
l’acompanyament d’emprene-
dors i la consolidació i el crei-
xement d’empreses.
El primer taller de formació, 
Treballador autònom: informa’t 
de totes les obligacions i drets 
que tens, permetrà conèixer de 
forma global la figura de l’em-
presari individual o treballador 
autònom, des de totes les seves 
vessants. Entre els continguts 
que s’hi tractaran s’inclouen 
l’anàlisi de la figura de l’em-
presari individual i quins són 
els avantatges i inconvenients 
respecte altres formes jurídi-
ques, quines són les obligaci-
ons i els tràmits de constitució 
de l’autònom, la Llei de l’Esta-
tut del Treballador Autònom i 
altres normatives relacionades 
i quines són les seves principals 
novetats, quins són els princi-
pals ajuts, subvencions, bene-
ficis fiscals i bonificacions de 
la seguretat social i, finalment, 
pautes per a la formació i la 
gestió d’impagats. 
Aquesta activitat està adreçada 
principalment a persones em-
prenedores que no han iniciat 
l’activitat o bé persones que 
s’hagin donat d’alta recentment 
com a treballadors autònoms. 
La sessió anirà a càrrec de la 
Unió de Treballadors Autò-

informar les persones visitants 
i, alhora, donar a conèixer les 
noves tecnologies i les seves 
sortides professionals.
Una àmplia oferta d’estudis
A la fira s’hi podran trobar 
una trentena d’universitats i 
escoles, tant públiques com 
privades, que exposaran la 
seva oferta d’estudis superiors. 
En un altre dels espais de la 
fira, participaran tretze esco-
les i instituts, exposant la seva 
oferta formativa d’ensenya-
ments professionals i artístics 
reglats, cicles formatius de 
Grau Superior i de Grau Mitjà 
i Programes de Formació i In-
serció (PFIs).
També exposaran les seves 
possibilitats professionals, 
formatives i d’orientació labo-
ral els Mossos d’Esquadra, els 
Bombers de la Generalitat de 
Catalunya, els Agents Rurals, 
CEINA, el Grup Àuria, l’Ofici-
na Jove de l’Anoia i el Consell 
Comarcal de l’Anoia, així com 
la Xarxa Anoia Emprèn.

Orientació 
i assessorament
A la Fira de l’Ensenyament 
d’Igualada hi haurà el punt 
d’orientació personalitzada 
d’IG-Nova, amb professionals 
que resoldran dubtes sobre la 
presa de decisions i itineraris 
acadèmics.
També s’hi podrà trobar el 
Punt d’Informació Juvenil de 
l’equipament municipal La 
Kaserna, que oferirà dades 
de serveis d’interès per als es-
tudiants, com ara habitatge, 
mobilitat o beques, projectes 
de participació, possibilitats 
per a estudiar a l’estranger 
o quines activitats de temps 
lliure es poden completar per 
complementar amb els estu-
dis. I, a més, durant els dos 
dies es faran xerrades d’orien-
tació per assessorar els joves 
–divendres– i també les seves 
famílies –dissabte– a càrrec de 
la Diputació de Barcelona.
Es pot consultar més informa-
ció al web igualadajove.cat.

Tallers gratuïts per a 
nous autònoms i saber 
fer pressuposts

noms de Catalunya (CTAC). 
L’activitat formativa té una du-
rada total de sis hores i es rea-
litzarà el dies 19 i 26 de març 
de 9 a 12h.
La segona activitat, Com 
fer pressupostos per guanyar 
diners, té per objectiu aprendre 
a realitzar pressupostos de ven-
da dels productes o serveis per 
tal d’aconseguir beneficis. En el 
decurs de la sessió s’analitzarà 
com calcular els costos direc-
tes i costos d’estructura dels 
serveis o productes, com cal-
cular el marge brut comercial 
i el marge ponderat, com fixar 
el preu de venda de cada pro-
ducte o servei de forma indi-
vidual o general, com calcular 
el volum de facturació necessà-
ria per a cobrir tots els costos 
de l’empresa i, finalment, com 
realitzar els pressupostos dels 
productes o serveis imputant 
els costos. L’activitat està adre-
çada principalment a persones 
emprenedores que tinguin un 
projecte empresarial o que es-
tiguin començant la seva acti-
vitat i responsables d’empreses 
de recent creació que vulguin 
aprendre una metodologia per 
realitzar els pressupostos als 
seus clients. La sessió, que ani-
rà a càrrec de Lourdes Pérez, 
especialitzada en les àrees de 
Gestió Econòmica i Financera, 
Gestió Estratègica, Gestió de 
Compres i Direcció de Perso-
nes, es realitzarà el dia 9 d’abril 
de 9 a 13h.
Els tallers de formació són 
gratuïts i les places limitades. 
Es podrà consultar el progra-
ma complet dels cursos al web 
www.igualada.cat. Les inscrip-
cions es poden fer trucant al 93 
806 65 55.
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Ho fa a través dels pro-
grames Treball i For-
mació i Enfeina’t del 
Servei d’Ocupació de 

Catalunya en el que hi 
participen 18 municipis 

de la comarca

El Consell Comarcal contracta 55 anoiencs en situació d’atur

REDACCIÓ / LA VEU 

E l govern català ha 
acordat en la reunió 
del consell executiu el 

nomenament de la touenca 
Natàlia Mas com a nova secre-
tària de Finances Públiques de 
la Conselleria d’Economia i 
Hisenda, ha informat la Gene-
ralitat en un comunicat.
Mas és llicenciada en Admi-
nistració i Direcció d’Empre-
ses i en Comerç Internacional 
per la Universitat Pompeu Fa-
bra de Barcelona (UPF), té un 
màster en Economia Europea 
pel Col·legi Europa de Bruges 
(Bèlgica) i un màster de Po-
lítica Econòmica per la Uni-
versitat de Columbia (Estats 
Units).
Ha treballat i estudiat a la 
Xina, i el 2001 es va graduar 
en un postgrau en Llengua i 
Civilització Xinesa per l’Es-
cola d’Estudis d’Àsia Oriental 
(UPF).
Va ser directora d’Entorn Fi-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia donarà feina a 
55 anoiencs en situa-

ció d’atur, amb contractes de 
6 o 12 mesos, a través dels 
programes Treball i Forma-
ció i Enfeina’t del Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya. 
Aquests projectes tenen com a 
objectiu millorar l’ocupabilitat 
de les persones destinatàries 
facilitant-los competències 
professionals mitjançant ex-
periència laboral i formació 
en el primer cas, i facilitant la 
pràctica laboral i l’adquisició 
d’experiència a persones en 
situació d’atur mitjançant la 
seva contractació laboral en el 
segon.
A través del programa Tre-
ball i Formació l’ens comarcal 
comptarà amb 20 contractes 
(11 de 6 mesos i 9 de 12) de la 
línia PANP, adreçada a perso-
nes en risc de caure en situa-
ció d’atur de llarga durada, no 
perceptores de prestacions per 
desocupació i/o subsidi i pre-
ferent més grans de 45 anys; 
11 contractes (8 de 6 mesos i 3 
de 12) de la línia PRGC adre-
çat a persones destinatàries de 
la renda garantida de ciutada-
nia;  i 9 contractes de 12 mesos 
de la línia DONA pera dones 

en situació d’atur. 
Mitjançant aquest projecte el 
Consell Comarcal de l’Anoia 
rehabilitarà i promociona-
rà diversos espais verds de la 
comarca, que contribuiran a 
integrar les fronteres urbanes 
i periurbanes, millorant la vi-
sió de l’entorn urbà i facilitant 

les interconnexions dels ele-
ments físic, rural i natural de 
la comarca, aconseguint una 
comarca més humana i habi-
table.  També permetrà realçar 
els equipaments, les zones ver-
des i naturals que existeixen 
en la comarca, potenciant el 
manteniment i respecte dels 
ecosistemes existents. A més, 
les persones contractades fa-
ran tasques de recuperació i 
preservació de zones d’interès 
turístic i natural.  
Divuit municipis de la comar-
ca han participat en aquest 
programa: Cabrera d’Anoia, 
la Torre de Claramunt, Rubió, 
els Hostalets de Pierola, Mas-

quefa, la Pobla de Claramunt, 
Òdena, Vallbona d’Anoia, 
Carme, Capellades, Calaf, la 
Llacuna, Sant Martí de Tous, 
el Bruc, els Prats de Rei, Sant 
Martí Sesgueioles, Castellfollit 
de Riubregós i Castellolí. 
Pel que fa a l’Enfeina’t, el Con-
sell Comarcal podrà contrac-
tar 15 persones. Aquest pro-
grama s’adreça a persones en 
situació d’atur de llarga dura-
da, que estiguin inscrites a les 
oficines de Treball del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalu-
nya i que portin un mínim de 
12 mesos inscrites, continuats 
o no, dins d’un període de 18 
mesos. A través d’aquest pro-

grama el Consell posarà en 
marxa projectes comarcals en 
els àmbits de medi ambient, 
energies i sostenibilitat, man-
teniment urbà, i manteniment 
i reparació d’instal·lacions i 
habitatges.
Aquestes contractacions labo-
rals tindran una durada de 6 o 
12 mesos en funció del servei 
a desenvolupar. Les persones 
contractades tindran una per-
sona tècnica de referència que 
tindrà com a missió assolir 
una millor adaptació al lloc 
de treball i un reforç compe-
tencial durant la contractació 
laboral per al posterior retorn 
al mercat laboral.

Natàlia Mas torna al departament 
d’Economia de la Generalitat

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 24 de gener va 
tenir lloc la inaugura-
ció de les noves instal-

lacións de AXA Assegurances, 
a la Rambla General Vives, 23 
d’Igualada. 
Va tenir lloc una Master class 
en prevenció ginecològica 
a carrec del Dr. Xavier Gar-
cía-Parra Rodríguez, Llicen-
ciat en Medicina i Cirurgia 
per la Universitat Autònoma 

Inauguració de les 
noves instal·lacions 
d’AXA Assegurances

de Barcelona. Especialista en 
Ginecologia i Obstetrícia per 
l’institut Dexeus de Barcelona. 
Diploma Europeu d’endoscò-
pia Ginecològica per la Uni-
versitat de Clermont-Ferrand.  
AXA és una empresa multi-
nacional francesa, amb seu a 
París, dedicada a les assegu-
rances, la gestió d’inversions 
i d’altres serveis. Actualment 
és la primera marca assegura-
dora mundial, creixent el seu 
valor un 14% el 2016.

nancer en la Direcció de Ma-
croeconomia i Entorn Finan-
cer del Banc Sabadell i, entre 
el 2004 i el 2015, va treballar al 
Banc Central Europeu: primer 
com a economista en les di-
reccions generals d’Economia 
i d’Estadística i, des del 2010, 
com a experta en Estabilitat 
Financera en la direcció gene-
ral de Política Macropudenci-
al i Estabilitat Financera.
També va treballar com a 
consultora del Banc Mundial 
(2009) en la Unitat d’Assesso-
rament per a la captació d’in-

versió estrangera i durant la 
XI legislatura va ser directora 
d’Anàlisi Econòmica de la Ge-
neralitat.
Mas, que era secretària d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea 
al departament d’Acció Exte-
rior, Relacions Internacionals 
i Transparència, assumeix la 
secretaria de Finances Públi-
ques després de que el secre-
tari general del departament, 
Albert Castellanos, es fes càr-
rec de les funcions de la Secre-
taria de Finances Públiques el 
juny de 2018.



Renoven la direcció dels centres 
universitaris del Campus d’Igualada
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l teixit empresarial de 
la comarca és consci-
ent que cal un canvi 

de model i per això, a través 
de la UEA, des de l’any 2017, 
es treballa amb el projecte 
Anoia Circular, constituït per 
empreses de diversos sectors, 
experts ambientals, juntament 
amb el campus d’Igualada per 
apostar per la circularitat.
Un dels valors d’aquest grup 
de treball és el tàndem em-
presa-coneixement, i mitjan-
çant píndoles, tallers i sessi-
ons informatives i formatives 
s’ajuda, s’acompanya i s’as-
sessora a les empreses de la 
comarca sobre aquest model 
econòmic. En aquest sentit, 
“Eines i Oportunitats en Eco-
nomia Circular per les empre-
ses”, és un curs que s’organitza 
des de la UEA per tal de do-
nar a conèixer les estratègies, 
les possibilitats i les eines del 
model circular per empreses 
que volen maximitzar el seu 
negoci a partir de processos 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Facultat d’Infermeria 
i Fisioteràpia (FiF) i 
l’Escola Politècnica 

Superior (EPS) de la Univer-
sitat de Lledia (UdL) han re-
novat l’equip directiu. Com a 
resultat, Judith Roca, i Magda 
Valls, es posen, respectiva-
ment, al capdavant dels cen-
tres que imparteixen estudis 
al Campus Universitari Igua-
lada-UdL.
Magda Valls, professora de 
matemàtiques en les titulaci-
ons d’enginyeria informàtica, 
és la primera dona en ocupar 
aquest càrrec, i agafa el re-
lleu a Francesc Giné, direc-
tor de l’EPS des de 2011. En 
el seu equip de direcció s’hi 
troben persones estretament 
relacionades amb el Campus 
Igualada-UdL, com Anna Ba-
cardit (ajudant de direcció al 
Campus d’Igualada), o Grau 
Baquero (cap d’estudis de les 
titulacions d’enginyeria al 
campus igualadí).
Entre les prioritats de Valls 

per  als propers tres anys de 
mandant s’hi troba impul-
sar les titulacions engegades 
darrerament, com el Grau de 
Tècniques d’Interacció Digi-
tal i Computació del Campus 
d’Igualada.
Per la seva banda, la nova de-
gana de la FiF, Judith Roca, és 
professora de la UdL des de 
2013 i ha estat coordinadora 
de la titulació d’Infermeria, 
secretària acadèmica i, aquest 
últim curs, ha exercit com vi-
cedegana de la seva facultat 
al campus d’Igualada. Roca 
substitueix en el càrrec a Joan 
Blanco, que dirigia el deganat 

des del 2013. Tot i que en un 
principi hi havia tres perso-
nes que optaven al càrrec, fi-
nalment ha estat Judith Roca 
l’única candidata.
Interessada per la pedago-
gia i la innovació docent, 
les prioritats de la nova de-
gana passen per “treballar 
per l’excel·lència acadèmica, 
tot consolidant les titulaci-
ons que s’imparteixen tant a 
Lleida com a Igualada, així 
com aprofitar al màxim les 
possibilitats formatives que 
ofereix el centre de simula-
ció 4DHealth” de la capital 
de l’Anoia, explica.

Curs d’Economia 
Circular a la UEA

econòmicament viables i am-
bientalment sostenibles. El 
curs està adreçat a responsa-
bles dels departaments tècnics 
de medi ambient i control de 
qualitat, caps de fabricació i 
d’operacions, gerents i respon-
sables d’empresa.
El curs l’impartiran vuit for-
madors i formadores experts 
en enginyeria, economia cir-
cular i simbiosi industrial. 
Aquest curs compta amb el 
suport d’ICTA -Institut de Ci-
ència i Tecnologia Ambientals 
UAB-, Ecoembes, l’UNES-
CO-ESCI, la Universitat de 
Lleida i l’Agència de Residus 
de Catalunya.
Seran 7 sessions de 4h de du-
rada, i començarà el proper 
dijous dia 21 de febrer i fina-
litzarà el dijous 4 d’abril. La 
durada total és de 28 hores, 
i es farà els dijous de 17h a 
21h a la Unió Empresarial de 
l’Anoia. La inscripció es pot 
formalitzar a través del correu 
electrònic economiacircular@
uea.cat o al 938052292. Per a 
més informació: www.uea.cat

MEDI 
NATURAL

EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA

REFRIGERACIÓ I CLIMATITZACIÓ

ÉS HORA DE SER AMICS DE...

Igualada    93 804 5099    admin@friotex.com             Vic    93 889 0026     zonasol@zonasol.cat



22  |  IGUALADA Divendres, 8 de febrer de 2019

Encara no ha sortit el 
número premiat de 
“La Gran Panera 
d’Igualada Comerç”

Càritas, present en una trobada de 
les comunitats catòlica i musulmana

La Campanya de Nadal d’en-
guany consistia en el sorteig 
d’una Gran Panera que des 
del  dia 9 de desembre i fins 
al dia 1 de febrer ha estat ex-
posada al Carrer de l’Argent 
núm.10. El número premiat 
ha de coincidir amb el primer 
premi del sorteig del “Niño” 
del dia 6 de gener 2019. El 
número premiat és el 37.142. 
Igualada Comerç esperarà fins 
al pròxim dia 15 de febrer de 
2019 per poder fer  l’entrega 
del premi, en cas que surti el 
número premiat, si el premi 
queda desert l’entitat farà do-
nació de la Gran Panera a una 
entitat benèfica.

REDACCIÓ / LA VEU 

El divendres 1 de febrer 
unes 70 persones, van 
participar a la trobada 

interreligiosa per la Pau con-
vocada  per les comunitats ca-
tòlica i musulmana de la Con-
ca d’Òdena.
Aquesta trobada proposada 
per Càritas es va preparar i 
convocar per iniciar un espai 
comú de coneixement mutu, 
diàleg i respecte.  “Tots estem 
d’acord en que la religió no ha 
de ser tema de conflicte i se-
paració. Pensem que, al con-
trari, totes les religions tenen 
un fons i una finalitat sem-
blant tot i que l’expressió de la 
creença, les celebracions i les 
tradicions siguin diferents”, 
apunten des de Càritas.
“Vam trobar-nos per pregar 

Noves activitats 
culturals i infantils de 
l’associació de veïns del  
barri de Montserrat

L’Associació de Veïns del barri 
de Montserrat ha preparat no-
ves activitats per als propers 
dies. Són les següents:
- Visita guiada de l’exposició 
Velázquez i el Segle d’Or. 23 de 
febrer a les 11 hores, al Caixa 
Forum de Barcelona.
Una selecció de quadres re-
lacionats amb Velázquez, les 
col·leccions reials espanyoles 
i la pintura espanyola del Se-
gle d’Or. Aforament màxim 30 
persones. Mes informació en 
l’associació els dijous de 19 a 
21 hores o al telèfon 623 153 
532 de dilluns a dijous de 19 a 
21 hores.
- Taller de conta-contes “Chiki 
Barri”. Dies 21 de febrer, 7 i 28 
de març, 11 d’Abril, 2 i 30 de 
Maig. Al carrer Pau Muntades 
81 Igualada, de 18,30 a 20 ho-
res. Les nenes i els nens de 5 a 
10 anys seran els protagonistes 
de l’activitat. 
Tindran la capacitat de par-
ticipar només com a espec-
tadors, però si ho desitgen, 
poden ser els creadors del 
conte o història que es vagi a 
fer, aportant les seves idees i 
realitzant el seu conte, per al 
final editar-ho i guardar-ho. 
També es faran lectures te-
atralizadas del conte creat, 
participant les nenes i els 
nens que ho desitgin. Accés 
obert a tots els nens. 

Jove Cambra 
d’Igualada, a la 
presentació de la nova 
JCI de les Terres 
de l’Ebre

El dissabte 2 de Febrer la past 
presidenta Míriam Valencia, 
la presidenta 2019  Rebe-
ca Álamo i els júniors Xènia 
Castellort, Magí Senserrich i 
Enric Grima van assistir  tots 
junts la Presentació de la nova 
Jove Cambra Terres de l’ Ebre  
a “lo Racó del Mitg” Terres de 
l’Ebre organtizada per la presi-
denta de l’ entitat de Terres de 
l’ Ebre Georgina Sérvulo. 
Durant la nit la presidenta de 
JCI Terres de l’Ebre va agrair 
especialment a Magí Senser-
rich i Xènia Pedragosa l’ajuda 
en la constitució de la nova 
OLM. També es va assistir a 
la presentació del llibre “Dona 
Poesia” entre altres activitats 
com el recital de Pili Cugat i 
la música de Carlos Truppian.

per la Pau per què és un tema 
que totes les religions tracten, 
malgrat que en molts moments 
històrics s’hagin fet guerres en 
nom d’elles. Ho hem fet en la 
setmana de l’aniversari de la 
mort de Mahatma Gandhi, dia 

que se celebra la jornada de la 
Pau a les escoles.
Esperem continuar aquest 
camí, amb el desig de poder 
trobar-nos amb altres comu-
nitats presents a la nostra co-
marca”.

140 persones van participar en 
el sopar solidari de Mans Unides

REDACCIÓ / LA VEU 

D issabte el grup de 
Mans Unides va 
portar a terme el 

tradicional sopar solidari.  
Un es 140 persones van gau-
dir d’una nit de germanor i 
solidaritat.  El germà Marista  
Miquel Cubeles va compartir 
amb els assistents les seves 
experiències des de Sidón  

(Liban) un testimoni molt 
ric i colpidor. Des d’aquí li 
donen les gràcies i l’encorat-
gen a seguir treballant pels 
més pobres i desafavorits de 
la terra.  També donen les 
gràcies a tots els que heu fet 
possible que un any es pugui 
dur  a terme el nostre sopar 
solidari.
Aquest divendres dia 8 és el 
dia del “dejuni voluntari” de 

Mans Unides  i diumenge dia 
10  tots els qui vulgueu col-
laborar amb l’entitat,  ho po-
dreu fer a les parròquies de 
la ciutat on es farà la col·lec-
ta per Mans Unides.  També 
si voleu podeu fer-vos socis 
a través de la web de Mans 
Unides.   Totes els diners de 
l’entitat és destinen a finan-
çar projectes  als països més 
desfavorits.   

Marcel Mauri, ahir a 
l’assamblea d’Òmnium 
Cultural Anoia

Marcel Mauri i Marina Llan-
sana van presentar ahir, tanca-
da la nostra edició, la campa-
nya “Judici a la Democràcia” 
a la clausura de l’Assemblea 
d’Òmnium Anoia, a l’Ateneu. 
L’Assemblea va renovar parci-
alment la Junta de l’entitat i va 
presentar el pla de treball per 
aquest 2019. 
Posteriorment, Marcel Mauri 
de los Rios i Marina Llansana, 
vicepresident i visepresidenta 
d’Òmnium Cultural, conver-
saren, en un acte obert a tot-
hom, sobre la campanya “Ju-
dici a la Democràcia”.
Aquesta campanya, engegada 
fa quinze dies en un acte mul-
titudinari al Castell de Monju-
ïc, vol denunciar el judici de 
la vergonya, on Òmnium acu-
sarà l’Estat de vulnerar drets 
fonamentals, com la llibertat 
d’expressió o els drets de ma-
nifestació i de reunió. Al final 
de la intervenció hi va haver 
un torn obert de paraules.  



Dimecres, presentació 
de la Jornada 
Gastronòmica Plantes 
Oblidades

Centenars de joves van participar a la tercera 
edició de l’Anoia Tast-Tech
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El dimecres dia 13 de febrer 
tindrà lloc la presentació ofi-
cial del programa de la 4a 
Jornada Gastronòmica de 
les Plantes Oblidades, el 13 
d’abril, i l’obertura d’inscrip-
cions. L’acte es durà a terme a 
les 19:30h a “Les Cotxeres dels 
Moixiganguers” (Plaça de Ca-
talunya).
L’acte constarà d’un tast de 
10 productes silvestres mit-
jançant el qual serà possible 
submergir-se en els diferents 
blocs d’activitats que confor-
men el programa d’enguany 
i descobrir perquè és impor-
tant posar en valor les Plan-
tes Oblidades. Tothom qui ho 
desitgi podrà assistir-hi lliura-
ment.  També es durà a terme 
la presentació del programa 
previst per aquesta quarta edi-
ció, que consta de més de 90 
propostes d’activitats. També 
s’hi presentarà el cartell ofici-
al, i s’obriran les inscripcions 
al públic per aquelles activitats 
que així ho requereixin. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Anoia Tast-Tech 
d’aquesta edició pre-
sentava moltes nove-

tats. Per una banda, el canvi 
de dates en moure’l de l’oc-
tubre cap al gener per facili-
tar que les escoles poguessin 
presentar una mostra de les 
activitats tecnològiques que 
estan desenvolupant durant 
el  curs acadèmic, objectiu que 
era difícil d’assolir en el mes 
d’octubre quan el curs acadè-
mic tot just acaba d’iniciar. 
Per altra banda, la incorpora-
ció de dues noves activitats el 
divendres: Anoiada i xerrada 
tecnològica.
Èxit rotund a la primera edi-
ció de l’Anoiada, organitzada 
pel Centre de Recursos Peda-
gògics de l’Anoia que, durant 
el matí del divendres, va aple-
gar un total de 732 alumnes 
procedents d’11 centres de 
Secundària  de la comarca que 
van participar en una gimcana 
tecnològica.
Molta participació també, al 

voltant de 80 persones, a la 
xerrada “El món dels vide-
ojocs”, organitzada pel grup 
IGD Tech&Drinks al Local del 
Barri de Xauxa, amb la parti-
cipació de diversos ponents 
d’empreses el sector.
Pel que fa a la matinal del 
dissabte al Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia, l’oferta va ser clara-
ment superior a edicions 
passades. La mostra oferia 15 
tallers amb un total de 39 ses-
sions de 45 minuts de durada, 
la conferència “Instròniks, 
makers a l’aula: Com utilitzar 
la tecnologia d’una manera ar-
tística i creativa”,  espais amb  
demostració de les activitats 
tecnològiques que es duen 
a terme en 10 escoles de la 
comarca, espai amb demos-
tració de material educatiu 
tecnològic desenvolupat per 
una empresa de la comarca i 
una mostra d’aplicació de la 
tecnologia actual per reviure 
experiències passades (mà-
quina recreativa per reviure 
la màgia dels videojocs dels 

anys 80 i 90). I, com en pas-
sades edicions, al final del 
matí una subhasta d’obsequis 
d’empreses TIC de la comarca 
entre els assistents que havi-
en d’haver aconseguit punts 
a partir de la participació en 
tallers i descoberta de les ac-
tivitats de la mostra.
L’oferta deuria ser atractiva, 
ja que els tallers van tenir una 
ocupació mitjana del 82,1% 
(276 inscripcions per 336 

places disponibles) amb 200 
joves entre 3 i 14 anys, al-
guns dels quals van aprofitar 
per fer més d’un taller i amb 
alguns tallers plens de gom a 
gom.  L’espai de demostració 
d’escoles i empreses va es-
tar concorregut durant tot el 
matí. A mig matí, moment àl-
gid, el recinte estava ple amb 
300 persones i l’afluència de 
visitants a la matinal va ser 
d’unes 600 persones.

els tallers d’

OPCINATURA
ESPECIALISTES EN ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA, 
HERBODIETÈTICA I COSMÈTICA CERTIFICADA ECO

11.00h a 13.00h - taller
La menopausa:
alimentació i gestió
emocional
Pot ser la menopausa una 
etapa de plenitud? Sens 
dubte, sí!

La menopausa no és una La menopausa no és una 
etapa en la que s’acceleri 
l’envelliment. Només 
s’accelera si la nutrició i 
algunes rutines no són 
adequades. 

preu: 5

23 de febrer19.30h a 21.00h
xerrada

Osteoporosis i
salut òssia
Sents que les teves mans no 
tenen força ni per obrir una 
ampolla d’aigua?

T’explicarem l’origen del dolor i 
desgast ossi, com 
remineralitzar-te i guanyar 
qualitat de vida de nou.

Cansat d'esmorzar sempre el mateix?

Vols millorar el teu esmorzar però et falten 
idees?

Vine i prepararem algunes alternatives al típic 
esmorzar i aprendràs com ha de ser per 
començar el dia amb energia.

preu: 5

13 de febrer

19.30h a 21.00h
xerrada

Esmorzars
saludables

preu: 5

27 de febrer

C/ Pierola, 5 - IGUALADA (davant església de la Sagrada Família) ·  Tel. 93 805 59 18
botiga@opcinatura.com ·  w w w . o p c i n a t u r a . c o m

botiga
autoservei

opcinatura

la teva opció, natural!

Els productes ecològics es produeixen sense pesticides ni adobs de síntesi química.

Inscripcions a les xerrades i tallers a la botiga. Places limitades.
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Què en pensen els joves de 
la comarca sobre el capi-
talisme i el consumisme? 
I sobre les religions? Què 

els sembla el feminisme? Aquests 
seran alguns dels temes que, des de 
La Veu de l’Anoia, anirem a parlar 
amb els alumnes de diversos insti-
tuts de la comarca. En aquest espai 
els joves donaran la seva opinió so-
bre la temàtica que correspongui en 
cadascun del programes.
Aquesta primera edició, amb alum-
nes de l’Institut Joan Mercader com 
a protagonistes, parlem de consu-
misme i capitalisme i aquestes són 
algunes de les reflexions que han 
aportat. Primer parlem amb un 
grup format per la Fiona, la Judit, el 
Maure, la Carla, l’Antonio i la Nora. 
Aquestes són algunes de les seves 
respostes.

És possible que en un futur ja no 
haguem de pagar amb monedes i 
bitllets
Actualment encara és molt habitual 
pagar les coses amb monedes o bit-
llets, però és molt possible que en 
menys del que pensem això ja no 
sigui així. Això pensa la Carla i tam-
bé altres companys, que s’imaginen 
un futur en què ja no serà necessari 
anar a buscar diners al banc i que la 
gran majoria d’operacions es podran 
fer a través de les aplicacions mòbils 
i Internet. “Acabarem pagant i tra-
ient diners (si és necessari) amb la 
nostra empremta dactilar”, afegeix la 
Fiona.

La importància de les xarxes soci-
als: el creixement d’Instagram i el 
declivi de Facebook
Menjars, paisatges, vestits, estones 
amb els amics, la parella o les nits 
de festa. Aquestes són algunes de les 
coses que pengen alguns d’aquests 
joves. “Els meus pares sempre m’han 
dit que sigui conscient que tot el que 
pengi siguin coses que ells també 
podrien veure, així que no tinc cap 
por de penjar coses que d’aquí uns 
anys me’n pugui penedir”, afegeix la 
Fiona. En canvi la Judit explica que 
es va adonar que les xarxes socials li 
feien perdre molt temps i per això 

ara les ha deixat una mica de ban-
da, “tot i que no visc en una cova”, 
matisa.

S’han d’establir horaris a l’hora de 
jugar a videojocs?
“No es tracta de fer-se un horari, 
sinó que l’important és saber con-
trolar i jugar quan pots fer-ho. A 
vegades seran més hores i d’altres en 
seran menys”. 

La importància de la imatge i la 
moda 
“Sí que s’ha de donar importància 
a la imatge, és una primera mostra 
d’allò que tu sents i creus que et re-
presenta”, explica la Nora, que afe-
geix que “dit això, cadascú és lliure 
de vestir de la manera que li vingui 
de gust”. Precisament això és pel 
que aposta el Maure. Ell acostuma 
a apostar sempre per vestir de color 
negre i amb roba més aviat barata 
i “si a l’altra gent no li agrada, a mi 
m’importa ben poc”, acaba. I el ma-
teix pensa l’Antonio, que acaba con-
fessant que ells fins i tot ha anat al-
guna vegada amb pijama pel carrer.

Després de debatre una estona al 
vestíbul de l’Institut amb el primer 
grup, passem a una de les aules amb 
un segon grup, format per la Lion, 
l’Allison, l’Arnau, la Txell, l’Aina, la 
Clàudia i el Pau.

Us podeu permetre comprar objec-
tes de “luxe”?
“No m’ho miro per si és de luxe o 
no, però sí que és veritat que pre-
fereixo gastar-me 60 euros en uns 
pantalons i que em durin força 
temps que no pas gastar-me’n 20 
i que n’hagi de comprar dos cada 
temporada”, opina l’Aina.
L’Arnau és dels que pensa que com-
prar objectes cars és per voler de-
mostrar que tens els diners per 
comprar-ho, però que al final, “una 
dessuadora, per exemple, ha de ser-
vir per abrigar-te”.

MIRA TOTA 
L’ENTREVISTA A:

“Els meus pares 
sempre m’han 
dit que sigui 

conscient que 
tot el que pengi 

siguin coses 
que ells també 
podrien veure, 

així que no tinc 
cap por de penjar 

coses de les 
quals em pugui 

penedir”

Antoni DeFebrer
Presentador d’Els Joves 

tenim Veu

L’Institut Joan Merca-
der és un Institut pú-
blic que es va inaugu-
rar el curs 1993-1994, 
fruit de la fusió entre 
dos centres de secun-
dària: IES  Igualada i 
IFP Escola d’Adoberia. 
S’hi imparteixen clas-
ses d’ESO i Batxillerat

Col.labora:

Patrocina:

Institut Joan 
Mercader
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Privacitat a la xarxa
La Clàudia, que no té Instagram i 
ja no fa servir Facebook, és de les 
que pensa que molts nens i nenes 
no són prou conscients que allò que 
publiquen a les xarxes socials. Ella 
però, no troba necessari Instagram 
i Facebook a la seva vida.
La Lion sí que té Instagram però el 
fa servir com a eina de difusió d’una 
de les seves passions, la fotografia. 
Així doncs, aquesta xarxa social li 
permet difondre fotos que segu-
rament anys enrere li hauria estat 
molt més difícil de donar a conèi-
xer.

Alguns encara escriuen amb paper 
i boli  
La Txell és de les que fa servir poc 
el mòbil. “A mi m’encanta escriu-
re a mà, per exemple. O soc de les 
que em desperta un despertador 
random”. I afegeix, “veig que s’està 
perdent molt el parlar cara a cara, i 
això em fa força llàstima”.

La dependència del mòbil
Aquí algunes de les posicions són 
força allunyades. Mentre l’Arnau ex-
plica que ell té bàsicament el mòbil 
per escoltar música, l’Allison sí que 
explica que ella ha d’estar pendent 
constantment de què publica la gent 
a Instagram, poder publicar ella, si 
algú li ha escrit un missatge, etc.

Acabarà petant la bombolla del ca-
pitalisme?

“Jo crec que acabarà molt malament, 
abusaran tant de les nostres dades 
que la gent es revolucionarà i petarà 
tot”, explica amb contundència l’Ar-
nau. “La gent es va cremant molt”, 
afegeix la Lion.
I en Pau, callat fins aleshores, acaba 
de manera apassionada, “el capitalis-
me és bastant complicat, perquè com 
un tipus de concepció religiosa en 
què busca perpetuar-se, expandir-se 
i en el seu procés li és igual si des-
trueix mig planeta. És per això que 
sembla impossible fer-lo caure”. 

“El capitalisme 
té un tipus 

de concepció 
religiosa en què 

busca perpetuar-
se i expandir-
se i en el seu 

procés li és igual 
si destrueix mig 

planeta”

“Preferixo gastar-
me 60 euros en 
uns pantalons 
que em durin 

força temps que 
no gastar-me’n 20 
i que me n’hagi de 
comprar dos cada 

temporada”
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MONTBUI / LA VEU 

Aquest divendres es 
durà a terme al Cen-
tre Cívic i Cultural La 

Vinícola la dotzena Marató 
de Sang de Montbui, activi-
tat organitzada pel Banc de 
Sang i Teixits, amb el suport 
de l’Ajuntament de Montbui 
i l’Associació de Donants de 
Sang de l’Anoia (ADSA). La 
Marató començarà a les 10 del 
matí i finalitzarà a les nou del 
vespre.
L’objectiu dels organitzadors 
per a aquesta edició és apro-
par-se a la xifra de 200 donaci-
ons. Tant els centres educatius 
de Montbui com el teixit asso-
ciatiu i comercial del municipi 
s’implicaran en aquesta activi-
tat, que enguany ha posat es-
pecial rellevància en el paper 
dels “sangfluencers”, o aquelles 
persones que poden ajudar 
a donar valor al que significa 
l’acció de donar sang. Durant 
els dies previs a la Marató de 
Sang les xarxes socials han 
bullit amb la promoció de l’ac-
tivitat, que es realitza en ple 
hivern, en un dels moments 

de l’any amb més necessitats 
de bosses de sang als hospitals 
catalans.
Per dotzena edició, i amb l’ob-
jectiu de mantenir l’autosufici-
ència, el Banc de Sang i Teixits, 
torna a portar fins a Montbui 
una Marató de Donació de 
Sang que edició rere edició és 
un clam i una demostració de 
solidaritat per part dels mont-
buiencs i montbuienques, i 
també d’altres ciutadans de la 
Conca d’Òdena que hi parti-
cipen.
Des de l’organització es con-
fia continuar fidelitzant els 
donants d’anteriors edicions i 
també aconseguir la implica-
ció dels més joves, afavorint 
l’augment de persones que 
donen sang per primer cop. 
Aquesta és una de les carac-
terístiques més destacables de 
les darreres edicions celebra-
des, i enguany es vol mantenir 
aquesta bona xifra de nous 
donants.
Cal remarcar que per quart 
any consecutiu la Marató de 
Sang es durà a terme en dia la-
borable. Serà la segona ocasió 
que aquesta festa de la solida-

Avui divendres, 12a Marató de sang a Montbui

ritat es realitzi en un diven-
dres (les anteriors dues ocasi-
ons havien estat en un dijous).
Des del Banc de Sang i Teixits 
recorden que pot donar sang 
qualsevol persona que tingui 
bona salut i que tingui més de 
18 anys, pesi 50 quilos o més i, 
en el cas de ser dona, no estar 
embarassada. Per donar sang 

no cal estar en dejú. 
De cada donació se’n benefi-
cien com a mínim tres perso-
nes, ja que se n’obté concen-
trats d’hematies, plaquetes 
i plasma. Es pot donar sang 
més d’una vegada a l’any. En 
concret, les dones poden do-
nar-ne tres vegades i els ho-
mes en quatre ocasions.

Cal recordar que el passat 
dilluns 28 de gener va tenir 
lloc la presentació de la 12ª 
Marató de Sang de Montbui 
en un acte que va comptar 
amb la presència de l’Alcalde 
montbuienc Teo Romero i de 
la coordinadora del Banc de 
Sang a la Catalunya Central 
Marta Hernàndez.

MONTBUI / LA VEU 

El projecte de reforma 
de la Plaça del Pi serà 
una realitat abans de 

l’estiu. Actualment s’estan 
tancant els darrers serrells 
administratius i, si es com-
pleixen els terminis previstos, 
les obres de la remodelació 
d’aquesta característica plaça 
del barri del Pi començaran 
durant les properes setmanes.
La proposta de reforma de la 
plaça del Pi inclou l’elimina-
ció de l’arbrat actual, també 
la creació d’una plataforma 
única pel conjunt de l’espai, 
la renovació del paviment, 
l’adequació dels espais d’esta-
da, la millora en l’accessibili-
tat i seguretat dels vianants, 
entre d’altres aspectes. Tam-
bé s’aconseguirà una millora 
de la xarxa d’instal·lacions 
existents d’aigua i clavegue-
ram, així com la incorporació 
de nova vegetació i mobilia-
ri urbà per tal de millorar la 
qualitat dels espais d’estada.
Com explica l’Alcalde mont-
buienc Teo Romero “la nova 
Plaça del Pi és un projecte 

necessari i reivindicat al barri 
del Pi. Es tracta de la reno-
vació d’un espai emblemàtic, 
on el creixement d’arrels de 
pins estava fent malbé en al-
guns casos en mateix carrer i 
el clavegueram. Confiem te-
nir el projecte finalitzat pels 
volts de l’estiu i vull destacar 
que aquest projecte ha tingut 
un important consens amb el 
veïnatge del barri, amb qui 
ens hem reunit en diferents 
ocasions per concretar al 
màxim l’actuació” . Precisa-

Abans de l’estiu serà una realitat la 
nova “Plaça del pi”

ment un dels punts destacats 
d’aquest projecte és el canvi 
dels pins que tradicionalment 
han presidit aquest espai per 
tres aurons blancs, uns arbres 
de fulla caduca que a l’estiu 
donaran ombra i a l’hivern 
afavoriran el pas de la llum. 
La nova plaça del Pi estarà 
il·luminada amb llums LED 
d’intensitat ajustable i també 
s’aconseguirà una millora no-
table del mobiliari urbà per 
afavorir la comoditat dels es-
pais públics d’estada. 

MONTBUI / LA VEU 

Una desena de per-
sones va participar 
aquest dimarts a la 

primera de les dues sessions 
del Curs per aprendre a uti-
litzar els telèfons intel·ligents 
(“smartphones”) per a per-
sones més grans de 55 anys, 
que organitza la Biblioteca 

Mont-Àgora. La primera ses-
sió va ser introductòria a les 
funcions que poden desen-
volupar aquests telèfons mò-
bils. L’activitat va a càrrec de 
personal tècnic de la Funda-
ció Pere Tarrés i de Vodafo-
ne. La segona i darrera sessió 
d’aquest curs tindrà lloc el 
proper dimarts 12 de febrer a 
partir de les 4 de la tarda.

Curs sobre telèfons 
intel·ligents per a 
persones grans
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MONTBUI / LA VEU 

El passat divendres 1 de 
febrer, el diputat Ga-
briel Rufián, acompa-

nyat de la també diputada,
l’anoienca Carolina Telechea, 
va visitar diversos municipis 
de la comarca, un dels quals 
Santa
Margarida de Montbui, en 
un acte a La Vinícola, per a 
presentar la candidata d’Es-
querra a aquest municipi, 
Isabel Guerrero. 
Així, més de 150 persones 
varen poder escoltar els dos 
diputats, juntament amb 
l’alcaldable montbuienca. 
Telechea va obrir l’acte pre-
sentant a Guerrero, amb qui 
va coincidir diversos anys al 
mateix ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui, i de 
qui va elogiar la seva forma 

de treballar, la constància i 
les seves qualitats humanes. 
D’altra banda, Guerrero va 
agrair a tots els presents que 

Gabriel Rufián omple La Vinícola en la presentació 
d’Isabel Guerrero com alcaldable per ERC a Montbui

l’acompanyessin en la seva 
presentació com a candidata, 
i també va presentar part del 
seu equip, que l’acompanya-

618 64 19 10 (Toni)
661 27 54 11 (Paco)

pinturascledera@gmail.com

Mestre Haira. Vident, mèdium de naixement, 
amb poders naturals i molta experiència. 

Li ajudarà a solucionar tot tipus de problemes
 i di�cultats per difícils que siguin.

RESULTATS, RAPIDESA I EFICÀCIA 100% GARANTITS
·Recuperar la parella ·Sort en els negocis ·Salut

·Impotència ·Mal d’ull ·Problemes familiars
Treball a distància Tel. 675 39 25 32

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Després de diversos 
intents frustrats, el 
ple de Vilanova del 

Camí podrà aprovar, final-
ment, la creació de la zona 
comercial del PMUr3. En una 
roda de premsa que s’ha fet 
aquest dijous, el grup de Vi-
lanova365, a través de Vanesa 
González ha anunciat que do-
naran suport al projecte, des-
prés d’haver-se reunit, “com 
un exercici de responsabi-
litat” amb el seu promotor 
i haver pogut conèixer una 
informació que segons diuen, 
no havien pogut aconseguir 
per part de l’Ajuntament. 
“Ara, després de conèixer tots 
els detalls tècnics, hem deci-
dit desbloquejar el projecte”, 
explicava la cap de llista de 
Vilanova365.
La zona comercial del PMUr3 
està previst que s’ubiqui a la 
zona on hi ha l’Escorpia, 
a l’entrada de Vilanova del 
Camí arribant des d’Igualada, 
i està previst traslladar-hi el 
Mercadona que actualment 
està a Can Papasseit, ampli-
ant-lo i augmentant-ne els 
llocs de treball en una desena. 
A més, el projecte també con-
templa la construcció de nous 
habitatges de lloguer social.
En la roda de premsa, Vanesa 
González ha criticat “les dis-
putes i enfrontaments entre 
l’equip de govern, que han 
parat aquest projecte durant 
més d’un any”, a més de re-
calcar que l’oposició ha es-
tat completament aïllada del 
tema. De fet, dos dels partits 
de govern, Vilanova Alter-
nativa i Independents per 
Vilanova, grups que formen 
part del govern vilanoví, no 

estaven massa convençuts 
del projecte en el ple que es 
va suspendre el passat mes 
de novembre quan s’anava a 
aprovar el projecte.
Cal recordar, que tot i que 

actualment Vilanova365 està 
a l’oposició, va ser Vanesa 
González qui va proposar el 
projecte inicialment, abans 
d’haver de deixar l’alcaldia 
per la moció de censura que 

Vilanova365 permetrà que tiri endavant la creació 
de la zona comercial del PMUr3

va presentar l’actual equip de 
govern. No està del tot clar si 
el projecte s’acabarà aprovant 
ara o s’esperarà a que es cele-
brin les eleccions municipals 
el proper mes de maig.

L’alcaldessa Noemí Truchar-
te convoca dues assembles 
ciutadanes per explicar el 
projecte
L’alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Noemí Trucharte, ex-
plicava ahir  a Ràdio Nova la 
intenció de convocar aquest 
mateix mes de febrer dues 
assemblees veïnals per expli-
car en detall el Projecte de 
Millora Urbana PMUr3. “Vo-
lem explicar el projecte a la 
ciutadania per tal que puguin 
conèixer de primera mà de 
què estem parlant i què sig-
nifica per Vilanova del Camí 
que es pugui desenvolupar o 
no el sector. Crec que el pro-
jecte és de vital importància 
per al municipi, per a la cre-
ació d’ocupació i per a la di-
namització comercial d’una 
zona que ara mateix ocupen 
camps de conreu” explicava 
Trucharte.

rà durant els propers 4 anys. 
Un equip jove, renovat i amb 
ganes de canviar el municipi. 
Finalment, Rufián va tan-
car l’acte, no sense oblidar 
l’actualitat política catalana, 
amb un judici imminent cap 
als presos polítics, i recla-
mant que tots els republicans 
defensin la democràcia i els 
seus drets. L’acte va acabar 
amb un refrigeri a la matei-
xa Vinícola, on es va poder 
conversar distesament amb 
els diputats. 

Tot i que ara és a l’opo-
sició, va ser Vanesa 

Gonzalez qui va propo-
sar el projecte inicial-
ment, abans de deixar 

l’alcaldia
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí ha tret a 
licitació l’obra d’urba-

nització de l’exterior de Can 
Muscons amb un pressupost 
de 149.000 €. El termini per 
presentar propostes acaba el 
18 de febrer a les 14:00 h. Tro-
bareu tota la informació sobre 
la licitació al perfil del con-
tractant del web municipal 
www.vilanovadelcami.cat.
Can Muscons, és una masia 
que data del segle XVIII, i des 
de l’Ajuntament s’ha decidit 
traslladar-hi el servei de Jo-
ventut. Per això han encetat 
diferents obres de millora que 
inclouen tant l’adequació de 
l’espai interior com la urba-
nització exterior de la masia.
La tria de Can Muscons com 
la seu de Joventut compta 
amb el vist-i-plau dels joves 
del municipi que a través 
d’enquestes al PIDCES han 
valorat positivament aquesta 
ubicació.
La regidora de Joventut Eva 
Vadillo assegura que amb 
la creació d’aquest espai, es 
dona compliment a un dels 
compromisos del Pla Local 
de Joventut.
 
La urbanització exterior 
inclou l’adequació dels ac-
cessos i la il·luminació de la 

zona
Aquesta urbanització exte-
rior és una actuació impor-
tant que permetrà adequar els 
accessos a l’equipament així 
com dotar de la il·luminació 
pertinent tota la zona.
Les obres inclouen l’acaba-
ment de l’accés lateral on està 
previst construir una esca-
la i una rampa per afavorir 
l’accessibilitat a l’equipament 
municipal. També s’han con-
templat les voreres i la Il·lu-
minació des de Can Muscons 
a la zona esportiva així com 
el tancament perimetral de la 

finca amb un mur de maço-
neria i tanca metàl·lica com la 
que ja hi ha instal·lada. Així 
mateix es preveu el canvi de 
paviment de fusta de la ter-
rassa.
 
Can Muscons serà la seu 
dels joves que gaudiran de 
diferents serveis: estudi as-
sistit, zona de jocs i chillout, 
espai TIC i playstation, cui-
na i sala polivalent
Pel que fa a l’interior, l’ade-
quació dels espais s’ha fet en 
dues fases. Durant la primera 
fase, que es va fer l’any passat, 

Es liciten les obres de la urbanització exterior 
de Can Muscons que serà la seu dels joves vilanovins 

es van delimitar els espais per 
dotar l’equipament d’una aula 
per portar a terme el servei 
d’Estudi Assistit que s’ofereix 
des de la regidoria de Joventut 
des de fa uns anys. Així ma-
teix, es va fer arribar a l’edifici 
la connexió a internet, ja que 
es disposarà d’un espai equi-
pat amb 5 ordinadors, perquè 
els joves puguin fer-ne ús.
Durant la segona fase, que 
s’està portant a terme en 
aquests moments, s’inclou la 
instal·lació del mobiliari de 
les aules i els espais comuns 
com taules i cadires, sofàs per 

a la zona de chillout, pissar-
res, projector, i pantalla me-
cànica.
També s’han previst en aques-
ta fase l’adquisició dels jocs 
que es distribuiran en dife-
rents sales: futbolí, billar, tau-
la de tennis taula, playstation, 
així com un seguit d’ordina-
dors que es podran utilitzar 
de manera lliure, però sota 
supervisió del dinamitzador 
de joventut.
La masia també estarà equi-
pada amb una cuina on s’hi 
podran fer diferents activitats 
i tallers i una sala polivalent 
on s’hi podran desenvolupar 
activitats diverses com tallers 
i xerrades. La sala polivalent 
també funcionarà com a es-
pai de reunió i fins i tot, ex-
plica la regidora Eva Vadillo, 
com a punt de trobada per a 
entitats juvenils.
La part de la terrassa també 
oferirà usos polivalents. Va-
dillo explica que està previst 
instal·lar cistelles de bàsquet 
en una part i a l’altra una 
zona amb taules, cadires i pa-
ra-sols.
Eva Vadillo, creu que el nou 
equipament serà una millora 
substancial, ja que dotarà als 
joves d’un espai de referència 
propi per accedir, informar-se 
i iniciar aquells tràmits i pas-
sos que els pertoquen en el 
seu trànsit a la vida adulta.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La Unión Cultural Ex-
tremeña Anoia ha vis-
cut un cap de setmana 

d’intensa activitat. Dissabte 
van celebrar la Festa de les 
Candeles a l’església de l’Es-
pelt d’Òdena i diumenge una 
nova edició del Concurs de 
Plats Cuinats que va sumar 
un nou èxit de participació.
 
Emotiu record per a Sal-

vador Rius en el marc de la 
Festa de les Candeles
L’església de l’Espelt d’Òde-
na va acollir aquest dissabte 
la festa de les Candeles, una 
festa extremenya que va en-
cetar-se amb la celebració li-
túrgica  amenitzada pels cors 
i danses de la Unión Cultural 
Extremenya Anoia. L’esglé-
sia odenenca, explica Keta 
Borrega, Relacions Públiques 
de l’entitat, va quedar peti-
ta davant el nombrós públic 

que s’hi va aplegar. I és que 
enguany la festa de Les Can-
deles va oferir un record per 
a Salvador Rius, professor de 
dansa durant molts anys a la 
casa extremenya i que va tras-
passar fa uns mesos. El presi-
dent de l’entitat, David Bor-
rega, va dedicar-li un sentit 
homenatge que va emocionar 
familiars i amics.  
La festa va acabar amb el re-
partiment de les tradicionals 
rosquillas, els dolços típics 

extremenys, que van endolcir 
la tarda als assistents.
Keta Borrega: “La gent que 
participa en aquest concurs, 
assegura Borrega, hi posa el 
cor, no ho fan per guanyar”
L’endemà diumenge, els actes 
de la UCE van continuar amb 
el Concurs de Plats Cuinats, 
que novament va ser un èxit 
de participació. 36 receptes, 
de les quals 12 eren postres, 
van sorprendre molt grata-
ment tant als membres del 

El concurs de Plats Cuinats va aplegar 36 propostes, dolces i 
salades, per llepar-se els dits 

Jurat i com als assistents.
Finalment el Jurat va triar 
dos guanyadors per als plats 
salats que va ser per a Júlia 
Escalante que va preparar 
“Orella amb tomàquet” i Fe-
lisa Moreno, que va oferir un 
“Bacallà amb all i oli al forn” 
mentre que les guanyadores 
dels postres van ser Ana Gar-
cía, amb “Almedrinas” unes 
galetes torrades d’ametlles i 
Carmen Adel que va fer un 
“Braç de gitano”.
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

El mercat d’artesania 
i d’alimentació de la 
Fira de la Candelera 

va omplir de gom a gom, el 
diumenge 3 de febrer, el nu-
cli antic de la Pobla de Clara-
munt. Es calcula que durant 
el matí es va rebre la visita 
d’unes 3.500 persones, pro-
cedents de diferents punts 
de Catalunya, que van poder 
triar i remenar per una cin-
quantena de parades. 
Tot i que feia vent, el sol con-
vidava a passejar pels racons 
del centre del poble. Al llarg 
del carrer Major, la plaça de 
l’Església i la plaça de la Vila 
el visitant va poder trobar 
parades amb diferents pro-
ductes d’alimentació, com 
formatges, olives, fruites o 
herbes remeieres. També hi 
havia altres productes ar-
tesanals, com bijuteria o jo-
guines fetes amb fusta. 
I com no podia faltar, a la 
font de la Petxina, hi havia 
una parada on es podien 
comprar els tradicionals bu-
nyols de la Candelera, elabo-
rats pel forn local Montro i 
que, com en edicions ante-
riors, va tenir molt d’èxit. A 
la plaça de l’Església, es po-
dien degustar els Vins Clara-
munt, dels poblatans Xavier 
i Eduard Llaguno, i la cer-
vesa artesanal La Lenta, dels 
igualadins Pol Doncel i José 
Roldán. 
A més dels bunyols, les es-
pelmes van tenir un prota-

gonisme destacat en aquesta 
fira. A la plaça de la Vila hi 
havia un home que elabora-
va espelmes amb canya de 
riu i per immersió. En aquest 
indret, i al voltant d’una fo-
guera, hi havia una Vella 
Candelera que obsequiava 
els visitants amb un ramet de 
romaní que podien tirar al 
foc per fer fora els mals au-
guris. 
La Vella Candelera també ob-
sequiava amb un tiquet per 
anar a buscar una espelma i 
posar-la a l’altar de la Mare 
de Déu de la Llet, a l’església. 
Aquestes espelmes s’havien 
de trobar a dins d’un sac que 
tenia un pagès a l’exterior del 
temple. A la plaça de la Vila, 
els visitants podien tastar un 
got de poniol. Un altre per-
sonatge que es podia trobar a 
la fira, i que era una novetat, 
va ser Lo Sacaire del Llobre-
gat, un cec de fil i canya que 
explicava diverses històries i 

que tocava la gaita.
Com en altres anys, a la plaça 
de l’Ajuntament, l’Associació 
per a l’Oci de la Gent Gran 
va organitzar una ballada de 
sardanes. I en aquesta edició, 
i com a novetat, l’Agrupació 
Fotogràfica el Castell de la 
Pobla de Claramunt va orga-
nitzar el primer Ral·li Foto-
gràfic Fira de la Candelera. 
Hi va haver una cinquantena 
de participants de diferents 
poblacions de Catalunya, 
com Sitges, Martorell, Espar-
reguera, Berga o Puig-reig. 
El guanyadors es donaran a 
conèixer el divendres 15 de 
febrer a 2/4 de 8 del vespre a 
la Sala Celler de la masia de 
can Galan.
El mercat d’artesania i d’ali-
mentació va arribar a l’on-
zena edició. L’activitat la van 
organitzar, conjuntament, 
la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament i l’empresa Ma-
pamundi Produccions. 

Actes tradicionals de la 
Candelera
Les propostes de la festivitat 
de la Candelera es van obrir 
el dissabte 2 de febrer amb 
la tradicional missa solem-
ne en honor a la patrona, la 
mare de Déu de la Llet. La 
celebració litúrgica va estar 
acompanyada per les veus 
de la coral Schola Cantorum 
d’Igualada, sota la direcció 
del poblatà Oriol Carceller. 
L’ofici es va iniciar amb la 

La Fira de la Candelera omple de gom a gom el nucli 
antic de la Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La secció d’escacs del 
Club Tennis la Pobla ha 
iniciat una nova tem-

porada a la Lliga Catalana. En 
la segona jornada, disputada 
el primer cap de setmana de 
febrer, els poblatans se situen 
en el tercer lloc de la classifi-
cació, amb dos punts. L’equip 
juga dins del quart grup de la 
segona provincial.
En el primer partit, que es va 
disputar el diumenge 27 de 
gener, els jugadors de la Pobla 
es van enfrontar amb el Vila-

franca D i es van imposar per 
4-2. En el segon, el diumenge 
3 de febrer, van jugar amb el 
Navarcles B i van aconseguir 
una meritosa victòria per 3,5-
2,5. El proper enfrontament 
serà amb l’equip de la Lira D, 
de Barcelona.
Enguany l’equip d’escacs està 
format per: Antoni Mabras, 
Manel Torres, Juan Lorente, 
Carlos Pérez, Josep Sabaté, 
David Zumel, Sergi Cris-
tóbal i Josep Antoni Jiménez. 
Aquests dos darrers jugadors 
s’han incorporat aquesta 
temporada. 

La secció d’escacs del CT 
la Pobla inicia la tempo-
rada a la Lliga Catalana

benedicció de candeles. Un 
cop va finalitzar la missa, la 
formació vocal igualadina va 
oferir una cantada.
A continuació, l’alcalde, San-
ti Broch, va inaugurar la col-
lecció d’artistes poblatans 
i poblatanes, que es podrà 
visitar fins al dissabte 16 de 
febrer a la Sala Municipal 
d’Exposicions. Enguany es 
poden veure les diferents 
creacions  de Miquel Bou, 
Pascual Gomicia, Manel 
Vega, Pascual Heredia, Jo-
sep Marimon, Maria Espín, 
Rosa M. Ais, Judith Estrada, 
Mònica Carrión i Teresa Pa-

nisello. L’horari de visites és 
de dimarts a dissabte, de 2/4 
de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del 
vespre.
Els actes del dissabte es van 
tancar amb un espectacle in-
fantil a càrrec de la compa-
nyia Miscel·lània Teatre que, 
amb el títol Interestel·lar, van 
convidar la quitxalla i els 
pares a fer un viatge des del 
planeta Pedra fins a la Ter-
ra. L’activitat va tenir lloc a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal. 
La programació de la Fira de 
la Candelera la va organitzar 
la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament.
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ÒDENA / LA VEU 

Òdena a Fons (OAF) 
anuncia la voluntat 
de presentar-se a 

les pròximes eleccions mu-
nicipals com a plataforma 
ciutadana. Els darrers anys 
un grup d’odenencs han es-
tat impulsant i gestionant 
el grup “Òdena a fons” amb 
la voluntat de donar veu als 
veïns del municipi, com-
partir problemàtiques i fer 
aportacions sobre el dia a dia 
d’Òdena.
Ara, en aquest grup s’hi ha 
adherit nous membres amb 
noves idees i nous aires i fa 
un pas endavant per esde-
venir una plataforma ciuta-
dana com a “Òdena a Fons 
– Avancem” per treballar el 
model de poble que han anat 
dibuixant al llarg d’aquest 
anys, escoltant, debaten, cap-
tant sensacions, crítiques i 
idees. L’ara portaveu Andreu 
Garcia, explica que la plata-
forma vol ser un nexe d’unió 
per a tothom, respectant 
totes les opinions i les dife-
rències internes del mateix 
municipi, fugin dels partits 
polítics que sovint acaben 
debaten  temes de país o d’es-
tat, cosa que comporta que 
molts d’aquests problemes 
del dia a dia dels municipis 
quedin en segon pla, o poc 
visibles. 
Per aquest motiu els mem-
bres d’OAF Avancem pre-
senten un decàleg en què 
es comprometen a treballar 
amb transparència per mi-
llorar la vida dels residents 
a Òdena en tots els aspectes 
propis de la gestió munici-
pal, influint en aquests ma-
teixos per mitjà de propostes 
a l’Ajuntament, participació 
en les eleccions, promoció 
de debats i difusió d’infor-
macions. També asseguren 
que les decisions de la pla-
taforma se sotmetran a vo-
tació i les prendran els seus 
membres actius per majoria 
simple.
A l’espera d’anar consolidant 
tot el procés formal per es-
devenir plataforma, mentre 
també es van integrant nous 
membre al grup, de moment 
es pot contactar amb Òdena 
a Fons - Avancem a través del 
seu perfil de Facebook o del 
seu web, Odenaafons.org.

ÒDENA / LA VEU 

El Servei d’Ocupació de 
Catalunya ha atorgat a 
l’Ajuntament d’Òdena 

una subvenció consistent en 
una actuació formativa i una 
posterior contractació laboral 
per valor de 89.380 euros. L’ens 
local va sol·licitar aquest ajut 
amb l’objectiu de formar i ocu-
par persones en l’àmbit de l’as-
sistència a domicili per a gent 
gran. D’aquesta manera, el con-
sistori aconseguia cobrir dues 
necessitats del poble a la vega-
da; ocupar a persones en situ-
ació d’atur i atendre a persones 
grans demandants d’assistència.
El Servei d’Ocupació de Cata-
lunya va valorar molt positiva-
ment l’oferta i finalment, el pas-
sat mes de desembre va resoldre 
atorgar dues ajudes. Per una 
banda, una acció formativa de 
300 hores, adreçat a 12 persones 
del municipi  per un import de 
16.250,00€. Un cop realitzada i 
superada aquesta formació, els 
participants tindran la possibili-
tat de participar en el procés de 
selecció i contractació vinculat 
a la formació rebuda. Així, la se-
gona ajuda, amb un atorgament 
de 73.130,04€, és la referent a la 
d’ocupació que consisteix en la 

contractació durant 6 mesos del 
75% dels treballadors que hagin 
superat el procés de formació.
Actualment, ja s’estan formant 
les 8 persones, aquelles que es 
van presentar i  que complien 
els requisits establerts de ser 
persones demandants d’ocupa-
ció no ocupades (DONO), resi-
dents al nucli urbà d’Òdena i no 
ser receptors de cap prestació 
contributiva.
La formació que s’està impartint 
és sobre neteja industrial, de 
mobiliari, banys i cuines, ne-
teja de roba, electrodomèstics, 

Òdena aconsegueix una subvenció de gairebé 90.000 € 
per a formar i contractar a persones en l’atur

llits i finestres, medi ambient 
i residus, prevenció i extinció 
d’incendis, primers auxilis, ali-
mentació i nutrició, barreres 
comunicatives a la discapacitat, 
tractament d’úlceres per pres-
sió, mobilització de persones 
dependents amb escassa mobi-
litat i habilitats socials en l’àmbit 
domiciliari.
Òdena ha anomenat a aquesta 
iniciativa “Projecte Clau” i és 
que com explica el seu alcalde, 
Francisco Guisado “el nostre 
objectiu és el benestar dels veïns 
i veïnes, i a través d’aquest pro-

ÒDENA / LA VEU 

Després d’un any de 
la primera trobada, 
“L’hora del  cafè” s’ha 

convertit en una cita fixa al ca-
lendari d’un bon grup de per-
sones que l’esperen cada mes. 
Amb una tassa de cafè, els i les 
assistents comparteixen la tar-
da entorn algun tema d’interès 
amb alguna xerrada o activitat 
organitzada.
El passat dimarts 29 de gener 

es van fer dinàmiques rela-
cionades amb les virtuts de 
les persones, fent reflexionar 
sobre un mateix, amb l’objec-
tiu de millorar l’autoestima i 
pensar com ens veiem o com 
veiem als altres. Les següents 
trobades planificades seran el 
19 de febrer i el 19 de març, 
són gratuïtes i estan obertes a 
tothom.
“L’hora del Cafè” és un espai de 
trobada que va sorgir de ma-
nera espontània després que el 

Òdena a Fons 
participarà a les 
eleccions munici-
pals com a plata-
forma ciutadana

jecte aconseguim millorar les 
condicions i qualitat de vida de 
les persones grans que viuen so-
les al municipi, a la vegada que 
millorem la qualificació laboral 
i s’ofereixen noves oportunitats 
laborals en el sector socio-sani-
tari.
Aquesta actuació està inclosa en 
les accions atorgades pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalu-
nya, dins la convocatòria Tre-
ball als Barris 2018, cofinançat 
per la Generalitat de Catalunya, 
el Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social.

Es consolida “L’hora del Cafè”, un espai de trobada 
al Centre Cívic del Pla d’Òdena

casal de la gent gran del Cen-
tre Cívic del Pla organitzés una 
activitat amb motiu del Dia de 
la Dona, va ser aleshores quan 
els i les participants van consi-
derar la possibilitat de donar-li 
continuïtat a les trobades amb 
contingut d’interès. I així ha es-

tat gairebé un any després.
En aquestes trobades el que 
es pretén  és  tenir un temps i 
espai, amb un clima relaxat i 
tranquil, amb bona companyia 
per parlar sobre temes que in-
teressin i que ajudin al creixe-
ment personal.

OPORTUNITAT
Per a gent amb ganes de treballar i guanyar diners

TRASPÀS - VENDA o LLOGUER
per salut i jubilació

RESTAURANT EL CALIU
Sant Joan de Mediona

Interessats trucar:
93 898 52 72 
693 018 968
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CAPELLADES / LA VEU 

El mes de febrer tindràs 
propostes per a totes 
les edats i gustos a la 

Biblioteca El Safareig de Ca-
pellades.
La primera proposta és ja per 
aquesta setmana de febrer. 
Dimarts es posarà en expo-
sició el lot amb el material 
que acaba d’arribar de la Di-
putació de Barcelona. Podràs 
fullejar totes les novetats que 
arriben en novel·les, còmics o 
llibres en general, per agafar 
en préstec el que es vulgui.
També aquesta primera set-
mana de febrer hi haurà una 
nova edició del Club de Lec-
tura Petits Lectors, pensat per 
a nens i nenes de 5 a 8 anys. 
Cal inscripció prèvia –places 
limitades- per parlar sobre el 
conte “Un lleó a dins”. Aques-
ta és una iniciativa que es va 
començar ara fa un parell de 
setmanes i que ha estat molt 

acollida pels petits lectors. 
La dinàmica de la proposta 
comença amb la lectura d’un 
conte, que els explica la con-
ductora del club als nens i 
nenes, seguit d’un debat entre 
els petits sobre les qüestions 
plantejades. El taller es farà a 
les 6 de la tarda el dimarts 5  i 
el dijous 7. 
Encara per aquesta setmana 
cal parlar de la visita escolar 
que farà l’escola Mare del Diví 
Pastor per continuar treba-
llant el seu centre d’interès 
sobre “l’Univers”.
Les properes activitats del 
mes seran una Hora del Con-
te amb la Sara Genovart el dia 
12; el Club de Lectura el dia 
14, una xerrada sobre “Flors 
de Bach” amb la Maite Duran 
el dia 19 i el Taller de Carnes-
toltes el dia 25, amb El Taller.
Com és habitual cada diven-
dres, a les 6, “Emociona’t” 
amb lectura de contes del 
“Racó de les emocions”.

Arriba l’agenda de febrer 
a la Biblioteca el Safareig

CAPELLADES / LA VEU 

L’Ajuntament de Cape-
llades ha obtingut per 
primera vegada l’acre-

ditació al compromís per la 
sostenibilitat turística Bios-
phere.
Aquesta Certificació Bios-
phere Destination (BD) dóna 
fe que Capellades compleix 
amb els criteris, indicadors i 
millors pràctiques establerts, 
fet que dóna la garantia que 
som una destinació turística 
preocupada pel medi ambi-
ent i la sostenibilitat.
El treball s’ha fet de manera 
coordinada amb el Consell 
Comarcal de l’Anoia, Anoia 
Turisme, dins la marca “Pai-
satges Barcelona” i el suport 
de la Diputació de Barcelona.
Tal com destaca el regidor 
de Promoció Local, Àngel 
Soteras, “en el món del turis-
me s’està imposant obtenir la 
marca o distintiu de BIOS-
PHERE com a garantia de 
destinació amb sensibilitat 
per les qüestions ambientals 

i de sostenibilitat. El nostre 
Ajuntament ha passat una 
auditoria i continuarà treba-
llant en formació i en projec-
tes que ens mantinguin dins 
aquesta tendència de futur”.
L’adhesió al compromís im-
plica assumir els principis de 
gestió sostenible, desenvo-
lupament econòmic i social, 
conservació i millora del pa-
trimoni cultural, conservació 
ambiental, qualitat i seguretat 
i implicació del visitant.
La Diputació de Barcelona 

Capellades, Destinació Biosphere Gold

ha estat pionera en promou-
re, a través del seu programa 
“Compromís per a la Sosteni-
bilitat”,   les bones pràctiques 
en gestió sostenible de les 
empreses turístiques i el seu 
reconeixement a través d’un 
distintiu, pel desenvolupa-
ment del turisme sostenible 
des d’una perspectiva in-
tegral i el treball col·lectiu. 
Actualment, hi participen 
més de 300 empreses i ser-
veis turístics de les comar-
ques de Barcelona.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana s’ha 
fet una trobada entre 
les diferents entitats 

que utilitzen el Casal de Cal 
Ponet i les regidories de Cultu-
ra i Acció Social. Tal com van 
explicar els regidors Àngel So-
teras i Salvador Vives, l’objectiu 
d’aquesta reunió ha estat expli-
car l’informe tècnic que s’ha 
realitzat on es detalla l’actuació 
en cas d’emergències.
Aquest manual recull els telè-
fons a trucar i els protocols a 
seguir davant una situació de 
risc. En aquest mateix sentit 
van intervenir l’enginyera mu-
nicipal i la tècnica en preven-
ció de riscos explicant les dife-
rents actuacions que es faran a 
l’edifici. Per exemple, es senya-
litzarà els diferents recorreguts 
de sortida d’emergències, tant 

amb plànols com amb leds. 
Això també implicarà canviar 
la porta de l’entrada principal 
per una d’evacuació.
El regidor d’Acció Social, Sal-
vador Vives, va insistir a expli-
car com “l’objectiu de qualsevol 
Pla d’Emergències és prioritzar 
la seguretat de les persones. 
Davant els diferents recorre-

Reunió amb les entitats de Cal Ponet

guts d’evacuació nosaltres as-
segurarem que hi hagi extin-
tors, senyalització amb plànols, 
llums de seguretat, i les portes 
de sortida cap enfora. A més 
a més, per això hem convocat 
entitats, cal que tots els usuaris 
del Casal coneguin el protocol i 
sàpiguen què s’ha de fer davant 
una situació d’emergència”.

El proper dijous, 14 de febrer, 
el Síndic de Greuges serà a 
Capellades per atendre a to-
tes les persones que vulguin 
fer preguntes o bé presentar 
queixes. Aquestes qüestions 
poder sobre una actuació de 

l’administració pública, però 
també sobre les empreses que 
presten serveis d’interès gene-
ral, com poden la llum, l’aigua 
o bé el gas, entre d’altres.
Cal demanar cita prèvia, tru-
cant al telèfon gratuït 902 

124 124 o bé enviant un cor-
reu electrònic a  síndic@sin-
dic.cat.
L’atenció es farà a la Biblio-
teca El Safareig, al número 2 
del carrer Pilar, a l’hora acor-
dada.

Dijous, visita del Síndic de greuges

CAPELLADES / LA VEU 

L’any 2018 ha acabat amb 
l’execució de les obres 
dels 11   domicilis que 

han participar en el   del Pro-
grama d’Arranjaments d’Habi-
tatges per a persones grans.
Les sol·licituds s’han fet dins la 
convocatòria 2018 i especial-
ment han estat obres d’adapta-
ció de banys –substituir banye-
res per plats de dutxa- i també 
d’adaptació per a mobilitats.
Aquestes actuacions han estat 
possible gràcies a les subvenci-
ons de la Diputació de Barcelo-
na i de l’Ajuntament de Cape-
llades.
El regidor d’Acció Social, Salva-
dor Vives, destaca com “l’ajuda 

econòmica per fer aquestes pe-
tites obres suposa una gran mi-
llora en la qualitat de vida del 
dia a dia dels diferents usuaris, 
persones grans que necessiten 
adaptar el seu habitatge habitu-
al. Aquest ha estat el segon any 
consecutiu que l’Ajuntament 
de Capellades s’ha pogut su-
mar a aquesta convocatòria de 
la Diputació. Estem estudiant 
si podem repetir-ho en l’edició 
del 2019, amb noves ajudes per 
arranjar habitatges per a perso-
nes grans”.
Amb aquest Programa, la Di-
putació dóna suport econòmic 
per a la realització de petites 
reformes i també el suport tèc-
nics i l’assessorament necessari 
durant tot el procés.

Finalitzen els arranjaments 
dels habitatges per a 
persones grans
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CAPELLADES / LA VEU 

El darrer dimecres de 
mes s’ha fet la sessió 
ordinària del mes de 

gener de l’Ajuntament de Ca-
pellades.
L’ordre del dia ha començat 
amb l’aprovació de l’acta de 
la sessió anterior i ha conti-
nuat amb l’aprovació –amb 
els vots a favor de VdC-CUP 
i ERC i l’abstenció de Pde-
CAT i PSC, del conveni la-
boral dels treballadors de 
l’Ajuntament. Tal com va de-
tallar l’alcalde, Aleix Auber, 
“després de dos anys de ne-
gociacions –més temps del 
que tots hauríem volgut- te-
nim aquesta proposta positi-
va perquè plasma bona part 
de les propostes de les dues 
parts i perquè en el seu text 
s’hi ha integrat el col·lectiu 
de la Policia Local i també 
dels treballadors del Museu 
Molí Paperer de Capellades”.
Algunes de les modificaci-
ons destacades d’aquest nou 

acord recull sol·licituds rei-
terades pels treballadors com 
ara l’horari intensió per part 
de la Brigada d’Obres o bé 
l’aprovació dels triennis per 
al personal laboral –fins ara 
només els cobraven els fun-
cionaris- o la modificació del 
fons social per a tothom qui 
les sol·liciti. Els dos grups de 
l’oposició van coincidir en 
justificar la seva abstenció 
en el vot perquè no havien 
intervingut en les negocia-
cions.
El Ple va continuar donant 
compte dels darrers decrets 
d’alcaldia i aprovant per una-
nimitat la persona que farà 
en endavant de jutge de pau 
substitut, en Roger Argelich. 
Els grups van valorar positi-
vament la seva figura i també 
la voluntat altruista d’aques-
ta tasca.
En el cinquè punt es va acor-
dar aprovar el pressupost 
prorrogat, tot i que segons 
va explicar el regidor d’Hi-
senda, Jaume Solé, “la nos-

tra voluntat és aprovar el 
mes vinent el pressupost per 
aquest exercici”.
Abans de precs i preguntes 
es va aprovar, altre cop amb 
l’abstenció dels dos grups de 
l’oposició, l’adjudicació del 
servei tècnic informàtic. El 
regidor de noves tecnologies, 
Jaume Solé, va explicar que 
de les dues empreses que s’hi 
havien presentat, es va triar 
la que oferia millors condi-
cions, aconseguint una re-
baixa del 20% sobre la lici-

tació inicial.
A la part de precs i preguntes 
el regidor del PdeCAT, Mar-
cel·lí Martorell, va preguntar 
primer quan es començaria a 
treballar en la rehabilitació 
de la coberta de Casa Bas. La 
resposta va ser que, si es ca-
lendaritzava bé, el mes de fe-
brer ja es podria tenir el pro-
jecte per començar a tirar-lo 
endavant. En segon lloc, va 
demanar perquè no s’usava 
el bufador per part de la Bri-
gada, responent-se-li que per 

manca de personal i perquè 
havia estat espatllat.
Per la seva part el grup del 
PSC va informar d’una con-
vocatòria d’ajudes en matèria 
de la dona i va demanar que 
s’arreglés un fanal del carrer 
Divina Pastora, que estava en 
perill de caure.
Per la seva part des del públic 
es va preguntar per la neteja 
dels excrements dels animals 
i també sobre la qualitat de 
l’aigua.

El ple municipal capelladí aprova el conveni laboral 
dels treballadors de l’ajuntament

CAPELLADES / LA VEU 

Capellades està celebrant 
la seva Festa Major 
d’Hivern. Els actes van 

començar divendres amb la 
proposta teatral “A mí no me 
escribió Tennessee Williams 
(porque no me conocía)”, diri-
gida per Marc Rosich i protago-
nitzada per Roberto G. Alonso. 
El matí es va fer una jornada 
de treball amb els alumnes de 
quart d’ESO de l’Escola Mare 
del Diví Pastor i els de l’Insti-
tut Molí de la Vila que estudien 
el quart ... En aquesta trobada 
Roberto G. Alonso els va fer 

plantejar la quotidianitat del 
dia a dia, però trencant tabús 
i sense autoposar-se límits ni 
barreres.
Al vespre es va posar en escena 
aquesta obra de teatre polític 
que, des d’un punt de vista molt 
personal, denuncia l’abando-
nament de l’administració cap 
a les persones sense llar.
Diumenge les dues propostes 
de Festa Major d’Hivern van 
tenir la música com a prota-
gonista. Al matí, a la Cafetera 
de La Lliga es va fer un concert 
vermut amb Fragle Folk que 
va tenir molt bona acollida. 
Per la tarda, el Teatre La Lliga 

Reeixida Festa Major d’Hivern
es va quedar petit per acollir 
el nombrós públic que va vo-
ler presenciar l’estrena del nou 
repertori de la Jove Orquestra 
Simfònica de l’Anoia de bandes 
sonores de pel·lícules.
Per acabar amb les diferents 
propostes el dimecres de Santa 
Dorotea hi haurà teatre famili-
ar, després de l’Ofici de Santa 
Dorotea a l’església a les 11:15, 
amb l’espectacle familiar “Gran 
Hotel Italino” de la Companyia 
La Tal. L’argument gira al vol-
tant d’un personatge que s’en-
carrega de rentar els llençols 
d’un gran hotel, creant-se un 
món paral·lel i ple de fantasia.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquests dies s’ha treba-
llat al Camp Munici-
pal d’Esports per subs-

tituir els focus per uns altres 
amb leds. Aquesta intervenció 
permetrà millorar les condi-
cions d’il·luminació i sobretot 
l’eficiència i l’estalvi energètic.
Ara com ara hi havia instal·la-
des 4 torres de focus -2 a cada 
costat del camp- amb 5 grans 
focus a cada torre-. El projecte 
contempla la substitució dels 
20 punts de llum.
Tal com destaca l’alcalde i re-
gidor d’Esports, Aleix Auber, 
“aquesta actuació s’emmarca 
dins la política d’estalvi ener-

gètic i sostenibilitat que por-
tem realitzant des del govern. 
Aquesta acció en concret, co-
ordinada amb el regidor d’ur-
banisme i sostenibilitat, Sergi 
Pérez, torna a complir amb un 
de tants propòsits adquirits: 
retirar el vell enllumenat que 
avui en dia no només realit-
za un gran consum, sinó que 
també no compleix els estàn-
dards de qualitat energètica i 
respecte al medi, ja que con-
tenen materials que avui dia ja 
no són homologables en espais 
com aquests. El nostre objectiu 
és continuar amb aquesta po-
lítica de substitució molt més 
eficient i energèticament més 
sostenible”.

Es canvien els focus del 
camp de futbol
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PIERA / LA VEU 

El Campionat del Món 
d’X-Trial ha fet parada 
aquest cap de setmana 

a Barcelona. El Palau Sant Jor-
di va acollir ahir diumenge la 
segona prova d’aquesta com-
petició a la qual van assistir 
molts pierencs i pierenques, 
d’edats diverses, que no es van 
voler perdre l’oportunitat de 
gaudir d’un bon espectacle. 
Recordem que l’Ajuntament 
havia subvencionat una part 
del cost del transport i l’accés 
a les instal·lacions del Palau 
Sant Jordi amb la voluntat que 
tothom pogués acompanyar el 
pilot pierenc Toni Bou en el 
42è Trial Indoor Barcelona.
En aquesta ocasió, però, la vic-
tòria va ser per al pilot tarra-

goní Adam Raga que, en la fi-
nal, va aconseguir superar per 
un punt al pierenc Toni Bou, 
guanyador de les deu anteriors 
edicions de la prova.
La representació pierenca a 

Pierencs i pierenques acompanyen 
Toni Bou al Palau Sant Jordi

les grades no va deixar d’ani-
mar al pilot de la vila, enco-
ratjant-lo a guanyar, un any 
més, el Mundial X-Trial i 
aconseguir així el seu 25è tí-
tol mundial.

PIERA / LA VEU 

La vila de Piera ha vol-
gut homenatjar el se-
nyor José Domínguez 

en el seu centerari. L’alcalde, 
Jordi Madrid, es va desplaçar 
el passat diumenge dia 3 de 
febrer fins a Barcelona per a 
visitar al que molts coneixen 
com el veterinari de Piera. 
Es va jubilar com a veteri-
nari titular l’any 1985, però 
va continuar treballant en 

aquesta professió en l’àmbit 
privat fins al 1994, quan tenia 
75 anys. Domínguez va arri-
bar a la nostra vila l’any 1949 
i hi va viure fins al 1997. Ac-
tualment, viu a Barcelona al 
costat de la seva esposa i prop 
dels seus dos fills. 
Amb el seu bon tarannà, José 
Domínguez va salvar mol-
tes vides animals i també de 
persones en una època on els 
controls sanitaris eren molt 
limitats.

Homenatge al veterinari de 
Piera en el seu centenari

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera va 
rebre, el passat diven-
dres dia 1 de febrer, la 

visita institucional del dipu-
tat d’esquerra Republicana de 
Catalunya al Congrés, Gabriel 
Rufián Romero, que va venir 
acompanyat de la primera di-
putada de la comarca de l’Ano-
ia a Madrid, Carolina Telechea 
Lozano.
Els dos polítics catalans es van 
mostrar molt interessats en 
conèixer les dependències del 
consistori i van aprofitar per 
saludar els treballadors muni-
cipals. Així mateix, van signar 
en el llibre d’honor de l’Ajun-
tament, on van fer una especial 

dedicatòria als presos polítics 
que el mateix divendres estaven 
sent traslladats a presons ma-

Gabriel Rufián visita l’Ajuntament

drilenyes, en les quals roman-
dran fins que finalitzi el judici 
pel procés independentista.  

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera ha 
aprovat les bases que han de 
regular la convocatòria de se-
lecció de personal per a cobrir 
sis places vacants a la planti-
lla municipal. Tres d’aquestes 
places són de tècnic/a d’ad-
ministració general. Entre les 
seves funcions hi haurà l’as-
sessorament jurídic, l’estudi 
d’expedients administratius, 

l’elaboració d’ordenances i re-
glaments i la redacció d’infor-
mes. Les altres tres places són 
d’administratiu/va amb les 
tasques pròpies que corres-
ponguin al seu lloc de treball.
El procés de selecció uti-
litzarà el procediment de 
concurs-oposició lliure. Les 
persones contractades treba-
llaran a jornada complerta en 
règim de personal funcionari 
interí. 

L’Ajuntament obre un 
procés de selecció per 
incorporar 6 treballadors

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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PIERA / LA VEU 

El proper dijous 14 de 
febrer es donarà el tret 
de sortida a una nova 

edició del cicle de conferèn-
cies 7 d’Experiències, un ci-
cle de xerrades de divulgació 
que convida a gaudir de les 
experiències de professionals 
experts en diferents àmbits i 
disciplines. Aquesta serà la 5a 
edició.
Si l’any passat hi participaren 
noms tan coneguts com Fer-
ran Mascarell, Teresa Forcades 
o Antoni Bassas, per aquest 
2019 el cartell no es queda 
menys enrere. El programa 
d’aquest any és de gran quali-
tat i comptarà amb convidats 
de renom com la periodista i 
analista política Bea Talegón, 
els periodistes Enric Calpena, 
Eva Piquer i Ramon Rovira, 
l’escriptor i periodista Xavier 
Bosch, l’esportista Núria Picas 
i la xef Carme Ruscalleda.
L’activitat compta també amb 
la col·laboració d’entitats, as-
sociacions, establiments co-
mercials o professionals in-
dependents de la vila que s’hi 
relacionen per fer-ne la pre-
sentació i contribuir a la seva 
promoció i a la dinamització 
ciutadana. És una aposta d’ac-
ció no només cultural, sinó 
també ciutadana i promocio-
nal. Així mateix, es programa-
ran activitats paral·leles amb 
l’objectiu de promocionar el 
fons bibliogràfic i documental 

de la Biblioteca. 
Les conferències s’oferiran tots 
els dijous a les 19h. i són accés 
lliure.
La primera a participar-hi el 
proper dijous 14 de febrer serà 
la periodista i analista política 
Bea Talegón que presentarà 
Llibertat d’excepció, una refle-
xió sobre la llibertat d’expres-
sió a l’Estat espanyol a través 
de converses amb personatges 
de diferents àmbits de relle-

Comença una nova edició del cicle 7 
d’experiències a Piera

vància actual. 
Bea Talegón és llicenciada en 
dret per la Universitat d’Al-
calá de Henares. Cursa estudis 
d’economia del desenvolupa-
ment per la London School 
of Economics a la Universitat 
de Pequín. Actualment treba-
lla com a periodista i analista 
política, col·laborant amb di-
ferents mitjans de comunica-
ció: ràdio, televisió i premsa 
escrita. 

ANOIA / LA VEU 

L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) ha posat 
a licitació un contrac-

te per construir quatre nous 
punts de control de l’aqüífer 
de Carme Capellades.
Aquests piezòmetres s’habi-
litaran en el terme munici-
pal de la Llacuna (Anoia), en 
una de les principals zones 
de recàrrega d’aquesta massa 
d’aigua subterrània.
El pressupost de licitació 
és de 28.737 euros i es po-
dran presentar ofertes fins el 
proper 4 de febrer. A partir 

d’aquí, un cop adjudicat i sig-
nat el contracte, es disposarà 
de 3 mesos per a executar els 
treballs, que consistiran en 
la perforació, entubació, en-
gravillat i acabat superficial 
(arqueta), a més de la col·lo-
cació d’un sensor.
Aquests piezòmetres super-
ficials tindran una fondària 
total de 40 metres (10 me-
tres per a cada punt de con-
trol) i serviran per analitzar 
de manera exhaustiva i amb 
més detall la repercussió 
de les pluges en els volums 
d’aquesta massa d’aigua en 
diferents escenaris de gestió 

forestal.
Les dades obtingudes per-
metran mesurar i inter-
pretar la seva evolució, tot 
correlacionant-les amb va-
riables meteorològiques i 
la gestió que se’n faci de la 
massa forestal. S’analitzaran, 
per tant, els beneficis ambi-
entals i el possible guany de 
recurs mitjançant una gestió 
adequada dels boscos en zo-
nes de recàrrega d’aqüífers.
Aquests treballs s’emmar-
quen dins del projecte Life 
Climark, liderat per Centre 
de la Propietat Forestal de 
Catalunya.

L’Agència Catalana incrementa els 
punts de control de l’aqüífer de Carme 
Capellades

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 28/2/2019.  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
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

Iguana està finalitzant el 
desplegament de la seva 
pròpia xarxa de fibra òpti-

ca a Vallbona d’Anoia i aquest 
dijous dia 7 de febrer (19.30 
hores) oferirà una xerrada in-
formativa als vallbonencs i 
vallbonenques. La reunió se 
celebrarà a la sala Jaume Cal-
veres de l’Ajuntament del mu-
nicipi i té com a objectiu donar 
a conèixer les característiques 
de la connexió a Internet per 
fibra òptica i les diferents mo-
dalitats i serveis que Iguana 
ofereix. També està previst po-
der resoldre tots els dubtes i in-
quietuds que tinguin els veïns 
i veïnes.
Aquest desplegament resol una 
de les mancances del municipi 
que fins ara no gaudia de con-
nexió a Internet de qualitat. 
L’arribada de la fibra òptica al 
municipi ha tingut molt bona 
acceptació i ja s’han fet les pri-
mers altes tant per a particulars 
com a per a empreses. Iguana 
ofereix connexió a Internet de 
qualitat amb un servei de pro-
ximitat.
Els serveis amb fibra òptica 
d’Iguana compten amb una 
permanència de només 3 me-
sos. Les línies de telefonia mò-
bil, per la seva banda, no tenen 
compromís de permanència.

Pel que fa a la velocitat de con-
nexió, Iguana ofereix conne-
xions a Internet d’alta 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.

Punt d’atenció a Vallbona
Per tal de facilitar la gestió, 
Iguana instal·larà la setmana 
vinent un punt d’atenció i in-
formació que estarà obert di-
marts 12, dimecres 13 i dijous 
14 de 16.30 a 20.30 hores als 
baixos de l’Ajuntament. L’ob-
jectiu d’aquest punt d’atenció 
és tramitar les altes dels vall-

bonencs i vallbonenques i fer 
atenció al client de proximitat. 
Les gestions també es poden 
fer via telefònica (93 803 55 
09), a través de la pàgina web 
(www.iguana.cat) i de la botiga 
d’Igualada (carrer Santa Ca-
terina, 32).

Propers municipis a 
connectar
Iguana també està treballant 
en el desplegament de La Tor-
re de Claramunt, Capellades, 
Clariana (Argençola) i Cabrera 
d’Anoia. I al llarg d’aquest 2019 
també es farà arribar la xarxa 
de fibra òptica d’Iguana a Cas-

Vallbona d’Anoia ja té fibra òptica

VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia, inicia 
aquest divendres la 

campanya «Oli cuinat, oli 
reciclat» amb l’objectiu de fo-
mentar la recollida selectiva 
de l’oli de cuina usat. 
Des de l’Ajuntament es recor-
da que els olis de cuina usats, 
ja siguin de fregir, d’amanir o 
de llaunes de conserva, i sigui 
quina sigui la seva composi-
ció (oli d’oliva, de gira-sol, 
etc) no s’han de llençar mai 
per l’aigüera. Si ho fem po-
dem causar embussos a les 
canonades de casa nostra, 
al clavegueram de la ciutat i 
dificultem el procés de de-
puració de l’aigua residual. A 
més, contaminem l’entorn, ja 
que un litre d’oli pot arribar 
a contaminar un milió de li-
tres d’aigua.

Per tot això cal guardar els olis 
vegetals usats en un recipient 
tancat i dur-los als llocs ade-
quats com als contenidors es-
pecífics i les deixalleries fixes 
o mòbil. Per facilitar aquesta 
feina, l’Ajuntament de Vallbo-

L’Ajuntament de Vallbona inicia la campanya 
“Oli cuinat, oli reciclat”

CABRERA D’A. / LA VEU 

El passat dissabte 26 de gener, 
el Grup Municipal Units per 
Cabrera - ERC - AM, varen 
aprovar i presentar la llista amb 
què es presentaran a les prope-
res eleccions municipals del 26 
de maig d’enguany, encapçalada 
per l’alcaldable Jaume Gorrea.
En aquest sentit, Units per 
Cabrera es mostren molt con-
tents d’incorporar gent nova 
a l’equip, què de ben segur els 
farà créixer molt més. Fins ara, 
doncs, la llista actualitzada què 
presentaran al comicis del maig 
està formada per Jaume Gorrea 
(1), Elisabet Hidalgo (2), Paco 
Cirera (3), Miquel Ortega (4) i 
Montse Aranda (5).
Aquest grup municipal està 
consolidat des de fa molt de 
temps i el seu suport és una gran 
part de l’èxit d’aquesta formació, 
la qual treballa per a ser prope-
ra a la gent, oberta i transversal. 
Un grup que va esdevenir gua-
nyador en les darreres munici-
pals del 2015 però no pogueren 
assolir el govern. Així, confien 
en poder obtenir uns grans re-
sultats al maig d’enguany. 

tellolí i Copons.
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 connexió 
d’alta qualitat a indrets on hi ha 
greus dèficits de connectivitat a 
Internet.
Iguana és un operador de te-
lecomunicacions amb seus a 
Igualada i a Masquefa que des-
plega la seva pròpia xarxa de fi-
bra òptica i de radioenllaç i que 
ofereix serveis d’Internet, tele-
fonia mòbil i telefonia fixa tant 
a empreses com a particulars

na ha adquirit un dipòsit de 
1.000 litres que està ubicat a 
la nau de la brigada munici-
pal, per poder dipositar tot 
l’oli reciclat dels vallbonencs. 
Aquest dipòsit  una vegada 
ple es portarà a la deixalleria 
perquè sigui tractat i reciclat. 
Així, aquest divendres 8 de 
febrer tindrà lloc una xerra-
da informativa, a les 19.30h a 
la sala Jaume Calveres, en la 
que s’informarà de la campa-
nya «Oli cuinat, oli reciclat» 
i es lliurarà de manera total-
ment gratuïta un bidonet de 
reciclatge de 2l. La data de 
recollida d’aquest envàs serà 
els primers dimecres de mes 
coincidint amb la recollida de 
banals i només caldrà trucar 
al Ajuntament per passar  a 
recollir.
Si separem correctament l’oli 
vegetal contribuïm a reduir 
la contaminació de l’aigua, 

reciclar l’oli, produint biodi-
èsel i glicerina que és la base 
d’alimentació animal, sabó i 
productes de cosmètica, dis-
minuir la producció de CO2 i 
per tant evitar el canvi climà-
tic, en definitiva, valoritzar 
un residu contaminant, l’oli, i 
convertir-lo en energia neta i 
renovable
Si tirem l’oli a l’aigüera podem 
provocar embussades i males 
olors, els desguassos bruts són 
un medi idoni, per a microor-
ganismes dolents per la salut, 
en molts casos, l’oli, es llença 
quan encara és calent la qual 
cosa malmet encara més els 
nostres desguassos,  provoca 
problemes a la depuradora, 
incrementa les despeses de 
manteniment de la xarxa de 
clavegueram i de depuració i, 
perdem l’oportunitat de con-
vertir-lo en un recurs benefi-
ciós pel medi ambient

Jaume Gorrea en-
capçalarà la llista 
d’Units per Cabre-
ra – ERC AM en les 
municipals 2019

Aquest diumenge 10 de fe-
brer, a les 12 h, hi haurà una 
nova sessió de cinema famili-
ar en català al Teatre Foment 
de Piera. En aquesta ocasió es 
projectarà la pel·lícula Els in-
creïbles 2.
La mare dels increïbles, la 
Helen, ha de liderar una cam-
panya de superherois mentre 
que el pare, en Bob, s’haurà 
d’ocupar dels seus fills. Qui-
na de les dues feines serà més 
feixuga? Una nova aventura 
de la família de superherois.
El preu de l’entrada és de 3 € 
(general) i 1,5 € (si sou mem-
bres del Club de la Rusqui).

Diumenge, cinema 
familiar a Piera
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MASQUEFA / LA VEU 

Les iniciatives innova-
dores han d’abraçar la 
totalitat del dia a dia de 

Masquefa segons els Socialis-
tes de Masquefa, però sobre-
tot amb dos objectius clau: 
Innovació al servei dels veïns 
i innovació per donar suport 
al desenvolupament econò-
mic de Masquefa.
En aquest sentit els socialis-
tes aposten per una estratègia 
‘Smart Vila’ amb capacitat per 
analitzar la realitat i adaptar i 
millorar els serveis a tota la 
comunitat mitjançant l’anàli-
si, el coneixement, la planifi-
cació.

Cinc eixos d’innovació
- Transició energètica: Estra-
tègia per lluitar contra la po-
bresa energètica a Masquefa, 
adquirir energia de forma 
més econòmica i neta, efici-
ència energètica a les cases, 
empreses i administració, i 
retornar els beneficis gene-
rats a la comunitat mitjançant 
programes públics.
- Nous models d’emprene-
doria. El CTC de Masquefa 
ha de ser l’epicentre en inno-
vació. Ha d’esdevenir, mit-
jançant l’activació dels seus 

espais i capacitats tècniques, 
l’ens que aculli empreses de 
nova creació, micro-empre-
ses o freelance i posi en va-
lor el coneixement compartit 
com a element fonamental.
- Comerç és vida. El teixit 
comercial és un dels sectors 
més dinàmics i amb un alt 
grau d’ocupació. És necessà-
ria una estratègia de coopera-
ció, col·laboració i co-creació 
amb  més implicació de l’ad-
ministració. El desenvolupa-
ment econòmic es planifica, 
no s’improvitza.
- ‘Masquefa Lovers’. És neces-
sari posar en valor el relat i el 
discurs territorial de Masque-
fa i els seus recursos naturals 
i culturals per desenvolupar 
una estratègia de promoció 
del territori planificada, in-
novadora i creativa.
- Connectats a Europa. Euro-
pa és una oportunitat de crei-
xement que no podem deixar 
passar. Cal inserir Masquefa 
en l’estratègia 2021-2027 de 
la Unió Europea mitjançant 
participant en els projectes 
europeus de desenvolupa-
ment. Mitjançant el progra-
ma ‘Masquefa – Unió Euro-
pea’ es donarà suport als i les 
joves que decideixin estudiar 
a Europa.

Socialistes de Masquefa 
aposten per la innovació 
al servei dels veïns i de 
l’economia

MASQUEFA / LA VEU 

L’Ajuntament de Mas-
quefa i Ferrocarrils de 
la Generalitat de Ca-

talunya (FGC) han signat un 
acord de col·laboració per a 
redactar i executar un projec-
te de millora i adequació de 
l’actual estació de Ferrocarrils 
ubicada al municipi. La signa-
tura del contracte, formalitza-
da el 30 de gener, va anar a càr-
rec de l’alcalde Xavier Boquete 
i del president d’FGC, Ricard 
Font. 
El pla té com a objectius poten-
ciar l’accessibilitat del usuaris 
d’FGC a l’estació de Masquefa 
des del carrer Pujades i garan-
tir la integració urbana i la per-
meabilitat de la infraestructu-
ra ferroviària dins el municipi. 
Així, l’actuació consistirà en la 
creació d’un encaminament 
de vianants i l’habilitació d’un 
nou enjardinament a l’entorn 
de l’estructura, en uns espais 
cedits a l’Ajuntament per FGC. 
Un cop formalitzat l’acord de 
col·laboració, ara el consis-
tori encarregarà i presentarà 
la redacció del projecte amb 
l’objectiu de poder-lo execu-
tar l’any 2020. Xavier Boquete, 
alcalde de Masquefa, valora 
molt positivament la signatu-
ra d’aquest conveni i assegura 

que “FGC i Ajuntament tre-
ballem de la mà per garantir 
la prestació òptima del servei 
de ferrocarril al municipi, que 
amb el pas dels anys s’ha con-
vertit en un dels sistemes de 
transport més utilitzats pels 
nostres veïns”.
Per a Ricard Font, president 
d’FGC, “col·laborar en la in-

FGC i l’Ajuntament de Masquefa 
acorden una millora de l’estació de 
Ferrocarrils

tegració de vies, estacions i 
àmbits urbans és la nostra 
contribució per ajudar a trans-
formar i millorar els municipis 
que connectem amb transport 
públic. Aquesta actuació mi-
llorarà la mobilitat a l’entorn 
de l’estació i permetrà guanyar 
un nou espai urbà als veïns de 
la ciutat. Amb això contribuïm 
a la vegada a la promoció del 
transport públic i d’una mo-
bilitat neta, elements clau de 
l’aposta d’FGC per millorar la 
qualitat de l’aire i lluitar contra 
el canvi climàtic”. 
En aquest sentit, l’any 2018 
va augmentar en un 7,5% el 
nombre de viatges a l’estació 
de Masquefa, arribant a les 
107.000 validacions.

El projecte inclou l’habi-
litació d’un encamina-
ment públic i diferents 
obres de jardineria per 
tal de millorar l’accés i 
la integració urbana de 

l’actual instal·lació

MASQUEFA / LA VEU 

Dimarts 5 de febrer, 
l’Ajuntament de 
Masquefa ha donat 

el tret de sortida als treballs 
tècnics que permetran, pro-
perament, duplicar l’actual 
velocitat de xarxa que s’ofe-
reix als clients de la plata-
forma ‘Masquefa Sense Fils’. 
L’actuació es desenvoluparà 
als nodes emissors en diver-
ses fases al llarg de les prope-
res setmanes.
La iniciativa permetrà als 
usuaris de la xarxa munici-
pal d’accés a Internet i telefo-
nia gaudir des d’aquest 2019 
de 10 Mb simètrics sense 
necessitat d’incrementar els 
actuals preus i tarifes del ser-
vei. La prestació va dirigida 
a persones que utilitzin In-

ternet a casa per a la nave-
gació, la consulta de correus 
electrònics, l’ús de les xarxes 
socials i busquin un preu 
molt econòmic. Així mateix, 
també ho és per a empreses, 
comerços o emprenedors 
que necessitin fer un ús més 
intensiu de la connexió, i que 
a partir d’enguany veuran 
augmentada la velocitat que 

se’ls ofereix fins als 20 Mb 
simètrics.
Finalment, amb el desen-
volupament dels treballs al-
gunes antenes dels primers 
clients de ‘Masquefa Sense 
Fils’ ja no seran compatibles 
amb aquesta nova tecnolo-
gia. En aquest sentit, aque-
lles antenes obsoletes seran 
substituïdes sense cap cost 
per a l’usuari. Els clients que 
es trobin en aquesta situació, 
se’ls contactarà directament 
des de ‘Masquefa Sense Fils’ 
per tal de donar-los les indi-
cacions necessàries per a fer 
el canvi.

‘Masquefa Sense Fils’ ce-
lebra el seu 10è aniversari 
amb tots els masquefins
‘Masquefa Sense Fils’, va 
complir el 2018 el seu 10è 

aniversari d’implantació a 
Masquefa. I amb l’objectiu de 
fer extensiva aquesta efemè-
ride durant un any entre el 
conjunt de la població s’im-
pulsaran diverses accions 
de fidelització i captació de 
nous clients; entre elles: l’ar-
ribada al municipi del doble 

‘Masquefa Sense Fils’ oferirà el doble de velocitat al mateix preu

La promoció forma part 
de les accions de fidelit-
zació i captació de nous 
clients desplegades a la 
vila en el marc del 10è 
aniversari de la xarxa 

municipal d’accés a 
Internet i telefonia.

de velocitat mantenint els 
preus actuals.
A més, també és previst que 
es regalin routers i antenes 
gratuïts per a nous clients 
amb fidelitat d’un any; i més 
sorpreses per visibilitzar el 
servei i celebrar el seu 10è 
aniversari.
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CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte, 09 de 
febrer a les 18.00 ho-
res, arriba una nova 

proposta teatral al Casino de 
Calaf. La companyia de tea-
tre Pot Teatre presenta ‘Aquí 
no paga ni déu’, una comèdia 
àcida original de Dario Fo, 
però adaptada per primera 
vegada en format musical. 
Un reflex satíric de la societat 
actual i de molts dels països 
d’avui en dia. Dirigida per Al-
bert Gràcia, aquest projecte 
està format íntegrament per 
actors i actrius amb discapa-
citat intel·lectual i/o trastorns 
mentals severs, amb 20 anys 
d’experiència. El dramaturg 
Marc Angelet ha estat l’encar-
regat d’adaptar l’obra al català 

i el músic Keco Pujol ha com-
post la banda sonora.
La companyia Pot Teatre, 
impulsada per l’entitat d’in-
serció sociolaboral Femarec, 
ja compta amb un espectacle 
a les espatlles, ‘Els músics de 
Bremen in concert’. L’obra es 
va estrenar a la Sala Barts a 
finals del 2016. Actualment 
estan de gira amb l’espectacle 

La companyia de teatre Pot Teatre  presenta “Aquí no paga ni 
déu”, de  Dario Fo, en format musical

‘Aquí no paga ni déu’, però la 
companyia està preparant el 
seu tercer espectacle, l’adap-
tació musical de ‘Tot esperant 
Godot’. 
L’espectacle narra la vida als 
barris obrers, on la crisi s’està 
estenent entre els més humils 
i la fam augmenta. Les valen-
tes veïnes del barri prenen la 
iniciativa i al crit d’ ‘Aquí no 

CALONGE DE S. / LA VEU 

La Casa del Mestre, un 
habitatge aïllat ubicat 
al municipi de Calon-

ge de Segarra, acollirà l’úni-
ca prova pilot a Espanya del 
projecte europeu TESSe2b, a 
través del qual s’ha desenvo-
lupat una tecnologia modular 
d’emmagatzematge tèrmic de 
baix cost, basada en col·lectors 
solars i bombes de calor geo-
tèrmic d’alta eficàcia per a la 
calefacció, refrigeració i pro-
ducció d’aigua calenta a la llar.
TESSe2B és un projecte de 4 
anys finançat pel programa 
europeu H2020 amb un pres-
supost de 4 milions d’euros, 
impulsat per institucions de 
recerca, empreses i organis-
mes de 10 països europeus. 
Entre aquests, l’associació 
Ecoserveis, encarregada de 
coordinar l’acció a l’Estat es-
panyol.

La solució TESSe2b
El sistema TESSe2b integra 
tancs compactes d’emmagat-
zematge d’energia tèrmica 
(TES) amb materials de canvi 
de fase (PCM), a més d’incor-
porar materials de canvi de 

fase optimitzats als pous geo-
tèrmics, així com un sistema 
avançat de gestió energètica 
intel·ligent programat amb au-
toaprenentatge.
El nou sistema, que s’avaluarà 
en la prova pilot en la Casa 
del Mestre, ofereix un mèto-
de pràctic i innovador per a 
estalviar energia i corregir la 

diferència habitual entre el 
subministrament i la deman-
da d’energia als edificis resi-
dencials.

La prova pilot
En acollir la prova pilot, Ca-
longe de Segarra s’afegeix a 
Àustria i Xipre, les altres dues 
localitzacions on s’avaluarà el 

Calonge de Segarra acull l’única prova pilot a l’Estat 
d’un nou sistema d’emmagatzematge d’energia tèrmica

rendiment del sistema TES-
Se2b.
La Diputació de Barcelona ha 
fet possible les obres de refor-
ma i condicionament de l’habi-
tatge i l’Ajuntament de Calonge 
de Segarra obrirà una convoca-
tòria pública per a llogar l’espai 
com a residència familiar du-
rant un període estimat de 3 
anys, amb l’objectiu de recollir 
dades detallades sobre l’ús do-
mèstic de l’energia a través del
sistema TESSe2b. Entre al-
tres, es mesurarà la integració 
del sistema de TESSe2B amb 
l’edificació, el seu impacte en 
diferents climes i la seva viabi-
litat tècnica i econòmica. Tota 
aquesta informació estarà a 
disposició de la ciutadania eu-
ropea quan es facin públics els 
resultats del projecte.

Innovació energètica
S’espera que el coneixement 
generat a partir d’aquesta pro-
va doni lloc, en pocs anys, a 
una solució energètica real i 
accessible, que permeti un es-
talvi d’energia de fins al 30%, 
amb un temps estimat d’amor-
tització de la inversió d’entre 8 
i 9 anys.
A més de l’associació Eco-

serveis, el consorci promotor 
del projecte està integrat per 
l’Institut Politècnic de Setú-
bal, a Portugal; el Centre per 
a l’Estalvi Energètic i Fonts 
Renovables d’Energia (CRES), 
la Universitat Central Grega 
de Ciències Aplicades i la Uni-
versitat de Ioannina a Grècia; 
la consultora Geoteam, a Àus-
tria; la Universitat de Varsòvia 
de Ciències de la Vida, a Polò-
nia; la Universitat de Bochum, 
a Alemanya; PCM Products, 
al Regne Unit i el Grup Z&X, 
a Xipre.
L’Ajuntament de Calonge de 
Segarra ha posat a disposició 
del consorci la casa per a la 
realització de la demostració, 
així com recursos per a fer la 
rehabilitació energètica de l’es-
pai i deixar-lo a punt per a la 
prova.
L’acte inaugural serà aquest 
dissabte 9 de febrer a les 17.30 
h a la Casa del Mestre (Calon-
ge de Segarra). Es comptarà 
amb la presència del president 
de la Diputació de Barcelona, 
Marc Castells; l’Ajuntament de 
Calonge de Segarra; i l’associ-
ació Ecoserveis com a repre-
sentants del projecte TESSe2b 
a l’Estat espanyol.

paga ni déu’ encapçalen una 
revolta per assaltar els comer-
ços del veïnat. Això sí, les se-
ves accions desembocaran en 
moltes sorpreses: embarassos 
espontanis i intercanviables 
que deixaran estupefactes 
a tots els homes i cossos de 
seguretat. Haurà d’aparèixer 
una “santa” que els donarà el 
cop de mà que necessiten. 

Les entrades es poden com-
prar de manera anticipada a 
través del portal tictactiquet.
com.  També es podran ad-
quirir a taquilla des d’una 
hora abans de l’espectacle. El 
preu per als socis és de 8 eu-
ros i per als no socis de 10 eu-
ros. A més a més, l’espectacle 
‘Aquí no paga ni déu. El mu-
sical’ està inclòs en el projecte 
Calaf Cultura Jove, que ofe-
reix descomptes del 50% a les 
propostes culturals de la vila, 
als joves calafins d’entre 12 i 
35 anys. El descompte s’ha de 
sol·licitar a l’Ajuntament de 
Calaf, en horari d’atenció al 
públic (de dilluns a divendres 
de 08.30 h a 14 h i dijous de 
17 h a 20 h) o a l’Oficina de 
Turisme de Calaf (dimecres 
de 17 h a 19 h).

El projecte europeu TESSe2b està dotat amb 4 milions d’euros a través del programa H2020 i la solució es provarà en altres dues 
zones d’Europa amb diferents climatologies: Àustria i Xipre.
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VECIANA / LA VEU 

Des de fa uns dies que 
l’Ajuntament de Ve-
ciana ha donat per 

acabat un dels projectes més 
sol·licitats pels seus veïns i 
veïnes com és la instal·lació 
de fanals solars a les masies 
de primera residència.
Amb aquest projecte, que 
ha suposat una inversió de 
58.842,42 euros cofinançada 
per Diputació de Barcelona, 
s’ha acabat amb el greuge que 
patien els habitants que viuen 
en masies vers els que residei-
xen als cinc nuclis urbans pel 
que fa al servei d’enllumenat 
públic.
La instal·lació dels fanals s’ha 
realitzat amb el màxim con-
sens entre Ajuntament i els 

habitants de les masies que 
amb aquesta inversió guanya-
ran en benestar i seguretat 
nocturna.
Amb aquest projecte, iniciat 
la tardor passada, el consis-

L’Ajuntament de Veciana instal·la 
fanals solars a les masies

tori acompleix un dels seus 
objectius principals que és 
millorar la qualitat de vida 
dels seus veïns i veïns inde-
pendentment del punt del 
municipi on resideixin.

MONTMANEU / LA VEU 

Han finalitzat els tre-
balls de l’ampliació 
de la canonada al 

sector on hi ha ubicades les 
granges al nostre municipi, 
amb una longitud de 1500 
metres. S’ha canviat la ca-
nonada actual per una altra 
més gran de 110 m/m de 
diàmetre de polietilè d’al-
ta densitat, de secció d’alta 

protecció, amb un cabal diari 
de més 250 m3. S’han posat 
tots els elements necessaris 
per a possibles ampliacions, 
d’aquesta manera es cobreix 
totes les necessitats d’aigua a 
tot el sector.
Tot el trajecte per on passa 
aquesta canonada serà asfal-
tat el proper mes de març.
El cost de l’obra ascendeix a 
64.189,09 €, subvencionat per 
la Diputació de Barcelona.

Ampliació de la canonada 
al sector on hi ha les 
granges a Montmaneu

MONTMANEU / LA VEU 

El dia 3 de gener de 2019 va néixer un nou montmaneuenc 
en Martí Iglesias Casellas, l’Alcalde de Montmaneu Sr. Àn-
gel Farré en representació de l’Ajuntament li va fer lliura-
ment d’un obsequi  i va felicitar els pares del nounat.
Properament i com ja va sent habitual es plantarà un ar-
bre, que en aquest cas serà una olivera en motiu del seu 
naixement.

L’Ajuntament dona la 
benvinguda a un nou 
montmaneuenc

CALAF / LA VEU 

Per quart any consecu-
tiu, arriba l’Eco Fira de 
Calaf, l’única fira dedi-

cada al producte ecològic, les 
energies renovables i el con-
sum responsable de la comar-
ca de l’Anoia i de l’Alta Segarra, 
que se celebrarà el diumenge 
14 d’abril. Aquest certamen 
es convertirà un any més en 
aparador i punt de trobada de 
persones i professionals que, 
des d’àmbits diversos, treba-
llen per a la sostenibilitat am-
biental, social i econòmica del 
país. La mostra reunirà expo-
sitors de diferents sectors eco-
nòmics com són l’alimentació, 
la gastronomia, les energies 
renovables, la bioconstrucció, 
el reciclatge, la salut ambien-
tal, l’artesania i un llarg etcè-
tera de propostes vinculades a 
l’ecologia, el medi ambient i la 
sostenibilitat. 
Aquest any, l’eix temàtic serà 
el “Residu Zero” que es basa 
en la prevenció, la reducció 

de generació de residus, la 
reutilització i la recollida se-
lectiva, posant especial aten-
ció a la matèria orgànica. Les 
inscripcions per a paradistes 
ja es poden realitzar a través 
del formulari de la web www.
firescalaf.cat. La taxa de par-
ticipació és de 60€ per carpa 
i  si es realitza abans del 15 de 
març serà de 50€. 
El nucli principal de l’Ecofira 
de Calaf s’ubicarà, novament, 
al cèntric carrer raval de Sant 

Obertes les inscripcions a l’Eco Fira 
de Calaf

Jaume, on setmanalment se 
celebra el Mercat de Calaf. I en 
el seu entorn, es programaran 
un conjunt d’activitats para-
l·leles i ponències  vinculades 
amb la temàtica del “Residu 
Zero”, nucli d’aquesta propos-
ta firal. 
L’Eco Fira, organitzada per 
l’Ajuntament de Calaf, és pos-
sible gràcies al suport i col·la-
boració de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de 
Barcelona.
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Espai patrocinat peresports

BÀSQUET / LA VEU 

E l Monbus CB Igualada 
no va poder contra el 
Quart CB però com va 

dir l’entrenador, Jordi Mar-
tí el dissabte, “passi el que 
passi ja hem guanyat”. Les 
Comes va convertir-se en el 
“fortí” que els jugadors van 
demanar a l’afició, una afició 
que va resultar ser impressi-
onant.
La final a quatre de la Lliga 
Nacional Catalana EBA va 
començar el dissabte a les 
17h amb la primera semifi-
nal. Els nois i noies de la gra-
da jove del CBI van fer pas-

sadís al BBA Castelldefels i 
al CB Quart-Germans Cruz, 
que es va acabar imposant. A 
les 19h, amb un pavelló ple 
de gom a gom, va començar 
la segona semifinal, Monbus 
CB Igualada davant OIC 
Penta UB Sant Adrià A. Va 
ser un partit molt disputat 
però l’encert dels jugadors 
igualadins van permetre que 
els blaus s’emportessin la vic-
tòria: resultat 61-79. Les gra-
des instal.lades a baix a pista, 
amb el jovent del CBI ani-
mant sense parar amb l’ajuda 
dels Protons, van convertir el 
partit en una festa.
A la mitja part, el club va 

entre els quals hi ha La Veu 
de l’Anoia. Representants 
dels patrocinadors van rebre 
de mans dels nois i noies del 
club un reconeixement per la 
seva tasca al CBI. 
I el diumenge, la final. Va ser 
emocionant veure com, per 
segona vegada, les Comes 
es va omplir. La grada jove, 
altre cop a punt per cridar i 
animar els nostres. El partit 
però, no va acompanyar. Els 
encerts de dissabte no van 
sorgir diumenge. El Monbus 
CB Igualada es va trobar un 
Quart CB sòlid, amb molta 
experiència i gran joc. Des-
prés d’una igualada primera 
meitat i amb els amfitrions 
arribant a una màxima dife-
rència favorable de 6 punts, 

El Monbus Igualada omple la Sala de Barri però acaba caient a la 
final de la Lliga Catalana EBA

tots dos equips van arribar al 
descans amb un ajustat 36-37 
favorable als gironins. A la re-
presa, el conjunt visitant entre-
nat per Carles Ribot va acon-
seguir obrir una petita escletxa 
en el marcador d’11 punts (36-
47) després d’un gran parcial 
de 0-13 i mig sentenciant la 
final. En el darrer període, el 
conjunt local de Jordi Martí va 
retallar distàncies però sense 
arribar a capgirar el marcador 
d’una matx favorable finalment 
al Quart per un 52-59. 
Tot i la derrota, des del club 
es mostren d’allò més satisfets 
amb un cap de setmana de 
gran afició al bàsquet a la capi-
tal de l’Anoia. Amb la base del 
club entregada i el compromís 
dels jugadors.

Fotos: Joan Guasch

BÀSQUET / LA VEU 

Partit complicat contra 
un rival directe, que es 
va resoldre en els úl-

tims moments. Petits detalls 
en un final ajustat van marcar 
la derrota de l’equip igualadí. 
Aquest cap de setmana, el CN 
Terrassa visitarà Les Comes 
en un altre partit vital.

Fitxa tècnica 

Parcials: (24-14) (12-18) (18-
20) (16-14)

Anotadores: Carrasco (6) 
Carner (23), Amatllé (-), So-
ler (6), Xairó (6), Jané (18), 
Lamolla (7), Aniento (-), Ge-
ner (-)

Ajustada derrota de 
l’Yvette Pons Igualada 
contra el Grup Barna

voler expressar el seu agraï-
ment als espónsors del club, 
imprescindibles per créixer, 

Aquest dissabte 9 de febrer 
els primers equips del CBI juguen a Les Comes!

17.45 Monbus CB Igualada vs CB Salt 
19.45 Yvette Pons CB Igualada vs CN Terrassa

Veniu a gaudir del bàsquet! Us hi esperem!
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Les Comes acull aquest cap de setmana 
la Copa Generalitat d’hoquei patins
HOQUEI / LA VEU 

Aquest proper cap de 
setmana del 9 i 10 de 
febrer el Poliesportiu de 

les Comes d’Igualada acollirà, 
sota l’organització de conjun-
ta de la Federació Catalana de 
Patinatge i l’Igualada Femení 
HCP i el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada, la desena edició de 
la Copa Generalitat masculina 
i femenina d’hoquei patins. La 
Copa Generalitat és una de les 
diverses competicions esporti-
ves que acull la capital de l’Ano-
ia, que aquest any ha estat desig-
nada ciutat europea de l’esport.
Des de l’Igualada Femení HCP, 
tant el seu president, Jordi Bes-
sa, com l’entrenadora, Maria 
Fernández “Pulgui”, han animat 
a tota la gent d’Igualada que 
estima el hoquei a venir a Les 
Comes i animar al nostre equip. 
Bessa també ha destacat l’orga-
nització d’aquest torneig com 
“una oportunitat per reivindicar 
l’hoquei femení a la ciutat.”
La competició enfronta amb 
format de final a quatre als dos 

primers classificats de cada 
grup a l’acabament de la Fase de 
Grups (1ª fase) de la Nacional 
Catalana masculina i femeni-
na. Els quatre equips classificats 
s’enfrontaran als partits de les 
semifinals dissabte dia 9 i els 
guanyadors es disputaran el tí-
tol de campió a les finals de diu-
menge dia 10. Entre els equips 
participants hi haurà dos repre-
sentants anoiencs. En el quadre 
femení s’hi troba l’Igualada Fe-
mení HCP, mentre que per la 
banda masculina hi jugarà l’HC 
Piera. Tots dos equips intenta-
ran fer-se amb aquest títol per 
primera vegada a la seva histò-
ria.
A la present edició la Xarxa TV 
té previst retransmetre les qua-
tre semifinals per streaming a 
través de la plataforma Xala i les 
dues finals en directe per la seva 
xarxa de televisions locals i tam-
bé per streaming.
Els actuals campions de la com-
petició són el CH Caldes, en ca-
tegoria masculina, i el CP Vol-
tregà, en la femenina, que van 
guanyar el títol en la passada 

L’Igualada Rigat treu un 
punt de Girona (2-2)
HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Rigat va treure un 
punt del Pavelló de Palau del 
CH Girona, en un partit on 
van començar guanyant però 
que finalment va necessitar 
una remuntada, perquè els 
gironins havien aconseguit 
donar-li la volta al marcador 
i posar-se amb un 2 a 1. Amb 
aquest resultat, els arlequi-
nats es mantenen a la setena 
posició en un mes de febrer 
clau, on els homes de Ferran 
López disputaran la Copa del 
Rei i els quarts del final de la 
WorldSkate Europe Cup, a 
més dels compromisos de la 
competició regular.
El partit va començar amb 
domini de l’Igualada Rigat, 
que va aconseguir avançar-se 
amb un gol matiner de Sergi 
Pla, al minut 8 de joc. Tot i 
això, el partit va estar mar-
cat per la labor defensiva dels 
dos equips, que van donar 
poca treva a les ocasions de 
gol. Elagi Deitg i Jaume Lla-
verola també van demostrar 
un nivell molt alt, fet que va 
dificultar encara més la pro-
ducció ofensiva, en especial, 
la dels d’Igualada.
Els primers minuts de la se-
gona meitat van continuar 
amb la tònica de la primera. 
Els homes de Ferran López 
van donar importància a la 
defensa per afrontar els 25 
minuts que quedaven. Els 
arlequinats, que els va faltar 
un punt més de dinamisme 
en atac, sempre es van topar 
amb un atent Jaume Llavero-
la i una defensa gironina ben 
formada. El resultat, curt, va 
donar peu al Girona per creu-
re en les seves possibilitats i al 
minut 35 va arribar el primer 
gol, obra de Raul Pelicano, 
que havia estat l’home més 
perillós dels locals fins al mo-

ment.
En els últims quatre minuts 
de partit el ritme es va acce-
lerar i va haver-hi dos gols i 
una targeta blava. Al minut 
46, Enric Torner avançava al 
CH Girona per primer cop 
al partit, en una jugada molt 
protestada pels jugadors arle-
quinats per una falta prèvia al 
gol. A la jugada consecutiva 
del gol, Marc Gómez va veure 
una targeta blava per una fal-
ta sobre Ton Baliu, però Sergi 
Pla no va poder transformar 
la falta directa. Però va ser el 
mateix Sergi Pla que a falta de 
dos minuts, va anotar el 2-2 
definitiu amb una mitja volta 
fantàstica.
L’entrenador de l’Igualada Ri-
gat, Ferran López declarava 
que “ens quedem amb mal 
regust de boca perquè em 
tingut ocasions per ampliar 
el marcador i no hem pogut”. 
López va felicitar la feina en 
matèria defensiva del seu 
equip tot i que admetia que 
“ens ha faltat dinamisme en 
atac”. De cara el calendari del 
mes de febrer, el tècnic es va 
mostrar “encantat” de poder 
participar en tres competici-
ons, tot i que va advertir que 
caldrà “tenir en compte el 
factor de la fatiga”.
El pròxim partit de l’Igualada 
Rigat serà a casa contra l’Al-
coi, demà dissabte a les 21 
hores. 

Fitxa tècnica
CH Girona: Llaverola, Raul-
Pelicano, Marc Gómez, Marc 
Palau, Enric Torner –equip 
inicial– Oriol Garcia, Marc 
Palazón i Manel Garcia.

Igualada Rigat: ElagiDeitg, 
Sergi Pla, Ton Baliu, Roger 
Bars, César Vives –equip ini-
cial- Met Molas, Jordi Mén-
dez i Oriol Vives.

Foto: Xavi Garcia / ARXIU

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Femení HCP va re-
soldre amb una còmode victò-
ria a Les Comes, el darrer par-
tit de Nacional Catalana abans 
de disputar, aquest cap de 
setmana a Igualada, la Copa 
Generalitat que organitza el 
club igualadí. Ho va fer contra 
un bon CP Manlleu que es va 
veure desbordat pel bon joc de 
l’equip anoienc.
Així, al minut tres de partit, 
Carla Claramunt feia la pas-

sada de la mort a Elba Gar-
reta que culminava a gol una 
excel·lent incursió de la jove 
igualadina. L’equip de la “Pul-
gui” dominava totes les fases 
de joc, tan en defensa com 
en atac i les transicions entre 
elles. A cinc minuts del des-
cans, l’Igualada marcava el 
segon gol tot just al acabar un 
power play (inferioritat nu-
mèrica) del CP Manlleu en el 
que una jugadora visitant ha-
via vist una targeta blava dos 
minuts abans.

Amb el 2-0 s’arribava al des-
cans. A la represa, la Marta 
Soler marcava el seu golet al 
primer minut de joc que do-
nava certa tranquil·litat a les 
locals. En el tram final de par-
tit l’Igualada arribava a la falta 
deu i el CP Manlleu aprofitava 
per marcar el gol de l’honor. 
Les osonenques encara tindri-
en temps de picar un penal per 
posar emoció els darrers ins-
tants del partit. Però la bona 
actuació de la portera local, 
Cristina Riba, ho va desfer.

Victòria abans de la Copa Generalitat 
per l’Igualada Femení HCP

edició, celebrada a Sant Hipòlit 
de Voltregà.

HORARIS COPA
GENERALITAT

DISSABTE, 9 DE FEBRER 

Semifinals masculines

10:45h: HC SENTMENAT – 
CERDANYOLA CH

14:00h: CH CALDES – HC 
PIERA

Semifinals femenines

12:30h: HC PALAU – IGUA-
LADA FEMENÍ

15:45h CP VILANOVA – CP 
MANLLEU

DIUMENGE, 10 DE FEBRER 

16:00h FINAL FEMENINA

18:00h FINAL MASCULINA 
Guanyador SF1 – Guanyador 
SF2



42  |  ESPORTS Divendres, 8 de febrer de 2019

FUTBOL / PERE SANTANO

Els igualadins visitaven 
Almacelles amb la mo-
ral alta per la gran vic-

tòria de la jornada anterior 
davant el Júpiter, però amb 
quatre baixes. I a més, davant 
un rival que encadenava nou 
enfrontaments consecutius 
sense conèixer la derrota. 
Seria un duel vibrant i de bon 
futbol.
Així va ser com des del pri-
mer minut, es va veure un 
partit molt intens, en el qual 
els petits detalls marcarien 
la diferència. Amb aquest 
panorama, els locals van tenir 
un contracop, que Ribera va 
desactivar. A mesura que els 
anoiencs van aconseguir im-

Victòria amb gran determinació del 
CF Igualada a Almacelles (0-2)

posar el seu joc, van arribar les 
aproximacions igualadines. Al 
minut 27, després d’una mag-
nífica passada d’Omar, Simón 
es desfeia del seu defensor i 
definia a la perfecció. El gol va 
animar als jugadors de Moha, 
que tan sols cinc minuts més 
tard, mitjançant una especta-
cular passada de Simón, Martí 
batia el porter local i obria dis-
tàncies.
Durant els últims compassos 
de la primera meitat, es va tor-
nar a la dinàmica inicial i cap 
dels dos equips va apropar-se 
a l’àrea contrària. S’arribava al 
descans amb un avantatge que 
no es podia desaprofitar.
A la represa, els blaus van te-
nir la millor oportunitat per 
sentenciar el matx, quan Pe-

dro, després d’un magistral 
llançament de falta, va estave-
llar la pilota al travesser.
No obstant, l’enfrontament es-
tava molt viu. Els lleidatans no 
es van rendir i, a partir d’un 
joc molt directe, van tenir 
clares ocasions per reduir di-
ferències, però la falta d’encert 
local i Ribera ho van impedir.
Els darrers minuts van ser un 
constant atac local, amb tí-
mids contracops visitants que 
van mantenir l’emoció fins el 
final.
Els blaus van aconseguir tres 
punts molt importants per se-
guir a la zona alta de la classi-
ficació, amb 32 punts. Aquest 
dissabte el CF Igualada rebrà 
el Cambrils, a les de de la tar-
daLes Comes.

FUTBOL / PERE SANTANO 

En un partit marcat per 
les dures condicions 
d’inestabilitat meteo-

rològiques, les igualadines 
van saber jugar les seves car-
tes i van demostrar la pro-
gressió que està fent l’equip.
En un primera part per em-
marcar, les anoienques van 
tancar les locals en el seu 
propi camp, generant cons-
tants ocasions de gol, que fe-
ien preveure el gol igualadí. 
Així va ser, com al minut 33, 
Jana Marimon obria el mar-
cador. S’arribava al descans 

amb avantatge per la míni-
ma.
No obstant, una petita er-
rada defensiva, a l’inici de 
la segona meitat, va perme-
tre que les de l’Alt Empordà 
igualessin el duel.
Però la reacció de les de Jordi 
Torres va ser immillorable. 
L’Igualada va seguir generant 
ocasions, que es van conver-
tir en el gol de la victòria, al 
minut 80, després d’una gran 
jugada de Pauli, que assistia 
a Marina per anotar.
Amb aquest triomf, les bla-
ves sumen 18 punts i seguei-
xen en línia ascendent.

Ni la tramuntana és 
capaç d’aturar les blaves

RUGBY / LA VEU 

El sènior masculí de 
l’Anoia Rugby Club, junt 
amb l’Esparreguera, tot 

i saltar al camp de Les Comes 
d’Igualada amb només 13 ju-
gadors van sortir disposats a 
plantar cara al Ripollès RC. A 
la primera part l’equip igualadí 
va imposar el seu ritme i això 
va fer que el marcador arribés 

força igualat al descans. A la 
represa el matx va continu-
ar força equilibrat fins al tram 
final on el cansament dels 13 
jugadors locals es va notar. El 
resultat final 26 – 38. Els nois 
de l’Anoia Rugby esperen recu-
perar els jugadors lesionats, els 
que tenen exàmens, etc. per po-
der afrontar en igualtat de con-
dicions el proper partit contra 
els Carboners de Terrassa.

Derrota amb pocs 
efectius de l’Anoia Rugby

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

Promoció 

Motors Bosch
Bikes made in Austria.

Enduro 165€ *

Trail 100€ *

* 24 quotes 
sense interessos.
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VÒLEI / LA VEU 

El Jorba Solà Senior 
Masculí, de l’Igualada 
Vòlei Club va comen-

çar amb bon peu la segona 
fase del campionat, guanyant 
a camp del Sant Boi Vòlei, per 
un 2-3 amb tanteig de 25-
19/25-22/12-25/22-25/
4-15.
Tot i al victòria, la cosa no va 
començar bé pels igualadins, 
que van sortir molts dubita-
tius i tensionats. Això els va 
fer entrar en una dinàmica 
amb errors no forçats, però 
sempre competint el sets fins 
al final. En el 3er set els de St. 
Boi van creure que estava tot 
fet i el igualadins amb un joc 
dinàmic, i amb bon bloqueig 

i defensa van donar la volta 
a la situació. El 4t va ser més 
ajustat però també va caure 
cap els anoiencs. Així s’arri-
bava al tie-break, en què els 
locals no van competir en 
cap moment. Aquests dos 
punts aconseguits són im-
portants per mantenir l’equip 
a 1a. Aquest dissabte, a les 6 
de la tarda, reben a l’Alella al 
fortí.
Per la seva banda, el sènior 
femení va perdre a casa del 
Volei 6 Manresa, per 3-0, 
en un partit  en què es van 
competir tots els sets però al 
final cap va caure de la banda 
de les igualadines. El proper 
partit per les noies, també el 
dissabte, contra el Torelló a 
les 4 de la tarda al fortí

El sènior masculí de 
l’IVC comença guanyant 
la segona faseHANDBOL / LA VEU 

El dissabte passat 
l’Handbol Iguala-
da es desplaçava a 

Molins de Rei per disputar 
l’encontre corresponent a 
la jornada 14 contra el lí-
der d’aquesta lliga. El partit 
es preveia molt difícil pels 
jugadors igualadins. Però 
l’Igualada va sortir molt fort 
i amb una defensa molt ben 
posicionada va saber fre-
nar els atacants del Molins, 
així que els primers minuts 
de joc i fins al minut 25 
d’aquesta primera part va 
dominar en el partit amb un 
marcador favorable en mo-
ments de fins a 3 gols. Els 
últims 5 minuts de la pri-
mera meitat l’Igualada va 
abaixar la guàrdia i el C.E. 

Molins va aconseguir igua-
lar el partit i en l’últim minut 
superar per un gol al con-
junt anoienc amb un 13 a 12. 
 
En la segona part el C.E. Mo-
lins va sortir amb ganes de 
deixar enrere als visitants i 
amb tirs des de l’extrem i des 
dels nou metres van acon-
seguir superar la defensa 
igualadina, arribant al mi-
nut 20 amb una diferència 
de 4 gols d’avantatge. Però 
l’Igualada no va deixar 
mai de lluitar i al minut 25 
aquesta diferència només era 
d’un gol. Quedaven 5 minuts 
d’infart i els atacs i contra-
atacs d’ambdós equips eren 
de vertigen i el marca-
dor reflectia una igual-
tat total, empat a 26 
quan quedaven 2 minuts. 

El C.E. Molins aconseguia 
marcar i tenia la possessió 
l’Handbol Igualada, en l’atac 
l’Igualada aconseguia una 
falta de 7 metres que li dona-
ria l’empat, però la mala sort 
i la bona aturada del porter 
del Molins van evitar que 
el conjunt igualadí empatés 
aquest partit en els úl-
tims segons. Final 27 a 26. 
Bon partit el vist al Poliespor-
tiu de Molins de Rei, l’Iguala-
da va jugar de tu a tu amb el 
líder i tot i haver perdut, se’ls 
ha de felicitar pel bon joc i 
per la perseverança en cada 
partit que no dóna 
mai per perdut i llui-
ta fins al últim moment. 
El pròxim partit serà demà 
dissabte a les 4 de la tarda a Les 
Comes contra el A.E. Aula de 
Barcelona.

L’Handbol Igualada perd per la 
mínima a la pista del líder
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La millora de l’accessibilitat i els vestidors de la piscina de Les 
Comes costarà 1,3 milions d’euros
IGUALADA / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
ha enllestit la redacció 
del projecte executiu 

dels vestidors i zones comu-
nes de la piscina municipal 
de Les Comes. El projecte 
contempla la reforma inte-
gral dels elements comuns 
que donen servei a la piscina 
i preveu, doncs, intervenir en 
els accessos des de l’exterior, 
al vestíbul, a la cafeteria, a 
l’accés a la part superior de la 
graderia i, molt especialment, 
als vestidors. Castells ha afir-

mat que “seguim treballant 
en la millora i posada al dia 
d’unes instal·lacions que es 
van crear als anys vuitanta i 
que volem acabar convertint 
en una ciutat esportiva de 
referència” i ha avançat que 
“donada la important enver-
gadura d’aquesta interven-
ció, la voluntat és poder fer 
les primeres licitacions l’any 
2020 i executar-la en diferents 
fases”. Per fer-ho, serà neces-
sari tancar la piscina durant 
4 mesos, així que és possible 
que les obres més importants 
es facin entre maig i agost de 

2021, aprofitant que a l’agost 
la piscina sempre tanca.
La proposta contempla una 
intervenció sobre 1800 m2 
i, en conjunt, el projecte està 
pressupostat en uns 1’3 mi-
lions d’euros. Els principals 
objectius passen per millorar 
les condicions d’accessibilitat 
exteriors i interiors, adequar 
l’equipament a la normativa 
tècnica del Consell Català de 
l’Esport, millorar les condici-
ons ambientals i actualitzar 
la imatge general de l’edifici 
i, sobretot, donar resposta a 
una de les principals necessi-

tats recollides en les enques-
tes de satisfacció efectuades 
els últims anys i, en conse-
qüència, abordar la reforma 
integral del bloc de vestidors. 
Aquí es preveu actualitzar la 
seva estètica, millorar la il·lu-
minació, distingir els vesti-
dors amb colors, renovar els 
seus tancaments i mobiliari, 
ampliar el bloc de dutxes, 
dotar d’accessos exclusius els 
vestidors dels monitors, orde-
nar l’accés als vestidors adap-
tats o millorar el connector 
entre aquest espai i la piscina, 

entre altres.
Pel que fa als altres elements 
comuns, s’ha projectat una 
àmplia intervenció de millora 
de l’accessibilitat per les per-
sones amb mobilitat reduïda, 
incloent un nou ascensor fins 
la part superior de la gra-
deria, i també la redistribució 
del vestíbul de recepció amb 
accés directe a la grada, un 
espai de treball per als mo-
nitors, uns nous lavabos, un 
nou magatzem de neteja i una 
posada al dia de l’espai de bar 
i cafeteria.

Igualada acull diumenge la II Cursa en 
Marxa Contra el Càncer
ATLETISME / LA VEU 

L’Estadi Atlètic Muni-
cipal d’Igualada serà 
l’escenari, aquest diu-

menge 10 de febrer, de la 
segona edició de la Cursa 
AECC Anoia en Marxa Con-
tra el Càncer, organitzada per 
l’AECC-Catalunya contra el 
Càncer de Barcelona. Tots els 
diners recaptats amb les més 
de 700 inscripcions es desti-
naran a finançar projectes de 
recerca oncològica i a ajudes 
directes als malalts i a les se-
ves famílies.
La sortida de la prova, d’una 
distància de 5 km, serà a les 
11 hores des de l’Estadi Atlè-
tic Municipal d’Igualada i es 
comptarà amb la presència de 
la consellera de Salut, Alba 
Vergés, qui realitzarà el lliu-
rament de premis.
El recorregut de la cursa, pla-
ner, és adaptat a tothom amb 
l’objectiu de fomentar la pràc-
tica de l’esport entre totes les 
persones. Els participants, a 
més de gaudir de l’esport po-

pular, podran participar en 
un sorteig amb magnífics pre-
mis, un bon esmorzar i d’una 
Màster Class de Zumba.
La cursa és possible gràcies 
al patrocini de Calaf Grup i 
M Piqué, Finques Badia, La 
Renda Urbana, Servisimo, 
Silvia Giralt, Sofamel; i a la 

col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada, l’Esport Igualada, 
Igualada 2019, Sanitat i Salut 
Pública d’Igualada, gimnàs 
Calfont, Club Atlètic d’Igua-
lada, Consum, Forn de Jorba, 
Forn de pa i pastes Jaume i 
Vincenç, Gessami, Targaro-
na i la Unió Empresarial de 
l’Anoia.

HANDBOL / LA VEU 

Partit corresponent a la 
jornada 8a de la Lliga 
d’handbol que es va dis-

putar el diumenge 27 de gener 
a les Comes. 
Era el primer partit del any 
2019 i va començar amb una 
mica de precipitacions en les 
passades i llançaments fallats 
però poc a poc l’equip va entrar 
en una fase més tranquil·la de 
joc i es va encarar el partit amb 
el joc  habitual. El resultat va 
ser molt favorable als locals en 
acabar la primera part de 11-1. 
La segona va ser igual que la 

primera part en el joc. Felicitar 
als nois/es del Handbol Carde-
deu per l’entrega, al venir amb 
els jugadors justos que no els 
va permetre un minut de des-
cans. El resultar final va ser un 
20-2.
Per part del igualadins van ju-
gar Joan Solis(3),Marc López 
(2), I van Uri(3), Dani  Hau-
dochi (8), Ismael Bourouiss, 
Àngels Marimon (1), Palo-
ma Boix, Alba Nieto, Manel 
Cañete(1),Ángel Palpartida, 
Carles Pons(2) i Jordi Nieto 
a porteria. Entrenador,  Lalo 
Canales i delegat, Jesús Mo-
reno.

El SAI CH Igualada 
guanya al Cardedeu
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ATLETISME / LA VEU 

Els i les 81 atletes del 
C.A. Igualada Petromi·
ralles, protagonitzaren 

diumenge al matí una excel·
lent actuació en la seva parti·
cipació al 100è Campionat de 
Catalunya de Cros individual 
i per equips disputat conjun·
tament amb el 40è Cros de 
Vic ·Trofeu Pere Casacuber·
ta, a la Zona Esportiva de Vic. 
Uns 2.000 atletes van possi·
bilitar una magnífica mati·
nal de Cros, en la que es va 
homenatjar també als cam·
pions/es històrics del Cros 
català, com Carles Castillejo, 
Carme Valero, Rosa Morató, 
Josep Molins, etc.
Els anoiencs assoliren un to·
tal de 6  podis al Campionat 
català de Cros: l’equip Sub·14
fem. del CAI Petromiralles/
Jocnet es proclamaven cam·
piones de Catalunya, i Riduan
Boulbayem era el guanyador 
S·18 individual. Carla Bis·
bal era la guanyadora Sub·16 
fem. individual, categ. en la 
que foren sots campiones per 
equips, mateixa posició que 
l’equip Sènior masc. del CAI,  
mentre Naima Ait Alibou era 
sots campiona Sub·23 indi·
vidual, classificant·se alguns 
conjunts en posicions d’accés 
al Camp. d’Espanya de Cros 
per clubs. 
A més, els Sub·18 masc. foren 
4ts per equips, mateixa posi·
ció que les Sub·18 fem., molt
aprop dels podis correspo·
nents.
Les Infantils fem. (S·14) del 
CAI Petromiralles/Jocnet 
eren campiones de Catalunya 

amb 87 punts, entrant Clara 
Enrich 13a amb 10’19”, 23a 
Aya Boulbayem amb 10’34”, 
25a María Pomés amb 10’36”, 
26a Carlota Mollà amb 10’36”, 
40a Paula Cambero amb 
10’49”, 45a Laia Alonso amb 
10’57”, 97a Berta Camprubí 
amb 11’53”,101a Jana Pla·
nell amb 12’05”, 105a Vinyet 
Gumà amb 12’13”, 129a Ares 
Giménez amb 13’24”, i 130a 
Maroua Ayyad amb 13’31”, 
sobre 2.500 m.
Carla Bisbal era campiona de 
Catalunya Cadet, amb 12’00” 
sobre 3.250 m., essent sots 
campiones de Catalunya per 
clubs Sub·16 amb 67 punts, 
entrant 10a Anna Quero amb 
13’07”, 23a Aina Eberle amb 
13’36”, 33a Francina Massa·
gué amb 13’58”, 34a Mar Pla·
nas amb 14’06”, 57a Andrea 
Gil amb 14’37”, 62a Judit Na·
varro amb 14’41” i 117a Alba 
López  amb 17’56”.
Riduan Boulbayem era cam·
pió de Catalunya Sub·18 
masc. amb 19’11”, entrant 14è 
Roger Suria amb 20’03”, 24è 
Cesc Lacueva amb 20’38”, 25è 
Gerard Farré amb 20’41”, i 
46è Jan Bisbal amb 22’00” so·
bre 5.750 m. de cursa, essent 
4ts per equips amb 64 punts.
L’equip Sènior masc. del CAI 
assolia el sots campionat de 
Catalunya, entrant 9è Abden·
nasser Oukhelfen amb 31’11” 
sobre 9.550 m., seguit de 
Lahcen Ait Alibou, 17è amb 
32’14”, entrant 25è Abder·
razak Samaoui amb 33’06” 
i 77è Jose D. Morales amb 
33’06”, retirant·se Albert Mo·
reno per indisposició.  Ayoub 
Ouchbab era 19è Sub·23 en 

la mateixa cursa, amb 37’05”, 
retirant·se Antoni Vázquez 
per indisposició. L’atleta de 
La Sansi Mourat El Bannouri 
era el Campió català Absolut.
Naima Ait Alibou era sots 
campiona de Catalunya Sub·
23 amb 38’19” sobre 9.550 m., 
i Marina Suria era 6a en ca·
teg. Sub·20 fem. amb 23’15”, 
sobre 5.750 m.
Sheila Avilés era 9a Absoluta 
amb 37’50” en la prova gran 
fem. dominada per Míriam 
Ortiz (A.A. Catalunya), sobre 
9.550 m. de cursa.
Oriol Alonso era 10è en Sub·
14 masc. amb 12’08” sobre 
3.250 m., entrant 106è Camil 
Elias amb 14’41”, 110è Rubén 
Sánchez amb 14’55”, 141è Da·
vid Checa amb 15’43” i 154è 
Eric López amb 16’49”.
Ayoub Ait Addi era 13è en ca·
teg. Sub·20 masc. amb 27’21”, 

entrant 22è Sergi Santamaria 
amb 28’22”, sobre 7.650 m. de 
cursa.
Les Sub·18 fem. eren també 
4es per equips, entrant 15a 
Anna Torras amb 18’02”, 16a 
Júlia Solé amb 18’04”, 23a 
Marcel·la Solé amb 18’33”, 24a 
Carla Alemany amb 18’43” i 
26a Berta López amb 19’00”, 
sobre 4.400 m. de cursa.
Martí Paín era 16è en Sub·10 
masc. amb 5’46” sobre 1.350 
m., seguit d’Iker Pérez, 49è 
amb 6’10”, entrant 50è Gui·
llem Llorach amb 6’11”, 77è 
Albert Fernández amb 6’37”, 
88è Kilian Busquets amb 
6’43”, i 112è Guim Marimon 
amb 7’12”.
Berta Ferrús era 37a en Sub·
10 fem. amb 6’24” sobre 1.350 
m., entrant 57a Elia Martinez 
amb  6’43”, i 68a Berta Már·
quez amb 6’54”.
Martina Llorach era 42a en 
Sub·12 fem. amb 8’35” sobre 
1.950 m., entrant 67a Carla 
Pomés amb 8’49”, 79a Hele·

na Aguilera amb 8’59”, 108a 
Laura Van Daalen amb 9’24”, 
111a Laia Cerro amb 9’26”, 
135a Jana Viladoms amb 9’54”, 
145a Berta Ollé amb 10’10”, 
146a Marta Van Daalen amb 
10’11”, 150a Natàlia Enrich 
amb 10’16”, i Mar Vila.
Outmane El Aggari era 57è 
en Sub·12 masc. amb 8’12” 
sobre 1.950 m., 64è Youssef 
Ayyad amb 8’18”, 70è Pau 
Sala amb 8’20”, 77è Xavier 
Nogales amb 8’25”, 80è Alex 
Guillén amb 8’27”, 92è Marc 
Salisi amb 8’34”, 93è Roc 
Usón amb 8’35”, 147è Aleix 
Sànchez  amb 9’24”, ”, 155è 
Aitor Campos amb 9’34”, 
175è Oriol Casanellas amb 
9’57”, 180è Adrián Gámez 
amb 10’05”, 182è Jan Mari·
mon amb 10’07”, i 197è Guim 
Casanellas amb 10’40”.
Jan Solà era 59è en Sub·16 
masc. amb 17’30” sobre 4.400 
m., entrant 67è Mohamed 
Ayyad amb 17’43”, i 122è Joel 
Giménez amb 19’59”.

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

El marxador Veterà del 
C.A. Igualada Petro-
miralles Rubén Piñol, 

va assolir el Bronze en categ. 
M-45 al Campionat Català 
Màster de Marxa en 10 Km. 
disputat conjuntament amb 
l’individual i per equips de 
Promoció, i el 27è G.P.  de 
Marxa Atl. Ciutat de Vilade-

cans.
Rubén Piñol era 3r i Bronze 
en categ. Master - M-45, amb 
53’40” per cobrir els 10 Km. 
de recorregut.
Berta Márquez era 6a en ca-
teg. Sub-10 fem. amb 6’28” 
sobre 2 km. de cursa, seguida 
d’Erin Conesa, 18ª amb 7’33”.  
Marc Aguila era 11è en Sub-
14 masc., amb 19’05” sobre 3 
km. de cursa.

Rubén Piñol (CAI), bronze 
al Campionat de Catalunya 
Màster en marxaATLETISME / LA VEU 

L’equip del C.A.Igualada 
Petromiralles masculí, 
va participar dissab-

te passat a la Pista Coberta 
de Catalunya de Sabadell  al 
Campionat Català de Clubs 
Master indoor, en el que 
prengueren part els equips 
capdavanters de l’atletisme 
català de la categ., masc. i 
fem.. 
Els anoiencs assoliren la 10ª 
posició, amb un total de 63 
punts en la competició gua-
nyada pel C.E. Universitari, 
seguits del Barcelona Atl., 
2ns., essent 3rs. els atletes de 
la J.A. Sabadell, entre 13 clubs 
participants. 
Individualment, sobresor-
tiren dintre de la meritòria 
actuació global dels anoiencs, 
les següents classif. per pun-
tuació en les proves correspo-
nents:  el 3r lloc d’Abdeljalil 
Smaq en el triple salt, amb 
10,86 m., i 5è en els 60 m. 
tanques amb 10”24, el 5è de 
José A. Valdivielso en el salt 
de perxa, amb 2,00 m.
Pere Pulido era 7è en alçada, 
amb 1,49 m., i Lluís Marimon 
8è en el pes, amb 4,24 m. José 
Antonio Fernández era 9è en 
els 800 m.ll. amb 2’02”45, i 

Francesc Llamas era 9è en els 
400 m.ll. amb 59”12. 
Rafael Laguna era 10è en els 
1.500 m.ll. amb 4’54”10, i Da-
vid Tarragó 11è en llargada 
amb 5,49 m., en la seva reapa-
rició amb el CAI.
Eren 12ens. els components 
del relleu del CAI de 4 x 200 

m. format per Antoni López - 
Pere Pulido - José A. Fernán-
dez i David Tarragó, amb 
1’57”17.  
Eren 13ens. Antoni López 
en 60 m.ll. amb 8”96 i Rafa-
el Crespo en 3.000 m.ll. amb 
11’58”74.

L’equip del CAI, 10è al Campionat de 
Catalunya de Clubs Màster Indoor 

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta  del C.A. Iguala-
da Petromiralles Jordi 
Yoshinori Matsuoka, va 

participar dissabte passat en 
la prova del Salt de Llargada 
corresponent al Miting Inter-
nacional Indoor de Luxem-

burg, que va comptar amb la 
participació de destacats atle-
tes internacionals.
Jordi Yoshinori Matsuoka era 
3r en la prova del salt de llar-
gada, amb un salt de 7,41 m. 
assolit en el seu únic intent, 
per problemes físics.

Jordi Y. Matsuoka (CAI), 
3r en llargada al Meeting 
de Luxemburg

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Juvenil del C.A. 
Igualada Petromiralles  
Álex González, va assolir 

la victòria en javelina, en la 4a 
Jornada del Critèrium de llança-
ments d’Hivern, que es va dur a 
terme diumenge a l’Estadi Ser-

rahima. 
Álex González era 1r en javeli-
na Sub-18 masc. amb un millor 
intent de 46,70m., mentre Erik 
Gutiérrez era 4t en martell Sub-
20 masc. amb un millor intent 
de 30,76m .Aleix Llorens partici-
pava en el Martell Sub-18 masc. 
efectuant nuls els seus intents.

Álex González (CAI), 1r 
en javelina

L’Ajuntament d’Igualada felicita Roger 
Calzada, Pol Cantero i Maria Díez pels 
seus èxits esportius recents
IGUALADA / LA VEU 

L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, i la regidora d’Es-
ports, Rosa Plassa, van tras-
lladar, el passat dimarts, 5 de 
febrer, la felicitació a tres en-
trenadors i esportistes igua-
ladins que han assolit desta-
cats títols els darrers mesos. 
Primer, van rebut el tècnic 
d’handbol Roger Calzada, 
que va guanyar la medalla 
d’or al Campionat d’Espanya, 
celebrat al gener a Valladolid, 
formant part del cos tècnic de 
la selecció catalana Infantil 
Masculina juntament amb el 
també igualadí Pol Cantero. 
Tot seguit, van rebre la juga-
dora d’hoquei patins Maria 
Díez, que al novembre es va 
proclamar campiona d’Euro-
pa amb la selecció estatal, su-
perant Portugal a la final per 
2-4. Prèviament, també l’any 
passat, havia guanyat la Copa 

d’Europa de clubs amb el seu 
equip, l’Hostelcur Gijón. La 
final de l’europeu de selecci-
ons es va veure interrompuda 
pel pas de l’huracà Leslie per 

la ciutat on es disputava el 
torneig, la portuguesa Meal-
hada, i es va haver de repren-
dre i concloure dues setma-
nes més tard.
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Després de 12 victòries 
en el trial indoor del 
Palau Sant Jordi, la 

tretzena (que tindrà el 13?…) 
se li va resistir al pilot pierenc 
Toni Bou amb la Honda ofi-
cial. Trial en el que Toni va 
tenir un fenomenal suport de 
molts afeccionats anoiencs, 
entre els que hi havia una 
gran quantitat de pierencs.
Una vegada van quedar eli-
minats la resta de pilots par-
ticipants, a la gran final hi van 
arribar els dos pilots favorits, 
Toni Bou i Adam Raga amb 
TRRS, la marca amb la qual 
també va ser un gran campió 
en Jordi Tarrés.
Sis eren les zones que tenien 
que disputar els dos pilots, i 
en una d’elles el pilot anoienc 
va patir una caiguda lletja, 
una caiguda d’espatlla però 
tot i això Bou va continuar 
mantenint un frec a frec amb 
Raga fins la darrera zona. Fi-
nalment el pilot d’Ulldecona 
es va imposar per tant sols un 
punt de diferència.
De fet van ser dues les cai-
gudes, ja que després en un 
altre zona va tornar a caure, 

aquesta vegada de front, al 
finalitzar la zona. A partir 
d’enguany és obligatori portar 
proteccions al pit i a l’espatlla.
Toni Bou comentava això al 
finalitzar el trial barceloní: 
“El primer de tot és felicitar 
Adam Raga per la victòria. 
Hem patit una caiguda molt 
forta a la semifinal i m’he 
temut el pitjor, ja que vinc 
d’una lesió on em vaig fractu-
rar tres vèrtebres, però aviat 

m’he adonat que no era greu. 
Amb el temps he après a cau-
re. M’ha costat molt entrar en 
carrera i he pogut continuar i 
lluitar fins al final. Cal valorar 
aquest segon lloc com a molt 
positiu”.
Ara, una vegada disputats el 
trials de Budapest i Barcelo-
na, Toni Bou i Adam Raga 
arribaran al tercer trial a dis-
putar el 16 de febrer a Bilbao 
empatats a 35 punts.

Una lletja caiguda priva a Toni Bou de 
guanyar el Trial del Palau Sant Jordi

La copilot Anna Vives 
participa al Ral·li 
Monte-Carlo Històric
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A les set de la tarda del 
divendres es va do-
nar la sortida des del  

Moll de la Marina barcelonés 
els equips que van escollir la 
capital catalana per participar 
en el 22è Ral.li Monte-Carlo 
Històric. Com ja es tradicio-
nal els equips poden triar la 
sortida des de varies ciutats 
europees, enguany a més de 
Barcelona eren les de Milà, 
Atenas, Reims, Glasgow, 
Hamburg i Monte-Carlo, sent 
el punt de concentració la 
ciutat francesa de Valence.
Entre els participants hi havia 
la copilot igualadina Anna 
Vives, del pilot madrileny 
Jaime Hernández amb un 
Seat 127 de l’equip oficial Seat 
Històrics que hi va participar 

amb tres cotxes. 
En el primer tram del dissab-
te de 49 kms i quan faltaven 
5 kms per finalitzar es van 
veure obligats abandonar per 
problemes tècnics, concreta-
ment d’embragatge. 
Anna Vives juntament amb 
la pilot barcelonina Tere Ar-
madans, ara fa dos anys foren 
les vencedores de la Copa de 
Fèmines del Monte-Carlo 
Històric, una gesta sense pre-
cedents a Catalunya i a l’estat 
espanyol. Sens dubte, l’iguala-
dina Anna Vives és una gran 
especialista del copilotatge 
dins la modalitat de clàssics, 
com ho demostra el fet que 
Seat ha confiat en ella per 
copilotar un dels seus cotxes 
oficials en aquesta edició del 
prestigiós Monte-Carlo His-
tòric.

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat diumenge, 
l’Igualada club Gim-
nàstic Aula va estrenar 

temporada a Santa Coloma de 
Farners al VI trofeu Rítmica 
Farners.
El Club Igualadí va participar 
al Trofeu amb dotze gimnas-
tes individuals de diferents 
nivells i categories, i tres con-
junts.
Les gimnastes van estrenar els 
seus exercicis al tapís obtenint 
bons resultats. Nahia Ramos  
quedar campiona a la cate-
goria Pre-benjamí, Ainhoa 
Gagliano va aconseguir una 
bona cinquena posició, Anna 
Ribas va obtenir una cinque-
na posició, Berta Piqué es va 
proclamar campiona de la 
seva categoria, Paula Sallent i 

Marta Alonso van aconseguir 
respectivament una cinquena 
posició en las seves categori-
es.
El conjunt Benjamí va acon-
seguir una segona posició i 
el conjunt aleví (pilota), va 
obtenir una bona tercera po-
sició.
Tot hi que era la primera 
competició, el club igualadí 
està satisfet dels resultats ob-
tinguts.
L’Igualada Club Gimnàstic 
Aula es presentarà a la 1º Fase 
de copa Catalana nivell VII 
que tindra lloc a Blanes, demà 
dissabte. El Club participarà 
amb 10 gimnastes de diferents 
categories, i per continuar el 
cap de setmana, el diumenge 
10 participaran al XIV Trofeu 
Ciutat de les Roses que tindrà 
lloc a Sant Feliu de Llobregat.

L’Igualada CG Aula a 
Santa Coloma de Farners  

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El  Club Gimnàs-
tic Ballerina, amb 
la col·laboració de 

l’Ajuntament de Vilanova, 
va organitzar aquest passat 
diumenge 3 de febrer, el V 
trofeu de Carnaval de gim-
nàstica rítmica en la modali-
tat individual i conjunts a ni-
vell escolar i Copa Catalana. 
Van participar-hi un total de 
370 gimnastes d’una vintena 
clubs de Catalunya.
Les gimnastes van gaudir 
d’una jornada plena de sor-
preses i un pavelló ambientat 
amb la temàtica de Carna-
val, que va donar un ambi-
ent molt diferent a l’habitual 
d’una competició de gimnàs-
tica. Una vegada van acabar 
de competir amb els seus 
exercicis, diferents clubs, 
van participar en un concurs 
de disfresses, del qual tot el 
pavelló va gaudir de valent 
i tothom va viure aquest toc 
màgic en la jornada ritmi-
quera. 
Varies gimnastes del Club es 

van estrenar amb el seu nou 
exercici de la temporada, 
aconseguint fer un bon paper 
i cadascuna amb el seu ball,  
van brindar  una gran expres-
sivitat a pista, superant amb 
escreix el seu debut, tenint en 
compte la complexitat dels 
seus exercicis.
A nivell escolar, van partici-
par:
Categoria prebenjamí B 
(Mans lliures), Abril Quinta-
na , Carlota Ranchal i Claudia 
Pérez, en la qual la Claudia es 
col·locava en la primera posi-
ció de la seva categoria.
Categoria benjamí B (Mans 
lliures), Vera Márquez, as-
solint una merescuda quarta 
posició empatada amb la ter-
cera. Martina Quintana, en 
categoria aleví A, amb aparell 
de pilota, primera vegada per 
a ella competint amb aparell, 
va demostrar a pista un molt 
bon treball i així assolint una 
merescuda sisena posició. I 
per finalitzar, a nivell esco-
lar,  Laura Batalla (infantil B, 
mans lliures) i Anna Vinyals 
(aleví B, mans lliures), per 

totes dues va ser la seva pri-
mera competició, executant 
un bon exercici i assolint la 
quarta posició en les seves 
categories.
A nivell Copa Catalana nivell 
Base, vam gaudir de l´estre-
na dels exercicis de: Carlota 
Zamora i Gisela Ramírez (in-
fantil Base, maces) assolint 
la tercera i quarta posició 
respectivament; i de Sandra 
Domínguez i Paula Mensa 
(juvenil Base, cinta) assolint 
la segona i tercera posició en 
el podi.
A destacar la presència de la 
Sra. Noemí Trucharte, Alcal-
dessa de Vilanova del Camí, 
Sr. Camilo Grados, regidor 
d‘esports i la Sra. Eva Vadillo, 
regidora d’ensenyament; que  
van fer l´entrega dels Trofeus 
i van donar suport a l’esport.
Des de el Club volem agrair a 
famílies del Club, equip tèc-
nic, Ajuntament de Vilanova 
del Camí i personal del Po-
liesportiu, que gràcies a tots 
van fer possible aquesta jor-
nada  tant especial.

El CG Ballerina organitza el V Trofeu 
Carnaval de Gimnàstica Rítmica
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TEATRE / LA VEU 

Zum-Zum Teatre ens 
presenta un especta-
cle de Ramon Molins, 

La gallina dels ous d’or.  Una 
proposta per a tots els públics 
a partir de 4 anys, que ens re-
corda que descobrir la gallina 
dels ous d’or es pot convertir 
en la nostra desgràcia. L’obra 
es podrà veure al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu el proper diu-
menge dia 10 de febrer, a ¼ 
d’1 del migdia. Les entrades 
són a 6 € i a 5 € per als socis 
de Xarxa. La venda d’entrades 
és al vestíbul de l’Ateneu Igua-
ladí, el diumenge des d’una 
hora abans de l’inici de l’es-
pectacle. L’espectacle compta 
amb el suport del Programa.
cat del Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Ca-
talunya i l’Oficina de Difusió 
artística de la Diputació de 
Barcelona.

La companyia
Zum-Zum Teatre va néixer 
l’any 1994 amb la decidi-
da voluntat de potenciar la 
imaginació, la creativitat, el 
divertiment i el sentit crític 
del públic més menut de la 
societat. Ha representat tex-
tos dels millors escriptors i 
dramaturgs de tots els temps. 
Ha produït una quinzena 

d’espectacles, els darrers La 
camisa de l’home feliç i La 
nena que vivia en una capsa 
de sabates, protagonitzat per 
Begonya Ferrer. Darrera-
ment ha estrenat l’espectacle 
Hippos, millor estrena d’arts 
de carrer a Fira Tàrrega 2018.
Els seus espectacles volen 
inspirar, estimular i divertir 
a petits, joves i adults. Els ei-
xos del seu compromís amb 
el públic són: “voler conver-
tir els espectacles i cadascu-
na de les representacions en 
moments únics, i irrepetibles 
que eixamplin els límits de 
la imaginació i que ofereixin 
una finestra a petits i grans 
per mirar el món a través del 
teatre. Voler crear espectacles 
que provoquin més pregun-
tes que respostes i propostes 
multidisciplinàries que des-
pertin emocions. Voler fer un 
teatre compromès amb l’estè-
tica i la societat per defensar 
la idea que els més petits i pe-
tites tenen dret a gaudir de les 
arts escèniques per mitjà d’es-
pectacles de màxima qualitat.  
La companyia acumula més 
de 3.200 actuacions arreu de 
Catalunya, Espanya, França 
i Itàlia. En aquest cas l’actriu 
Ares Piqué i Ramon Molins, 
que també ha fet les cançons, 
són els protagonistes de la 
història. La música és de Ric-

hard lacy, Philip Guyler, Lin-
colm Ground i altres. Joan 
Pena ha dissenyat l’espai escè-
nic, i Olga Cuito el vestuari.

La gallina dels ous d’or
La gallina dels ous d’or és 
una història que conta que 
els diners són un “cuento”. 
Narra una bonica història 
sobre la riquesa, la pobresa i 
l’avarícia Hi havia una vega-
da dos pobres grangers que 

“La gallina dels ous d’or”, diumenge a l’Ateneu 
de la mà de Xarxa Igualada

tenien el costum d’acollir al 
seu corral totes les aus que 
hi arribaven extraviades. No 
perdien el temps pensant en 
els diners i sempre repar-
tien el poc que tenien amb 
qui més ho necessitava.  Un 
dia hi va arribar una gallina 
que va canviar la seva sort, 
una gallina de plomes molt 
blanques que ponia un ou 
d’or cada dia! La pobresa es 
va convertir en riquesa i els 

grangers van començar a 
viure una vida de luxe i ex-
cessos. La riquesa va donar 
lloc a l’avarícia i la felicitat 
es va convertir en desgràcia, 
i així va destruir la vida dels 
dos grangers. L’espectacle ha 
rebut el Premi FETEN 2017 
Millor direcció a Gijón i el 
Premi Drac d’Or de la Fira 
de Titelles de Lleida 2017 del 
jurat infantil i del de les au-
tonomies. 

POESIA / LA VEU 

Durant aquest mes de 
febrer i partir del pro-
per dissabte es durà a 

terme el segon Cicle de Poesia 
al Corraló, al Passatge Capità 
Galí,  que tindrà lloc en dis-
sabtes consecutius, els dies 9, 
16 i 23 de febrer a les 12 del 
migdia. Tal com es va fer en 
la primera edició comptarem 
amb insignes poetes actuals i 
traductors que ens oferiran re-
citals poètics i ens presentaran 
els seus llibres.
Així el 9 de febrer, a la Capelle-
ta de la Mare de Déu de Mont-
serrat es presentarà el llibre 
“Històries de Calendari” de 
Beltold Brecht, amb traducció 
de Feliu Formosa, presentat 

Llegim...? Llibreria engega en 2n Cicle de poesia al corraló 

Biel Barnils per a la seva pre-
sentació i tindrà lloc de nou a 
la Capelleta de la Mare de Déu 
de Montserrat. 
El cicle de poesia al Corraló 
és organitzat per Llegim…? 
Llibreria amb la col·labora-
ció de l’espai d’art Artèria, 
d’Òmnium Cultural Anoia 
i de l’Aplec, Associació per 
la Llengua Catalana. És una 
activitat que parteix de la 
proposta, consell i mestrat-
ge de l’insigne poeta Feliu 
Formosa resident a la nos-
tra ciutat des de fa alguns 
anys i que col·labora de 
manera activa amb actes re-
lacionats amb la poesia, la 
traducció a partir de la seva 
obra i l’obra d’altres poetes i 
de joves talents. 

per Ramon Farrés i amb lec-
tura poètica de Cinta Massip. 
El dia 16 de febrer l’acte tindrà 
lloc a l’Espai d’Art Artèria amb 

el llibre “Direm Nosaltres” de 
Roc Casagran presentat per 
Feliu Formosa. Finalment el 
dia 23 serà el torn de Sònia 

Moya, que ja va participar en 
la primera edició,  però ara 
amb el nou poemari “Càntara” 
amb el qual comptarem amb 

Zum-Zum Teatre presenta aquesta bonica història sobre la riquesa, la pobresa i l’avarícia
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
acull aquest divendres i 
dissabte (8 i 9 de febrer) 

l’exitós espectacle de l’iguala-
dí Joan Valentí i del manresà 
David Pintó, que compta amb 
música en directe de l’acordi-
onista igualadí Martí Marsal. 
Un altre anoienc, Albert Pas-
cual, de Santa Margarida de 
Montbui, és el creador de l’es-
pai escènic, el vestuari i l’atrez-
zo. Divendres, al finalitzar la 
funció es farà una trobada amb 
la companyia.
La funció del dissabte 9 tindrà 
lloc el mateix dia de la celebra-
ció del 80è aniversari dels fets. 
Han confirmat assistència a 
l’espectacle Albert Fàbrega, au-
tor del llibre Mort a les cunetes 
i nét d’un dels afusellats, Lluís 
Fàbrega; Joan Ollé, fill de l’em-
boscat Jaume Ollé i Pere Guixà, 
fill de la Maciana. A part, des-
prés del col·loqui, la compa-
nyia farà una ofrena floral a la 
Fossa de Can Maçana.
Mort a les Cunetes és un es-
pectacle construït a través de 

cinc monòlegs que donen cinc 
punts de vista diferents sobre 
un fet històric real: La Fossa 
de Can Maçana o els Fets de 
Súria: l’afusellament de vuit 
republicans, civils, que van ser 
trets la nit del 9 de febrer de 
1939, de la presó de Manresa 
i la fuga d’un novè, Josep Nin, 
que ho va poder explicar. La 
fossa encara no ha estat loca-

litzada.
La mitjanit del 9 de febrer de 
1939, nou republicans civils 
van ser traslladats de la presó 
de Manresa per ser afusellats 
a Can Maçana, al peu de la 
muntanya de Montserrat. Ha-
vien estat detinguts sense acu-
sacions polítiques clares. Un 
d’ells -Josep Nin-, aconsegueix 
fugir, sobreviure i explicar-ho. 

“Mort a les cunetes” de Joan Valentí i David Pintó, 
aquest cap de setmana al Teatre de l’Aurora
Una història basada en fets reals que vol ser una aportació a la memòria històrica del país i un homenatge a totes les víctimes de 
la repressió franquista.

A partir d’aquest relat i d’altres 
de coetanis seus, l’historiador 
surienc, Albert Fàbrega re-
construeix aquest fosc capítol 
de la repressió franquista. Ara, 
Joan Valentí i David Pintó 
parteixen del llibre homònim 
de Fàbrega, Mort a les cune-
tes, de Diari d’un emboscat del 
bruquetà Jaume Ollé (1918-
2008), de relats del castello-

linec Pere Guixà i de l’article 
La capsa de fusta de l’igualadí 
Toni Cortès, per bastir aquest 
espectacle que pretén fer una 
petita aportació a la memòria 
històrica del país, explicant 
un dels crims execrables del 
franquisme que durant molts 
anys ha estat silenciat, alhora 
que vol ser un reconeixement 
moral i públic a aquestes vuit 
persones que van morir per 
les seves idees i un homenatge 
a totes les víctimes de la re-
pressió franquista. Mort a les 
cunetes vol reflexionar des de 
l’humor i la tendresa jugant a 
fer riure i a fer emocionar.

Horari i venda d’entrades
La representació de Mort a 
les cunetes, tindrà lloc diven-
dres 8 i el dissabte 9 de febrer 
a les 21 h. Les entrades tenen 
un cost de 15 € i 12 € (amb els 
descomptes habituals) es po-
den adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
Més informació a www.tea-
treaurora.cat.

LLIBRES / LA VEU 

Un total de 179.853 
persones van passar 
al llarg del 2018 per 

la Biblioteca Central d’Igua-
lada, una xifra lleugerament 
superior a la de l’any ante-
rior i que situa aquest equi-
pament municipal en la línia 
dels 180.000 visitants, amb 
una mitjana de 630 usuaris al 
dia. Durant l’any passat tam-
bé van créixer els usuaris del 
servei de préstec, sobretot en-
tre els infants i la gent gran, 
que cada vegada utilitzen més 
el carnet de la Biblioteca per 
emportar-se a casa llibres, re-
vistes, música i pel·lícules.
En total durant el 2018 es van 
deixar en préstec 108.655 
documents, 85.000 dels 
quals llibres. Això suposa 
una mitjana de 381 préstecs 
al dia. D’entre aquests desta-
ca de manera especial l’aug-
ment de préstecs de novel·les 
juvenils i còmics per adults. 

Aquest fet va lligat a la re-
modelació de l’Espai Jove 
duta a terme l’estiu passat 
amb l’objectiu d’atraure més 
usuaris joves a la Bibliote-
ca i oferir-los títols i serveis 
més adaptats als seus gustos. 
També ha crescut considera-
blement, un 21%, el préstec 
de documents digitals a tra-
vés de la plataforma www.
ebiblio.cat. Els usuaris amb 
el carnet de la Biblioteca es 
van descarregar 2.043 llibres 
electrònics gràcies a aquest 
servei gratuït que permet lle-
gir des de qualsevol disposi-
tiu mòbil.
Altres indicadors positius de 
les dades recollides al llarg 
de l’any són l’augment del 
moviment de préstec inter-
bibliotecari, tant de docu-
ments de la Biblioteca que 

s’han deixat a altres bibliote-
ques com viceversa. El fons 
de la Biblioteca és actual-
ment de 120.773 documents, 
el gruix dels quals són llibres, 
tot i que també hi ha altres 

La Biblioteca frega els 180.000 visitants
L’any 2018 creix el 

servei de préstec entre 
nens i gent gran

formats com revistes, pel·lí-
cules, còmics i audiollibres. 
A aquesta col·lecció cal afegir 
els més de 8000 documents 
digitals de l’eBiblio.
Finalment, l’any passat la Bi-

blioteca Central va acollir 447 
activitats culturals i de pro-
moció de la lectura i l’apre-
nentatge permanent, que van 
suposar un total de 10.000 
assistents.
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Per apuntar-la a la llista

Les coses excepcionals. Autor: Duncan Macmillan. 
Traducció: Adriana Nadal. Direcció: Sixto Paz Pro-
duccions. Amb: Pau Roca. Producció: Sixto Paz Pro-
duccions i El Terrat. Teatre de l’Aurora, 1 de febrer 
2019. 21h 

D esprés d’aquell Pulmons en què assistíem 
al Dragon Khan d’emocions que viu una 
parella davant la idea de concebre un fill 

en plena crisi global, Pau Roca torna a citar-nos 
amb el dramaturg Duncan Macmillan per par-
lar-nos d’un tema tan punyent com és el suïcidi. 
Recreant com un noi va viure la depressió crònica 
de la seva mare se’ns descobreix una bonica manera 
de gestionar la situació: amb una llista de coses que 
ens fan feliços. Han de ser veritablement encorat-
jadores, que mereixin integrar aquesta enumeració 
ben personal i, probablement, alhora àmpliament 
compartida.
Macmillan aposta per fer-ho amb un únic actor a 

l’escenari. Però, de fet, no estarà sol, ja que el públic –
situat a quatre bandes– participa col·laborativament 
en la funció, plagada d’accions. I el monòleg deixa de 
ser-ho, convertint-se en un diàleg o fins i tot en una 
conversa silenciosa. 
Fidel a l’original, Sixto Paz adapta l’obra el mínim im-
prescindible al nostre context perquè ens resulti més 
propera i amb una gran sensibilitat ens mostra que 
es pot tractar un tema trist posant-hi humor i llum. 
Les coses excepcionals encaixa en aquella categoria 
d’espectacles “excepcionals” que no sovintegen a la 
cartellera. Per exemple, Una gossa en un descam-
pat, Llibert o Tender Napalm (aquest últim també 
de Sixto Paz i Psirc, amb Pau Roca a la interpretació 
i la direcció), que comparteixen la dolorosa i inas-
sumible pèrdua d’un fill. Són produccions recon-
fortants que ens ensenyen que, malgrat la fatalitat, 
per impertinent i perseverant que sigui, sempre es 
pot trobar un bri d’esperança. Abraçades col·lecti-
ves fetes des del més sincer, el més simple, el més 
important.

CULTURA / LA VEU 

El Grup Mal-Llamp 
d’Igualada ha encès 
la metxa de les activi-

tats que commemoraran el 
seu 30è aniversari. Al llarg 
d’aquest any 2019, la colla de 
diables té previst organitzar 
vàries activitats per celebrar 
l’efemèride.
El diumenge 20 de gener, 
coincidint amb la celebració 
dels Tres Tombs, la colla va 
participar amb un carruatge 
propi que va servir per anun-
ciar l’aniversari a tota la ciu-
tat. Els petits de la colla van il-
lusionar-se amb la proposta, 

fins al punt que tots plegats 
s’hi van apuntar i, en grups 
de deu, cadascun va poder 
participar en un dels tombs 
de la festa.
De cara al 6 de juliol, la colla 
està treballant en l’organitza-
ció d’una trobada de bèsties i 
diables al barri de Santa Ca-
terina, mentre que a l’agost 
serà l’encarregada de coordi-
nar el correfoc de Festa Ma-
jor. S’esperen moltes sorpre-
ses. Així mateix, cap a final 
d’agost/principi de setembre 
també s’organitzarà una ex-
posició commemorativa dels 
30 anys de foc.
Fundat el 1989, el Grup Mal-Llamp va néixer al cor 

d’Igualada, al barri de Santa 
Caterina, Carme i Travessi-
es. Allí va ser on hi va néixer 
precisament el primer drac, 
el Mal-Llamp, que anys més 
tard acabaria donant nom a 
la colla. Més endavant van 
arribar el Flameus (1993), 
amb una estrena espectacular 
baixant encès des del balcó de 
l’Ajuntament d’Igualada amb 
tirolina, les figures del Ca-
bró i la Diablessa, i la temible 
Voraxcis (2009), una temible 
mantícora devoradora d’ho-
mes i tot tipus d’ésser de carn 
i ossos, amb cos de lleó, ros-
tre humà, ales de ratpenat i 
cua d’escorpí, i que justament 
enguany celebrarà el seu 10è 

El Grup Mal-Llamp encén els actes 
del seu 30è aniversari

aniversari. Des del primer 
moment la colla també va do-
tar-se d’una secció de gralles 
i tabals, i el 2012 també van 
aparèixer els diables i tabalers 
petits.
Tots junts, doncs, confor-
men una gran colla amb més 
d’un centenar d’integrants 
amb molta empenta, que han 
portat el nom d’Igualada per 
multitud d’indrets, tant de 
Catalunya com de l’estranger, 
com per exemple a Itàlia.
 
El Mal-Llamp! Un drac fe-
rotge… o no tant
De tres metres de llargada, 
tres d’amplada i dos d’alçada, 
80 quilos de pes i 8 punts de 
foc, el drac Mal-Llamp és una 

bèstia imponent. Però par-
ticipar en correfocs és una 
tasca realment esgotadora, i 
el 1999 la colla va decidir ins-
tal·lar-li unes rodes per fer-lo 
més manejable. A causa pre-
cisament de la seva edat, el 
drac que dóna nom a la colla 
ja no participa als correfocs, 
sinó que només surt a la cer-
cavila menuda del dilluns de 
Festa Major recollint les pipes 
dels nadons que ja s’han fet 
grans. El drac que va néixer 
com una bèstia ferotge, actu-
alment ajuda els més menuts 
a superar una de les seves pri-
meres pors, esdevenint així 
un símbol d’allò més entra-
nyable per a moltes famílies 
de la ciutat.
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LLIBRES / LA VEU 

L’escriptor igualadí Rufi-
no Fernández presenta 
dos nous llibres que se 

sumen als vuit ja publicats.
Rufino Fernández és un afici-
onat a la història i a l’arqueo-
logia. 
Fernández ha publicat tant 
novel·la contemporània, basa-
da en el món de les empreses 
i els executius, i també histò-
rica, quedant finalista del Pre-
mio Alfonso X el Sabio amb 
La sombra del mercenario, el 
2007.

El Camí del Mestre Wei o com 
trobar la Bona Fortuna, és 
una faula que l’autor situa en 
l’Antiga Xina. Any 1.000 aC., 
Quan l’extens territori era un 
conjunt de regnes indepen-
dents governats per reis san-
guinaris, en lluita permanent 
entre ells. El Rei Wén Wáng, 
de la dinastia Zou decideix 
conquerir una vall que mai 
ha estat pres per força algu-
na. Però l’entrada de la Vall 
està guardada per un vell savi; 
el Mestre Wei, que després 
d’unes poques paraules els 
farà canviar de plans. El Rei i 
el General Zú Yong recorreran 
el territori a la recerca de Dot-
ze Ensenyaments, Sis Lladres i 
Set Destructors que el Mestre 
Wei els ha reptat a descobrir. 

En el Camí coneixeran a per-
sones i situacions que els por-
taran a reflexionar axiomes i a 
descobrir els aspectes impor-
tants per a la vida i la Bona 
Fortuna.
Amb aquesta faula l’autor 
mostra als lectors aspectes 
vinculats a l’ètica i la moral, 
que els ajudin a conduir el seu 
comportament en el dia a dia, 
en la seva vida privada i pro-
fessional.

Entre romans, vinyes i pin-
tors: Passejades pel Aude, al 
Llenguadoc i la Provença, és 
un diari de viatge pels llocs 
que identifica el propi títol del 
llibre. Un recorregut físic i his-
tòric per paratges de gran be-
llesa i interès. Un viatge entre 
amics convertit en un viatge 
interior del propi autor, que 
mostra en el relat trossos de la 

L’escriptor igualadí Rufino Fernández 
presenta dos nous llibres

història dels llocs i descriu les 
seves belles estampes. Un qua-
dern de viatge per les regions 
de l’Aude, el Llenguadoc i la 
Provença. La meravella roma-
na del Pont du Gard, el Coliseu 
de Nimes, els camps d’espígol, 
els ocres de Roussillon, el 
Saint Remy dels impressionis-
tes, els cavalls salvatges de la 
Camarga, l’amfiteatre d’Arles, 
el molí de Daudet, la fortifica-
da Aigües -Mortes, el Canal de 
Midi, i els vins del Minervois. 
Llocs que el llibre esdevé una 
amena narració d’experiències 
i reflexions acompanyades per 
retalls d’història i vida.
Aquests dos llibres ja estan 
disponibles a la llibreria, Ama-
zon, en tots els formats: llibre, 
llibre digital per a lectors elec-
trònics i tablets, replica print 
per tablets, i edició en paper, 
amb coberta de tapa tova.

MÚSICA / LA VEU 

El proper 15 de febrer, dia 
internacional pel càncer 
infantil,  es farà un con-

cert a les 8 del vespre a l’Ateneu  
amb la participació de la Coral 
Els Verdums, la Coral Gatzara i 
l’Orquestra 4 Cordes de l’Escola 
Municipal de Música d’Igua-
lada. El càncer infantil és una 
malaltia poc freqüent però de-
vastadora, que no només afecta 
al nen, sinó a tota la seva famí-
lia. L’Hospital Sant Joan de Déu 
Barcelona està construint un 
nou centre dedicat exclusiva-
ment al tractament i a la investi-
gació del càncer infantil: El SJD 
Pediatric Cancer Center, un 
projecte de gran rellevància que 
pretén curar més casos que ara 
no tenen solució, així com mi-
nimitzar les seqüeles dels nens 
i nenes que superen la malaltia.
L’objectiu d’aquest concert és 
aportar un petit gra de sorra en 
la investigació del càncer i se-

guir avançant cap el somni que 
tots compartim: que algun dia 
tots els nens i nenes amb càncer 
el puguin vèncer.
La recaptació íntegra anirà des-
tinada a l’Hospital Sant Joan de 
Déu.
La comissió organitzadora ens 
hem marcat un objectiu  de 
6000 euros. A fi d’assolir-lo  
també es vendran entrades fila 
0 per totes les persones  que no 
tinguin previst  anar al concert 
però que vulguin col·laborar-hi.
Les entrades fila 0 es vendran al 
vestíbul de l’hospital d’Igualada  
tots els matins de l’11 al 15 de 
febrer.
La resta d’entrades  es  vendran 
a la Sala Municipal d’Exposi-
cions del  carrer Garcia Fossas 
a partir del 28 de gener, de di-
marts a divendres de 19h a 21 
h.  També es vendran entrades 
2 hores abans de començar el 
concert  al vestíbul de l’ateneu.   
Totes les entrades  tenen un 
preu de 5 euros.

Concert benèfic pel 
càncer infantil

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

Temporada 
2019 - 2020Anem al teatre!

        

 
 
 

Dissabte,  dia 2 de març de 2019         Hora Sortida:  17.45h

 
 
 

L’ÚLTIM ACTE Teatre Goya

Dissabte, dia 16 de març de 2019                 Hora de sortida:  15.45 h

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 acompan-
yat 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

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al TNC Entrades garantides a platea

Brecht, un dels grans clàssics del segle XX, torna a la Sala Gran
En una Xina imaginària, tres déus visiten el país en cerca d’una bona persona. Satisfets d’haver conegut la jove Xen Te, que els ha acollit a casa seva, premiem 
la noia amb diners a canvi que visqui sempre bondadosament. Gràcies a la petita fortuna que li han regalat, Xen Te deixarà la prostitució per obrir un estanc 
de tabac. Ben aviat, però, la misèria en què malviuen els seus conciutadans acabarà di�cultant seriosament que pugui complir el mandat dels déus.
 
Amb aquesta obra emblemàtica del teatre èpic, Bertolt Brecht planteja una re�exió incòmoda. Quins són els límits de les bones intencions, especialment 
quan aquestes no afronten les di�cultats materials amb contundència i pragmatisme
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

LA BONA PERSONA DE SEZUAN  Teatre TNC
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MÚSICA / TON CASELLAS 

Aquest divendres al 
vespre va començar 
a l’Ateneu Igualadí la 

22a edició del Músiques de 
Butxaca, i ho va fer amb un 
concert de The Sey Sisters.  
Un trio de veus negres que 
van presentar el seu últim 
disc Rise, que tal i com defi-
neixen elles “és una crida a la 
revolució personal”. 
Acompanyades pel pianista 
i saxofonista Albert Bartolo-
mé, van donar pas a les pri-
meres cançons carregades de 
missatges feministes, envers 
el racisme, en defensa dels 
drets humans i sempre amb 
un rerefons de llibertat i de 
cants a l’empoderament per-
sonal i col·lectiu. Unes lletres 
compostes per elles mateixes 
a partir d’experiències viscu-
des que els havien fet remou-
re per dins i que gràcies a la 
música poden expressar de la 

millor manera. 
Si bé el missatge era potent, 
les seves veus no es van que-
dar enrere, unes veus que 
omplien l’escenari d’alegria i 
de bon rotllo, que van saber 
transmetre al públic que a 
poc a poc també es va anar 
empoderant i es sumava a 
acompanyar aquelles veus 
enèrgiques. The Sey Sisters 
van saber tenir al públic sem-
pre atent, combinant cançons 
més lentes i amb lletres pu-
nyents, amb cançons d’arrels 
africanes i molt animades que 
feien reanimar al públic. Tant 
és així, que el concert va aca-
bar amb el públic dempeus 
ballant. 
Un final realment com toca-
va i que era una petita victò-
ria de les tres cantants, ja que 
era el reflex del que demanen 
a la societat amb les seves 
cançons: que tothom es deixi 
anar, que sigui lliure i que no 
s’oblidi de gaudir de les coses. 

Tres veus plenes de vida
MÚSIQUES DE BUTXACA

MÚSICA / LA VEU 

L’Ateneu ple, cares som-
rients, l’auditori bellu-
gant-se... això va passar 

aquest diumenge al Concert 
Solidari del Rotary Club Igua-
lada. Un grup de bons cantants 
i músics provocadors, amb un 
repàs de peces mítiques, ens 
van organitzar             “Una nit 
a Broadway” i ho van aconse-
guir.
Fins i tot es va veure ballar des 
de la filera d’autoritats fins al 
senyor de la taquilla.
Serà perquè la solidaritat es 
pot practicar gaudint? Sembla 
que sí!
I contents estaven els de l’en-
titat Salut Mental Catalunya 
Anoia que rebran els beneficis 
del Concert del Rotary Club 
Igualada, que a la 24a edició ja 
és un clàssic de la ciutat. Serà 
una empenta per acabar de 
posar en marxa el seu projecte 
“Club de joves” on es vol do-
nar suport integral a joves de 
18 a 30 anys de la comarca de 
l’Anoia que tenen algun pro-
blema relacionat amb la salut 
mental.

Esperem que amb la bona re-
captació i les aportacions a la 
fila “0” que es poden fer fins al 
28 de febrer arribarem a una 
quantitat prou lluïda de la que 
informarem aviat El compte 
bancari ES35 0182 8099 1402 
0153 1233,
També enguany l’urna d’apor-
tacions a la campanya “End 
Polio Now” es convertiran 
en vacunes per lluitar contra 
aquesta malaltia i assolir l’ob-
jectiu d’ eradicar- la al món. 
És molt el camí fet per Rotary 
International des de 1985, 
però encara s’han registrat 31 

Solidaritat amb alegria, humor, bona música i 
Igualada Balla al concert del Rotary

casos a Afganistan i Pakistan.
És d’agrair el suport de l’Ajun-
tament d’Igualada i  de l’Ate-

neu Igualadí, així com dels 
patrocinadors i donants a la 
“fila 0”.

A Álvaro Bayona el va engolir 
un allau de neu treballant a les 
pistes d’esquí. A l’helicòpter de 
rescat ja es va adonar que no 
tenia cap sensibilitat a les ca-
mes. A l’hospital i a la Gutman 
va aconseguir una parcial recu-
peració de la columna.
Vuit anys després de l’accident, 
l’Alvaro esquia, fa surf i és me-
dalla paraolímpica en natació. 
Els aparells que ha inventat per 
substituir les cames tant en l’es-
quí com en el surf l’hi han tor-
nat l’entusiame i son utilitzats 
per altres lesionats d’arreu. El 
seu secret ja l’hem dit: l’entusi-
asme que encomana arreu hi a 
tothom. Fins hi tot als qui ho 
vàrem viure asseguts comoda-
ment a l’Ateneu.
I el proper dilluns un tema ac-
tual: La qualitat de l’aigua de 
l’aixeta, amb Ester Ibañez.

AUGA: Sense 
barreres



Carta a la Comissió dels Reis

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Tothom sap que el Patge Faruk 
rep les cartes que els infants 
escriuen als Reis d’Orient. El 

que no sabíem és que el servidor reial 
també escriu missives, cosa que ara, 
casualment, hem descobert.
Ho hem vist a “Igualada” del 7 de de-
sembre de 1956, on llegim: “El Paje 
Faruk ha escrito una llarga missiva als 
organitzadors de la cavalcada de Reis, 
donant un grapat de consignes i de-
talls per tal de que preparin l’arribada,  
a finals de mes, de l’esperat i bonda-
dós personatge”.
Aquesta fou una original manera de 
fer saber als lectors, que la Comissió 
de Reis es reunia l’endemà, festa de 

la Immaculada, al Centro Nacional, i 
que ja feia dies que estaven preparant 
aquella arribada, així com la recepció 
de cartes i la vinguda dels Reis, la nit 
del 5 de gener.
Aquell 1956, va saber-se, doncs,que la 
figura creada per Lluís Valls, el 1943, 
fins i tot, escrivia cartes... Recordem 
que, en el 1953, el mestre Joan Just, 
havia musicat l’himne de tant estimat 
patge, i també que, en el 2003, se ce-
lebrà el 60è aniversari de la seva cre-
ació,i que ara s’han commemorat ja, 
els seus 75 anys. 
Dibuix del Patge Faruk, d’Ester Amat, 
per l’Auca de Reis del 2017. 
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MÚSICA / LA VEU 

Sissa Viva, cantauto-
ra, amant de la poesia 
i la música. Nascuda a 

Igualada i vivint a Lleida des 
de ben petita. Presenta el seu 
segon disc Blaus de Llunyania. 
Ella concep la música com a 
expressió i ajuda per al benes-
tar personal.
L’any 2016 va enregistrar el seu 
primer disc anomenat Filla de 
la terra, un grapat de cançons 
de composició pròpia (excep-
tuant la versió de la Història 
dels 7 cels d’en Jaume Sisa), el 
disc és un cant al despertar de 
la consciència ecològica i espi-
ritual de la humanitat.
Ara, el 2019 ens presenta el 
seu segon treball discogràfic 

Blaus de Llunyania amb poe-
mes musicats de la poeta Car-
me Romia, de Lleida, acompa-
nyada d’excel.lents músics de 
jazz.
Es tracta d’un disc realitzat 
gràcies al suport de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs de la ciutat 
de Lleida i on comptem amb 
la participació dels músics lo-
cals referents del jazz a Ponent 
com Xavier Monge al piano, 
Ignasi Gonzalez al contrabaix 
i Roger Gutiérrez a la bateria. 
Es tracta, doncs, d’un treball 
poètic i musical en clau jazzís-
tica amb aire de cantautora.
Ens presentarà durant el 2019 
el disc en diferents formats: 
concert amb tots els músics 
del jazz o bé en format recital 
amb la poeta Carme Romia.

Sissa Viva estrena el seu 
segon disc “Blaus de 
Llunyania”

MÚSICA / LA VEU 

La Coral de Santa Maria 
tingué el passat cap de 
setmana doble actua-

ció. El dissabte dia 2, en la 
missa vespertina de la Can-
delera a l’església parroquial 
de la Sagrada Família, i el 
diumenge dia 3 a l’ermita de 
la Tossa de Montbui comme-
morant també sant Blai.

La Candelera
A la Sagrada Família, la ce-
lebració formava part de 
les festes patronals de Vida 
Creixent, i s’inicià amb una 
breu processó en la qual el 
baiard amb la Verge fou por-
tat per les cantaires Dolors 
Buchaca, Encarna Cànovas, 
Elisabet Puñal i Rosa Valero, 
precedida per la Candelera 
d’Honor, Ma. Teresa Calaf, 
vicepresidenta, en represen-
tació de la Coral.
La missa fou oficiada per 
Mn. Xavier Bisbal i cantada 
per la Coral de Santa Ma-
ria sota la direcció de Coni 
Torrents i amb l’acompa-
nyament a l’orgue de Lluís 
Victori. En el curs de la pro-
cessó s’interpretà l’Himne 
de Vida Creixent, a l’ofertori 
Benaurada!, polifònica de 
J. Martínez-Colàs, i en aca-
bar els Goigs de la Mare de 
Déu de la Candela, mentre 
es repartien unes estampes 
record.
Com a darrer acte de les fes-

tes, per a dimecres vinent 
dia 6 hi ha anunciat un dinar 
de germanor de Vida Crei-
xent, a homenatge a la Coral 
de Santa Maria d’Igualada.

Sant Blai
El diumenge a la Tossa, la 
festa s’inicià a 2/4 de 12 del 
migdia, amb la inauguració 
de l’exposició de Goigs de la 
col·lecció del cantaire Alfons 
Ferrer. Hi assistiren Pep Ca-
rol, nou president de la Fun-
dació La Tossa; el regidor 
municipal, Josep Lechuga, 
en representació del Con-
sorci de la Tossa; i Alfons 
Ferrer, autor de la mostra. 
La Coral de Santa Maria hi 
cantà una estrofa dels Goigs 

El passat cap de setmana doble 
actuació de la Coral de Santa Maria

de la Verge de Gràcia.
A les 12 amb l’ermita plena 
de gom a gom s’inicià la ce-
lebració de l’Eucaristia i la 
benedicció de les candeles 
i els fruits a càrrec de Mn. 
Josep Ma. Pujol. La Coral 
dirigida per Coni Torrents 
i amb l’acompanyament a 
l’orgue de Maite Torrents 
tingué cura dels cants entre 
els quals oferí el Gloria de la 
missa de sant Jeroni, de M. 
del Rio, el Jesús Bleibet, de 
J.S. Bach a la comunió, i per 
acabar els Goigs de la Verge 
de Gràcia, de J. Just.
A la sortida hi hagué el sor-
teig d’una panera de fruits 
sec; d’una cistella de Fruites 
Lluís; i d’un tortell.

La Coral de Santa Maria amb el celebrant Mn. Josep M. Pujol, en 
acabar la missa de la Candelera i sant Blai, a la Tossa. / JAUME VILA



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Pensamiento monógamo, terror poliamoroso”, una obra 
que convida a una nova cultura filosòfica des d’un vessant 
feminista, crític i transgressor

Organitzada pel Local d’Acció d’Igualada i 
Llegim...? llibreria, el passat divendres 25 
de gener, va fer pública la presentació del 

llibre de Brigitte Vasallo, Pensamiento monógamo, 
terror poliamoroso.
Brigitte Vasallo, nascuda a Barcelona, a l’any 1973, 
des d’unes conviccions pregonament feministes, 
deslligades de cap extremisme, apunta a ser pri-
mordialment una mediadora intercultural ende-
més d’una activista antiracista per a les relacions 
sexuals i afectives i alternatives entre les persones, 
lliures de dominis ancestrals. Sense estudis uni-
versitaris, ella, ha exercit diversos oficis; si bé el 
fet de ser estudiosa de determinats temes -que 
sobretot ha fet públics des de l’àmbit periodístic i 
com a escriptora i ponent- l’han convertida en una 
puntual col·laboradora per a comunicar una nova 
cultura filosòfica en alguns mitjans radiofònics i 
periodístics, i dins d’alguns espais de moviments 
alternatius i seus universitàries.
Amb una primera novel·la, PornoBurka ( 2013), 
una presentació de la impostura como forma de 
vida, amb pròleg de Juan Goytisolo, i  inclosa 
dins del repertori conegut com “La filosofia ca-
talana en dotze noms”. Actualment és membre de 
Col·lectiu Captiva i Xarxes musulmanes a més de 
treballar per a mitjans com Batonga Foundation, 
Lonely Planet Magazine, Sons de la Mediterrània, 
Pikara Magazine, Horizons maghrébins, le droit 
à la mémoire o Dialogal (revista per al diàleg in-
terreligiós, dirigida per la UNESCO); alhora que 
també ha col·laborat en la realització de Next Mu-
sic Station, un sèrie documental de Fermin Mu-
guruza per al canal televisiu Al Jazeera. Uns anys 
passats al Marroc li han servit per a qüestionar el 
seu propi atavisme etnocèntric, colonial i que –des 
de sempre- li ha anat imposant com a superior la 
cultura occidental. Tot plegat, amb una llarga tra-
jectòria en l’estudi d’aquestes herències, ha centrat 
la seva labor i la seva lluita per a denunciar la is-
lamofòbia en tant que una facció més del racisme; 

àdhuc proposant una nova mirada de gènere i una 
nova construcció o alternativa per a les relacions 
sexe-afectives de signe contestatari.
Per a aquesta ocasió, i des de la pròpia experièn-
cia, ha presentat aquest llibre Pensamiento mo-
nógamo, terror poliamoroso –i en paraules seves- 
com a un preuat treball d’investigació personal i 
històrica sobre la centralitat de la monogàmia en 
les construccions amoroses i els seus mecanismes 
d’imposició. La publicació és, doncs, una concep-
tualització del pensament monògam -entès com a 
un sistema tancat- i una anàlisi de la seva influ-
ència en les formes d’organització col·lectiva, des 
de la parella fins a la identitat dels diferents grups 
socials acomodats i/o dominats pel  sistema.
L’obra, partint doncs dels propis malencerts sen-
timentals i de les relacions no lliures, penetra en 
els interrogants del què s’entén  per “poliamor” 
en contra de la llarga i secular  construcció “mo-

QUARTADA. ZASCA!
DE CARA AMB LA 
REALITAT
Estàs preparat per sortir de l’escola 
i buscar-te la vida com a dissenya-
dor? Nosaltres tampoc ho està-
vem. Exposició de casos pràctics 
que ens han fet aprendre a marxes 
forçades.
Del 4 al 28 de febrer a La Gaspar 
sala d’exposicions

UN ANY 
D’ANIVERSARIS, UN 
ANY DE LECTURES
L’exposició mostra més d’una de-

sena d’obres que celebren aniversa-
ri, entre les quals trobem la novel·la 
20.000 leguas de viaje submarino de 
Jules Verne, en celebració del 150è 
aniversari de la primera edició del 
llibre, i el conegut conte El Petit 
Príncep en commemoració dels 75 
anys de la mort de l’autor, Antoine 
de Saint-Exupéry..
Fins el 8 de febrer a l’Empremta de 
Gràfiques Vilanova

PERE VIVES VICH. 50 
ANYS D’INSTITUT
Un institut és un univers de desco-
berta, d’aprenentatge, de creixement: 
un espai de vida. L’Institut Pere Vi-

ves 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 manualitats: 
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

X BIENNAL D’ART 
RIUDEBITLLES
La mostra recull més de 50 obres 
seleccionades d’artistes d’arreu del 
món.
Fins el 24 de març al Museu Molí 
Paperer de Capellades

INTROSPECCIONS
Francesc Camps
Un recull d’obres que,sortint de la 
temàtica clàssica, es capbussa en el 
mon del surrealisme i l’abstracció, 
emprant diferents tècniques i ma-
terials.
Del 31 de gener al 10 de febrer a la 
Sala Municipal d’Exposicions

EXPOSICIONS
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nògama” imposada per un  sistema de regles que 
han perpetuat una construcció sociocultural de 
l’amor romàntic. I, des de l’opció lliure, aquest nou 
posicionament –o alternativa- desarmarà inequí-
vocament les formes tradicionalment heretades 
per al punt de partida de les relacions emocionals 
i/o sentimentals des d’un ferm propòsit de frenar 
qualsevol comandament o cànon emocional sobre 
la vida de cadascú. Això és, lluny de postulats fe-
ministes desmesurats, la llibertat ha de ser poder 
triar qualsevol modalitat d’afecte i de vida de pa-
rella; ara bé, si es dóna el cas, l’opció  monogàmica 
no ha de ser una disposició tancada: les persones 
lliures trien les relacions sexuals i afectives en lli-
bertat, perquè la llibertat no admet cap imperatiu.



dificades, sorteig, bar, racció de senglar... .
Diumenge des de les 9 del matí a la Nau 
de Cal Sanahuja.

CINEMA FAMILIAR
Piera 

Porjecció de la pel.lícula apte per a tots els 
públics “Els increibles 2”.
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

SARDANES
Vilanova del Camí 

Ballada de sardanes organitzada per 
l’Agrupació sardanista vilanovina
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
del Mercat.

VISITA GUIADA
Jorba 

Visita guiada al Castell de Jorba, un castell, 
que caracteritza el perfil de Jorba, es tro-
ba dominant l’antic Camí Ral i esdevingué 
una peça clau del domini de l’antiga Baro-
nia de la Conca d’Òdena
Diumenge a les 12 del migdia des de la 
plaça de l’Ajuntament.

VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui 

Visita guiada al Castell de Montbui. 
Aquesta visita, consistent en un recorregut 
pel cim de la Tossa, té com a objectiu situar 
en el marc dels castells de frontera,
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al cim de 
la Tossa.

DILLUNS 11

CONFERÈNCIA
Igualada 

Ester Ibáñez. “L’aigua de l’aixeta: sana, se-
gura i sostenible”
Obrir l’aixeta i que surti aigua és un avanç 
molt important. El recorregut que segueix 
l’aigua fins a les nostres llars comença en 
els rius, mars i pantans i segueix en plantes 
de tractament, dipòsits i conduccions.. Or-
ganitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

TROBADA MANGA
Sta. Margarida de Montbui 

Trobada de fans del manga. Si ets fan del 
manga vine a compartir una estona de 
“Psycho-Pass”
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Mont-Àgora

DIMARTS 12

HORA DEL CONTE
Piera 

L’aventura d’en Kiko i altres contes. En 
Kiko és un pollet que no té ni una ploma 
de babau. El Sr. Gat li farà una mala passa-
da però gràcies al seu enginy en Kiko se’n 
sortirà. A càrrec d’Anna Garcia

DIVENDRES 8

LLENGUA
Igualada 

Voluntariat per al llengua. Presentació de 
les parelles lingüístiques. Voleu participar 
en el voluntariat per ajudar persones que 
estan aprenent el català?
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

TEATRE
Igualada 

“Mort a les cunetes” amb Joan Valentí i 
David Pintó. Un emotiu espectacle basat 
en la història real de vuit persones que van 
morir per les seves idees. Un homenatge 
a totes les víctimes de la repressió fran-
quista.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

POESIA
Capellades 

Trobada poètica. Lectura i recitat de poe-
mes. Especialment ens dedicarem a Mont-
serrat Abelló i Soler, escriptora i poetesa 
catalana exiliada a França i Xile fins al 
1960.¡ (Creu de Sant Jordi 2006).
Divendres a 2/4 de 8 del vespre al saló 
Rosa de la Lliga.

NIT DE L’ESPORT I LA CULTURA
Calaf 

Durant la gala es lliuraran una quinzena 
de premis de reconeixement a persones o 
entitats locals relacionades amb el món de 
la cultura i l’esport.
Divendres a les 8 del vespre a la sala Folch 
i Torres del Casal.

DISSABTE 9

TEATRE
Igualada 

“Mort a les cunetes” amb Joan Valentí i 
David Pintó. Un emotiu espectacle basat 
en la història real de vuit persones que van 
morir per les seves idees. Un homenatge 
a totes les víctimes de la repressió fran-
quista.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

XERRADA
Igualada 

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus 
Cooperativa us convida a l’activitat “Xer-
rada: Lactància i treball, són compati-
bles?”.
Dissabte a les 12 del migdia a la botiga 
Abacus.

TALLER
Igualada 

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus 
Cooperativa us convida a l’activitat “Taller 
de lettering” a càrrec de Sara Cuadros.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la botiga 
Abacus.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació del llibre “Històries de Calen-
dari” de Beltold Brecht, amb traducció de 
Feliu Formosa, presentat per Ramon Far-
rés i amb lectura poètica de Cinta Massip.”.
Dissabte a les 12 del migdia a la capelleta 
de la Mare de Déu de Montserrat.

MÚSICA
Igualada 

Concert en acústic del duet SUGESTION 
DUO que ens acompanyaran en un viatge 
musical amb covers del clàssics del blues 
&amp; rock amb un toc personal..
Dissabte a les 10 del vespre a Visceral Es-
pai Gastronòmic

CINEMA
Capellades 

Projecció de la pel.lícula de cinema infan-
til i per a tota la família “Inside out”.
Dissabte a les 6 de la tarda a la sala petita 
de la Lliga.

VISITA GUIADA
S. Martí de Tous 

La Senyora de Tous, descobrir Tous des 
d’una mirada diferent. La col·laboració en-
tre Teatre Nu i Anoia Patrimoni presenta 
una nova opció de recorregut pel passat 
de Tous consistent en una matinal farcida 
d’activitat familiar.
Dissabte a partir de les 11 del matí des de 
la Casa de Teatre Nu.

TEATRE
Calaf 

La companyia de teatre Pot Teatre presen-
ta ‘Aquí no paga ni déu’, una comèdia àcida 
original de Dario Fo, adaptada al musical
Dissabte a les 6 de la tarda al Casino de 
Calaf.

DIUMENGE 10 

TEATRE
Igualada 

“La gallina dels ous d’or” de Zum Zum Te-
atre
Espectacle per a persones més grans de 4 
anys, en forma de faula, on dos grangers 
veuran com la fortuna d’haver descobert 
la gallina dels ous d’or es converteix en la 
seva desgràcia. Organitza Xarxa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu

BALL
Igualada 

Trobada country. Un bon pla de diumen-
ge tarda pels amants de la música i el ball 
country..
Diumenge a les 6 de la tarda al cafè de 
l’Ateneu.

MÚSICA
Piera 

Festival del senglar. Country, rock and roll, 
expo Stands Customs, cotxes i motos mo-

Dimarts a 1/4 de 7 de la tarda a la Bibli-
oteca.

DIMECRES 13

ARA T’HO EXPLICO
Igualada 

Ester Ibáñez. L’aigua de l’aixeta: sana, segu-
ra i sostenible
Obrir l’aixeta i que surti aigua és un avanç 
molt important. El recorregut que segueix 
l’aigua fins a les nostres llars comença en 
els rius, mars i pantans i segueix en plantes 
de tractament, dipòsits i conduccions.
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda a la llar 
municipal l’Espígol.

XERRADA
Igualada 

“Què és el Parkinson?”. A càrrec de: Dr. 
Miquel Aguilar Barberà, neuròleg. Entra-
da lliure.
Ho organitza: L’Associació Parkinson Som 
Tots 

Dimecres a  les 6 de la tarda a la sala de 
socis de l’Ateneu.

TALLER
Igualada 

Fer de mare, fer de pare. Buscarem eines 
per oferir als nostres fills amb l’esperança 
què sàpiguen viure lliures, sense violència 
i en el respecte entre gèneres. Amb Anna 
Pujabet
Dimecres a 1/4 de 4 de la tarda a la Sala 
Arts de l’Ateneu.

DIJOUS 14

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit el ma-
teix llibre per comentar-lo. En aquesta 
ocasió “Afirma Pereira”, d’Antonio Tabucc-
hi
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 

Bea Talegón reflexiona sobre la llibertat 
d’expressió a l’Estat espanyol a través de 
converses amb Carles Puigdemont, Merit-
xell Serret, Mireia Boya, Valtonyc, César 
Strawberry, Pablo Hasél, Abel Azcona i 
Jordi Cuixart. 
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

XERRADA
Capellades 

“Aventura vertical”.  Armand Ballart, reco-
negut alpinista, ens ofereix un particular 
repàs a l’escalada en roca de tota la vida, 
des d’una òptica oberturista. 
Dijous a 2/4 de 8 del vespre al Saló Rosa 
de la Lliga.

AGENDA
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Viatge al Sud profund
Estrena •  Green Book

RAMON ROBERT / 

R ealitzada per Peter Farrelly (un 
habitual director de comèdies) 
aquesta pel·lícula dramàtica 

(un drama amable i fins i tot encan-
tador) està inspirada en una veritable 
amistat que va transcendir raça, classe 
i restriccions socials de principis de la 
dècada de 1960. En la pel·lícula, Tony 
Lip (Viggo Mortensen), un porter de 
club del Bronx de Nova York, és con-
tractat per fer de xofer i protegir a Don 
Shirley (Mahershala Ali), un famós 
pianista negre de talla mundial. Junts 
compartiran una gira de concerts que 
els portarà des de Manhattan fins al 
Sud profund. I hauran de confiar en el 
“Llibre Verd” una guia de viatge amb 
opcions segures d’allotjament, restau-
rants i establiments per afroamericans 
durant l’època de la segregació i de les 
lleis racistes. Només seguint les in-

dicacions del llibre podran evitar ser 
rebutjats, humiliats o amenaçats amb 
violència. Sobre el teló de fons d’un 
país que es troba bregant amb el valor 
i la volatilitat del moviment pels drets 
civils, dos homes hauran d’afrontar 
el racisme i nombrosos perills, i re-
confortar amb generositat, amabili-
tat i humor. Junts, posaran en dubte 
suposicions mantingudes des de fa 
temps, superaran les seves diferències 
aparentment insalvables i acceptaran 
la seva comuna humanitat. El que co-
mença com un viatge de dos mesos 
de pura necessitat acabarà forjant una 
amistat que perdurarà la resta de les 
seves vides.
Premiada en el darrer Festival de Cine-
ma de Chicago, Green Book ofereix un 
satisfactori còctel crònica social, con-
flictes racials, sentiments conciliadors 
i inspirat sentit de l’ humor. A destacar 

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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Els bons i el dolents
El racó del Cineclub •  Lazzaro feliz

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 14 de febrer, el Cine-
club presenta, a l’Ateneu Cine-
ma, la producció italiana del 

2018 Lazzaro feliz, dirigida per Alice 
Rohrwacher, a les 20 h en versió do-
blada i a les 22 h en versió original amb 
subtítols.
La Inviolata és un lloc que viu fora del 
temps, on els camperols són explotats 
per la marquesa Alfonsina de Luna. 
Lazzaro és un d’ells, un noi de bondat 

Dolor i esperança
Estrenes •  Petra

RAMON ROBERT / 

C om ja va demostrar en La sole-
dad (2007) i Tiro en la cabeza 
(2008), i molt després amb 

la gairebé inèdita Hermosa juventud 
(2014), Jaime Rosales és un cineasta 
gens convencional i moltes vegades 
estètica i narrativament radical. Ara 
ens arriba el seu sisè llargmetratge, 
Petra, un drama inquietant i dolorós. 
La protagonista, Petra, no sap qui és el 
seu pare. Després de la mort de la seva 
mare inicia una recerca que el condu-

eix a Jaime, un egoista i de vegades des-
pietat artista plàstic.  Coneixerà també 
a la dona i al fill d’aquest, i alhora des-
cobreix una espiral de maldat, secrets 
familiars i violència, caldrà trobar un 
camí per a l’esperança i la redempció.
Interpretada per Bárbara Lennie, Àlex 
Brendemühl, Joan Botey i Marisa 
Paredes, aquesta és una pel.lícula sobre 
la humiliació, el dolor i la dificultat de 
perdonar. Amb tot, possiblement sigui 
la pel·lícula més càlida i propera del 
director barceloní. 

la bona química generada pels dos ac-
tors protagonistes, perfectes pel que fa 
a la suma d’empatia, humanitat i bon 
humor. Tant la pel·lícula en general 
com el magnífic treball compartit per 

Viggo Mortensen i Mahershala Ali van 
guanyar-se merescudament una càlida 
ovació en peu dels espectadors del Fes-
tival de Toronto

immensa de qui els altres camperols se 
n’aprofiten. Fins que es fa molt amic de 
Tancredi, el fill de la marquesa, i amb 
ell descobrirà el món modern. Lazza-
ro feliz és una faula que, a partir de la 
bondat del protagonista, ens parlarà 
de la maldat de la societat sense caure 
en el cinisme, sempre amb una mirada 
humanista i un to que remet a Pasolini 
i Olmi. Un conte ple de fantasia que ha 
constituït una de les grans sorpreses 
del recent cinema europeu.



PETRA 
Espanya. Drama. De Jaime Rosales. Amb Bárbara Lennie, 
Àlex Brendemühl, Marisa Paredes..  
Petra no sap qui és el seu pare. En morir la seva mare, inicia 
una recerca que el porta a Jaime, un cèlebre i egoista artis-
ta plàstic. Petra també entra en contacte amb Lucas, fill de 
Jaime, i Marisa, esposa de Jaime i mare de Lucas. Apareix la 
maldat, els secrets familiars i una violència que els porta a 
tots al límit..

ENTRE DOS AGUAS
Espanya. Drama. D’ Isaki Lacuesta. Amb Israel Gómez 
Romero, Francisco José Gómez Romero, Rocío Rendón
 Isra i Cheíto són dos germans que han pres camins molt di-
ferents en la vida. Quan Isra surt de la presó i Cheíto acaba 
una llarga missió enrolat a la Marina, tots dos tornen a la illa 
de San Fernando. La necessitat de reprendre les seves vides 
i reconciliar-se amb ells mateixos els unirà de nou. Guardo-
nada amb 7 premis Gaudí.

GREEN BOOK
Estats Units. Comèdia dramàtica. De Peter Farrelly. Amb 
Viggo Mortensen, Mahershala Ali. 
Anys 60. Tony Lip, un rude italoamericà del Bronx, és con-
tractat com a xofer del virtuós pianista negre Don Shirley, 
durant una gira de concerts pel Sud dels Estats Units. Són 
dues persones que hauran de fer front al racisme i els pre-
judicis, però a les que el destí unirà, obligant-los a deixar de 
banda les seves diferències.

LAZZARO FELIZ
Itália. Realisme màgic. D’Alice Rohrwacher. Amb Adriano 
Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani 
Lazzaro, un jove camperol de gran bondat, viu a La Inviola-
ta, un llogaret allunyat del món. Allà, la vida dels camperols 
no ha canviat gens; són explotats per la marquesa Alfonsina. 
Un estiu, Lazzaro es fa amic de Tancredi, el fill de la mar-
quesa. Entre ells sorgeix una amistat tan preciosa que farà 
viatjar a Lazzaro a través del temps i el portarà a conèixer 
el món modern.

DRAGON BALL SUPER BROLY
Japó. Animació. De Tatsuya Nagamine. .  
 Es celebra en pau el Torneig del Poder. Però, Goku és cons-
cient que hi ha enemics encara per descobrir en l’Univers, 
de manera que segueix entrenant sense descans per acon-
seguir cotes de poder mai abans conegudes en un super-
guerrer. Confirmant els seus pitjors temors, un dia apareix 
Broly, un poderós i nociu guerrer. Un cop més, Goku haurà 
de lluitar per salvar el planeta Terra.
  

VIUDAS
Regne Unit. Thriller. D’ Steve McQueen. Amb Viola Davis, 
Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Colin Farrell. 
Chicago, en l’actualitat. Trobem quatre dones amb res en 
comú, excepte un deute heretat per les activitats criminals 
dels seus difunts marits. Verónica, Alice, Linda i Belle deci-
deixen prendre les regnes del seu destí i conspiren per for-
jar-se un futur amb les seves pròpies regles.

BAJO EL MISMO TECHO
Espanya. Comèdia agredolça. De Juana Macías. Amb Sil-
via Abril, Jordi Sánchez, Álvaro Cervantes, Sergio Torrico.  
Els dos enfadats components d’un matrimoni, després de 
divorciar-se, hauran de seguir vivint sota el mateix sostre,  
en no trobar comprador de la seva casa i no tenir cap dels 
dos prou diners per anar-se’n a viure a un altre lloc.

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) 

GREEN BOOK 
Dv: 20.30
Ds: 19:15/22:00
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 17:30 (VOSE)

DRAGON BALL SUPER: BROLY 
Dv: 18:00
Ds: 17:00
Dg: 17:00
Dll: 17:00
Dc: 17:00
Dc: 18:15

LAZZARO FELIZ  (Cineclub)
Dj: 20:00/22:00 (VOSE)

1/ LA LEGO PELICULA 2
Dv Dll a Dj: 17:30/19:40
Ds i Dg: 15:45/17:55/20:10
1/ LA LEGO PELICULA 2 (3D)
Dg: 12:00
1/ AQUAMAN
Dv Dll Dc i Dj: 21:55
Ds i Dg: 22:25
1/ AQUAMAN (VOSE)
Ds: 22:00

2/ MARIA REINA DE ESCOCIA 
Dv Dll Dc i Dj: 17:50/20:20/22:45
Ds: 16:45/19:20/21:50
Dg: 12:45/16:45/19:20/21:50
Dm: 17:50/22:45
2/ MARIA REINA DE ESCOCIA (VOSE)
Dm: 20:20

3/ GREEN BOOK  
Dv Dg a Dj: 17:05/19:45/22:30
Ds: 18:15/21:00
3/ BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF IN 
SEOUL  
Ds: 16:00
3/ FAMILIA AL INSTANTE 
Dg: 12:15
3/ LA GRAN AVENTURA DE LOS LUNNIS 
Dg: 15:15

4/ BAJO EL MISMO TECHO
Dv Dll a Dj: 1815/20:30/22:40
Ds: 16:30/18:30/20:30/22:40
Dg: 12:30/14:40/16:30/18:30/20:30/22:40

5/ DRAGON BALL SUPER: BROLY (CAT)
Dv i Dc: 18:00/20:05
Ds : 15:50/18:00/20:05
Dg: 12:35/15:50/18:00
5/ EL VICIO DEL PODER
Dv: 22:15
5/ GENTE QUE VIENE Y BAH
Ds: 22:15
Dg: 20:05
5/ EL REINO
Dg i Dc: 22:15
Dll Dm i Dj: 21:40
5/ SPIDER-MAN
Dll Dm i Dj: 16:55
5/ CAMPEONES
Dll Dm i Dj: 19:10

6/ CREED II
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:35/22:20
Dg: 11:55/14:25/17:00/19:35/22:20
Dm: 17:00/22:20
6/ CREED II (VOSE)
Dm:19:35

7/ EL REGRESO DE MARY POPPINS
Dv Dll a Dj: 17:15
Ds: 16:20
Dg: 13:00/16:20
7/ GLASS
Dv Dll Dc i Dj: 20:00/22:45
Ds i Dg: 19:00/21:35
Dm: 22:45
7/ GLASS (VOSE)
Dm: 20:00

8/ BOHEMIAN RHAPSODY
Dv a Dll Dc i Dj: 19:15/22:05
8/ BOHEMIAN RHAPSODY (VOSE)
Dm: 19:15
8/ RALPH ROMPE INTERNET
Dv Dll a Dj: 16:55
Ds: 17:00
Dg: 12:45/16:40
8/ ASTERIX: EL SECRETO DE LA POCION 
MAGICA
Dg: 15:00

SALA AUDITORI

BAJO EL MISMO TECHO
Dv: 18:30
Ds:16:30/18:45
Dg:16.30
ENTRE DOS AGUAS
Dv: 20:30
Ds: 20:40
Dg:18:30/21:00

SALA PETITA

GREEN BOOK
Dv: 18:15/20:40
Ds i Dg: 16:15/18:30/21:00

VIUDAS  
Dg: 18:00
PETRA  
Dg: 19:55
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Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:
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Troba les 7 diferències per Nacho Güimil

HORITZONTALS: 1. Portar els nanos a escola per ordre de llista / 2. Públic sense es-
perit crític. Fitxa per l’exèrcit / 3. Liquida la tardor. Xiuxiueig capaç de travessar el mur. 
Toc sense pilota / 4. Un duo incomprensible. Cos de secció circular necessari per circular 
(en moto) / 5. Tan bella i esvelta que sembla mitològica. Segona personalitat de la ics / 6. 
Arbre de poca ombra. Morenes deformades fins a fer-se grandíssimes. Sis sense seguretat 
social / 7. Pel·lícula de por en emissió nocturna. Parcel·la el bosc / 8. Ahir vespre quan la 
Tina feia marxa enrere. Fixi els colors de la roba d’en Sabina / 9. Amerat en sec, concre-
tament dintre ciutat. Enemics de Tocar el Botet / 10. Gaudia amb una fúria revoltadora. 
Pesco amb traire, que és una fitora grossa / 11. El napolità. Roca clàstica típica d’ambai-
xada. Enmig del full / 12. Cara interna de la lluna. Remeties de tal manera que causaves 
hipersensibilitat del cos / 13. Si encara n’hi ha és perquè queden escoles. Valor de la fabri-
cació de la costura curta.

VERTICALS: 1. Vesícula que embolcalla el nucli de l’espermatozou. Ramat seguint l’Er-
nest per l’editorial / 2. Dues de cinquanta. Demanar pel dia de manar?: no, provenir. En-
cara enmig del full / 3. Com que és un servent fa d’ase i fa de mul. Bàltica que coneixem 
de fa poc / 4. Cua recargolada. Celebració just abans del matrimoni. Mor en estranyes 
circumstàncies / 5. El Mont Tàber i rodalies. No se’n veuen sovint, d’aquestes / 6. Guanya 
en experiència. En presència d’aquest productor tèxtil no dormien bé. Indicis d’eretisme / 
7. La seva caricatura és el fabricant d’uralita. Les dues cares del cul / 8. Per més que digui 
és un acròstic llatí. És al mestre com al síndic el sindicat / 9. Fila zero de l’espectacle de la 
guerra. Una mica més que una habitació amb vistes / 10. Zona dessodificada. Incomplí 
les ordres. Remor d’anglès conseqüent / 11. No se sap ben bé qui és, però segur que ni tu 
ni jo. Les xibeques del Cèsar?: no, plantes litràcies / 12. Aixecar com déu mana, és a dir, 
des de sota. Fong que apareix al rostre per impacte.

passatemps
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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

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

Puré de xirivia 

Elaboració:

Pelem la xirivia, la netegem i la tallem 
a trossos. Desprès la posem a un cassó 
amb aigua que la cobreixi i ho portem 
a ebullició, ha de bullir un quart d’ho-
ra. Ha de quedar ben tendra, si cal la 
deixem bullir més temps.

Un cop la xirivia bullida ben tendra la 
posem a un colador per que quedi ben 
escorreguda, posem els trossos de xiri-
via escorreguts a un bol, amb la sal, la 
mantega que de seguida es fondrà amb 
l’escalfor de la verdura, i el raig de llet.

INGREDIENTS
Per 4 persones:

400 gr. de xirivia
50 gr de mantega 
un raig de llet 
sal i pebre al gust

Propietats de la xirivia 
Segurament heu vist la xirivia a la safata del cal-
do vegetal, però és un aliment que ofereix diver-
ses receptes per incorporar-la a diferents menús. 
Pel seu aspecte sembla una pastanaga, però amb 
un to crema i amb un sabor més rotund.
La xirivia és una hortalissa originària d’Àsia i 
Europa amb moltes propietats nutricionals, fins 
i tot més que la pastanaga. Ens aporta vitamines 
del grup C, B i E; minerals com el fòsfor, el po-
tassi i el magnesi, zinc, ferro, calci i silici entre 
d’altres.
A més, aquest aliment té grans efectes sobre el 
nostre organisme. La riquesa en fibra de la xiri-
via ajuda a reduir el risc de càncer de còlon i de 
recte i contribueix a regular els nivells de coles-
terol en sang.
La xirivia és una font d’antioxidants, que ajuden 
a prevenir la inflamació, el càncer i l’envelliment. 
Aquest aliment també té grans efectes depura-
tius sobre el fetge i la vesícula biliar. Tradicio-
nalment s’ha associat que el consum de xirivia 
ajuda a eliminar pedres del fetge i de la vesícula.

 

Amb una forquilla ho anem aixafant 
fins que ens quedi un puré ben fi. Ho 
provem de sal i pebre i n’afegim, si cal.

Posem el puré a un plat que pugui 
anar al forn i ho gratinem amb el 
forn preescalfat durant durant cinc 
minuts. Fins que estigui la superfície 
ben dauradeta, i ja ho tenim!  Un de-
liciós puré per acompanyar qualsevol 
plat de carn o bé de peix, és molt suau 
i una mica perfumat, molt i molt bo!

gastronomia



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 22/2/2019.  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
Les entrades tenen 
vigència d’un mes a 

partir de la publicació 
dels guanyadors

www.igualadahc.com
93 804 42 57



Febrer
8: Jeroni Emiliani; Elisenda.

9: Sabí; Nicèfor; Miquel Febres; Apol·lònia. 
10: Escolà de Lourdes; Desideri; Eloïsa; Benet d’Anià.

11: Mare de Déu de Lourdes; Alexandre; Ansbert.  
12: Eulàlia; Gaudenç o Gaudenci,; Damià.

13: Benigne; Gregori II, papa; Maura; Gimer,  
14: Ciril; Metodi; Valentí; Antoni  

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

En record de:

Maria Jorba Solé

Els teus estimats: espòs Doroteo Borrega, fills:  Joan, Salvador i Maria, 
nets: Joan i Jordi i demés familiars. Et trobem molt a faltar, t’estimem molt i 

estaràs sempre en el nostre cor.
La família volem agrair les mostres de condol rebudes així com l’assistència 

a l’acte del seu comiat.
Vilanova del Camí, febrer de 2019

A.C.S.

Ha mort cristiament el passat dissabte dia 26 de gener a l’edat de 73 anys.
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Avui hem de dir adéu a un 
altre amic que ha passat a 
millor vida.
Hem d’acomiadar al Llo-
renç Soler Doménech, que 
després de conviure 88 anys 
entre nosaltres, ha marxat, 
inesperadament, vers la casa 
del Pare. Érem amics de tota 
la vida; de quan anàvem a 
l’escola, al col.legi dels Ger-
mans Maristes. La nostra 
amistat venia, doncs, de molt 
lluny.
Amb altres amics i amigues 
anàrem formant el nostre 
Grup. TU, algunes vegades, 
no podies venir a reunions o 
festes, ja que les obligacions 

de la granja que tenies, a Vila-
nova, no t’ho permetien. Amb 
ells hem anat mantenint un 
cordial afecte. Els dinars men-
suals de la colla eren  -són- mo-
tiu de retrobament i de refer la 
nostre amistat i companyonia. 
Encara, en el darrer, de la set-
mana passada, a la taula esta-
ves al davant meu i vàrem con-
versar. La vida té aquests cops. 
Ara, la Teresa, la teva esposa, 
-la veterana del grup- ja no 
podrà aconsellar-te quin menú 
has de triar. Serà ella qui més et 
trobarà a faltar. Nosaltres, tam-
bé haurem d’acostumar-nos a 
la teva absència.
El nostre Grup de matrimonis 

ha anat perdent i reduint-se 
per la part masculina: el Joan, 
el Jaume, el Lluís i, ara tu ens 
heu anat deixant. Amb ells et 
podràs retrobar a la pàtria ce-
lestial.!
Junts vàrem posar-te unes 
flors... aquestes, però, es mar-
ceixen. El nostre record per-
durarà! Esperem que tinguis 
el repòs etern. Descansa en 
pau! Els teus amics i amigues 
no t’oblidarem!
Rebi la Teresa, i els teus fami-
liars, el nostre més sentit con-
dol, per aquesta irreparable 
pèrdua.

Pel Grup, Josep Elias Farré. 

Adeu, Llorenç Soler!

ESGLÉSIA / LA VEU 

El passat dissabte, 2 de 
febrer, festivitat de La 
Candelera, a l’Església 

Parroquial de la Sagrada Famí-
lia d’Igualada, Vida Creixent 
lloà a la seva advocada la Mare 
de Déu de la Candela amb una 
Missa Solemne oficiada pel seu 
Rector, Mn. Xavier Bisbal, i aju-
dat pel  seminarista Lluís Vidal, 
a la qual van assistir una molt 
bona quantitat de fidels, devots 
de la Mare de Déu. 
Per aquestes festes d’enguany 
s’ha comptat amb l’agermana-

ment de la Coral de Santa Maria 
d’Igualada. Joan Xifré de Vida 
Creixent, llegí la salutació de 
benvinguda a la festa; explicà el 
desenvolupament de com esta-
va prevista la cerimònia i final-
ment convidà als fidels a sortir a 
l’exterior del temple, on va tenir 
lloc l’Encesa de les Candeles. 
En l’entrada al temple la coral 
com a cant d’entrada interpre-
tà l’himne de Vida Creixent. 
Aquesta entrada amb la imatge 
de la Mare de Déu il·luminada 
amb el reflector del seu baiard 
i, acompanyada del fidels, tots 
ells amb la candela encesa, fou 

impressionant i entranyable. 
Vistosa la comitiva presidida 
pel rector de la parròquia, Mn. 
Xavier Bisbal i, en la qual Ma-
ria Teresa Calaf vicepresiden-
ta de la Coral de Santa Maria 
d’Igualada, portà la Candela de 
les Festes encesa, representant 
la coral, Candelera d’Honor per 
aquest any 2019, . 
Finalitzada la “Cerimònia de 
les Candeles”, tothom apagà la 
seva i, s’inicià la Missa Solemne. 
Mn. Xavier en l’homilia desta-
cà l’esperança com a significat 
de la festa, virtut molt necessà-
ria en un moviment dedicat a 

la gent gran, com és el de Vida 
Creixent. 
Benaurada!, (1 estrofa) de J. 
Martínez-Colàs fou el cant de 
la coral a l’Ofertori; cantat en la 
processó de les ofrenes. 
La missa continuà amb devoció 
amb les següents intervencions 
de la coral totes bellament in-
terpretades: -SANT: E-6, pop. 
nord-americà. -Parenostre: de 
M. Cubeles, -Anyell de Déu: 
M-9 d’A. Taulé, Comunió: «Se-
dejant», de M. del Rio.
Finalitzada la missa, Sira Roset 
i Joan Vila de Vida Creixent 
van llegir la part corresponent a 
l’últim dia de la Novena a llaor 
de la Mare de Déu de la Cande-
la, que finalitza amb el cant de 
l’últim goig a llaor de la Bona 
Mare, un goig que és un prec de 
la gent gran per als dies que els 

queden per viure. (Aquest goig 
queda escrit al final de la infor-
mació).
Amb l’apagada de la Candela 
de les festes, a càrrec de Maria 
Teresa Calaf se simbolitzà que 
les festes d’enguany havien fina-
litzat.  
Mentre el fidels besaven el me-
dalló de la Mare de Déu, la coral 
cantà els goigs a llaor de la Mare 
de Déu de la Candela. Fina Ruiz 
i Josep Ma. Vilarrubies, de Vida 
Creixent, tingueren cura d’en-
tregar als fidels l’estampa/recor-
datori de la festa.
/Als jubilats, oh Maria, que no 
ens falti la il·lusió/
/de fer coses cada dia que ens do-
nin satisfacció./
Que no ens falti companyia, ni el 
pa que Déu nos do.

Festes de Vida Creixent d’Igualada per a lloar a la seva advocada, 
la Mare de Déu de la Candela

Esposa d’Enric Cucurella i Parcerisas, formaven un matrimoni 
perfecte, ple de satisfacció que la transmetien al seu fill Jordi, 
el qual els ha donat l’alegria de conèixer la seva néta, un gran 
premi per ells. Però ara, víctima d’una mala caiguda, va ser 
ingressada a l’hospital, sense que li faltés el consol i l’esperança 
els seus éssers més estimats. Ara ha estat cridada per l’altíssim, 
per donar-li el premi que es mereix per la bondat i amor envers 
els altres.
Gràcies Montserrat.

Els Hostalets de Pierola, 28 de gener de 2019
Joan Pujol Bartrolí

Montserrat Pujol 
Guitart, amor i fidelitat



              

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:

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

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 8: BAUSILI
Born, 23

DISSABTE  9: CASAS V.
Soledat, 119

DIUMENGE 10: 

BAUSILI Born, 23
/ PILAR Av. Mestre 

Montaner, 26

DILLUNS 11:  ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMARTS 12:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMECRES 13: LA CREU
P. de la Creu, 7

DIJOUS 14: MR SINGLA
Pujadas, 47



Sílvia Mir /  Florista

Soc la Sílvia Mir, florista, professora d’Art Floral de Rosa Valls Formació i jutge nacional d’Art floral. 
Vaig començar en el món de les flors treballant amb la meva mare a la Flostisteria Kentia d’Igualada. 
Actualment em dedico a la formació, treballo com a florista freelance en floristeries i empreses 
d’esdeveniments i també faig de jurat en diferents competicions d’Art Floral.

Què és la Copa del Món d’Art Floral?

És una competició que se celebra cada quatre anys i 
aquest 2019 es celebrarà a Filadèlfia, als Estats Units., 
entre el 2 i el 10 de març.

Com ens podem imaginar aquesta copa del món?

Com en tots els campionats hi ha representants de diferents pa-
ïsos. Ells tenen unes bases a seguir per fer diversos treballs. Per 
exemple, han de fer un ram de núvia, el guarniment d’una taula, 
un ram de mà, etc. En aquestes bases ja se’ls posa els requisits tèc-
nics de tot allò que han de fer i per fer-ho disposen de un temps 
previ per preparar-ho i després, el dia de la competició, fan el tre-
ball que se’ls demani.

Com es valora el treball d’aquests floristes?

Hi ha dos tipus de jurat: el que valora o el jurat tècnic. Els del 
comitè tècnic, del qual jo en formaré part, valorem el treball dels 
participants mentre aquests estan concursant, que no parlin entre 
ells, que compleixin amb totes els requisits que se’ls demana a les 
bases, controlar el temps de preparació, etc. 

Per altra banda, el jurat valora l’estètica, el color, proporcions esta-
bilitat, originalitat, etc.

I com s’arriba a la nota final?

És el jurat qui posa la nota final, però a partir d’aquesta nota, se-
gons les indicacions del comitè tècnic es comencen a restar punts 
per penalitzacions que els concursants hagin pogut cometre 
durant tot el procés d’elaboració. Per exemple, si quan s’acaba el 
temps es segueix treballant, això es penalitza. El comitè tècnic som 
el policia dolent. 

Com s’arriba a poder disputar una Copa del Món?

Aquesta copa l’organitza Interflora, que és la principal empresa 
d’enviament de flors. És cada país qui escull el seu representant. 
La representant d’Espanya per aquest 2019, per exemple, serà una 
noia valenciana.

Com arribes a formar part del jurat d’aquesta Copa del Món?

Jo soc florista. Tot i que fa cinc anys que vaig tancar la floristeria 
familiar que teníem aquí a Igualada després que la meva mare es 
jubilés i ara em dedico a la formació i a fer de florista freelance. 
Per exemple, en casaments d’aquests grans com el de la filla del 
Pronovias o els indus, jo vaig a treballar amb ells.

A més, per altra banda, soc jutge nacional. Només en som tres a 
tot Espanya i els tres som catalans.

Entenc per tant que la passió per les flors et ve de la teva mare?

Sí, sí. Jo des de ben petita que voltava per la floristeria de la mare. 
A més, crec que tenen molta importància. Les flors són al nostre 
costat en els moments més importants de la vida, des del naixe-
ment d’un fill, el casament o també la mort.

Quina és la teva decoració floral preferida?

El que més m’agrada a mi és un estil natural, tirant a rústic. No 
m’agrada ni massa plàstics ni massa brillantor. 

Però d’aquí a ser jutge en un campionat del món com s’hi ar-
riba?

Jo m’he anat formant constantment, és un ofici que ens hem de 
renovar. Quan va sortir la convocatòria per fer de jutge, m’hi vaig 
presentar i ara ja fa tres anys que formo part de diversos jurats.

Abans de ser jutge havies competit abans? 

No, no. A nivell de l’escola on treballo sí que faig demostracions en 

empreses o fires, però no em crida l’atenció competir. De moment 
em quedo a la banda dels dolents, fent de jurat.

Hi ha tradició floral a l’Anoia?

El que més conec jo és Igualada i et diria que hi ha un nivell molt 
bo de floristeria. 

I a Catalunya?

També. La veritat és que sempre que hi ha concursos els catalans 
acostumen a estar a dalt de tot. Per exemple a l’última Copa d’Es-
panya els tres primers van ser catalans.

Per exemple, Girona Temps de Flors és l’esdeveniment floral més 
important al país i també el més reconegut fora d’aquí. I aquest 
mateix cap de setmana també es fan les Festes de la Primavera de 
Sant Feliu de Llobregat, en què també hi ha una presència molt 
gran de floristes.

A nivell internacional, quins son els països que més destaquen 
en l’art floral?

Alemanya és un dels països punters. Per exemple, allí necessites 4 
o 5 anys de formació per poder obrir una floristeria, és com si es-
tudiessis una carrera. A diferència d’aquí, a Alemanya, sense una 
titulació oficial no la pots obrir. I aquest és un dels problemes que 
tenim aquí, que hi ha gent que obre floristeries sense tenir ni un 
mínim de formació.

Les trifulgues reials no es deturen. Aquesta vegada no són els d’Orient, sinó els que tenen un Palau amb aquest nom. El digital d’Al-
fonso Rojo, ex de Ana Rosa Quintana, llançava una notícia signada per un tal Salomon Lush - que no coneix ningú - que parla de l’afer 
sentimental d’una infanta que sempre se’n duu la palma i que té el marit de llargues vacances, en un hotel envoltat de dones. Segons la 
publicació, la notícia ve filtrada per la cunyada coronada que no li vol bé. Tot plegat no tindria més sentit per aquest periòdic comarcal 
si no fos perquè deixen entreveure que les trobades es fan en una finca de l’amant, que és un conegut actor, situada a Mediona, a tocar 
de l’Anoia. No saben geografia, però sí de secrets. El galant es va relacionar amb la casa reial quan va interpretar el paper de Juanca en 
una sèrie de TV5 sobre el 23 F. Potser l’haurà volgut emular també en altres afers... Se sap que en aquesta finca s’hi havia fet reunions 
polítiques i que hi havia anat algun significat polític local. Però no sembla que els estranys companys de llit vinguin de la política local.

“Les flors són al nostre costat  en els moments 
més importants de la vida”

Marc Vergés  @marcverges8

Divendres, 8 de febrer de 2019
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