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Dimarts al vespre, centenars d’igualadins van participar d’una concentració en contra del “Judici de la vergonya”.

L’Anoia surt al carrer en protesta 
pel judici als presos polítics
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Avui, assemblea informativa a Vilanova 
sobre el projecte a l’entorn de l’Scorpia

www.veuanoia.cat
Passeig Verdaguer, 42 · Igualada
Tel. 938 04 93 70

Arcus

ESPECIALISTES EN PROGRESSIUS

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

ESCOLÀPIES
IGUALADA
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24
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DE 11.30
A 13.30 H

Llar d’infants
Educació Infantil ESO (Escola Pia)

Educació Primària

Carrer del Vidre, 1
Tel. 938 030 409
www.escolapiesigualada.org

Segueix-nos 

  Pàgina 27

El projecte inclou una part residencial i una altra comercial, amb el trasllat del Mercadona actual de Vilanova.



L’EDITORIAL

El judici de la vergonya
L ’inici de la vista judicial en el Tribunal Su-

prem al Govern de Catalunya, i als presi-
dents d’Òmnium i l’ANC, representa un dels 
pitjors moments de la història contemporà-

nia del nostre país. No en va, bona part de la societat 
civil i política catalana -i alguna espanyola- l’han tit-
llat del “judici de la vergonya”. 
Avui fem nostre també 
el manifest que s’ha lle-
git aquesta setmana a les  
concentracions en places 
i carrers, i que, en el cas 
de l’Anoia, han estat prou 
concorregudes. 
La imatge de polítics 
electes i representants cí-
vics catalans a la cadira 
dels acusats trasllada a 
Espanya, tal i com resa el 
manifest, a “les èpoques 
més fosques del franquisme o del Decret de Nova 
Planta, on la persecució política i la criminalització 
de Catalunya i dels catalans i catalanes estava i està 
promoguda i promocionada per les elits polítiques, 
econòmiques, judicials, militars i policials espanyo-
les”. En les properes setmanes, se’ns vol “sotmetre el 
nostre pensament, es volen doblegar els nostres drets. 

Comença una gran mentida, un muntatge d’Estat, ba-
sat en acusacions falses, amb l’objectiu de reprimir, 
amb la bandera i la pàtria, els drets fonamentals dels 
catalans i les catalanes”. 
La més que probable convocatòria d’eleccions ge-
nerals imminents no ajudarà, siguem sincers, a una 
minoració de l’enrarit clima polític -i social- que viu 

aquest país, oi més en-
cara coincidint amb el 
“judici” als presos po-
lítics. 
“Avui l’Estat espanyol 
fa seure els nostres 
representants polítics 
i socials al banc dels 
acusats per haver-nos 
permès votar i per 
haver exercit legíti-
mament i de forma 
totalment pacífica els 

nostres drets. Per haver fet possible un dels drets uni-
versals sobre els quals se sustenta qualsevol democrà-
cia: el dret a vot, el sufragi universal, per tal que sigui 
la majoria la que decideixi. L’autèntic i únic poder del 
poble”. 
Passi el que passi, res mai més tornarà a ser com 
abans. Que tots ho tinguem en compte. 

La més que probable 
convocatòria d’eleccions generals 

imminents no ajudarà a una 
minoració de l’enrarit clima 

polític -i social- que viu el país.
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Pedro Rubira, fiscal de l’Audiència 
Nacional, es preguntava referint-se 
al judici contra del major Josep Llu-
ís Trapero “si la Justícia a Catalunya 
tindria la serenitat i imparcialitat per 
jutjar” i advocava per que es fes a l’Au-
diència Nacional. La Sala de Govern 
del TSJC ho va considerar “un atac 
molt greu i sense cap justificació al 
conjunt del Poder Judicial i al sistema 
constitucional”.

Ester Muñoz, senadora del PP, va 
criticar la llei de Memòria Històrica 
quan es discutia en el plenari l’estat 
de la justícia, tot dient “destinen 15 
milions d’euros per desenterrar uns 
quants ossos en lloc de millorar el sa-
lari de jutges i fiscals.”

Josep Borrell, ministre d’afers es-

trangers de l’estat, va dir que “si es 
continuen demanant condicions 
impossibles com el dret a l’autode-
terminació, que és un presumpte i 
inexistent reconeixement del dret de 
secessió o la posada en llibertat de 
ciutadans que estan en presó preven-
tiva per ordre judicial en un país que 
té separació de poders, llavors caldrà 
suspendre la teràpia de l’ibuprofèn”. 
Alguns diuen que el ministre hauria 
d’estar a sanitat ja que abans “parlava 
de desinfectar  i ara de pal·liatives”.

Manuel García Castellón, al jutge 
de l’Audiència Nacional  que instru-
eix la causa anomenada ‘Púnica’ ha 
rebut un informe de 128 pàgines 
de la Unitat Central Operativa 
(UCO) de la Guàrdia Civil on diu 
que Esperanza Aguirre “va camu-
flar amb factures falses almenys 
1,7 milions d’euros que s’havien 
presentat com a despeses de funci-
onament quan, en realitat, es van 
fer servir per costejar la campanya 
electoral del 2011” i continua dient 
“utilitzant empreses afins i conni-
vents com Paqui Pallà SL.”

Andrew Davis, periodista del Hill a 
Usa i antic cap de la delegació cata-

lana al FARA, va escriure un article el 
14 de gener on explicava la situació a 
Catalunya, cosa que va provocar una 
irada resposta de Santiago Cabanas, 
ambaixador espanyol a USA, a la que 
el periodista li ha replicat de nou di-
ent “els drets humans i els valors de-
mocràtics s’han de respectar sempre, 
els líders catalans estan a la presó per 
les seves idees i fer-los culpables abans 
de celebrar el judici es faltar a la pre-
sumpció d’innocència.”

Pablo Casado, líder del PP, vol apli-
car un article 155 a Catalunya més 
durador i més extens, i assegura que: 
“L’agenda que estem veient és l’agen-
da d’ETA. Pedro Sánchez ha provocat 
una situació tan greu  que no descar-
tem res, perquè estem davant d’una 
actuació de fellonia, d’alta traïció a 
Espanya que no s’ha vist des del 23-F.”

Pere Aragonés, vicepresident i Elsa 
Artadi, portaveu del govern català, 
després de que Carmen Calvo, vice-
presidenta del govern e l’estat digués 
que “aquest govern mai negociarà un 
referèndum d’autodeterminació” van 
lamentar que “el govern abandoni la 
via del diàleg i es plegui als dictats de 
l’extrema dreta.”

Gent gran
Un dissabte al matí esmorzant al Forn de 
la Cantonada del carrer Florenci Valls. És 
un lloc petit i acollidor. Recordo haver-hi 
anat de menut. Era l’antiga Granja Calvet 
si no m’equivoco. Tenen unes taules pe-
tites on et sents còmode, com a recer del 
món i la seva immediatesa. A la barra hi 
ha un home que parla amb veu alta.  Ex-
plica que anirà a l’infern, allà on hi ha la 
Rita Hayworth, la Marilyn Monroe i mol-
tes altres persones interessants. Al cel no 
vull anar-hi em diu. Només hi ha sants i 
eremites, monges i cardenals. I el General 
Franco. Em presento i ens posem a parlar. 
Desprèn molta força, és corpulent i té una 
mirada molt intel·ligent. Es nota que és 
algú que ha viscut intensament la vida i 
que parla sense embuts. És diu Tino Soler, 
geni i figura. Havia jugat al Barça de jove, 
amb en Di Stefano em diu. Al cap de poc 
arriba un amic seu. És en Joan Palomas. 
Van néixer abans de la guerra diria. Par-
len ràpid i amb una vivacitat que costa de 
trobar. Per no parlar del català genuí que 
tenen. Els dos són entranyables.
Al cap de poc en Joan m’explica que la 
seva dona era la més bonica que hi havia 
en aquesta ciutat. En aquest poble, perquè 
això era abans un poble em diu aixecant el 
dit com reforçant la seva afirmació. M’en-
senya la foto d’ella. És veritat; sembla una 
actriu de cine. Fa un gest mentre guarda 
la fotografia en blanc i negre a la cartera. 
Ara ella ja no hi és. M’explica que ell ha 
estat a Duran i Reynals molts cops. I tam-
bé m’hi van posar la pila, em diu mentre 
m’ensenya la cicatriu del marcapassos 
que porta de fa anys. Amb sentit de l’hu-
mor diu que si la Seguretat Social tingués 
massa gent com ell ja estaria arruïnada de 
tanta despesa que han fet amb el seu cos. 
No tot són flors i violes, però parlen amb 
una serenitat que és d’admirar. La vida no 
els ha regalat res i han hagut de lluitar. Els 
dos evoquen el Dúo Dinámico: Resisti-
ré! Els explico que parlaré d’ells al diari i 
marxo. És un a reveure. 
Quan surto del forn passo per l’antiga 
plaça de les tortugues. Hi ha uns nois i 
noies que són als bancs. Juguen al mòbil i 
escolten música. Els nois volen impressi-
onar les noies, que es deixen afalagar tot i 
que porten la veu cantant. La seva llengua 
és nova, farcida de neologismes i caste-
llanismes. Desprenen vida, tanta com en 
Tino i en Joan. Mirar-se la joventut des 
de la distància quan encara ets un nen de 
quaranta anys és molt gratificant. La vida 
sempre té raó, deia Rilke. Els poetes tam-
bé són gent gran com en Joan i en Tino 
Soler, gent que fan la vida més interessant 
i li donen el caràcter mític de la descober-
ta continua, d’aventura iniciàtica amb un 
principi i un final entremig de la qual les 
persones hi posem les paraules i la litera-
tura. 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

BERNAT ROCA
@crossroads1815



A principis d’aquest mes de fe-
brer l’alcalde Marc Castells i la 
regidora d’esports Rosa Plassa 
anunciaven un Pla Integral de 

Modernització de la piscina de Les Comes 
com a part fonamental del projecte Igualada 
Ciutat Europea de l’Esport 2019. Explicaven 
que aquest Pla de Modernització es basa en 
una reforma integral dels elements comuns 
que donen servei a la piscina i que preveu 
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. 
Com a usuari de Les Comes no nego la ne-
cessitat d’aquestes actuacions. És més, us 
proposo una llista de les mancances actuals 
en les instal·lacions del complex esportiu i 
estarem d’acord en què cal una inversió. Des-
prés, veurem si les mesures que està prenent 
el govern responen a aquestes necessitats.
Hi ha diversos motius pels quals les perso-
nes fem ús de les instal·lacions de la pisci-
na. En molts casos ho fem per salut i alguns 
usuaris fins i tot van a nedar per prescripció 
mèdica. Resulta, però, que les instal·lacions 
no reuneixen les característiques bàsiques 
per fer-ho amb garantia saludable. Cal un 
canvi de pavimentació de tota la zona de 
vestidors, el terra és lliscant i cada any s’hi fa 
mal més d’una persona. També hi ha queixes 
de la temperatura ambiental, hi ha persones 
que pateixen fred al sortir de l’aigua o de les 
dutxes, ja que algunes no ragen com cal.
Altres demandes tenen a veure amb la mo-
bilitat. Caldria plantejar diverses zones 

d’aparcament de bicicletes a tot el complex 
esportiu i potenciar el servei municipal d’au-
tobusos públics per facilitar la reducció de 
l’ús del transport privat a la zona i a tot Igua-
lada. 
La massificació també és un problema al 
complex esportiu. Durant tota la setmana 
s’hi fan diferents tipus d’activitats com cur-
sets de natació, aquagym i els entrenaments 
dels diferents equips de natació i de water-
polo del Club Natació Igualada i de natació 
sincronitzada de l’Anoia Club Gimnàstic. A 
tot això cal sumar-li les competicions per-
tinents derivades d’aquests entrenaments. 
Això fa que el Patronat Municipal d’Esports 
tingui feina a encabir totes les activitats i 
quan la piscina no està tancada per com-
peticions, hi pugui haver un mínim de dos 
carrils lliures per als usuaris. De vuit carrils 
que hi ha, normalment només n’hi ha dos 
de lliures durant la tarda, la resta són per 
fer cursets o entrenaments del Club Natació. 
Amb aquests carrils lliures és normal que 
s’hi trobin de dos a quatre persones nedant 
alhora i durant tot del dia n’hi poden arribar 
a coincidir fins a set. I així, no es pot nedar 
en condicions. 
És encertat pensar que cal una altra pisci-
na per poder tenir més espai per a totes les 
activitats. I això, no cal que ho diguin des 
del consistori, els esportistes del complex de 
l’Infinit ja afirmen que la piscina no és ade-
quada per anar-hi a entrenar. Malaguanyada 
inversió pública que es va fer en aquell mo-
ment només per acontentar les demandes de 
la població del moment, sense un estudi de 

les necessitats reals i, a més, deixant la gestió 
del complex en mans privades. 
Més enllà de la piscina, també podem parlar 
dels vestidors de l’Estadi Atlètic, del camp de 
futbol del U.D. Montserrat, o del poc mante-
niment que reben les màquines de muscula-
ció tant de l’Estadi Atlètic com de les Comes. 
El projecte de remodelació de la piscina de 
Les Comes no és res més que una nova cam-
panya de fum del govern de Castells a quatre 
mesos de les eleccions municipals del 2019. 
Davant del descontentament dels usuaris pel 
poc manteniment de les instal·lacions, Cas-
tells opta, un cop més, per treure’s de sota 
el braç un projecte oportunista, amb molta 
foto i poc contingut. Que no té cap inten-
ció de resoldre de forma efectiva i eficaç les 
demandes urgents dels usuaris. Per resoldre 
problemes de temperatura i manteniment 
de les instal·lacions no calen grans projectes 
aparadors, n’hi ha prou amb entendre les de-
mandes dels usuaris i posar-hi voluntat po-
lítica real. Als usuaris de Les Comes no ens 
serveix de res que ens faci grans promeses 
de futur, sense un pla d’implementació clar 
i transparent si no veiem fer-se realitat les 
petites accions que poden canviar-se demà i 
que no requereixen d’un pressupost valorat 
en uns 1’3 milions d’euros. 
Si som Ciutat Europea de l’Esport, l’equip 
de govern municipal s’ho ha de creure i no 
utilitzar aquesta candidatura només per fer 
política d’aparador, sinó per vetllar per tal 
que totes les instal·lacions de la ciutat comp-
tin amb el manteniment i el benestar que els 
seus usuaris ens mereixem.  
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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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ORIOL CÀLICHS
Tècnic en hostaleria i turisme i membre de 
la candidatura de Poble Actiu

Molta capital esportiva 
però poc manteniment 

Aniràs a la manifestació de dissabte a Barcelona?

 Sí 47%  No 53%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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El grup de música igualadí treu un nou treball Ohana, el seu primer 
disc en format visual album. Ara començaran una gira per diversos 
escenaris del país. Enhorabona!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

L’ESTAT DELS CARRERS 
A IGUALADA
Alexandra Bernaus

Benvolguts veïns i veïnes,

Després de reiterades trucades a l’Ajun-
tament d’Igualada, i queixes efectuades 
durant anys, no ens queda altre remei 
que fer públic l’estat del carrer, actual-
ment encara sense nom, de la sortida 
del pàrquing “públic” del Caprabo que 
es troba entre a l’Avda. Barcelona i el 
carrer Sant Josep.
Les queixes sempre han tingut com a 
resposta que pròximament podaran els 
arbres i netejaran la zona, però això mai 
s’ha complert.

És per això que fem aquest escrit i ad-
juntem les següents fotografies, perquè 
així els veïns puguin conèixer com està 
aquesta zona.
L’Ajuntament implica molts esforços 
en renovar Igualada i donar una bona 
imatge de la nostra ciutat, però avui 
en dia seguim amb carrers sense nom, 
amb molta brutícia i amb rates corrents 
pels carrers.
Per aquest fet denunciem i demanem 
que podin els arbres i facin una neteja 
exhaustiva de la zona.
Demanem si us plau que deixin 
aquest carrer a la mateixa alçada que 
qualsevol altre d’Igualada, ja que tots 
paguem impostos i tots tenim dret als 
mateixos serveis.
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ANNA FERRER
Referent de prevenció quaternària de l’EAP Igualada Urbà

Grip i infeccions respiratòries

Amb l’hivern arriben les infeccions res-
piratòries i ens omplim de tosses, es-
ternuts i malestars varis normalment 
autolimitats...Per acabar-ho d’adobar 

ens visita la grip, el gran col·lapsador del sistema 
sanitari...
Però és grip tot allò que la gent diu que és grip? O, 
més concretament, què és la grip? I què és una in-
fecció respiratòria? 
Les infeccions respiratòries són malalties comunes 
que poden aparèixer tot l’any i que es manifesten 
amb símptomes de refredat i fins i tot febreta (tem-
peratura mesurada per termòmetre a l’aixella, in-
ferior a 38ºC). És habitual doncs tenir mal de coll, 
tos, esternuts, llagrimeig, mal de cap i d’ossos, con-
gestió nasal o toràcica, cansament etc... La grip sol 
tenir símptomes més intensos i febre (temperatura 
major de 38ºC). La durada d’aquests quadres pot 
anar de pocs dies fins a 10-12 i es resolen espontà-

niament en població sana (les pròpies defenses del 
cos se n’encarreguen). La grip en gent amb malalti-
es pulmonars, diabetis, immunodeprimida, emba-
rassades, etc., pot ser més difícil de resoldre i es pot 
complicar amb sobreinfeccions bacterianes.
La majoria de les malalties respiratòries que comen-
tem són víriques (més del 80%) i es poden prevenir 
de diverses maneres. Per a la grip tenim una vacu-
na. Per als altres virus (i per a la grip també) tenim 
mesures higièniques bàsiques com són el rentat 
de mans freqüent, tossir/esternudar al braç (mai a 
la mà) o bé a un mocador rebutjable (de paper) i, 
quan ja hem emmalaltit, guardar repòs a casa amb 
una bona hidratació i prenent remeis casolans o al-
guns medicaments com el paracetamol per alleujar 
el malestar i la febre.
Cal saber que la febreta és una defensa de l’orga-
nisme i és millor tractar amb antitèrmics com el 
paracetamol la febre alta (més de 38ºC). També cal 

saber que els virus respiratoris no tenen un tracta-
ment específic i que els antibiòtics (amoxicil·lina, 
etc) no serveixen per res en aquest cas perquè no 
maten cap virus i en canvi sí que maten bacteris de 
la nostra flora que ens poden ser necessaris. A més, 
l’ús incontrolat i intens d’antibiòtics ha generat que 
els bacteris els reconeguin i es facin resistents, amb 
la qual cosa cada cop funcionen menys en els casos 
en que sí són necessaris (infeccions bacterianes).
Per tant si tenim tos, esternuts, mal de coll amb fe-
breta, malestar general, etc., podem provar remeis 
casolans i/o paracetamol o algun antitèrmic per 
l’estil... Es tracta d’un quadre víric que es guareix 
sol en uns 7-10 dies.
En canvi, si tenim febre alta o alguna malaltia de 
base important és convenient que consultem el 
nostre equip d’atenció primària/061 en cas de dub-
tes perquè valorin si ens cal antibiòtic o alguna altra 
mesura en funció del nostre estat. 
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Guanya uns

PER A TOTA 
LA VIDA

 

Ulleres progressives

PER SER 
COM TU 
VULGUIS Els progressius que s'adapten a tu 

* Muntura Scalpers, Lodi, Roberto Torretta o Forecast amb lents progressives orgàniques amb antireflector Ceres Start 15 HMC, Esf. ±6,Cil. +4. Promoció vàlida a fins 31/03/19.
No acumulable a altres ofertes. 

amb antireflectant

ULLERES PROGRESSIVES 

des de

*

Passeig Verdaguer, 42
08700 Igualada
Tel. 938 04 93 70 Arcus



M adrid, dimarts 
dia 12. Primera 
jornada del ma-
crojudici de la 

infàmia. Expectació al carrer. 
El Tribunal Supremo està blin-
dat per la Policia i ningú no 

s’hi pot acostar. La gent fa cua pacientment per 
a entrar. Els familiars dels presos són expulsats 
de totes les portes d’entrada, fins que els advo-
cats localitzen una llista. Els nervis són a flor 
de pell. 
Diputats i senadors catalans i bascos que hi vo-
len assistir tenen dificultats per entrar. Qui no 
en té són els militants de Vox –tranqui que soy 
compañero- que entren tan aviat com volen.
Dins la sala podem –per fi- veure als presos 
polítics que fa més de catorze mesos que estan 
tancats. Tots ferms, seriosos –excepte en Jor-
di Cuixart que es mostra somrient. Queda clar 
que té ganes d’acusar a l’estat-.
Fiscalia i Advocacia de l’Estat, comparteixen 
espai amb la ultradreta. Era previsible. Potser 
no ho era que fos més suau en la seva interven-
ció el lletrat de Vox que els fiscals.
Els advocats defensors comencen els seus al·le-
gats amb contundència i claretat. Demanen un 
seguit de mesures imprescindibles per fer un 
judici just. Tots actuen coordinats i ningú no 
repeteix arguments.
Dimecres dia segon. Intervenen les acusacions. 
El relat de la violència està agafat amb pinces i 
per això, ni fiscal, ni advocació ni Vox, diuen la 
paraula rebel·lió. Vox exigeix que Jordi Sánchez 
es tregui el llaç groc que porta. Marchena invo-
ca el Tribunal Europeu dels Drets Humans i li 
nega. I fa legal el llaç a tot arreu.

Dijous, dia tercer. Marchena es nega a quais to-
tes les peticions de la defensa. Especialment a 
l’ús del català. Ho pagarà car. Oriol Junqueras 
reapareix en plena forma i, malgrat els catorze 
mesos de presó, està animat. “Soy un preso  po-
lítico y este es un juicio político” diu en castellà. 
Ho podran escoltar –i entendre- els ciutadans 
espanyols que vulguin. És la declaració d’un 
home de pau que afirma “amo a España y amo 
a los espanyoles”. Irònic i didàctic posa en clar 
que “Votar no es un delito. Lo que es delito es 
impedir que se vote”.
Aquestes declaracions les podran escoltar sen-
se intermediaris, tots els ciutadans d’Espanya... 
que vulguin.
En negar-se a respondre a l’acusació particular, 
a càrrec de Vox, impedeix que la ultradreta fei-
xista tingui un altaveu en aquesta jornada.  
Els jutges es pensen que són els presos catalans 
els jutjats, però en realitat qui està sent jutjat 
per l’opinió pública, és la justícia espanyola. 

Oriol Junqueras reapareix en plena 
forma i malgrat els catorze mesos 

de presó està animat. “Soy un preso 
político y este es un juicio político”. 
Ho podran escoltar –i entendre- els 

ciutadans espanyols que vulguin

JOSEP M. CARRERAS

Dietari d’una infàmia
Res no serà igual

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

No és cap fantasia dir 
que aquest any 2019 
serà decisiu per a Ca-
talunya. És obert tot el 

ventall, des de la proclamació de 
la independència fins a la supres-

sió de l’autonomia. Depèn de com es presentin els 
esdeveniments.
Hi ha dos factors que condicionen el nostre futur: el 
judici del 1-O i la possible convocatòria d’eleccions 
generals. En el primer cas no sembla que els vents 
ens siguin gaire favorables. I no pas perquè els ad-
vocats no hagin presentat els seus raonaments amb 
contundència, sinó perquè són evidents els símp-
tomes que fan pensar que hi ha una decisió presa, 
encara que 
potser no està 
escrita. L’actua-
ció del tribunal 
fins ara no ha 
donat senyals 
d’imparcialitat. 
Hi ha hagut ir-
regularitats en 
la designació 
d’alguns mem-
bres -que es va-
ren denunciar 
en el seu mo-
ment- i en la instrucció de la causa. S’han vulne-
rat drets fonamentals dels presos, entre els quals, la 
presumpció d’innocència. Tot plegat fa  dubtar de 
la imparcialitat del tribunal. 
L’altre factor que pot ser determinant per al nostre 
futur és la probable convocatòria d’eleccions des-
prés que el Congrés hagi tombat els pressupostos 
del govern de Pedro Sánchez. És evident que PP, 
C’s i Vox han tret pit després de les eleccions anda-
luses mentre que el PSOE es  mostra acomplexat, 
dèbil i dividit. Què pot passar si les eleccions les 
guanya aquesta dreta agressiva, autoritària i in-
tolerant que ha fet de Catalunya el seu cavall de 
batalla? Ho va deixar ben clar Aznar fa pocs dies: 
“aplicació eterna i profunda del 155”. Ja sabem per 
experiència tot el que comportaria: intervenció de 

TV3, abolició de la immersió lingüística a l’ense-
nyament, “espanyolització” dels alumnes, control 
directe dels mossos, intervenció de l’economia, su-
pressió de les delegacions de la Generalitat a l’es-
tranger, restriccions dels serveis...
Res de tot això no és  fantasia: hi ha una probabili-
tat més aviat alta que es dugui a terme. Per això tots 
–poble i governants- hem d’estar preparats per ac-
tuar. Hem de tenir decidit què farem si del judici –
com sembla- hi ha penes condemnatòries o si  una 
victòria dels partits de dretes comporta un acar-
nissament en l’autonomia de Catalunya. Un pla 
d’acció per fer front a una intervenció de l’estat. I 
no pot limitar-se només a declaracions o denúncia 
per la conculcació d’uns drets. Tant els jutges com 

els polítics 
fins ara han 
restat impassi-
bles davant les 
manifestaci-
ons per multi-
tudinàries que 
fossin. Res va 
canviar. Per 
això ara cal-
dria una acció 
c ontu n d e nt . 
El Parlament, 
que –no ho 

oblidem- té el suport majoritari del poble, hauria 
de proclamar la independència, que és el mandat 
que ha rebut dues vegades dels votants. Caldria 
fer-ho amb valentia, sense dubtes i disposats a 
afrontar les conseqüències. L’estat no s’atreviria a 
usar l’exèrcit i detenir els diputats tancats al Parla-
ment, per posar un cas. I caldria actuar de la ma-
teixa manera amb la resta, intervenint les finan-
ces i posant en vigor la Llei de Transitorietat. És 
la lluita de David contra Goliat, però la fermesa 
del pastor va fer caure la prepotència del gegant 
guerrer.
Res no serà igual i hem d’estar a veure-les venir, 
per dur que sigui. No podem ensopegar dues ve-
gades en la mateixa pedra, perquè ens hi juguem 
el futur com a poble i com a país. 
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Treballant per les persones, 
el progrés i el reequilibri territorial

Connectem amb la població per garantir la igualtat 
d’oportunitats, l’equilibri territorial i la millora de la qualitat
de vida dels ciutadans de la demarcació.

molt més del que t’imagines

www.diba.cat /connectem
Descobreix-ho a:
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Anunci faldó Connectem Genèric 250x90,25mm, La Veu de l'Anoia.pdf   1   7/2/19   14:47

Connectar amb la 
responsabilitat

La tasca continuada d’acompanyament als 
ajuntaments i als consells comarcals del te-
rritori ha convertit la Diputació de Barcelona 
en una de les institucions més ben valorades, 
referent en el servei públic. La Diputació és 
la primera administració pública de Catalun-
ya amb el certificat de responsabilitat social 
d’AENOR, que l’acredita per haver implantat 
un sistema de gestió basat en la responsabi-
litat social, el bon govern i la millora con-
tínua; des del respecte a l’autonomia de tots 
els municipis i amb l’objectiu últim de millo-
rar el benestar de les persones. 

É s als municipis, 
a cada poble i a 
cada ciutat, on les 
persones busquen 

solucions a les seves ne-
cessitats quotidianes, les 
més immediates. La Dipu-
tació de Barcelona, com a 
administració que dona 
suport als ajuntaments 
dels 311 municipis de la 
demarcació, acabarà l’ac-
tual mandat havent desti-
nat 3.000 milions d’euros 
a cobrir les demandes dels 
governs locals de les co-
marques barcelonines, de-
fensant la tasca de la po-
lítica  de proximitat com 
a garantia fonamental del 
benestar de les persones i 
del progrés al territori. 
Amb la missió d’enfortir 
la capacitat dels governs 
locals per millorar la qua-
litat de vida de la ciuta-
dania i contribuir així al 
progrés i al reequilibri 
territorial de Catalunya, 
la Diputació ha impulsat 
els últims anys el seu Pla 
d’Acció de Mandat, que 
aplega en 13 grans pro-
jectes estratègics, el gran 
repte de connectar el ter-
ritori i les persones amb 
un futur pròsper. 
Un pla ambiciós, amb 
projectes concrets, que 
fomenta el desenvolupa-
ment econòmic i potencia 
els plans locals d’ocupa-
ció, apostant pel territori 
com a element generador 
de riquesa. Un pla que 
també impulsa les polí-

tiques socials per reduir 
les desigualtats i desen-
volupa accions per asse-
gurar que tothom pugui 
viure en condicions de 
benestar, visqui on visqui 
i tingui l’edat que tingui. 
I, finalment, que promou 
la cultura, l’educació i l’es-
port com a eines bàsiques 
de cohesió social amb in-
versions en equipaments 
i serveis per establir un 
model territorial equili-
brat i sostenible. Tot això, 
amb el gran repte de con-
tinuar consolidant una 
administració pública lo-

La Diputació de 
Barcelona ha destinat 
3.000 milions d’euros 
a cobrir les demandes 

dels governs locals.

cal, transparent i professi-
onal que tingui garantides 
l’autonomia i la suficièn-
cia financera. 

Iñaki Relanzón_Diputació de Barcelona

Jordi Bastart (Turismo Verde SL)_Diputació de Barcelona
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Concentració davant els Jutjats, dimarts al vespre. Foto: Manel Marimón.

Centenars de persones protesten pel judici als presos polítics

REDACCIÓ / LA VEU 

C entenars de perso-
nes es van concentrar 
dimarts davant del 

jutjat d’Igualada, al Passeig 
Jacint Verdaguer, en protesta 
pel judici als presos polítics. 
S’hi podien veure moltes pan-
cartes reclamant la llibertat 
del Govern i dels “Jordis”. En 
la concentració es va llegir un 
manifest unitari recordant que 
el què passa aquests dies al Su-
prem és un “judici polític basat 
en acusacions falses” i amb una 
sentència que ja està escrita i 
que preu un “càstig exemplar”. 
En la trobada hi havia diferents 
regidors de l’Ajuntament, i l’al-
calde Marc Castells.
Després, en manifestació, els 
participants van traslladar-se 
al passeig Verdaguer i el car-
rer Òdena fins a la Rambla St. 
Isidre. Al davant hi havia una 
pancarta en la que es podia lle-
gir “L’autodeterminació és un 
dret, no un crim”. 

igualada

Òmnium i l’ANC també han 
organitzat autocars des d’Igua-
lada i des d’altres punts de la 
comarca per a traslladar-se a la 
manifestació que es farà demà 
a la Gran Via de Barcelona, 
que es preveu multitudinària. 
Al mateix temps, s’està ja orga-
nitzant la que es farà a Madrid 
el proper 16 de març.

Un jutjat de Madrid segueix 
acusant l’igualadí J. Mangues
Ho anunciava el mateix Joan 
Mangues dimecres a través de 
Twitter. El jutjat número 12 de 
Madrid, ha decidit continuar 
endavant amb la querella con-
tra l’igualadí per un presumpte 
delicte d’injúries greus, arrel 
d’un tweet que va publicar so-
bre la mort d’un manter al bar-
ri madrileny de Lavapiés. 
Un cop acabada la investigació, 
és moment per presentar re-
cursos per part de les defenses, 
i després s’iniciarà la fase in-
termitja del procés. Ara, en un 
termini de 10 dies, l’acusació 

particular, l’Asociación de Po-
licía Municipal Uniformada, i 
la fiscalia, han de formular els 
escrits d’acusació en què hauri-
en de sol·licitar l’obertura d’un 
judici oral. 
A més de Mangues, hi ha 4 
persones més que segueixen 
investigades, entre elles Rom-
my Arce, regidora a Madrid, 
i Malick Gueye, portaveu del 
sindicat de manters. El jove 
igualadí ja va anar a declarar el 
passat mes de maig a Madrid.

Marcel Mauri, a Igualada: “Sense unitat som més febles”
REDACCIÓ / LA VEU 

E l 7 de febrer va tenir lloc 
a Igualada l’assemblea 
general ordinària de so-

cis d’Òmnium
Cultural Anoia. L’entitat, que 
ha arribat el 2018 a la xifra de 
2.305 socis a la comarca, va 
escollir Pere Joan Vinós com 
a president, en substitució de 
Joan Requesens.
Després, al Teatre de l’Ateneu,  
va tenir lloc un acte amb la par-
ticipació de Marcel Mauri i Ma-

rina Llansana, vicepresidents 
nacionals, que van conversar 
durant gairebé una hora davant 
d’unes 200 persones. Mauri va 
confirmar que Jordi Cuixart, 
president de l’entitat, està molt 
bé, “encara que sembli incre-
ïble i costi de creure. Tots els 
presos polítics estan molt forts. 
El Jordi té una extraordinària 
capacitat de sobreposar-se als 
esdeveniments complicats, de 
no deixar-se robar el somriure, 
de seguir amb la mateixa digni-
tat, fermesa i força amb què va 

entrar a la presó fa setze mesos. 
Segueix amb les conviccions i la 
moral intactes. El priven de lli-
bertat, no el deixen estar amb el 
seu fill i amb la seva dona, però 
no li prendran les ganes boges 
de viure i de menjar-se el món”.
Mauri va detallar l’actitud amb 
què Cuixart i Òmnium Cultu-
ral afronten el judici. “Seran da-
vant del Suprem, enfrontant-se 
a Marchena i la resta de jutges 
que han muntat aquesta farsa. 
Ells seran allà acusant l’Estat 
però ho faran amb la tranquil-
litat de saber que a fora tots 
serem al carrer acusant aquest 
Estat. Ells tenen el sentiment 
que no només estan acusant 
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez i 
la resta de presos polítics, sinó 
que ens estan jutjant a tots; als 
més de cent trenta-cinc mil 
socis d’Òmnium Cultural i als 
més de dos milions que perso-

nes que van sortir a votar l’1-O, 
però també al 80% del nostre 
país que no està d’acord amb la 
repressió i els empresonaments 
i que vol exercir el dret a l’auto-
determinació”.
En relació amb l’estratègia de 
defensa i amb la campanya 
d’Òmnium Cultural, Mauri va
explicar que “Cuixart diu que 
ja ho hem plorat tot i que ara 

hem de passar a l’atac. Per tant, 
farem una campanya adreçada 
a explicar que hi ha una vul-
neració flagrant de drets civils 
fonamentals: reunió, manifes-
tació, expressió. Explicarem tot 
el que els mitjans de l’IBEX-35 
no explicaran. Farem més de 
mil actes”. Respecte a la senten-
cia, Mauri va ser taxatiu: “No 
acceptarem res no sigui l’abso-
lució”.
Mauri també es va referir 
als partits i a la societat: “En 
aquests mesos hem après dues 
coses: Quan perdem la iniciati-
va som més febles. Quan hem 
sortit al carrer massivament, 
quan hem tingut la iniciativa, 
hem estat molt forts. Quan 
anem cadascú per la seva ban-
da, desunits, som més febles”.

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.



Mor una dona de 85 anys d’edat en un 
atropellament al Passeig Verdaguer
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REDACCIÓ / LA VEU 

A quest dimarts al 
matí, a 2/4 de 9, va 
morir atropellada 

una dona de 85 anys i veïna 
d’Igualada mentre creuava 
correctament un pas de via-
nant al número 134 del Pas-
seig Verdaguer, en direcció a 
l’Estació, davant d’un centre 
escolar.

REDACCIÓ / LA VEU 

V ora 3.000 veïns 
d’Igualada no podran 
votar en les properes 

eleccions municipals, i 1.100 
més haurien d’haver fet trà-
mits per poder-ho fer. Aques-
tes són les dades que la CUP va 
fer públiques en el darrer ple, 
unes xifres fruit d’un recompte 
i càlcul propi que els cupaires 
han elaborat en base al padró 
municipal. 
En total, més de 4.000 igua-
ladins tenen els drets polítics 
limitats degut a que, malgrat 
residir a la ciutat des de fa anys, 
no disposen de la nacionalitat 
espanyola. “Estem parlant del 
12,5% dels igualadins majors 
de 18 anys, una xifra molt im-
portant. El 9% tenen totalment 
prohibida la participació a les 
eleccions, i un altre 3,5% (ciu-
tadans de la UE i d’alguns altres 
països amb acords bilaterals) 
només poden votar si abans de 

La conductora del vehicle va 
afirmar haver-se enlluernat 
amb el sol i que per això va 
envestir a la dona, a la qual 
no va veure travessant el car-
rer pel pas a vianants. La víc-
tima va patir diversos trau-
matismes i va ser atesa al lloc 
dels fets pels serveis sanita-
ris, a més d’acostar-se fins la 
zona els Mossos d’Esquadra 
i la Policia Local. La dona va 

ser traslladada a l’Hospital 
d’Igualada, on se’n va comu-
nicar la seva mort al migdia.
La conductora va donar ne-
gatiu (0,0) al control d’alco-
holèmia.
En el moment de produir-se 
l’accident no hi havia cap po-
licia local controlant el pas a 
vianants, quelcom que sí és 
habitual en l’entorn d’altres 
centres escolars de la ciutat.

La CUP lamenta que 
tres mil estrangers no 
puguin votar el 26M

cada procés electoral s’inscri-
uen en un cens a l’Ajuntament”.
Els cupaires argumenten que 
aquesta situació “es deu a l’exis-
tència d’una legislació estatal 
clarament racista que limita 
enormement la participació 
política de les persones resi-
dents estrangeres”. Per això, al 
passat ple municipal van pre-
sentar una moció -que va ser 
aprovada- que insta l’Estat a 
modificar aquesta legislació al-
hora que emplaça l’Ajuntament 
a realitzar campanyes informa-
tives promovent la inscripció 
dels qui sí poden votar. 
La CUP va realitzar una cam-
panya informativa amb tal 
objectiu a través de les xarxes 
socials entre desembre i gener, 
però en la moció recullen el 
necessari compromís de divul-
gació per part de l’Ajuntament 
en els futurs comicis a venir, ja 
que el termini d’inscripció per 
les municipals del 2019 finalit-
zava el mes de gener. 

impartit per Núria Gabriel Puiggròs
Nutricionista

impartit per Gisela Riba
Psicòloga i dietista€€ €€
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El responsable de 
Polítiques Públiques 
d’Airbnb, el mexicà 

Sergio Vinay, creu que 
“Airbnb vol ser part de 

la solució”

Sergio Vinay, en una foto recent a Barcelona.

Primer taller de co-creació amb una trentena d’assistents
La setmana passada va tenir 
lloc l’arrencada oficial del 
programa d’Airbnb amb un 
taller de cocreació amb la 
participació d’una trentena 
de persones del teixit em-
presarial i de la societat civil 
de la ciutat, d’àmbits diversos 
com la cultura, el turisme i el 
comerç. 
Durant la sessió, els assistents 
van treballar diversos exerci-
cis de grup on es van avaluar 
el reptes que es plantegen els 
diversos actors de la ciutat 
per fer d’Igualada una desti-
nació de turisme sostenible. 
La presència digital de la ciu-
tat, la marca i imatge digital 
d’Igualada o les possibilitats 
de transport i mobilitat han 
estat alguns dels temes cen-
trals de la sessió.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
i Airbnb van anunciar 
el passat  novembre una 

iniciativa única anomenada 
Healthy Destinations Lab, un 
programa per construir i pro-
moure un turisme sostenible a 
la ciutat i l’Anoia que beneficiï  
tothom: famílies locals, empre-
ses i comunitats. N’hem parlat 
dels detalls amb el responsable 
de Polítiques Públiques d’Ar-
bnb, Sergio Vinay.

Bàsicament, quin és l’objec-
tiu d’aquest projecte i per què 
heu escollit Igualada?
Volem fer un gran banc d’ide-
es amb què ens expliquin els 
igualadins sobre com veuen la 
ciutat en els propers anys, i al 
mateix temps una “accelerado-
ra” que ajudi les empreses i els 
emprenedors que volen tenir 
una plataforma de projecció 
internacional. De fet, ens hem 
escollit mutúament, Igualada 
i Arbnb. Nosaltres tenim 400 
acords amb ciutats, regions 
i països, a nivell global, amb 
l’objectiu de construir models 
turístics més inclusius, que dis-

Els presents en aquest taller, 
van concloure que els princi-
pals eixos a treballar per de-
senvolupar un turisme soste-
nible per Igualada són:
- Potenciar i promocionar 
els aspectes més sostenibles 
de la ciutat, treballant per fer 
d’Igualada una ciutat soste-
nible tant pels residents com 
pels viatgers.
- Aprofitar el llegat industrial 
d’Igualada, oferint la possibili-
tat de descobrir els processos 
de fabricació des de dins.
- Posar en valor les possibili-
tats vitivinícoles de l’Anoia i 
l’interès del turisme rústic
- Apropar els aspectes més ca-
racterístics d’Igualada als visi-
tants, que els permetin tastar 
la forma de vida local, com els 
castells.

Respecte el futur del turisme 
sostenible a Igualada, els par-
ticipants van expressar les se-
ves expectatives amb termes 
com “il·lusió”, “creativitat”, 
“obertura” o “innovació”.
Durant el taller també s’han 
tingut en compte les idees i 
opinions sobre turisme sos-
tenible que els igualadins van 
donar al gener a l’espai de tro-
bada efímer instal·lat a la Pla-
ça de Cal Font. 

Tres tallers més fins al maig
Airbnb liderarà tres tallers a 
Igualada destinats a posar en 
valor a la comunitat local i do-
tar-la dels coneixements i les 
eines necessàries per obrir la 
ciutat al món i potenciar un 
turisme sostenible, inclusiu i 
respectuós amb el territori, el 

patrimoni històric i el medi 
ambient. Aquests tallers, dels 
quals ja es pot trobar informa-
ció al web, tractaran sobre les 
possibilitats de la tecnologia i 
les oportunitats que els ofereix 
la plataforma, les claus per ser 
un bon amfitrió i la gestió del 
turisme, entre d’altres.

New Destinations Summit
Els dies 8 i 9 de maig al Museu 

de la Pell es farà una Summit 
(cimera) que portarà a Igua-
lada a alguns dels experts i 
innovadors més importants 
del món en el sector del turis-
me. Al web habilitat, (www.
newdestinationssummit.
com), ja es pot consultar la 
informació sobre les acti-
vitats relacionades, com els 
primers tallers, així com altra 
informació.

Sergio Vinay (Airbnb): “La gent d’Igualada té moltes coses 
que explicar i compartir amb la resta del món”

tribueixin millor els beneficis. 
Hi ha força gent escèptica, a 
Igualada, sobre aquest pro-
jecte.
És clar. Durant molts anys el 
turisme s’ha pensat i s’ha dis-
senyat des d’una perspectiva 
massiva, destinada a grans mo-
numents, grans ciutats... Ara 
s’està entrant en un moment 
on es fa necessari revaloritzar 
nous destins, llocs amb valors 
diferents que poden aportar 
coses al model. A Dinamarca 
hi tenim un poble on hem fet 
un projecte similar al d’Igua-
lada. Està a l’Adn d’Airbnb fi-
xar-se en aquests nous destins, 
sobretot si hi ha voluntat dels 
igualadins en fer coses noves.
Ja s’han fet algunes trobades 
amb representants civils, i 
vareu instal·lar un mòdul in-
formatiu a Cal Font. Quines 
conclusions n’heu tret?

Doncs que la gent té moltes 
coses que explicar i compartir 
amb la resta del món. Ja s’estan 
fent activitats a l’Anoia amb tu-
ristes que coneixen la natura de 
la comarca, hi ha força turisme 
rural, i al Somiatruites d’Igua-
lada, per exemple, s’està fent 
una experiència gastronòmica 
d’alt nivell... El gran repte és 
com nosaltres podem ajudar a 
situar Igualada en el gran mapa 
del turisme.
Quins creus que són els atrac-
tius que té Igualada per capti-
var a visitants d’arreu?
L’herència industrial és molt 
interessant, com per exemple 
el Rec. Però també tot el tema 
gastronòmic, com s’explica la 
història i es generen experièn-
cies a partir del què tenim a la 
ciutat. També és important que 
el comerç aprofiti per explicar 
als visitants com es fa aquell 
producte que ofereix. Aquí hi 
ha potencial.
Hi ha un calendari previst?
Sí. Hem començat una sèrie de 
tallers, que continuaran en els 
primers mesos, i el punt cab-
dal serà una cimera, el mes de 
maig, en la qual convidarem 
altres experiències similars a la 

d’Igualada, i poder treure con-
clusions. Podríem dir que hi 
ha tres fases: l’escolta activa als 
igualadins, el treball conjunt 
amb l’Ajuntament, i un punt 
d’atenció especial a Igualada 
creant un hub de noves formes 
de política pública en el turis-
me. 
La iniciativa continuarà?
En els laboratoris saps amb 
què experimentes però no saps 
el resultat final. La idea és que 
sorgeixin projectes concrets, i 
que es dinamitzin els existents. 
No es tracta de resoldre pro-
blemes, sinó de crear espais 
per accelerar solucions i con-

sensos. 
Determinats col.lectius no 
estan d’acord amb aquest 
projecte. Com els convence-
reu?
El debat sobre el model turís-
tic s’ha de tenir. Airbnb acce-
lera aquests debats. El nostre 
model permet compartir des 
d’una habitació de casa teva 
fins a tota la casa quan estàs de 
vacances. Això ajuda a molta 
gent a pagar despeses. Si tens 
un aeroport com el de Barcelo-
na a prop, que no para de rebre 
turistes, i unes despeses que 
augmenten cada dia... Airbnb 
pot ser part de la solució.

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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Gràcies

pel meu futur
Acadèmia Igualada, Escola Pia, Escolàpies Igualada, 
Jesús Maria, Mare del Diví Pastor, Maristes Igualada, 

Montclar Mestral, Monalco



Catalunya es construeix a partir de totes les seves realitats: petites, 
mitjanes i grans empreses amb les seves característiques, reptes i sin-
gularitats. Molt contenta de visitar l’empresa #Covitsa i parlar amb 
els ciutadans de Vilanova de la Barca.

Muchas/os de quienes encontraron empleo fue precario y su-
bremunerado y/o en negro. Luego el subsidio es escaso o nulo. 
Son recursos y capital humano tirado a la basura. Y esta gene-
ración los millennials ha de cotizar para pagar las pensiones.

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

Quina responsabilitat tinc 
pels deutes d’una societat?

Fa uns dies va acudir a la nota-
ria Montse, sòcia d’una petita 
societat limitada perquè tenia 
molts dubtes sobre la seva res-

ponsabilitat en els deutes de la societat 
i fins a on arribava la mateixa.  Li vaig 
explicar les diferents possibilitats.

La societat limitada és una societat de 
“responsabilitat limitada” al capital so-
cial pel que teòricament només respon 
cada soci fins al valor de la seva apor-
tació al capital social, que sovint és del 
capital mínim de 3.000 euros. 

No obstant això es respon pels socis en 
els següents casos:
1) Avals: en cas d’avalar o fiançar al-
guna operació de la societat respondrà 
amb tot el seu patrimoni en cas que la 
societat no pagui el deute, i fins al lí-
mit del préstec o pòlissa, si escau.

2) Societat irregular: una societat limi-
tada necessita escriptura pública da-
vant notari i inscripció en el Registre 
mercantil. Pels actes i contractes cele-
brats en nom de la societat abans de la 
seva inscripció en el Registre Mercan-
til, respondran solidàriament els socis.

3) Dissolució: Els socis responen dels 
deutes socials quan s’ha dissolt la so-
cietat, però amb el límit de la quota de 
liquidació que els hagués estat adju-
dicada. Si el deute és amb Hisenda, i 
no és suficient amb la quota de liqui-
dació respondran també per qualsevol 
quantitats percebudes de la societat en 
els dos anys anteriors.

4) Societats unipersonals: una vega-
da passin 6 mesos des de l’adquisició 
per la societat del caràcter uniperso-
nal sense que aquesta circumstància 
s’hagués inscrit en el Registre Mer-
cantil, el soci únic respondrà personal, 
il·limitada i solidàriament dels deu-
tes socials contrets durant el període 
d’unipersonalitat. 

5) Sobrevaloració de les aportacions: 
quan els socis hagin fet aportacions no 
dineràries (immobles, mobiliari, equips 
informàtics en comptes de diners) i 
s’hagin valorat per major valor al que 
tenen en realitat respondran els socis 
aportants per la diferència entre la va-
loració real i la que figura en l’escriptura 
de constitució o augment l’aportat.

6) Reducció de capital amb devolució 
d’aportacions al soci: serà responsable 
durant 5 anys dels deutes per l’import 
percebut a causa de la reducció.
 
7) Doctrina de l’aixecament del vel. 
De vegades s’utilitza la societat per a 
finalitats fraudulentes com no pagar 
impostos, obligacions laborals o in-
compliment de contractes. En aquests 
casos d’utilització abusiva de la figura 
de la societat limitada pot ocasionar 
que es derivi la responsabilitat en su-
pòsits concrets no només a l’adminis-
trador sinó també als socis.

Tot això independentment de la res-
ponsabilitat de l’administrador que és 
molt diferent i lògicament superior a 
la del soci no administrador. 

Excel mania

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

La formació s’ha de basar cada cop més en un enfoca-
ment multidisciplinari i transversal, la dimensió huma-
nística i cultural, els valors i la ètica...

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

Un dels indicadors que uti-
litzem quan anem a les di-
ferents organitzacions em-
presarials és el nombre de 

full excel oberts per pantalla encesa. Si 
aquest nombre és superior al 50%, el 
més probable és que l’organització si-
gui força caòtica. 

No tenim res en contra d’aquesta gran 
eina i de fet, com a full de càlcul, és 
excel·lent. Com a tal, ha de servir 
per fer un càlcul determinat i prou. 
El problema el trobem quan es volen 
gestionar processos continuats, amb 
entrades i sortides de dades o altres 
activitats amb aquesta eina. El full de 
càlcul no està fet per això i aquí és on 
pateix. I encara pitjor quan el mateix 
full l’enviem a altres persones i aquests 
en fan una nova versió del mateix. En 
el moment que volem integrar-ho, 
haurem de dedicar una gran quantitat 
de temps que podríem dedicar a temes 
més productius. Hi ha un cost d’opor-
tunitat molt alt.

Les conseqüències d’aquest fet són di-
verses:
1. Augment de les hores de gestió. Ja 
sigui perquè la gestió diària dels fulls 
es complica, ja sigui perquè és força 
habitual que hi hagi errors, ja sigui 

perquè el full te diverses versions i/o 
és manipulat per diferents persones 

2. Dades poc clares. Degut al punt 
anterior, és força complicat obtenir la 
informació de forma clara, senzilla i 
periòdica 

3. Desmotivació del personal. Més 
d’un cop he sentit dir a clients que te-
nen gent molt vàlida, “gestionant ex-
cels”

4. Es perd el focus client. El fet que 
el dia a dia del persona es compliqui, 
pot motivar que la complexitat inter-
na acabi forçant a l’organització a cen-
trar-se en solucionar-ho i perdem de 
vista que, el més important, és el client

Quines solucions proposem? Segura-
ment caldria estudiar cas per cas, però 
avui dia, la majoria d’ERPs o sistemes 
corporatius estan pensats per poder 
gestionar la major part dels processos 
empresarials. La nostra experiència 
ens demostra que, amb voluntat de 
canvi, és força fàcil començar a treure 
el màxim profit de les eines corpora-
tives i deixar els fulls de càlcul. Si pot 
ser de cop, millor.

Ens posem en marxa? 

El problema el trobem quan es volen gestionar 
processos continuats, amb entrades i sortides de 

dades o altres activitats amb aquesta eina. 

economia i empresa Espai patrocinat per

Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

Cesc Alcaraz
Economista soci-director de FeedBackGround
@cescalcal

 La societat limitada és una societat 
de “responsabilitat limitada” 
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Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es

VEHICLES
D’OCASIÓ

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

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

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

TOYOTA VERSO 130 ADVANCE BENZINA 
ANY: 2018  
PREU: 15.600€ 

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE DESCAPOTABLE BENZINA 
ANY: 2017 PREU: 7.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

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

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

TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE – OPORTUNITAT 
ANY: 2018  
PREU: 19.900€ 

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE DESCAPOTABLE BENZINA  
– OPORTUNITAT     ANY: 2018 PREU: 8.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 138€/MES 

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

TOYOTA CHR ADVANCE HYBRID 
ANY: 2018  
PREU: 19.900€ 

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



P #latevaveu

Junts per Igualada @JxIgualada

PSCMasquefa @PSC_Masquefa

Aigua és vida Anoia @AiguaAnoia

Laura Pinyol Puig @laurapinyol

Aina  @pampallugaines 

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

iaia Toneta  @iaia_toneta

Toni Marlès  @tonimarles

Pep Sole Vilanova - Ni oblit, ni perdó  @pepsoleV

Xavier Berneda @xberneda

Avui, centenars d’igualadins de ideologia diver-
sa, partits i entitats, independentistes i no in-
dependentistes, ens hem concentrat als jutjats i 
hem fet una marxa fins la Rambla on s’ha cantat 
el Cant dels Ocells per a denunciar el judici a la 
democràcia #JoAcuso #JudiciALesUrnes

Las #FakeNews son informaciones falsas que 
pretenden manipular las opiniones ciudadanas. 
Aquí te dejo algunas de las #fake los últimos 
años  Las recuerdas?
Soterramiento del tren Residencia de ancianos
Clavegueram del Maset #masquefa #news

La Diputació està apunt de fer públic el contin-
gut de la segona part de l’auditoria. Exigim que 
es faci pública quan abans millor per tal que els 
partits puguin analitzar-ne el contingut i propo-
sar en els programes electorals quin model de 
gestió proposen.

Amb emoció, hem tornat a veure junts tots els 
líders del procés, pràcticament el Govern en ple. 
Avui q fa 483, 466, 358 i 326 nits q van tancar @
jcuixart @jordialapreso @junqueras @quimforn 
@raulromeva @joseprull @jorditurull @dolors-
bassac i @ForcadellCarme #llibertatPresosiPreses

Molt bé @ajigualada coartant la llibertat de 
queixa del ciutadà, amenaçant-lo amb que no tin-
drà el descompte del 50% si presenta una queixa. 
Si em queixo i decideixen que no tinc raó, pagaré 
el doble. Si estimen que tinc raó, gratis

Gran treball del primer grup igualadí en molts 
anys que sembla apunta molt, molt alt. Molta 
sort amb #Ohana i el sensacional #visualalbum 
gent de @jokbmusica. No us perdeu els vídeos! 
#jokb #igualada

45 anys després el @FCBarcelona...
 Els hi ha costat una mica, no trobeu? 
El Barça retira les distincions honorífiques ator-
gades a Franco

Avui fa 4 anys del núvol tòxic d’Igualada.
Dia intens viscut com alcalde d’Òdena que al final 
va quedar amb una anècdota.
També el dia q els 2 regidors d’ERC no es van pre-
sentar (per la cara) a la Junta de Govern, motiu 
aquest i altres pel qual els vaig fer fora del Govern.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#64  Joan Pubill Garcia 

Cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo alto 
y claro, da igual el origen, y sobre todo da igual si es 
compentencia!!! @JomaSport #Rugby

FOTO: Cesc Sales
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Jo, si fos dona i espanyola, em sentiria molt ofe-
sa i emprenyada. És pitjor ”violar” la sacrosanta 
unidad de España de manera democràtica que 
una noia amb excés de força i ús de drogues. 
Quin fàstic de país! #JudiciALaDemocràcia

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Mor una dona atropellada 
davant d’un centre escolar del 
Passeig

Dues detingudes per 13 
robatoris en vehicles a 
l’Anoia i el Garraf

Centenars de persones 
s’apleguen davant el jutjat 
d’Igualada en protesta pel 
judici als presos polítics

Instants de La Veu            @veuanoia

Els joves tenim Veu amb Antoni
@defebrer.
Parlem de consumisme i capitalisme 
amb l’Institut Joan Mercader

#Igualada #Anoia #veuanoia #joves

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

Soc Joan Pubill Garcia nascut a Terrassa el 1984. Propietari de la botiga de vins Igualavins 
des del 2009. Emprenedor en plena crisi, optimista i molt treballador, alegre i amant dels 
bons vins i la bona gastronomia. Enamorat fa quinze anys. El que em fa més feliç és la fami-
lia, els amics, la bona música, l’esport i la natura, són la meva vida.

Que hagin trobat cura a 
moltes de les malalties que 
afecten a la nostra societat. 

El futur pertany als que cre-
uen en la bellesa dels seus 
somnis. -Eleanor Roosevelt

xarxes Espai patrocinat per



L’objectiu d’aquest 
projecte és el d’apropar 

la realitat i l’entorn 
empresarial als centres 

educatius de l’Anoia

Una de les sessions que s’ha fet a l’Escola Pia amb els alumnes de 4art d’ESO.

Una cinquantena d’empreses, interessades en participar 
d’una iniciativa de la UEA a les escoles

  IGUALADA  | 15Divendres, 15 de febrer de 2019

REDACCIÓ / LA VEU 

A propar la realitat i 
l’entorn empresarial 
a les escoles i instituts 

de l’Anoia és l’objectiu princi-
pal de Les Professions del Fu-
tur, un dels projectes socials i 
alhora educatius que impulsa 
la Unió Empresarial de l’Anoia 
durant el curs escolar.
A través de visites d’empresa-
ris a les aules, els i les alumnes 
aprenen de primera mà quin 
teixit industrial i empresarial 
hi ha a la comarca. D’aquesta 
manera, els més joves comen-
çaran a apreciar-lo i valorar-lo.
En l’actualitat, s’està realitzant 
la tercera edició. Aquest segon 
trimestre escolar, l’Escola Pia 
d’Igualada acollirà quatre ses-
sions dirigides als i les alum-
nes de 4t d’ESO relacionades 
en competències de talent. 
Fins ara, ha comptat amb l’as-
sistència de Moisès Bargués, 
formador i director de SATI 
Formació, empresa especia-
litzada en formació a mida i 
coaching empresarial i Laura 

Ravés, coach i fundadora de 
l’empresa HiHapiness. Prope-
rament, s’impartiran dues més 
al mateix centre educatiu.
D’altra banda, el proper 6 de 
març, l’IES Milà i Fontanals 
d’Igualada acollirà una altra 
píndola informativa impar-
tida per Francesc Pua, gerent 
de Servisimó; i el proper 20 
de març, l’Institut Joan Segu-
ra i Valls de Santa Coloma de 
Queralt, serà escenari d’una 
altra sessió de Les Professions 
del Futur, aquest cop, a càrrec 
de l’enginyer i escriptor, Mà-
rius Mollà.
Aquest projecte ha estat molt 
ben rebut al teixit empresarial 
de la comarca. Més d’una cin-
quantena d’empreses anoien-
ques s’han posat en contacte 
amb l’entitat, disposades a col-
laborar amb aquest projecte 

social i oferint-se com a vo-
luntàries per explicar als cen-
tres educatius què fa la seva 
empresa.

Programa obert a tots els 
centres educatius de l’Anoia
El programa “Les professions 
del futur” durarà tot el curs 

2018-2019 i és obert a tots els 
centres educatius i formatius 
de l’Anoia, i les escoles interes-
sades poden inscriure’s o bé 
a través de la UEA o a través 
del programa AIRE del De-
partament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament d’Igualada. En 
l’actualitat, més de cinquanta 

empreses estan implicades.
Aquest programa social se-
gueix el full de ruta del II Fò-
rum Empresarial de l’Anoia i 
on va quedar palesa la neces-
sitat que l’educació, l’ensenya-
ment i la formació tenen molt 
a dir per generar talent a la co-
marca i alhora, retenir-lo.
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Jordi Cuadras diu que 
aposta més en la petita 
i mitjana empresa de 
la ciutat “i no com ha 
fet Marc Castells, que 
tot ho fiat a l’arribada 

d’una gran empresa que 
no s’ha produït”

La CUP veu 
“oportunista” l’anunci 
de reforma dels 
vestidors de la piscina 
de les Comes

L’empresari hostaler Manel Pla fitxa per l’opció 
Igualada Som-hi (PSC-Comuns)

Després que el govern d’Igua-
lada fes públic el projecte per a 
la reforma dels vestidors i zo-
nes comunes de la piscina de 
Les Comes, la CUP ho ha valo-
rat com a “oportunista”. Els cu-
paires consideren que la com-
pareixença de Castells i Plassa 
“cerca silenciar les creixents 
crítiques dels usuaris, que fa 
mesos que manifesten moltes 
deficiències a les instal·lacions i 
que s’estan movent per aconse-
guir millores.” En aquest sentit, 
alerten que “la reforma anun-
ciada trigarà encara anys en 
ser efectiva i, mentrestant, s’in-
verteix en nous equipaments i 
en promocionar la capitalitat 
de l’esport mentre es descuida 
el necessari manteniment i el 
benestar dels usuaris de les ins-
tal·lacions existents”.
A la presentació, l’alcalde Cas-
tells i la regidora d’Esports, 
Rosa Plassa, van explicar que 
la proposta s’executarà en di-
verses fases a partir del 2020.  
Segons la CUP, a la comissió 
informativa del dimecres 6 de 
febrer,  Plassa va explicar que 
malgrat tenir programada la 
licitació de les obres pel 2020, 
l’Ajuntament encara no dispo-
sa del finançament i que, per 
tant, no serà fins el 2021 que es 
podran començar. A més, no 
es podran realitzar en un sol 
mes i caldrà estudiar en quines 
dates es podran fer per tal que 
perjudiqui el mínim possible a 
les activitats que tenen lloc di-
àriament. Des de la CUP, per 
tant, es tem que aquest anunci 
fet quan només queden 3 me-
sos per a les eleccions “no serà 
una realitat fins el 2021 o 2022 
i, per tant, que es tracta d’un 
anunci oportunista”.

Cap resposta imminent a les 
crítiques dels usuaris
La CUP lamenta també que el 
projecte no doni cap resposta 
imminent a les necessitats dels 
usuaris de la piscina, que tenen 
a veure amb el manteniment 
diari de les instal·lacions, la 
temperatura o el servei de ne-
teja, així com que aquest anun-
ci “tan grandiloqüent” tingui 
un termini tan llunyà i men-
trestant “no es plantegi cap ca-
lendari concret per als propers 
mesos per tal de realitzar les 
intervencions de manteniment 
que els usuaris reclamen. Una 
ciutat que és capital esportiva 
no pot descuidar el manteni-
ment de les instal·lacions”.
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L’empresari igualadí 
Manel Pla ha entrat a 
formar part de l’equip 

d’Igualada Som-hi, esdeve-
nint una de les primeres grans 
sorpreses de la cursa electo-
ral igualadina cap al 26M. 
D’aquesta manera, amb més 
de 30 anys de trajectòria em-
presarial, Pla s’incorpora a la 
candidatura encapçalada per 
Jordi Cuadras per formar part 
de la llista electoral i confec-
cionar les propostes de la for-
mació en l’àmbit econòmic. La 
implicació de Manel Pla és un 
posicionament clar de la can-
didatura d’esquerres i progres-
sista per governar i generar 
noves oportunitats per crear 
ocupació a Igualada. També 
és un posicionament clar per 
comptar amb persones que 
provinguin de fora de la polí-
tica i que vulguin posar tota la 
seva experiència al servei de la 
ciutat.
Igualada Som-hi (PSC-Co-
muns-Igualada Oberta) té 
com a prioritat “fer d’Igualada 
una ciutat competitiva i que 
doni oportunitats a tothom, 
per això vol posar èmfasi en el 
paper de les petites i mitjanes 
empreses, que són claus pel 
teixit econòmic de la ciutat”. 

D’aquesta manera, Igualada 
Som-hi es diferencia de l’actu-
al govern de Marc Castells que 
“ho ha fiat tot a la promesa 
d’una gran inversió industrial 
que en 8 anys no ha arribat”. 
La candidatura liderada per 
Jordi Cuadras es compromet 
a treballar al costat dels em-
presaris, comerciants i autò-
noms que cada dia aixequen la 
persiana, creen ocupació a la 
ciutat i representen una gran 
part del PIB d’Igualada. En 
una ciutat amb un 12% d’atur 
i 2.307 persones sense feina, 
l’àmbit econòmic serà un dels 
puntals bàsics del projecte.

Pla: “És el moment 
d’arremangar-se”
Manel Pla, que és membre del 
grup ciutadà Igualada Oberta 
dins Igualada Som-hi, és pro-
pietari i gerent d’un grup de 
restauració a la ciutat, també 

ha estat president del Gremi 
d’Hostaleria de l’Anoia, és un 
dels sommeliers més recone-
guts del país, ha impulsat di-
verses iniciatives turístiques a 
la comarca, ha generat apostes 
per visualitzar els productors 
de l’Anoia i el Km0, és soci de 
Rotary Club Igualada i és una 
persona vinculada a la ciutat 
des de sempre. Pla ha expli-
cat que fa aquest pas perquè 
“Igualada Som-hi és una gran 
oportunitat per donar un nou 
impuls a Igualada. La ciutat es 
troba en un moment clau per 
decidir com vol encarar el seu 
futur i avançar tot encarant els 
reptes que té damunt la taula. 
Per això crec que és el moment 
d’arremangar-se i sumar en un 
projecte nou, il·lusionant i di-
vers per Igualada totalment 
necessari”.

El candidat a l’alcaldia Jor-
di Cuadras agraeix el pas 
endavant que fa Manel Pla: 
“Comptar amb un dels em-
presaris amb més trajectòria 
de la ciutat és un impuls que 
ens engresca en el nostre ob-
jectiu de fer una Igualada 
millor”. També explica que la 
candidatura està treballant en 
la redacció del programa elec-
toral i en la configuració d’una 
candidatura de persones amb 
capacitat de gestió a l’admi-
nistració pública i a l’empresa 
privada, amb sensibilitat so-
cial d’esquerres i progressista 
i amb ganes de treballar per 
la ciutat. Cuadras afirma que 
“Comptem amb tothom i cada 
dia comptem amb més gent 
per a fer un projecte de ciutat 
guanyador, de govern i trans-
formador”.

ERC presenta els primers llocs de la candidatura
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E ls republicans van pre-
sentar divendres passat 
els primers llocs de la 

llista electoral de la candida-
tura, encapçalada per l’arqui-
tecte i regidor Enric Conill, i 
amb un seguit de noms que 
ja va avançar La Veu fa dues 
setmanes. En la segona po-
sició l’acompanyarà Montse 
Argelich, Presidenta de l’Antic 
Gremi de Traginers d’Igua-
lada, la primera dona presi-
denta de l’entitat en els seus 
200 anys d’història. Seguida-
ment hi haurà David Prat, en 
la tercera posició, portaveu 
de les JERC Igualada, que ha 
estudiant un CFGS d’Audio-
visuals i Ciències Polítiques 
i de l’administració i ha es-
tat col·laborador de diversos 
mitjans de l’Anoia. La quarta 
posició l’ocupa Iolanda Gan-
dia, exnedadora professional 
i molt vinculada en l’àmbit de 
l’esport i l’educació. Qui tam-

bé hi serà en la 5a posició és 
el popular actor igualadí Joan 
Valentí, qui actualment fa te-
atre i televisió. La presidenta 
de l’AMPA del Ramon Cas-
telltort i professora, Cristina 
Navarro, serà la 6a candida-
ta dels republicans a la llista 
electoral.
També es van donar a conèi-
xer diversos noms que forma-
ran part de la llista electoral 
d’ERC, com Gabriela Lylia 
Basurto, infermera, Joan 
Teixidó, president de la pe-
nya perica d’Igualada, Maria 
Fernández, infermera, Roger 
Roca, atleta i campió d’Espa-
nya de Marató i Subcampió 
d’Europa de Duatló, Josep 
Maria Colomer, enginyer, Nú-
ria Ramon, mestra i directora 
de l’escola Gabriel Castellà, 
Pere Jaume Ferrer, tècnic de 
dinamització econòmica i 
Mònica Morros, politòloga.
Esquerra va presentar la seva 
candidatura al restaurant So-
miatruites, on l’alcaldable En-

ric Conill va mostrar-se “feliç” 
perquè “des d’Esquerra hem 
fet allò que fa anys que estem 
fent, allò que ens ve de gust 
fer i que crec que és el que cal 
fer: fer un equip ampli, pre-
parat, amb vocació de servei i 
que s’estima Igualada i la seva 
gent. Tota aquesta gent que 
ens acompanyarà és un reflex 
de la nostra societat, una re-
presentació d’allò que som: di-
versos, diferents i alhora amb 

un objectiu clar: millorar la 
vida dels ciutadans comença 
el canvi de la ciutat”.
Conill va afegir que “la Igua-
lada que volem pels nostres 
fills no només és possible sinó 
que és necessària. Ho farem, 
i ho farem perquè n’estem 
convençuts, perquè creiem 
en el projecte i perquè ens ho 
mereixem. Companys i com-
panyes, amics i amigues, en-
davant. Fem-ho i fem-ho bé”.
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La Institució Igualada - 
per a la majoria enca-
ra Montclar i Mestral 

– és una escola concertada 
de Jorba amb prop de 650 
alumnes. Fa un any sorpre-
nien l’opinió pública al fu-
sionar-se en un sol centre 
mixt, després de més de qua-
ranta anys sent diferenciat 
per a noies i nois. El seu pro-
jecte educatiu es un referent 
a la comarca de l’Anoia i es 
fonamenta en l’humanisme 
cristià, l’atenció personalit-
zada i l’acompanyament a 
cada alumne i cada família. 

A la Institució Igualada consi-
deren que l’atenció persona-
litzada és un dels factors claus 
d’una educació de qualitat. 
Per aquest motiu, el professo-
rat atén individualment cada 
alumne i cada família. Aquest 

acompanyament es concreta 
en la figura d’un tutor o tutora 
que es reuneix quinzenalment 
amb cada alumne i trimestral-
ment amb la família per fixar 
uns objectius de millora i se-
guir la seva evolució acadèmi-
ca, social i personal. 
La família té un paper cen-
tral en l’escola i en dediquen 
un gran esforç a orientar-los 
en la seva tasca educadora a 
través de les entrevistes amb 
les tutores, les reunions tri-
mestrals, les sessions forma-
tives, els cursos d’orientació 
familiar, entre d’altres.  
L’aprenentatge de l’anglès és 
un dels punts forts, fet que 

queda palès als excel·lents 
resultats a les proves de com-
petències bàsiques de sisè i 
quart d’ESO – més del 90% 
del seu alumnat ocupa el 
tram alt i mig alt - o a les PAU. 
L’anglès està molt present ja 
des de ben petits a les aules 
d’Educació Infantil amb el 
projecte Hooray i posterior-
ment es desenvolupa amb les 
CLIL, assignatures en anglès 
com les Science, Geography... 
Disposen també de diversos 
programes d’immersió i es-
tades a l’estranger, on tots els 
alumnes tenen la possibilitat 
de participar-hi i es prepa-
ra l’alumnat per als exàmens 

Institució Igualada: 
el mateix projecte en 
aules mixtes

Institució Igualada: el ma-
teix projecte en aules mixtes 
Fa uns mesos les escoles 
Montclar i Mestral sor-
prenien l’opinió pública al 
fusionar-se en un sol cen-
tre (Institució Igualada) i 
convertir-se en una escola 
mixta, després de més de 
quaranta anys fent educació 
diferenciada per a nois i per 
a noies. En aquell moment 
el centre va atribuir el canvi 
a les circumstàncies socio-
demogràfiques de l’entorn 
i la davallada de natalitat. 
Segons Joan Jordana, direc-
tor de la Institució Iguala-
da, “va ser una decisió molt 
meditada i consensuada on 
es va cercar la millor alter-
nativa per continuar acom-
panyat les famílies que con-
fiaven en el nostre projecte i 
a la vegada ser fidels al nos-
tre caràcter propi.”  
Des de llavors algunes 
coses han canviat -  prin-
cipalment que ara hi ha 
nois i noies a la mateixa 
aula – però d’altres conti-
nuen igual que sempre. A 
l’acabar el primer trimes-
tre l’escola va voler copsar 
l’opinió de docents, alum-
nes i famílies per conèixer 
de primera mà el grau de 
satisfacció amb el projecte 
i els resultats demostren 
que els canvis han tingut 
una bona acollida. El bon 
clima intern a les aules, 
l’ambient acollidor per a 
les famílies i els excel·lents 
resultats acadèmics fan 
pensar que el projecte de 
la Institució Igualada té el 
futur assegurat.

L’acompanyament a cada alumne i cada família, claus del projecte 
educatiu de la Institució Igualada

de l’Escola Oficial d’Idiomes 
(EOI) i de Cambridge ESOL. 
A Educació Infantil apliquen 
el mètode VESS, que parteix 
de diverses corrents pedagò-
giques contrastades com el 
Projecte Zero de Harvard o 
la creativitat de Reggio Emi-
lia, i on s’integren altres me-
todologies innovadores com 
l’aprenentatge cooperatiu, les 
intel·ligències múltiples, el 
treball per espais, les habi-
litats socials i emocionals... 
amb l’objectiu d’ajudar els  
alumnes a aprendre a pensar, 
a ser creatiu, a treballar amb 
eficiència i a cooperar amb els 
altres. 
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Els alumnes del Pla de 
Transició al Treball 

(PTT) es formen gràcies 
a un acord de la patro-
nal amb la Generalitat. 

La següent formació 
girarà entorn el món de 

la logística

7.450€ de despeses 
anuals de la Fundació 
Sant Crist d’Igualada

El president de la UEA forma 
els joves sobre màrqueting digital

La Fundació Sant Crist d’Igua-
lada, que creà el recordat Mn. 
Josep Còdol, durant el 2018, 
va desemborsar, un total de 
7.450 euros, desglossats en 
donatius a missioneres iguala-
dines i altres activitats:
Misses per Mn. Còdol, 250
A l’Escola Pia,  300
A Encarna Viarnés, 300
A M. Àngels Sagristà, 300
A S. Fontanet,  300
A Ajuda Caputxins,   600
A M. Teresa Nogué, 300
A Monges Missioneres, 300
A Mans Unides,  300
A Roser Soler,  300
A PP. Caputxins, 300
A Bisbat de Vic,  1.500
A Priors del St. Crist, 800
A Montserrat Vives, 300
Premi Mn. Còdol 1.000

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls alumnes del Pla de 
Transició al Treball 
(PTT) d’Igualada han 

assistit a una jornada de tre-
ball a la seu de la Unió Em-
presarial de l’Anoia. La sessió, 
celebrada aquest dimarts, ha 
girat entorn el món del màr-
queting digital, i ha comp-
tat amb la col·laboració de 
dos ponents per tal d’expli-
car-los-hi als més joves la seva 
experiència professional: és el 
cas del president de la UEA i 
gerent de l’empresa Boxcom 
-agència de comunicació-, 
Joan Domènech i de Ruxan-
da Ghemis, country manager 
Spain, de l’empresa Stikets.
La ponència de Joan Domè-
nech ha girat al voltant del 
màrqueting i la publicitat, 
relacionada amb el món del 
cinema, mentre que la xer-
rada de Ruxanda Ghemis ha 
tractat sobre el món de les 
xarxes socials i el comerç a 
través d’Internet.

La següent formació 
serà sobre la logística
Aquesta és la primera sessió 
que s’ha realitzat a la UEA, i 
properament, la següent gira-
rà entorn el món de la logís-
tica. Dos empresaris del sec-
tor, Jordi Bernadet -CEO de 
Transports Bernadet- i Victor 
Herrero -director comercial 
d’Alancar Express-, seran els 
encarregats de realitzar una 
xerrada per tal d’apropar-los-
hi aquest sector.
El Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalu-
nya i l’Ajuntament d’Igualada 
tenen un conveni per a la re-
alització de programes de for-
mació i inserció organitzats en 
la modalitat Pla de Transició 
al Treball (PTT) per a joves 
que han finalitzat l’Ensenya-
ment Obligatori sense obtenir 
el títol de graduat/da en Edu-
cació Secundària Obligatòria 

El proper 26 de febrer, 
seminari sobre fusions 
i adquisicions 
empresarials a Igualada

L’empresa Barcelona Business 
Landing (BBL) oferirà el pro-
per 26 de febrer a les 6 de la 
tarda, a la seu de la delegació 
de la Cambra de Comerç (al 
carrer del Born), una sessió 
sobre fusions i adquisicions.
26 febrer18 h
BBL ofereix recolzament es-
tratègic a empreses nacionals i 
internacionals per a desenvo-
lupar els seus projectes corpo-
ratius a Europa, Àsia i Améri-
ca Llatina, específicament 
de fusions i adquisicions per 
aquelles empreses que bus-
quen desenvolupar estratègies 
de creixement o desinversió.
L’objectiu de la sessió del 26 de 
febrer es donar a conèixer els 
elements més importants per 
a preparar la seva empresa per 
a un procés de compra o ven-
da d’una manera eficient per a 
tal de treure el màxim valor de 
l’operació així com de l’estratè-
gia a seguir.
El seminari es focalitzarà en: 
detallar com preparar una em-
presa de manera eficient per 
aconseguir l’èxit en un procés 
M&A, debatre sobre els erros 
que hem d’evitar i quins són 
els més freqüents durant el 
procés de compra/venda i fi-
nalment, com ho hem de fer 
per obtenir el màxim rendi-
ment econòmic de l’operació.
Els ponents que l’impartiran 
són Lluís Lluch, expert en 
F&A per la London Business 
School, i Josep Herrero, espe-
cialista legal en F&A.  

(ESO).
Atès aquest acord, la UEA 
va formalitzar el passat mes 
de desembre un conveni de 
col·laboració amb el Depar-
tament d’Educació per tal que 
s’imparteixin 10 hores dels 
mòduls de formació professi-
onal del Programa de Forma-
ció i Inserció-Pla de Transició 
al Treball d’auxiliar de vendes, 
oficina i atenció al públic que 
possibilitin el desenvolupa-
ment de competències pro-
fessionals corresponents a un 
primer nivell de qualificació, 
als joves de 16 anys o més i que 
en compleixin com a màxim 
21 en l’any d’inici del progra-
ma, que participen en el PTT 
d’Igualada. La col·laboració en 
matèria de formació va inici-
ar-se el passat 5 de febrer i fi-
nalitzar el 26 del mateix mes.
Objectiu: Apostar per la for-
mació i ocupabilitat dels joves 
de la comarca
En aquest sentit, des de la 
patronal anoienca, es realit-
zen diversos projectes per 
tal d’aconseguir que tots els 
alumnes de l’Anoia puguin 
tenir les mateixes oportuni-
tats laborals, apropant el món 
de l’empresa als futurs treba-
lladors, motivar-los a seguir 
formant-se, transmetre valors 
i actitud, i en conseqüència, 
desplegar els mitjans adients 
per facilitar la formació i ocu-
pabilitat dels joves de la co-
marca.
Així doncs, des de la UEA es 
despleguen els mitjans adients 

per facilitar i l’ocupabilitat 
d’aquests joves i /o per pos-
sibilitar la relació necessària 
amb empreses del sector on 
existeixen perspectives reals 
d’ocupació en aquesta espe-
cialitat, a fi d’aconseguir la 
inserció laboral dels joves un 
cop finalitzat el curs. En el 
mateix sentit, la UEA col·la-
bora també en l’actualització 
i l’adaptació del currículum 
formatiu a fi que la formació 
que reben els alumnes s’ajusti 
el màxim possible a la realitat 
empresarial.

Què és el PTT?
El Pla de Transició al Treball 
(PTT) ofereix als joves ori-
entació i recursos personals i 
professionals per millorar les 
seves expectatives d’accés a un 
lloc de treball i/o de continuï-
tat formativa.
Aquest programa de formació 
i inserció és un recurs que ofe-
reix a joves no ocupats i poc 
qualificats una via de segona 
oportunitat. Aquest progra-
ma els permet, d’una banda, 
reintroduir-se al sistema edu-
catiu per prosseguir estudis de 
formació professional, evitant 
l’abandonament prematur. 
D’altra banda, els ha de facili-
tar l’aprenentatge imprescin-
dible per accedir al mercat de 
treball amb més possibilitats 
d’obtenir una ocupació més 
qualificada i duradora.
El Pla de Transició al Tre-
ball es realitza durant el 
curs escolar i ofereix als 
més joves orientació i in-
troducció de competències 
transversals, formació pro-
fessionalitzada -aprenen-
tatge de l’ofici en si mateix 
i que inclou un període de 
pràctiques a les empreses-, 
així com també, l’acompa-
nyament, per part del pro-
fessorat tutor, l’acompanya-
ment a la inserció laboral si 
segueixen l’itinerari.

Aigua és Vida exigeix 
que es faci pública la 
segona part de l’audito-
ria  a Aigua de Rigat

Fa un any, el febrer del 2018, 
la Diputació de Barcelona va 
fer pública la primera part de 
l’auditoria que analitza el servei 
d’abastament d’aigua que pres-
ta Aigua de Rigat a Igualada, 
Vilanova del Camí i la Pobla 
de Claramunt. Segons ha po-
gut saber l’entitat, l’organisme 
estaria apunt de fer públic el 
contingut de la segona part 
de l’auditoria i, per això, exi-
geix que es faci quan abans 
millor per tal que els partits 
puguin analitzar-ne el con-
tingut i proposar en els pro-
grames electorals quin model 
de gestió proposen.
En la primera part de l’audi-
toria es van valorar els actius 
de la xarxa d’abastament d’ai-
gua d’Igualada en 3 milions 
d’euros. Tenint en compte que 
l’Ajuntament d’Igualada té una 
tercera part de les accions de 
l’empresa, els actius totals de la 
qual serien 4,5 milions, Aigua 
és vida ja va considerar llavors 
que Igualada s’hauria de fer 
càrrec únicament del paga-
ment de 1,5 milions pels actius 
d’Igualada.

Els partits es mullen
Els partits polítics dels munici-
pis es van posicionant i queden 
ben pocs partits que no s’hagi 
mullat per un o altre model 
de gestió. En el cas d’Igualada, 
cinc partits ja s’han posicio-
nat: quatre a favor de la gestió 
pública (Esquerra, PSC, CUP 
i Igualada en Comú) i un per 
la gestió privada (PP). Queda, 
per tant, pendent el posicio-
nament de Junts per Igualada 
(PDeCAT) i de Ciutadans. Pel 
que fa a Vilanova del Camí, a 
excepció d’ERC Vilanova del 
Camí que defensa la gestió pú-
blica de l’aigua, cap altre partit 
del municipi s’ha posiciona-
ment clarament per un o altre 
model. Finalment, pel que fa a 
la Pobla de Claramunt, queda 
pendent el posicionament de 
Junts per la Pobla de Clara-
munt (PDeCAT) i del PSC. Els 
grups municipals de Participa i 
ERC la Pobla de Claramunt es 
van posicionar abans de la ma-
nifestació de l’octubre a favor 
de la gestió pública.
Aigua és vida Anoia també ha 
rectificat un error quan va afir-
mar que la regidora d’Igualada 
Patrícia Illa formava part del 
Consell d’Administració d’Ai-
gua de Rigat i estaria cobrant 
9.000€ per aquest càrrec, la 
qual cosa no s’ha produït mai. 
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E ls Mossos d’Esquadra 
de l’Àrea de Recursos 
Operatius de la Regió 

Central (ARRO) van detenir el 
passat 6 de febrer dues dones, 
de 49 i 30 anys, de nacionalitat 
espanyola i veïnes de Vilanova 
i la Geltrú (El Garraf) i Sant 
Boi de Llobregat (Baix Llobre-
gat), com a presumptes auto-
res de 13 robatoris amb força 
a interior de vehicle i 1 furt 
interior de vehicle. 
El passat dia 6 pels volts de les 
quatre de la tarda una patrulla 
de mossos va veure dues do-
nes fugir ràpidament amb un 
vehicle de l’aparcament públic 
del Monestir de Montserrat. 
Quan els agents es van apro-
par al lloc van observar que 
dos vehicles estacionats tenien 
el vidre trencant i l’interior re-
girat.
Ràpidament els agents van 
seguir el vehicle i poc després 
el van aconseguir aturar. En 
l’escorcoll, van trobar diverses 
eines susceptibles de ser uti-
litzades per cometre robatoris 
a interior de vehicles. A més, 
van veure que una de les ocu-
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E ls Mossos d’Esqua-
dra de la comissaria 
de Lleida (Segrià) van 

detenir el passat dimecres un 
home de 41 anys, de naciona-
litat romanesa i veí d’Igualada, 
com a presumpte autor d’un 
delicte continuat d’estafa.
La detenció és el resultat d’una 
investigació iniciada el passat 
mes de juliol, després de tenir 
coneixement que en diferents 
sucursals bancàries de pobla-
cions del Pla d’Urgell, Segrià 
i Garrigues s’havien produït 
varies estafes amb la modali-
tat coneguda com a ‘cash tra-
pping’.
Aquesta modalitat consisteix 
a posar una platina metàl·lica 
al dispensador de diners d’un 
caixer automàtic a mode de 
topall. Quan el client fa l’ope-
ració per treure els bitllets, 
aquests no surten del dispen-
sador i es queden enganxats 
a la platina. Posteriorment, 
quan el client marxa del cai-
xer, l’estafador treu la platina i 
es fa amb els diners.

pants tenia una ferida al braç i 
restes de vidre al jersei.
Davant d’això, els mossos van 
detenir-les per la seva pre-
sumpta relació amb els dos 
robatoris.
D’altra banda, es va compro-
var que les detingudes tenien 
diversos requeriments i ordres 
de detenció de diferents Jut-
jats d’Instrucció de Catalunya. 
Una d’elles es trobava en règim 
de localització  permanent a 
domicili, el qual estava incom-
plint.
A més, feia mesos que se les 
estava investigant i se les rela-
ciona en més d’una desena de 
robatoris interior de vehicle a 
tot el territori català.
A principis de novembre del 
2018 la Unitat Operativa de 
Mobilitat de la Divisió de 
Transport va detectar un aug-
ment de robatoris amb força a 
interior de vehicle estacionats 
a les àrees de servei de l’au-
tovia A-2, concretament a la 
zona de l’Anoia.
Arran d’aquests fets es va ini-
ciar una investigació on es va 
constatar que les autores es 
desplaçaven en diversos vehi-
cles, a vegades acompanyades 

de menors d’edat o nadons i, 
quan observaven un vehicle 
amb objectes de valor trenca-
ven el vidre i sostreien tot el 
que hi havia a l’interior.
Gràcies a la detenció dels 
agents de l’ARRO, la Unitat 
Operativa de Mobilitat de la 
Divisió de Transport va poder 
imputar a les dues detingudes 
cinc robatoris amb força in-
terior de vehicle. Quatre a la 
zona de l’A-2, a l’ Anoia, i un 
de la C-32, al  Garraf.
Per altra banda, a part de la 
Regió Policial Central, les de-
tingudes també estaven sent 
investigades i pendents de de-
tenció per cometre robatoris a 
interior de vehicle per la zona 
del Garraf.
Per aquest motiu, la Unitat 
d’Investigació de la comissaria 
del Vendrell, els hi va imputar 
dos robatoris amb força interi-
or de vehicle i un furt interior 
de vehicle, i la Unitat d’Inves-
tigació de la comissaria de Vi-
lanova i la Geltrú  per quatre 
robatoris amb força interior 
de vehicles. A més, en el do-
micili d’una de les autores es 
va recuperar dos telèfons mò-
bils sostrets.

Les detingudes van passar el 8 
de febrer a disposició del Jut-
jat d’Instrucció 1 d’Igualada, 
el qual va decretar  ingrés a 

presó per una d’elles per un re-
queriment judicial per temes 
patrimonials. L’altra va quedar 
en llibertat amb càrrecs.

Detingut un igualadí que manipulava 
caixers automàtics a Lleida

12 estafes continuades
La investigació oberta va per-
metre identificar el presump-
te estafador. Fins a la data, 
se’l relaciona amb 12 estafes 
continuades, comeses entre 
els mesos de juliol i gener en 
poblacions del Segrià, el Pla 
d’Urgell i les Garrigues. El 
passat dimecres va ser localit-
zat i detingut a Igualada.
El mateix dia es va fer una en-
trada i perquisició al seu do-
micili. Durant l’escorcoll, els 
mossos van localitzar plaques 
metàl·liques, cola, dissolvents 
i altres estris per conformar 
els topalls.
Per evitar ser víctimes d’aques-

tes estafes cal recordar que si 
veiem qualsevol modificació 
del caixer, com ara càmeres 
no habituals, teclats estranys 
o retenció de targeta o diners, 
cal trucar al 112 per alertar del 
fet o al telèfon d’assistència del 
banc per assegurar-se que es 
tracta d’una avaria.
La investigació continua ober-
ta i no es descarta que el detin-
gut estigui implicat en altres 
estafes de la modalitat ‘cash 
trapping’.
El detingut, que té nombrosos 
antecedents per fets similars, 
va passar a disposició del jut-
jat d’instrucció en funcions de 
guàrdia d’Igualada.

* i ** Oferta vàlida del 15 al 23 de febrer de 2019 només en les òptiques  
adherides a aquesta promoció. Consulta’n les condicions a l’òptica.
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La quarta edició de la 
fira de producció tèxtil 
BSTIM es farà al recin-
te firal de l’Escorxador 

els dies 6 i 7 de març

Avui, assemblea territorial de CC.OO a l’Anoia 
per exigir el compliment dels acords en salaris

La fira Bstim torna a tenir un consell 
consultiu amb experts de la moda

CCOO de Catalunya ha orga-
nitzat avui a les 10 del matí a 
l’Espai Cívic Centre una as-
semblea territorial en el marc 
del procés de mobilització 
davant les organitzacions 
empresarials i el Govern, pel 
compliment dels acords en 
matèria salarial en el diàleg 
social i per la modificació de 

REDACCIÓ / LA VEU 

T al i com ja s’havia fet 
en anteriors edicions, 
els organitzadors de la 

fira BSTIM han tornat a cons-
tituir un Consell Consultiu 
d’experts per tal que aportin 
el seu punt de vista i coneixe-
ment a la Fira, i això perme-
ti millorar-la any rere any i 
adaptar-la al màxim possible a 
les necessitats del sector.
El Consell Consultiu per a 
l’edició de 2019 de BSTIM està 
format per Pep Generó, presi-
dent del Clúster Modacc i di-
rector creatiu de Teoh&Lea; 
Josep Ignasi Reixach, direc-
tor general de Punto Blanco i 
president de l’Agrupació Tèxtil 
Fagepi; Marta Coca, responsa-
ble de moda de la Generalitat 
de Catalunya; Sílvia Riera, 
redactora en cap de la revista 
Modaes; el dissenyador Josep 
Abril; el periodista de Cool-
ture Magazine Aleix Aguilera; 
la impulsora de l’Associació 
Moda Sostenible Maria Pérez; 
el secretari general de Modacc 
i representant de Fitex David 
García i Joan Sánchez de Fira 
d’Igualada.
En la primera reunió del 
Consell Consultiu celebrada 
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E ls treballadors del sector 
del tèxtil i la confecció ja 
tenen un conveni esta-

tutari, després de l’acord al qual 
es va arribar la setmana passa-
da en seu judicial i a les portes 
d’una nova iniciativa mobilitza-
dora per part de CCOO d’In-
dústria.
Mesos de lluita i reivindicació 
han acabat amb el reconeixe-
ment, per part dels signants del 
conveni extraestatutari, d’una 
situació insostenible que estava 
portant al sector cap un destí 
d’incertesa judicial i un conflic-
te sostingut.
Després de la vaga sectorial de 
l’any passat, les concentracions 
de milers de delegades i dele-
gats del sector a Ontinyent, i 
la campanya d’informació a la 
ciutadania del mes de gener, les 
parts signants del pacte extraes-
tatutari van seguir amb la seva 
estratègia de tensionar el sector, 
tenint un paper provocador a 
les dues mediacions al SIMA 
que es van produir prèviament 
als judicis que a l’Audiència Na-
cional estaven previstos (el pri-
mer per nul·litat en les matèries 
regulades al pacte extraestatuta-
ri, i el segon per la intenció de 

aquesta passada setmana en el 
marc de la 080 Barcelona Fas-
hion, es van avaluar aspectes 
com ara la possibilitat d’esta-
blir aliances amb altres fires 
europees del sector, sobre com 
fer possible que la creativitat 
i la innovació que són factor 
diferencial de la industria de 
proximitat es pugui visualitzar 
a la Fira BSTIM, i també sobre 
la necessitat que el sector giri 
entorn de la sostenibilitat, un 
valor que cada vegada interes-
sa més a marques i distribuï-

dors.
En la trobada hi va haver un 
consens general que la pro-
ducció en proximitat té recor-
regut i molt camp per créixer, 
ja que cada cop hi ha noves 
marques que tenen volums 
reduïts i necessiten produir 
en local, i les marques de més 
envergadura cada cop fan més 
productes de “reprís” en quan-
titats baixes i necessiten res-
posta ràpida i volums petits.
La quarta edició de la fira de 
producció tèxtil BSTIM, or-
ganitzada per Fira d’Igualada 
i l’Agrupació Tèxtil FAGEPI 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada se celebrarà al re-
cinte l’Escorxador d’Igualada 
els dies 6 i 7 de març i espera 
repetir la xifra de 60 exposi-
tors i 1.400 visitants de les edi-
cions anteriors. 

Nou conveni del sector 
tèxtil-confecció

no acceptar l’arbitratge que l’ar-
ticle 6 del Conveni indica).
Gràcies a la pressió que, des 
dels centres de treball, els tre-
balladors i les delegades han 
fet durant aquests mesos es va 
poder desbloquejar el conflicte 
amb un acord en la línia que 
hem vingut reivindicant des de 
CCOO: cap salari per sota dels 
14.000 euros.
L’acord diu que, al 2021, cap 
salari estarà per sota de 14.000 
euros computant el salari con-
veni, la paga de conveni i el plus 
de no absentisme. Si hi hagués 
cap salari per sota en acabar 
l’any, l’empresa haurà de com-
plementar-lo. “Amb aquest 
acord aconseguim fer fixa la 
part variable de l’absentisme 
en aquells casos on no s’arribi 
al mínim garantit de 14.000 
euros; i assolim l’objectiu de 
lluitar contra la precarietat i 
la bretxa salarial, perquè les 
ocupacions al conveni que no 
arribaven als salaris pactats 
a l’Acuerdo para el Empleo 
y la Negociación Colectiva 
(AENC) estan ocupats majori-
tàriament per dones”.
Per a CCOO, “s’ha demostrat 
que la lluita té sentit si els ob-
jectius són en defensa de la 
classe treballadora”.

la reforma laboral i la millora 
del sistema públic de pensi-
ons.
Amb el taxatiu lema “Més Fets 
Menys Paraules”, exigeixen als 
empresaris que traslladin als 
convenis col·lectius la puja-
da salarial entorn del 3% i el 
salari mínim de conveni de 
14.000€ anual pactat.



Les comparses han de 
comptar amb un mínim de 

deu membres i l’organit-
zació lliurarà fins a quinze 
premis a les més elaborades

Fins el 22 de febrer, inscripcions de les 
comparses per la Rua del Carnaval
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E l Campus Universi-
tari Igualada-UdL ha 
estat present a la fira 

Première Vision de París 
per divulgar els estudis que 
l’Escola Politècnica Superior 
de la Universitat de Lleida 
(UdL) imparteix al campus 
d’Igualada, concretament, el 
grau en Enginyeria Química 
i el màster en Enginyeria del 
Cuir –únic a Europa –. Dues 
branques formatives que te-
nen molta projecció laboral 
en els sectors de la indústria 
tèxtil i moda.
El saló, que té lloc del 12 al 14 
de febrer al Centre d’Exposi-
cions de Villepinte (París), és 
un dels esdeveniments més 
importants pel sector de la 
industria tèxtil i del cuir, ja 
que aglutina prop de 2.000 
expositors i més de 50.000 vi-
sitants.
A més d’impulsar les engi-
nyeries, el Campus Iguala-
da-UdL aprofita la presència 
a Première Vision per difon-
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E l Servei d’Inserció Es-
pecialitzat d’Àuria 
Fundació organitza, a 

través del Punt Formatiu In-
corpora, el nou curs d’especi-
alització dels serveis de neteja 
en espais públics sociosanita-
ris amb l’objectiu de millorar 
l’ocupabilitat de les persones 
en situació de vulnerabilitat.
Aquest curs va adreçat a per-
sones que es trobin en situació 
de vulnerabilitat i dificultats 
per accedir al mercat laboral 

dre les activitats de recerca i 
transferència de tecnologia 
del grup de recerca de la UdL 
A3 Leather Innovation Cen-
ter, focalitzat en la innovació, 
la qualitat i el medi ambient 
en els diferents processos de 
la cadena de producció de la 
pell.
Així mateix, es presenta el Le-
ather Cluster Barcelona, un 
clúster europeu de referència, 
que aglutina més de 40 em-
preses de la cadena de valor 
de la industria de la pell, crea 
més de 1.200 llocs de treball i 
té una facturació agregada de 
300 milions d’euros. 

El Campus Igualada-UdL 
promociona a París els 
estudis sobre cuir REDACCIÓ / LA VEU 

El dissabte, 2 de març, a 
les 18:30h, Igualada viu-
rà una nova edició de la 

tradicional rua de Carnaval. 
La celebració, que coordina 
un any més el departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament, seguirà un recorregut 
que sortirà des de la Plaça de 
La Masuca i finalitzarà a la 
Plaça Cal Font, on es llegirà el 
pregó i es lliuraran els premis a 
les millors comparses. Aquest 
2019, l’encarregada de portar 
la carrossa del Rei Carnestoltes 
i elaborar el pregó serà la Coral 
Gatzara, que celebra el seu cin-
quantenari.
El termini d’inscripcions per 
concursar i participar a la rua 

Nou curs d’especialització 
dels serveis de neteja en el 
sector sociosanitari

s’ha obert entre els dies 11 i 
22 de febrer i la informació i 
la butlleta es poden trobar al 
web www.igualada.cat. Caldrà 
formalitzar-les a les oficines 
del departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament, 
a la Plaça Sant Miquel, 12. Les 
comparses hauran de tenir 
un mínim de deu membres 
i s’atorgaran cinc premis de 

cinc-cents euros i deu de dos-
cents euros, amb trofeus també 
per les tres millors comparses.

ordinari o amb dificultats per 
accedir a altres tipus de for-
macions. Les pre inscripcions 
es poden realitzar a través de 
la web www.auriagrup.cat.
Per ampliar informació, s’or-
ganitza una sessió informativa 
pel 27 de febrer, a les 15,30h a 
la sala d’actes d’Àuria Fundació 
on detallaran els continguts i 
les característiques del mateix. 
L’inici d’aquesta formació està 
prevista pel 13 de març i fina-
litzarà el 14 de juny amb 100 
hores de pràctiques incloses, 
en horari de 9h a 14h.
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Els productes de suport 
del Banc han augmen-
tat un 258% respecte el 
2015, i l’any passat va 
atendre 232 persones

El projecte de l’Atles d’Orquídies 
de l’Anoia captiva força gent
REDACCIÓ / LA VEU 

E l divendres dia 8 de fe-
brer es va presentar el 
Projecte Atles d’Orquí-

dies de l’Anoia.
Un grup de persones enamo-
rades d’aquestes plantes de 
belles i sofisticades flors, van 
explicar, en el decurs de l’acte 
fet a l’Adoberia Bella, que es 
tracta d’un projecte col·labo-
ratiu on tothom qui estimi la 
natura hi és convidat.
El regidor de Cultura de 
l’Ajuntament d’Igualada Pere 
Camps va obrir l’acte agraint 
que un grup d’entusiastes tiri 
endavant aquesta iniciativa 
que contribuirà al coneixe-
ment i l’estudi de la diversitat, 
la distribució i la fenologia de 
les orquídies silvestres pre-
sents a la comarca de l’Anoia, 
ja que a la comarca hi ha di-
ferents terrenys i alçades que 
van dels 200 metres de la part 
baixa del riu Anoia als 1.100 
metres del Bruc montserratí.
En Pep Solé, del Grup d’Or-
quídies de l‘Anoia (GOA), 
promotors del projecte que 
compte amb suport del CECI, 
va explicar que ja hi ha co-
marques com la Noguera, el 
Ripollès, la Garrotxa, el Solso-
nès i Osona que ja han acabat 
o tenen en marxa el seu Atles 
d’Orquídies.
També es va explicar que no 
cal ser biòleg ni botànic per 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Oficina Jove de l’Ano-
ia inicia “Impuls” un 
projecte pioner i inno-

vador a la comarca que pretén 
aportar un recurs inexistent 
fins ara, articular-se amb la 
resta de recursos ja existents i 
contribuir a donar resposta a 
la realitat i necessitats dels jo-
ves que migren sols a l’Anoia.
Impuls sorgeix de la necessi-
tat d’oferir un recurs educatiu 
que acompanyi els joves en les 
seves transicions, educatives 
o laborals, i els apoderi per a 
superar les dificultats amb les 
que es poden trobar en el seu 
dia a dia.
En el projecte, els joves que hi 
participen treballen compe-
tències essencials en tres àre-
es: digital, lingüística, social i 

col·laborar en el projecte. Tot-
hom hi és benvingut, aficio-
nats a la natura, excursionis-
tes, biòlegs, i també s’espera 
captar l’atenció de fotògrafs 
aficionats a la fotografia de na-
tura i macro.
Per part de Pere Espinet i 
Guillem Bagaria, del Grup de 
Naturalistes d’Osona (GNO) 
es van donar pautes i infor-
macions per col·laborar en el 
projecte. Van explicar l’APP 
Naturalist, una aplicació gra-
tuïta que, qualsevol persona 
amb un smartphone a la mà, 
pot fer servir per fer citacions 
de les orquídies que vagi tro-
bant a l’Anoia.
El projecte té marcat un ho-
ritzó de quatre anys en els 
quals es procedirà a recollir 
tota la informació de camp 
que aportin els col·laboradors, 
indispensable d’aquest estudi 
col·laboratiu.

Els antecedents d’altres tre-
balls similars ens remunten 
al 1996 de l’igualadí Jordi 
Cañellas que va publicar “Les 
orquídies de la comarca de 
l’Anoia”, en el qual es citen 32 
espècies d’orquídies silvestres, 
amb 316 citacions.
Les noves tecnologies han de 
permetre fer aquest nou at-
les amb milers de citacions i 
no es descarta trobar algunes 
orquídies fins ara no citades a 
l’Anoia.
Finalment l’acte va servir per 
donar a conèixer a les més de 
seixanta persones assistents a 
la presentació la nova web del 
projecte www.orquidiesanoia.
cat, on es publicarà la infor-
mació recollida i les activitats 
formatives i divulgatives, com 
les sortides a indrets de l’Ano-
ia, que s’aniran fent per apren-
dre a identificar orquídies so-
bre el terreny.
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E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ha signat un 
conveni amb el Centre 

Josep Orgué de la Fundació 
Privada Àuria, a través d’una 
fitxa del contracte programa 
amb la Generalitat de Cata-
lunya. L’acord permetrà que 
l’entitat rebi un total de 30.000 
euros per aquest 2019 per ad-
quirir recursos tècnics per al 
Banc de Productes de Suport 
per a persones amb discapa-
citat física o situació de de-
pendència, i a les despeses de 
gestió del mateix, com repa-
racions, manteniment, trans-
port, neteja o instal·lació. A 
través de la col·laboració del 
Consell Comarcal de l’Anoia 
i l’Ajuntament d’Igualada, els 
productes de suport del Banc 
han augmentat un 258% res-
pecte el 2015.
El Banc de Productes de Su-
port pot destinar fins a una 
quarta part dels 30.000 euros 
del conveni a finançar el pro-
fessional responsable de valo-
rar l’adequació del producte a 
les necessitats de les persones 
així com a ensenyar i entrenar 
els destinataris en la seva uti-
lització. 
El Centre Josep Orgué per a la 
promoció de l’autonomia per-
sonal i l’accessibilitat univer-
sal, únic Banc de Productes de 
Suport de la comarca, va obrir 
el 2014. El 2017 el banc va 

Nou projecte al Consell Comarcal 
per als joves que migren sols

emocional. Totes quatre àrees 
es treballen de forma trans-
versal i significativa i a través 
d’una metodologia partici-
pativa i vivencial que barreja 
sessions grupals i individuals.
La primera edició del projec-
te Impuls s’ha obert a 13 joves 
que resideixen a la comarca, 
aquests estan tutoritzats per 
dos educadors especialitzats i 

referents del projecte.
El projecte ha estat impulsat 
per l’Oficina Jove de l’Ano-
ia amb la col·laboració del 
departament de Ciutadania 
i Convivència del Consell 
Comarcal de l’Anoia, el Con-
sorci per a la Normalització 
Lingüística de l’Anoia i l’àrea 
d’Educació de la Diputació de 
Barcelona.

Acord del Consell amb 
el Centre Josep Orgué 
de la Fundació Àuria 

atendre 153 persones i va ce-
dir 127 productes, xifres que 
han passat el 2018 a ser de 232 
persones ateses i 168 produc-
tes cedits. També assessora a 
les persones en situació de de-
pendència i les seves famílies, 
professionals i entitats de ma-
nera oberta i gratuïta.
Malgrat tot, el Banc no va po-
der donar resposta a tota la 
demanda que va tenir i va ha-
ver de crear una llista d’espera 
i derivar altres demandants a 
altres serveis. Des de la seva 
creació les consultes al Banc 
han augmentat un 513%.
Les persones que necessitin els 
productes o serveis del Banc 
de Productes de Suport poden 
acudir directament al Centre 
Josep Orgué, o les hi poden 
derivar els professionals de 
l’àrea de la salut o social que 
detectin una situació de de-
pendència ja sigui transitòria 
o permanent.
El Centre Josep Orgué forma 
part de la Xarxa Catalana per 
l’Autonomia Personal i Pre-
venció de la Dependència, 
adscrit al Departament d’Ocu-
pació, Benestar i Família.



“La Pajarera”, a la plaça de l’Ajuntament, als inicis del segle passat.

La Veu explicarà la història del segle XX 
a Igualada i l’Anoia, en 100 setmanes
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REDACCIÓ / LA VEU 

A questa setmana, La 
Veu de l’Anoia arriba 
al número 1900. Són 

ja aquestes les setmanes en les 
quals el setmanari no ha faltat 
a la seva cita amb els lectors, 
des de la seva creació el setem-
bre de 1982. 
Coincidint amb aquesta efe-
mèride, estrenem avui una 
nova secció que ens acompa-
nyarà cada setmana, durant 
un centenar, per explicar, any 
a any, la història del segle XX a 
Igualada i comarca, coincidint 
amb el número de l’exemplar 
de La Veu. Així, comencem 
aquesta setmana amb el què 
va succeir l’any 1900, darrer 
del segle XIX.
Per a elaborar aquesta pàgi-
na setmanals es tindran en 
compte imatges de l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia, reproduïdes 
en el col·leccionable de La Veu 
que es va fer l’any 2000 sota 
el títol “100 anys. Imatges de 
l’Anoia”, així com referències 
històriques de diverses publi-
cacions i de la pròpia premsa 
de l’època, gràcies a la base de 
dades digital “Trencadís” de la 
Diputació de Barcelona.

REDACCIÓ / LA VEU 

E n l’edició de gener/
febrer de la revista de-
sign:retail que s’edita 

a Nova York i dins l’apartat 
d’innovació, hi podem trobar 
l’article A Smart Supermarket 
escrit per la periodista Jenny S 
Rebholzel que parla de Super-
Lab, un projecte desenvolupat 
per l’empresa igualadina Evvo 
Retail. Aquest es va presentar 
públicament, el passat mes de 
Juliol, a l’Hotel Mandarin Ori-
ental de Barcelona, després 
d’un treball de tres anys de re-
cerca i anàlisi sobre el sector de 
la distribució d’alimentació.
SuperLab és un projecte que 
vol obrir un debat al voltant de 
la compra diària i la seva evo-
lució futura, anticipant com 
podria ser un possible model 
de supermercat del futur. Una 
nova experiència de compra a 

través de la personalització i 
la tecnologia com a eina prin-
cipal. Aquest és el fonament 
sobre el qual s’ha construït un 
projecte que avança les ten-
dències futures tot unint els 
conceptes de la botiga física i 
on-line. L’experiència que es 
proposa és interactiva, emoci-
onant i fàcil. 
SuperLab es basa en tres eixos 
principals: l’atenció personalit-
zada, la innovació tecnològica i 
la compra ètica. 

Una revista americana fa 
referència a un projecte de 
la igualadina Evvo Retail

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament ha obert, 
fins el proper 29 de 
març, el termini de sol-

licitud de subvencions per a la 
restauració de façanes. Les po-
den demanar els propietaris o 
els usufructuaris de l’immoble 
i, en el cas d’una comunitat de 

El Gremi de Traginers, en 
festes dels Tres Tombs
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat diumenge 3 de 
febrer l’Antic Gremi de 
Traginers es va despla-

çar a la Llacuna amb tres car-
ruatges particulars. El temps va 
ser prou benèvol i la festa es va 
desenvolupar amb normalitat, 
amb la tradicional benedic-
ció en el darrer tomb i amb el 
repartiment de coca per a tot-
hom. La propera sortida es re-
alitzarà diumenge 17 de febrer 
a Terrassa.
D’altra banda, finalment es va 
premiar la butlleta que sor-

Ja es poden demanar ajuts 
per a la restauració de façanes

propietaris, la persona que la 
representi.
L’import de l’ajut podrà ser 
de fins el 40% del pressupost 
d’execució de l’obra, amb un 
màxim de 2.500€. En el cas 
concret d’edificis inclosos en 
el Catàleg del Pla Especial del 
Patrimoni, amb els nivells 1, 2 
i 3, la quantia de la subvenció 

tejava un porc (o l’equivalent 
en carn per valor de 300 eu-
ros gentilesa de la cansala-
deria-xarcuteria Tudela). El 
número premiat va ser el 0513, 
el qual va correspondre a la fa-
mília Folqué Solé, de Castellolí.  

podrà arribar fins a un 50% del 
pressupost d’execució de l’obra, 
amb un màxim de 4.000 euros. 
És necessari que els immobles 
estiguin situats a Igualada i que 
comptin amb una antiguitat de 
40 anys o més. La intervenció 
haurà de ser comprensiva de 
tota la façana i haurà de millo-
rar formes i acabats.  

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

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

artesanal elaborada amb 
ingredients 100% naturals.

  Fes la teva comanda:

         655 817 581

terradetapas@gmail.com

ET VE DE GUST FER UNA

CALÇOTADA A CASA?

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



Igualada, a l’espera d’un nou segle ple de canvis
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Portada de “La Semana de Igualada” del 17 de febrer de 1900.

L’any 1900, al tombant del se-
gle XIX i el XX, van succeir 
poques coses d’interès especi-
al en el nostre territori. Igua-
lada comptava a finals d’aquell 
any amb 10.486 habitants, i el 
pressupost municipal pujava a 
241.794 pessetes. 
El 29 d’octubre, durant la 
nit, un grup de partidaris de 
Carles VII, pretendent a Rei 
d’Espanya, es va manifestar a 
Igualada. Es van registrar al-
guns incidents, i fins i tot va 
resultar ferit un Guàrdia Ci-
vil... Poc temps després, tots 
els implicats “carlistes” van ser 
indultats i van tornar a les se-
ves llars.
Després de molts anys de fos-
cor, el canvi de segle, que va 
arribar amb l’inici de 1901, 
venia carregat d’optimisme. A 
Igualada, sobretot, amb una 
indústria tèxtil cada vegada 
més potent i renovada, que 

1900 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Anunci del “moviment” de trens i carruatges que permet veure els 
temps de trajecte d’Igualada a Barcelona i d’altres poblacions.  

Curiós anunci de l’Elixir Grive, que 
curava el mal de queixal, de venda a les 

farmàcies Bausili  i Morera.

Geroni Verdés, vinculat a una nissaga industrial que tindria una gran importància  
a la ciutat en el futur, era el representant del “Enosótero”, un conservador químic 

que evitava que el vi es tornés agre. Tota una novetat al tombant del segle XIX.

s’afegia a un sector dels curtits 
que tenia una marxa ascen-
dent. 
Hi ha molt poques fotografies 
d’aquell any a la comarca o a 
Igualada, per això no en publi-
quem cap. 

En aquesta pàgina podeu veu-
re, però, una reproducció de 
la portada de “La Semana de 
Igualada” del 17 de febrer de 
1900, fa ara tot just 119 anys, 
així com un recull d’anuncis 
publicitaris de l’època, alguns 
d’ells molt interessants, com 
el que permet observar els 
temps de trajecte del transport 
públic d’aquella època: el nou 
tren, que feia poc que era en 
funcionament, i les clàssiques 
tartanes i “cotxes”. 
El trajecte d’Igualada a Barce-
lona en tren durava aquell any 
gairebé quatre hores, i això va 
ser tota una “revolució” gràci-
es al vapor.
A Catalunya, aquell any un 
grup d’esportistes, encapçalats 

Un “duro”, cinc pessetes, era el que costava un encenedor de prime-
ra categoria. Es podien comprar en una ebanisteria, la d’Enric Tudó, 

situada en plena Rambla de Sant Isidre.

per Àngel Rodríguez, va fun-
dar el Reial Club Deportiu Es-
panyol. També es va iniciar la 
construcció del Parc Güell de 
Barcelona. Aquell any també 

va tenir lloc l’Exposició Uni-
versal de París, i va néixer el 
que seria un imponent músic, 
Xavier Cugat.
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comarca

CALONGE DE S. / LA VEU 

El president de la Di-
putació de Barcelona, 
Marc Castells, va inau-

gurar dissabte les obres d’ar-
ranjament de camins muni-
cipals de Calonge de Segarra 
i les obres de reforma i con-
dicionament en habitatge de 
la Casa del Mestre; una casa 
rural que acollirà l’única pro-
va pilot a l’Estat espanyol d’un 
projecte europeu amb tecno-
logia modular d’emmagatze-
matge tèrmic de baix cost.
Castells va arribar a l’Ajunta-
ment de Calonge de Segarra a 
quarts de cinc de la tarda, on 
va ser rebut per l’alcalde, Xa-
vier Nadal. Després de signar 
al Llibre d’Honor, es van tras-
lladar fins a l’indret d’un dels 
set camins municipals que 
han estat arranjats per la Di-
putació de Barcelona dins la 
primera fase d’obres i van pro-
cedir a la inauguració.

Inauguració arranjament ca-
mins municipals
Les obres, que han tingut un 
cost de 710.000 euros, amb 
una aportació per part de la 
Diputació de 445.000 euros; 
representen el punt final d’un 
procés que va començar el 
2014 amb el lliurament del 
catàleg de camins del muni-
cipi, que inclou 78 camins i 
cinc senders o camins histò-
rics, una xarxa de 88,28 km, 
dels quals 85 corresponen a 
camins i 2,4 km a senders o 
camins històrics. Segons el 
catàleg, la meitat dels camins 
es trobaven en molt bon estat 
de conservació però sis esta-
ven en mal estat i només es 
podien recórrer amb vehicle 
tot terreny.
Més endavant, i com a res-
posta a una petició de l’Ajun-
tament, el maig de 2017, la 
Diputació de Barcelona va 
lliurar un estudi sobre la ti-
tularitat de dotze camins mu-
nicipals. Els treballs que avui 
s’han inaugurat s’han realitzat 
en tres fases.

Inauguració de la Casa del 
Mestre
Posteriorment, es van despla-
çar fins a la Casa del Mestre, 

on va tenir lloc la inauguració 
de la reforma i condiciona-
ment de l’habitatge que ha fi-
nançat íntegrament la Diputa-
ció de Barcelona.
Aquesta masia 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.
Durant la seva intervenció, el 
president de la Diputació de 
Barcelona, Marc Castells, va 
assenyalar que la Diputació de 
Barcelona, com a eina de su-
port al territori i als governs de 
proximitat, “col·labora de ma-
nera decidida i convençuda en 
projectes com aquest, perquè 
són els que generen oportuni-
tats de futur al territori”. I va 
afegir que “compartim i tre-
ballem amb els municipis de 
la demarcació per fer realitat 
els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible acordats per 
Nacions Unides amb l’horitzó 

de l’any 2030”.
Per la seva part l’alcalde de 
Calonge de Segarra, Xavier 
Nadal, va explicar que l’Ajun-
tament 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.
Ara, l’Ajuntament de Calonge 
de Segarra obrirà una convo-

catòria pública per a llogar l’es-
pai com a residència familiar 
durant un període estimat de 
3 anys, amb l’objectiu de reco-
llir dades detallades sobre l’ús 
domèstic de l’energia a través 
del sistema TESSe2b. Entre 
altres, es mesurarà la integra-
ció del sistema de TESSe2B 
amb l’edificació, el seu impac-
te en diferents climes i la seva 
viabilitat tècnica i econòmica. 
Tota aquesta informació esta-

rà a disposició de la ciutada-
nia europea quan es facin pú-
blics els resultats del projecte.

Visita a l’església de Santa Fe
L’estada del president de la 
Diputació de Barcelona a 
Calonge de Segarra es va 
completar amb una visita a 
l’església de Santa Fe, on pro-
perament es realitzaran obres 
de restauració de l’interior i 
part de l’exterior.
El març de l’any passat, la 
Diputació va lliurar a l’Ajun-
tament el projecte executiu 
de restauració de l’església i, 
posteriorment, al novembre, 
l’estudi previ del projecte, 
realitzats pel Servei de Pa-
trimoni Arquitectònic Local 
(SPAL). El pressupost del 
projecte executiu té un cost 
de 161.060,13 euros, assumits 
íntegrament per la Diputació.
També va conèixer el projecte 
de la Rectoria, -enganxada a 
l’església i en el mateix indret 
on hi ha la Casa del Mestre-, 
en el qual l’Ajuntament con-
templa de fer-hi dos habitat-
ges familiars amb l’objectiu de 
recuperar aquest lloc emble-
màtic de Calonge de Segarra.

Inauguració de l’arranjament de camins de Calonge 
de Segarra i la reforma de la Casa del Mestre

EDICTO

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO,  Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Catalunya, con 
residencia en Igualada, Rambla Sant Isidre, números 31-33 (C.P.08700).

HAGO CONSTAR
 
 Que en mi despacho profesional se sigue procedimiento para la adveración del 
testamento Ológrafo otorgado por la señora Teresa Torrents Trescents, fallecida en fecha 9 
de diciembre de 2017, siendo su último domicilio en la Residencia Novallar en el término 
municipal de Mediona (Barcelona), y habiendo residido anteriormente en el municipio de 
Igualada.

 Por la presente se da publicidad al referido procedimiento para que sea expuesto 
por el plazo de un mes, al ignorarse la identidad o domicilio de  descendientes, ascendien-
tes o en su caso conviviente en unión estable de pareja de la testadora, si los hubiere, y, en 
defecto de unos y otros, los parientes colaterales hasta el cuarto grado; 

 y todo ello a �n de que comparezcan en mi despacho profesional, sito en Igualada 
Rambla Sant Isidre, número 31-33, en horario laboral (mañanas de lunes a viernes de 9:00 
horas a 14:00 horas y tardes, lunes, martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas) durante el plazo 
que �nalizará el día VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, a las 18:00 
horas y puedan intervenir y presenciar las diligencias que se practiquen haciendo las 
observaciones que estimen oportunas sobre la autenticidad del testamento.

Igualada 8 de febrero de 2019      El notario
 Carlos Jiménez Fueyo
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El Centre d’Innovació 
Anoia ha acollit aquest 
dilluns una jornada 

sobre l’eficiència energètica 
i l’autoconsum fotovoltaic 
organitzada per l’Associació 
Polígons dels Plans. Gaire-
bé una trentena de persones, 
representants de diferents 
empreses del territori,  han 
participat a la jornada que ha 
anat a càrrec de Cerdan Inge-
nieros i un dels seus socis tec-
nològics i financers, l’empresa 
POWEN.
El president de l’Associació 
de Polígons dels Plans, Ra-
mon Felip, considera que la 
jornada va ser molt interes-
sant i assegura que l’energia 
elèctrica i fotovoltaica tenen 
moltes potencialitats. Per 
això, explica Felip, des de 
l’Associació apostem perquè 
aquesta jornada informativa 
tingui continuïtat amb noves 
accions que anirem comuni-
cant. 
Entre el públic hi havia els al-
caldes de La Pobla de Clara-
munt, Capellades i La Llacu-
na i representants de grans 
empreses del territori com 

Buff, Snop, Munich, Unigra-
fic, Schneider Electric, Grup 
Air i Miquel i Costas.
 
Les empreses poden consu-
mir l’energia elèctrica que 
autoprodueixin i estalviar 
en la facturació de la llum
Les ponències van anar a 
càrrec de Daniel Cerveró, 
delegat comercial de Powen 
Catalunya i Ramon Cerdan, 
Managing Partner de Cerdan 
Ingenieros que és              l’en-

ginyeria que gestiona els pro-
jectes de Powen a Catalunya.
Cerveró i Cerdan van expli-
car el projecte de Powen que 
consisteix en la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques als 
sostres de les empreses o dels 
habitatges per a promoure 
l’autoconsum.
Prèviament a la instal·lació 
Powen fa un estudi on es va-
lora el percentatge de l’ener-
gia elèctrica que es podria 
autoproduir i autoconsumir 

L’Associació Polígons dels Plans aposta l’eficiència 
energètica i el consum fotovoltaic 

i l’estalvi que això suposa per 
a cada empresa. Així mateix 
Powen també podria aju-
dar a finançar la instal·lació 
d’aquestes plaques fotovoltai-
ques.
Gràcies a un acord entre 
l’Associació de Polígons dels 
Plans i Powen, aquest estudi 
és gratuït per a les empreses 
associades.

El vehicle elèctric connectat, 
compartit i adaptat a les ne-

cessitats de cada moment, és 
el repte de futur
Vinguts expressament des de 
Madrid per participar en la 
jornada i aportar llum sobre 
els vehicles elèctrics, també 
van intervenir Alfonso An-
drade, responsable comercial 
de Powen Espanya i Guiller-
mo Barth, responsable de 
mobilitat elèctrica. En aquest 
punt es va posar de relleu la 
importància que en un perí-
ode breu de temps, que van 
quantificar en menys d’una 
dècada, adquirirà el vehicle 
elèctric connectat i compartit 
i adaptat a les demandes que 
els usuaris tinguin en cada 
moment.
En aquest sentit es va posar 
de relleu la importància de 
dotar els municipis de punts 
de càrrega ràpida i es van des-
tacar les ajudes i subvencions 
que ofereix la Generalitat de 
Catalunya als Ajuntaments 
que es plantegen aquestes ins-
tal·lacions.
Aquest acte ha comptat amb 
el suport dels ajuntaments 
de Vilanova del Camí, Santa 
Margarida de Montbui, Òde-
na, La Pobla i la Diputació de 
Barcelona.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El  dilluns dia  28 de ge-
ner es va dur a terme 
la primera “Caminada 

saludable” de l’any.  Des del 
centre de salut de Vilanova del 
Camí i des de fa més de tres 
anys es promociona l’activi-
tat física oferint a la població 
aquesta activitat a les persones 
que viuen al municipi, siguin 
o no usuàries del centre.
Durant les caminades les per-
sones assistents van acompa-
nyades de professionals del 
Centre d’Atenció Primària 
(CAP) una de les quals sem-
pre és infermera, en aquesta 
ocasió: Pilar Ibáñez. També 
les acompanyava Amanda 
Bautista que treballa en Gestió 
i Serveis (taulell).
Tal i com afirmen des del 
CAP, “fer exercici físic de ma-
nera regular, especialment si 
es practica a l’aire lliure, s’ha 

demostrat molt beneficiós per 
a la prevenció de diversos pro-
blemes de salut, incloent els 
de l’esfera de salut mental”. I 
afegeixen que és també bene-
ficiós “de cara a mantenir o 
perdre pes i per tant millorar 
la majoria de patologies crò-
niques cardiovasculars (di-
abetes, hipercolesterolemia, 
hipertensió arterial) associa-
des al sobrepès”. 
Cada setmana nous estudis se-
gueixen demostrant-ne els be-
neficis, fins i tot en augmentar 
la supervivència en pacients 
que han sofert algun tipus de 
càncer (per exemple càncer de 
colon).
En aquesta primera caminada 
de l’any, “i amb la inestimable 
col·laboració de Francesc Vie-
ra de la Colla Excursionista de 
Vilanova del Camí” com asse-
nyala des del CAP la inferme-
ra Marisol Oliva, van fer una 
ruta al llarg del Parc Fluvial. 

Van anar en direcció Est fins 
a la Bassa de Fontanella, camí 
del Turó de la Guàrdia i tom-
bant direcció Oest cap a l’ano-
menat “Mirador de Vilanova”, 
“excel·lent talaia per gaudir 
de les vistes del municipi i de 
la resta de la Conca d’Òdena, 
des dels Tres Mollons fins a La 
Tossa passant pel Puig Aguile-
ra, la Serra de Rubió i el Puig 

de Sant Miquel de Rubió (prop 
de sant Pere d’Ardesa)”. 
El grup va tornar per la Ma-
sia Pastor i la Depuradora (en 
part pel Camí Ral).
Sempre es tracta de camina-
des de menys de dues hores de 
durada i assequibles a nivell 
d’esforç físic.
Des del CAP han agraït l’as-
sistència dels participants i 

S’han iniciat les Caminades saludables de l’any 2019 
a Vilanova del Camí

conviden a tothom a acompa-
nyar-los en la propera cami-
nada que serà dilluns, 25 de 
febrer, amb sortida a 2/4 de 10 
del matí. 
Cal tenir en compte que al 
mes de març no h i haurà ca-
minada ja que se’n farà una 
el dia 8 d’abril, coincidint 
amb el Dia Mundial de l’Ac-
tivitat Física 
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L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí ha convo-
cat una assemblea ve-

ïnal per aquest divendres 15 
de febrer amb l’objectiu d’ex-
plicar a la ciutadania el Pla 
de Millora Urbana PMUr3, al 
barri Bonavista. L’assemblea 
es farà a les 19:30h, a Can Pa-
passeit.
Al matí, i coincidint amb el 
mercat dels divendres, tam-
bé està prevista la instal·lació 
d’una carpa informativa per 
explicar –en termes gene-
rals- com es preveu el desen-
volupament del sector i què 
implicarà per a Vilanova del 
Camí.
Així mateix, des de l’Ajunta-
ment han informat que di-
lluns, dimarts i dimecres (18, 
19 i 20 de febrer) de 9:00 a 
14:00 h, les persones que ho 
desitgin podran consultar la 
documentació relativa al pro-
jecte als Serveis Tècnics mu-
nicipals.

Qualsevol veí de Vilanova 
del Camí podrà consultar el 
projecte els dies 18, 19 i 20 
de febrer de 9 a 14h als Ser-
veis Tècnics municipals
L’ajuntament ha editat un 
fulletó informatiu amb un 
resum de dades relatives al 
sector: superfície, distribució 
de les parcel·les, usos del sòl 
i els principals objectius per 
al seu desenvolupament. Ob-
jectius que passen per la mi-
llora d’una de les principals 
entrades al municipi, la crea-
ció d’un nou sector comerci-
al que promogui la dinamit-
zació econòmica i la creació 
d’ocupació, la creació d’una 

zona residencial i d’una gran 
zona verda.
“Totes aquestes accions in-
formatives, explica l’alcal-
dessa Noemí Trucharte s’han 
preparat perquè la població 
conegui de primera mà el 
projecte i allò què signifi-
ca per a Vilanova del Camí”. 
Noemí Trucharte assegura 
que “el desenvolupament del 
sector és de vital importàn-
cia per al municipi, per a la 
creació d’ocupació i per a la 
dinamització comercial d’una 
zona que ara mateix ocupen 
camps de conreu”.

El sector ocupa una superfí-
cie de 37.442 m2 dels quals 
6.550 es destinaran a locals 
comercials i més de 15.000 a 
zones verdes
L’àmbit d’actuació del sector 
comprèn els terrenys deli-
mitats per la carretera C244, 
el límit del terme municipal 
d’Òdena, el carrer Verge de 
Montserrat i la prolonga-
ció del carrer Roger de Flor, 
a l’entrada del municipi. Es 
tracta d’un sector de sòl urbà 
no consolidable que confor-
ma l’entrada principal al mu-
nicipi i que delimita també 
amb el turó Puig d’Andela.
El sector té una superfície to-
tal de 37.442 m2, dels quals 
uns 6.500 es destinaran a 
equipaments i serveis privats; 
més de 15.000 tindran ús 
residencial, gairebé 16.000 es 
destinaran a parcs i jardins; i 
poc més de 4.600 a vials i zo-
nes d’aparcaments.
El PMUr3 contempla la cons-
trucció d’habitatges, un mà-
xim de 175, reservant un 20 
% per a habitatges de protec-
ció pública i un 10% per a ha-

L’Ajuntament convoca la ciutadania per donar a conèixer 
el desenvolupament del sector PMUr3 al barri Bonavista 

bitatges assequibles.

Vilanova Decide, a favor del 
projecte
Vilanova Decide, en un co-
municat, fa palesa la claretat 
de la seva postura sobre la 
implantació d’una zona co-
mercial al municipi. “Hem 
defensat el projecte des de 
l’honestedat de no voler vin-
cular unes eleccions amb el 
projecte. El defensem perquè 
és un focus de dinamisme co-
mercial i una oportunitat de 
generar feina”.
Decide, des de l’inici del pro-
jecte “va demanar a l’alcaldes-
sa que obrís aquest projecte a 
tots els partits perquè havíem 
d’estar units i informats de-
fensant un projecte de ciutat”. 
“No vam estar d’acord amb 
què el regidor d’Urbanisme 
Cividanes portés les reunions 
i negociacions amb la pro-
motora en solitari i encara 
menys que apartés als tècnics 
municipals”. Dedice també 
explica  en el comunicat que 
no comparteix la postura de 
Va! i no coneix la d’ERC.

Respecte a la roda de premsa 
realitzada per Vanesa Gon-
zalez la setmana passada, di-
uen desconfiar dels motius 
del canvi d’opinió respecte 
del projecte per part de V365. 
I finalment es mostren favo-
rables a la convocatòria de 
l’assemblea ciutadana així 
com a la celebració d’un ple 
extraordinari.

Sí crític al Sector Scorpia 
per part de Junts per Vila-
nova
En un comunicat, Junts per 
Vilanova en relació al fu-
tur desenvolupament del 
PMUR3 expressa el següent:
“Volem deixar clar i palès el 
nostre ferm compromís amb 
tot allò que representi una 
millora pel nostre poble. 
En aquest sentit no és poca la 
controvèrsia que hagut amb 
aquest projecte a causa de 
la poca informació i contra-
dictòria que sortia de la Sra. 
Trucharte, el Sr. Cividanes i el 
Sr. Palacios, per això no vam 
poder donar-hi suport en el 
passat. 

No obstant  i després de set-
manes de treball i obtenir 
tota la informació necessària 
per part dels tècnics munici-
pals i de l’empresa promotora 
del projecte, creiem que no és 
moment de fer política parti-
dista per a veure qui es penja 
la medalla més gran, sinó que 
cal actuar conseqüentment 
pensant en el que és millor 
pel nostre municipi i els seus 
habitants. 
En aquesta línia és on es-
tem “Junts x Cat”- Vilanova 
del Camí, lluny de les tesis i 
afany de protagonisme de la 
Sra. Trucharte que no ha sa-
but gestionar políticament 
aquesta situació i enfronta-
ment amb el seu propi equip 
de govern, i finalment hem 
hagut de ser nosaltres qui 
fem possible tirar endavant 
aquest projecte que permetrà 
urbanitzar una nova zona de 
lleure, oci i habitatge a Vila-
nova del Camí.  
En definitiva, per responsa-
bilitat i estima per Vilanova 
és que quan arribi el moment 
el nostre regidor Sr. Jordi Ba-
rón votarà críticament a favor 
d’un bon projecte pel nostre 
municipi i en contra de la ne-
fasta gestió duta a terme per 
aquest equip de govern, que 
tothom a vist com han estat 
incapaços de posar-se d’acord 
per una millora per Vilanova, 
cosa que si hem sabut fer des 
de l’oposició, ja que per sobre 
de tot només actuem pensant 
en el millor pel nostre poble i 
els nostres veïns i veïnes”.  

Dimecres 20 de febrer a les 7 
de la tarda hi ha prevista la 
celebració d’un ple extraordi-
nari per tractar el tema.
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Finalitza el curs per aju-
dar les persones grans 
a utilitzar els telèfons 

intel·ligents
Durant dos dimarts consecu-
tius la Biblioteca Mont-Àgora 
ha acollit les sessions del Curs 
per aprendre a utilitzar els te-
lèfons intel·ligents (“smart-
phones”) per a persones més 
grans de 55 anys, que organit-
za la Biblioteca Mont-Àgora. 
La primera sessió va ser in-
troductòria a les funcions que 
poden desenvolupar aquests 
telèfons mòbils i la segona va 
permetre aprofindar en els as-
pectes més pràctics d’aquests 
dispositius. L’activitat va a 
càrrec de personal tècnic de 
la Fundació Pere Tarrés i de 
Vodafone.

Celebrat un taller de “let-
tering creatiu” a la bibliote-
ca Mont-Àgora
La Biblioteca Mont-Àgora va 
organitzar durant els darrers 
tres dissabtes sengles sessi-
ons del Taller de “Lettering 

Creatiu”, durant les quals els 
participants van poder per-
feccionar l’art de dibuixar 
amb lletres, experimentant al 
màxim la creativitat. Aquest 
curs, que ha s’havia celebrat 
amb anterioritat a la Bibliote-
ca Mont-Àgora ha continuat 
tenint una bona acceptació 
i demostra l’interès dels cre-
adors per aquesta modalitat 
artística.

Aquest proper dissabte es 
celebra un taller familiar
Aquest proper dissabte, entre 

Activitats diverses a la Biblioteca 
Mont-Àgora

les onze del matí i la una de la 
tarda, tindrà lloc a la Bibliote-
ca Mont-Àgora el taller fami-
liar “Si fossis un súper heroi, 
quin series” ? Es tracta d’una 
activitat adreçada a famílies, 
per tal de fer un conjunt de 
màscara, braçalets i utensilis 
d’un súper heroi. L’encarregat 
de conduir l’activitat serà “El 
taller de Capellades”. El taller 
està especialment indicat per 
a famílies amb infants a partir 
de 4 anys. Cal inscripció prè-
via per a aquesta activitat, i 
les places són limitades.
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L’any 2017 Vilanova del 
Camí va implantar la 
gestió de la seva po-

blació de coloms amb Ovis-
top, un anticonceptiu per 
coloms. Des de llavors, com 
a efecte del tractament, la 
població de coloms s’ha anat 
reduint progressivament fins 
a ser un terç menor que la 
inicial, segons el darrer es-
tudi que l’empresa Zooethics 
ha lliurat a l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí.
L’anticonceptiu es subminis-
tra a dos punts del municipi. 
En cada un d’aquests punts 
cada matí a primera hora 
una màquina escampa la do-
sis necessària (10 gr/colom). 
Tot el tractament té un se-
guiment per part dels biòlegs 
de Zooethics que ajusten el 

sistema per tal d’extreure’n el 
màxim rendiment.
L’anticonceptiu redueix els 
naixements de coloms i 
s’aconsegueix tenir una po-
blació menor de forma res-
pectuosa amb l’espècie, és a 
dir, sense necessitat de fer 
captures i sacrificar-los.
Aquest anticonceptiu no 
afecta a altres espècies, per-
sones o altres animals ni 
tampoc té cap risc pel medi 
ambient.
El control es duu a terme des 
de l’any 2017 i per tal que 
tingui una bona efectivitat es 
recomana dur-lo a terme de 
manera continuada durant 
un període d’uns 4 o 5 anys. 
Donat els bons resultats, la 
voluntat de l’àrea de Medi 
Ambient és continuar amb 
aquesta mesura preventiva i 
de control.

Vilanova del Camí ha 
reduït la població de co-
loms en una tercera part 
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Promoció Econòmica 
de Vilanova del Camí 
ha fet pública l’oferta 

de jornades i cursos per al 
2019 que inclou 16 propostes 
diferents adreçades a perso-
nes emprenedores i a perso-
nes en cerca activa de feina. 
La primera jornada “10 coses 
que els autònoms han de sa-
ber i ningú els hi explica” està 
prevista per al 25 de febrer. 
Impartida per Yolanda Presa 
Alamillos d’Ypaproject, la 
primera proposta de for-
mació vol aprofundir en la 
problemàtica del treball au-
tònom, abordant deu noves 
temàtiques que afecten direc-
tament a qualsevol persona 
treballadora autònoma i que 
necessàriament han de conèi-

xer.
S’adreça a persones emprene-
dores, empresàries individu-
als o professionals autònoms. 
També està recomanada per 
a persones interessades en 
aprofundir en diferents temà-
tiques relacionades amb els 
autònoms.
La jornada és gratuïta i es 
portarà a terme dilluns 25 
de febrer, de 9:30 a 13:30 h, 
al Centre d’Innovació Anoia. 
Per a més informació i ins-
cripcions cal contactar amb 
Promoció Econòmica, al car-
rer dels Impressors, 12 del 
Polígon Riera de Castellolí. 
També hi podeu contactar 
per telèfon al 93 805 44 11 – 
extensió 5 o per correu elec-
trònic: peconomica@vilano-
vadelcami.cat
Les propostes formatives de 
Promoció Econòmica per al 
2019 estan subvencionades 
per l’Àrea de Desenvolupa-
ment Econòmic de la Dipu-
tació de Barcelona i compten 
amb el suport del Departa-
ment d’Empresa i Coneixe-
ment de la Generalitat de Ca-
talunya, Catalunya Emprèn i 
el Fons Social Europeu.

Promoció Econòmica 
programa més d’una quinzena 
de propostes formatives 
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Teodora Vaquero ha ce-
lebrat aquest dijous el 
seu aniversari i ja en 

van 106. Malgrat la seva edat, 
aquesta vallisoletana, conti-
nua encomanant una energia 
i bon humor impagables. L’al-
caldessa Noemí Trucharte i el 
primer tinent d’alcalde, Fran-
cisco Palacios, han visitat a 
l’àvia a la residència Amavir, 
li han regalat un ram de flors 
en nom del municipi i han 
bufat les espelmes del pastís.
Als seus 106 anys Teodora 
Vaquero continua tenint el 
cap ben clar i una memòria 
prodigiosa. Aquest dimarts 
ha compartit amb els repre-

sentants municipals algunes 
històries de joventut, quan 
anaven a ballar als envelats, 
i ha cantat un bon repertori 
de cançons, tot i que assegura 
que les que més li agradaven 
eren les de Paquita Rico i Lola 
Flores.
L’àvia, la més gran d’Ama-

Teodora Vaquero bufa les espelmes del 
seu 106 aniversari

vir, ha rebut diferents visites 
aquest matí: amics i residents 
– un d’ells, l’Alfonso, li ha re-
galat una rosa blanca que 
ha lluït al pit –. A tots ells, 
la Teodora els ha agraït de 
tot cor les seves felicitaci-
ons i els ha desitjat molta 
sort i molta salut.

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
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Cent vint-i-nou per-
sones es van acostar 
al Centre Cívic La 

Vinícola per donar sang du-
rant la 12a. Marató celebra-
da aquest passat divendres 8 
de febrer de 2019, de 10 a 21 
hores, a Montbui. D’aquestes 
129 donacions,  119 es van 
fer efectives i la resta, 10 en 
total, varen ser oferiments de 
persones que en aquell mo-
ment no varen poder donar 
sang (la majoria d’elles per 
haver pres antibiòtics o no 
trobar-se en perfectes condi-
cions de salut).
Cal ressaltar les 14 perso-
nes que no havien donat mai 
sang es van iniciar en la do-
nació en aquesta Marató de 
Santa Margarida de Montbui. 
Per sexes, van ser 71 dones i 

58 dones els participants en 
aquesta activitat. Cal destacar 
que el grup d’edat amb més 
participants va ser el de per-
sones de 35 a 44 anys anys, 
amb un total de 41 persones.
Enguany la xifra de partici-
pants va ser inferior a la d’an-
teriors Maratons, un fet que 
podria estar vinculat amb la 
virulència de la passa de grip 
i de malalties respiratòries, 
les quals van condicionar la 
possibilitat de participació de 
molts potencials donants. 
Com acostuma a succeir du-
rant les darreres edicions, 
celebrades en dia laborable, 
el volum de donacions es va 
concentrar en horari de tar-
da. Al matí es va notar un 
descens de donants, però a 
la tarda molts montbuiencs i 
montbuienques van respon-
dre a aquesta crida solidària. 

129 persones van participar a la 
dotzena Marató de sang de Montbui

La jornada es va desenvolu-
par sense incidències remar-
cables.
L’Alcalde Teo Romero va va-
lorar positivament aquesta 
activitat. El batlle va agrair la 
implicació de tots els donants 
i de les persones que van fer 
els oferiments. Segons Rome-
ro, “s’ha d’agrair a les perso-
nes que hi han pres part en 
aquesta Marató. Tenim una 
població plenament consci-
enciada sobre la importàn-
cia de donar sang”.  Tant els 
centres educatius de Montbui 
com el teixit associatiu i co-
mercial del municipi es van 
implicar en aquesta activitat, 
que enguany va posar en re-
lleu en el paper dels “sang-
fluencers”,  que són aquelles 
persones que poden ajudar a 
donar valor al que significa 
l’acció de donar sang. 
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Durant tot aquest any 
2019 l’Ajuntament 
de Montbui compta 

amb una tècnica referent en 
l’àmbit de l’ocupació juvenil. 
La incorporació és fruit d’una 
clara aposta per garantir que 
la població jove tingui con-
tinuïtat tant formativa com 
laboral. En aquest context, 
la figura del tècnic en ocupa-
ció juvenil té molta impor-
tància. Com explica l’alcalde 
montbuienc Teo Romero “en 
el nostre municipi hi ha un 
nombre important de joves 
que, en acabar l’ensenyament 
obligatori, tenen dubtes i di-
ficultats per accedir al món 
laboral o bé per continuar 
estudiant. Aquesta figura tèc-
nica treballa principalment 
per oferir acompanyament 
a aquests joves, a l’hora de 
prendre decisions en relació 
al fet de continuar els estudis 
o bé començar la recerca acti-
va de feina”. 
Una altra missió del referent 
d’ocupació juvenil és facilitar 
un canal de comunicació en-
tre aquests joves i els serveis 
especialitzats del territori per 
a continuar amb la formació 
o bé iniciar el trànsit cap al 
món laboral; també té com a 
objectiu dotar als joves d’una 
figura de referència  ocupa-
cional en aquest moment de 
transició, que els ajudi no no-
més en la presa de decisions 
sinó  també  en les seves re-
lacions amb l’entorn social i 
familiar. 
En aquest sentit, la persona 
referent treballa de forma 
estreta amb els professors de 
l’Institut Montbui, per tal de 
conèixer la realitat dels joves 
que finalitzen els seus estudis, 
i també pot detectar aquells 
casos de joves que poden ne-
cessitar acompanyament i as-

sessorament. En aquest sen-
tit, també manté una estreta 
col·laboració amb l’educador 
social municipal.
A un nivell més intern, la 
persona referent en ocupació 
juvenil treballa amb els joves 
les seves capacitats, les seves 
habilitats i competències i 
les seves aspiracions; també 
interactua amb els joves per 
conèixer les seves relacions 
amb l’entorn més immediat; 
d’igual manera es fan sessi-
ons d’assessoria individual i 
en alguns casos grupal i tam-
bé és un objectiu d’aquesta fi-
gura tècnica la realització de 
tallers de recerca de feina, a 
través d’internet. 
Durant tota la durada de l’ac-
tuació, la persona referent 
compta amb tot el suport tèc-
nic i material de l’Ajuntament 
de Montbui. Com explica 
l’Alcalde Teo Romero des de 
l’Ajuntament es vol que pres-
tar especial atenció “als joves, 
en el seu procés d’orientació 
i/o assessorament laboral i 
la seva transició cap el mer-
cat de treball. Des de l’Ajun-
tament de Montbui també 
apostem pel treball en xarxa 
i transversal entre els dispo-
sitius de Salut, Serveis Soci-
als, Ensenyament, Ocupació, 
Joventut i Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència”.
Cal recordar que el programa 
de Garantia Juvenil és una 
iniciativa europea d’ocupació 
per reduir l’atur juvenil. El 
servei està ubicat a Mont-Ac-
tiva, al Centre Cívic i Cultu-
ral La Vinícola, i va adreçat 
als joves entre 16 i 29 anys. 
El programa està finançat per 
la Unió Europea-Fons Social 
Europeu (iniciativa d’ocupa-
ció juvenil) i canalitzat a tra-
vés de la Generalitat de Cata-
lunya (Servei d’Ocupació de 
Catalunya).

Durant tot el 2019, 
Montbui té una figura 
referent en l’àmbit de 
l’ocupació juvenil
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Fins el proper 11 de març es 
podran lliurar les sol·licituds 
de l’onzena Convocatòria 
d’Ajuts Municipals per a Es-
tudiants Universitaris i per a 
Alumnes de Cicles Formatius 
de Grau Mitjà i Superior.
Els destinataris d’aquests 
ajuts seran els estudiants 
menors de 26 anys que cur-

sin estudis universitaris fora 
del terme municipal, i també 
aquells estudiants de cicles 
formatius de grau superior 
o de grau mitjà que cursin 
durant el curs 2018-2019 els 
estudis en centres públics o 
concertats situats a una dis-
tància superior a 30 quilòme-
tres fora del terme municipal 
de Montbui. També es poden 
acollir a aquesta convocatòria 

Beques per a estudiants
els estudiants universitaris o 
bé de cicles formatius de grau 
superior o mitjà, que tinguin 
més de 26 anys, que acreditin 
situació d’atur.
Es podran presentar les sol-
licituds a l’Ajuntament de 
Montbui (carretera de Valls, 
57), de forma presencial, de 
dilluns a dijous de 8 a 18 ho-
res i els divendres de 8 a 15 
hores.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada
 Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es 

 www.lmabogadosbarcelona.com

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada · Telèfon: 626 665 009
www.loop-disseny.com
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Els operaris que estan 
fent la remodelació de 
l’antic edifici del Cen-

tre Fraternal trobaven la set-
mana passada una urna entre 
els maons de la façana prin-
cipal darrere de l’última placa 
inaugural.
L’urna és de vidre i deixa 
veure que conté documents, 
un d’ells es pot llegir que és 
el document de les anteriors 
obres de rehabilitació de fa 

20 anys, els altres documents 
semblen més antics però fins 
que no s’obri no se sabrà amb 
exactitud. 
La troballa es posarà en mans 
d’experts per a documentar el 
seu contingut. A partir d’ales-
hores es decidirà l’ús que se li 
donarà a aquesta informació 
i material, i sobretot quin pa-
per tindrà en la memòria del 
nucli antic del municipi i com 
la nova biblioteca, que acolli-
rà aquest edifici, recollirà la 
història trobada.

Es troba una urna amb documents 
antics a les obres del Centre Fraternal 
d’Òdena 

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena 
ha instal·lat a les zones 
on es troben el conjunt 

de bústies d’un grup de masi-
es d’una mateix camí, uns fa-
nals fotovoltàics per a la seva 
il·luminació. L’equipament ha 
estat gràcies a una subvenció 
atorgada dins de la “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” 
en el marc del Catàleg de ser-
veis de l’any 2016.
El material està valorat en 
7.264,95 euros i s’ha instal·lat 
en les següents bústies:  Case-
tes d’en Mussons, Espelt, Cal 
Valls, Ca l’Adzet i Can Macià. 
El fanal consta de mòduls fo-
tovoltaics, lluminària de leds, 
unitat de sensor i control, ba-

teria i bàcul de suport
L’objectiu es cobrir una de-
manda d’il·luminació en in-
drets on és difícil o costós 
establir la connexió amb la 

Òdena instal·la fanals fotovoltàics al 
conjunt de bústies de les masies

xarxa d’enllumenat públic 
del municipi com és el cas 
d’aquestes zones alhora que 
es promou les energies reno-
vables en l’espai públic.

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena, 
des del departament 
de Joventut, ha convo-

cat un any més el concurs de 
dibuix per a confeccionar el 
cartell de la seva Festa Major. 
Així el municipi fa una crida 
a participar-hi a tots els i les 
joves a partir de 12 anys fins 
a 20 anys.
Cada participant podrà pre-
sentar una única obra, les 
obres presentades hauran de 
ser originals i inèdites, les mi-
des d’aquestes obres hauran 
de ser de DIN-A3, els cartells 
hauran de realitzar-se en sen-
tit vertical, es podrà utilitzar 
qualsevol tècnica de dibuix o 
pintura, mixta, muntatge fo-
togràfic, o disseny digital. El 
tema del cartell haurà d’estar 
relacionat amb la Festa Ma-
jor d’Òdena, cal que figuri al 

cartell el títol de Festa Major 
d’Òdena de 2019, els car-
tells hauran de ser presen-
tats sense signar, al darrera 
dels cartells s’hi adherirà un 
sobre dins el qual, en un pa-
per, s’hi faran constar el nom, 
cognoms, adreça, telèfon de 
l’autor o l’autora i l’edat, els 
cartells es presentaran als 
espais joves del Pla d’Òdena, 
carrer Unió, 2 o d’Òdena, Av. 
Manresa, 103, com a màxim 
fins al dia 22 de març de 2019.
D’entre les obres presentades, 
es triarà el cartell guanyador, 
el qual podrà ser publicat en 
el programa de la Festa Major 
d’enguany i dotat amb un únic 
premi de 120 euros. Aquesta 
elecció la farà un Jurat qua-
lificat a determinar. Restarà 
dins el criteri del jurat que es 
pugui utilitzar el cartell pre-
miat com a símbol i imatge de 
les festes que es celebrin.

Òdena convoca un concurs 
de dibuix per al cartell de la 
seva Festa Major

ÒDENA / LA VEU 

Hereus i pubilles d´Òdena 
van visitar el monestir de 
Montserrat aquest diumen-
ge 10 de febrer, juntament 
amb tot el pubillatge de  Ca-
talunya. Com cada any, les 
entitats van celebrar la seva 
trobada anual a Montserrat 
per tal de compartir una jor-
nada de germanor amb totes 
les pubilles, hereus, dames, 

fadrins, pubilletes, hereuets, 
dametes, fadrinets, pares, fa-
miliars, amics…
Més de cent representants de 
la cultura i les tradicions van 
passar el diumenge a Mont-
serrat on van asistir a una 
missa conventual a la Basíli-
ca i des d’on van ser saludats 
pel Pare Abat. El pubillatge 
d’Òdena hi va comptar amb 
una gran representació de 
persones de l’entitat.

El pubillatge visita 
Montserrat

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes (AMPA) de l’esco-
la Maria Borés organitza, el 
divendres 15 de febrer, una 
xocolata solidària per recollir 
fons per a la investigació del 

càncer infantil. L’activitat tin-
drà lloc, de les 5 a les 6 de la 
tarda, al pati del centre edu-
catiu poblatà.
El donatiu serà la voluntat. 
Els diners recaptats es desti-
naran íntegrament a projec-

tes pioners en el diagnòstic 
i tractament del càncer in-
fantil. Aquesta iniciativa so-
lidària ja és el segon any que 
es porta a terme i coincideix 
amb el Dia Internacional del 
Càncer Infantil. 

Xocolatada per recollir fons per a la 
investigació del càncer infantil

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

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

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

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

El Conseller de Políti-
ques Digitals i Admi-
nistració Pública Jordi 

Puigneró ha visitat aquest 
dimecres el municipi de Cas-
tellolí acompanyat pel secre-
tari de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Di-
gital David Ferra. L’alcalde 
Joan Serra els ha rebut al cir-
cuit Parcmotor de Castellolí 
on han pogut conèixer de pri-
mera mà el projecte tecnolò-
gic i la inversió que l’empresa 
Cellnex Telecom està imple-
mentant a l’equipament.
Els responsables del circuit 
han mostrat al Conseller 
Puigneró el centre de control 
així com diverses torres de 
comunicacions que ben aviat 
convertiran el circuit Parc-
motor en un referent de con-
nectivitat del motor.

Després de la visita al Parc-
motor, el Conseller s’ha des-
plaçat fins a l’Ajuntament de 
Castellolí on, després de sig-

El Conseller Jordi Puigneró visita el Parcmotor 
de Castellolí 

En la seva visita al 
municipi, el Conseller 
de Polítiques Digitals i 
Administració Pública 
s’ha interessat també 

pel projecte Anoia Con-
nected Car

nar el llibre d’honor, ha tin-
gut lloc una reunió de treball 
al voltant del projecte Anoia 
Connected Car, un ambiciós 

projecte per crear al territori 
un ecosistema per a vehicles 
connectats i autònoms.
La visita del Conseller Puig-

neró a Castellolí arriba po-
ques setmanes després de dos 
anuncis molt positius per al 
municipi: la instal·lació de 
l’empresa de congelats FRIME 
al sector industrial de Can Pa-
rera, i l’arribada de l’empresa 
catalana d’automoció Doga 
Parts al mateix polígon, dues 
inversions que, sumades a 
l’ambiciós projecte de Cellnex 
Telecom al circuit Parcmotor, 
suposen un rellançament del 
municipi que ja s’ha convertit 
en un referent del sector del 
motor arreu del país.

 

ÒDENA / LA VEU 

El grup d’Òdena de l’en-
titat “Pulseras Cande-
la” ha recollit un total 

de 2.205€ en donatius amb 
motiu del cap de setmana so-
lidari que van organitzar el 
passat dissabte 2 i diumenge 
3 de febrer, dos dies que van 
omplir d’activitats esporti-
ves i culturals amb l’objectiu 
de recollir diners per a la in-
vestigació del càncer infantil 
a benefici de l’Hospital Sant 
Joan de Déu.
Així, el dissabte durant tot el 
dia hi va haver una jornada 

esportiva al Pavelló Mestre 
Vila Vell amb partits de di-
ferents disciplines, una exhi-
bició de gimnàstica rítmica, 
un taller de pintacares i la 
visita de personatges Disney. 
L’entrada al recinte era un do-
natiu de 3€ i incloïa la parti-
cipació en un sorteig de dues 
paneres. Durant els dos dies, 
és a dir dissabte i diumenge, 
també van tenir lloc dife-
rents partits del C.E.Òdena al 
camp de futbol, l’entrada era 
un donatiu de 3€ que també 
donava dret a participar en el 
sorteig d’un pernil.
Diumenge, al Teatre Unió 

Agrícola va tenir lloc un ver-
mut solidari amb actuacions 
en directe. Els tiquets del ver-
mut eren també donatiu amb 
opció a  guanyar el sorteig 
d’una nit d’hotel. El beure i 
menjar van ser gentilesa de 
comerços amics.
“Pulseras Candela” d’Òdena 
agraeix profundament la bona 
acollida dels actes i la genero-
sitat de les persones que van 
participar, tant els donatius 
del públic, com la participació 
i col·laboració d’entitats i em-
preses i començos.
Pulseras Candela és una as-
sociació sense ànim de lucre 

Pulseras Candela recull 2.205 € en un cap de setmana 
solidari a Òdena

hores molts grups i entitats 
col·laboren en la fabricació 
i/o distribució de les polseres 
Candela: escoles, llars d’an-
cians, associacions de veïns, 
botigues, clubs esportius ... 
A Òdena, un grup de dones 
es reuneixen cada dijous de 
15:30 a 18:30 a l’antic con-
sultori mèdic del nucli antic 
d’Òdena per a fer polseres 
i organitzar altres activitats 
amb l’objectiu de col·laborar 
amb la investigació del càncer 
infantil. El grup està obert a 
la participació de tothom.

que va néixer el 2013 amb 
Candela, una nena ingressada 
a l’Hospital Sant Joan de Déu 
per leucèmia. Per a omplir 
les llargues hores que passa-
va l’hospital, una voluntària 
li va ensenyar a fer polseres 
amb fils de color. Poc temps 
després, dues de les seves 
amigues, Mariona i Daniela, 
van decidir donar el nom de 
Candela a les polseres i van 
tenir la idea de muntar una 
parada al seu poble per a re-
captar diners per a la recerca 
del càncer infantil. Des d’ales-

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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PIERA / LA VEU 

La nau de Cal Sanahu-
ja va acollir diumenge 
una nova edició del 

Festival del senglar. Es trac-
ta d’una iniciativa organit-
zada per l’entitat local Exilio 
Motero a la qual es convida a 
participar-hi als amants dels 
vehicles de dues rodes. Van 
assistir-hi prop d’un miler de 
persones vingudes d’arreu del 
territori i 800 motos, conso-
lidant aquest esdeveniment 
com una de les trobades mo-

teres més importants de la 
comarca de l’Anoia.
Durant la jornada no van fal-
tar paradetes amb articles i 
complements diversos, cotxes 
i motos modificades, música 
country i rock and roll, sor-
tejos i el lliurament de recor-

datoris de la trobada a alguns 
dels col·lectius presents.
La nau va comptar tot el dia 
amb servei de bar i, com ja és 
tradició, es va oferir als assis-
tents la possibilitat de gaudir 
del plat típic d’aquest festival: 
el senglar estofat.

Un miler de persones participen 
en una nova edició del Festival del 
senglar

L’esdeveniment, orga-
nitzat per l’entitat Exi-
lio Motero, es consolida 
com una de les trobades 
de motoristes més im-
portant de la comarca

PIERA / LA VEU 

Aquest diumenge se 
celebra el primer dels 
actes de celebració 

del mil·lenari de l’ermita de 
Sta. Creu de Creixà.
A les 12 hores, es farà una 
ofrena floral amb motiu del 
primer document en què s’es-
menta l’ermita de Sta. Creu de 
Creixà. També es descobrirà 

la placa commemorativa i hi 
haurà coca i cava i música 
ambiental. 
Hi ha més actes previstos 
dins del mes de maig, com la 
paella popular, l’exposició de 
fotografies antigues o la vi-
sita dels alumnes de l’escola 
Creixà, amb visita a l’expo-
sició i actuació musical dins 
el programa “Un infant, un 
instrument”.

Mil·lenari de l’ermita de 
Sta. Creu de Creixà

PIERA / LA VEU 

La conferència a càrrec de la 
campiona del món de la Ul-
tra Trail World Núria Picas 
prevista per dijous 21 de fe-
brer canvia de data. 

Canvi de data de la conferència 
de Núria Picas

PIERA / LA VEU 

El  Consell Comarcal de 
l’Anoia  i la regidoria 
de Joventut   de l’Ajun-

tament de Piera  impulsen 
aquest 2019 un curs semi in-
tensiu de monitors/es de lleu-
re. Aquest s’impartirà a Vall-
bona d’Anoia del 2 de març al 
28 d’abril i està destinat ajo-
ves de 18 a 29 anys que dispo-
sin del títol de la ESO o hagin 
superat les proves d’accés a 
cicles formatius. El curs gau-
deix d’una subvenció de més 
de la meitat del seu cost per a 
les persones empadronades a 
Piera, i tindrà un preu reduït 
de 100 €. 
La formació pretén capacitar 
l’alumnat per organitzar, di-
namitzar i avaluar activitats 
del lleure amb infants i joves 

en el marc de la programació 
general d’una organització, 
aplicant les tècniques espe-
cífiques d’animació grupal, 
incidint explícitament en 
l’educació en valors i atenent 
les mesures bàsiques de segu-
retat i prevenció de riscos. 
Les persones interessades te-
nen fins al 22 de febrer per 
a formalitzar la inscripció a 
través del web  http://bit.ly/

cursmonianoia. Per a més 
informació, poden contactar 
amb l’Oficina Jove de l’Anoia 
enviant un correu electrònic 
a  cursmonitorsanoia@gmail.
com, trucant al 93 805 15 85 
(ext.2), enviant un missatge 
de Whatsapp al 679 964 669 o 
bé contactant amb el referent 
de joventut de Piera a través 
de l’adreça  piera.espaijove@
ajpiera.cat.

Obert el termini d’inscripció per a un 
nou curs de monitor/a de lleure

La nova data per rebre a la 
corredora manresana serà 
dimarts 26 de febrer a les 
19h. La Núria Picas participa 
enguany del cicle 7 d’experi-
ències per relatar-nos en pri-

mera persona el seu recor-
regut esportiu des de la seva 
filosofia de vida, basada en la 
perseverança, la mentalitat 
positiva i la força de voluntat 
per superar els obstacles. 

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera 
ha aprovat les bases que 
han de regular la con-

vocatòria de selecció de per-
sonal per a cobrir sis places 
vacants a la plantilla munici-
pal. Tres d’aquestes places són 
de tècnic/a d’administració 
general. Entre les seves funci-
ons hi haurà l’assessorament 
jurídic, l’estudi d’expedients 
administratius, l’elaboració 
d’ordenances i reglaments i 
la redacció d’informes. Les 
altres tres places són d’admi-
nistratiu/va amb les tasques 
pròpies que corresponguin 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. 
Pel que fa als requisits neces-
saris per participar en aquest 
procés de selecció, cal tenir la 
nacionalitat espanyola, d’un 
altre membre de la Unió Eu-
ropea o d’un país que permeti 

la lliure circulació de treba-
lladors; cal haver fet els 16 
anys i no patir cap malaltia o 
defecte físic que impedeixi el 
desenvolupament de les seves 
funcions; és imprescindible 
no haver estat inhabilitat per 
a l’exercici de les funcions pú-
bliques i no trobar-se en cap 
de les causes d’incapacitat o 
incompatibilitat previstes en 
la legislació vigent; finalment, 
caldrà estar en possessió de 
la titulació requerida en cada 
cas. 
Per a participar en aquest 
procés de selecció cal omplir 
la sol·licitud que trobaran en 
l’enllaç adjunt i presentar-la, 
juntament amb la documen-
tació original, a l’Ajuntament 
en el seu horari d’atenció al 
públic. El termini finalitzarà 
el dia 4 de març. Les persones 
que superin el procés de se-
lecció però no siguin contrac-
tades romandran en una llista 
d’espera durant un període 
màxim de tres anys. La borsa 
de treball ha de permetre in-
corporar nous treballadors en 
casos de baixa mèdica, renún-
cia o si es produís una vacant. 

L’Ajuntament obre un procés 
de selecció per a incorporar 
sis nous treballadors

FOTO: Ricard Ballo
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MASQUEFA / LA VEU 

Aquest mes de febrer 
l’Ajuntament de Mas-
quefa celebrarà la 

inauguració del nou pavelló 
poliesportiu, un cop han fi-
nalitzat aquest 2019 els dar-
rers treballs de construcció 
de l’equipament. Per a l’oca-
sió, el consistori organitzarà 
diumenge 24 de febrer una 
jornada de portes obertes on 
hi són convidats a participar 
tots els veïns del municipi.
L’activitat començarà a les 10 
h. amb dos partits d’exhibició 
de l’equip base del Club Bàs-
quet Masquefa i dels preben-
jamins del Futbol Sala l’Es-
pardenya –a qui l’Ajuntament 
agraeix la seva participació 
a la celebració-; i seguirà a 
les 12 del migdia amb l’acte 
inaugural a càrrec de l’alcalde 
Xavier Boquete i del Diputat 
adjunt d’Esports de la Dipu-
tació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. 

Pere Pons. I per cloure la dia-
da, tindrà lloc un refrigeri per 
a tots els assistents.
Un equipament de primer ni-
vell adaptat a les necessitats 
del municipi
La presentació de l’equipa-
ment suposarà la culminació 
d’un dels projectes més estra-
tègics d’aquest mandat en ter-

L’Ajuntament inaugurarà el nou 
pavelló poliesportiu amb una jornada 
de portes obertes

mes de promoció de l’activitat 
esportiva a la vila. Així, amb 
el nou pavelló poliesportiu, 
la renovació de la piscina de 
l’Alzinar, la nova piscina mu-
nicipal del camp de futbol i 
la futura piscina descoberta 
exterior a la zona esportiva; 
l’equip de govern aposta per 
seguir dignificant els eixos 
neuràlgics de l’activitat lúdica 
i esportiva del municipi i per 
ampliar i diversificar l’oferta 
d’activitats que s’hi duen a 
terme al llarg de tot l’any.
En aquest sentit, el nou pa-
velló poliesportiu –el se-
gon d’aquesta tipologia a 
Masquefa- compta amb tots 
els elements necessaris per 
acollir diàriament activitat 
multiesportiva i destacats 
esdeveniments esportius. 
Amb tot, l’espai també dóna 
resposta a les necessitats ex-
pressades per les entitats es-
portives i els centres escolars 
del municipi.

MASQUEFA / LA VEU 

Masquefa ja es prepa-
ra per a la tradicio-
nal Festa de Carna-

val. El 9 de març, els carrers de 
la vila s’ompliran de color i ale-
gria per commemorar com cal 
una de les festivitats populars 
més originals i exitoses de l’any. 
Per a l’ocasió, l’Ajuntament ha 
dissenyat enguany un complet 
i variat programa de propostes 
lúdiques per a tots els públics 
que combina l’essència de la 
festa amb algunes novetats.
L’activitat començarà a les 18 h. 
amb la concentració de com-
parses i carrosses. La Rua de 
Carnaval d’aquest 2019 arren-
carà a les 18:30 h. des de l’Avin-
guda de la Línia i transcorrerà 
pel carrer Sant Antoni fins a 
l’Ajuntament; carrer Major; 
carrer Sant Pere; carrer Cre-
hueta; i carrer Santa Clara fins 
a La Fàbrica Rogelio Rojo. Un 
cop allà, i a la finalització de la 
Rua, es donarà la benvinguda 
del Rei Carnestoltes i es durà 
a terme l’entrega de premis del 
concurs de comparses i establi-
ments comercials disfressats. I 
la jornada clourà a la mitjanit 

amb una festa de disfresses a 
la Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo.
Formalitza ja la teva inscripció
Les inscripcions de les com-
parses per a la Rua de Carnaval 
i per al concurs d’establiments 
comercials disfressats s’han de 
presentar abans de l’1 de març. 
Tota la informació i les bases 
es poden consultar a través del 
següent enllaç. Finalment, per 

Masquefa lluirà un any més 
de Carnaval

a participar de la Rua de Car-
naval cal entregar a les oficines 
municipals la corresponent 
butlleta d’inscripció.
L’Ajuntament de Masquefa 
posa en valor la col·labora-
ció de Masquefa Comerç en 
l’organització de la festivitat i 
convida els veïns a compartir 
la festivitat a les xarxes socials 
amb l’etiqueta #MasquefaCar-
naval19.

MASQUEFA / LA VEU 

Les famílies de Masquefa 
són diverses, plurals i 
de tots els colors i con-

dicions. I el més important, 
totes conformen un conjunt 
de nexes emocionals, frater-
nals i socials que esdevenen 
el factor més important de 
cohesió social al municipi. 
És per això que els Socialis-
tes masquefins estableixen els 
serveis a les famílies com la 
principal prioritat del muni-
cipi i la societat masquefina 
en els propers anys.
Les polítiques socials han 
d’abraçar la totalitat del dia 
a dia de Masquefa, i amb un 
objectiu clau: Posar les per-
sones i les famílies al centre 
de l’acció política per acom-
panyar-les i donar suport en 
tots els estadis de la vida.

Els Socialistes proposen 4 ei-
xos d’acció social:
- Infància i joventut: En 
aquesta etapa fonamental de 
tota persona, el govern lo-
cal ha d’estar al costat de els 
agents que hi participen. En 
aquest sentit cal fer una apos-
ta total per l’educació públi-
ca i de qualitat. Les accions 
hauran d’estar compromeses 
amb els centres educatius i les 
vivències dels seus alumnes, 
equips docents i famílies. 
El temps d’oci també és fona-
mental, ja que és una opor-
tunitat per treballar els va-
lors com la convivència i el 
respecte, entre d’altres. L’es-
tratègia municipal ha d’in-
corporar la societat civil i les 
entitats que treballen amb in-

fants i joves. 
- Atenció a la longevitat: Es-
tratègia municipal a través 
del Pla Integral d’Atenció a les 
Persones Majors, un conjunt 
d’accions públiques enfoca-
des a atendre totes les perso-
nes majors de 65 anys, amb 
dependència o sense. Mas-
quefa ha d’atendre les gairebé 
1300 persones que confor-
men actualment aquest col-
lectiu (i que s’incrementarà 
en el futur) establint accions 
d’atenció, suport i serveis. Cal 
deixar enrere el ‘paternalis-
me’ i apostar per accions que 
aporten beneficis a les perso-
nes majors i les seves famílies.
- Polítiques públiques d’ha-
bitatge: Durant els darrers 12 
anys Masquefa no ha tingut 
polítiques públiques sobre 
habitatge. Ha coincidit amb 
els pitjors anys de la crisi, que 
bàsicament ha afectat a les 
classes treballadores de Mas-
quefa i als joves. S’establirà 
una estratègia municipal amb 
accions a curt i llarg termini 
per tal que l’Ajuntament es-
devingui un agent actiu que 
condicioni el mercat de l’ha-
bitatge en favor de les famí-
lies.
- Masquefa, 100% inclusiva: 
Gràcies a una societat solidà-
ria i cohesionada Masquefa fa 
un bon treball en inclusivitat. 
Cal però, donar passes enda-
vant. Durant els propers anys 
l’Ajuntament de Masquefa ha 
d’incorporar les polítiques 
d’inclusió i accessibilitat a 
tots els àmbits de govern: ur-
banisme, serveis, educació, 
cultura, esport. El compromís 
ha de ser total.

Socialistes de Masquefa 
estableixen els serveis 
a les famílies com la 
principal prioritat
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CAPELLADES / LA VEU 

Capellades ha començat 
el mes de febrer cele-
brant la seva Festa Ma-

jor d’Hivern.
El primer dels actes ha estat 
una proposta teatral amb Ro-
berto G. Alonso donant vida 
a l’obra “A mi no me escribió 
Tennessee Williams porque 
no me conocía”. Aquesta obra, 
ha tingut bones crítiques ar-
reu on s’ha representat i en-
cara continua en escena a la 
cartellera barcelonesa. A Ca-
pellades tampoc va deixar 
indiferent a un públic que va 
quedar gratament sorprès i 
emocionat.
El diumenge va ser totalment 
musical. Al matí la Cafeteria 
de La Lliga es va omplir de 
bona música amb els Fraggle 
Folk.
Per la tarda, el Teatre La Lli-
ga es va quedar gairebé petit 
per escoltar la Jove Orques-
tra Simfònica de l’Anoia, que 

va estrenar un repertori amb 
cançons de pel·lícula i sorpre-
ses de colors.
El punt i final, després de l’Ofi-
ci en honor a Santa Dorotea, 
presidit com sempre per al-
guns dels diferents mossens 
que en diferents moments han 
estat a la vila, va arribar amb 
la representació de “Italino 
Grand Hotel”, de la compa-
nyia La Tal. El públic familiar 
va gaudir amb la tendresa d’un 

Capellades ha viscut una reeixida 
Festa Major d’hivern

personatge que feia la seva fei-
na –netejar els llençols d’un 
hotel- com si fos una aventura.
La regidora de Festes, Susana 
Moreno, ha valorat en positiu 
aquests dies de festa, “hem 
volgut apostar per un progra-
ma d’actes més aviat curt, però 
de gran qualitat. Crec que el 
públic capelladí ha valorat el 
bon nivell de tots els actes que 
hem proposat i n’ha gaudit 
plenament”.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest any ha comen-
çat amb la creació 
d’una borsa de treball 

per gestionar les necessitats 
de personal dels diferents 
equipaments culturals de Ca-
pellades.
Al procés de selecció s’hi ha 
presentat prop d’una trentena 
de persones de perfils pro-
fessionals diferents i amb un 
bon nivell curricular. Un cop 
valorats tots els mèrits s’ha 
publicat una llista al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de 
Capellades amb el personal 
admès i l’ordre de classificació 
dins la borsa.

Tal com destaca el regidor de 
Promoció Econòmica, Àngel 
Soteras, “des de l’Ajuntament 
tenim la clara voluntat que 
tots els processos de selecció 
es facin de la manera més 
transparent i oberta possible. 
Ho hem fet amb aquesta bor-
sa i en diferents perfils de la 
Brigada d’Obres –neteja, ope-
rari polivalent- i ho seguirem 
fent en els propers processos 
que es vagin generant. A ban-
da de ser el més just, en llocs 
de treball com el de l’Àrea 
de Patrimoni és també una 
oportunitat única per conèi-
xer tot de gent jove, altament 
qualificada i interessada en 
treballar amb nosaltres»

Borsa de treball a 
l’Àrea de Patrimoni 
Arqueològic i Turisme

CAPELLADES / LA VEU 

Una de les darreres 
actuacions que s’ha 
realitzat des de l’àrea 

d’Urbanisme ha estat el trac-
tament en els escocells dels 
arbres.
Aquest és el quadrat on està 
plantat l’arbre. Ara, hi ha ter-
ra a la part de sota, grava al 
damunt i a sobre de tot una 
barreja compacta que deixa el 
forat de l’arbre al mateix nivell 
que el paviment de la via.
Aquesta intervenció s’ha fet 
en una trentena d’arbres del 
centre de la vila, especialment 
al davant de la Font de Cana-
letes, plaça Verdaguer i carrers 
Fleming i Fossar.
El regidor d’Urbanisme, Sergi 

Pérez, ha explicat com “aquest 
tractament l’anirem fent de 
manera paulatina a tots els 
arbres del municipi ja que ser-
veix per afavorir la mobilitat 
de les persones, que es poden 

Es comença a reomplir els escocells de 
la zona centre de Capellades

moure amb més seguretat 
sense haver d’estar pendent 
de desnivells, i tampoc supo-
sen cap problema per a l’arbre, 
que pot continuar creixent i 
drenant-se amb normalitat”.

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest divendres, 15 de fe-
brer a les 2 de la tarda, es farà 
a la Sala d’actes de la Bibliote-
ca El Safareig de Capellades el 
sorteig de les casetes vestidor 
de la Piscina Blava Municipal 

per a la propera temporada 
de bany a l’estiu.
Tal com es va fer l’any passat, 
s’anirà traient els números de 
les 82 casetes i a partir d’aquí 
començarà la llista de reser-
ves. Al sorteig hi participen 
només les persones apun-

tades i admeses. Cal recor-
dar que per disposar d’una 
d’aquestes casetes vestidor cal 
treure’s l’abonament. Com és 
habitual, els abonaments i el 
lloguer de la caseta es podran 
fer el mes de juny, quan s’obri 
la Piscina Blava.

Avui divendres es fa el sorteig de les casetes

CAPELLADES / LA VEU 

Els alumnes de secundà-
ria dels dos instituts de 
Capellades han acollit 

aquestes setmanes diversos 
intercanvis.
Els primers a arribar van ser el 
alumnes de Werl, que han fet 
un intercanvi amb els de pri-
mer de Batxillerat de l’Institut 
Molí de la Vila. Seguidament 
han arribat els de Finlàndia, 
que han anat a cases d’alum-
nes de segon de Batxillerat.
Encara dins la primera quin-
zena de gener un grup d’alum-
nes de tercer d’ESO han anat 
a Eslovàquia per participar 
en un projecte Erasmus +, on 
participen estudiants catalans, 
eslovacs, turcs, grecs, polo-
nesos i romanesos, treballant 

sobre el reciclatge i la sosteni-
bilitat.
Abans d’acabar gener, han es-
tat a Capellades els nois i noies 
de Berlín, amb un intercan-
vi amb els de quart d’ESO de 
l’institut Molí de la Vila.
El mes de febrer ha començat 
amb un intercanvi entre els 
holandesos i els alumnes de 
tercer d’ESO de l’escola Mare 
del Diví Pastor. 
I també els de tercer d’ESO 
però de l’institut Molí de la 
Vila han rebut un grup de 
francesos de Lons le Saunier.
Tots els grups han estat re-
buts al consistori municipal. 
Després d’uns dies d’estada a 
Capellades ara els estudiants 
s’aniran retrobant quan facin 
la tornada de la visita, les pro-
peres setmanes.

Visites i intercanvis 
culturals aquests primers 
mesos de l’any 
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Coincidint amb el Dia 
Internacional de la 
Internet Segura (5 de 

febrer), el Punt Jove dels Hos-
talets de Pierola ofereix du-
rant aquest mes una exposi-
ció basada en l’ús de diferents 
aplicacions a la xarxa i com 
prendre mesures per tenir un 
major control de les nostres 
dades.
Des de l’obertura de l’equi-
pament juvenil, el Punt Jove 
ofereix una sèrie d’exposici-
ons que donen la benvingu-
da a l’edifici i guien cap a la 
zona més transitada de les 
instal·lacions als Hostalets de 
Pierola. Aquestes exposicions 
recullen diferents temàtiques 
com el dia de la dona, el dia 
de la pau, el dia internacional 
de la nena, entre d’altres.
Tots són àmbits dels quals és 
possible generar un espai de 

debat amb els joves per tal 
que siguin coneixedors de la 
realitat que els envolta, i es 
fomenti mitjançant accions 
socioeducatives la comunica-
ció assertiva, l’escolta activa, 
l’esperit crític, el foment de la 
lectura, etc.
Des dels Hostalets de Pie-
rola s’ha compartit aquesta 
proposta amb els diferents 

Exposició Internet Segura al Punt Jove 
dels Hostalets de Pierola

serveis municipals de joven-
tut de la comarca de l’Anoia i 
s’ha decidit tirar endavant la 
iniciativa de mostrar mensu-
alment una exposició diferent 
que sigui visible als espais i 
punts joves de la comarca.
Podreu gaudir de l’exposició 
durant tot el mes de febrer i 
en horari d’atenció del Punt 
Jove.

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

MÚSICA / LA VEU 

Diumenge, a les 7 de 
la tarda tindrà lloc 
un concert a càrrec 

d’Antoni Besses, piano, amb 
un repertori de música del 
romanticisme. El concert, 
que tindrà lloc a l’auditori de 
Cal Figueres, és organitzat 
pels Amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola.
El programa del concert està 
compost per obres de Cho-
pin, Schubert, Schumann i 
Brahms  
Antoni Besses és considerat 
un dels músics més relle-
vants en el panorama musi-
cal tant d’interpretació com 
creatiu dins la segona meitat 
del segle xx. Sempre acom-
panyat de grans mestres i 
rebent els millors elogis per 
part d’ells (Gibert Camins, 
Sancan, Jolivet, Ginastera, 
Copland...) sense oblidar 
col·legues i col·laboradors de 
la talla d’Aldulescu, Blacher, 
Cervera, Comellas, Comis-
siona, de Larrocha, Graubin, 
Henkel o Markevitch.
Com a pianista rep nom-
brosos premis i guardons: 
Primer Premi a l’Institut 
Francès de Barcelona, Pre-

mi Maria Barrientos, Primer 
lloc “Drago de Plata” al Con-
curso Internacional de Santa 
Cruz de Tenerife, Finalista 
al Concurso Internacional 
“Viña del Mar” (Xile). Cal 
destacar la seva tasca com a 
Director, i aconsegueix el Pri-
mer Premi de Direcció d’Or-
questra a la ciutat d’Anvers. 
Actúa en les sales i orquestres 
més prestigioses d’Europa i 
Nord-amèrica, abordant un 
repertori extensíssim en què 
cal destacar l’aportació de la 
música actual i de les seves 
pròpies obres.
Personalitat inquieta i poli-
facètica, realitza també tas-
ques assídues i intenses en 
pedagogia. A part del seu 
càrrec com a catedràtic del 
Conservatori Superior de 

Concert de piano amb Antoni Besses 
als Hostalets de Pierola

Música de Barcelona ES-
MUC, destaquem els seus 
màsters-classes impartits a 
Madrid, Varsòvia, Quebec, 
Kuhmo, Chateau Pitray, Ya-
oundé i Douala.
Alterna una activitat concer-
tística de més de mil concerts 
arreu del món amb nombro-
sos enregistraments (40 CD), 
que inclouen diverses inte-
grals com la de Blancafort, 
Mompou, Falla i Turina; i 
treballant en aquest moment 
en les integrals de Bach i del 
Pare Soler.
Per últim, cal també destacar 
la seva faceta de compositor 
amb 200 obres escrites. Ac-
tualment està composant un 
Tercer concert pera piano i 
orquestra, una segona simfo-
nia i una òpera.
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CALAF / LA VEU 

Des d’avui divendres 
08 de febrer, l’Ajun-
tament de Calaf ha 

activat una nova seu electrò-
nica, una plataforma en línia 
des d’on els ciutadans poden 
exercir el seu dret d’accés a 
la informació, als serveis i als 
tràmits de l’administració pú-
blica de manera telemàtica. 
La nova seu electrònica subs-
titueix l’actual amb l’objectiu 
de ser més àgil, accessible i 
senzilla, ja que redissenya la 
seva imatge i es fa compati-
ble per a dispositius mòbils i 
tauletes. Està dirigida tant a 
ciutadans com a empreses i a 
entitats que es relacionin per 
mitjans electrònics amb l’ad-
ministració municipal i el ser-
vei virtual estarà disponible 
les 24 hores i els 365 dies l’any. 
Per utilitzar-la, són necessaris 
els certificats digitals i siste-

mes de signatura electrònica 
com (idCAT, idCAT mòbil, 
DNIe,...). 
Per accedir-hi, es pot fer de 
dues formes:
1. Des de la web del mateix 
ajuntament www.calaf.cat 
anant a l’apartat de tràmits 
2. Des de la web https://calaf.
eadministracio.cat
D’altra banda, aquesta nova 
seu electrònica presenta di-
verses novetats com la inte-
gració en un mateix espai web 
del catàleg de tràmits, el tauler 
d’anuncis, la carpeta electrò-
nica o l’apartat de serveis elec-
trònics. 
A través del catàleg de tràmits  
- organitzat per temàtiques 
- la ciutadania pot realitzar 
gestions de forma electrònica 
i consultar tota la informació 
referent al tràmit que vol efec-
tuar: periodicitat i dates, com i 
on tramitar-lo, documentació 
necessària, departament res-

L’Ajuntament de Calaf estrena nova 
seu electrònica per facilitar els tràmits 
en línia

ponsable, cost econòmic, etc. 
Al tauler d’anuncis s’hi publi-
carà tota aquella informació 
relativa als edictes, anuncis i 
altres procediments norma-
tius que es troben actualment 
en tràmit.
Mitjançant la secció de la car-
peta electrònica podreu con-
sultar l’estat dels expedients 
amb què esteu relacionats en 
qualitat d’interessat o de ter-
cer. Des d’aquí també podreu 
aportar nous documents, can-
viar les vostres dades d’iden-
tificació i descarregar els do-
cuments emesos i aportats a 
l’expedient. A més, podreu 
accedir a la vostra bústia elec-
trònica on rebreu totes les co-
municacions i notificacions 
administratives, factures, re-
gistres, etc. 
Finalment, a l’apartat de ser-
veis electrònics s’hi publicarà 
tota la informació relativa a la 
transparència.

Calaf recull 1,7 tones 
d’oli en un any, però 
s’estanca en la recollida 
selectiva

ANOIA / LA VEU 

Unió de Pagesos i l’As-
sociació de Micropo-
bles de Catalunya han 

signat avui a Manresa (Bages) 
un conveni de col·laboració per 
treballar conjuntament en la 
difusió de les immatriculacions 
que ha fet l’Església a tot el ter-
ritori i als ajuntaments afectats. 
Ambdues entitats també han 
acordat compartir la informa-
ció sobre les immatriculacions 
fetes a través de l’article 206 de 
la Llei Hipotecària, i promoure 
una coordinadora o platafor-

ma en l’àmbit de Catalunya en 
defensa del patrimoni local. El 
sindicat i l’Associació de Micro-
pobles treballaran per la inclu-
sió d’altres col·lectius, entitats 
i persones a títol particular en 
aquest espai de trobada.
Altres punts del conveni recu-
llen la coordinació de les dues 
entitats per participar en les 
activitats previstes per la coor-
dinadora estatal Recuperando, 
de la qual Unió de Pagesos n’és 
membre; vetllar pels patrimo-
nis parroquials i denunciar la 
venda de les cases i locals rec-
torals, terrenys, etc., així com 

campanes, retaules, imatges i 
piles baptismals, entre altres 
elements. El sindicat i l’Asso-
ciació de Micropobles també 
s’han compromès a treballar 
per a l’obtenció d’un informe ju-
rídic sobre les immatriculacions 
de béns comuns per l’Església.
Unió de Pagesos ha denunciat 
les immatriculacions al registre 
de la propietat de 430 patrimo-
nis a nom dels bisbats de Vic 
i de Solsona, i ha traslladat al 
Parlament de Catalunya i als 
partits polítics la necessitat de 
treballar per revertir aquesta 
situació. 

Conveni d’Unió de Pagesos amb 
l’Associació Micropobles per les 
immatriculacions

CALAF / LA VEU 

A principis de 2018 es 
va implantar un nou 
sistema de recollida 

d’olis vegetals amb conteni-
dors al carrer. En el primer any 
d’aquest sistema, s’han recollit 
un total d’1,7 tones d’oli, fet que 
demostra que els contenidors 
estan funcionant molt bé i, fins 
i tot, s’ha hagut d’avançar la pe-
riodicitat de les recollides de 
contenidors a cada dos mesos. 
Les dades de la deixalleria tam-
bé han estat positives aquest 
any. El 2017 es van realitzar 
151 registres d’entrada, mentre 
que durant el 2018 s’han doblat 
i s’han assolit les 319 entrades. 
Un dels motius d’aquest aug-
ment, pot ser gràcies a l’ampli-
ació dels horaris d’aquest equi-
pament que ha facilitat la seva 
utilització.
La recollida de tèxtil amb fina-
litat social, ja que es realitza a 
través de l’ONG Humana, tam-
bé mostra dades positives. En-
guany, s’han recuperat 14 tones 
de roba, un 6% més respecte 
l’any anterior.

La recollida selectiva s’estan-
ca al 36%
La recollida selectiva es man-
té estancada i es troba molt 
per sota dels nivells que s’han 
d’assolir pel 2020, quan s’haurà 
de complir el 60% de recollida 
selectiva ja que l’incompliment 
de l’objectiu de recollida se-
lectiva, anirà acompanyat de 
sancions als municipis per part 
d’Europa.

D’altra banda, també s’observa 
l’increment de la producció de 
residus per habitant a Calaf, 
que passa d’1,16 kg al dia a 1,29 
kg al dia, el que representa un 
increment de l’11%. Tot i això, 
aquesta dada es troba per sota 
de la mitjana catalana, que és 
de 1,39 kg/dia.
Finalment, les baixes dades de 
reciclatge han incrementat la 
producció de rebuig i fan que 
el cànon de deposició controla-
da de residus s’incrementi any 
rere any (2017: 30 €/tona; 2018: 
35,60€/tona; 2019: 41,30€/
tona), el que suposa que cada 
cop ens surt més car no reciclar 
bé. 
Des de l’Àrea de Mediambient, 
l’octubre del 2018 es va pro-
moure la campanya “Recicla, 
Redueix i Guanya” amb l’objec-
tiu de fomentar l’educació i la 
sensibilització sobre les proble-
màtiques i les alternatives per 
viure d’una manera més sos-
tenible i respectuosa i, en con-
cret, centrat en temes vinculats 
amb la prevenció de residus i el 
reciclatge. A més, es va repartir 
a totes les cases una guia per 
proposar bones pràctiques de 
reciclatge i millorar aquestes 
dades.
Aquest 2019 la prioritat serà 
desenvolupar una campanya 
entorn del “Residu Zero” on es 
pretén actuar des de cada àmbit 
per a canviar tendències - tant 
dins la mateixa administració 
com amb la ciutadania - que 
van des del consum, l’educació, 
les festes, la informació, les po-
lítiques, les normatives, etc.
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CALAF / LA VEU 

Divendres 8 de febrer 
el Casal de Calaf va 
acollir la tercera edi-

ció de la Nit de l’Esport i la 
Cultura de Calaf amb l’objec-
tiu de reconèixer a les perso-
nes i entitats locals que han 
destacat pels èxits assolits o 
per la promoció que han fet de 
l’esport i la cultura l’any 2018.
L’acte, dirigit per Neus Quer, 
va ser presentat per Pilar 
Guardiola i Eloi Hernández i 
va comptar amb l’assistència 
de més de 350 persones i di-
versos representats d’entitats i 
ajuntaments de l’Alta Segarra.
La gala es va iniciar amb un 
vídeo que recollia les activitats 
realitzades durant el 2018 en 
l’àmbit de l’esport i la cultura 
a Calaf i va ser amenitzada per 
la música del grup de reggae, 
pop-folk i ritmes llatins «La 
Clau».
Tot seguit, Lluís Puig, excon-
seller de cultura a l’exili, va 
enviar un emotiu missatge 
als assistents enregistrat des 
de Bèlgica per donar pas als 
premis culturals. «La cultura 
i l’esport són eines de cohesió 
social que estaran presents a 
la futura República catalana», 
destacava.
En l’àmbit de la cultura, es van 
repartir un total de 6 premis 
com a: millor iniciativa cul-
tural infantil a la 14 Trobada 
de la cançó organitzada per 

l’Agrupament Escolta Alexan-
dre de Riquer i que va acollir 
més de 1500 infants a Calaf; 
premi a la trajectòria cultural 
a Jaume Forn i Prat per haver 
dedicat tota la seva vida a la 
cultura amb més de 65 anys 
dalt dels escenaris als Pasto-
rets; millor aportació cultural 
per a la promoció de la cultura 
a Calaf al Casino de Calaf per 
la «Tardor de Teatre», un cicle 
de teatre de primer nivell; mi-
llor aportació cultural en l’àm-
bit social o pedagògic va ser 
compartit entre la Coral Res-
sons per la seva participació 
a l’oratori Episcopus i l’Escola 
de Música i l’Escola Alta Se-
garra per la cantata 50 milions 
de segons; millor ambaixador 
cultural calafí al món a Ama-

deu Vidal i Bonafont pel 23è 
premi Marius Torres de poesia 
amb l’obra Emboscada i premi 
Alta Segarra de la cultura a La 
Corriola per la dinamització 
cultural de Sant Martí de Ses-
gueioles amb propostes com 
Margaridó, entre altres.
Jordi Morales, campió del 
món paralímpic de tenis tau-
la 2018, va ser l’encarregat de 
donar pas als premis espor-
tius. Amb un missatge carre-
gat d’optimisme animava als 
participants a no defallir mai, 
ja que l’esforç sempre acaba te-
nint la seva recompensa.
En total, es van lliurar 7 pre-
mis esportius en les categories 
de: millor esportista mascu-
lí infantil a Pol Pons Cuevas 
com a pilot de kàrting que 

La Nit de l’Esport i la Cultura de Calaf es consolida 
en la seva tercera edició

amb només 10 anys compe-
teix a nivell de Catalunya i 
Espanya; millor esportista ab-
solut a Carles Sòria Grau ac-
tual jugador de l’Espanyol B 
i campió de la copa de Xipre; 
premi a la trajectòria esporti-
va al Club de Tennis Taula pels 
25 anys de trajectòria i l’ascens 
a la categoria preferent; millor 
iniciativa esportiva a la Unió 
Esportiva Calaf per l’orga-
nització des de fa 10 anys del 
campus que aplega centenars 
d’infants; millor iniciativa pe-
dagògica o social lligada als 
valors de l’esport a Cal Gra-
ells per les activitats d’equi-
noteràpia amb persones amb 
diversitat funcional; millor 
ambaixador esportiu calafí al 
món a la Ramon Catalan Miró 

pioner en el ciclisme de llarga 
distància i organitzador de les 
brevets de Calaf i premi Alta 
Segarra a Maria Reche i Bar-
celó tiradora amb arc a l’elit 
durant molts anys.
Per cloure l’acte, l’alcalde de 
Calaf, Jordi Badia, felicitava 
a tots els nominats i agraïa la 
tasca del jurat. “El que és més 
engrescador i que més ens 
omple és quan observem que 
una entitat nomina un espor-
tista o un artista o un director 
d’una altra entitat”, afirmava 
Badia que desitjava que aquest 
esperit es mantingui i garan-
teixi la continuïtat dels premis 
molts anys més.
Finalment, va tenir lloc la foto 
de grup amb tots els premiats 
i premiades.

CALONGE DE S. / LA VEU 

La Diputació de Barcelona 
ha realitzat un estudi de 
millora del pont de Ca 

l’Oliva, a Calonge de Segarra, 
una infraestructura formada 
per bigues metàl·liques sobre 
un entramat de fusta reblert 
de terres i formigó on hi ha la 

calçada. El treball, que ha estat 
lliurat a l’Ajuntament, ha per-
mès comprovar que la capaci-
tat resistent de l’estructura de 
bigues metàl·liques del pont és 
suficient per al tipus de trànsit 
que suporta mentre que, en tro-
bar-se l’entramat de fusta que 
sustenta la calçada del pont en 
procés de degradació, la seva 

durabilitat està compromesa.
Les actuacions proposades per 
la millora de la infraestructura, 
amb un cost pressupostat de 
16.247 euros, consisteixen en 
l’enretirada del tauler actual del 
pont, mantenint l’estructura de 
bigues metàl·liques, i l’execució 
d’un nou tauler consistent en 
una llosa de formigó armat i 

una capa de terres. Pel que fa a 
la millora de la seguretat, l’es-
tudi contempla la col·locació 
d’una barana formada per un 
passamà de fusta i muntants 
verticals metàl·lics ancorats 
als murets de pedra existents i 
la col·locació de senyalització 
vertical a l’entrada i sortida del 
pont.

Estudi de millora del pont de Ca 
l’Oliva, a Calonge de Segarra

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

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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Espai patrocinat peresports

HOQUEI / LA VEU 

Tercera victòria consecutiva 
de l’IHC RIGAT a l’Ok LLi-
ga. De prestigi (pel nivell del 
rival). I d’alta rendibilitat (el 
triomf referma als arlequinats 
en el cinquè lloc de la classi-
ficació).
El partit va ser molt igua-
lat. No podia ser d’una altra 
manera. El Caldes és un dels 
millors equips de la tempo-
rada. I es va notar. De fet es 
va repetir el marcador de la 

primera volta, el 3 a 2, cosa 
que indica la tremenda com-
petitivitat que hi ha entre dos 
equips molt semblants. Joves 
i molt ben treballats.
L’Igualada podria haver resolt 
d’una manera més àmplia el 
partit perquè va disposar de 
dos penals i una FD, però vist 
el joc d’uns i altres i les grans 
actuacions dels dos porters 
(Elagi i Campor) el resultat es 
pot donar per just.
I això que es van avançar 
els visitants amb un gol de 

Jiménez en una penjada de 
l’ex-igualadí Galbas a dins de 
l’àrea. Dos minuts més tard 
va empatar Sergi Pla en una 
contra en la qual Tety li fer 
l’assistència al segon pal i Pla 
rematava al primer toc.
Abans del 2 a 1 l’Elagi va te-
nir una intervenció destacada 
aturant una FD. Això va per-
metre que Méndez posés per 
davant als “rigats” en una ju-
gada marca Ton. El capità va 
robar una bola a mitja pista, 
va habilitar Méndez i el del 

planter va driblar el porter i 
va fer pujar el segon al marca-
dor. Faltava només un minut 
pel descans però els visitants 
no el van desaprofitar i un al-
tre cop Jiménez, aixecant la 
bola i picant-la, va restablir 
l’empat.
A la segona part, el 2 a 2 es 
va mantenir durant 19 mi-
nuts. I això que l’Igualada va 
tenir dos penals (que ni Tety 
ni Ton van poder aprofitar) i 
el Caldes una superioritat per 
una blava al mateix Tety. Va 
haver de ser el canoner arle-
quinat, Sergi Pla, qui mar-
qués un altre cop per partida 
doble, en una FD per una bla-
va a Galbas. Podria haver es-
tat la repetició d’un hat trick 
perquè a 3 minuts del final 
el mateix Pla va tenir una al-
tra FD, en aquest cas per 10 
faltes d’equip. Ara els iguala-
dins, reforçats per aquestes 
tres victòries consecutives co-
mençaran a preparar el partit 
europeu contra el Sarzana. 
L’expedició arlequinada sorti-
rà avui divendres cap a Itàlia. 
Abans tots els esforços i pen-
saments seran per intentar 
superar la primera part del 
repte. El premi és una Final 
Four.

L’Igualada Rigat arriba als quarts de la WSEurope Cup amb bona 
dinàmica després de guanyar el Caldes (2-0)

Dissabte passat, victòria 
contra l’Alcoi
Abans del partit disputat dis-
sabte, l’Igualada Rigat ja s’ha-
via imposat dissabte passat al 
cuer de la categoria, l’Alcoi, 
en un partit més aviat espès 
que es va resoldre per 2-0 
amb els gols de Sergi Pla i 
Jordi Méndez aconseguits a la 
primera meitat

El Liceo, rival a la Copa del 
Rei de Reus
L’Igualada Rigat s’enfrontarà 
al HC Liceo en el partit inau-
gural de la Copa del Rei 2019. 
El matx serà el dijous 21 de 
febrer a les 19:15 hores de la 
tarda al Pavelló Olímpic Reus. 
Els emparellaments es van de-
cidir dijous passat en el sorteig 
conjunt de la copa masculina i 
femenina que es va fer a Reus.
L’entrenador arlequinat, Ferran 
López definia el Liceo com “un 
rival complicat, molt vertical i 
amb un bon contraatac i sense 
cap dubte, difícil de batre”. Tot i 
això, López mostrava confian-
ça amb el seu equip, de qui va 
dir que “és capaç de guanyar a 
qualsevol” i va afegir que “vin-
drem a competir molt bé sa-
bent que són els favorits però 
amb la màxima convicció de 
poder-los superar”.

Foto: Joan Guasch

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Hoquei Club i 
Toyota Igualada han arribat a 
un acord de col·laboració per 
ajudar a finançar l’Igualada 
HC, el club de la ciutat que 
més èxits esportius ha aconse-
guit al llarg de la seva història 
en les màximes competicions 
estatals i continentals.
L’assemblea de socis de l’Igua-
lada HC va aprovar l’octubre 
passat la proposta de la junta 
directiva d’intentar vendre 
números pel sorteig d’un cot-
xe per ajudar econòmicament 
a l’equip i per donar viabilitat 
als projectes esportius de la 
base i del primer equip. 
El proper dissabte 15 de juny 
a les 21.00h i davant de notari, 
es farà al Pavelló de les Comes 
el sorteig d’un Toyota Yaris 
Hibrid, entre totes les butlle-

tes venudes, de manera que 
el premi no quedarà desert. 
El guanyador/a tindrà 30 dies 
per recollir el premi amb el 
cotxe matriculat i a cost zero.
Les butlletes es venen a través 
dels socis de l’entitat i també es 
poden trobar a Toyota Iguala-
da, les oficines d’Aigua de Ri-
gat i diferents comerços de la 
ciutat que ajuden i col·laboren 
per arribar al major nombre 

de gent possible. El preu de la 
butlleta és de 5 euros i inclou 5 
números en cada butlleta.
El club accepta ajuda externa 
en la venda de talonaris i de 
fet, si algú està interessat en 
ajudar i vendre algun talo-
nari es pot posar en contacte 
amb l’Igualada HC escrivint al 
correu electrònic secretaria@
igualadahc.com.

L’Igualada HC i Toyota Igualada 
uneixen esforços
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HOQUEI / LA VEU 

L’equip masculí d’hoquei pa-
tins de Piera va aconseguir 
diumenge passat el títol de 
campió de la Copa Generali-
tat. Ho ha fet davant un gran 
nombre d’aficionats pierencs 
que durant el cap de setmana 

es van desplaçar fins al pavelló 
de les Comes d’Igualada per 
donar suport els jugadors de 
l’Hoquei Club Piera. Una re-
presentació de l’Ajuntament, 
encapçalada per la regidora 
d’esports, Maite Guzmán, i el 
primer tinent d’alcalde, Josep 
Llopart, també va ser-hi pre-

HOQUEI / LA VEU 

Xavier Ventayol, conseller de-
legat d’Aigua de Rigat i Manel 
Burón, president de l’Igualada 
Hoquei Club han oficialitzat 
l’acte de signatura del patro-
cini per aquesta temporada 
2018-2019 com ja havia que-
dat emparaulat en la signatura 
del primer contracte de patro-
cini.
Aquesta és la segona tempo-
rada que el club s’anomena 
Igualada Rigat HC; que pro-
perament aquesta setmana 
disputarà el partit d’anada dels 
quarts de final de la WSEC 
(World Skate Europe Cup) i la 
propera setmana la fase final 
de la Copa del Rei.
Xavier Ventayol ha mostrat 
la seva satisfacció “pels bons 
resultats esportius que està 
aconseguint l’equip que per se-

gon any consecutiu s’ha classi-
ficat per la Copa del Rei i ho 
està fent molt bé a l’OK Lliga”. 
Per la seva banda, el president 
Manel Burón ha comentat que 
“estem molt contents de l’aju-
da d’Aigua de Rigat per poder 
dur a terme el nostre projecte 

L’Igualada HC i Aigua de Rigat signen 
el patrocini de la temporada 2018-2019

esportiu i esperem que aquesta 
col·laboració pugui continuar 
de cara al futur en les prope-
res temporades per continuar 
passejant el nom de l’Iguala-
da Rigat HC en les màximes 
competicions nacionals i eu-
ropees”.

sent, així com un equip de Pi-
era Televisió.
Pel que fa a la vessant més es-
portiva, després d’imposar-se 
al Caldes a les semifinals per 
4 gols a 2, l’Hoquei Club Piera 
es va enfrontar diumenge al 
Sentmenat en la final, acon-
seguint una victòria per 2 gols 

a 1. Va ser un partit molt dis-
putat i amb pocs gols que va 
tancar la primera part amb un 
marcador d’1 a 0 a favor dels 
pierencs.
La Copa Generalitat és una 
competició que compta amb 
les millors formacions de la 
Nacional Catalana. 

L’Igualada Femení HCP, a les 
portes de quedar campiones
Un CP Vilanova d’Oklliga va 
guanyar la final de la Copa 
Generalitat superant a un 
Igualada que va lluitar fins al 
final. Les noies de la Pulgui els 
va faltar temps per remuntar 
a un Vilanova cansat, després 

de que les verdes disputessin 
quatre partits el cap de setma-
na amb, pràcticament, les ma-
teixes jugadores.
Les del Garraf van ser molt 
efectives de cara a porteria a 
la primera part, tot i les bones 
intervencions de la jove i ta-
lentosa portera local, la igua-
ladina Cristina Riba, que va 
tenir molta feina tot el partit.
Si bé el CP Vilanova anava 
al descans amb un parcial de 
1-5, l’equip de la “Pulgui” no 
va tirar el partit en cap mo-
ment i va guanyar el parcial de 
la segona part 3-1, insuficient 
però per fer-se amb la Copa.
Bon paper doncs de les igua-
ladines que van superar a l’in-
victe Palau a semifinals, i van 
plantar cara a la final a l’equip 
OKlliga del CP Vilanova, vi-
gent campió de la Copa de la 
Reina, però que enguany no 
s’hi ha classificat.
Tancada doncs la Copa Gene-
ralitat, les igualadines torna-
ran a la lliga de Nacional Cata-
lana per enfrontar-se al PHC 
Sant Cugat, aquest diumenge 
a les 12:30 h a Les Comes. 
Ambdós equips es troben em-
patats a 18 punts però amb 
el goal average, de moment, 
favorable a les vallenques que 
van superar a les anoienques a 
la primera volta 5-3. Les noies 
de la Pulgui, no tant sols sor-
tiran a guanyar el partit, sinó 
que intentaran capgirar el goal 
average. 

L’HC Piera s’emporta la Copa Generalitat masculina 
i l’Igualada Femení es queda a un pas d’aconseguir la femenina

Foto: Joan Gusach
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El Monbus Igualada supera sense 
problemes al cuer de la lliga (89-55)
BÀSQUET / LA VEU 

Després d’un cap de 
setmana d’aturada de 
la lliga per disputar 

la final a 4 de la Lliga Catala-
na EBA, el Monbus Igualada 
tornava a la competició regu-
lar, per enfrontar-se al cuer 
de la categoria, el CB Salt a 
Les Comes.
El partit començava amb un 
intercanvi de cistelles i tan-
tejant els dos equips, però 
amb un parcial d’11-0 pels 
de l’Anoia que col·locaven el 
marcador 20-11 s’obria la pri-
mera escletxa i s’arribava al 
final del primer quart 23-12.
Els igualadins no van abai-
xar la intensitat defensiva que 
els permetia córrer i generar 
situacions de tirs còmodes. 
L’Igualada estava còmode do-
minant el joc i això es notava 
en l’alt percentatge d’encert en 
el llançament. I amb un par-
cial de 24-15 al segon quart 
s’arribava al descans 47-27.
El tercer quart va ser més dis-
putat, amb un parcial de 0-6 
pel Salt, que reduïen la dife-
rència fins als 16 punts. Però 

els igualadins van seguir sen-
se perdre la cara al partit i van 
seguir dominant en un quart 
ajustat que acabava 18-15.
L’últim quart començava 65-
42, amb els de l’Anoia domi-
nant totes les facetes del par-
tit i sense donar cap opció als 
visitants. Els locals tornaven a 
tancar un ampli parcial de 24-
13 en l’últim quart per acabar 
el partit amb un resultat final 
de 89-55.
El Monbus C. B. Igualada se-
gueix en plena lluita a la part 

alta de la classificació i la pro-
pera jornada, el dissabte 16 
de febrer, visitarà la pista d’un 
rival molt complicat com és el 
Mataró Parc Boet a les 16:15.

Fitxa tècnica
Monbus C.B. Igualada: Miki 
Stobart (7), Sergi Carrión (2), 
Miquel Benito, Edu Burgès 
(6), Jordi Torres (12), Carles 
Fons (24), Jaume Torres (8), 
Pau Camí (4), Arnau Latorre 
(2), Alex Matencio, Edu Teje-
ro (9), Roger Pérez (15).

BÀSQUET / LA VEU 

Partit important el dis-
putat dissabte al pave-
lló de Les Comes, jugat 

amb més intensitat que encert 
per part dels dos equips que 
conscients de l’ importàn-
cia d’ emportar-se la victòria 
acumulaven errors. Alterna-
tives al marcador i com ja és 
costum als partits de l’equip 
Igualadí amb final a cara o 

creu, resolt aquest cop a favor 
del conjunt local.

Fitxa tècnica
Parcials: (11-17) (20-14) (17-
11) (7-10)

Anotadores: Carrasco (7) 
Carner (11), Amatllé (4), So-
ler (12), Xairó (-), Jané (2), 
Lamolla (3), Aniento (3), Ge-
ner (13)

Victòria ajustada de 
l’Yvette Pons Igualada 
contra el CN Terrassa

FUTBOL / PERE SANTANO

Els blaus rebien un rival 
de la zona baixa de la 
classificació, però que 

s’està jugant la salvació, en un 
grup molt igualat. Per aquest 
motiu, no es podia badar i 
s’havia de seguir amb la bona 
dinàmica.
Així va ser, com en uns bon 
primers minuts, els anoiencs 
van tenir una gran ocasió de 
gol, a peus de Llobet, que va 
aturar el porter visitant. Amb 
el pas dels minuts, l’enfron-
tament es va anar igualant 
i es va arribar a un punt en 
què ambdós equips van tenir 
oportunitats per avançar-se 
en el marcador. Amb aquesta 
situació, els grans protago-
nistes van ser els porters, que 
van fer que el partit se n’anés 
al descans amb empat a zero.
La segona meitat va comen-

çar de la millor manera. En 
una jugada de pilota atura-
da, Bernat recollia una pilo-
ta morta a l’àrea, per obrir la 
llauna. A partir d’aquest mo-
ment, els igualadins van sa-
ber defensar-se, pressionant 
la sortida de porteria dels del 
Baix Camp.
Als darrers minuts, amb el 
mínim avantatge, el Cambrils 
va intentar jugar de manera 

més directa, buscant les pi-
lotes aèries. Però la defensa 
blava i Ribera van mantenir 
la porteria a zero, fent que el 
matx acabés amb victòria lo-
cal.
Amb aquest resultat, el CF 
Igualada es col·loca amb 35 
punts i aquest diumenge es 
desplaçarà a Balaguer, per en-
frontar-se a un altre rival de 
la zona baixa.

Triomf amb molt ofici del CF Igualada

VÒLEI / LA VEU 

Aquest passat dissabte 
el Jorba Solà Sénior 
Masculí, no va apro-

fitar el factor pista per poder 
guanyar a l’Alella, en un par-
tit on els igualadins van per-
dre per 0-3 i mai van trobar a 
gust sense atac ni defensa. Els 
igualadins no van compartit 
com ells saben fer. En la jor-
nada d’aquest cap de setmana 
l’equip es desplaça a Barberà 
del Vallès.

Per la seva banda, el sènior 
femení va aconseguir una 
victòria per la via rapida da-
vant del Torelló, per un 3-0. 
L’equip sabia que seria un 
partit amb força tensió a la 
banqueta del Torelló, però el 
joc igualadí no va donar op-
ció, i es van aconseguir els 
3 punts per seguir optant a 
l’ascens a segona. Aquest cap 
de setmana es desplacen a 
Barcelona, per enfrontar-se a 
l’AEE Montserrat.

L’IVC femení segueix 
sumant per optar a 
l’ascens

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

Seguiu-nos a                                 @CBIgualada

Somiem bàsquet, fem CBI!

Club Bàsquet Igualada
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WATERPOLO / LA VEU 

El passat dissabte 9 de 
febrer els waterpolistes 
de la categoria absoluta 

masculina “A” del Club Nata-
ció Igualada va jugar contra 
el Club Natació Olot a la pis-
cina de Les Comes.
Des d’un inici, el partit va 
anar molt igualat entre els dos 
equips fins al segon parcial.  
Treballant en pressió, l’equip 
local va ser capaç d’anul·lar 
a l’Olot en jugades d’atac. Al 
tercer quart els igualadins 
van seguir ampliant la seva 
avantatge en el marcador cosa 
que va fer posar dels nervis a 
l’equip visitant fent que els àr-
bitres els haguessin de  treure 
diverses targetes vermelles. 
A l’últim parcial,  amb ganes 
d’aconseguir la victòria, els 
Aigualits van aprofitar totes 
les oportunitats que se’ls oca-

sionava per marcar gol i arri-
bar al final amb un 12-8 . 
Actualment el Club Natació 
Igualada va sisè en la classifi-
cació general per sota del CN 
Montjuïc “B” i per sobre del 
Club Esportiu Picornell. El 
proper partit serà dissabte 2 
de març envers el Sant Adrià 
B. 

Fitxa tècnica
Parcials : 2-2 , 4-3 , 2-1 , 4-2
Alineació CNI: D.Honto-
ria(porter), E.Noguera(3), D.
Pelejà(1), J.Burgues, R.Calaf, 
J.Soler, L.García(6), T.Mallo-
fré(1), D.Sánchez(1), Q.Vi-
larrubias, J.Martinez, A.Boix, 
P.Gómez(porter) i com a en-
trenador M.Tolosa. 

Cal felicitar a l’equip infantil 
mixt de waterpolo per la seva 
primera victòria de la tempo-
rada envers el Sallent. 

El CNI s’emporta la 
victòria contra l’Olot

NATACIÓ / LA VEU 

Els passats dies 1, 2 i 3 
de febrer es van dis-
putar a Lloret de Mar 

els Campionats de Catalunya 
d’Hivern de natació de la ca-
tegoria alevina, amb piscina 
de 25 metres i on els neda-
dors del Club Natació Igua-
lada van completar una gran 
actuació, aconseguint vàries 
medalles, marques mínimes 
pels campionats d’Espanya, 
varis diplomes de classifica-
ció a part de que gràcies a la 
seva gran actuació en aquests 
campionats el nedador del 
CNI Diego Perdomo ha estat 
convocat per la selecció cata-
lana per participar el proper 
més de març als campionats 
d’Espanya de natació per au-
tonomies, sense oblidar que 
tots els nedadors van acon-
seguir millorar les seves mar-
ques personals en totes les 
proves que participaren.
En la primera jornada de 
divendres, la participació 
igualadina va començar en la 
prova dels 200m estils feme-
nins, prova en que Itziar Va-
lenzuela es classificava en la 
9a posició de l’any 2007 amb 
un temps de 2’49’’54’’, men-
tre que Jéssica Rodríguez ho 
feia en la 28a del 2006 amb 
un registre de 2’47’’30’’, mi-
llorant significativament les 
dues nedadores la seva ante-
rior millor marca personal. A 
la tarda era el torn de Diego 
Perdomo que disputava la 
mateixa prova, aconseguint la 
10a posició de l’any 2010 amb 
una millor marca personal 
de 2’25’’84. El primer podi i 
gran alegria pel CNI no es va 
fer esperar gaire i al mateix 

divendres a la tarda Itziar Va-
lenzuela quedava sots-cam-
piona de Catalunya de l’any 
2007 en els 100m braça, amb 
un espectacular registre de 
1’20’’18’’, aconseguint rebai-
xar per molt la marca míni-
ma exigida per participar als 
campionats d’Espanya de la 
categoria que es disputaran 
el proper mes de juliol. Per 
tancar la primera jornada, 
Jéssica Rodríguez nedava els 
800 lliures, finalitzant en la 
14a posició de l’any 2006 amb 
un registre de 10’25’’40’’, re-
baixant molt notablement la 
seva anterior marca personal.
En la segona jornada de dis-
sabte la primera en nedar va 
ser novament Jéssica Rodrí-
guez, en aquesta ocasió els 
400 lliures, aconseguint la 26a 
posició i una millor marca 
persona de 5’07’’26’’ i a con-
tinuació Itziar Valenzuela es 
quedava novament a tocar del 
podi a la prova dels 200 braça 
amb una marca de 2’58’’64’’, 
aconseguint d’aquesta mane-
ra una nova marca mínima 
per participar als campionats 
estatals. Seguidament va arri-
bar la segona medalla pel CNI 
en aquests campionats, a càr-
rec de Diego Perdomo, que es 
va proclamar sots-campió de 
Catalunya en els 200 esque-
na, amb un gran registre de 
2’16’’17’’ i aconseguint també 
la marca mínima per partici-
par en els campionats d’Es-
panya. Finalment la segona 
jornada es va tancar amb la 
prova de relleus, el 4x100 
lliures femení en que l’equip 
igualadí format per Martina 
Oliva, Itziar Valenzuela, Noa 
Otero i Jéssica Rodriguez van 
aconseguir finalitzar en una 

meritòria 13a posició.
En la tercera i última jorna-
da de diumenge, el primer en 
participar va ser Diego Per-
domo, que es quedava a prop 
del podi en la prova dels 100 
esquena amb un temps de 
1’04’’27, novament una gran 
marca que també li permetrà 
participar als campionats es-
tatals en aquesta prova. Men-
tre que el relleu femení del 
CNI en la prova dels 4x100 
estils, amb un  equip format 
per Jéssica Rodriguez, Itziar 
Valenzuela, Júlia Monclús i 
Martina Oliva completaven 
una gran actuació, quedant-se 
a les portes de situar al CNI 
entre els 10 millors clubs ca-
talans, quedant finalment en 
12a posició amb un temps de 
5’08’’49. A la sessió de tarda 
i per finalitzar aquests 3 dies 
intensos de competició, Itzi-
ar Valenzuela debutava per 
primer cop nedant la prova 
dels 400 estils, finalitzant en 
10a posició amb un temps de 
5’59’’00, mentre que Jéssica 
Rodríguez feia una gran actu-
ació en aquesta mateixa pro-
va aconseguint la 14a posició 
de l’any 2006 amb una marca 
de 5’51’’99’’. Diego Perdomo 
tancava la seva participació 
en aquests campionats ne-
dant els 100 papallona, on va 
aconseguir la 8a posició amb 
un gran registre de 1’06’’30, 
mentre que la participació 
igualadina finalitzava amb 
la última prova dels campio-
nats, els relleus femenins dels 
4x100,75,50 i 25 metres, en 
que l’equip format per Júlia 
Monclús, Noa Otero, Itziar 
Valenzuela i Jéssica Rodrí-
guez col.locaven al CNI en la 
28a posició.

Grans resultats del CN Igualada 
als Campionats de Catalunya 
de natació aleví

El CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA 
cerca pel centre de simulació 4D Health:

RESPONSABLE DE FORMACIÓ

Funcions:
-Dissenyar, implementar i avaluar els programes formatius amb 
simulació.
-De�nir recursos, equipaments i materials clínics i de simulació per 
les formacions.
-Coordinar l’equip de col·laboradors externs.
-Col·laborar en tasques comercials i en la realització del pla de 
vendes.

Es requereix:
-Grau en àmbit de les ciències de la salut.
-Es valorarà haver realitzat un màster en metodologia de l’ensenya-
ment en simulació.
-Coneixements a nivell nadiu de català i castellà.
-Coneixements d’anglès preferentment a nivell de B2.
-Experiència mínima de 5 anys en l’àmbit clínic (assistència en 
unitats hospitalàries o altres dispositius de salut) i experiència en 
l’àmbit de la simulació.

S’ofereix:
-Contracte inicial de 6 mesos amb convocatòria de plaça posterior.
-Jornada completa o parcial (negociable amb cada candidat/a).
-Retribució negociable.

Les persones interessades poden enviar el seu CV �ns el dia 
4 de març a mclemente@cssi.cat
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L’Handbol Igualada 
aconsegueix la victòria 
contra un rival directe

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Seran tretze setmanes en 
les què l’igualadí David 
Bosch serà el presen-

tador del nou programa de 
TV3 que s’emetrà cada di-
lluns a partir del proper dia 
18, després del Telenotícies 
del vespre, o sigui en horari 
de màxima audiència.
Tindrà una durada de 3’ i 
s’anomena Autoteràpia, en el 
què l’objectiu serà que cada 
conductor es faci un autoa-
nàlisi i pensar en que es pot 
millorar i oblidar-se en el que 
poden millorar la resta de 
conductors.
Serà un programa de consci-
enciar per tal de ser un bon 
conductor, doncs ningú vol 
tenir cap accident de trànsit, 
tenint en compte si les pres-
sions dels pneumàtics estan 
en òptimes condicions, si es 
porta el cinturó ben posat, 
si la distància de seguretat és 
la correcte i per això és fona-
mental que cada conductor es 
faci un autoanàlisi.
Seran 13 programes amb 

tretze consells de conducció, 
com per exemple, l’estat dels 
intermitents, posició de con-
ducció, com sortir del cotxe 
si s’ha patit un accident i el 
cotxe ha bolcat, etc.
La majoria dels programa es-
tan enregistrats a FAST Parc-
motor, ja que el David Bosch 
n’és el seu director tècnic.
Tot un honor a l’Anoia po-
der comptar amb aquest gran 
professional i millor perso-
na com és David Bosch. Si 
ja com a pilot va aconseguir 

A partir de dilluns, David Bosch 
presentarà el programa Autoteràpia a 
TV3, després del Telenotícies Vespre

fenomenals gestes, Bosch està 
triomfant professionalment 
com ara aquest Autoteràpìa,  i 
com també ho ha fet i fa en els 
programes televisius de Km0, 
Tot Motor, Motor a Fons, així 
com en aquesta altre primícia 
que us explica La Veu: David 
Bosch, una vegada comenci la 
temporada de F1, els dimarts 
després de cada Gran Premi 
en el programa de Movistar 
F1, serà comentarista junta-
ment amb Lobato, de la Rosa 
i Cucurella. 

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.

HANDBOL / LA VEU 

Partit important el ju-
gat el passat dissabte 
per l’Handbol Igualada 

a Les Comes contra un rival 
directe com és l’A.E. Aula de 
Barcelona. Era important 
guanyar aquest encontre, ja 
que es trobaven tots dos con-
junts molt igualats en la clas-
sificació i guanyar era neces-
sari pels dos equips.
La primera part va ser molt 
igualada encara que la inici-
ativa la va portar sempre el 
conjunt igualadí. El marcador 
sempre va estar en un frec a 
frec, les defenses d’ambdós 
van estar a l’altura i era com-
plicat deixar enrere al rival, 
acabant la primera part amb 
un empat a 15 gols que dei-
xava molta feina per la se-
gona part. Al començament 
d’aquesta segona part l’equip 
anoienc va sortir molt fort i 
va aconseguir distanciar-se 
els primers 5 minuts amb 
quatre gols (20 a 16) del AE 
Aula, amb una defensa i por-
teria molt forta que no dei-
xaven passar als atacants del 
contrari. Aquestes diferènci-

es es van anar mantenint la 
resta del partit fins als últims 
minuts en què l’Igualada va 
abaixar una mica la guàrdia i 
l’AE Aula va aconseguir acos-
tar-se, però el partit va acabar 
amb un 35 a 33 merescut pel 
conjunt Igualadí que va do-
minar pràcticament el joc du-
rant tot el partit.
Bon joc del conjunt igualadí 
que va aconseguir una victò-
ria important i necessària per 
a la seva classificació a la lliga. 
El pròxim partit serà aquest 
dissabte a les 7 de la tarda 
contra l’Handbol Martorell, a 
Les Comes.

Fitxa tècnica
Entrenador: Pol Cantero
Ajudant: Hilari Canales
Porteria : Carles Serra (13 
aturades), Eric Plaza (4 atu-
rades)
Pista: Oscar Visa (5), Max 
Segura (2), Esteban Lezama, 
David Cubí, Arnau Capitán 
(2),
Josep Lluis Álvarez, Àlex Ma-
ruri (1), David Diaz (14), Jor-
di Grado(3), Marc Vilches,
Pere Sendra (6), Roger Calza-
da (3).
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
passat ha estat mogut 
per l’Igualada Club 

Gimnàstic Aula, dissabte va 
tenir lloc la primera compe-
tició oficial de  la temporada, 
que va ser la 1a Fase Copa 
Catalana Nivell VII que va te-
nir lloc a Blanes. El club igua-
ladí va participar amb  deu de 
les seves gimnastes, les quals 
van defensar els seus exercicis 
amb elegància i bona tècnica. 
L’equip tècnic està satisfet, 
a pesar d’haver tingut peti-
tes errades, esperen obtenir 

millors resultats a la propera 
fase. Cal destacar la boníssi-
ma 5a posició de Gina Cas-
telltort en la categoria Aleví, 
Arlet Oliva va aconseguir una 
11a posició també en catego-
ria Aleví i Dana Pijoan una 
bona 10ª posició en categoria 
cadet. El club igualadí felicita 
a totes les gimnastes i les ani-
ma  a seguir treballant per a la 
pròxima fase.
El diumenge es van desplaçar 
a Sant Feliu de Llobregat, on 
va tenir lloc el XIV Trofeu 
Ciutat de les Roses. El trofeu 
es dividir en dos parts; torn 
de matí per les gimnastes fe-

derades i el torn de tarda per 
gimnastes escolars. Les gim-
nastes participants van tenir 
bons resultats. Pel club igua-
ladí destaca la 3a posició de 
Sheila García, Marc Salvador 
va aconseguir una primera 
posició en cèrcol i 2a posi-
ció en maces en la catego-
ria pre-júnior VIII  Masculí, 
Paula Sallent una 4a posició 
i Anna Casado 8a.L’Igualada 
Club Gimnàstic Aula felicita 
a totes les participants.
Aquest cap de setmana el club 
igualadí es desplaçarà a Tor-
redembarra per participar al 
IV Trofeu Inter clubs rítmica 

Cap de setmana intens per l’Igualada Club Gimnàstic Aula

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat cap de setmana 
es va celebrar la prime-
ra fase de la Copa Ca-

talana de gimnàstica artística 
femenina, per les categories 
de Base 4, 5 i 6 a Els Hosta-
lets de Balenyà. L’Anoia Club 
Gimnàstic, va participar-hi 
amb la gimnasta, Martina 

Quilez Florensa, en la cate-
goria de Base 5 mitjanes. La 
gimnasta igualadina va com-
petir amb molt bons exercicis 
en els aparells de salt, asimè-
triques, barra d’equilibri i ter-
ra, en la què va ser la seva pri-
mera competició en aquesta 
categoria. Felicitats a la gim-
nasta i a la seva entrenadora, 
Juliana Botelho.

Marina Quilez 
competeix a la Copa 
CatalanaGIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest passat dissab-
te, 9 de febrer, es va 
celebrar a Blanes la 1 

fase Copa Catalana, individu-
al base de gimnàstica rítmica.
Participaren quatre gimnastes 
del Club Gimnàstica Ballerina 
en diferents categories. Totes 
elles van emprendre aquesta 
primera competició federativa 
amb molta il·lusió, nervis i en-
tusiasme. El nivell i el nombre 
de gimnastes era molt alt i era 
la participació anterior al prò-
xim classificatori per Espanya, 
el diumenge dia 24.
Totes van realitzar uns grans 
exercicis, amb actitud, expres-
sió i molt bona tècnica. Carlo-
ta Zamora i Gisela Ramírez, en 
categoria infantil amb maces, 
competiren amb 45 gimnastes 
i assoliren la sisena i dotzena 
posició respectivament. I en 
categoria juvenil amb cinta, 
Sandra Domínguez i Paula 
Mensa es feien amb la vintena 

i vuitena posició davant de 75 
gimnastes que competien en 
la mateixa categoria.
El diumenge, 10 de febrer, va 
ser el torn de les gimnastes 
a nivell escolar, al Trofeu de 
Roses, que es celebrava a St. 
Feliu de Llobregat. Totes elles, 
amb la petita trajectòria que 
porten en la gimnàstica van 
afrontar la competició amb 
molta força i il·lusió, tot i els 
nervis que comporta per a 
elles sent de les primeres par-
ticipacions per a cadascuna.
Les participants van ser: 

Claudia Pérez, Abril Quinta-
na i Carlota Ranchal, en cate-
goria prebenjamí B, aconse-
guiren la primera, cinquena i 
sisena posició. Vera Márquez, 
benjamí B, Martina Quinta-
na, infantil A, es col·locaven 
entre les quinze primeres. I 
per finalitzar, Laura Batalla, 
infantil B, aconseguí la sisena 
posició.
A totes les gimnastes i equip 
tècnic donar la enhorabona, 
animar a seguir treballant 
perquè totes puguin gaudir 
d´aquest gran esport.

Torredembarra.
El club està satisfet dels resul-
tats obtinguts fins ara, cal mi-

llorar i seguir treballant per 
assolir tots els reptes plante-
jats a principi de temporada.

Gran competició del CG Ballerina a la 
1a fase de la copa Catalana
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ATLETISME / LA VEU 

Cinc atletes del 
C.A.Igualada Petromi-
ralles, van participar 

dissabte i diumenge passats 
al 34è Campionat d’Espanya 
Sub-23 en Pista Coberta de 
Salamanca, entre els atletes es-
tatals capdavanters nascuts els 
anys 1997-1998-1999. Els atle-
tes anoiencs assoliren 2 meda-
lles, 1 d’Argent i 1 de Bronze 
i 3 posicions de finalista, amb 
una brillant actuació global, i 
preparant alguns la seva par-
ticipació al Camp. d’Espanya 
Absolut del proper cap de set-
mana a Antequera.
Van sobresortir el sots campi-
onat d’Espanya Promesa asso-
lit per Nora Taher en el Triple 
Salt, amb 12,87 m. i el Bronze 
en els 1.500 m.ll. masc. asso-
lit per Guillem Carner, amb 
3’56”01, després d’entrar 2n 

en la s/f. corresponent, amb 
3’59”82. Nora Taher era tam-
bé 4a en el salt de llargada, 
amb un millor intent de 5,76 
m. Naima Ait Alibou era 5a a 
la final dels 1.500 m.ll., amb 
4’42”29, després d’imposar-se 
en la 1a s/f., dissabte, amb 
4’42”25. Abdelhakim Hamid 
era 7è a la final dels 3.000 

m.ll., amb 8’46”19, assolint 
també plaça de finalista.
Anna Asensi era 5a en la seva 
s/f. dels 60 m.ll. amb 7”90, as-
solint un “crono” de 7”96 en la 
s/ classificatòria inicial, i tenia 
l’infortuni de ser desqualifi-
cada en la sèrie classif. cor-
responent dels 200 m.ll. (art. 
163.3a).

Dos atletes del CAI s’emporten medalles 
al Campionat d’Espanya Indoor Sub-23

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge passat, la 
vila tarragonina del 
Vendrell acollia als 

participants al 87è Campionat 
d’Espanya de Marxa Atl. en 
ruta individual i per Federaci-
ons, per a les diferents catego-
ries.
Hi van participar els marxa-
dors del C.A. Igualada Petro-
miralles/Jocnet Laura Gimé-

nez, 27ª en els 10 Km. marxa 
Sub-18 fem. amb 1h. 01m. 08 
seg. i el Veterà Rubén Piñol, 
11è absolut al Campionat esta-
tal dels 50 Km. marxa, amb 5h. 
00 m. 40 seg. amb una destaca-
da actuació global.  
Els guanyadors absoluts dels 50 
Km. marxa foren Marc Tur (P. 
Sta. Eulàlia) i Raquel González  
- F.C. Barcelona - que amb 4h. 
11m. 01 seg. assolia un nou Rè-
cord d’Espanya de la distància.

Dos marxadors del CAI, 
al Campionat d’Espanya 
de Marxa en Ruta 

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del  C.A. Iguala-
da Petromiralles Marc 
Sánchez, va assolir un 

gran 3r lloc en la  prova del 
Salt d’Alçada masc. correspo-
nent al Meeting Internacional 
d’Atletisme de Catalunya, que 
amb organització de la FCA es 
va dur a terme el dimecres 6 de 
febrer a Sabadell.  
Marc Sánchez era 3r en el salt 
d’alçada masc. amb 2,14 m., 
primer atleta estatal, en la pro-
va dominada per Luis Castro 
- Puerto Rico - seguit del vene-
çolà Eure Yañez. 
Van sobresortir la quarta mi-

llor marca mundial indoor de 
sempre en els 1.500 m.ll. fem. 
amb 3’59”08, assolida per l’etí-
op  Genzebe Dibaba, i el rècord 

de Catalunya d’Esther Guerre-
ro (New Balance) en els 800 
m.ll. amb 2’01”46, entre altres 
grans actuacions  i registres.

Marc Sánchez (CAI), 3r en salt 
d’alçada al Meeting Internacional 
de Catalunya en pista coberta

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles Theo 
Ruiz, va assolir la me-

dalla de Bronze al Campionat 
de Catalunya Junior (Sub-20) 
en Pista Coberta, de diumen-
ge passat a Sabadell.
Hi participaren 4 atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles, 
assolint 1 medalla de Bronze 
i diversos llocs de finalista en 
les proves respectives.

Sobresortiren les actuacions 
de Theo Ruiz, 3er i Bronze en 
Triple Salt amb 12,29 m., i 6è 
en salt de perxa, amb 4,30 m.
Marina Suria era 5ª en els 
1.500 m.ll., amb  5’14”03, i  
Oriol Castells era 8è a la fi-
nal dels  200 m.ll.  amb 23”02, 
amb 22”98 en s/f., i participava 
també en els 60 m.ll., entrant 
4t. amb  7”31, no accedint a 
la final corresponent.  Sergi 
Santamaria era 9è en els 1.500 
m.ll. masc., amb 4’18”62.

Theo Ruiz (CAI), bronze 
en Triple Salt al Camp.
de  Catalunya Sub-20 

ATLETISME / LA VEU 

Diumenge, es va dur a terme la 
29a edició de la E-Dreams Mit-
ja Marató de Barcelona, sobre 
els 21.097 m. habituals, i que 
va comptar amb la participació 
d’uns 17.000 corredors, entre 
ells destacats atletes del fons ca-
talà i internacional.  
Es van imposar Erik Kiptanui 
(Kenya) amb 1h. 01m. 04 seg. i 
Roza Dereje (Etiòpia) amb 1h. 
06m. 01 seg.
Hi participaren un total de 20 
atletes, triatletes del CAI Triatló 

i membres del CAI Popular,  del 
C.A. Igualada Petromiralles, so-
bresortint la 378ª posició d’An-
tonio Martinez - 4t en categ. 
M-50 - amb 1h.17 m. 24 segons.
Aquests foren els registres i or-
dre d’arribada dels corredors 
del CAI Petromiralles partici-
pants:
378è- Antonio Martinez - 
1:17:24
623è - Rafael Laguna - 1:20:14
774è - Carles Riba - 1:22:35
980è - Carles Grifé - 1:23:47
1355è - Iván Valiente - 1:26:27
1591è - Jordi José B. - 1:28:07

1759è - Jordi Domènech
1631è - Jordi Moreno - 1:28:24
2609è - David Armengol - 
1:33:19
3007è - Ritxi Segura - 1:34:42
Francina González - 1:35:01
Toni Martinez - 1:36:53
7440è - Jaume Farrés - 1:50:53
7513è - Noel Moreno - 1:56:34
10011è - Jordi Riba - 2:04:28
14745ª - Georgina Franquesa - 
2:15:26
14747ª - Maite Martí - 2:15:25
14748ª - Antonia Esteller - 
2:15:25
15596ª - Dolors Prat - 2:32:23

Atletes del  CAI Petromiralles a la Mitja Marató de Barcelona
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Dissabte passat es van 
dur a terme a Saba-
dell la fase classifica-

tòria del Campionat de Cata-
lunya de Relleus de les categ.  
Sub-14 i Sub-16, i també les 
classif. i Finals en categ. Sub-
18, en Pista Coberta.
Hi prengueren part 5 equips 
del C.A. Igualada Petromi-
ralles/Jocnet, amb una molt 
destacada actuació global.
Va sobresortir l’actuació 
de les Sub-18 fem. de 4 x 
400 m., 5es. a la final amb 
l’equip format per Marcel·la 

Solé - Mariona Rodríguez 
- Berta López i Júlia Solé, 
amb 4’15”72, i 3es a la s/f. 
corresponent amb 4’17”90.   
En categ. Sub-14 fem. de 4 x 
200 m., eren 2es. de la 8as/f. 
l’equip format per Mar Buc-
haca - Aya Boulbayem - 
Alba Cerro i Carlota Mollà, 
classificant-se per a la final 
amb 1’55”20, 2n millor re-
gistre global.  
En categ. Sub-16 fem. de 4 
x 300 m. eren 1eres. de la 
3a s/f.  l’equip format per 
Carla Bisbal - Andrea Gil - 
Francina Massagué i Judit 
Navarro, classificant-se  per 

a la final amb 2’57”59, 3r 
millor registre global.  
En categ. Sub-14 masc. de 
4 x 200 m., eren 3ers de la 
1a s/f. l’equip format per 
Rubén Sánchez - Jan Tar-
ga - Marc Sendra i Hamza 
Zeroual, amb 1’56”64, el 
que no els donava l’accés a 
la final.  
Els masc. Sub-18 del CAI 
eren 4ts de la 3ª s/f. de 4 x 
400 m., amb l’equip format 
per Eduard Guzmán - Adrià 
Cambero - David Muñoz i 
Gerard Farré amb  3’39”16, 
el que no els donava el passi 
a la final.

L’equip Sub-18 fem. del CAI, 5è  al 
Campionat de Catalunya de Relleus

ATLETISME / LA VEU 

Els 2 atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles 
van assolir un total 

de 3 podis diumenge pas-
sat, en la seva participació al 
2n Campionat de Catalunya 
Màster de Llançaments d’Hi-
vern disputat a les pistes de 
Sta. Coloma de Gramenet. 

El debutant amb el CAI Ja-
vier García, era campió de 
Catalunya M-40 en el Mar-
tell, amb un millor intent de 
38,50 m.
Josep Mª Lagunas era sots 
campió en martell pesat 
M-40, amb 9,62 m.,  i 3er i 
Bronze M-40 en Disc,  amb 
34,98 m.

Tres podis pel CAI al 
Camp. de Catalunya 
Màster de Llançaments

ATLETISME / LA VEU 

Èxit de participació a la 
cursa solidària de l’AE-
CC-Catalunya contra el 

Càncer de Barcelona celebrada 
a Igualada, amb més de 1.000 
participants que van creuar la 
meta contra aquesta malaltia.
Una prova amb una distància 
de 5 km que els anoiencs van 
realitzar corrents i caminant 
pel Circuit Inclusiu d’igualada i 
sortida a l’Estadi Atlètic Muni-
cipal. Tots els diners recaptats 
es destinaran a finançar pro-
jectes de recerca oncològica i 
a ajudes directes als malalts i a 
les seves famílies.
L’activitat va comptar amb 3 
guanyadors a la categoria mas-
culina: Josep Martínez amb 18’ 
37’’; Nicolás Sánchez amb 18’ 
40’’ i Albert Solé, amb 18’ 52’’. 
Les tres primeres classificades 
femenines van ser Yveth Ca-

mus amb 23’ 16’’, Aina Eberlé 
amb 24’ 47’’ i Gemma Mir amb 
26’ 26’’.  Els premis van ser en-
tregats per la consellera de Sa-
lut, Alba Vergés.
Els participants, a més de gau-
dir d’un sorteig amb magnífics 
premis, un bon esmorzar, ser-
vei de fisioteràpia i d’una Màs-
ter Class de Zumba.
La cursa va ser possible grà-
cies al patrocini de Calaf 
Grup, M Piqué, Finques Ba-
dia, La Renda Urbana, Servi-
simó, Silvia Giralt, Sofamel; 
i a la col·laboració de l’Ajun-
tament d’Igualada, l’Esport 
Igualada, Igualada 2019, Sa-
nitat i Salut Pública d’Igua-
lada, gimnàs Calfont, Club 
Atlètic d’Igualada, Consum, 
Forn de Jorba, Forn de pa i 
pastes Jaume i Vincenç, Ges-
sami, Targarona, La Veu de 
l’Anoia i la Unió Empresarial 
de l’Anoia.

Més de 1.000 inscrits a la 
II Cursa AECC Anoia en 
Marxa Contra el Càncer

ESPELEOLOGIA  / LA VEU 

L’Espeleo Grup Anoia, 
Egan, enguany com-
pleix 30 anys d’existència 

i aquest passat diumenge 10 
de febrer es va commemorar 
aquest esdeveniment amb una 
sortida oberta a tothom a les 
coves de la Febró (Baix Camp).
Més d’una setantena de perso-
nes entre adults, infants i joves 
van participar d’aquesta jorna-
da tan particular, en especial 
pels nens i nenes i també per 
qui mai abans havia practi-
cat l’espeleologia. Així doncs, 
malgrat el temps hivernal i 
la distància que separa Igua-
lada de la Serra de la Mussa-
ra, la convocatòria va ser un 

èxit. L’impressionant esquer-
da oberta a la cinglera, d’uns 
300 m de llargada i uns 30 de 
fondària, s’ho val. Dins la cova 
principal, s’hi va organitzar 
un circuit per les gateres i, ja 
a l’exterior, una via ferrata. A 
més, va haver-hi coca i mos-
catell, cava pel brindis dels 
30 anys i gominoles pels més 

menuts. Tampoc va faltar una 
explicació molt amena de la 
geologia i morfologia de la 
zona per part d’un membre de 
l’Egan.
La propera cita és una sortida 
de descoberta de l’espeleologia 
el proper 10 de març. Per més 
informació, veure’n la publici-
tat al blog de l’Egan.

Egan fa una sortida les Coves de la Febró
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La cantant Anna Roig i 
el compositor capella-
dí Àlex Cassanyes pre-

senten el seu nou espectacle 
La tendresse. Hommage aux 
belles chansons aquest dis-
sabte, 16 de febrer, a les 21h 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada. Un espectacle 
que forma part del Cicle Es-
cena Sonora i que ha exhau-
rit totes les entrades en les 
seves presentacions anteriors 
a Vilafranca del Penedès i a 
Vilanova i la Geltrú.
Amb catorze músics, un 
director arranjador i una 
intèrpret sobre l’escenari, 
l’espectacle suposa la unió 
entre les cançons franceses 
que més li agraden a l’Anna 
Roig i les composicions ex-
quisides i curoses de l’Àlex 
Cassanyes. Peces de Jacques 
Brel, Claude Nougaro, Serge 
Gainsbourg, Barbara i altres 
autors que, en descobrir-les i 
enamorar-se’n, l’Anna havia 
anat guardant en un calaix 
esperant poder-les cantar 
algun dia. Casualment, to-
tes amb algun punt d’aquesta 
tan necessària tendresa de la 
que sovint sembla que esti-
gui mancada el món.

Arranjaments amb l’equili-
bri just entre potència i dol-
çor, com la tendresa. Plens 
de matisos, com la tendresa. 
Perfectes per gaudir encara 

més d’aquestes cançons, amb 
una nova sonoritat que els 
ret un grat homenatge, tant 
per l’exquisidesa en l’escrip-
tura de l’acompanyament 

Anna Roig i Àlex Cassanyes Big Band 
Project presenten a Igualada “La tendresse. 
Hommage aux belles chansons”
La intèrpret torna als escenaris, després de dos anys i mig, amb un espectacle de gran format que ret homenatge 
a la Cançó Francesa

musical com per la delica-
desa dels músics en la seva 
interpretació.
Les entrades es poden ad-
quirir anticipadament, al 
preu de 20 euros, al Punt de 
Difusió Cultural i Turística 
d’Igualada, situada al c/ Gar-
cia Fossas, 2, de dimarts a di-
vendres de 18:30 a 20:30h i el 
dissabte d’11 a 14h. També al 
web www.ticketea.com i, des 
d’una hora abans del con-
cert, a la taquilla del Passatge 
Vives. El mateix dia tindran 
un preu de 22 euros. Els so-
cis d’Òmnium i els Amics del 
Teatre de l’Aurora les poden 
adquirir per 17 euros i els 
alumnes de les escoles de 
música per 10 euros.

Cicle Escena Sonora
Amb aquest concert comen-
ça la segona part del Cicle Es-

cena Sonora a Igualada, que 
ja va tenir una primera part 
la passada tardor. La pro-
posta la promou l’empresa 
de gestió cultural i comuni-
cació El Gest i compta amb 
el patrocini de Moritz, amb 
la col·laboració d’Òmnium 
Anoia i les escoles de músi-
ca d’Igualada i amb el suport 
del departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament, 
el Teatre de l’Aurora, el Pro-
grama.cat del departament 
de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i l’Oficina de 
Difusió Artística (ODA) de 
la Diputació de Barcelona.
El següent concert del ci-
cle serà el diumenge, 3 de 
març, al Teatre de l’Aurora, 
amb la banda Ljubliana & 
the Seawolf presentant el seu 
darrer treball, Libra. Poste-
riorment, Quimi Portet serà 
un dels grans protagonistes 
del cicle, actuant el dissab-
te, 16 de març, novament al 
Teatre Municipal l’Ateneu. I 
per tancar aquest calenda-
ri el diumenge, 14 d’abril al 
Teatre de l’Aurora, la can-
tant Celeste Alías presentarà 
l’espectacle Tot sembla tan 
senzill. Homenatge a Mont-
serrat Abelló juntament amb 
Santi Careta i Sònia Moya.

l’espectacle suposa la 
unió entre les cançons 

franceses que més li 
agraden a l’Anna Roig i 
les composicions exqui-
sides i curoses del cape-
lladí Àlex Cassanyes.

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

cultura
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Després d’un llarg si-
lenci, l’esperada tor-
nada d’Anna Roig 

als escenaris arriba a Iguala-
da. Amb els darrers concerts 
d’Un pas i una neu i un pas, 
d’Anna Roig i L’ombre de ton 
chien, la cantant i compo-
sitora va obrir un parèntesi 
que va trencar, ara fa un any, 
per portar als escenaris, de la 
mà del compositor capelladí 
Àlex Cassanyes i la seva Big 
Band, l’espectacle “La Ten-
dresse. Hommage aux belles 
chansons”, un exquisit tribut 
a la cançó francesa, amb te-
mes de Jacques Brel, Claude 
Nougaro, Serge Gains-bourg, 
Barbara, entre altres. L’espec-
tacle, que es va estrenar a Vi-
lafranca del Penedès el passat 
3 de febrer amb les entrades 
exhaurides, ha passat per 
Vilanova i la Geltrú aquest 
passat cap de setmana amb 
un nou èxit de públic. Ara, el 
podrem veure aquest dissabte 
16 de febrer, a les 21h, al Te-
atre Municipal l’Ateneu, per 
obrir el Cicle Escena Sonora 
d’aquest hivern. Parlem amb 
l’Anna Roig sobre aquest nou 
espectacle fet a quatre mans 
amb l’Àlex Cassanyes, sobre 
la cançó francesa i sobre la 
tendresa.

La Tendresse neix d’una tro-
bada, casual, amb el músic 
capelladí Àlex Cassanyes i 
la seva música. Com va anar 
aquest encontre?
Fa dos anys vaig anar a un 
concert de l’Àlex, amb la seva 
big band, a l’Auditori de Vi-
lafranca. Hi vaig anar per-
què coneixia alguns músics 
de la banda, però a ell no el 
coneixia, tampoc coneixia la 
seva música. No sabia què hi 
escoltaria ni què em trobaria. 
I va ser una gran sorpresa. 
La música de l’Àlex és molt 
original i particular. Em va 
sorprendre molt. La seva mú-
sica és molt rica en matisos 
i dinàmiques, juga amb les 
dissonàncies. La seva música 
em va arribar molt endins. 
La trobada amb la música de 
l’Àlex va ser una experiència 
vital i reconciliadora amb la 
música i amb l’escena. Va ser 
un bany de sons curatiu.

Què et va provocar aquestes 
sensacions?
Estava en una època en què 

no sabia cap on tirar, musi-
calment, i fins i tot me n’ha-
via apartat bastant, de la mú-
sica i de l’escena. La música 
de l’Àlex em va remoure, vaig 
tornar a sentir la música dins 
meu, vaig tornar a sentir ga-
nes de fer música. Va ser com 
una revelació.

Va ser la guspira per llençar-
te en aquest nou projecte?
Vaig escriure un mail a l’Àlex 
dient-li que la seva música 
m’havia agradat molt, que 
m’havia emocionat molt, 
m’havia arribat molt endins 
i m’havia fet reflexionar so-
bre per què els músics pugem 
als escenaris, sobre la nostra 
missió.

Per què puja als escenaris, 
l’Anna Roig?
Una cosa que podem fer els 
músics als escenaris, uns 
músics que estem de pas en 
aquest lloc que és la vida, és 
un regal: compartir emoci-
ons, transmetre amor, bellesa, 
tendresa…

Com vau començar a idear 
l’espectacle La Tendresse?
Al cap d’un any li vaig propo-
sar a l’Àlex fer un espectacle 
conjunt; jo triaria cançons 
franceses que fa temps que 
tinc pendents de cantar, desa-
des en un calaix, i ell faria els 
arranjaments. Un espectacle 
en què jo estaria acompa-
nyada per aquesta banda de 
músics de l’Àlex, que alguns 
són amics meus. M’imagina-
va un espectacle amb el qual 
podríem gaudir tots moltís-
sim. Hem estat un any tre-
ballant-hi i tot just l’acabem 
d’estrenar amb molt bona 
acollida i uns comentaris 
molt bonics.

Com l’heu cuinat? Amb 
molta cura i tendresa?
Amb l’Àlex coincidim en el 
fet que amb les nostres obres 
artístiques volem transmetre 
més coses més enllà del que 
és estrictament musical. Ens 

agrada cuidar molt les coses, 
escoltar-nos molt a nosaltres 
mateixos, pensant molt en els 
que ho escoltaran, fent que 
sigui com un regal per a ells. 
Primer vam triar les cançons, 
i un  cop escollit el reperto-
ri, l’Àlex es va posar a fer els 
arranjaments, hi va estar set 
mesos “a tope”. 

Per què vau escollir La Ten-
dresse com a títol de l’espec-
tacle?
Teníem les cançons però no 
teníem el nom de l’especta-
cle. Hi havia dues cançons 
que es deien La Tendresse 
i vèiem que aquest senti-
ment era global, que totes 
les cançons triades tenien 
el seu punt de tendresa. 
En aquell moment no em 
venia gens de gust fer can-
çons més agressives. Bus-
cava això, tendresa. Tot ens 
portava a posar el títol La 
Tendresse i vam posar com 
a subtítol Hommage aux be-
lles chansons, en català Ho-
menatge a les belles cançons, 
un homenatge a les cançons 
boniques que m’han fet vi-
brar i que he volgut portar 
a l’escenari.

Es tracta, doncs, d’un doble 
tribut. Per una banda, un 
homenatge a les cançons bo-
niques i, d’altra banda, a la 
tendresa.
Amb aquest espectacle, te-
nim tres objectius. El primer, 
fer música, i passar-nos-ho 
bé fent música. L’altre, fer 
un homenatge a aquestes 
cançons boniques, que estan 
molt ben escrites i que en al-
gun moment de la vida m’han 
arribat molt endins i m’han 
fet despertar les ganes d’es-
criure i interpretar cançons. 
I el tercer objectiu era trans-
metre aquesta tendresa, que 
és molt necessària avui en 

Anna Roig: “A l’escenari, els músics hem de compartir 
emocions, transmetre amor, bellesa, tendresa”

Després de quatre anys d’estada a França, on es va impreg-
nar de l’obra dels grans chansonniers, l’Anna Roig torna a 
Catalunya on va crear el grup L’ombre der ton chien, amb 
el qual va interpretar versions de cançons franceses. Tres 
anys després, el grup va fer un pas endavant i va passar a 
dir-se Anna Roig i L’ombre de ton chien, per fer cançons 
escrites per l’Anna. El 2009 van treure un disc homònim, 
amb el qual es van guanyar el reconeixement del públic 
i la crítica, un èxit que es va consolidar dos anys després 
amb el disc Bigoti Vermell, i amb el tercer, Un pas i neu i 
un pas, l’any 2014. Després d’aquest parèntesi, l’Anna Roig 
ha tornat a l’escena musical amb aquest homenatge a les 
cançons boniques franceses que la van enamorar.

dia en aquest món, on tot es 
compra, on hi ha tanta com-
petitivitat, tantes exigències, 
on hi ha valors com la ten-
dresa, que sembla que sigui 
poca cosa però que penso que 
és al contrari, que és una gran 
cosa, que si recuperem aques-
ta proximitat amb els altres, 
serem més humans, i recu-
perant la humanitat tot anirà 
molt millor. He tret aquestes 
cançons boniques del calaix 
on les tenia guardades espe-
rant poder-les cantar algun 
dia. Unes cançons que tenen 
un punt en comú, aquesta 
tendresa tan necessària al 
nostre món.

Tenim la idea que la chanson 
és una música íntima, mini-
malista, a cau d’orella. Una 
veu i una guitarra, potser. 
Vosaltres la porteu a l’esce-
nari amb una big band, amb 
unes composicions exquisi-
des i curoses de l’Àlex Cas-
sanyes, riques amb noves 
sonoritats i matisos, amb 

equilibri entre la força i la 
dolçor, com la tendresa. Ha 
estat tot un repte interpretar 
la cançó francesa així?
Això ho explicaria millor 
l’Àlex però intentaré expli-
car el que li he sentit dir… 
La formació de big band pot 
ser molt potent, però l’Àlex 
treballa d’una manera amb 
la qual la big band també 
pot tocar fluix. L’Àlex fa pas-
sar la big band per diferents 
dinàmiques, creant molts i 
diferents matisos i ha sabut 
adaptar molt bé el que deia 
cada cançó i el que necessita-
va cada cançó.

Heu sigut fidels a les can-
çons originals? Quin marge 
heu deixat a la reformulació 
de les cançons?
Algunes cançons, l’Àlex les 
ha fet evolucionar molt, la 
versió que n’ha fet no s’as-
semblen a l’original, però 
sempre ha mantingut que la 
lletra i el caràcter de la cançó 
fossin respectats.

“La trobada amb la 
música de l’Àlex va ser 
una experiència vital i 
reconciliadora amb la 
música i amb l’escena. 

Va ser un bany 
de sons curatiu”

“He tret aquestes 
cançons boniques del 

calaix on les tenia 
guardades esperant 

poder-les cantar algun 
dia. Unes cançons que 

tenen un punt en comú, 
aquesta tendresa 
tan necessària al 

nostre món”
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El Teatre de l’Aurora en-
ceta aquest cap de set-
mana el Cicle Música 

de primera fila de la Progra-
mació Febrer/Maig 2019 amb 
Cosmos Quartet. La jove 
formació ofereix un reper-
tori centrat per dues obres 
molt influents en la música 
del segle XX. En primer lloc, 
el quartet de corda Vistes al 
Mar del compositor català 
Eduard Toldrà, considerat 
com un dels màxims expo-
nents de la música catalana 
del segle XX. A continuació, 
el Quartet núm.1 Metamorfo-
sis nocturnes del compositor 
húngar György Ligetti que 
va escriure el 1953, que con-
té un sol moviment dividit en 
disset seccions molt contras-
tants.
Cosmos Quartet està integrat 
per quatre joves músics amb 
trajectòries internacionals 
en l’àmbit solista, músic de 
cambra i orquestral, entre ells 

els capelladins Oriol i Bernat 
Prat. Tot i la seva joventut, 
el quartet ha aconseguit un 
ampli reconeixement, procla-
mant-se guanyador del Pri-
mer premi del Concurs Irene 
Steels-Wilsing Foundation a 
Heidelberg 2018 i del Primer 
premi del 13è Premi BBVA de 
Música de Cambra Montser-
rat Alavedra.

Programa
- Quartet de corda Vistes al 
Mar - E.Toldrà (1895 - 1962)
- Quartet de corda núm.1 
Methamorfosen - G.Ligeti 
(1923 - 2006)

Horari i venda d’entrades

Cosmos Quartet amb els capelladins Oriol i
Bernat Prat, aquest diumenge al Teatre de l’Aurora

El concert de Cosmos Quar-
tet tindrà lloc el diumenge 17 
de febrer a les 19 h.
Les entrades tenen un cost de 
10 € i 8 € (amb els descomptes 
habituals) es poden 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 informa-
ció a www.teatreaurora.cat.
Més informació
Per conèixer més a fons la 
programació i el sistema de 

venda i reserva de localitats 
es pot consultar la pàgina 
web www.teatreaurora.cat 
o bé seguir tota l’actualitat a 
través dels canals de facebo-
ok, twitter i instagram del te-
atre: @teatreaurora.

MÚSICA / LA VEU 

La Casa del Teatre Nu 
continua la seva pro-
gramació trimestral 

amb l’actuació de Ferran Pa-
lau aquest proper dissabte 
16 de febrer a les 20h a Sant 
Martí de Tous. Ferran Palau 
oferirà un concert que pro-
met ser molt íntim. No no-
més per la seva música, sinó 
per les dimensions i la proxi-
mitat que ofereix l’espai. Ell 
mateix deia “Em trobo bé en 
tota classe d’espais. Exteriors 
i interiors. Amb banda o sen-
se. M’agrada tot”. Membre 
del grup Anímic, de forma 
paral·lela inicià una carrera 
en solitari l’any 2011 que el 
dugué a gravar el seu pri-
mer disc firmat amb el seu 
propi nom i titulat “L’Aigua 
del Rierol”. El 2015 publica-
va el seu segon àlbum titulat 
“Santa Ferida” i completa la 
seva trilogia amb “Blanc”, el 
seu darrer treball publicat el 
2018, un àlbum que ell ma-

teix defineix com a “pop me-
tafísic”. Segons Palau, es trac-
ta d’una manera d’entendre 
el caos i “gaudir-lo” en què 
les pròpies preguntes “apor-

Ferran Palau presenta el seu últim disc “Blanc” 
a La Casa del Teatre Nu

Ferran Palau actuarà 
a Sant Martí de Tous 
dissabte 16 de febrer a 
les 20h a La Casa del 

Teatre Nu

Cosmos Quartet està 
integrat per quatre jo-
ves músics amb trajec-
tòries internacionals, 
entre ells els capella-

dins Oriol i Bernat Prat

ten la resposta”. El cantant 
de Collbató (Baix Llobregat) 
explica que busca en aquest 
nou àlbum la sonoritat de les 
paraules, la ritma i la rítmica 

però que no li interessa “ni 
parlar de res en concret ni 
ser congruent”. “Blanc” està 
directament influenciat per 
Twin Peaks, el hip hop, el 

soul, la vapor-wave i un xic 
de Julio Iglesias. Tot plegat 
passat pel seu segell clàssic, 
el de sempre, el que acom-
panya des de l’inici a Ferran 
Palau, un autor de referència 
actual dins del pop català.
Podeu veure’l en concert a La 
Casa del Teatre Nu el dissab-
te 16 de febrer a les 20h. El 
preu de l’entrada és de 12€. 
Descompte de 2€ pels amics 
de La Casa i Gent Gran de 
Tous, acumulables. Podeu 
reservar les vostres entrades 
enviant un mail a teatrenu@
teatrenu.com o bé trucant al 
677 519 625 (María). La Casa 
del Teatre Nu oferirà servei 
de bar pels assistents. Portes 
obertes a partir de les 19h.
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DANSA / LA VEU 

El proper 19 de febrer, 
l’Ateneu Cinema re-
transmetrà en directe 

des de la Royal Opera Hou-
se de Londres l’espectacle de 
dansa Don Quixot a càrrec 
del The Royal Ballet.
El relat de Cervantes de 
l’incompetent cavaller Don 
Quixot ha inspirat innom-
brables interpretacions ar-
tístiques. Marius Petipa va 
coreografiar aquest rutilant 
ballet sobre les trobades de 
l’home de la Manxa i el seu 
fidel escuder Sancho Panza. 
En el seu centre es troben 
papers virtuosístics per als 
amants Basilio i Kitri.
Carlos Acosta va triar aquest 
clàssic desenfadat per a la 
seva primera producció per 
a The Royal Ballet. La seva 
vibrant posada en escena re-
uneix tota la companyia en 
papers com els dels exube-
rants camperols, els gitanos 

apassionats i fins i tot flors 
fantàstiques.
La història segueix el pica-
resc viatge de Don Quixot 
per obrar gestes en honor 

de la seva imaginària dama 
noble, Dulcinea. Rialler, en-
cantador, divertit i emocio-
nant: El Quixot és un ballet 
tan ple d’emoció optimista 

com d’una sorprenent tècni-
ca de ballet.
Amor i amistat triomfen 
en la vibrant producció 
de Carlos Acosta d’aquest 

brillant ballet.

Títol original: Don Quixot
Estrena: 2019
Durada: 2h 45min.
País: Regne Unit
Director/a: Carlos Acosta
Música: Ludwig Minkus
Repartiment:
Ballet amb pròleg i tres actes
Coreografia : Carlos Acosta 
Música:  Ludwig Minkus   
Arranjada i orquestrada: 
Martin Yates  

Hora de l’acte, a les 20.15 h
Preu entrada: 18 € / Socis 
Ateneu: 15 €
Anticipada: 15 €  / Socis 
Ateneu: 13 €  
Les entrades ja es poden 
comprar anticipades a la ta-
quilla de l’Ateneu cinema i
online a www.ateneucine-
ma.cat   
La resta de programació de 
la temporada d’òpera i ballet 
es pot consultar a la web de 
l’Ateneu cinema. 

La nova producció de ballet ‘Don Quixot’ 
es retransmetrà en directe a l’Ateneu Cinema 

Dimarts, 19 de febrer
a les 20:15h en directe des del ROH

Música: Ludwig Minkus
Director: Carlos Acosta
Ballet amb pròleg i 3 actes
Durada: 2h 45min.

venda anticipada d’entrades: ateneucinema.cat

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

DON
QUIXOT

DON QUIXOT
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TALLER / LA VEU 

Diumenge vinent, 17 
de febrer, el Museu 
de la Pell d’Igualada i 

Comarcal de l’Anoia proposa, 
a les 12h, una nova activitat 
del seu programa Creactiva’t 
al Museu!.
En aquesta ocasió es proposa 
participar en un taller tecno-
lògic relacionat amb el Car-
nestoltes i aprendre a elaborar 
un circuit electrònic senzill 
que s’incorporarà a una màs-
cara amb LEDs que s’il·lumi-
naran. Qui ho vulgui, podrà 
lluir aquesta màscara durant 
la rua de carnaval d’enguany. 
L’activitat, gratuïta i amb afo-
rament limitat, s’adreça pre-
ferentment a infants a partir 
de 6 anys.
Programa Creactiva’t al Mu-
seu!
El programa Creactiva’t al 
Museu! Diumenges familiars 
al Museu de la Pell és l’agen-
da d’activitats culturals i lú-
diques del Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia per gaudir amb la fa-
mília i els amics.
En l’edició d’aquest any 2019, 
hi ha propostes molt varia-
des, amb tallers de fotografia, 
tecnologia, creació artística, 
grafiti i art urbà, disseny i 
tipografia, música o gastro-
nomia entre altres, per apren-

dre, jugar i imaginar entorn a 
les festes i tradicions locals, 
les exposicions temporals i 
les col·leccions del Museu. 
Aquesta iniciativa del Museu 
de la Pell, dins del Departa-

Museu de la Pell proposa aprendre a 
elaborar una màscara amb LEDs

Aquest nou taller de 
Creactiva’t al Museu! és 
gratuït, té l’aforament 

limitat i s’adreça sobre-
tot a famílies amb in-

fants a partir de 6 anys

ment de Cultura de l’Ajunta-
ment d’Igualada, compta amb 
la col·laboració de l’Antic 
Gremi de Traginers d’Igua-
lada, el Museu del Traginer. 
Col·lecció Antoni Ros, Fine-
Art, el Col·lectiu Eixarcolant, 
Dessota, Aula de Música Tra-
dicional de l’Anoia (AMTA), 
Moixiganguers d’Igualada, 
Vinseum, Museu de les Cul-
tures del Vi de Catalunya, 
Fundació Joan Brossa, Fira 
d’Igualada, l’Associació del 
Barri de la Font Vella i la Di-
putació de Barcelona.

POESIA / LA VEU 

Aquest proper dissabte, 
dia 16 de febrer, dins 
el 2n  Cicle de Poesia 

al Corraló (al Passatge Capità 
Galí) tindrà lloc el segon dels 
actes del cicle i es realitzarà 
a  l’Espai d’Art Artèria amb el 
jove poeta Roc Casagran i el 
seu llibre Direm Nosaltres pre-
sentat per Feliu Formosa, que 
és qui també l’ha prologat. Un 
llibre editat per Amsterdam 
que segons ens diu el mateix 
Feliu Formosa en el pròleg se 
situa en un primeríssim pla 
dins la nostra poesia per la 
claredat i la contundència, i 
que representa un moment 
culminant de la trajectòria po-
ètica i narrativa de Roc Casa-
gran.

Recordem que el cicle de po-
esia al Corraló és organitzat 
per Llegim…? Llibreria amb 
la col·laboració de l’espai d’art 
Artèria, d’Òmnium Cultural 
Anoia i de l’Aplec, Associa-
ció per la Llengua Catalana. 
És una activitat que parteix 
de la proposta, consell i mes-
tratge de l’insigne poeta Feliu 
Formosa resident a la nostra 
ciutat des de fa alguns anys i 
que col·labora de manera ac-
tiva amb actes relacionats amb 
la poesia, la traducció a partir 
de la seva obra i l’obra d’altres 
poetes i de joves talents. El dia 
23  presentarem el poemari de 
Sònia Moya, Càntara amb el 
qual comptarem amb Biel Bar-
nils per a la seva presentació i 
tindrà lloc a la Capelleta de la 
Mare de Déu de Montserrat. 

“Direm Nosaltres” de 
Roc Casagran, al Cicle 
de Poesia al Corraló

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 / LA VEU 

Aquest dissabte, 16 
de febrer a les 20.45 
hores, comença una 

nova edició del Festival MEB 
del Casino de Calaf. El cicle 
de concerts arriba a la seva 
tercera edició amb un calen-
dari ple d’artistes de renom 
de tot el territori. El primer 
en aparèixer a l’escenari serà 
Salva Racero, excantant de 
Lax’n’Busto, que presentarà 
el seu projecte en solitari en 
forma de maridatge musi-
cal. El sopar maridatge anirà 
a càrrec del restaurant calafí 
Ke Diví. Durant el concert, 
Racero interpretarà temes 
reconeguts com ‘Mar i cel’, 
‘Notre-Dame de París’ i ‘Els 
miserables’, així com can-
çons populars de Lax’n’Busto, 
‘Tornarem’, ‘Que boig el món’, 
entre d’altres. L’espectacle es-
tarà ple de sorpreses i estils 
musicals diferents, entre ells 
el jazz i alguns temes operís-
tics. Al mes d’abril, el cantant 

publicarà el seu primer pro-
jecte en solitari, del qual ja 
es coneix la primera cançó, 
‘Vaig’. 
La programació del Festival 
MEB s’allargarà fins al mes de 
maig. La cantant Alba Car-
mona serà la segona en pujar 
a l’escenari el 2 de març. Las 
Migas seran les següents ar-
tistes en actuar al Casino el 
16 de març. Durant el mes 
d’abril, The Sey SIsters actua-

ran el dia 6, A Grup Vocal ho 
farà el dia 20 amb ‘Octubre. 
Cançons per la Llibertat’ i fi-
nalment, el 30 d’abril actuarà 
el grup Obeses. Per acomia-
dar el cicle de concerts, Ma-
galí Sare, cantant de Quartet 
Mèlt, actuarà el 4 de maig. 
Tots els concerts començaran 
a les 20.45 hores.
Ja estan a la venda les entra-
des de tots els concerts del 
festival al portal TicTacTi-

Salva Racero enceta una nova edició del Festival 
MEB del Casino de Calaf 

quet.com. Les entrades pel 
concert de Salva Racero es 
poden comprar de manera 
anticipada aquí tictactiquet.
com. També es podran adqui-
rir a taquilla des d’una hora 
abans de l’espectacle. El preu 
del concert més el sopar ma-
ridatge és de 38 €, les places 
per a aquesta opció són limi-
tades i en queden les últimes 
unitats. El preu del concert 
sol pel públic en general és 
de 15 € i per als socis de 12 €. 
Tots els concerts del festival 
estan inclosos en el projecte 
Calaf Cultura Jove (menys 
l’entrada del Sopar Maridat-
ge de Salva Racero) 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).

TEATRE / LA VEU 

La comèdia musical La im-
portància de ser Frank, d’Os-
car Wilde, arriba el proper 
dissabte dia 23 de febrer, a 
les 9 del vespre, al Teatre 
Municipal l’Ateneu. L’obra 
està dirigida per David Sel-
vas, amb Cristina Genebat, 
que en signa la versió tradu-
ïda. Una història d’embolics, 
amor i enginy en un muntat-
ge amb cançons originals de 
Paula Jornet i coreografia de 
Pere Faura. Els intèrprets són 
Laura Conejero, Miki Espar-
bé, Mia Esteve, Paula Jornet, 
Paula Malia, Norbert Mar-
tínez i David Verdaguer.
Els joves de fins a 25 anys 
podran comprar les entrades 
anticipadament al preu boni-
ficat de 5 €.  Des de dimarts 
dia 19 de febrer, a la taquilla 
del carrer Garcia Fossas, 2 i el 
mateix dia de la funció, una 
hora abans, a la taquilla del 
teatre, al passatge Vives.

“La importància de 
ser Frank” d’Òscar 
Wilde per als joves 
a 5 €

La importància 
de ser Frank
La Brutal i Teatre Nacional 
de Catalunya 

Dissabte 23 de febrer de 2019
a les 21 h    

Teatre Municipal l’Ateneu

Preu: 20,18 i 15 €

Si ets subscriptor 
de la Veu 

gaudeix d’un 
20% dte. en la 

compra 
de la teva 
entrada 

ensenyant el 
carnet 

de subscriptor
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La màgia de Beethoven 
arriba a la Biblioteca 
de la mà del Palau de la 

Música, en una nova propos-
ta familiar adreçada a infants 
de 4 a 10 anys, que tindrà 
lloc el dissabte 2 de març. Es 
tracta del taller Big Bang Be-
ethoven, conduït per la Gem-
ma Canadell, directora del 
Servei Educatiu del Palau de 
la Música, una proposta per 
conèixer de manera divertida 
i amena un dels compositors 
més revolucionaris i explo-
sius de tots els temps, a través 
de la música i el moviment. 
Ell representa el màxim en 
l’art clàssic de segle XVIII: va 
engrandir les formes i les va 
perfeccionar fins a deixar-les 
quasi definitives i va ser el 
primer compositor que va 
capgirar el paper de la música 
en la societat. A partir d’ell la 
música ja no només s’adreça-
va a l’aristocràcia, sinó a tota 
la humanitat.
L’activitat es farà en 2 sessi-
ons: a les 11 per a infants de 
4 a 6 anys i les seves famílies, 
i a les 12 per als més grans, de 
7 a 10 anys. Aquesta activitat 
està organitzada pel Servei de 

Biblioteques del departament 
de Cultura de la Generalitat 
i el Palau de la Música Cata-
lana. Aquest taller es podrà 
completar amb l’assistència al 
Palau de la Música Catalana 
al concert Big Bang Beetho-
ven del 10 de març de 2019, 
que forma part de la progra-
mació familiar del Palau. 
Per a les dues sessions cal ins-
criure’s abans a l’àrea infantil 
de la Biblioteca, ja que les pla-
ces són limitades. Es poden 
fer personalment, per telèfon 
o correu electrònic (b.iguala-
da.c@diba.cat).

“Big Bang Beethoven”: 
nou taller musical a la 
Biblioteca Central

MÚSICA / LA VEU 

Després de dos anys 
actuant per escena-
ris arreu de Catalu-

nya, com al Festival Biorit-
me o a l’Acampada Jove, la 
banda JOKB publica Ohana 
el seu primer disc en format 
visual album. Ohana,que 
vol dir “família” en la cul-
tura hawaiana, és l’excusa 
per capbussar-se en l’uni-
vers conceptual que envolta 
aquest jove grup. Un univers 
que va molt més enllà de la 
música i que arriba a l’au-
diovisual per oferir una ex-
periència nova. Cada cançó 
del disc es complementa amb 
un videoclip, esdevenint així 
una única peça artística que 
il.lustra i relata cadascun dels 
seus temes. Aquesta és una 
proposta pionera al nostre 

país en aquest format. Ohana 
conté 13 cançons inèdites en 
català i anglès, que combinen 
principalment funk i pop amb 
sons electrònics i que suposen 
una evol.lució important en el 
discurs de la banda.
“Quan escoltem les cançons 
del disc, ens transportem im-
mediatament a un espai, sen-
sació o imatge. Creiem que 
la música no només es tracta 

JoKB publiquen el seu nou disc “Ohana” 

d’escoltar-la sinó també de 
poder-la visualitzar”. Partint 
d’aquesta premisa, JOKB vol 
fer arribar més enllà la música 
i les lletres de les cançons, ja 
que aquestes van totes acom-
panyades de videoclips, for-
mant un únic paisatge sonor 
i visual. El disc, enregistrat, 
produït i mesclat per Mario 
Patiño a La Atlántida Estudio 
i masteritzat per Yves Rousel, 

compta amb les col·labora-
cions de grups com La Pega-
tina, Koers, o Blu May que 
han aportat la seva particular 
emprempta al projecte. Ohana 
és un treball cuinat a foc lent i 
sense rellotge, per aconseguir 
el punt òptim de cadascuna de 
les seves peces.
La sala 2 de l’Apolo de Bar-
celona acollirà, el proper 27 
de febrer, la primera parada 

d’una gira que durà el grup 
per diversos escenaris on 
oferiran el seu característic i 
enèrgic directe.
La part audiovisual ha es-
tat produïda pels mateixos 
membres de la banda i rodat 
a Igualada, en col·laboració 
amb la productora anglesa 
200 Films, amb el director 
Jordi Estapé al capdavant.  El 
resultat final són nou video-
clips rodats en tan sols cinc 
dies, amb un equip de més 
de cent persones i un total de 
setze localitzacions. “Al prin-
cipi ens pensàvem que seria 
impossible, però ho vam 
fer!”,confessen els igualadins.
JOKB ha anat estrenant dife-
rents avançaments d’aquestes 
peces, durant els darrers me-
sos, així com diferents vídeos 
que desgranen el concepte i 
el relat de l’àlbum.

FineArt 2019, el festival de fotografia, 
celebra la setena edició
FOTOGRAFIA / LA VEU 

FineArt Igualada en-
guany celebra la setena 
edició del festival, un 

esdeveniment de referència 
i consolidat en el món de la 
imatge, que busca un any més 
apropar la fotografia i tot allò 
que l’envolta tant al públic en 
general, com als aficionats i, 
per suposat als professionals 
de la fotografia. I ho fa, en di-
ferents espais expositius mu-
nicipals i d’altres d’efímers que 
recuperen espais patrimoni-
als, per emmarcar les diferents 
propostes visuals, en 23 sales 
d’exposicions distribuïdes per 
la ciutat.
L’esdeveniment, de renom a 
Catalunya i pioner a nivell na-
cional en el sector de la foto-
grafia, es realitzarà del 22 de 
febrer al 17 de març. Aquesta 
edició comptarà amb fotò-
grafs provinents d’arreu del 
món, entre ells en trobem de 
Panamà, Argentina, Mèxic, 
Xile, Estats Units, Polònia, i 
també de Galicia, Andalusia, 
Aragó i de Catalunya.
A més de les 54 exposici-
ons, el festival inclou un gran 
nombre d’activitats paral·leles 
vinculades amb aquest art. 
En són un exemple les visi-
tes guiades de Jim Doukas, la 

d’Ignasi Marroyo, la de Ferran 
Freixa o la de Carme Ollé; els 
tallers amb l’Iñaki Relanzón, 
la Mireia Alises o el taller de 
fotografia nocturna; la xerrada 
amb Francesc Bailón o la que 
es realitzarà amb Josep M.Ga-
ri per descobrir les diferents 
càmeres de la seva col·lecció; 
així com els tallers pensats per 
grans i menuts.
Durant l’acte de presenta-
ció del festival l’alcalde Marc 
Castells es va congratular de 
l’èxit d’un esdeveniment com 
aquest “que es troba en una 
etapa de plena consolidació i 
aquest any presenta un progra-
ma espectacular. Ara comença 
una època de l’any plena d’ac-
tivitats en què Igualada batega 
amb força”. Marc Castells va 

voler agrair la gran tasca que 
fa l’Agrupació Fotogràfica, així 
com el departament de Cultu-
ra i la Brigada Municipal, im-
prescindible per al muntatge i 
de les exposicions. 
Per la seva part, Ramon Mun-
taner, director del FineArt va 
explicar el repte que suposa 
tirar endavant aquest festival, 
que enguany arriba a la setena 
edició i que comptarà amb 50 
exposicions de fotògrafs pro-
vinents d’arreu del món “mai 
havíem tinguts tantes exposi-
cions”. I va destacar el treball 
que es fa per portar exposici-
ons que retratin temes d’actu-
alitat així com la importància 
que es dona a la presència d’es-
coles de fotografia, “la llavor 
dels fotògrafs del futur”.



Història del circ

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Regal de Reis. “Historia del Cir-
co”, de Dominique Mauclair. 
Un viatge a l’entorn del món 

de l’espectacle de l’encara més difícil.
Són unes pàgines molt il·lustrades, 
recorrent els circs del món Pels cinc 
continents
Ens plau fer constar la presència 
dels Raluy. Primerament, amb una 
reproducció d’un cartell del Circ 
Chipperfields, que actuà a Oxford el 
25/10/1954, portant com principal 
atracció els “The Raluy’s”, amb el seu 
número de doble home bala. (Circ a 
Anglaterra)

En el capítol de circs ibèrics, un apar-
tat fa referència al Circ Raluy, un ge-
nuí circ català: “La carpa de la família 
Raluy és una vertadera joia, pel seu 
material amb vehicles de circ d’èpo-
ca. És un vertader museu, de la cara-
vana-bar, a les taquilles, passant pels 
habitatges. I en els panells, la repre-
sentació del canó de l’home bala, amb 
el qual, durant molts anys, propulsà a 
l’espai a Lluís Raluy, per Marina To-
màs, pares dels germans que ara por-
ten l’empresa”.
Foto: Josep M. Massó, Mataró ( feta  a 
Barcelona, 2010). 
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EXPOSICIONS / LA VEU 

A partir d’aquest di-
lluns, 11 de febrer, 
i fins al 25 d’aquest 

mes, l’escola Castelltort 
d’Igualada acull l’exposició 
interactiva de la Diputació 
de Barcelona “Menja bé, tu 
hi guanyes”. Aquesta mostra 
va adreçada a nens i nenes 
de 8 a 12 anys, amb l’objec-
tiu de donar-los una sèrie de 
consells sobre com seguir una 
alimentació saludable. Podeu 
veure’n un vídeo en aquest 
enllaç.
L’exposició consta de dife-
rents plafons amb què es 
recrea l’ambient domèstic 
mitjançant espais que estan 
vinculats a l’alimentació i el 

lleure, i que faciliten un tre-
ball interactiu als visitants. 
Es complementa amb la uti-
lització de jocs multimèdia 
i un audiovisual protagonit-

Els infants d’Igualada aprendran a 
“Menjar bé” a través d’una exposició

zat per infants, de la mateixa 
edat que els destinataris de 
l’exposició, que expliquen els 
principis d’una alimentació 
saludable.

CULTURA / LA VEU 

Ester Ibàñez Vallbona, 
farmacèutica, espe-
cialista en control de 

l’aigua domèstica, va fer una 
xerrada àgil, entenedora i que 
va agradar molt al públic.
El camí de l’aigua fins a les 
ciutats i fins a les aixetes de 
cada casa ha estat un camí 
que no ha quedat generalitzat 
fins fa menys d’un segle i mig. 
Una aixeta en una casa parti-

cular brollant aigua bona era 
impensable al segle XIX.
D’on surt l’aigua que bevem a 
Igualada i la seva qualitat va 
ser el nucli esperat de la seva 
presència. Tots vàrem quedar 
molt tranquils per les reite-
rades explicacions sobre els 
múltiples controls sanitaris 
efectuats havans de passar 
per la nostra boca.
I el proper dilluns Martí Vi-
cente ens parlarà del món del 
formatge: Que és i com és fa. 

AUGA: L’aigua de l’aixeta

CINEMA / LA VEU 

Amb motiu dels  80 
anys del final de la 
Guerra Civil a Igua-

lada, aquest proper dilluns 
18 de febrer a les 19,30 h es 
podrà veure en el marc del 
cinema per la memòria La 
voz dormida, dirigida per Be-
nito Zambrano i basada en la 
novel·la homònima de Dulce 
Chacón, tracta la repressió 
franquista durant la post-
guerra espanyola a través de la 
vida de Pepita (María León), 
una andalusa que s’instal·la a 
Madrid on està empresonada 
la seva germana, Hortensia 
(Inma Cuesta), que està em-
barassada i donarà a llum a la 
presó. Pepita s’enamora d’un 
guerriller (Paulino – l’actor 
Marc Clotet-) i tractarà per 
tots els mitjans de fer-se càr-

rec de la filla de la seva ger-
mana condemnada a mort.
Una història que relata amb 
tota la cruesa l’estat de repres-
sió després de la guerra civil, 
que va sumir a moltes cases 
en un silenci sobre la crueltat 
de la guerra. Quan el director 
Benito Zambrano es va poder 
reunir amb l’escriptora Dulce 
Chacón per parlar del guió, 
l’autora de la novel·la estava 
ingressada a l’hospital i enca-
ra no sabia que moriria al cap 
d’un mes pel càncer de pàn-
crees que l’estava consumint.  
Un homenatge a totes les víc-
times innocents dels vençuts 
de la guerra civil. La pel·lícu-
la es podrà veure al Cinema 
Ateneu a un preu especial de 
4€. L’acte està organitzat per 
l’Ateneu Igualadí i Cinema 
Total,  amb el suport l’AUGA 
i l’Ajuntament d’Igualada.

“La voz dormida” 
es podrà veure dilluns a 
l’Ateneu Cinema



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

A propòsit del Dia Mundial de la Ràdio, un respectuós 
record a Maria Sabater, la primera locutora de Casa Nostra

En una època en què Barcelona amb prou feines 
comptava amb uns cent mil receptors de rà-
dio; precisament, va ser el 14 de novembre de 

1924, en el desaparegut Hotel Colón, de de la Plaça 
de Catalunya, on va tenir lloc des de Ràdio Barce-
lona EAJ-1, la primera emissió de ràdio de l’Estat 
espanyol amb la veu de Maria Sabater (la Maria, fa-
miliarment anomenada). Des d’aquell  moment de la 
inauguració oficial, la ràdio s’estrenava en una gran 
aventura donant vida a les seves primeres emissions 
radiofònics a Catalunya i per a tot l’Estat; justament 
una setmana abans que Radio España de Madrid co-
mencessin les seves primeres proves oficials.
Haurien de passar dos anys per a què s’obrís camí 
una fusió radiofònica entre les emissores de Barcelo-
na i Radio Madrid donant lloc a l’anomenada Unión 
Radio (17 de juny de 1925), coneguda com a Cadena 
SER; per cert una emissora que no trigaria temps a 
consolidar-se com el primer monopoli de la radiodi-
fusió, una conjuntura exitosa que tan sols va viure un 
fre radical durant la Guerra Civil.
Així amb una ràpida implantació de les primeres es-
tacions de ràdio esteses pel territori espanyol, òbvia-
ment -per interessos  governatius i també mediàtics- 
la principal finalitat de les emissions radiofòniques 
era transmetre la informació (els anomenats “Dia-
rios Hablados”) ja, en aquell moment de la forma 
més directa possible; tot i així es transmetia amb una 
programació força limitada especialment referida a 
la música i als continguts de signe recreatiu.
Emperò, va passar temps fins que la ràdio aconseguís 
introduir-se a totes les llars i formar part de la vida 
quotidiana del país, perseguint dos grans reptes: un, 
l’informatiu; i, l’altre –aquell seu principal comès- 
l’entreteniment. Aquest últim perseguit no només 
amb sessions musicals de cançons i operetes del mo-
ment, sinó des de l’adaptació radiofònica de diferents 
peces teatrals que van donar lloc a les famoses “sèries 
radiades” conegudes com “radionovel·les”, amb un 
marcat segell dramàtic, així com als programes de 
concurs -sempre de caràcter solidari- amb la missi-
va de fomentar una especial ètica i valors cristians. 
Amb tot, des de mitjans del segle, de seguida foren 
les retransmissions d’esport i també de toros les que 

assolirien una major audiència.
I per a aquesta ocasió, en aquest nou any en què se 
celebra el Dia Mundial de la ràdio, és de justícia de 
presentar un modest perfil d’un dels subjectes actius 
del naixement d’aquest mitjà de comunicació a tot 
l’estat espanyol, la María Sabater. El nom d’aquesta 
dona sempre estarà associat a l’Emissora de Ràdio 
Barcelona, ja que va ser la primera veu d’aquesta ca-
dena i també és considerada com la primera locutora 
que va poder ser escoltada a través dels micròfons 
radiofònics a tot Espanya. Això és, eren les 6:30 del 
14 de novembre de 1924, quan ella pronunciava les 
primeres paraules de benvinguda a aquesta estació 
radiofònica, que era EAJ-1 Ràdio Barcelona. Tan sols 
unes primeres paraules amb les que donaria pas una 
comunicació de l’alcalde de Barcelona, el Baró de 
Viver, van ser suficients per modelar el mite a l’en-
torn d’aquesta primera locutora. Ella, amb tan sols 
20 anys, ja feia temps que treballava com a secretà-
ria de direcció d’aquesta emissora traslladada al nú-
mero 12 del carrer de Casp. I en un ambient, que 
ella considerava plenament familiar, ella posava en 
valor la seva comesa de ser la màxima responsable 
de les cròniques d’empresa i ser la secretària de les 
reunions d’accionistes; ara bé, sempre va ser agraïda 
amb l’antic Institut de Treball de la Dona del carrer 
de Sant Pere Més Baix, on va aconseguir una molt 
profitosa formació tant en qualitat d’oficinista com 
a una notable coneixedora de les llengües anglesa i 
francesa. Això no obstant, si bé, mai no va arribar a 
ser una locutora professional, sí que es mereix de ser  
recordada com la primera veu que va llegir amb na-
turalitat aquelles primeres tires llargues de paper que 
contenien els vells comunicats radiofònics, àdhuc es-
sent abans que res la primera treballadora de ràdio 
de tot el país. Posteriorment, a finals de 1929, com 
tantes dones, ella va deixar de prestar serveis volun-
tàriament a la ràdio per a convertir-se en mestressa 
de casa arran del seu matrimoni. I no va ser fins a 
dècades més tard que, amb motiu de la celebració 
dels primers 50 anys de la ràdio, en un acte de gala al 
Palau Nacional de Montjuïc, el novembre de 1974 li 
va ser concedit un homenatge especial endemés del 
lliurament de la placa commemorativa dels Premis 

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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Ondes per haver estat la primera locutora de Casa 
Nostra. I, precisament, per aquell mateix període 
dels orígens de la radiodifusió cal posar al seu lloc 
que la primera locutora professional de Ràdio Barce-
lona va ser Maria Cinta Balagué, una funcionària de 
l’Ajuntament, la qual es va estrenar amb un primer 
programa de “magazine femení” , a l’any 1926.
Definitivament, en una data assenyalada com aquest 
dia, i pel  que fa referència a la ciutat d’Igualada, no 
puc més que sumar-me a aquesta celebració i traslla-
dar un afectuós reconeixement a aquesta emissora, 
inaugurada com a Ràdio Joventut d’Igualada (EFJ-
4) i que va veure la seva primera emissió al desem-
bre de 1944, des del domicili de Josep Maria Prat 
(un tècnic reparador de receptors); i que, el 1950 
es va convertir en Ràdio Joventut d’Igualada EFJ 4, 
no sense subratllar per a aquesta avinentesa que la 
primera locutora d’aquesta cadena radiofònica va 
ser Maria Teresa Ratera.

Maria Sabater, la primera locutora de Casa Nostra i 
de tot l’Estat



quartet de corda amb trajectòria internaci-
onal, integrat pels capelladins oriol i ber-
nat prat.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

Concert a càrrec d’Antoni Besses, piano, 
amb un repertori de música del romanti-
cisme. Organitza Amics de la Música 
Diumenge a les 7 de la tarda a l’Auditori 
Cal Figueres.

MÚSICA
Calaf

La Coral Infantil Nova Cervera presenta la 
cantata teatralitzada “El petit príncep” 
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala 
Folch i Torres del Casal.

VISITA GUIADA
La Llacuna 

Visita guiada al castell de Vilademàger 
encimbellat a la serra de la Llacuna con-
trolant tant les planes de la Llacuna com la 
d’Ancosa des del segle X és un dels molts 
espais naturals coneguts i reconeguts de la 
comarca,
Diumenge a les 12 del nigdia a la cruïlla 
del camí del càmping Vilademàger).

VISITA GUIADA
Veciana 

Art Ecclesia: descobreix el patrimoni re-
ligiós de l’Anoia, podreu visitar el Centre 
d’Interpretació del Patrimoni Religiós de 
la Comarca de l’Anoia,
Diumenge a les 12 del nigdia al centre Art 
Ecclesia, a Sta. Maria de Segur.

MÚSICA
Masquefa 

La Petita Companyia Lírica de Barcelona 
presenta l’òpera de butxaca “Carmen”. Dins 
el cicle Masquefa Sona bé,
Diumenge a les 6 de la tarda a la sala po-
livalent de la Fàbrica Rogelio Rojo..

DILLUNS 18

CONFERÈNCIA
Igualada 

Martí Vicente. El món del formatge
En algun moment de la prehistòria, l’ésser 
humà va descobrir que era més profitós 
esprémer les mamelles de les vaques, que 
matar-les per menjar la seva carn. Organit-

DIVENDRES 15

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Igualada 

Tertúlia d’infants a partir de 8 anys que 
han llegit tots el mateix llibre. En aquesta 
ocasió “Mexique: el nom del vaixell”, de M. 
José Ferrada Lefenda
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

CINEFÒRUM
Capellades 

Aquest mes de febrer la trobada del Cine-
fòrum Josep Romanyà Montcada serà per 
comentar el film “Tully”, amb presetnació 
i col·loqui a càrrec d’Enric Falo.
Divendres a les 8 del vespre a la sala Pa-
per de Música.

DISSABTE 16

HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Igualada 

“The carnival of the animals” , by Camille 
Saint-Saëns
Relat de marca basat en una composició 
musical d’aquest autor francès.
Dissabte a  2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central.

POESIA
Igualada 

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

MÚSICA
Igualada 

“La tendresse. Hommage aux belles chan-
sons”. Anna Roig & Àlex Cassanyes Big 
Band Project
Cançons de Jacques Brel, Claude Nougaro, 
Serge Gainsbourg, Barbara i altres autors 
que, al descobrir-les i enamorar-se’n, l’An-
na havia anat guardant en un calaix espe-
rant poder-les cantar algun dia. .
Dissabte a  les 9 del vespre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

POESIA
Igualada 

2n Cicle de poesia al Corraló. El jove poeta 
Roc Casagran portarà el seu llibre “Direm 
Nosaltres” presentat per Feliu Formosa, 

que és qui també l’ha prologat.
Dissabte a  les 12 del migdia a l’Espai Ar-
tèria.

MÚSICA
Igualada 

Sopar concert amb el cantant igualadí Ro-
ger Argemí, L’;igualadí presenta un con-
cert acústic i íntim on les versions elegants 
seran les protagonistes.
Dissabte a les 10 del vespre a Visceral Es-
pai Gastronòmic .

VISITA GUIADA
La Llacuna 

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

XERRADA
Masquefa 

“Recerca i prospecció aqueològica a Sant 
Pere i Santa Creu” a càrrec d’Alfrec Mauri, 
doctor en Història Medieval i arqueòleg.
Dissabte a les 5 de la tarda a la sala d’ac-
tes de la Biblioteca.

MÚSICA
Calaf 

Festival MEB. Maridatge musical amb Sal-
va Racero, excantant de Lax’n’busto. Sopar 
maridatge i concert amb temes reconeguts 
com ‘Mar i cel’, ‘Notre-Dame de París’ i ‘Els 
miserables’, així com cançons populars de 
Lax’n’Busto,
Dissabte a 3/4 de 9 del vespre al Casino.

DIUMENGE 17

CREACTIVA’T AL MUSEU
Igualada 

Màscara-LED
Prepararem el carnaval amb la construc-
ció d’una màscara on afegirem LEDs que 
s’il·luminen. Aprendrem a construir un 
circuit electrònic senzill que ens permetrà 
il·luminar la màscara mentre passegem 
per la rua de carnaval..
Diumenge a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell.

MÚSICA
Igualada 

Concert amb Cosmos Quartet. Un concert 
imperdible a càrrec d’aquest jove i premiat 

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

DIMARTS 19

BALLET
Igualada 

“Don Quixot”. Retransmissió en directe 
des del Royal Opera House de Londres.
Carlos Acosta va triar aquest clàssic per a 
la seva primera producció per a The Royal 
Ballet. La seva posada en escena reuneix a 
tota la companyia en papers molt diversos 
i fantàstics
Dimarts a 1/4 de 9 del vespre a l’Ateneu 
Cinema

DIMECRES 20

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ
Igualada 

Club per practicar la lectura en la nostra 
llengua i conèixer l’obra d’autors catalans 
de tots els temps, tant clàssics com con-
temporanis. En aquesta ocasió es llegirà 
“Aquesta nit no parlis amb ningú”, de Jo-
sep Sampere
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

DIJOUS 21

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 

“Córrer per ser lliure” La campiona del 
món de la Ultra Trail World, Núria Picas, 
relata el seu recorregut esportiu des de la 
seva filosofia de vida, basada en la perse-
verança, la mentalitat positiva i la força de 
voluntat per superar obstacles
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca

TAST DE VINS
Capellades 

La Bodega Torres i la Cafeteria de la Lliga 
ens proposen una nova sessió de degusta-
ció de vins acompanyats de bones tapes.
Dijous a les 9 del vespre a la Caferia de 
la Lliga.

AGENDA
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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)



La reina d’Anglaterra
Estrena •  La favorita

RAMON ROBERT / 

I gualant a la grandíssima i extra-
ordinària Roma, del mexicà Al-
fonso Cuarón, la nova pel·lícula 

del director grec de Langosta i Canino, 
Yorgos Lanthimos, ha triomfat en els 
premis Bafta i compta amb 10 candi-
datures als premis de l’Acadèmia, els 
Oscar. A més de millor film, estan 
nominats el realitzador atenès, Olivia 
Colman (millor actriu protagonista), 
Emma Stone i Rachel Weisz (actrius 
de repartiment), guió original, edi-
ció, direcció de fotografia i disseny de 
producció. Sens dubte, La favorita pot 
guanyar un grapat de premis Oscar, 
però és molt possible i més que proba-
ble, merescudament, que la pel·lícula 
de Cuarón s’emporti els premis majors.
Yorgos Lanthimos es basa en la reina 
Anna Stuart per explicar una història 
en la qual el poder, els enamorisca-
ments i les disputes cortesanes estan 
en primer pla. Ben rebuda per la críti-
ca internacional, a la Mostra de Venè-
cia va guanyar el Gran Premi del Jurat. 
L’obra de Lanthimos, segons explica ell 
mateix, no té cap interès a ser fidel a la 
realitat, una reproducció històrica dels 

fets esdevinguts al començament del 
segle XVIII, però sí que presta atenció 
als regiraments d’un regnat convuls, de 
canvi de fronteres i de relacions secre-
tes .
Sumptuosa, aclaparadora i brillant, La 
favorita situa el seu argument a l’An-
glaterra de principis del segle XVIII, 
quan està en guerra contra França. Una 
reina debilitada, Anne Stuart (Olivia 
Colman), ocupa el tron, mentre que la 
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Melodrama
El racó del Cineclub •  Petra, de Jaime Rosales

RICARD FUSTÉ / 

E l dijous 21 de febrer, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cinema i 
dintre del Cicle Gaudí, el Cine-

club presenta la producció del 2018 
Petra, dirigida per Jaime Rosales. Petra 
vol aclarir el misteri sobre el seu ori-
gen i, per fer-ho, entra a treballar amb 
en Jaume, un artista plàstic tan genial 
com despietat. La relació amb en Lu-
cas, el fill d’en Jaume, complicarà enca-
ra més la situació.
Autor d’obres tan radicals com Las 
horas del día, La soledad, Tiro en la 
cabeza o Sueño y silencio, Rosales con-
fessa haver volgut fer amb Petra una 
pel·lícula comercial, un fulletó que van 
estar a punt de titular Melodrama i que 

seva amiga Lady Sarah (Rachel Weisz) 
governa a la pràctica el país, a causa 
del precari estat de salut i al caràcter 
inestable de la monarca. Quan una 
nova serventa, Abigail (Emma Stone), 
apareix en palau, el seu encant sedu-
eix Sarah. Aquesta ajuda a Abigail, la 
qual veu una oportunitat per tornar a 
les seves arrels aristocràtiques. Com la 
política ocupa gran part del temps de 
Sarah, Abigail comença a acompanyar 

amb més freqüència a la reina.
En un to de comèdia dramàtica i tèr-
bola, La favorita destaca per la qualitat 
dels seus components tècnics i esce-
nogràfics, però sobretot és beneficia 
del sensacional treball de tres actrius 
magnifiques, perfectament  ajustades 
al singular relat (d’astúcia, manipula-
ció, intriga, privilegis, poder, malicia i 
fatalitat) proposat pel sempre sorpre-
nent cineasta grec.

remet, des del nom de la seva protago-
nista, a la tragèdia grega. Però si l’argu-
ment és en aquest sentit tradicional, la 
posada en escena és més experimental, 
modificant l’estructura temporal del 
relat per jugar amb les nostres expecta-
tives. En qualsevol cas, l’elegància dels 
moviments de càmera o el recurs a l’off 
visual fan del darrer film de Jaime Ro-
sales una experiència fascinant.
Interpretacions excel·lents de tot el 
repartiment: la sempre extraordinària 
Bárbara Lennie, Àlex Brendemühl, 
Marisa Paredes, Oriol Pla, mereixe-
dor del Goya al millor secundari pel 
seu paper, i fins i tot el no professional 
Joan Botey, un dels malvats més terro-
rífics vistos en una pantalla.

RESTAURANT SCORPIA   Carretera N-II, Km 559,1 ·  08711 Òdena  
  Igualada  (Barcelona)  ·   scorpia@restaurantscorpia.cat

TORNA LA TEMPORADA
DE CALÇOTS!

·Calçots amb carxofes ·Graellada  de carn  amb guarnició
·Crema Catalana ·Vi de la casa  a partir de 22 euros

 
 

Reserves al:  tel / 938060555
e-mail:   scorpia@restaurantscorpia.cat

 



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..

LA FAVORITA
Regne Unit. Comèdia negra. De Yorgos Lanthimos. Amb 
Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz.
Principis del segle XVIII. Anglaterra està en guerra contra 
França. Una reina malalta i debilitada, Anne porta la coro-
na, mentre que la seva amiga Lady Sarah governa a la pràc-
tica el país en el seu lloc. Quan una nova serventa, Abigail, 
apareix en palau, el seu encant sedueix Sarah. Nomenada a 
10 Oscar

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.

LA LEGO PELICULA 2
Estats Units. Animació. De Mike Mitchell i Trisha Gum
Després de cinc anys de tranquil·litat apareix una nova ame-
naça: invasors de Lego Duplo de l’espai exterior que ho des-
trossen tot abans que doni temps a reconstruir-ho. Emmet, 
Lucy, Batman i els seus amics uniran forces per lliurar una 
batalla que els portarà a mons inexplorats.

LA VOZ DORMIDA
Espanya. Drama de postguerra. De Benito Zambrano. 
Amb Inma Cuesta, María León, Marc Clotet, Daniel Hol-
guín .  
 En plena postguerra, Pepita, una jove cordovesa, abandona 
el seu poble i viatja a Madrid per estar a prop de la seva 
germana Hortensia que està embarassada i a la presó. Un 
cop a la capital, s’enamora de Paulino, un valencià de família 
burgesa que segueix lluitant a les muntanyes de la serra de 
Madrid.

ALITA: ANGEL DE COMBATE
Estats Units. Ciència-ficció. De Robert Rodríguez. Amb 
Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly. 
Alita es desperta sense recordar qui és en un món futur que 
no reconeix. Anat, un metge compassiu, s’adona que en al-
gun lloc d’aquest closca de cyborg abandonat, hi ha el cor i 
ànima d’una dona jove amb un passat extraordinari . Alita 
s’adapta als perillosos carrers d’Iron City, enfrontant-se a les 
forces mortals i corruptes..

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE
Espanya. Drama. De Celia Rico. Amb Anna Castillo, Lola 
Dueñas.  
Leonor vol marxar de casa, però no s’atreveix a dir-ho a la 
seva mare, Estrella  La mare no vol que se’n vagi, però tam-
poc és capaç de retenir-la al seu costat. Mare i filla hauran 
d’afrontar aquesta nova etapa de la vida en què el seu món 
en comú trontolla.

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) 

LA FAVORITA 
Dv: 20.30
Ds: 19:30/22:00
Dg: 19:30
Dll: 17:00
Dc: 20:45
Dj: 17:30 (VOSE)

LA LEGO PELICULA 2 
Dv: 18:30
Ds: 17:30
Dg: 17:30
Dll: 17:00
Dc: 18:45

PETRA  (Cicle Gaudí)
Dj: 20:00

LA VOZ DORMIDA
Dll: 19:30

1/ ALITA: ÀNGEL DE COMBATE
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:00/14:30/17:00/19:30/22:00

2/ LA LEGO PELICULA 2 
Dv Dll a Dj: 17:30
Ds: 15:45/17:45
Dg: 12:15/15:25/17:30
2/ BOHEMIAN RHAPSODY
Dv a Dll Dc i Dj: 19:45
2/ BOHEMIAN RHAPSODY (VOSE)
Dm: 19:45
2/ GLASS
Dv Dg Dll i Dj: 22:20
2/ GLASS (VOSE)
DM: 22:20
2/ AQUAMAN
Ds i Dm: 22:20

3/ CREED II. LA LEYENDA DE ROCKY  
Dv a Dg i Dc: 17:15/20:00/22:35
Dll i Dj: 17:15/20:00
Dm: 17:15
3/ LA GRAN AVENTURA DE LOS LUNNIS  
Dg: 12:20
3/ ASTERIX. EL SECRETO DE LA POCION 
MAGICA 
Dg: 15:00
3/ EL VICIO  DEL PODER 
Dll Dm i Dj: 22:35
3/ CREED II (VOSE) 
Dm: 20:00

4/ ALITA: ANGEL DE COMBATE
Dv a Dj: 18:15
4/ ALITA: ANGEL DE COMBATE (3D)
Dv Dll Dc i Dj: 20:45
Ds: 15:45/20:45
Dg: 13:15/15:45/20:45
4/ ALITA: ANGEL DE COMBATE (VOSE)
Dm: 20:45

5/ PERDIENDO EL ESTE
Dv Dll a Dj: 18:20/20:35/22:45
Ds : 16:05/18:20/20:35/22:45
Dg: 12:30/16:05/18:20/20:35/22:45

6/ BAJO EL MISMO TECHO
Dv a Dj: 18:30/20:30/22:40
6/ DRAGON BALL SUPER: BROLY (CAT)
Dm:16:15
6/ EL REGRESO DE MARY POPPINS
Dg: 13:00

7/ RALPH ROMPE INTERNET
Dv: 17:00
Ds: 16:40
Dg: 12:45/16:40
7/ MARIA, REINA DE ESCOCIA
Dv a Dg: 19:10/21:40
Dll Dc i Dj: 17:00/19:40/22:15
Dm: 17:00/22:15
7/ MARIA REINA DE ESCOCIA (VOSE)
Dm: 19:40

8/ GREEN BOOK
Dv a Dll Dc i Dj: 16:55/19:45/22:30
Dm: 16:55/22:30
8/ GREEN BOOK (VOSE)
Dm: 19:45
8/ SPIDER-MAN
Dg: 12:50

SALA AUDITORI

ALITA: ANGEL DE COMBATE
Dv: 18:15/20:30
Ds i Dg:16:15/18:30/20:45

SALA PETITA

EL VIAJE AL CUARTO DE UNA MA-
DRE
Dv: 18:30
Ds: 21:05
Dg: 16:30/18:45
EL REINO
Dv: 20:30
Ds: 16:15/18:45
Dg: 20:40

PETRA  
Dg: 18:00
MI QUERIDA COFRADIA  
Dg: 19:45
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RESTAURANT SCORPIA   Carretera N-II, Km 559,1 ·  08711 Òdena  
  Igualada  (Barcelona)  ·   scorpia@restaurantscorpia.cat

TORNA LA TEMPORADA
DE CALÇOTS!

·Calçots amb carxofes ·Graellada  de carn  amb guarnició
·Crema Catalana ·Vi de la casa  a partir de 22 euros

 
 

Reserves al:  tel / 938060555
e-mail:   scorpia@restaurantscorpia.cat
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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:

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

;) ;)

Troba les 7 diferències per Nacho Güimil

HORITZONTALS: 1. Per fer costellades d’aquestes primer caldrà deixar fondre la neu, 
després que creixi tot i després encara que el sol d’estiu escalfi / 2. Té la illada malmesa, 
pobre guia. Platja de còdols orientada a l’oest / 3. Poca cosa. Una oració per a Beethoven. 
Mofa incompleta / 4. Anima de sípia. Llanci un gargall per l’esquena. A la punta de la 
llengua / 5. Pudent per efecte del bombardament. Vaig amb tot, si jugo això al tapet / 6. 
El més visitat del bar. La típica selecció que altera la Rita / 7. Mal nats per culpa d’un sant 
incomprensible. Ens orientem a cop de musell / 8. Símptomes d’urticària. Només s’hi 
pot arribar amb un salt desesperat. Ve de cul / 9. Sembla ruca i torrada, aquesta grega. 
Voli sense motor i poc planificat / 10. A la punta de la punta. Escopeta tartamuda però 
insistent / 11. Deformaré tot torçant la vista. Resitua en la consonància / 12. En Puig 
quan el degollaren. Ostra, quina hòstia, amb aquest arbre! Es propaga en cas de crisi / 13. 
Proposta de Seat per una nova sexualitat. Efectuo el clàssic compte enrere.

VERTICALS: 1. Introduir per sota. És a l’agut com el subsconscient a la consciència / 
2. Una moda sense cap ni peus. Despullaré la fruita del fred. Aigües amunt / 3. És ella 
que fa de cada escriptor el millor. Una altra grega, però aquesta sap menar un Opel / 4. 
Enemics de la Llei Obligatòria. Peça nova perquè el cotxe pugui pujar. No a mitges / 5. 
Pàl·lida com la vida de la Lívia. Són tremendos, si piquen és per pebrots / 6. Destil·lació 
vacuna. Suraràs al mar dels negocis / 7. Les altres mitges. Ja cal ser presumptuós, per 
posar-se a bufar-los. Estri per pescar com l’Antonin / 8. Clapa sorgida a partir d’un nyap. 
Aprofitat en tota sa capacitat / 9. Vuit mesos de l’any. No és un setrill mal fet, és que hi 
ha llocs que el fan així. Dintre de la pipa / 10. Deposar en Dimitri del càrrec de maitre. 
És l’hora que la lluna l’estira amunt / 11. Enemics del Rei Obligatori. Exercicis d’aquests 
a missa són freqüents. A la panxa del bou / 12. La més generosa de totes les que vénen a 
taula. Si vas pel camí del gest nerviós, té aquest sarronet per menjar.

passatemps
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Pastís tatin de 
tomàquets i formatge 
fresc de cabra

Elaboració:
Començarem preescalfant 
el forn a 180 graus amb 
calor amunt i avall. En-
greixaren amb una de les 
cullerades d’oli d’oliva una 
font rodona de 24 centíme-
tres que pugui anar al forn i 
disposem els tomàquets or-
dinador tallats a rodanxes. 
Els salpebrem, hi afegim la 
resta de l’oli per sobre i els 
posem al forn durant vint 
minuts.

Una vegada que passi el 
temps retirem la font del 
forn i estenem per sobre 

Ingredients
Per 4 persones:

Massa trencada refrigerada 1
Tomàquet 6
Formatge fresc de cabra 150 g
Mostassa a l’antiga
4 culleradetes

Alfàbrega al gust
Oli d’oliva verge extra 
2 cullerades
Sal i pebre al gust

dels tomàquets el format-
ge de cabra fresc esmicolat 
juntament amb la mostassa 
a l’antiga.

Cobrim amb la pasta tren-
cada remetiendo les vores 
sobrants cap a dins. Posem 
al forn durant trenta mi-
nuts. Una vegada que passi 
el temps deixem reposar 
durant deu minuts fins que 
perdi una mica de calor i 
amb cura la desmotllem en 
un plat gran perquè quedin 
els tomàquets cap amunt. 
Escampar amb unes fulles 
d’alfàbrega fresca.

gastronomia
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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

Per publicitat a

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Esmorzars, dinars (menú cap de setmana i festius) 
sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups 

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

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

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars



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
15: Faustí; Jovita; Geòrgia; Claudi de La Colombière.

16: Onèsim; Juliana; Honest; Porfiri. 
17: Aleix Falconieri; Ròmul; Silví.

18: Simó; Eladi; Bernadeta Soubirous.  
19: Gabí; Conrad de Piacenza; Jordi.

20: Nemesi i Potami; Eleuteri; Amada 
21: Pere Damià; Claudi; Dositeu; Misteriosa Llum. 

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:

Jaume Morera Gabarró

Els seus estimats: esposa, Teresa Mas Gassó, fills, nets, germans, cunyats, 
nebots i demés família volem esxpressar les més sinceres gràcies  per les 

mostres de condol rebudes. L' acte de comiat tingué lloc ahir dijous dia 14 a 
la parròquia de la Sagrada Família.

Igualada, febrer de 2019Funerària Anoia, S.L.

Ens deixà el passat dimarts dia 12 a l' edat de 87 anys

Jose�na Biosca Albareda

El passat dijous dia 7 de febrer, ens va deixar 
per anar a casa del Pare la Madre Josefina 
Biosca, a l’edat de 104 anys, a la residència 

Escolàpia d’Alaquàs on hi residia.

La missa d’acció de gràcies i de comiat 
va tenir lloc el dissabte dia 9 de febrer a 

la mateixa residència.
Tots els que la vàrem conèixer i estimar 

podem oferir-li una pregària.

De part de la Comunitat Escolàpia 
de l’Alaquàs i de la seva família.

Igualada-Alaquàs (València)- Poblet

Religiosa Escolàpia
Igualada 1914 - Alaquàs 2019
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ESGLÉSIA / LA VEU 

El proper dilluns, 18 de febrer, 
fa exactament fa 125 anys de 
la primera vetlla d’Adoració 
Nocturna a la nostra ciutat 
d’Igualada. Fou la nit del 18 
de febrer de 1894 a l’església 

del Roser. Per aquest motiu, 
dilluns a 2/4 de 8 de la tarda 
a l’església del Roser, hi haurà 
una missa d’acció de gràcies 
per aquesta història d’amor 
a l’Eucaristia, presidida per 
Mn. Xavier Bisbal, consiliari 
local d’Adoració Nocturna. Es 

pregarà per tots els adoradors 
nocturns igualadins difunts 
d’aquests 125 anys d’histò-
ria. Hi són convidats tots els 
adoradors nocturns, els que 
n’havien format part i tots els 
qui tenen interès en conèixer 
aquesta realitat eclesial.

125è. aniversari de l’Adoració 
Nocturna d’Igualada 

La missa anticipada del dis-
sabte, 16 de febrer, a les 7 de 
la tarda, a l’església de la So-
ledat serà presidida pel Bisbe, 
Mons. Romà Casanova. El dia 
següent, diumenge, 17 de fe-
brer, hi haurà la visita pasto-
ral a l’església conventual dels 
PP. Caputxins a 2/4 de 12 del 
migdia

Continua la visita 
pastoral del bisbe 
de Vic a la ciutat

El proper dimarts, dia 19 
de febrer, la xerrada de 
formació arxiprestal ver-
sarà sobre ““Educar i con-
sentir” a càrrec de Pau 
López, Professor ciències 
de l’Educació, de la Uni-
versitat Ramon Llull. A les 
8 de la tarda, als locals par-
roquials de Santa Maria.

Conferència: 
educar i consentir

Obrir els portals de no-
tícies d’arreu del món 
significa abocar-se a 

una sèrie d’esdeveniments que 
no es refereixen sempre a rea-
litats positives, sinó que, massa 
sovint, ens porten a veure la 
cara més amarga de la realitat: 
les injustícies, els conflictes, la 
violència, la desunió... I sempre 
veiem que són els més febles els 
qui més sofreixen els efectes i 
les conseqüències d’aquests es-
deveniments. Els qui mirem la 
realitat des de la fe cristiana no 
podem mai deixar-nos aclapa-
rar pel mal que ens envolta. La 
nostra mirada ha de ser sempre 
esperançada; és a dir, activa da-
vant el mal i la injustícia, amb 
la denúncia i, sobretot, amb les 
accions que ajuden a fer que el 
món sigui més fratern.
És això el que van fer, fa sei-
xanta anys, aquelles dones que, 
provinents de l’Acció Catòlica i 
des de la seva fe cristiana, ini-
ciaren Mans Unides, una orga-

nització de l’Església Catòlica 
per a la promoció i el desenvo-
lupament en països empobrits. 
Aquest fet manifesta el que fa la 
fe cristiana en el cor de les per-
sones. La fe en Crist actua per 
la caritat. La cultura cristiana 
brolla de la fe que germina en 
obres de caritat i de veritat. Ens 
alegrem pel seixantè aniversari 
de Mans Unides. Agraïm tot 
el bé que ha fet i ens alegrem 
pel que continuarà fent, amb la 
nostra col·laboració, per tal de 
fer un món més fratern.
La realitat continua essent ben 
punyent. La dada de vuitcents 
vint-i-un milions de persones 
que passen fam, és a dir, que 
no poden viure amb dignitat 
ni poden desenvolupar-se de 
manera integral; aquesta dada 
ens demana de continuar llui-
tant perquè el nostre món sigui 
un lloc en què tothom tingui 
el dret a la vida i a viure amb 
dignitat, amb l’aliment, el tre-
ball, l’educació, la llibertat re-

ligiosa. La mirada al món, per 
a un cristià, ha de ser feta des 
de la fraternitat, sense fronte-
res. Com ens diu la Campanya 
de Mans Unides d’aquest any: 
«Creiem en la igualtat i en la 
dignitat de les persones.»
En aquesta campanya hi ha un 
subratllat especial: potenciar la 
igualtat per a les dones. Quan 
parlem dels més pobres, hem 
de tenir en compte que les ne-
nes i les dones són, en moltes 
situacions, les més pobres d’en-
tre els pobres. I això va contra 
la igualtat i la dignitat de les 
persones humanes. Mans Uni-
des treballarà aquest aspecte 
tan cristià. Recordo que sant 
Enric d’Ossó deia: «Educar un 
nen és educar un home, però 
educar una nena és educar una 
família.» Per al futur de les fa-
mílies i els pobles la dona té un 
paper fonamental.

Romà Casanova, bisbe de Vic

Un món més fratern és possible
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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

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Equilibra el teu cos amb un 
massatge aportant-li benestar

Kiva espai de teràpies
c/Sant Simplici, 20 baixos

IGUALADA
info@kivaterapies.com 622102760

Dimarts a la tarda
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 15h a 20h

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 15: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DISSABTE  16: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DIUMENGE 17: 

TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DILLUNS 18:  ADZET
Av. Barcelona, 9

DIMARTS 19:  SECANELL
Òdena, 84

DIMECRES 20: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIJOUS 21: BAUSILI
Born, 23

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H



Associació “Per la Conca”

El passat novembre, va néixer “Per la Conca”, una nova entitat que es proposa 
“defensar i posar en valor el patrimoni natural i cultural de la Conca d’Òdena”. De 
moment, el primer objectiu és aturar el desenvolupament del polígon industrial de 
Can Morera, a Òdena, però també hi ha d’altres camps d’acció, articulats a l’entorn 
de “propostes de dinamització dels espais fluvials, agraris i forestals”.

Quina necessitat us ha impulsat a crear aquest col·lec-
tiu?

Per una banda, la voluntat compartida de treballar 
per posar en valor el patrimoni natural i cultural de la 

Conca d’Òdena, i de dinamitzar el territori a partir dels seus valors 
agrícoles,  forestals i paisatgístics. Per altra banda, naixem també per 
donar resposta al fet que no hi ha una planificació territorial equili-
brada i consensuada i que, com a conseqüència, apareixen propos-
tes sense cap mena de sentit, com el macropolígon de Can Morera.

Noteu que les forces polítiques dels municipis de la Conca no es-
tan fent bé la seva feina, en relació als temes que defenseu?

No. Els partits polítics amb responsabilitat de poder no han con-
sensuat ni explicat per quin model territorial treballen. Molt proba-
blement perquè no en tenen; no saben cap a on ha d’anar la Conca 
a mitjà i llarg termini. Tampoc no hi ha hagut mai un debat ampli, 
que inclogués al conjunt de la ciutadania, sobre el futur d’aquest 
territori. En absència d’una estratègia compartida entre els partits 
polítics i la societat civil dels diferents municipis, acaben fent-se ac-
tuacions sobre la marxa, de mirada curta, on s’imposen els interes-
sos particulars de qui té més capacitat d’influència.

Sou la continuació del moviment popular que va protagonitzar 
la Plataforma per la Retirada del Pla Director de la Conca?

Per la Conca integra a algunes de les persones que van participar 
a l’antiga Plataforma, però el gruix del col·lectiu és gent nova, dels 
diversos municipis de la Conca. Ens uneix la preocupació pel futur 
del nostre territori i les ganes de treballar perquè sigui un espai viu 
i dinàmic.

Un dels assumptes amb els que us mostreu més clars és en la 
postura contrària al polígon de Can Morera. Per què, si els set 
ajuntaments de la Conca s’hi van mostrar d’acord fa només un 

parell d’anys davant el conseller Rull?

Perquè és un projecte que condiciona el futur de la Conca i, per 
tant, és imprescindible debatre’l amb la ciutadania. Creiem que res 
no justifica tirar endavant un macropolígon industrial sense oferir 
informació detallada ni habilitar cap mena de participació pública, 
per molt que hi hagi l’acord circumstancial dels alcaldes de la zona. 
A més, les dades indiquen que hi ha superfície industrial en excés 
a la Conca i no cal crear-ne de nova. Fins i tot en cas que sí que 
calgués (cosa que ningú ha argumentat de forma detallada), creiem 
que hi hauria espais més adequats per acollir creixements urbanís-
tics que no la zona de Can Morera.

Estaríeu d’acord amb una consulta/referèndum a la Conca sobre 
aquest polígon en concret?

El que ens sembla imprescindible és que hi hagi un procés de dià-
leg i que es posin tots els arguments sobre la taula. Si això es dóna, 
una consulta pot ajudar a prendre una decisió sobre aquest tema en 
concret. Ara bé, mentre no es planifiqui adequadament el territori, 
no deixarem de trobar-nos amb casos semblants; un referèndum 
per si sol no és suficient.

Fins on esteu disposats a arribar? Us plantegeu accions de pro-
testa al carrer?

Fins on calgui. D’una banda, ja ens hem reunit amb un equip d’as-
sessoria legal per si cal presentar al·legacions i recursos, i propera-
ment anunciarem una agenda d’actes per donar a conèixer el cas 
abans de les eleccions municipals. D’una altra, ens estem reunint 
amb partits polítics, sindicats i altres actors clau del territori per tal 
d’intercanviar informacions i opinions. També ens hem reunit amb 
el secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, i tenim la voluntat de seguir dialogant a nivell de 
Generalitat per tal d’aturar aquest projecte.

És obvi que tard o d’hora la Conca creixerà, tant des del punt de 

vista econòmic com residencial. Cap on i de quina manera ha 
de fer-ho?

No sabem si és tan obvi… però tant de bo sigui així. Per una banda, 
creiem que és imprescindible dotar-nos d’una estratègia compar-
tida i consensuada sobre quin model de territori volem. Per altra 
banda, aquest model ha de ser equilibrat, és a dir, ha d’integrar tot 
tipus de necessitats: industrials, d’ocupació, residencials… però 
també les del sector agrari i el medi natural, imprescindibles per 
garantir la sostenibilitat del territori.

Hi ha qui creu que sou un moviment anticapitalista i que no vo-
leu una Conca industrial? És així?

La Conca és industrial i no hem de renunciar que ho sigui, ja que es 
tracta d’un sector econòmic imprescindible. Però creiem que també 
pot ser i ha de ser rural. A l’hora d’atreure inversions, no tot s’hi 
val: sí que volem indústria, però que sigui de qualitat, innovadora, 
sostenible. No té sentit perdre els valors positius del nostre entorn 
per quedar-nos amb les activitats industrials més extensives, amb 
més impacte ambiental i de menys valor afegit. No volem esdevenir 
el pati del darrere de l’àrea metropolitana.

Més enllà del polígon, hi ha també d’altres propostes, especial-
ment de caire mediambiental. No es defensen, en general, els 
espais agraris i naturals del nostre territori?

El cas del macropolígon de Can Morera és un clar exemple que no. 
La sostenibilitat i la protecció del medi natural estan molt implan-
tades a nivell de discurs, però a l’hora de prendre decisions impor-
tants no solen tenir-se en compte. Tanmateix, existeixen nombroses 
entitats i algunes iniciatives públiques que apunten en aquesta di-
recció. Des de Per la Conca volem sumar-nos-hi, aportant el nostre 
granet de sorra per un territori equilibrat i amb futur.

Els propers comicis municipals estressen les estructures polítiques. A Òdena ha sortit una agrupació d’electors i, quan el partit en el 
que sempre havien figurat els hi va oferir el suport i diners per la campanya, van respondre que no en volien saber res, ni de les sigles, 
ni del seu suport. A Vilanova sembla seran onze les llistes que es  presentaran. No totes tenen diferències ideològiques, però defensen 
interessos diferents. A Montbui encara no se sap quin serà el partit que recolzarà l’actual alcalde, ni tampoc si el tradicional vot socia-
lista es fragmentarà cap a la dreta amb el suport dels que veuen traïció en qualsevol aproximació amb el catalanisme, encara que sigui 
per dir bon dia. I a Igualada, els partits que van perdre el nom darrere d’eslògans pretesament transversals, pregunten a la gent per 
fer els programes. Un dels candidats, a qui li havien penjat els seus cartells damunt dels que feia poc havien posat els que defensen la 
llibertat dels presos polítics, va córrer a retirar-los en saber que li retreien que ho feia seguint ordres de la capital. Molta polseguera, 
tot parlant de transparència, quan diuen que només es voten persones...

“Cal una estratègia compartida 
sobre quina Conca volem”

Jordi Puiggròs  @jordipuiggros67
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