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L’EDITORIAL

Vaga general

L a vaga general convocada per ahir a tot el país 
per un únic sindicat no ha tingut l’èxit que 
s’esperava. No és una aturada com, seguint 
els cànons habituals recuperats d’èpoques 

passades, per estar-ne contents. Això no significa que 
bona part de la població estiguem profundament in-
dignats amb el judici polític als presos als quals s’acu-
sa aquests dies en el Tri-
bunal Suprem, ni tampoc 
que donem per perduda 
la lluita per una Catalu-
nya més lliure i indepen-
dent. Ans al contrari, com 
es va poder veure dissabte 
passat a Barcelona, i tam-
bé ahir a Igualada, amb 
una manifestació multi-
tudinària com feia temps 
que no es recordava.
Certament, la convoca-
tòria del 21F no ha tingut tampoc prou canals d’in-
formació per arribar amb garanties a tota la població. 
Que una vaga general només compti amb el vistiplau 
d’un sindicat no és el millor camí,  perquè resta pos-
sibilitats d’èxit. Potser llavors cal plantejar-se una al-
tra classe d’accions, més efectives, com una aturada 
de país, amb incidència en punts geogràfics que són 

clau. A més, no ha quedat clar si la vaga general era 
únicament política, o bé laboral. Segons la llei, les va-
gues amb finalitats polítiques o alienes als interessos 
professionals dels treballadors són il·legals. Per això la 
Intersindical sostenia que la vaga tenia motius estric-
tament laborals: contra la reforma laboral del 2012, de 
la qual el 10 de febrer es van complir set anys; per a re-

clamar un salari mínim 
de 1.200 euros men-
suals; i per a recupe-
rar les lleis socials del 
Parlament suspeses pel 
Tribunal Constitucio-
nal espanyol. Aquestes 
raons han arribat poc 
-o gens- a la població, 
conscient que, de fet, el 
21F tenia una connota-
ció clarament política i 
no laboral.

Potser si ambdues raons -polítiques i laborals- s’ha-
guessin defensat per separat, l’èxit hagués estat as-
segurat i ahir Catalunya hagués tingut una aturada 
exemplar. Però ens temem que barrejar peres amb lli-
mones s’ha demostrat que no és el millor camí. Que 
ens serveixi per futures convocatòries. Molt ens te-
mem que n’hi haurà més. 

Potser si ambdues raons 
-polítiques i laborals- 

s’haguessin defensat per separat, 
Catalunya hagués tingut ahir 

una aturada exemplar.
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Javier Zaragoza, un dels  fiscals 
del Procés, per respondre a les 
prèvies que havien fet els advocats 
defensors, va dir que ell “defensa 
la democràcia” i que s’acusa a qui 
han agredit l’ordre constitucional 
fent servir mètodes il·legals i fins i 
tot violents, instrumentalitzant la 
ciutadania” Per seguir “El legítim 
exercici de drets polítics no justi-
fica agitar i promoure que s’utilit-
zin ciutadans com a murs humans 
per protegir les urnes i els centres 
electorals, sabent que se’ls abocava 
a l’enfrontament violent.” 

Fidel Cadena, l’altre fiscal, el va 
secundar dient que “els Mossos es 
van situar al costat de la rebel·lió” i 
també va dir que els acusats “havi-

en acabat assumint l’enfrontament 
físic dels seus partidaris a les for-
ces i cossos de seguretat de l’Estat 
per defensar les urnes i la inde-
pendència.”

Rosa María Seoane, advocada de 
l’Estat, no va voler entrar en si va 
haver-hi o no violència, però va 
lloar “l’exposició brillant de la Fis-
calia”. 

Oriol Junqueras, vicepresident 
del govern cessat pel 155, no va 
voler contestar a les acusacions i 
va dir “em sento un pres polític” 
per continuar explicant de mane-
ra molt enèrgica i didàctica que 
“res del que hem fet és delicte”.

Quim Forn, conseller d’Interior 
d’aquell mateix govern, també va 
dir que “ningú dels Mossos d’Es-
quadra va actuar contra la Cons-
titució i seguint sempre les ordres 
del jutjat, cosa que no poden dir 
altres forces de seguretat de l’es-
tat.”

Dominic Waghorn, periodista 
de Sky News, feia una entrevista 
a Irene Lozano, secretaria d’estat 

d’Espanya Global, quan aquesta va 
dir “el sexe no està prohibit, com 
tampoc votar però no es pot fer a la 
força. Has de tenir permís per fer-
ho i si no és una violació” El perio-
dista va voler donar-li una sortida 
preguntant-li de nou “fer un refe-
rèndum en contra de la voluntat 
del govern de l’estat és doncs una 
violació que mereixi una condem-
na de 25 anys?” i va quedar estorat 
davant la seva resposta afirmativa. 

Gudlaugur Thór Thordarson, 
ministre d’Exteriors d’Islàndia, a 
la vista de com s’està plantejant el 
judici, ha mostrat la seva preocu-
pació dient que “s’ha de trobar una 
solució pacífica per al conflicte 
i s’han de respectar els drets hu-
mans” i va seguir “Continuarem 
monitoritzant de prop el Procés i 
consultarem amb els nostres prin-
cipals països socis.”

Pedro Sánchez, president del go-
vern, després de no poder aprovar 
els pressupostos i amb la dificultat 
de governar en minoria, va anun-
ciar “la dissolució de les Corts i la 
convocatòria d’eleccions pel proper 
28 d’abril.”

Forasters
Tinc parents nascuts a Barcelona que 
viuen des de fa dècades a comarques 
gironines, i encara ara són titllats de 
forasters pels vilatans de tota la vida. 
Els meus parents estan perfectament 
integrats al lloc que un dia van escollir 
per anar a viure, i resulta fàcil d’enten-
dre que no els agradi gaire que després 
de tants anys les forces vives del poble 
encara els tractin de forasters. Quants 
anys han de transcórrer per passar de 
ser foraster a un veí més del poble? 
Deu anys? Vint? Una generació? Enca-
ra més? La resposta a aquesta pregunta 
depèn de diversos factors antropològics 
que ara no detallaré. Però, dit això, fo-
raster és un insult? 
Dissabte passat una delegació de polí-
tics i simpatitzants de Ciudadanos va 
anar de visita a Amer (Girona). Durant 
els vint minuts escassos que va durar la 
seva estada al poble, els veïns van orga-
nitzar un boicot simpàtic i, no cal dir-
ho, pacífic, en forma de persianes abai-
xades i comerços tancats. Volien deixar 
constància pública que els visitants no 
eren benvinguts al poble. De motius en 
sobren. Alguns veïns van definir aquells 
visitants com a forasters, i els polítics 
ciudadanos es van sentir greument in-
sultats, segurament perquè desconeixen 
l’abast exacte del terme foraster. I tot i 
que té la seva importància, deixaré de 
banda que l’objectiu de la visita de la 
delegació ciudadana a Amer no era cap 
altra que la provocació, com moltes de 
les visites que fan els dirigents d’aquest 
partit per la Catalunya que no els vota, 
que és la gran majoria del territori ca-
talà. 
Quan vaig a Amer —hi he anat unes 
quantes vegades— tinc molt clar que 
allà sóc un foraster, i aquesta qualifica-
ció és del tot independent de les meves 
preferències polítiques. Per tant, no cal 
dir que quan sóc a Amer i em definei-
xen com a foraster no tinc cap motiu 
per sentir-me insultat. I és que foraster 
només és una descripció molt definitò-
ria d’una persona forana que visita un 
indret que no és el seu. Així, aplicant el 
mateix criteri lingüístic, quan un ame-
renc o una novaiorquesa vénen de visita 
a Sarrià, també els considero uns foras-
ters. Però si centrem aquest comentari 
en aquell poble de la comarca de la Sel-
va, potser cal fer una mica de memò-
ria. A les últimes eleccions municipals 
d’Amer (maig del 2015), dels 1.211 ve-
ïns d’aquell poble que es van acostar 
a les urnes, els únics simpatitzants de 
Ciudadanos que a Amer no serien fo-
rasters serien els votants d’aquest partit. 
Quants votants va tenir Ciudadanos a 
Amer? Zero, cap ni un. Doncs ja està 
tot dit, deixem-ho aquí.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



En referència a l’escrit d’opinió al vol-
tant de les instal·lacions esportives de 
la ciutat, publicat en aquest mitjà per 
part d’una formació política que con-

correrà a les properes eleccions, cal dir que se’n 
desprèn un gran desconeixement del Pla de 
Manteniment i Millora de les Instal·lacions Es-
portives que s’està duent a terme des de fa uns 
anys i, especialment, de tot el que ja s’ha execu-
tat fins aquest moment.
El govern municipal va començar a plantejar, 
ja en l’anterior legislatura, un pla de manteni-
ment integral de les instal·lacions, el va com-
pletar amb la construcció de nous recursos i el 
va consensuar i periodificar amb les entitats es-
portives, tenint en compte les seves necessitats 
però, alhora, les disponibilitats econòmiques de 
la corporació.
Sobta, doncs, que algú cregui o vulgui fer creure 
que tot allò que es fa és fruit de la improvisació, 
que algú afirmi que la gran inversió feta no té 
al darrere una planificació i que no valori que, 
a dia d’avui, es continua invertint de manera 
molt rellevant. Això només es pot entendre si 
ho posem en un context: falten tres mesos per 
les eleccions municipals.
Si entrem a valorar aquest pla, veurem que ja es 
porten executades tres de les quatre fases de què 
constava i, si mirem instal·lació per instal·lació, 
veurem com, a la piscina del Molí Nou, ja el 
2012 s’hi va començar a aplicar un pla específic 
que ha suposat una inversió anual d’un mínim 
de 50.000 euros durant sis anys. Això ha permès 
adequar els vestidors, consolidar l’edifici, reno-
var el sistema elèctric, dotar l’equipament de 
plena accessibilitat des del carrer fins la mateixa 
piscina, ampliar la zona de platja i, a més, cons-
truir un segon frontó, una aspiració llargament 

perseguida pel Club Frontennis Igualada.
Pel que fa a l’Estadi Atlètic, d’acord amb el Club 
Atlètic Igualada, es va prioritzar aixecar una 
recta coberta d’entrenament, un recurs que avui 
funciona a ple rendiment i que, a Catalunya, 
només existeix a Barcelona, Tarragona, Sabadell 
i, ara, a Igualada. La segona prioritat a l’Estadi 
Atlètic és la renovació de l’envellit tartà exte-
rior, una obra que ja contempla el pressupost 
d’aquest 2019 i que es preveu poder licitar abans 
de la primavera.
Als camps de futbol de Les Comes s’ha substitu-
ït la gespa del camp principal, s’han arranjat ves-
tidors i cobertes i se’ls ha dotat d’un aparcament 
comú per a un centenar de vehicles. Propera-
ment, a més, es preveu dotar de més espai de 
graderia els camps superiors, donant resposta a 
una altra llarga petició dels clubs que en fan ús.  
També a Les Comés, s’ha renovat el terra del 
gimnàs, s’ha instal·lat calefacció a la sala de bar-
ri, s’ha construït un nou aparcament per a 130 
vehicles al costat de la piscina, s’ha remodelat 
la caseta del camp de bitlles catalanes i s’està 
construint un nou pavelló poliesportiu, que am-
pliarà de manera molt notable les possibilitats 
d’entrenament i competició de clubs de diverses 
disciplines. La voluntat també passa per, prope-
rament, arranjar els 435 metres lineals de cor-
nises exteriors de tot el perímetre del complex i 
dotar-lo d’una pista per a entrenaments de vòlei 
sorra, donant resposta a una altra demanda del 
Vòlei Club Igualada. També està en fase d’estudi 
la construcció d’una nova pista de patins, dema-
nada pels diferents clubs de la nostra ciutat.
Pel que fa a la piscina de Les Comes cal afegir 
que, de tot el pla de manteniment previst, s’ha 
realitzat ja la renovació de la instal·lació d’aigua 
calenta sanitària, s’han posat al dia els sistemes 

per combatre la legionel·losi, s’ha canviat el sis-
tema de depuració de la piscina eliminant pràc-
ticament l’ús de clor, s’ha renovat el paviment de 
la zona pública de les grades, s’ha substituït la 
coberta superior, s’ha canviat el sistema de ven-
tilació dels vestidors, s’ha dotat la piscina de sis-
temes per permetre el bany a les persones amb 
mobilitat reduïda, s’ha instal·lat un nou marca-
dor per les competicions de waterpolo i, quan 
s’interrompi l’activitat regular de la piscina, es 
preveu canviar la il·luminació interior. Per fa-
ses posteriors es contempla la reforma dels ele-
ments comuns, vestidors i accessos, un projecte 
que ja està redactat i finalitzat.  
I aquí no podem oblidar tampoc l’extensió de 
l’Anella Verda a Les Comes, amb el vial de la car-
retera de les Maioles, les recuperades Guixeres i 
el nou Mirador de Montserrat. Queden encara 
coses per fer? És clar que sí. En som conscients i 
ja les contempla aquest pla de millora de les ins-
tal·lacions municipals. Però ningú pot retreure a 
aquest govern no haver entomat el repte majús-
cul de dotar Igualada i els seus clubs i esportistes 
dels equipaments que mereixien. Durant dèca-
des, governs anteriors no van assumir aquesta 
responsabilitat com corresponia. Nosaltres ho 
fem: posem al dia les instal·lacions, les reforcem 
i preveiem el seu creixement i el manteniment 
necessaris.  
Aquest govern municipal estudia les necessitats, 
les planifica, les consensua amb els actors impli-
cats, les valora econòmicament, les prioritza, les 
calendaritza i, finalment, les fa realitat de mane-
ra responsable i coherent. Aquesta és la nostra 
manera de fer i tenim la certesa que, actuant 
així, la ciutat i el nostre esport han guanyat molt 
els darrers anys i tenen un futur d’àmplies pers-
pectives al seu davant.  
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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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JORDI PONT I GASSÓ
Tinent d’alcalde de Qualitat 
Urbana de l’Ajuntament d’Igualada

Les instal·lacions esportives d’Igualada

Ha d’haver-hi un policia regulant el trànsit davant 
totes les escoles durant l’entrada i sortida?

 Sí 86,8%  No 13,2%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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SOBRE EL POSICIONA-
MENT DEL GOVERN 
MUNICIPAL D’IGUALA-
DA EN RELACIÓ A LA 
JORNADA GASTRONÒ-
MICA DE LES PLANTES 
OBLIDADES
Col·lectiu Eixarcolant

Que el sistema agroalimentari reque-
reix d’una transformació profunda és 
quelcom que tots els governants saben 
amb escreix. Les dades científiques, i 
recomanacions d’institucions supra 
governamentals com la FAO (Orga-
nització de les Nacions Unides per 
l’Agricultura i l’Alimentació), la OMS 
(Organització Mundial de la Salut) o 
l’IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) són molt clares. Cal 
fer front de manera urgent a la pèr-
dua de diversitat i sostenibilitat dels 
cultius, a la simplificació i pèrdua de 
funcionalitat dels paisatges, a la dis-
minució en la qualitat i diversitat de 
la dieta, a les patologies derivades 
d’una alimentació hipercalòrica i poc 
equilibrada, als reptes que suposa del 
canvi climàtic, al despoblament rural 
i envelliment del sector agrícola, i al 
control que els grans lobbies agroali-
mentaris exerceixen sobre la produc-
ció i distribució d’aliments.
Són reptes majúsculs que ens inter-
pel·len a tots, sense excepció, en si-
guem més o menys conscients. I tant 
la comunitat científica com les ja cita-
des institucions supragovernamentals 
també tenen clar que per fer-hi front 
un element imprescindible a tenir en 
compte són el que en terminologia ci-
entífica s’anomenen NUS (Neglected 
and Underutilized Species), i que més 

col·loquialment anomenem Plantes 
Oblidades. Espècies silvestres comes-
tibles i varietats tradicionals, que no-
més a Catalunya superen amb escreix 
el miler, la recuperació de les quals 
(del seu cultiu, comercialització, i 
consum) és indispensable per afron-
tar amb èxit els ja esmentats reptes.
Com a resposta a aquesta realitat neix 
la Jornada Gastronòmica de les Plan-
tes Oblidades, ara fa 4 anys, de la mà 
de l’entitat Col·lectiu Eixarcolant. Des 
del primer moment té per objectiu es-
devenir un punt de trobada, d’inter-
canvi, de formació i de generació de 
dinàmiques al voltant del paper que 
espècies silvestres i varietats tradicio-
nals han de tenir en el sistema agro-
alimentari; i d’articular, mitjançant la 
seva recuperació, respostes als reptes 
que com a societat el sector agroali-
mentari ens planteja.
Amb tant sols tres edicions la Jornada 
s’ha consolidat com un esdeveniment 
de referència per a tot el sector, fins 
i tot més enllà de les nostres fronte-
res, en tractar-se d’un esdeveniment 
únic a tot el centre i sud d’Europa. 
I el més important, ha actuat com a 
catalitzador, exemple i estímul per un 
gran nombre de projectes individuals 
i col·lectius que amb el seu desenvolu-
pament no fan sinó contribuir a forjar 
un nou paradigma en la producció i 
consum d’aliments.
Aquesta gran acollida, combinada 
amb les ja esmentades evidencies ci-
entífiques, reflecteix de forma ine-
quívoca la importància de la Jornada 
Gastronòmica de les Plantes Oblida-
des a nivell de país. Alhora, posa de 
relleu la clara mancança d’un esdeve-
niment de referència en aquest camp 
abans de l’existència de la Jornada, i 
per tant com a element catalitzador 

que és, queda palesa la necessitat 
d’impulsar-la des de les institucions.
A nivell local resultaria incomprensi-
ble plantejar, per qualsevol que realit-
zi una anàlisi objectiva dels fets, que 
Igualada no apostés i es fes seu un 
esdeveniment tant necessari, atractiu 
i singular com la Jornada Gastronò-
mica de les Plantes Oblidades. Seria 
impensable que l’equip de govern no 
fes gala d’acollir a la seva ciutat un es-
deveniment de tals característiques, i 
seria impensable que no cerqués els 
recursos necessaris per garantir-ne la 
viabilitat i l’adequada difusió a nivell 
català. Més encara tenint en compte 
que tota, absolutament tota l’organit-
zació, es duu a terme de forma volun-
tària des del Col·lectiu Eixarcolant.
L’argumentari i anàlisi exposat fins al 
moment ha estat traslladat en reitera-
des ocasions als responsables del go-
vern municipal i al mateix alcalde de 
la ciutat, el senyor Marc Castells. Tan-
mateix, a data d’avui, la Jornada no és 
concebuda pel govern municipal com 
un element a impulsar des del con-
sistori, i tampoc com un element que 
posi en valor la ciutat d’Igualada.
Molt lluny del que l’anàlisi objectiva 
dels fets recomanaria, la Jornada Gas-
tronòmica de les Plantes Oblidades 
veu negat per part del govern munici-
pal l’accés a les línies de finançament i 
espais de difusió que una activitat de 
les seves característiques precisaria.
Amb aquesta incomprensible i injus-
tificable postura s’està posant traves al 
desenvolupament d’una activitat que 
situa Igualada en el mapa, i que alho-
ra genera dinàmiques que beneficien 
a tots els igualadins i igualadines.
Des del Col·lectiu Eixarcolant per-
sistirem fermament en l’organització 
de la Jornada a la ciutat d’Igualada, 

com a proposta que posem al servei 
de la ciutat i del país per tal de co-
brir una mancança estructural a ni-
vell de polítiques públiques en aquest 
àmbit. Però amb la mateixa fermesa 
volem denunciar les condicions sota 
les quals hem d’organitzar-la i com 
inexplicablement des del govern mu-
nicipal se’ns neguen les eines que per-
metrien dotar-la del finançament i 
difusió adequats.
Per posar-hi xifres, a dia d’avui, estem 
encara pendents de rebre 4.500 € cor-
responents a despeses de la Jornada 
del 2018 (fa prop d’un any) i que hem 
hagut d’avançar. I més greu encara, 
per a l’edició prevista pel proper 13 
d’abril avui presentem el programa 
sense saber encara quin serà el finan-
çament disponible. Ara per ara tant 
sols sabem del cert que si res no can-
via haurem d’avançar almenys 10.000 
€ de les nostres butxaques per fer-la 
possible, tal com hem hagut de fer ja 
en els darrers anys, bo i esperant po-
der-los recuperar algun dia.
D’avant d’aquesta insostenible, in-
justificable i vergonyosa situació 
interpel·lem a la ciutadania, al tei-
xit empresarial i associatiu, i als 
representants polítics, per tal que 
instin al govern municipal la recti-
ficació envers la postura adoptada 
fins al moment en relació a la Jor-
nada Gastronòmica de les Plantes 
Oblidades. Per fer possible que un 
esdeveniment de referència i im-
prescindible a nivell de país, que 
per a l’edició del proper 13 d’abril 
comptarà amb 90 activitats, 151 
ponents, i més de 100 voluntaris, 
sigui entès com un actiu per la ciu-
tat i en conseqüència sigui recolzat 
institucionalment com es mereix. 
No fer-ho seria, és, un greu error.
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La Diputació de Barcelona aposta per uns 
equipaments de qualitat per fomentar l’esport

La Diputació de Barcelona fomenta els hàbits 
saludables, l’educació i la integració de la població 
dinamitzant l’esport als municipis.

Connectem la població
amb la pràctica esportiva

molt més del que t’imagines

www.diba.cat /connectem
Descobreix-ho a:
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Anunci faldó Connectem-esports 250x90,25mm, La Veu de l'Anoia.pdf   1   8/2/19   17:30

48 milions d’euros
La Diputació de Barcelona tancarà el man-
dat 2016-2019 havent destinat prop de 48 
milions d’euros equipaments esportius mu-
nicipals d’acord amb les necessitats dels 311 
ajuntaments de la demarcació. D’aquesta for-
ma, des de la Diputació es vol garantir l’accés 
a l’esport a més de donar suport a múltiples 
esdeveniments esportius.

La Diputació de 
Barcelona ofe-
reix als 311 ajun-
taments de la 

demarcació suport per 
potenciar la xarxa d’equi-
paments esportius locals. 
Per aquest motiu, l’aposta 
per assegurar la viabilitat 
dels equipaments ja exis-
tents passa per millorar la 
seguretat, gestió, mante-
niment i eficàcia energè-
tica d’aquests espais. Tot 
això sense deixar de ban-
da la formació dels agents 
esportius locals.
Pel que fa a la construc-
ció de nous equipaments 
esportius, la Diputació 
de Barcelona aposta tant 
pels equipaments con-
vencionals, com són els 
pavellons, les piscines, les 
pistes poliesportives i els 
espais de raqueta; i pels 
equipaments integrats al 

medi natural i urbà.
El suport de la Diputació 
en l’àmbit esportiu té l’ob-
jectiu d’afavorir la pràc-
tica esportiva, ja sigui 
amb accions directes a la 
població o bé mitjançant 
suport als ajuntaments. 
En aquest sentit destaca 
el suport econòmic a es-
deveniments esportius; 
així com el préstec de ma-
terial, la cessió de trofeus 
i medalles i les jornades 
d’esport adaptat. 
A més, també s’ofereix 
la redacció d’estudis en 
matèria de seguretat d’es-
deveniments esportius, 
plans de patrocini espor-
tiu, estudis d’aprofitament 
turístic i enquestes d’esde-
veniments esportius.
Objectiu de mandat
L’aposta per a  la dinamit-
zació de l’esport en la seva 
vessant saludable, integra-

La Diputació de 
Barcelona és una 

administració referent 
en el suport als 

municipis en matèria 
d’equipaments i 

activitats esportives.

Pavelló esportiu municipal de Can Cases, a Martorell, Diputació de Barcelona

dora, educadora i recre-
ativa, ha estat un dels ei-
xos que ha marcat de la 
tasca de la Diputació en 
els últims quatre anys.
La corporació treballa 
per a millorar la qua-
litat de vida  de la ciu-
tadania, contribuint al 
progrés i al reequilibri 
territorial de Catalu-
nya. És per això que la 
Diputació ha vertebrat 
la seva tasca en la per-
manent voluntat d’oferir 
uns serveis de qualitat a 
la població.



Aquesta temporada 
em vaig esborrar 
dels canals de televi-
sió de pagament. Al-

guns partits de futbol els vaig a 
veure al bar i altres a casa d’uns 
amics. M’agrada el bar on vaig. 

El propietari és un immigrant magribí que ser-
veix un te a la menta sensacional. El televisor és 
molt gran i lluminós i la parròquia –que emple-
na l’establiment els dies de partit- és totalment 
del Barça i, potser per això, és molt entesa en 
futbol. He vist que tenen la capacitat d’aplaudir 
les bones jugades que fan els equips adversaris. 
Res a veure però amb les celebracions dels gols 
del Barça. 
En aquestes condicions passo molt bones esto-
nes al bar. Bon ambient culer, un excel·lent te a 
la menta, poques discussions i els cambrers que 
s’esforcen a parlar-me en català. Val a dir que en-
cara que soc l’únic català de l’establiment, a l’hora 
de les celebracions victorioses, em consideren un 
dels seus. Tal com deia el mestre Johan Cruyff, 
el futbol ben entès serveix per unir les persones. 
El partit el veiem per la cadena Al Jazzera i com 
que l’àrab encara no l’entenc (i de fet per veure 
el futbol amb el so d’ambient n’hi ha prou), em 
poso Catalunya Radio al mòbil i l’escolto amb els 
auriculars.
Des de fa més d’un any que sempre porto un lla-
cet groc a la solapa i la gent del bar musulmà, 
quan em veuen, aixequen el dit polze en senyal 
de suport i comprensió envers la reivindicació de 
llibertat que representa el llacet. Parlant amb el 
propietari i amb alguns dels parroquians del bar 
–on, per cert, no se serveix cap mena de beguda 
alcohòlica- trobo que tot i no ser independentis-
tes, parlen de política amb força coneixement de 
la realitat catalana i, sense cap mena d’animad-
versió envers el procés, ans al contrari, el miren 
amb força simpatia.

Aquest és un aspecte que des del segon dia que 
vaig anar a veure un partit en aquest bar no acon-
seguia comprendre: com és possible que una gent 
tan allunyada de la cultura catalana, poguessin 
entendre’ns millor que altres persones nascudes 
en llocs més propers? M’ho he preguntat manta 
vegades sense acabar d’escatir-ne les raons.
Fa uns dies vaig anar al bar per prendre’m el seu 
fantàstic té a la menta. Eren les quatre de la tar-
da d’un dijous i com és lògic no hi havia futbol 
però el televisor estava engegat. Vaig veure que 
seguia connectat a Al Jazeera.... i, per fi ho vaig 
entendre tot.
Si en lloc de veure Al Jazeera estiguessin veient a 
totes hores Antena3, La Sexta, Tele5 o TVE, tin-
drien una visió distorsionada de Catalunya. La 
mateixa que tenen al conjunt d’Espanya. Qual-
sevol ràdio o televisió del món, en la llengua que 
sigui, és més objectiva que qualsevol de les ràdi-
os o televisions espanyoles.
Per això m’entenc millor amb un musulmà que 
amb un cristià devot de Tele5. 

Com és possible que una gent tan 
allunyada de la cultura catalana, 

puguin entendre’ns millor que altres 
persones nascudes en llocs més propers? 

EDUARD CREUS
@educrevi

Al Jazeera Els 18 de la Pobla

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

El 22 de gener de l’any 1939 
les tropes franquistes van 
entrar a Igualada, la qual 
cosa va significar la fi de 

la guerra civil a la nostra ciutat.  
Aquest 2019 s’han complert 80 anys 
d’aquella data històrica. Per recordar 

el conflicte a la vila i la repressió que es va patir poste-
riorment, l’Ajuntament va decidir organitzar un cicle 
de conferències, la primera de les quals tingué lloc el 
passat divendres, 15 de febrer en què l’escriptor igua-
ladí Antoni Dalmau va parlar vastament sobre el cost 
humà d’un conflicte, que suposà una terrible tragè-
dia a Igualada. En la seva dissertació va explicar que 
un total de 101 igualadins foren assassinats a la rere-
guarda, citant alguns casos, com el dels 18 assassinats 
de la Pobla de Claramunt. Personalment, jo ja havia 
sentit parlar diverses vegades d’aquesta matança, la 
qual tingué lloc el 17 de setembre del 1936. El mo-
tiu és que entre aquelles 18 persones hi havia el meu 
besoncle, en Francesc Serarols Sastre. Aquesta mort 
no fou l’única que colpejà la seva família;  uns mesos 
mes tard, concretament l’1 de desembre del mateix 
any, el seu pare i meu besavi, Pere Serarols Mil va ser 
afusellat a Montcada. 
De 7 dels 18 executats es desconeix quina era la seva 
filiació política;  dels 8 restants se sap que pertanyien a 
les formacions:  Tradicionalista, CEDA, Lliga Catala-
na y Renovación Española. A l’inici del conflicte armat 
i com a resposta social a l’alçament militar perpetrat 
per Franco, van ser principalment la gent de dretes i 
els religiosos els que foren objecte de les repressions. 
Si les fonts que he consultat no són errònies, dels 18 
assassinats n’hi havia 17 que eren seglars i 1 que era 
religiós, concretament marista. No obstant això, una 
bona part dels laics eren persones de gran fervor re-
ligiós, que a l’albada recorrien  processionalment els 
carrers d’Igualada dient i cantant  el rosari, participant 
en el que s’anomena “el rosari de l’aurora”. En aquells 
moments tant convulsos, la la seva ideologia de par-
tit combinada amb la vehemència religiosa, van tenir 
sens dubte molt a veure amb el seu assassinat. 
Els cadàvers dels 18 assassinats van ser posteriorment 

exhumats al cementiri de la Pobla de Claramunt. 
Anys després, l’Ajuntament d’Igualada va aixecar una 
creu al lloc on va succeir aquest fet, la qual ha romàs 
fins avui. A la part posterior hi ha una paret amb 3 
nínxols, a cadascun dels quals hi ha inscrits 6 noms, 
en total 18: Joan Aguilera Galobart, Eugeni Ball Ca-
sadesús, Manuel Bausili Domínguez, Lluís Bausili 
Domínguez, Bartomeu Borràs Codina, Camil Gené 
Codina, Sadurní Llambés Valls, Manuel Mateu Solà, 
Tomàs Montfort Ferrer, Marià Rabell Massip, Ramon 
Riba Martí, Ramon Ribalta Miserachs, Josep Roca 
Puget, Ramon Sala Ribera, Francesc Serarols Sastre, 
Josep Tardà Cases, Isidre Torelló Cendra, Lluís, Vallés 
Moncunill. L’any 1.943, pocs anys després de la fi de la 
guerra civil, l’arquitecte César Martinell Brunet, fou 
l’encarregat de restaurar l’església de Santa Maria i de 
la construir d’una cripta on hi reposen les restes de les 
18 víctimes de La Pobla, i de 44 igualadins més que 
foren igualment afusellats. 
Tots ells van ser dels primers, que no els únics, en patir 
la repressió. Acabat el conflicte bèl·lic, els va tocar so-
frir-la als que pertanyien al bàndol republicà. Alesho-
res, van haver-hi acusacions,  denúncies, revenges....  
Durant la seva exposició l’Antoni Dalmau va fer palès 
que “a totes les cases, d’un bàndol o altre, es va pagar 
un preu directe”. Crec fermament que aquesta afir-
mació és la que tothom hauria de retenir. Ja ha pas-
sat 80 anys, un temps que hauria der ser suficient per 
aplanar les esquerdes,  i cosir unes ferides que encara 
sagnen. 
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UNA COSA ÉS DISSENY
I L’ALTRA ESTIL
Creat per a aquells que estan orgullosos de mostrar el seu 
estil, el nou RAV4 ofereix un estil robust i urbà amb un interior
autènticament refinat. Disponible en quatre acabats i un
ventall de nous colors, inclosos bi-tons, presenta unes
poderoses línies exteriors i una marcada silueta tot camí.
Des de les òptiques davanteres led als exclusius llums de 
darrere, transmet la imatge d’un suv audaç, dissenyat per al 
món modern.

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

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

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

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

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

NOU RAV4 HYBRID

• Av. Europa, 4  •  Tel. 938 048 230  •  www.toyotaigualada.toyota.es •
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La manifestació d’ahir va ser la més participada des d’octubre de 2017. / © JOSEP BALCELLS

Vaga amb seguiment molt desigual a la comarca, 
però manifestació multitudinària a Igualada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

U nes 4.000 persones, 
segons la Policia Lo-
cal (5.500 segons l’or-

ganització) van participar ahir 
en la manifestació que es va 
iniciar a l’estació d’autobusos 
d’Igualada i que va acabar a la 
plaça de l’Ajuntament, plena a 
vessar, amb ocasió de la vaga 
general del 21 de febrer. Al da-
vant de la manifestació, convo-
cada pel sindicat CSC, hi figu-
rava una pancarta amb el lema 
“Sense drets no hi ha llibertat”.
La marxa va fer una petita atu-
rada davant els jutjats -molt 
custodiats pels Mossos- cri-
dant “Llibertat presos polítics” 
i crítiques contra la justícia 
espanyola. Aquest va ser l’acte 
més participat de la vaga ge-
neral del 21F a la ciutat i a la 
comarca. De fet, va ser la mani-

Igualada

Al pas pels jutjats, es va fer una aturada en protesta 
pel judici al Suprem. / JORDI PUIGGRÒS

festació que va congregar més 
gent des de l’octubre de 2017, 
quan va tenir lloc el referèn-
dum d’autodeterminació de 
Catalunya.
La Intersindical-CSC va con-
vocar una jornada de vaga 
general per demanar millores 
laborals i en protesta contra el 
judici als polítics independen-
tistes, que va tenir un segui-
ment molt desigual, i limitat 
majoritàriament als serveis 
institucionals. Al transport 
públic, a la sanitat, i a les es-
coles -sobretot als instituts- va 
ser on més es va notar la vaga, 
però la majoria de comerços i 
indústries van treballar amb 
normalitat. En canvi, en molts  
espais es va optar per deixar els 
llocs de treball en el moment 
de la manifestació a Igualada, 
al migdia.
Entitats independentistes, el 

PDeCAT, ERC i sindicats com 
Unió de Pagesos i la CGT do-
naven suport a l’aturada. “No-
més acceptarem del Tribunal 
Suprem i dels aparells de l’Es-
tat la immediata absolució de 
totes les persones imputades, 
empresonades i exiliades”, deia 
el manifest de la vaga, del qual 
en va fer referència Jordi Pons, 
delegat a l’Anoia del CSC, so-
bre uns col·lectius que han es-

tat “reprimits” per exercir drets 
que són “‘inalienables com a 
societat moderna”. D’aquesta 
manera, exigeixen que “es deixi 
de jutjar el nostre poble per vo-
ler exercir la seva llibertat”. 
Organitzacions com el sindicat 
majoritari de l’ensenyament, 
USTEC-STEs, Universitats 
per la República o la Federació 
d’Estalvi de Catalunya van ser 
els primers a donar suport a la 

vaga, si bé amb el pas de les úl-
times setmanes va anar sumant 
adhesions, entre les quals hi ha-
via l’ANC, Òmnium Cultural, 
els CDR, la Plataforma 3-O, la 
CGT, Arran, Demòcrates de 
Catalunya, el PDECat, Junts 
per Catalunya, ERC, l’AMI, la 
Crida Nacional per la Repúbli-
ca, Súmate, Endavant-OSAN i 
Unió de Pagesos.
Els dos sindicats majoritaris, 
CCOO i UGT, es van mante-
nir al marge de la convocatò-
ria. Ahir, els serveis mínims 
habituals també van afectar el 
bus urbà d’Igualada, Vilanova 
i Montbui, que va funcionar 
amb el 50% de les expedicions 
i la línia Llobregat-Anoia de 
FGC amb el 50% del servei ha-
bitual a les hores punta i amb el 
25% durant la resta del dia.

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.



Els Mossos denuncien 
un conductor que va 
provocar un accident a 
l’Anoia, en estat etílic
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REDACCIÓ / LA VEU 

Els Mossos van denunciar 
penalment el passat 16 
de febrer un home de 46 

anys, de nacionalitat espanyola 
i veí d’Esparreguera (Baix Llo-
bregat), com a presumpte autor 
d’un delicte contra la seguretat 
viària per conduir sota els efec-
tes de l’alcohol.  
Pels volts de les set del matí del 
mateix dia 16, els mossos van 
rebre l’avís que s’havia produït 
un accident de trànsit a la car-
retera A-2, a l’alçada del punt 
quilomètric 570.3, al terme 
municipal d’Hostalets de Pi-
erola (Anoia).  Un vehicle va 
accedir a la via en direcció con-
trària i mentre feia maniobres 
per col·locar-se en el sentit cor-
recte, un turisme que circulava 
correctament el va envestir. 
Quan els mossos van arribar 
al lloc van comprovar que el 
conductor infractor estava ferit 
lleu i l’altre es trobava il·lès.   
En aquell moment els agents 
van observar que l’home ferit 

mostrava clars símptomes de 
trobar-se sota la influència de 
begudes alcohòliques. En la 
prova d’alcoholèmia va donar 
un resultat positiu de 0.63 mg 
d’alcohol per litre d’aire expirat, 
fet pel qual se’l va denunciar 
penalment.  Uns trenta minuts 
després de l’accident va arribar 
al lloc un vehicle que venia a 
recollir a l’infractor. En aquell 
moment, els agents li van fer la 
prova d’alcoholèmia i  va donar 
un resultat positiu de 0.55 mg 
d’alcohol per litre d’aire expirat, 
motiu pel qual va ser denunci-
at administrativament. 

Igualada Som-hi visita Girona per 
conèixer el seu model cultural
REDACCIÓ / LA VEU 

U na representació de la 
candidatura d’Igua-
lada Som-hi ha estat 

a Girona per conèixer i agafar 
idees sobre política cultural. 
Durant tot un dia de treball, 
els membres de la candidatura 
han estat rebuts pels impulsors 
del model cultural de Girona i 
de la Càtedra UNESCO de Po-
lítiques Culturals i han fet visi-
tes en diversos equipaments de 
la ciutat. Entre els aprenentat-
ges que s’emporta de Girona, 
Igualada Som-hi (PSC - Co-
muns - Igualada Oberta) creu 
en la necessitat de tenir un 
govern amb una “política cul-
tural “agosarada, ben definida i 
que compti amb tothom. Una 
política que doti Igualada d’un 
pòsit cultural i uns bons fona-
ments que cuidi cada dia, més 
enllà de la política de grans 
esdeveniments i l’anomenada 
‘festivalitis’. També una cultura 
que sigui diversa i que priorit-
zi el retorn social per sobre del 
retorn econòmic”.
Acompanyat d’altres membres 
l’equip d’Igualada Som-hi com 
són Manel Pla i Rafa Moya, Jor-

di Cuadras s’ha reunit amb un 
dels creadors del model cultu-
ral de Girona, Miquel Fañanàs 
i també amb el director hono-
rífic de la Càtedra UNESCO de 
Polítiques Culturals i cap d’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament de 
Girona durant diversos anys, 
Alfons Martinell. La promoció 
de la vida cultural del dia a dia 
i el model de participació ciu-
tadana en l’àmbit cultural han 
estat dos dels temes de la tro-
bada. En aquest sentit, Iguala-
da Som-hi vol tornar a activar 
l’Institut Municipal de Cultura 
com espai de participació dels 
diferents agents culturals de la 
ciutat, cosa que el govern de 
Marc Castells va eliminar. 
Després d’aquestes reunions, 
Jordi Cuadras i el seu equip 
també han visitat dos centres 
cívics de la ciutat. Girona con-
cep els centres cívics com a 

pols de cultura per apropar la 
cultura als barris amb bibliote-
ca, punts de lectura i diversos 
espais per activitats culturals. 
Aquest model encaixa amb un 
dels objectius d’Igualada Som-
hi com és apropar la cultura a 
totes les zones de la ciutat, des-
centralitzar-la i fer que arribi a 
tothom. 
Amb Girona, la candidatura 
d’esquerres i progressista ha 
continuat la seva Agenda Ex-
terior que va iniciar a Bilbao. 
Cuadras recorda que “som 
un equip de gent oberta i 
volem conèixer experiències 
d’èxit d’altres ciutats que ens 
ajudin a fer millor el nostre 
projecte i consolidar-lo com 
un projecte de govern per 
Igualada. I això és el que fem 
amb l’Agenda Exterior, ens 
movem per Igualada des del 
minut zero”.

presentació
de l’equip
del nou alcalde

Museu de la Pell

Divendres 1 de març
a les 20h
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“El nou Poum ha de ser 
bo per a tothom, el que 
no pot ser és que sigui 

la ruïna econòmica dels 
propietaris afectats per 

plans de millora”

Joan Agramunt, amb 51 anys d’edat, serà el candidat a l’alcaldia pel PP.

Joan Agramunt (PP): “En el futur consistori igualadí 
hi haurà més d’una veu constitucionalista”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l regidor igualadí del 
PP i conseller comar-
cal Joan Agramunt és 

ja un dels polítics més veterans 
de la ciutat. Considerat un re-
ferent del constitucionalisme a 
Igualada, el conegut agent de 
la propietat immobiliària tor-
narà, una vegada més, a ser el 
candidat del Partit Popular a 
les properes eleccions munici-
pals del 26 de maig. 

Vostè ja coneix molt bé l’Ajun-
tament. En unes eleccions on 
sembla que hi haurà moltes 
cares noves, li és més fàcil 
afrontar la situació?
Portaré ja 20 anys a l’Ajunta-
ment, quan acabi aquest man-
dat. Sempre he estat un home 
de partit, podríem dir, i aques-
ta vegada tornarà a ser així. 
La junta local em va proposar 
per segona vegada com a cap 
de llista, i la comissió electo-
ral ho va acceptar. També el 
PP de Catalunya, perquè ha de 
ser així en les ciutats de més 
de 25.000 habitants. Hi posaré 
tota la il·lusió possible.
Està content del seu paper a 
l’Ajuntament? Ser 1 regidor 
de 21 no ha de ser fàcil.
Content i orgullós, també. He 
estat la veu dels que se sen-
ten profundament igualadins, 
catalans i espanyols. He estat 
l’única veu, certament. Dels 
21 regidors, sí, 20 porten el 
rètol de “llibertat presos polí-
tics”. Tots excepte jo. Sempre 
he avantposat els interessos del  
conjunt dels igualadins abans 
dels del meu partit. Si una cosa 
entenem que és d’interès gene-
ral de la ciutat, sempre hi hem 
donat suport. Amb matisos, si 
vol.
No s’atura el debat sobre la 
necessitat de tenir un nou 
Poum. Quin és el vostre posi-
cionament?
Nosaltres en el seu moment 
vam ser dels més agressius, 
en aquest tema. Des de que el 
2010 es va retirar la proposta 
de nou Poum, en aquell mo-
ment vam pensa que es feia 

un pas enrere per a fer-ne dos 
endavant després. Vam instar 
a CiU de seguida a crear un 
Consell Assessor d’Urbanis-
me Municipal, un fòrum no 
vinculant amb professionals 
del sector i entitats per tal de 
treballar aquest assumpte... 
Creiem que s’hauria d’haver 
treballant un nou Pla General, 
no deixar-lo al calaix com s’ha 
fet en aquests darrers 8 anys. El 
que tenim és del 1986 i portem 
més de 90 modificacions... Ara 
bé, el nou Poum ha de ser bo 
per a tothom, el que no pot ser 
és que sigui la ruïna econòmi-
ca dels propietaris afectats per 
plans de millora urbana.
També es fan sentir les veus 
contràries al Polígon de Can 
Morera. Hi ha consens polític 
institucional, però algun par-
tit com la Cup no ho veu bé. 
Què en pensa el PP?
Ja fa un parell d’any vam te-
nir aquí una visita de l’Alberto 
Fernández Díaz, que era mem-
bre del Consorci de la Zona 
Franca, i ja vam decidir apostar 
del tot per aquest nou polígon 
a Òdena, de 370 hectàrees i per 
a que tingués unitat de la Con-
ca i un lideratge clar d’Igualada 
en aquest tema. Això repre-
senta una oportunitat per al 
territori, i creació de riquesa. 
Estarem sempre al costat.
I sobre el tema de l’aigua? Cal 
un referèndum per decidir 
si es municipalitza el servei 
d’abastament?
L’Ajuntament d’Igualada ha 
de recuperar el servei, és a dir, 
n’ha de ser el titular. Això és 
adaptar-se al què diu la Llei 
d’Hisendes Locals del conjunt 
d’Espanya. Una vegada s’hagi 
recuperat, s’han de mirar els 
estudis econòmico-financers, 
les auditories. De moment no-

més se n’ha acabat una part. 
S’ha de veure què val, tot això, 
i quin lucre cessant hi ha. A 
partir d’aquí s’hauria de pren-
dre una decisió. Nosaltres de 
tota manera sempre hem cre-
gut més en el model de col·la-
boració públic-privat, en som 
més partidaris, però això no 
vol dir que estiguem del tot 
en desacord amb que es mu-
nicipalitzés tot el servei. Miri, 
a Arenys de Munt es va muni-
cipalitzar el servei, i la factura 
va pujar un 15%. Ho dic per-
què algunes forces polítiques 
diuen que amb la municipalit-
zació el cost seria més baix, i 
això és absolutament fals.
Parlant de rebuts, Igualada 
és de la ciutat amb l’IBI més 
alt. Aquest és un dels temes 
que al PP més li ha preocu-
pat.
Sempre hem instat a l’alcal-

“A part d’algun comen-
tari pel carrer, tothom 
m’ha respectat sempre. 

Estic orgullós de ser 
igualadí en uns mo-
ments tan difícils”

de a tenir la voluntat política 
d’abaratir aquest impost. La 
llei permet als municipis un 
marge del tipus del coeficient 
del 0,40 a un màxim del 1,10. 
A Igualada, l’únic any que el 
PP ha donat suport a les orde-
nances fiscals i també al pres-
supost ha estat l’any 2017, per-
què no es va pujar ni un euro 
la pressió fiscal als igualadins, 
i es va baixar el coeficient del 
0,90 al 0,86. No com l’any an-
terior, que amb el suport del 
PSC es van recaptar 480.000€ 
més d’IBI. És un tema de pri-
oritats, és clar. La llei li permet 
a l’alcalde baixar a 0,40. Soc 
l’únic que ho ha dit, això, al 
saló de sessions de l’Ajunta-
ment... 
Hi havia molt deute, ha dit 
sempre el govern municipal.
Ha estat important que l’Ajun-
tament s’hagi situat dins de 
la legalitat dins del deute viu 
que tenia i s’hagin complert 
els paràmetres que han mar-
cat institucions superiors. Ara 
s’està al 75% del deute sobre 
els recursos ordinaris. Això té 
mèrit, però tampoc tant com 
ven l’actual govern municipal. 
Pensi que l’Ajuntament té un 

pressupost de 61 milions d’eu-
ros... Amb una mica menys 
d’inversió es va aplicant el pla 
econòmic financer, que és el 
que s’ha fet. Si es vol, es pot 
anar fent inversions i al mateix 
temps baixar la pressió fiscal.
Igualada és una ciutat  clara-
ment independentista. S’ha 
sentit incòmode, fent la seva 
feina com a polític?
Ens coneixem de fa anys amb 
molta gent. Soc home de ciu-
tat, proper, i miro de respec-
tar la opinió de tothom, i de-
fenso els meus ideals. A part 
d’algun comentari pel carrer, 
majoritàriament tothom m’ha 
respectat sempre. Estic orgu-
llós de ser igualadí en uns mo-
ments tan difícils.
Sembla ser que Ciutadans es 
presentarà. Com ho veu?
El que veig és que en el futur 
consistori hi haurà més d’un 
constitucionalista. Potser, és 
clar, que al PP li prenguin vots, 
però nosaltres el que hem de 
fer és seguir amb la nostra lí-
nia i explicant el nostre pro-
grama, i essent coherents. 
Ens presentarem amb el lema 
Volem fer més gran Igualada, 
volem una Igualada més gran. 

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
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L’Ajuntament i el Con-
sorci Sociosanitari ja 

han licitat les ofres 
d’ampliació i reforma, 
que tindran diferents 

fases d’execució

La residència Pare Vilaseca es modernitzarà i s’ampliarà a 
159 llits amb una inversió de 2,6 milions d’euros
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REDACCIÓ / LA VEU 

D imecres, 20 de febrer, 
l’alcalde d’Igualada 
i president de la Di-

putació de Barcelona, Marc 
Castells, ha presentat les obres 
d’ampliació i reforma de la Re-
sidència Pare Vilaseca, centre 
gestionat pel Consorci Sociosa-
nitari d’Igualada (CSSI). L’acte 
també ha comptat amb la pre-
sència de Maria Faus, Directora 
de Banca d’Institucions de Cai-
xaBank, de Jordi Ferrer, Gerent 
del CSSI, i de Salvador Balcells, 
arquitecte que ha redactat el 
projecte i que dirigirà les obres.

Diferents fases
El projecte consta de vàries fa-
ses. La primera fase, amb un 
pressupost de 500.000 euros, 
va consistir en la construcció 
de la Sala Teresa Mimó, una 
nova sala d’actes polivalent de 
243 m2 que va entrar en funci-
onament el desembre de 2017 
i que permet disposar de molt 
més espai que la sala d’actes an-
terior, de 100 m2, que era mas-
sa petita per acollir activitats 
com concerts, tallers, sessions 
de cinema o poesia, recepcions, 
xerrades, celebracions litúrgi-
ques o sessions formatives. 
La segona fase, amb un pres-
supost de 2,6 milions d’euros, 
consisteix en la reforma i am-
pliació de la planta lila de la 
residència per crear una nova 
unitat de psicogeriatria, la cre-
ació de 3 noves habitacions 
dobles a l’antiga sala d’actes i 
la creació d’una sala per fami-
liars i d’una sala d’estimulació 
cognitiva a la planta verda. Les 
obres tenen un pressupost de 
2.129.000 euros i es va iniciar la 
seva licitació el passat dia 13 de 
febrer. A l’import de l’obra cal 
sumar una inversió addicional 
de prop de 500.000€ en con-
cepte d’equipament, mobiliari i 
honoraris dels tècnics que han 
redactat el projecte i dels que 
faran la direcció d’obra.
Per finançar el global de les 
dues fases s’ha comptat amb un 
ajut de 230.000€ de la Diputa-

ció de Barcelona i ajuts conce-
dits per la Fundació Bancària 
”la Caixa” que en els exercicis 
2016, 2017 i 2018 han sumat 
675.000€. Aquests ajuts s’han 
complementat amb préstecs a 
llarg termini de CaixaBank i 
de l’Institut Català de Finances 
signats recentment per import 
total de 2,2 milions d’euros.
Pel futur queda pendent una 
tercera fase, que és la creació 
d’un nou edifici d’oficines per 
acollir els serveis centrals de 
CSSI, projecte que ja ha estat 
redactat i que per ara no s’exe-
cutarà, i la reforma de la planta 
groga de la residència.
Marc Castells ha afirmat que 
“els igualadins hem de sen-
tir-nos molt satisfets de l’equi-
pament assistencial que suposa 
la Residència Pare Vilaseca i 
que, amb la ampliació i refor-
ma, podrà continuar duent a 
terme la seva missió de donar 
qualitat de vida a la nostra gent 
gran”. Ha destacat i agraït els 
ajuts aportats per la Diputa-
ció de Barcelona i la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, que perme-
ten finançar el projecte.  També 
ha comentat que amb motiu 
d’aquesta inversió, el CSSI ha 
sol·licitat al Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies 
un augment de les actuals 93 
places públiques de la residèn-
cia, degut a la llarga llista d’es-
pera existent.

Quinze mesos d’obres
L’obra que s’està licitant actual-
ment té com a objectiu prin-
cipal modernitzar la part més 
antiga de l’edifici de 1987 re-
formant les habitacions de la 
planta lila per convertir-les en 
adaptades, millorant les instal-
lacions i els espais pels profes-
sionals, i ampliant les zones co-

munes, menjador, sales d’estar, 
sales d’activitats i passadissos, 
per adequar-les a les necessitats 
de les persones ateses amb de-
mències més avançades i a les 
persones que poden residir en 
unitats de convivència. Si bé la 
inversió està enfocada en una 
modernització i adequació de 
l’edifici per tal de millorar la 
prestació de serveis, l’actuació 
permetrà augmentar el nombre 
de places de la residència en 7 
llits addicionals, passant de 152 
a 159.  
Ja s’ha iniciat la licitació de les 
obres que es preveu completar 
el mes de maig. Les obres tenen 
una durada estimada de 15 me-
sos, i es duran a terme en el se-
gon semestre de 2019 i durant 
el 2020. S’aniran fent per etapes 
en diferents punts del centre,  
minimitzant sempre l’afectació 
en els residents. L’obra comen-
çarà amb la construcció de no-
ves habitacions adaptades en 
una part del jardí de pins ad-
jacent a la planta lila, i amb la 
construcció de 3 noves habita-
cions dobles en l’espai de l’anti-

ga sala d’actes, que permetran 
reubicar llits actualment situats 
a la planta lila i treballar alesho-
res en la reforma i ampliació de 
la planta lila. També està pre-
vist millorar alguns espais de la 
planta groga, i crear una nova 
sala d’estar pels usuaris i fami-
liars de la planta verda, traslla-
dant un espai de magatzem. 
Es crearà també una Sala d’Esti-
mulació Multisensorial Snoeze-
len,  que permetrà als residents la 
possibilitat de tenir experiències 
sensorials agradables en una at-
mosfera relaxada, a través de l’es-
timulació dels sentits: tacte, oïda, 
vista i olfacte. En la planta lila 
s’intervé en un espai de 770 m2, 
dels quals 337 m2 son reformats 
o enderrocats, i uns 433 m2 son 
d’ampliació cap al jardí posterior. 
En l’àmbit de l’antiga sala d’actes 
es reformen 121 m2 i en la planta 
verda i groga es fan actuacions 
en 145 m2 de diversos espais. 
Addicionalment, s’assegurarà 
el subministrament elèctric del 
centre amb un generador que es 
podrà utilitzar quan hi hagin in-
cidències.

El “Bon Envelliment”
El CSSI està en fase de trans-
formació i millora del seu 
model assistencial cap a un 
model d’Atenció Centrada en 
la Persona (ACP). Des de fa 
uns anys que s’està produint, 
en les societats avançades, un 
canvi en el que s’estableix com 
a “Bon envelliment”. El para-
digma de l’envelliment actiu 
és el reflex d’aquesta sensibi-
litat a l’establir que les perso-
nes no sols necessiten tenir 
salut o seguretat per viure o 
per envellir dignament, sinó 
que també necessiten disposar 
d’oportunitats de participació i 
desenvolupament personal si 
es vol millorar la seva qualitat 
de vida.
La Residència Pare Vilaseca, 
inaugurada el 1987 i gestiona-
da pel CSSI, disposa d’un total 
de 152 places de residència as-
sistida, 93 públiques concerta-
des amb la Generalitat de Ca-
talunya i 59 privades, amb una 
ocupació propera al 100%. 
També compta amb un centre 
de dia amb 40 places. 

Restaurant Scorpia - Ctra. NII, km 559,1 - 08711 Òdena-Igualada (BCN) - scorpia@restaurantscorpia.cat

MENÚ A PARTIR DE 27€
AMB INFLABLES I FI DE FESTA

PER A GRANS I PETITSRESERVES: 93 806 05 55



Catalunya té els instruments legals i de consens com el Pacte i la Llei 
que recullen i adopten els objectius europeus en matèria d’energia. 
La Llei del Canvi Climàtic ens deia el QUÈ; ara la nova Llei de la 
#TransicióEnergètica de Catalunya ens dirà el COM.

Entre el 1,2% y el 2% de la población de ESP tiene carencias 
alimenticias y nutricionales graves. ¿Cuántas veces se ha oído 
a los políticos hablar  de esto?.

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

DEU AVANTATGES 
DEL NETWORKING OFFLINE 

Networking offline és la ges-
tió de contactes de tota la 
vida. És desenganxar-se de la 
pantalla de l’ordinador, sortir 

de casa o de l’oficina per assistir a esde-
veniments, llegir llibres, veure pel·lícules 
o fer xerrades, entre moltes altres coses. 
Potser això pugui semblar avorrit o polí-
ticament incorrecte en plena era 4.0, però 
creieu-me, és fantàstic. Aquí fora hi ha un 
món.  Avantatges del networking offline

1. Trencar la sensació d’aïllament que pro-
dueix estar unes hores o tota la jornada da-
vant de l’ordinador. No hi ha videoconfe-
rència que substitueixi una bona abraçada 
o un bon encaixada de mans.

2. Prendre una cervesa o un cafè amb un 
amic, un client, un col·laborador. Això en-
cara no existeix a la xarxa i permet treba-
llar el nostre missatge d’una forma distesa, 
amb relat inclòs.

3. Intercanviar targetes de paper. Pot sem-
blar poc ecològic, però jo encara conser-
vo targetes dels anys 90. Possiblement no 
siguin vigents, però és com recordar un 
àlbum de fotos, estimula la memòria i pot 
provocar un desig de recerca d’algú que 
ens va deixar empremta. En un esdeveni-
ment amb moltes persones no hi ha mitjà 
millor.

4. Posar cara i veu a persones. Els perfils 
són fotos de la 1ª comunió o fotos tune-
jades. Us imagineu posar-li cara a un friki 
(digitals monstre) que has conegut abans 
en alguna xarxa social?

5. Les emocions, els sentits, es transmeten 
d’una forma més eficaç “en viu”. La suma 
del llenguatge verbal i el no verbal dóna un 
resultat complet, que unit a olors, sensaci-
ons tàctils, esdevé gairebé perfecte.

6. La possibilitat de poder distingir entre 
amics, coneguts i saludats és més gran al 
carrer que a la xarxa on vam rebre peti-

cions d’amistat de persones a les que no 
coneixem de res. Reivindico aquest tracta-
ment diferenciat. No és el mateix un veí de 
tres portes més enllà que algú que va ser 
parella de joventut o que un client. La nos-
tra marca personal s’activa per treure a la 
llum el networker que portem dins.

7. Compartir informació és més fàcil. Si 
tinc un problema informàtic el puc resol-
dre en un fòrum online. Però els que hem 
nascut abans del 2000 preferim que ens ho 
expliqui algú davant nostre i que ens digui 
quins botons cal prémer. Potser la realitat 
augmentada canviarà algun d’aquests as-
pectes però avui encara no veig que aques-
ta tecnologia s’apliqui de manera massiva.

8. El valor qualitatiu d’una trobada presen-
cial és més gran ja que hi intervenen els 5 
sentits i llencem les màscares fora. No hi 
ha fotos de 1a comunió. La nostra cara és la 
real, els nostres gestos parlen de nosaltres. 
És possible que assistint a una conferència 
coneguem a 10 persones, moltes menys de 
les que possiblement llegiran aquest post, 
però el seu valor serà més gran.

9. És on es genera el veritable discurs d’as-
censor, un discurs breu on la nostra pro-
posta de valor hauria d’aconseguir una 
segona trobada amb un possible client o 
stakeholder.

10. Per resumir diré que, en persona, les 
interaccions reals sovint creen un entorn 
més favorable.

No hi ha res de dolent en continuar el nos-
tre networking online; les mètriques sem-
pre són interessants. Però de tant en tant, 
i avui és un dia per fer-ho, cal reivindicar 
encaixades de mans i abraçades. 

“Exportar no és un joc”, 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

El pes industrial de Catalunya, cada vegada més a 
l’interior. Les comarques amb un pes industrial més gran 
són a l’interior i allunyades de Barcelona.

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

Sempre ens han dit que el futur 
és la internacionalització, fins 
al punt que si no exportes pots 
tenir l’estranya sensació d’estar 

fora de joc. Malauradament, ningú ha 
explicat en detall i sense complexes que 
la internacionalització és una carrera 
de fons, plena d’obstacles, reptes i des-
peses. S’ha venut el missatge que a tots 
ens agrada escoltar: com de gratificant 
resulta internacionalitzar.

Evidentment, la internacionalització 
és a l’abast de moltes empreses, sense 
distingir per número de treballadors o 
facturació, és més aviat una actitud re-
lacionada al model de negoci.  De fet hi 
ha empreses que han nascut amb men-
talitat internacional, oferint els seus 
productes o serveis de forma global.

Tot i que els recursos econòmics són 
necessaris, el repte més important quan 
es pren la decisió d’internacionalitzar és 
canviar un model de negoci que ja fun-
ciona amb inèrcia, amb metodologia i 
amb un gran equip humà que no té ex-
periència en mercats Internacionals. 

Un factor crític d’èxit està relacionat 
amb elements motivacionals, factors di-
rectament proporcionals al compromís 
de gerència per dur a terme el projecte 
fins al final. Si no és una decisió estratè-
gica d’empresa, si no hi ha compromís, 
no hi ha projecte.
Exportar no és un joc. Totes les empre-
ses que es plantegen sortir a l’exterior 
haurien de respondre a una sèrie de 
preguntes com: És exportable el meu 

producte o servei? El meu equip pro-
fessional està preparat? Tinc suficient 
capacitat productiva per fer front a les 
possibles demandes? Les eines comer-
cials són les adients? Si no som capa-
ços de respondre amb claredat, si no 
es fa una diagnosi de viabilitat que ens 
ajudi a saber on som, tant a nivell de 
producte com d’empresa, és molt pro-
bable que els resultats siguin negatius. 

Sortir a mercats internacionals, ja sigui 
per comprar o per vendre, sense una 
preparació prèvia, sense estar ben as-
sessorats, intentant fer-ho amb els ma-
teixos recursos de sempre, ens porta a 
errors de planificació, o inclús a excés 
d’optimisme.

El coneixement del procés, l’anàlisi de 
la competència i l’experiència interna-
cional són factors clau de l’èxit, ja que 
permetran establir una bon Pla d’Ac-
ció. Sovint no donem la importància 
que té el pla de negoci internacional, 
i això ens pot portar a abandonar el 
projecte abans d’hora, o bé per falta de 
paciència o bé per falta de recursos.

Podem afirmar que tot i la comple-
xitat del procés, si estem ben pre-
parats, si som conscients dels errors 
freqüents de la Internacionalització, 
els mercats globals estan realment 
a l’abast de les nostres mans. I si ho 
fem bé, creixerem, diversificarem, 
millorarem la rendibilitat i rebrem 
inputs del mercat que ens canviaran 
per sempre la nostra manera d’actu-
ar per a ser molt més competitius. 

Ningú ha explicat en detall i sense complexos 
que la internacionalització és una carrera de 

fons, plena d’obstacles, reptes i despeses. 

economia i empresa Espai patrocinat per

Guillem Recolons
Consultor d’Estratègia en Personal Branding 
@GuillemRecolons

Samuel Jiménez, 
consultor en comerç internacional i export manager a INTAM

 Aquí fora hi ha un món 

12 |  OPINIÓ EMPRESA Divendres, 22 de febrer de 2019



PUBLICITAT  |  13Divendres, 22 de febrer de 2019

Del 22 de febrer
al 17 de març 2019

Igualada
horaris i activitats



P #latevaveu

Cristina Domènech  @CristinaDomenec

Alba Vergés Bosch  @albaverges

Toni Palmés  @tonipalmes

Ajuntament d’Òdena @OdenaCat

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Rubén @egel71

Josep Vidal @josepvidal69

EnricMorist @emorist

ObservatoridePujalt @Observatori

Gràcies @GraciesIgualada

Perquè encara no estem del tot anestesiats i pq 
som responsables del que fem i del que no fem. 
Perquè només en tenim una, de vida #21FVa-
gaGeneral

Camí de Madrid.  La dignitat té nom de dona
La República és nom de dona La Consellera 
@dolorsbassac i la Presidenta @ForcadellCar-
me Dues dones que s’han posat dempeus per 
demostrar-nos la nostra veritable alçada
#llibertatPresesPolítiques

No sóc capaç de recordar quan temps fa que 
hem perdut la capacitat de dominar i controlar 
un partit quan ho decidim/necessitem.
Fa molt temps que això només passa quan el ri-
val vol que passi.
Sigui quin sigui el rival.
Osca inclòs.

Tic, tac, tic, tac...  El Nou edifici del Centre Frater-
nal a punt de terminar. No tens ganes de veure’l 
ja ? #biblioteca #centreGentGran #cohesiosocial 
#pladebarris @CulturaDIBA @genca

Des de dalt tot es veu millor, més clar, i amb l’aire 
més pur. Apa, puja. Sube, hombre, sube. #Som-
Muralla

Al final la revolución era no ir al Besamanos del 
preparao.

A l hospital amb el ”rayo McRuti” , excel·lent ini-
ciativa de @CreuRojaCAT al Barcelonès Nord a 
l’Hospital de Can Ruti per als infants hospitalit-
zats

L`Enric Barrufet ha fet una gran troballa avui. La 
temperatura més baixa a Igualada des de 1947, 
dades oficials, és del 19 de febrer de 1965 amb - 
15°C. Més baixes que al febrer de 1956. L’encal-
mament a la conca dóna el fred intens després de 
les adveccions fredes

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#65  Ramon Vallès Brossa  @ramonvalles1966.

Seguim essent agraïts! Gràcies pel meu futur! 
#Gràcies #GràciesIgualada

FOTO: Cesc Sales
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Bona feina d´equip Jordi, agafant idees de fora 
per fer un Igualada agradable per viure. Altres 
només es queden al seu despatx asseguts a la ca-
dira, sense mira de treballa per el be d´Igualada. 
Ànims Jordi estàs fent una feina molt interes-
sant. @IgualadaSomhi

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Detenen un home per tenir 
798 plantes de marihuana en 
una masia de Copons

Enquesta de la setmana: ha 
d’haver-hi un policia local 
regulant el trànsit davant 
de totes les escoles durant 
l’entrada i sortida?

Els Mossos denuncien 
penalment un conductor 
que va provocar un 
accident a l’Anoia

Instants de La Veu            @veuanoia

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

#Igualada #veuanoia #Anoia

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

Nascut a Piera l’any 1966, i adoptat a Igualada quan de ben petit ja estudiava a Can Colapi en règim 
d’internat... Allò era “canyeru”.
Casat amb la Margarita des de 1999, i amb tres fills. El Ramon de 17, la Marina de 15, i la Natàlia de 
13. Això també és “canyeru”. Ells tres són el meu repte.  La meva feina, tota una VOCACIÓ, amb ma-
júscules. Pilot de línies aèries, exercint com a comandant a la companyia Iberia. El màxim objectiu, 
l’excel·lència en l’exercici diari. Les meves aficions, tot allò que tingui relació amb l’esport al aire lliure 
en un entorn muntanyenc, i si és possible, en companyia de la meva dona i els meus fills.

xarxes Espai patrocinat per

“Igualada, torna a ser aquella ciu-
tat que en el passat, tothom volia 
IMITAR, però ningú podia IGUA-
LAR.” La crisi, i la mala gestió dels 
diferents equips polítics de la ciu-
tat, han deixat un panorama eco-
nòmic trist i gris.
L’Ajuntament no ha estat capaç o 
no ha volgut liderar una política de 
control de despeses, s’han endeu-
tat fins les orelles, i l’única solució 
imaginativa ha estat pujar els im-
postos. El resultat: comerços tan-
cats per l’ofegament fiscal, i famílies 
que obligades a pagar elevadíssims 
impostos, han perdut capacitat 
d’estalvi.
Així, difícilment tornarem a tenir 
la Igualada que ens mereixem, i 
que ningú, ni tan sols voldra imitar, 
i molt menys, igualar.”
 



Igualada és avui divendres part de la Mobile Week Catalunya 
amb taules rodones, tallers i xerrades
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REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada serà una de les 
ciutats on se celebraran 
activitats de la Mobile 

Week 2019 que, aquest any, 
ha apostat per anar més enllà 
de Barcelona i arribarà també 
a la capital de l’Anoia, Girona, 
Lleida, Reus i la Ribera d’Ebre. 
En van explicar els actes pro-
gramats a la ciutat l’alcalde, 
Marc Castells, la directora 
general de Societat Digital de 
la Generalitat de Catalunya, 
Joana Barbany, el director Ge-
neral de Mobile World Capital 
Barcelona, Carlos Grau, i el 
president de TIC Anoia, l’as-
sociació d’empreses i profes-
sionals de la comarca, Jaume 
Catarineu.
Totes les activitats previstes –
dues taules rodones, una con-
ferència i tres tallers– es de-
senvoluparan avui divendres, 
22 de febrer, amb el Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia i l’Adoberia Bella 
com els principals escenaris. 
Es duran a terme, a més, di-

ferents accions en altres punts 
de la ciutat per a difondre la 
iniciativa.
A les 10h, al museu comar-
cal tindrà lloc la taula rodona 
Professions en transformació, 
com serà el futur? i, tot seguit, 
la segona taula rodona por-
tarà per títol Com despertar 
les vocacions femenines dins 
el món de les TIC. L’organit-
zació treballa actualment per 
a fer-hi participar ponents de 
destacada trajectòria en els 
seus respectius àmbits profes-
sionals, que aportin als assis-
tents experiència i testimonis 
de destacat valor.
A continuació, a les 13h, i al 
mateix Museu de la Pell, es 
desenvoluparà la ponència 
L’impacte de la indústria 4.0 
en el món del treball, a càrrec 
de Joan Miquel Hernández 
Gascón, un dels responsables 
de l’estudi de la Generalitat de 
Catalunya titulat precisament 
L’impacte laboral de la indús-
tria 4.0 a Catalunya. Parlarà de 
les professions del present i de 
com s’hauran de transformar 

per no desaparèixer a curt i 
mig termini.
Ja a la tarda i a l’Adoberia Be-
lla, es duran a terme tres ta-
llers oberts a la ciutadania en 
general i al públic familiar: a 
les 16h, la classe pràctica Com 
enfocar el nostre talent per als 
reptes de futur? Com avança 
el mercat laboral?, a les 17h 
Descobrim el blockchain i el 
seu impacte i, finalment, un 
Taller de robòtica LEGO. Per 
consultar més informació de 
les diferents propostes, es po-
dran consultar els webs www.
igualada.cat i mweek.com.

Mobile Week Catalunya
Per primera vegada, i amb la 
voluntat d’estendre l’impac-
te del MWC a tot el territori, 
aquest any la Mobile Week 
arriba a tot Catalunya del 14 
al 24 de febrer amb edicions 
simultànies a Barcelona, Gi-
rona, Lleida, Reus, Igualada 
i la Ribera d’Ebre. Impulsada 
des d’una visió de país per la 
Generalitat de Catalunya con-
juntament amb Mobile World 

Capital Barcelona, la primera 
edició de la Mobile Week Ca-
talunya suma quatre ciutats i 
una comarca al projecte amb 
l’objectiu d’estendre al conjunt 
de la ciutadania la reflexió i el 
debat sobre la revolució digi-
tal i la transformació de la so-
cietat que aquesta comporta.
Barcelona tornarà a ser l’epi-
centre, amb la tercera edició 
de la Mobile Week Barcelona 
i una programació de més de 
80 activitats pròpies i més de 
50 d’entitats col·laboradores 
distribuïdes en més de 60 es-
pais públics i amb la presèn-

cia de més de 100 ponents. A 
la Ribera d’Ebre, les activitats 
duraran tota la setmana, del 
18 al 24 de febrer; els gironins 
podran gaudir durant tres dies 
d’aquesta iniciativa del 21 al 23 
de febrer, i a la resta de localit-
zacions se celebrarà una única 
jornada d’activitats. A tot el 
país hi haurà 25 conferènci-
es i taules rodones, 15 tallers 
i presentacions, 4 projeccions 
de cinema o documentals, 2 
programes de ràdio, 3 exposi-
cions i 5 activitats per al públic 
juvenil o familiar, amb 110 
ponents convidats. 
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En la trobada hi va 
formar part més d’una 
vintena d’empreses de 

la comarca que faciliten 
la transformació digital 

d’altres empreses

Els actius tecnològics de l’Anoia es 
preparen per a una comarca 4.0

REDACCIÓ / LA VEU 

L a setmana passada va 
tenir lloc un semina-
ri de vendes a la Unió 

Empresarial de l’Anoia, or-
ganitzat per la patronal ano-
ienca. La sessió, adreçada a 
responsables comercials i a 
personal de departaments co-
mercials, ha comptat amb una 
alta participació i èxit d’assis-
tència.
El curs, d’una durada 8 hores 
de durada, va estar impartit 
per Mónica Mendoza, una de 
les conferenciants més sol·li-
citades en temes d’estratègia 
comercial i vendes, speaker 
internacional i nomenada una 
de les Top 100 Conferenciants 
més importants a Espanya.
A través d’aquesta formació, els 
i les assistents han conegut de 
primera mà el procés de venda: 
per una banda, quina és la situ-
ació actual del mercat, quines 
són les motivacions de compra 
reals, quines són les fases de 
venda, nocions bàsiques d’un 
CRM, com fer visites comerci-
als eficients i com aplicar tècni-
ques de tancament total sense 
que el client se senti pressionat. 
Mendoza va explicar als assis-
tents que el procés de venda 
ha canviat, “hem passat de la 
venda tradicional basada en un 
producte o servei, a una venda 
consultiva. Escoltar què ne-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Unió Empresarial de 
l’Anoia ha organitzat 
la segona convocatòria 

d’actius tecnològics, on hi ha 
assistit diverses empreses de la 
comarca que són les empreses 
i actius que acompanyen, aju-
den i assessoren a les empre-
ses perquè puguin adaptar-se 
al canvi, una transformació 
tecnològica que ja comença a 
condicionar la competitivitat 
de les empreses. A través del 
projecte Anoia 4.0, des de la 
UEA hi ha la voluntat d’elabo-
rar un fons amb tots els actius 
i facilitadors per conèixer i 
tenir a l’abast tots els recur-
sos per ajudar a les empreses 
en aquesta transformació. En 
aquest sentit, els actius i faci-
litadors són els que tenen les 
eines, els materials, els pro-
ductes i les solucions per a 
l’entorn tecnològic i digital de 
les empreses. Aquest directori 
serà un aparador i a la vegada, 
un connector, de tot el que fan 
i poden fer aquestes empreses. 
Amb tot això, des de la UEA es 
vol llistar tots els actius de la 
comarca i treballar, en aques-
ta línia, per una comarca em-
presarial 4.0.
La trobada d’actius tecnolò-
gics va començar amb la ben-
vinguda del president de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, 
Joan Domènech, qui va recal-
car que com a missió de l’en-
titat -que és la d’acompanyar 
a les empreses del territori-, 
és molt important no obviar 
la 4a revolució industrial, així 
com a la vegada, acompanyar 
a les empreses a sumar “i a no 
perdre el tren davant aquest 
canvi”. 
Domènech va explicar que 
des de la UEA s’és conscient 
d’aquest panorama que ja ha 

Molta participació en 
un seminari a la UEA 
sobre vendes

cessiten i quin benefici podem 
aportar. És molt important ori-
entar-se al client”, va detallar.
La missió de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia és la d’acompa-
nyar i formar a les empreses 
i als i les treballadores de la 
comarca. Fruit de les visites a 
les empreses per escoltar i de-
tectar les seves necessitats for-
matives, una de les inquietuds 
ha estat sobre com tancar una 
venda. En aquest sentit, l’objec-
tiu d’aquest seminari ha respòs 
a la línia de treball de l’entitat 
d’aportar i generar coneixe-
ment, per a la vegada, retenir el 
talent a la comarca.

La propera sessió, sobre 
les bonificacions
La propera formació serà so-
bre com funciona el sistema 
de bonificacions. Aquest curs 
donarà les eines necessàries 
perquè les empreses puguin 
conèixer els punts crítics 
del sistema, com els contro-
la l’Administració i com els 
hem de gestionar nosaltres; 
analitzar els diferents tipus de 
seguiment que practica l’Ad-
ministració, i aprendre com 
donar-hi resposta, i conèixer 
quins són els factors de risc 
que incideixen en la meva em-
presa, i aprendre a elaborar un 
mapa de risc. Per a més infor-
mació: formacio@uea.cat – 
www.uea.cat o al 938052292.

entrat no només al sector in-
dustrial, sinó a tot l’entorn 
econòmic i social i que el pa-
per de l’entitat és el “d’inten-
tar que ningú quedi al marge 
d’aquesta transformació”. A 
més, va posar en context que 
hi ha moltes empreses que es 
desconeixen entre elles, i que a 
la vegada, algunes sí han com-
plert els deures
perquè han plantejat la seva 
empresa i el seu futur, o fins 
i tot, el seu present, i han vist 
com la tecnologia podia mi-
llorar el seu procés actual o 
el seu futur i l’han integrat, o 
l’han tingut en compte. Tot i 
això, Domènech afirma que la 
gran majoria de les empreses 
de l’Anoia no han fet els deu-
res.

L’Anoia 4.0
El que es vol aconseguir amb 
el projecte Anoia 4.0 és l’asses-
sorament i acompanyament 
d’empreses de la comarca per 
tal que analitzin primer com 
tenen l’empresa, cap a on vo-
len anar, què volen millorar o 
potenciar, i després, elaborar 
una diagnosi i un full de ruta 
per així veure què haurien de 
fer o per on començar. A par-
tir d’aquí, posar-los en contac-
te amb els actius de la comarca 
que els puguin oferir una solu-
ció en la necessitat o projecte 
que ells tinguin, d’aquí la im-
portància de la borsa d’actius.
Els assistents van ressaltar la 
importància que aquesta bor-
sa sigui “un catàleg ric i ben 

elaborat” perquè totes les pos-
sibilitats siguin visibles. Hi ha 
un gran potencial a la comar-
ca amb empreses que treballen 
per tot arreu i malauradament 
a l’Anoia pel desconeixement 
que hi ha, no són prou visi-
bles. En la mateixa línia, Pau-
la Arias, gerent de la UEA, 
va afirmar que des de l’entitat 
“volem que les empreses de la 
comarca sàpiguen que la Unió 
Empresarial de l’Anoia tindrà 
un laboratori d’innovació 4.0 
que permetrà exposar les ne-
cessitats i preocupacions que 
vinguin de l’empresa i, a través 
del llistat d’actius tecnològics, 
donar la solució a les seves ne-
cessitats”.
En aquesta sessió, es va 
comptar amb la ponència de 
l’enginyer industrial Francesc 
Sabaté, mentor del projecte 
Anoia 4.0. Sabaté va exposar 
la seva experiència en posar 
en contacte empreses que te-
nen necessitats tecnològics 
amb actius del propi territori 
que les poden acompanyar. 
Seguidament, es va procedir 
a una sessió de treball. Sota el 
títol “L’empresa 4.0 a l’Anoia: 
el què, el com i el quan”, ha 
permès generar debat entre 
els assistents per a la vega-
da, acotar el catàleg d’actius 
i desenvolupar propostes de 
treball, millora i dinamitza-
ció del teixit empresarial de 
l’Anoia davant la quarta re-
volució industrial. En aquest 
sentit, va quedar palesa la ne-
cessitat de crear un escenari 
que permeti la cooperació 
d’empreses 4.0 i conver-
tir-se en una taula trans-
versal empresarial 4.0. Des 
de l’entitat, s’anima a tots 
els actius que acompanyin 
i participin en el projecte 
perquè siguin integradors 
en el canvi tecnològic.



El clúster de la pell, amb seu a 
Igualada, participa a la fira de París

REDACCIÓ / LA VEU 

D os dies després de 
l’atropellament que 
va tenir lloc al Pas-

seig Verdaguer i que va provo-
car la mort d’una dona de 85 
anys, divendres al migdia hi 
va haver-ne un altre. Aquesta 
vegada va ser a la cruïlla entre 
l’Avinguda Balmes i el carrer 
Bisbe Torres i Bages. Tal i com 
apunten els primers indicis i 
alguns testimonis presencials 
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L a Unió Empresarial de 
l’Anoia, a través de la 
sectorial UEA Autò-

noms, ha realitzat la segona 
sessió del Cafè dels Autònoms: 
un espai de trobades periò-
diques, que se celebren cada 
dos mesos. L’objectiu d’aques-
tes jornades és la de posar en 
comú necessitats i problemà-
tiques d’aquest col·lectiu per 
tal de debatre temes del seu 
interès i així intercanviar opi-
nions.
Una desena d’autònoms i 
professionals de la comarca 
van assistir aquest dijous a la 
UEA a la segona edició del 
“Cafè dels Autònoms”, una 
sessió que va girar al voltant 
de la metodologia Design 
Thinking. La ponència va anar 
a càrrec de Marc Fernández, 
expert accelerador d’empreses 
i fundador d’Innio. Fernán-
dez va oferir un taller pràctic 
amb casos reals d’empreses 
que ja ho apliquen i per do-
nar a conèixer en què es basa 
el Design Thinking, una me-
todologia que es fonamenta 
principalment en generar ide-
es innovadores i en la resolu-
ció de problemes a partir de 
l’empatia amb clients i usuaris: 
donant la solució a necessitats 
que els clients tenen realment. 
El Design Thinking és una de 
les estratègies empresarials en 

REDACCIÓ / LA VEU 

D el 12 al 14 de Febrer 
Leather Cluster Bar-
celona ha estat pre-

sent com a expositor a la fira 
de Première Vision Paris, el 
gran esdeveniment global per 
a professionals de la moda que 
es celebra a la capital francesa. 
Durant tres dies, Première Vi-
sion ha reunit les principals 
indústries del món de la moda 
en termes d’oferta de produc-
te, know-how i serveis a París, 
la seva capital mundial. 
Leather Cluster Barcelona, és 
la xarxa global i transversal 
formada per més de 45 empre-
ses i entitats de la cadena de 
valor de la indústria de la pell 
de Catalunya. El clúster té la 
seva capital a Igualada i a seva 
seu a l’Adoberia Bella, Centre 
Europeu d’Interpretació de la 
Pell de Qualitat.
En un ecosistema de coopera-
ció únic d’empresa, educació 
i ciència al voltant de la pell, 
Leather Cluster Barcelona té 
com a objectiu principal su-
mar, coordinar i dinamitzar 
els esforços de totes les em-
preses i agents del sector de la 
pell català, per augmentar-ne 
la competitivitat, millorar-ne 
l’eficiència i impulsar el crei-
xement del negoci conjunt.
En l’estand de Leather Cluster 
a Barcelona a Première Vision 
Paris ha tingut un protagonis-

me destacat, la Universitat de 
la Pell del Campus d’Iguala-
da-UdL i A3 Leather Innova-
tion Center, com a centres que 
aporten formació, investigació 
i innovació al sector.
Amb un alt nivell d’estudis 
especialitzats (enginyeria, 
màster i doctorat) i 100% 
d’inserció laboral garantida, 
l’aprenentatge a la Universitat 
de la Pell del Campus d’Igua-
lada-UdL, és una gran opció 
per convertir-se en expert en 
pell i desenvolupar una car-
rera professional en qualsevol 
dels diferents agents de la ca-
dena de valor de la indústria 
de la pell (adoberies, quími-
ques, empreses de medi ambi-
ent i sostenibilitat, fabricants 
d’articles de pell o marques de 
moda i luxe).
A3 Leather Innovation Center 
UdL, soci tecnològic de Leat-

her Cluster Barcelona, és clau 
en la innovació per a nous 
articles i en la sostenibilitat 
ambiental dels productes i els 
processos. En una instal·la-
ció moderna amb laboratoris, 
planta pilot i equips d’última 
generació, un grup de 30 ex-
perts i doctorats en diferents 
branques cientificotecnològi-
ques, promou projectes inter-
nacionals de R+D connectant 
els principals actors de la ca-
dena de valor de la indústria 
de la pell. Investigant i desen-
volupant noves tecnologies 
amb un enfocament trans-
versal i implementant noves 
estratègies per a la producció 
sostenible, A3 Leather Inno-
vation Center UdL treballa en 
un projecte global d’economia 
circular amb agents de la pell 
i marques de moda de tot el 
món.

Els autònoms aprenen el 
mètode Design Thinking

auge els darrers anys i permet 
redefinir productes o serveis 
que les empreses ja tenen o 
per crear-ne de nous.
El tercer Cafè de l’Autònom se 
celebrarà el proper mes d’abril 
i anirà a càrrec de l’expert en 
comunicació 2.0, Marc Mañé. 
Mañé és assessor en xarxes so-
cials i oferirà una sessió relaci-
onada en social media i oferirà 
als assistents tot un seguit d’es-
tratègies, consells i reflexions 
per tal de potenciar les xarxes 
socials i la comunicació.
UEA autònoms
Els autònoms són una part 
molt important del teixit em-
presarial del nostre territori, 
gairebé 8.000 persones a la 
comarca de l’Anoia, i la línia 
de registrats continua de for-
ma ascendent. És un col·lectiu 
amb un pes específic impor-
tant que crea riquesa i genera 
ocupació, i té un paper clau en 
la dinamització de l’economia. 
La seva situació, però, sovint 
els porta a la desprotecció i 
vulnerabilitat vers altres col-
lectius de treballadors. Per tot 
plegat, la Unió Empresarial 
de l’Anoia ha creat aquest es-
pai de debat, per intercanviar 
punts de vista, crear sinergies 
entre ells i fer networking.
D’altra banda la UEA recorda 
que l’entitat està oberta a tots 
els autònoms, siguin del sector 
que siguin, i que vulguin par-
ticipar en aquestes trobades.

Segon atropellament en 
tres dies a Igualada

un vianant hauria travessat 
l’avinguda Balmes pel mig de 
la cruïlla, fora del pas de via-
nants i llavors el cotxe hauria 
atropellat al vianant.
Un helicòpter medicalitzat es 
va aturar al mig de l’avingu-
da per emportar-se al vianant 
ferit, un home de 65 anys, cap 
a l’Hospital de Bellvitge. El 
conductor del vehicle va do-
nar 0,0 en la prova d’alcoho-
lèmia.

Ajuntament de La Torre de Claramunt
Anoia

ANUNCI
Aprovació inicial expedient modi�cació puntual Normes Subsidiàries 

Amb el present es fa públic que l’Ajuntament, mitjançant acord plenari de data 30/01/2019, ha aprovat 
inicialment l’expedient de modi�cació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic 
“Ampliació de sòls d’infraestructures i serveis tècnics al costat de l’estació transformadora d’ENDESA al 
camí de la Garça”,  polígon 9 parcel·les 106, 108 i 11a);  obrint un període d’exposició al públic de l’expe-
dient de 30 dies naturals des del de la publicació del corresponent anunci al BOP per tal que els interes-
sats els puguin consultar i, si s’escau, presentar les seves al·legacions, reclamacions i/o suggeriments.

Passat dit termini, si no han estat presentades cap al·legació o reclamació, l’expedient esdevindrà tàcita-
ment aprovat de forma provisional i serà tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques 
Centrals per a la seva resolució de�nitiva.

L’expedient es pot consultar a la
 secretaria de l’Ajuntament i 
al portal web municipal  
www.latorredeclaramunt.cat.

 

La Torre de Claramunt, 
13 de febrer de 2019.

Lluís Colau Asensio.
Secretari acctal.
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Nou taller d’AirBnb sobre les noves 
tecnologies i el turisme
REDACCIÓ / LA VEU 

A irBnb i l’Ajuntament 
van continuar di-
mecres amb la pro-

gramació del New Healthy 
Destinations Lab, la iniciativa 
per construir i promoure un 
turisme sostenible a Igualada 
i la comarca de l’Anoia que 
beneficiï la comunitat local, 
amb un taller dirigit al públic 
general per conèixer les opor-
tunitats que ofereix la tecno-
logia i com formar part de la 
comunitat d’Airbnb per com-
partir la llar, oferir experièn-
cies enriquidores i donar la 
benvinguda a viatgers d’arreu 
del món.
El taller es va fer a l’Adoberia 
Bella d’Igualada. Durant la 
sessió, els assistents van co-
néixer com poden formar part 
d’un turisme responsable a 
Igualada i l’Anoia que posi en 
valor la cultura, el patrimoni 
i el territori amb respecte pel 
medi ambient i la comunitat 
que l’acull.

Dos tallers més fins al maig
Com a part de la iniciativa 
New Healthy Destinations 
Lab, hi ha programats dos ta-
llers més a Igualada destinats a 
posar en valor a la comunitat 
local i dotar-la dels coneixe-
ments i les eines necessàries 
per obrir la ciutat al món i po-
tenciar un turisme sostenible. 
Els vinents tallers tractaran 
sobre les claus per ser un bon 
amfitrió i la gestió del turisme, 
entre d’altres.
Aquests tallers formen part 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’alcalde i president de 
la Diputació de Barce-
lona, Marc Castells, va 

participar en la inauguració, 
dijous passat, de la trobada 
de presidents de “gobiernos 
provinciales” que es va desen-
volupar a Granada. La confe-
rència de presidents va abor-
dar molt l’equilibri territorial 
entre les grans ciutats i la po-
blació rural. 
Castells va insistir molt en 
apostar, en els propers anys, 
per afrontar el desequilibri 
territorial davant l’enforti-
ment dels entorns urbans i la 
decadència del món rural.

de la iniciativa Healthy Des-
tinations Lab, que reflecteix el 
focus d’Airbnb en impulsar el 
turisme local, autèntic i soste-
nible en països i ciutats d’arreu 
del món, en línia amb la seva 
Oficina de Turisme Sosteni-
ble. Aquestes iniciatives lli-
guen també amb la voluntat 
de l’Ajuntament d’Igualada 
d’explorar el turisme soste-
nible com un sector de futur 
que pugui generar noves al-
ternatives econòmiques tant a 
la ciutat com a la comarca de 
l’Anoia. El desenvolupament, 
de la mà dels agents locals, 
d’una marca turística atractiva 
basada en el turisme d’experi-
ències és, precisament, un dels 
objectius contemplats en el 
futur pla local de turisme de 
l’Ajuntament, que actualment 
es troba en la seva fase final de 
redacció. 

Reptes d’Igualada, definits 
per qui la coneixen
Les activitats del Lab es van 
iniciar el dia 6 amb un taller 
de co-creació que va comptar 

Nou curs en tissatge i 
per programar máquines 
de gènere de punt

REDACCIÓ / LA VEU 

D es de l’Ajuntament 
d’Igualada es con-
tinua apostant per 

la recuperació de la indústria 
tèxtil a la ciutat i el conjunt de 
la comarca i, gràcies al Progra-
ma de Projectes Innovadors i 
Experimentals finançat pel 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC), s’està donant su-
port al desenvolupament i la 
implementació de projectes 
adreçats al desenvolupament 
socioeconòmic, que incidei-
xin en el suport al teixit pro-
ductiu i en l’ocupació d’aquells 
sectors de la població que ne-
cessiten més suport.
En aquesta línia, l’Ajuntament 
d’Igualada ha rebut una sub-
venció de 150.000 euros per 
desenvolupar, el col·laboració 
amb els ajuntaments de Ter-
rassa, Manresa i Sabadell i la 
comarca del Berguedà, un nou 
projecte que vol continuar im-
pulsant el sector tèxtil català: 
Tech Acte. Innovació versus 
Tradició. Les accions que es 
duen a terme conjuntament 
se centraran en donar suport 
en la Innovació en l’Ocupació 
i en la Innovació en el teixit 
productiu del sector tèxtil, 
concretament en els objectius 
d’adaptar els perfils professi-
onals a les necessitats reals de 
les empreses del sector tèxtil; 
impulsar cursos de capacita-
ció per millorar les possibili-
tats d’ocupació d’aquelles per-
sones amb experiència prèvia 
o coneixements en el sector; 
promoure la detecció, reten-
ció i atracció de talent; donar 
suport a l’activitat empresarial 
i generació de noves vies de 
negoci en el sector del tèxtil i 
moda; amb el doble objectiu 

de promoure la ocupació del 
sector i potenciar la innovació 
del sector del tèxtil; i crear di-
nàmiques de cooperació entre 
les empreses, professionals i 
actors vinculats al sector tèxtil 
dins l’àmbit d’actuació per tal 
d’incrementar-ne la seva com-
petitivitat.
I, en aquest context, el de-
partament de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament 
d’Igualada proposa un itine-
rari adreçat a formar futurs 
treballadors especialistes en 
Tissatge i en Programació de 
Màquines de Gènere de Punt. 
Les persones participants rea-
litzaran una formació en tèc-
niques i materials de tissatge, 
formació complementària en 
educació emocional i recerca 
de feina i tindran l’oportunitat 
de realitzar pràctiques no la-
borals en entorns productius 
reals i empreses. Aquelles per-
sones que assoleixin el grau de 
qualificació suficient podran 
incorporar-se al mòdul de 
programació, que estarà obert 
a la participació de persones 
treballadores del sector que 
vulguin o necessitin millorar 
les seves competències tècni-
ques en aquest àmbit, inscri-
tes al Servei d’Ocupació de 
Catalunya com a demandants 
d’ocupació per millora de fei-
na.
Aquesta formació arrencarà 
el 4 de març i, per informació 
i inscripcions, es pot visitar 
IG-Nova Ocupació, al c/ Llei-
da 78, o bé trucar al telèfon 93 
805 57 10.

El curs començarà el 4 
de març i cal adreçar-se 

a Ig-Nova Ocupació

amb algunes de les personali-
tats més destacades de la ciu-
tat i la comarca. 
En aquest taller es va parlar 
de la necessitat d’obrir Iguala-
da i els igualadins al turisme, 
creant consciència dels atrac-
tius de la regió, així com de la 
manca d’oferta pels viatgers. 
També es va valorar el perfil 
de turista que es vol atraure, 
centrant-se en el turisme fa-
miliar i cultural, amb espe-
cial menció al turista senior, 
però també a les necessitats 
especials com l’accessibilitat i 
els allotjaments que accepten 
mascotes. 
Per aquesta raó, el presents van 
estar d’acord que els principals 
eixos a treballar per desenvo-
lupar un turisme sostenible 
per Igualada són potenciar els 
aspectes més sostenibles de la 
ciutat, aprofitar el llegat indus-
trial d’Igualada, posar el valor 
les possibilitats vitivinícoles 
de l’Anoia i apropar els aspec-
tes més característics de la re-
gió als visitants, permetent-los 
tastar la forma de vida local.

Marc Castells, en una trobada 
de les diputacions espanyoles



PUBLICITAT  |  19Divendres, 22 de febrer de 2019

·espots publicitaris 
 per projectar-se A  

MÉS INFO I contacte: 
671 669 047 -  publicitat@veuanoia.cat

·preus econòmics

·gestió de producció 
i programació

·packs publicitaris 
PER a CAPS DE SETMANA 

O SETMANA SENCERA
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L’objectiu del progra-
ma, dirigit a joves 

d’entre 18 i 25 anys, 
és orientar i millorar 

l’ocupabilitat dels joves 
participants, ja sigui en 
l’àmbit de l’adoberia o 

en  l’àmbit digital

Àuria i Bstim creen una bossa 
solidària i sostenible per als visitants

REDACCIÓ / LA VEU 

E l col·lectiu “Por un 
servicio de pediatría 
digno en la comarca 

de l’Anoia”, que es fa formar 
fa unes setmanes per protes-
tar per la manca de places de 
pediatres als centres d’aten-
ció primària de la comarca, 
ha convocat una manifesta-
ció pel proper dissabte 16 de 
març.

REDACCIÓ / LA VEU 

T ots els visitants que 
passin la porta de la 
fira tèxtil BSTIM que 

tindrà lloc a Igualada els dies 
6 i 7 de març rebran a mans 
una bossa que concentra tots 
els valors que l’esdeveniment 
vol transmetre: un producte 
tèxtil, fet amb material pro-
porcionat per empreses de 
proximitat a partir de cotons 
orgànics i reciclats i amb una 
finalitat solidària, ja que és 
confeccionat per nois i noies 
que formen part del projec-
te de Formació Laboral de la 
Fundació Privada Àuria.
A més de la feina feta per Àu-
ria Grup, el projecte ha comp-
tat amb la col·laboració de 
diverses empreses expositores 
de BSTIM; d’una banda l’em-
presa Ingenitex, especialitzada 
en producte sostenible, que ha 
proporcionat el cotó cent per 
cent en cru per fer les bosses, 
l’empresa manresana Tritall 
que ha tallat el cotó, els també 
expositors Estampats Sabater 
Massana de Capellades que 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ofereix als jo-
ves de la comarca els 

projectes Créixer amb èxit i 
Insertdigital, dins del Progra-
ma Singulars. El programa 
Créixer amb èxit està adreçat 
a joves d’entre 18 i 25 anys en 
situació de desocupació o de 
millora laboral que no hagin 
obtingut el títol de l’ESO, o 
que sí que el tinguin però no 
hagin continuat els estudis. 
L’objectiu del programa és 
millorar l’ocupabilitat i facili-
tar la inserció d’aquests joves 
al mercat  laboral. Per a això, 
el projecte els acompanya, els 
dona suport i els orienta a 
l’hora de definir el seu objec-
tiu personal i professional.
A l’Anoia, el programa Créixer 
amb èxit està orientat al sector 
de l’adoberia i comptarà amb 
una formació específica rela-
cionada amb aquest sector de 
200 hores i formació relacio-
nada amb el mercat de treball, 
en temes com l’emprenedoria 
o la cerca de feina. Els joves 
participants també rebran tu-
tories individuals d’orientació 
i formació en alfabetització 
digital, mindfulness i progra-
mació neurolingüística. Créi-
xer amb èxit també posarà en 
contacte els alumnes amb les 
empreses del sector adober 
per facilitar la seva contracta-
ció.
Pel que fa a Insertdigital és 
un projecte pensat per a joves 
d’entre 16 i 29 anys amb moti-
vació per l’àmbit digital. L’ob-
jectiu és aconseguir millorar 
les oportunitats de formació 
i d’inserció dels joves que vi-
uen fora de les àrees urbanes, 
treballant amb un format que 

combina sessions presencials 
i virtuals. Aquesta formació 
estarà relacionada amb pro-
fessions vinculades a l’àmbit 
digital, un dels sectors que 
més oportunitats de feina està 
generant. 
El projecte Insertdigital 
comptarà amb una formació 
en línia molt pràctica de 300 
hores. Els joves aprendran 
sobre transformació digital 
i vendes a través d’estratègi-
es digitals, amb pràctiques 
a empreses, per facilitar que 
trobin feina a la seva comar-
ca, directament o a través del 
teletreball.
Per poder optar a partici-
par als projectes del Progra-
ma Singulars cal estar donat 
d’alta a Garantia Juvenil i al 
Servei d’Ocupació de Cata-
lunya. El Programa Singulars 
està subvencionat pel Servei 
Públic d’Ocupació de Cata-
lunya i cofinançat pel Fons 
Social Europeu en el marc de 
la Iniciativa d’Ocupació Juve-
nil. Els processos de selecció 
dels joves participants es fa-
ran fins aquest mes de febrer 
i els projectes acabaran el 31 
de desembre d’aquest any. 
Les persones interessades es 
poden dirigir al Consell Co-
marcal per a més informació 
i inscripcions.

El Consell ofereix dos 
nous projectes per a joves

s’han ocupat de l’estampació i, 
finalment, la terrassenca Tin-
tes Egara que és l’encarregada 
de tenyir-les.
Es faran més de mil exemplars 
de la bossa que es repartiran al 
taulell d’acreditacions situat a 
l’entrada del recinte l’Escorxa-
dor. Per aquesta quarta edició, 
la fira BSTIM organitzada per 
Fira d’Igualada, l’agrupació 
tèxtil FAGEPI i l’Ajuntament 
d’Igualada, compten poder 
superar la xifra de 1.400 visi-
tants acreditats en la darrera 

edició de 2017.
La fira tèxtil BSTIM (Best So-
lutions in Textile Manufactu-
ring) és l’única fira de produc-
ció tèxtil de l’Estat espanyol i 
té com a objectiu estimular la 
fabricació tèxtil de proximi-
tat i enfortir la indústria lo-
cal. Està organitzada per Fira 
d’Igualada i l’agrupació tèx-
til FAGEPI amb el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada, i té 
periodicitat biennal. La quarta 
edició se celebrarà els dies 6 i 
7 de març de 2019 a Igualada.

El col.lectiu per millorar el servei de 
Pediatria convoca una manifestació

El col.lectiu, format per ciu-
tadans sobretot de la Conca 
d’Òdena, va recollir més de 
3.000 signatures en menys 
d’una setmana.
La manifestació sortirà a les 
11 del matí des de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí 
-un dels municipis on es pro-
dueix la manca de pediatres-, 
passarà a les 12 del migdia pel 
Casal Cívic del Passeig Verda-
guer, seguirà per la Plaça de 

Cal Font fins arribar a la Plaça 
de l’Ajuntament d’Igualada.
Recordem que el Departa-
ment de Salut ja va comunicar 
públicament -a través de La 
Veu de l’Anoia- que coneixia 
la situació a l’Anoia, similar a 
la que es viu en d’altres punts 
del país, i que s’estava treba-
llant en una reformulació del 
model d’atenció mèdica la 
infància, del qual no se n’han 
donat més detalls.



Els participants pro-
venen de 13 col·legis i 
instituts de les comar-

ques de Barcelona

La First Lego League reunirà demà al Campus Igualada-UdL 
més de 170 joves en un torneig classificatori
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M és de 170 joves par-
ticiparan el proper 
dissabte 23 de fe-

brer al Torneig Classificatori 
de la First Lego League Igua-
lada (FLL), que tindrà lloc 
per segon any consecutiu al 
Campus Universitari Iguala-
da-UdL, de la mà de l’Esco-
la Politècnica Superior de la 
Universitat de Lleida (UdL). 
Aquest esdeveniment, forma 
part d’un programa interna-
cional que fomenta les voca-
cions científiques i tecnològi-
ques entre els joves a partir de 
diferents experiències d’apre-
nentatge.
La competició FLL d’Igualada 
compta enguany amb la parti-
cipació de 21 equips, formats 
per joves d’entre 6 i 16 anys –
amb la First Lego League (10-
16 anys) i la First Lego League 
Jr. (6-9 anys)–, provinents de 
13 col·legis i instituts de les co-
marques de Barcelona.
En aquesta edició, es propo-
sa el Repte Into Orbit, que ha 
transportat als equips a l’Espai 

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb motiu del Dia 
Internacional de la 
Dona, des de la Co-

missió UEA Inquieta hem 
convidat a una representant 
de l’Associació de Dones In-
vestigadores i Tecnològiques 
a Catalunya (AMIT-CAT) per 
a que ens expliqui la iniciati-
va “STEM AMB TU”. És una 
iniciativa ideada per l’Associ-
ació de Dones Investigadores 
i Tecnològiques a Catalunya 
(AMIT-CAT) que té com a 
objectiu fomentar les voca-
cions en ciències, tecnologia, 
enginyeries i matemàtiques, 
que integra la dimensió de gè-
nere i que pretén garantir les 
mateixes oportunitats d’èxit 
laboral per noies i nois.
L’objectiu final de Stem amb 
Tu és fer visibles tres elements 
fonamentals: les dones cientí-
fiques i tecnòlogues, els biai-
xos de gènere dins la nostra 
societat amb les seves causes 
i conseqüències, i la promoció 
de les STEM entre les noies 
com a professions apassio-

amb l’objectiu de reflexionar 
sobre temes com ara què es 
necessita per viatjar a un altre 
planeta, viure en una estació 
espacial o crear una base a la 
lluna. A partir de la presen-
tació del Repte, el programa 
promou que els joves investi-
guin una idea en diferents es-
cenaris, la provin, la descartin, 
la validin i la variïn per arribar 
a les seves pròpies conclusions. 
Així, els participants d’aquesta 
temporada treballen en equip 
per dissenyar, construir i pro-
gramar un robot utilitzant la 
tecnologia de Lego® Minds-
torms per resoldre les missi-
ons del Joc del Robot, en tres 
rondes de dos minuts i mig.
Els equips presenten les se-
ves propostes de solució en 
els corresponents Tornejos 
Classificatoris, on hauran de 
demostrar, també, que han 
integrat els valors First Lego 

League (innovació, descobri-
ment, impacte, inclusió i di-
versió), pilar fonamental del 
programa. En aquest Torneig 
Classificatori es premiarà, en-
tre d’altres, l’esperit d’equip i 
les propostes científiques i tec-
nològiques més innovadores.

Arreu de l’Estat se celebraran 
37 tornejos classificatoris First 
Lego  League amb la partici-
pació de 2.700 voluntaris. Els 
equips seleccionats en els Tor-
nejos Classificatoris arribaran 
a la Gran Final First Lego Lea-
gue Espanya que aquest any se 
celebrarà a Tenerife, els dies 
23 i 24 de març. De tots els 
participants, se seleccionaran 
els equips que viatjaran a di-
ferents ciutats per participar 
en els Tornejos Internacionals 
First Lego  League. A nivell 
mundial, la FLL implica a més 

de 450.000 joves de 98 països.

El torneig a Igualada
El Torneig FLL Igualada està 
organitzat per l’Escola Poli-
tècnica Superior de la UdL del 
Campus Universitari Iguala-
da-UdL, amb el patrocini de 
l’Ajuntament d’Igualada. Fun-
dació Scientia és l’entitat que 
impulsa la First Lego League 
a Espanya amb la col·labora-
ció del 20% de les universitats 
del país, parcs tecnològics i 
entitats de promoció de la in-
novació.

UEA Inquieta debatrà el paper de la 
dona en les empreses tecnològiques

nants i de futur.
L’acte comptarà amb la pre-
sentació d’Inés Lumbreras, 
Enginyeria Tècnica Industrial, 
Vicedegana del Col·legi d’En-
ginyers Tècnics Industrials 
de Manresa i membre de la 
Comissió UEA Inquieta. La 
ponència anirà a càrrec de la 
Dra. Gemma Garcia, respon-
sable del projecte, professora 
de la Facultat de Ciències de 
la UAB i Vicedegana d’Afers 

Acadèmics de Grau i Repre-
sentant de Polítiques d’Igual-
tat de la Facultat de Ciències 
de la UAB, que ens explicarà 
com va néixer la iniciativa 
Stem amb tu i quin és el paper 
actual de la dona a les empre-
ses tecnològiques.
L’acte  tindrà lloc el dimarts 
5 de març a les 18 hores a la 
seu de la Unió Empresarial 
de l’Anoia. La inscripció és 
gratuïta. 

Ajuntament de La Torre de Claramunt
Anoia

ANUNCI
Aprovació inicial Pla Especial Urbanístic  ISMA2000 SL

Amb el present es fa públic que per part de l’Ajuntament, 
mitjançant acord de Ple de data 28/11/2018, s’ha aprovat 
inicialment el Pla Especial Urbanístic de regularització d’una 
activitat de fabricació de paper ja existent en sòl No Urbanit-
zable  situada al Polígon 3, parcel·la 1 dels plànols cadastrals 
de rústega, obrint un termini d’exposició al públic de l’expe-
dient   de 30 dies naturals des del de la publicació del corres-
ponent anunci per tal que els interessats el puguin consultar 
i, si s’escau, presentar en deguda forma les seves al·lega-
cions, reclamacions i/o suggeriments.  Si passat dit termini 
no s’ha presentat cap al·legació o reclamació, l’expedient 
esdevindrà tàcitament aprovat de forma provisional i tramès 
a la CTUCC per a la seva resolució de�nitiva.

L’Expedient es pot consultar en el portal web municipal  
www.latorredeclaramut.cat 

La Torre de Claramunt, 13 de febrer 2019.

Lluís Colau Asensio.
El secretari.
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La jornada que acollirà 
Igualada el proper 13 
d’abril tindrà 90 acti-
vitats en el marc de la 

Jornada Gastronòmica 
de les Plantes Obli-

dades. Ja s’ha obert el 
període d’inscripcions

Dijous, xerrada sobre 
com abordar els 
trastorns de conducta

Eixarcolant presenta la Jornada Gastronòmica 
de les Plantes Oblidades amb polèmica inclosa

El pròxim dijous 28 de febrer 
de 2018 a  les 18.00 h, tindrà 
lloc al Centre Cívic Montser-
rat, una xerrada sota el títol 
“Com abordar els trastorns de 
conducta”.  Es parlarà de les al-
teracions de conducta que po-
den aparèixer en el transcurs 
de la malaltia, dels elements 
i factors que poden provo-
car-los i que podem fer per 
minimitzar el seu impacte i/o 
sol·licitar ajudar professional.
La sessió serà conduïda per 
Marta Hermida Mogena, 
Neuropsicòloga del CSSI i 
CSA. 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Jornada Gastronòmi-
ca de les plantes obli-
dades ja ha presentat 

oficialment el programa per 
la 4a edició, que tindrà lloc a 
la ciutat d’Igualada el proper 
13 d’abril. Enguany el pro-
grama consta de 90 activitats, 
distribuïdes en 12 blocs te-
màtics (tallers, xerrades tèc-
niques, tasts, tallers famili-
ars, sortides etnobotàniques, 
exposicions, etnobotànica en 
directe, ...), a més a més de 
la fira de productes silvestres 
i varietats tradicionals que 
comptarà amb més de 50 ex-
positors. 
En total seran 151 els ponents 
encarregats de dur a terme les 
activitats programades, i més 
d’un centenar els voluntaris 
i voluntàries que s’encarre-
garan de la preparació i bon 
funcionament de la Jornada. 
Totes les activitats previstes 
ja es poden consultar a por-
tal www.eixarcolant.cat, així 
com realitzar la inscripció per 
aquelles que ho requereixin. 
Des de l’entitat organitzadora, 
el Col·lectiu Eixarcolant, po-
sen l’accent en la importància 
de la Jornada com a punt de 
trobada, intercanvi, formació 
i generació de dinàmiques al 
voltant del paper que espècies 
silvestres i varietats tradicio-
nals han de tenir en el siste-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Federació de Mu-
nicipis de Catalunya 
(FMC) va organitzar 

el passat dijous, 14 de febrer, 
una conferència a Barcelona al 
voltant d’innovació democrà-
tica i govern local. I, en aquest 
mateix acte, es van lliurar a 
81 municipis els certificats de 
bona pràctica corresponents 
al període 2014-2018, dins 
del Banc de Bones Pràctiques 
(BBP). 
L’Ajuntament d’Igualada va re-
bre dos certificats: un, en l’àm-
bit del Comerç, pel programa 
de revitalització de locals tan-
cats al nucli històric Microne-
gocis amb aparador i el segon, 
en el vessant de la Inclusió 
Social, reconeixent la iniciati-
va del Banc d’Articles Reuti-

Intensa activitat de 
l’Associació 
de la Gent Gran

L’Associació de gent gran 
d’Igualada informa que “aca-
bem d’anar al Castell de Roca-
mora a fer la Calçotada i ara 
farem la Cargolada el dia 26 
de març a Anglesola i visita al 
Castell de les Pallargues, amb 
recorregut pel poble pintat de 
Penelles. L’altre excursió serà a 
la zona de Navarra, la Vall de 
Baztan i el País Basc Francès, 
del 4 al 8 d’abril. Per tant ja 
podeu apuntar-vos.
Per altre banda el diumenge 
10 de març, en el Ball de tar-
da al Casal del Passeig, farem 
el “nostre” Carnaval amb un 
concurs de disfresses, amb 
premis i sortejos. Per tal de 
que funcioni, cal que us apun-
teu a l’oficina de l’Associació 
cada dia de 9 a 13 hores.
I Atenció a l’Assemblea ordi-
nària de l’associació, que la 
farem el divendres 1 de març 
a les 5 de la tarda, en el mateix 
Casal del Passeig, amb l’ordre 
del dia següent.
1er. Lectura de l’Acta ante-
rior.-- 2on. Informació de les 
activitats fetes el 2018. -- 3er. 
Estat de comptes del 2018. -- 
4rt. Informació de les activi-
tats pel 2019. – Pressupost pel 
2019. -- 5è. Precs i preguntes.  
De totes maneres les sòcies i 
socis, rebreu una carta amb la 
convocatòria i el nou carnet 
de l’Associació”.

ma agroalimentari; i en donar 
resposta als múltiples reptes 
a que aquest ha de fer front. 

La Jornada és una actiu tan 
per al país com per la ciutat, 
i en conseqüència és una gran 
oportunitat per Igualada aco-
llir per quart any consecutiu 
un esdeveniment de tals ca-
racterístiques. 
A dia d’avui és un referent 
més enllà de l’àmbit català, 
sense que n’existeixi un equi-
valent a tot el centre i sud 
d’Europa. Tant és així que 
des del seu inici, l’any 2016, 
ha actuat com a catalitzador, 
exemple i estímul per un gran 
nombre de projectes indivi-

duals i col·lectius que amb el 
seu desenvolupament no fan 
sinó contribuir a forjar un 
nou paradigma en la produc-
ció i consum d’aliments.
L’acte de presentació ha fina-
litzat amb la lectura d’un co-
municat (que es pot llegir a la 
pàgina 4) en el qual des del 
Col·lectiu Eixarcolant es de-
nuncia la manca d’implicació 
del govern municipal, el qual 
“no considera la Jornada com 
un esdeveniment a impulsar 
des del consistori i que posi 
en valor la ciutat”.

La FMC reconeix com a “bones 
pràctiques” iniciatives municipals

Eudald Font, 
representant de JCI al 
Consell Nacional de 
Joventut

El passat dissabte 16 de febrer, 
l’igualadí Eudald Font s’ha es-
trenat a l’Assemblea General 
Ordinària del Consell Nacio-
nal de la Joventut de Catalu-
nya com a representant de la 
Jove Cambra Internacional de 
Catalunya.
El Consell és la plataforma 
que aplega gairebé cent enti-
tats juvenils i consells locals de 
joventut del país, essent, així, 
la representació de l’associaci-
onisme juvenil català.

litzables i Material Infantil. La 
Pobla de Claramunt, Òdena, 
Santa Margarida de Montbui i 
Vilanova del Camí també van 
veure premiades algunes de 
les seves iniciatives. L’acte el 
van liderar el president de la 
federació i alcalde de Pineda 
de Mar, Xavier Amor, el presi-
dent de la Fundació Carles Pi i 
Sunyer d’Estudis Autonòmics 

i Locals, Àngel Garcia Fonta-
net, l’alcalde d’Estrasburg, Ro-
land Ries, i el vicepresident de 
la Mesa del Congrés de Poders 
Locals i Regionals del Con-
sell d’Europa, Xavier Cado-
ret. La delegació del consis-
tori igualadí la va encapçalar 
el regidor de Promoció Cul-
tural i Relacions Institucio-
nals, Pere Camps.



L’Hospitalitat de l’Anoia va celebrar 
la festivitat de Lourdes
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E l passat diumenge dia 
17 de febrer l’Hospita-
litat de la Mare de Déu 

de Lourdes de la Comarca de 
l’Anoia, celebrà la festivitat de 
la seva patrona.
Començaren els actes a l’Es-
glésia del Roser a on al voltant 
d’unes 110 persones s’aplega-
ren per participar de la cele-
bració solemne de l’Eucaristia 
presidida pel Bisbe de Vic, 
Mons. Romà Casanova  i con-
celebrada pel nostre Consilia-
ri Mn. Joan Vila, i per en Mn. 
Josep Massana, Mn. Josep 
Aribau, Fra. Jesús Romero i 
Fra. Francesc Miquel Sánchez. 
Els cants van anar a càrrec d’en 
Jordi i en Joan acompanyats a 
l’orgue per en David. Com ja 
és tradicional en aquesta cele-
bració les ofrenes i pregàries 
van anar a càrrec de persones 
amb discapacitat i de perso-
nal de  servei.
Un cop acabada la mateixa 
ens dirigirem a l’Ateneu Igua-
ladí de la Classe Obrera a on 

88 persones gaudirem d’un 
bon dinar de germanor; en-
tre elles es trobaven el nos-
tre Bisbe Romà, Patrícia Illa 
regidora de Dinamització  
Econòmica, Ensenyament 
i Universitats, Carme Riera 
regidora d’Acció Social i els 
Mossens i Frares que havien 
concelebrat l’Eucaristia.
En el torn de paraules, la De-
legada de l’Hospitalitat de 
l’Anoia Montserrat Rabell, 

agraí l’assistència de les auto-
ritats que ens acompanyaven 
i a tota la resta de persones 
que participaven de la Fes-
ta, en especial a les persones 
malaltes i amb discapacitat. 
El Bisbe encoratjar a tothom 
a participar en el proper Pe-
legrinatge a Lourdes, i la Car-
me Riera va agrair la tasca de 
servei als malalts que des de 
l’Hospitalitat estem portant a 
terme. 

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest diumenge 17 de 
febrer, la Jove Cam-
bra Internacional 

d’Igualada ha fet, com ja és 
tradició, el Vermut dels Antics. 
Enguany, s’ha fet al celler de 
Vins Grau i Grau de Maians.
L’objectiu d’aquest programa, 
que aquest any ha estat di-
rigit per Fabio Setti, és el de 
compartir experiències i una 
estona de xerrada entre els ac-

Torna el Vermut dels 
Antics de la Jove Cambra

tuals membres de l’entitat i els 
antics. Aquest cop, s’ha tingut 
la presència de dos dels fun-
dadors de la JCI Igualada, així 
com júniors d’altres joves cam-
bres del país i actuals júniors 
de l’entitat igualadina. S’ha fet 
una visita al celler i un tast de 
vins, tot enraonant de les ex-
periències viscudes a l’entitat 
i informant els antics júniors 
i els d’altres ciutats de l’agenda 
de programes per a aquest any 
que comença.

REDACCIÓ / LA VEU 

U na cinquantena de 
professionals de l’ICS 
a la Catalunya Cen-

tral, que s’han jubilat el darrer 
any, han estat homenatjats en 
un emotiu acte a la Torre Bus-
quet de Manresa.
L’acte d’homenatge ha comptat 
amb la participació de Montse 
Esquerda, directora de l’Insti-
tut de Bioètica de la Universi-
tat Ramon Llull, que ha parlat 
sobre “Professions sanitàries: 
valors sòlids en temps líquids”. 
Esquerda ha fet èmfasi en el 
fet que ens trobem ens uns 
moments complexos, en què 
“els professionals sanitaris ens
preguntem constantment qui 
som” i ha assenyalat que “ la 
medicina no pot ser líquida.
Hem de ser sòlids, amb con-

Homenatge de l’ICS a 
una cinquantena de 
jubilats el darrer any

venciments clars. I, per a això, 
cal que estiguem alineats tots 
els agents: professionals, fa-
mílies, pacients, proveïdors de 
salut...”. També ha afegit que 
“un nou model sanitari neces-
sita noves actituds, coneixe-
ments, habilitats i recursos”.
Després, tres professionals ju-
bilades han intervingut en l’ac-
te per recordar la seva etapa 
professional a l’ICS i per mos-
trar el seu orgull per la tasca 
feta: “exercim la professió més 
bonica del món. Treballant 
en la salut pública hem estat 
felices”. Seguidament totes les 
persones homenatjades han 
rebut un obsequi. Durant la 
cloenda de l’acte, la Gerència 
Territorial Catalunya Central 
de l’Institut Català de la Salut 
ha agraït als professionals la 
tasca feta durant la seva etapa
laboral.



Antoni Artés construeix el primer servei d’abastament 
d’aigua a domicili a Igualada
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Antoni Artés i les primeres instal.lacions d’Aigües Artés.

E l primer any del segle 
XX, 1901, Igualada 
comptava amb 10.486 

habitants, i el pressupost mu-
nicipal pujava 241.794 pesse-
tes. En aquell any, la indústria 
tèxtil igualadina començava 
un període de renaixement. Es 
comptaven només a Igualada 
amb 1.400 telers mecànics. Va 
ser en els darrers anys del segle 
XIX i els primers del XX que 
va començar a existir a la ciutat 
la indústria del gènere de punt, 
que creixia cada any a un ritme 
extraordinari. 
La indústria dels curtits tam-
bé tenia una marxa ascendent, 
i durant la primera Guerra 
Mundial (1914-18) es va me-

1901 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

canitzar completament, la qual 
cosa va convertir la capital de 
l’Anoia en el primer centre 
productor del sector de la pe-
nínsula ibèrica.
El 4 d’abril de 1901, es va in-
formar favorablement un pro-
jecte d’Antoni Artès per a la 
conducció d’aigües potables de 
la finca de “Can Alemany”, a 
Santa Margarida de Montbui. 
El 2 de juliol de 1901 i després 
de l’adquisició de diverses fin-
ques amb les seves aigües, obté 
l’autorització i els permisos 
del “Gobierno Clivil, Sección 
Obras Públicas” per canalitzar 
part de la carretera de Valls cap 
a Igualada i construir dos em-
bassaments, amb la qual cosa 
esdevé la primera empresa 
d’abastament d’aigua pota-
ble que a va existir a la ciutat 
d’Igualada.

Primer Onze de Setembre da-
vant el monument a Casanova
A Catalunya, els paletes van 
ser el primer ram en aconse-
guir les 8 hores diàries de tre-
ball, després d’una vaga d’onze 
dies. També aquell any es va 
fer la primera manifestació de 
l’Onze de Setembre davant el 
monument a Rafael de Casa-
nova, a Barcelona. Es va crear 
la Lliga Regionalista de Cata-
lunya.
Als Països Catalans, el 15 
d’aggost va arribar per pri-
mera vegada la llum elèctri-
ca a Mallorca. 

A la resta del món, el 10 de 
gener va començar l’explota-
ció de petroli a Texas, als Es-
tats Units. El 6 de setembre, 
a Buffalo (USA), a l’exposició 
Pan-Americana, l’anarquista 

Leon Czolgosz fereix el Presi-
dent dels Estats Units William 
McKinley, el qual morirà al cap 
de 8 dies. El 14 de setembre, 
Theodore Roosevelt assumeix 
la presidència dels Estats Units.

La Moixiganga d’Igualada, a la Festa Major de 1901.Festes de carrer del barri del Ruc, a Capellades (1901).

Anunci del taller de fotografia de 
J.Prat, a la plaça de la Creu.

Preus al Mercat d’Igualada l’any 1901.



 COMARCA  | 25Divendres, 22 de febrer de 2019

comarca

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt ha estat 
reconegut pel Banc de 

Bones Pràctiques dels Go-
verns Locals pel projecte de 
dinamització econòmica del 
polígon dels Plans, impulsat, 
conjuntament, amb els mu-
nicipis de Vilanova del Camí, 
Òdena i Santa Margarida 
de Montbui. L’alcalde, Santi 
Broch, va recollir el diploma 
de reconeixement en el trans-
curs d’un acte que va tenir lloc 
el dijous 14 de febrer a l’Audi-
tori Axa, de Barcelona.
El Banc de Bones Pràctiques 
l’impulsen, des de l’any 2014, 
la Fundació Carles Pi i Sunyer 
i la Federació de Municipis de 
Catalunya. Més de 300 inici-
atives de 81 municipis cata-
lans han rebut el certificat de 

bona pràctica en el període 
2014-2018. El lliurament del 
diploma va anar a càrrec del 
president de la Fundació Car-
les Pi i Sunyer, Àngel Garcia, 
i del president de la Federació 
de Municipis de Catalunya i 
alcalde de Pineda de Mar, Xa-
vier Amor.
En el projecte de dinamització 
econòmica del polígon dels 
Plans, els quatre ajuntaments 
implicats treballen, conjunta-
ment, per poder consolidar els 
seus cinc polígons: el de la Ri-
era de Castellolí, Pla de Rigat, 
Pla de les Gavarreres, Plans 
d’Arau i Plans de la Tossa. 
L’objectiu és transformar l’ac-
tivitat econòmica d’aquestes 
zones industrials en un ele-
ment estratègic de desenvolu-
pament dels quatre municipis 
i del territori.
El projecte parteix de la pre-

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt reconegut 
pel Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals

missa de considerar a mig ter-
mini territorial i administrati-
vament els cinc polígons, que 

inclouen unes 130 hectàrees i 
unes 133 empreses, com a un 
sol àmbit d’activitat econòmi-

ca. La iniciativa compta amb 
el suport del Centre d’Innova-
ció Anoia per donar resposta a 
les necessitats de les indústries 
i dels treballadors i treballa-
dores, així com per atraure la 
captació de noves empreses i 
emprenedors; i amb l’Associ-
ació dels Polígons dels Plans, 
com a òrgan de representació 
de la zona.
El lliurament del certificat de 
bones pràctiques va tenir lloc 
en el marc d’una conferència 
sobre l’autonomia i la bona 
governança local, que va estar 
estructurada en dues ponènci-
es. Es va comptar amb la inter-
venció d’una representació de 
municipis que han obtingut el 
Label Européen d’Excellence 
en matière de Gouvernance 
i dels governs locals que han 
obtingut el certificat del Banc 
de Bones Pràctiques
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El Castell de Claramunt 
és el protagonista d’un 
reportatge del pro·

grama Connecti.cat, de La 
Xarxa de Comunicació Lo·
cal. L’espai es va emetre el 
dimarts 5 de febrer i es va 
poder veure pel Canal Ta·
ronja. Si algú hi està interes·
sat encara es pot visualitzar 
al web http://www.alacarta.
cat/connecticat.
En el reportatge s’inclou una 
entrevista amb l’alcalde, San·
ti Broch, i amb un tècnic de 
l’Agència Catalana del Pa·
trimoni Cultural, Josep M. 
Montaner. S’expliquen les ca·
racterístiques de la fortalesa 
i alguns dels projectes que 
es volen impulsar, conjunta·
ment, des de la Generalitat 
i l’Ajuntament. La informa·
ció la va elaborar Sergi Lla·

El Castell de Claramunt, protagonista d’un 
reportatge del programa Connecti.cat

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Associació de Ma·
res i Pares d’Alumnes 
(AMPA) de l’escola 

Maria Borés de la Pobla de 
Claramunt va recaptar, el di·
vendres 15 de febrer, 346 € 
per a la investigació del càn·
cer infantil. La recaptació es 
va fer en el transcurs d’una 
xocolatada solidària, en què 
hi van participar unes 200 
persones, entre pares, mares, 
nens i nenes.
Els diners recollits es destina·

L’AMPA de l’escola Maria Borés recull més de 340€ 
per a la investigació del càncer infantil

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Les entitats locals de la Pobla 
de Claramunt poden presen·
tar fins al 6 de maig la sol·li·
citud de subvencions per al 
2019. Les peticions es podran 
presentar al registre d’entrada 
de l’Ajuntament, de dilluns a 
divendres, de les 9 del matí a 
les 2 del migdia, i els dimarts 
també de les 4 a 2/4 de 7 de 
la tarda.
En el moment de presentar 
la petició s’hauran d’adjuntar 
diversos documents: la sol·li·
citud, el certificat del secreta·
ri de l’entitat, la memòria i el 
pressupost del projecte, la sol·
licitud d’alta o modificació de 
dades bancàries i la declara·
ció responsable de protecció 
del menor. A partir d’aquí, la 
Junta de Govern Local valo·
rarà les peticions i atorgarà 
les ajudes. Un cop realitzades 
les propostes s’hauran de pre·
sentar les factures justificati·
ves de la despesa, amb el do·
cument corresponent. 
Tota la documentació ne·
cessària es pot trobar al 
web municipal: www.lapo·
bladeclaramunt.cat (Ajun·
tament·Informació ofici·
al·Ordenances i reglaments 
generals). Per a més informa·
ció us podeu posar en contac·
te amb l’administració local. 

dó i les imatges les va gravar 
Marta Ripollès. 
Connecti.cat és un programa 
a cavall entre la informació 
i l’entreteniment, basat en 

connexions en directe i tam·
bé reportatges sobre dife·
rents punts de Catalunya on 
es forgen històries d’interès 
humà o bé són notícia per un 

fet d’actualitat. L’espai és una 
producció de La xarxa de 
Comunicació Local amb la 
col·laboració d’una trentena 
de televisions de proximitat.

ran a l’Hospital de Sant Joan 
de Déu. L’activitat va tenir lloc 
al pati del centre educatiu, en·
tre les 5 i 2/4 de 7 de la tarda. 
La iniciativa va comptar amb 
la col·laboració d’Aliment Art 
i d’una altra empresa de la co·
marca, que van proporcionar 
la xocolata i els melindros, i 
de mares i pares, que van fer la 
xocolata. Aquesta activitat so·
lidària era el segon any que es 
portava a terme en diferents 
centres escolars i va coincidir 
amb el Dia Internacional del 
Càncer Infantil. 

Les entitats de la 
Pobla ja poden 
sol·licitar les 
subvencions a 
l’Ajuntament

JORBA / LA VEU 

La Diputació de Barce·
lona ha realitzat el Pla 
director d’abastament 

d’aigua potable del municipi 
de Jorba, un treball que ha 
servit per actualitzar l’inven·
tari de la xarxa, incloent to·
tes les conduccions d’aigua, 
els pous i els dipòsits, avalu·
ant·ne el seu estat de conser·
vació. El document ha estat 
lliurat aquest divendres pel 
diputat d’Urbanisme i Ha·

bitatge, Josep Ramon Mut, a 
l’alcalde David Sánchez.
A partir de les dades reco·
llides en aquest estudi s’han 
proposat unes actuacions 
que permetran millorar les 
condicions de pressió en di·
verses zones del municipi i 
incrementar el rendiment de 
la xarxa. Igualment, es pro·
posa la renovació de part de 
la xarxa per tal de millorar les 
condicions actuals de funcio·
nament. El conjunt de les ac·
tuacions previstes en aquest 

treball és de 741.700 euros.
Els plans directors de xarxes 
de serveis són una eina de 
suport a la presa de decisions 
d’inversió en la millora de les 
xarxes de titularitat munici·
pal com son l’aigua potable, 
l’enllumenat públic i el clave·
gueram. A més d l’inventari 
de la xarxa, els treballs inclo·
uen una diagnosi sobre el seu 
estat, propostes de millora 
amb les característiques tèc·
niques, i un pla d’etapes d’in·
versió a realitzar.

Actualització del Pla director 
d’abastament d’aigua de Jorba

Les sol·licituds de 
subvenció es podran 

presentar fins el proper 
6 de maig

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

Felicita 
als qui més estimes!

    Fes-nos arribar la fotografia a 

publicitat@veuanoia.cat
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MONTBUI / LA VEU 

Per setzena edició con-
secutiva Montbui or-
ganitzarà durant els 

mesos de març i abril el “Fem 
Més Escola”, un programa de 
difusió de la realitat educati-
va del municipi que es realit-
za anualment coincidint amb 
el període previ a les preins-
cripcions als centres educa-
tius montbuiencs.
Enguany el “Fem Més Es-
cola” mantindrà dues de les 
activitats més destacades de 
les darreres edicions, com 
la “Festa de l’Escola Públi-
ca”, que es farà el proper 17 
de març a la Plaça de l’Ajun-
tament i també es durà a 
terme la “Gala a la Comu-
nitat Educativa” el dimecres 
20 de març, a la sala petita 
de Mont-Àgora. Enguany 
aquest “Fem Més Escola” in-
clourà dues destacades acti-
vitats que es realitzaran en el 
marc de la commemoració 
del cinquantè aniversari de 
l’escola Garcia Lorca: D’una 
banda, l’escola acollirà una 
Setmana Cultural del 5 al 8 
de març on es faran nom-
broses activitats per comme-
morar aquesta efemèride, i 
de l’altra el dimecres 3 d’abril 
una taula rodona per comme-
morar els “50 anys de l’escola 
Garcia Lorca”. Aquest acte, 
moderat per Mireia Rubio, 

pretén ser un lloc de trobada 
i de record per a exalumnes 
del centre.
El programa del “Fem Més 
Escola” 2019 inclou també 
diferents jornades de portes 
obertes als centres educatius, 
diferents activitats per a la co-
munitat educativa com tallers 
de música, contes, teatre...
Tammateix a la Biblioteca 
Mont-Àgora es duran a terme 
dos tallers: un de creativitat 
per crear objectes decoratius 
personalitzats “Taller creart: 
làmpada LED amb la teva ini-
cial” i també un altre de lec-
tura en família.
El “Fem Més Escola” és possi-
ble per la col·laboració entre 
l’Ajuntament de Montbui (re-
gidoria d’Educació) i els di-
ferents centres educatius del 
municipi: les llars d’infants 

L’Estel i Santa Anna, les esco-
les Antoni Gaudí, Montbou i 
García Lorca, l’Institut Mont-
bui, la Biblioteca Mont-Àgora 
i Òmnium Cultural.
L’Alcalde montbuienc Teo Ro-
mero recorda que “el progra-
ma Fem Més Escola vol rei-
vindicar el paper de l’educació 
pública i de qualitat al nostre 
municipi. Arribem a la set-
zena edició d’un projecte que 
va néixer arràn les millores 
aconseguides en equipaments 
per reivindicar la tasca dels 
professionals de l’educació a 
Montbui. Avui en dia és molt 
important que continuem re-
coneixent i valorant la tasca 
de les persones que treballen 
diàriament en la formació i 
educació dels nostres infants”. 
Teo Romero va recordar que 
“a Montbui garantim una edu-

Montbui prepara una nova edició del projecte 
educatiu “Fem més escola”

cació pública de qualitat entre 
els 0 i els 18 anys. Sempre hem 
defensat i ho continuarem 
fent una educació pública que 
sigui la millor eina per anar 
construint una societat més 
justa i amb oportunitats per 
a tothom”. L’Alcalde va desta-
car que enguany dins el “Fem 
Més Escola” es celebraran im-
portants activitats sobre el 50è 
aniversari de l’escola Garcia 
Lorca. Com comenta el batlle 
“és una xifra rodona, una efe-
mèride molt important i que 
demostra la història que ha 
tingut aquest centre educatiu 
i aquestes 50 promocions de 
montbuiencs i montbuien-
ques que van créixer i van 
rebre la millor educació en 
aquesta escola. La història 
de l’escola Garcia Lorca va 
lligada clarament a l’evolució 
i creixement del Nucli Urbà 
montbuienc. Viurem aques-
tes activitats entranyables i 
que suposaran sens dubte el 
retrobament amb persones 
que hi vam estudiar allà”. 
Per finalitzar, Teo Romero va 
assenyalar que Mont-Àgora 
tornarà a acollir diferents ac-
tivitats d’aquest “Fem Més Es-
cola”, demostrant una vegada 
la seva importància “com a 
gran equipament cultural del 
nostre municipi, i un espai 
que permet també als nostres 
joves formar-se també en dis-
ciplines artístiques”.

MONTBUI / LA VEU 

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

curs fotogràfic “Com ens ve-
iem les dones?”, que enguany 
dedica a “Les altres” dones 
que formen part de la nostra 
vida. La data límit per a pre-
sentar obres és el 22 de març, 
inclòs, per Instagram @do-
nesambempenta #Concurs-
DAE2019, o per mail: done-
sambempenta@dae.cat
Aquest concurs de fotografia 
on-line es celebra amb motiu 
del 8M i és per a dones sense 
distinció d’edat ni de proce-
dència. DAE proposa fer una 
reflexió sobre un tema con-
cret, cada any diferent, amb 

perspectiva de gènere, i ex-
pressar-lo a través d’un llen-
guatge artístic i a l’hora acces-
sible com és la fotografia.

El tema “Nosaltres i les altres” 
pretén reflexionar sobre les 
amigues, germanes, mares, 
veïnes, companyes de feina, de 
lluita... Familiars, conegudes i 
fins i tot desconegudes. Saber 
qui són i com ens relacionem 
amb elles.
Es poden presentar fins a 3 
obres, de tècnica lliure. Cal 
enviar-les a l’adreça de correu 
electrònic donesambempen-
ta@dae.cat on ha de cons-
tar: Títol, breu explicació de 
l’obra, nom complet de l’auto-
ra, adreça postal i telèfon. En 
cas de participació directa per 
Instagram: Títol, breu explica-
ció de l’obra i nom complet de 
l’autora.
S’estableixen 3 categories: un 
primer premi, de 100 €, un se-

gon premi, de 75 €, i premi del 
públic, de 50 €, amb el suport 
de l’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui. Els dos 
primers premis seran decidits 
pel jurat format per a aques-
ta edició. El premi del públic 
serà per la fotografia més vo-
tada per Facebook i Instagram 
fins el dissabte 23 de març a les 
12:00 del migdia.
Les fotos es podran veure per 
Facebook i Instagram a me-
sura que avanci el concurs i 
en exposició, del 30 de març 
fins el 14 d’abril, al Centre 
Mont-Àgora de Montbui. El 
lliurament de premis es cele-
brarà en aquest mateix centre 
Mont-Àgora, el dissabte 30 de 
març, a dos quarts de vuit de 
la tarda.

A punt el 17è concurs de fotografia per a dones
“Com ens veiem les dones”

MONTBUI / LA VEU 

La Biblioteca Mont-Àgora ha 
posat a disposició dels seus 
usuaris un nou servei. Es trac-
ta del préstec de dues tauletes 
tàctils. El nou servei vol ampliar 
el coneixement de la tecnologia 
mòbil entre els usuaris i reduir, 
així, l’escletxa digital entre els 
col·lectius menys familiaritzats 
amb aquests dispositius. Tam-
bé permet utilitzar l’espai de la 
biblioteca de forma flexible i 
sumar punts de servei d’accés a 
Internet.  
En concret, la Diputació ha do-
tat d’una a tres tauletes per a ca-
dascuna de les 226 biblioteques 
de la Xarxa de Biblioteques Mu-
nicipals. Per a utilitzar el dis-
positiu, l’usuari ha de comptar 
amb el carnet de la biblioteca 
i només pot emprar la tauleta 
dins la biblioteca. El dispositiu 
es connecta a Internet mitjan-
çant el Wi-Fi de l’equipament.
Les tauletes estan configurades 
de manera que, a banda de la 
navegació habitual per Internet, 
es pugui accedir directament a 
una selecció d’aplicacions mò-
bils com BibliotequesXBM, Bi-
bliojuga amb el Gènius i eBiblio 
(aplicació de préstec de docu-
ments electrònics), així com 
també als recursos digitals de 
Naxos Music Library, In-edit 
TV, audiollibres, Biblioteca Vir-
tual o el Catàleg Aladí.

Dissabte, taller familiar a la 
Biblioteca Mont-Àgora
Aquest proper dissabte, entre 
les onze del matí i la una de la 
tarda, tindrà lloc a la Biblioteca 
Mont-Àgora el taller familiar 
“Si fossis un súper heroi, quin 
series” ? Es tracta d’una activitat 
adreçada a famílies, per tal de fer 
un conjunt de màscara, braça-
lets 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 par-
tir de 4 anys. Cal inscripció prè-
via per a aquesta activitat, i les 
places són limitades.

La biblioteca Mont-
Àgora ofereix un 
nou servei
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MONTBUI / LA VEU 

La fiscalia demana 3 anys 
i mig de presó per l’al-
calde de Santa Margari-

da de Montbui, Teo Romero, a 
més de 9 anys més d’inhabilita-
ció per exercir càrrecs públics. 
Segons avança el diari El País, 
el fiscal acusa a Romero de 
“malversació impròpia” pel cas 
del Fons Català de Cooperació.
La fiscalia l’acusa d’haver-se 
gastat milers d’euros del Fons 
Català de Cooperació, una en-
titat sense ànim de lucre que 
desenvolupa diversos progra-
mes en països en desenvolu-
pament. Segons la Fiscalia, i 
també l’acusació, Romero va 
utilitzar viatges en aquests pa-
ïsos per fer turisme, a més de 
presentar despeses en aquests 
viatges que “res tenien a veu-
re amb les activitats del fons”. 

En total, segons l’acusació, els 
diners presumptament gastats 
de manera indeguda per Ro-
mero pujarien fins els 50.000 
euros. A diferència de l’acusa-
ció, que demana 8 anys de pre-
só, la fiscalia només en demana 
tres i mig perquè aprecia un 
atenuant parcial de reparació 
del dany, ja que Romero va 

La Fiscalia demana 3 anys i mig de 
presó per Teo Romero pel cas del Fons 
Català de Cooperació

tornar casi 14.000 euros dels 
diners desviats. Un cop cone-
gudes Teo Romero sempre ha 
indicat que l’acusació respon 
a una campanya de difamació 
contra ell per part d’un mem-
bre del personal del FCCD, i ha 
insinuat en més d’una ocasió 
que darrere d’aquesta operació 
hi hauria interessos polítics.

COPONS / LA VEU 

Agents dels Mossos 
d’Esquadra de la co-
missaria de l’Anoia 

van detenir el dia 14 de febrer 
un home de 26 anys, de naci-
onalitat dominicana i veí de 
Terrassa (Vallès Occidental), 
com a presumpte autor d’un 
delicte contra la salut pública i 
d’un delicte de defraudació de 
fluid elèctric.
A finals del mes de gener els 
Mossos es van assabentar de 
l’existència d’una plantació de 
marihuana en una masia del 
terme municipal de Copons.
El 14 de febrer, després de di-
verses indagacions, els inves-
tigadors van anar al domicili 
i van parlar amb una persona 
que es trobava a l’interior de 
la casa, la qual va confirmar 

l’existència d’una plantació a 
l’interior.
Quan els agents van accedir a 
l’interior de l’habitatge, con-
cretament a la primera plan-
ta, van trobar 798 plantes de 
marihuana, juntament amb 
una complexa instal·lació amb 
focus, extractors d’aire i filtres.
Arran d’aquests fets l’home va 
quedar detingut per la seva 
presumpta relació amb un 
delicte contra la salut pública.
També se’l va acusar d’un de-
licte de defraudació de fluid 
elèctric, ja que la instal·lació 
elèctrica de la casa estava con-
nectada de forma fraudulenta 
a la xarxa de subministrament.
El detingut va quedar en lli-
bertat després de declarar a 
comissaria amb l’obligatorietat 
de presentar-se davant del jut-
ge quan aquest el requereixi.

Detenen un home per 
tenir 798 plantes de 
marihuana a Copons

ÒDENA / LA VEU 

L’assemblea de l’agru-
pació dels Socialistes 
d’Òdena ha escollit 

a l’actual alcalde d’Òdena, 
Francisco Guisado, com a 
candidat a l’alcaldia d’Òdena 
a les properes eleccions mu-
nicipals del 26 de maig.
Amb aquesta elecció, els So-
cialistes d’Òdena i el col·lec-
tiu Òdena Progrés, segueixen 
apostant per la transformació 
d’Òdena i la cohesió social 
com a factors fonamentals de 
l’acció de govern. En aquest 
sentit, la figura de l’alcalde 
Francisco Guisado és fona-
mental. Sota els seus mandats 
s’ha transformat el municipi 
tot apostant pels factors soci-
als que consoliden la cohesió 
social a Òdena: zona espor-
tiva al barri de Santa Olga, 
Pavelló poliesportiu Mestre 

Vila Vell, llar d’infants ‘Avió 
de Paper’ al Pla de la Masia, 
la nova Plaça Major d’Òdena, 
la futura biblioteca que obri-
rà en setmanes i el nou espai 
de la gent gran que entrarà en 
funcionament en els propers 
mesos.
Acte de presentació.
El proper dijous, 28 de fe-

brer els Socialistes d’Òdena 
i el col·lectiu Òdena Progrés 
han organitzat un acte-sopar 
on es presentarà el candidat 
Francisco Guisado. Un acte 
obert a tothom on l’alcaldable 
explicarà les seves motivaci-
ons i desgranarà alguns dels 
eixos programàtics bàsics de 
la seva candidatura. 

Francisco Guisado presenta la seva 
candidatura a l’alcaldia d’Òdena

ÒDENA / LA VEU 

El passat dissabte 16, el 
Casal de la Gent Gran del 
Pla de la Masia i Pulseras 

Candela d’Òdena van organit-
zar un bingo solidari per a reco-
llir donatius per a la investiga-
ció del càncer infantil. Així, un 
bon grapat de persones es van 
arreplegar al Centre Cívic del 
Pla de la Masia i van aconseguir 
recaudar 505 euros alhora que 
van gaudir d’una bona tarda en-
tre veïns i veïnes.
Pulseras Candela és una asso-
ciació sense ànim de lucre que 

va néixer el 2013 amb Candela, 
una nena ingressada a l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu per leucè-
mia. Per a omplir les llargues 
hores que passava l’hospital, 
una voluntària li va ensenyar 
a fer polseres amb fils de color. 
Poc temps després, dues de les 
seves amigues, Mariona i Da-
niela, van decidir donar el nom 
de Candela a les polseres i van 
tenir la idea de muntar una pa-
rada al seu poble per a recap-
tar diners per a la recerca del 
càncer infantil. Des d’aleshores 
molts grups i entitats col·labo-
ren en la fabricació i/o distri-
bució de les polseres Candela.
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.

Al Pla de la Masia recullen 
505 € en un bingo solidari

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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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La formació republica-
na va inaugurar aquest 
passat divendres a la 

tarda el seu nou local a Vila-
nova del Camí, amb la pre-
sència de la diputada al Con-
grés dels Diputats per ERC 
Carolina Telechea, i el presi-
dent d’ERC a Vilanova del 
Camí, David Roig.
Tant Telechea com Roig van 
remarcar la importància de 
tenir un local de partit, ja que 
és necessari tenir  un lloc on 
debatre les decisions a pren-
dre en els propers anys sobre-
tot a nivell local i pensant en 
aquest sentit en les properes 
eleccions municipals que se 
celebraran aquest any. També 
van fer una crida a la població 
a fer-se’l seu, ja que s’hi faran 
diferents activitats i trobades 
d’interès general, per tant, un 

espai de sintonia amb la soci-
etat civil. 
El local està situat al carrer 
Sant Josep núm. 31. i ha es-
tat una realitat gràcies a la 
feina feta en els darrers mesos 
pels simpatitzants del partit i 
de diferents personalitats del 
municipi. 

ERC Vilanova s’absté en la 
votació al ple municipal so-
bre el PMUr3
La formació republicana a 
Vilanova del Camí va decidir 
abstenir-se en la votació de 
dimecres en el ple extraordi-
nari sobre el projecte urba-
nístic PMUr3 al barri de Bo-
navista.
Des d’Esquerra es creu que 
aquest és un projecte de 
gran envergadura i que serà 
de gran repercussió tant per 
Vilanova com per la resta de 
la comarca i que per això cal 

ERC estrena nou local aVilanova del Camí

tenir un debat amb calma. 
Per tant, estan totalment en 
contra d’aprovar-lo de pressa 
i corrent, com volen fer les al-
tres formacions, influenciats 
també per les eleccions mu-
nicipals del proper maig. 
En un comunicat el grup re-
publicà expressa que “Tenim 

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Can Papasseit va aco-
llir divendres una as-
semblea veïnal amb 

l’objectiu d’oferir a la ciuta-
dania informació sobre el 
desenvolupament urbanístic 
del sector del barri Bona-
vista conegut com PMUr3. 
L’acte, que va comptar amb 
l’assistència d’una seixantena 
llarga de persones, va servir 
per oferir informació sobre el 
desenvolupament del sector, 
però sobretot per deixar clar 
el posicionament polític dels 
grups que configuren el go-
vern local.
L’alcaldessa Noemí Trucharte 
va conduir l’assemblea acom-
panyada del regidor Francisco 
Palacios, Imma González, Eva 
Vadillo i Sílvia Cáceres.
L’acte va oferir la possibilitat 
d’un torn obert de preguntes 
i el públic va ser especialment 
participatiu expressant dub-
tes i qüestions. La gestió i la 
construcció d’habitatges de 

protecció oficial que recaurà 
plenament en l’ajuntament 
va ser un dels temes que més 
preguntes va generar. També 
es van plantejar qüestions més 
tècniques relacionades amb el 
redimensionat de la xarxa de 
clavegueram i els subminis-
traments, la distribució de les 
parcel·les i de la zona verda, o 
el volum de trànsit que es pot 
generar quan la zona comer-
cial funcioni.
Així mateix es van plantejar 
diferents preguntes sobre la 
dinamització del sector, el 
desplaçament de Mercadona 
al nou sector i de com afec-
tarà això al comerç del Camp 
del Rei.
Des del govern es va intentar 
donar resposta a la majoria de 
les preguntes tot i que es va 
posar a disposició del públic 
assistent tres dies -aquest di-
lluns, dimarts i dimecres, de 
9 a 14h- per fer consultes més 
tècniques al Serveis Tècnics 
Municipals.
El mateix divendres al matí, 

les portes obertes a tirar en-
davant el projecte, però ho 
volem fer parlant amb tots els 
sectors implicats i sobretot 
amb els comerciants de Vila-
nova. Volem cuidar el comerç 
de proximitat i per tant, a 
priori una gran superfície no 
seria de benefici. 

ERC manté la postura que ja 
va tenir en el ple quan es va 
presentar el projecte, ja que 
no s’ha modificat res respecte 
aquell dia. Creiem que hi ha 
coses que es poden millorar i 
per això no volem el projecte 
a qualsevol preu, volem pro-
curar que sigui beneficiós per 
a tots els veïns de Vilanova. 
En aquest sentit, ERC es va 
reunir el passat dimecres amb 
l’empresa Bogaris, la promo-
tora del projecte, per saber 
tots els detalls i estar-ne ben 
informats. 
Per últim, volem remarcar 
que no és cert que els tre-
balladors i treballadores del 
Mercadona de Vilanova del 
Camí vagin al carrer si no 
s’aprova el projecte, ja que la 
mateixa política de la cadena 
de supermercats indica que 
aquests serien recol·locats en 
els centres més propers.”

l’Alcaldessa Noemí Trucharte 
i el regidor Francisco Palacios 
van estar oferint informació 
a la plaça del Mercat. Un acte 
que va crear expectació entre 
la ciutadania que va aprofitar 
per resoldre dubtes.
Dimecres es va dur a terme 
un ple extraordinari en què 
es va aprovar el pla urbanístic 
PMUr3.

Comunicat del PSC de Vila-
nova del Camí
“El PSC de Vilanova del 
Camí s’ha mostrat satisfet per 
l’aprovació del pla urbanístic 
PMUr3, que afecta contem-
pla la urbanització d’una àrea 
de 37.442 metres quadrats en 
un dels accessos del municipi. 
El projecte permetrà millo-
rar l’espai, guanyar una gran 
zona verda i crear un nou es-
pai comercial i d’habitatges. 
Segons els projecte aprovat, el 
nombre màxim d’habitatges a 
l’àrea serà de 175 i els baixos 
es destinaran a zona comerci-
al. D’aquesta urbanització es 

reserva el 20% per a habitatges 
de protecció pública i el 10% 
per a habitatges assequibles.
Per a l’alcaldessa, Noemí Truc-
harte, el pla “és una oportuni-
tat única per a la dinamització 
econòmica i per a la creació 
d’ocupació, estem convençuts 
que aquest projecte és bo per 
a Vilanova i que es generarà 
activitat comercial que reper-
cutirà positivament en tot el 
municipi”. Trucharte afegeix 
que “continuarem treballant 
amb Vilanova Comerç per tal 
de mantenir el suport al co-
merç de proximitat i generar 
activitats i espais que perme-
tin la vitalitat comercial del 
municipi, perquè els dos mo-
dels comercials són comple-
mentaris”.
El PSC celebra que alguns 
grups de l’oposició hagin can-
viat el sentit del vot i hagin 
permès l’aprovació, a diferèn-
cia del ple del mes de novem-
bre, en el que es va haver de 
deixar el punt sobre la taula. 
Això si, l’alcaldessa socialista 

ha remarcat que “el projec-
te no ha canviat, l’any passat 
vam convocar reunions infor-
matives sobre el PMUr3 per a 
tots els regidors del consistori 
en diferents horaris i només 
va venir Marcel·lí Nieto, al 
que li agraeixo”.
Trucharte li ha retret a Va-
nesa González que hagués dit 
que desbloquejava la votació 
“perquè la ciutadania té dret a 
saber que si ara es desbloque-
ja era perquè vostès el tenien 
bloquejat des del mes de no-
vembre”. L’alcaldessa ha dit, a 
més que, “a dia d’avui, ningú 
de Vilanova365 ha vingut en-
cara a l’Ajuntament a buscar 
informació sobre el projecte”.
La candidata del PSC a la re-
elecció a les eleccions muni-
cipals del 26 de maig retreu 
als grups de l’oposició que 
“venen al ple cada dos mesos 
a fer discursos i després desa-
pareixen, han tingut les portes 
obertes en aquest i altres te-
mes, però vostès no estan fent 
d’oposició”.

El plenari municipal vilanoví aprova el Pla urbanístic PMUr3

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
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ÒDENA / LA VEU 

El passat divendres 15 
de febrer, l’Ajuntament 
d’Òdena celebrava un 

acte oficial per a rebre un dels 
seus esportistes més interna-
cionals; el copilot del Dakar, 
Àlex Haro que el passat mes de 
gener va quedar subcampió del 
Dakar amb el pilot Nani Roma.
Un bon grapat de veïns i veïnes 
van participar d’un acte molt 
dinàmic, on tothom va poder 
preguntar-li a l’Àlex sobre la 
seva carrera professional, ex-
periències i curiositats.
L’acte va estar encapçalat per 
l’alcalde d’Òdena, Francisco 
Guisado i va comptar amb la 
presència també de regidors 
i regidores del govern i l’opo-
sició. Guisado va felicitar al 

copilot i va manifestar que era 
tot un orgull per al municipi. 
Per la seva part, Àlex Haro va 
agrair la recepció i va aprofitar 
per fer una crida a les institu-
cions perquè donin suport als 

Òdena rep al seu veí subcampió del 
Dakar, Àlex Haro

clubs de motor i als joves es-
portites. Tothom va aplaudir 
al copilot i qui va voler es va 
poder fer fotos amb ell i amb el 
trofeu del Dakar que va portar 
per mostrar.

ÒDENA / LA VEU 

L’any passat es va cons-
tituir una comissió de 
joves en el marc del Pla 

Local de Joventut. Així, el grup 
de joves que es va formar, ja 
ha començat a treballar per a 
participar, col·laborar i incidir 
en les diferents activitats i/o 
decisions que l’Ajuntament ha 
de prendre i que tenen a veure 
amb temes relacionats amb la 
joventut.
El grup està format per onze 
nois i noies d’entre 16 i 23 
anys. La comissió treballa pro-
postes pròpies i recull també 
les propostes d’altres joves, en 
aquest sentit fa una crida a la 
participació al jovent de tot el 

municipi. 
L’objectiu de l’Ajuntament amb 
la crida a la creació d’aquesta 
comissió era conèixer les ne-
cessitats d’aquest col·lectiu i 
fer-los partícips de les accions 
que els afecten directament, 
com per exemple recollir pro-
postes per a la Festa Major, la 
Setmana de la Joventut, noves 
activitats i serveis…
La regidora de joventut, Va-
nessa Massons, agraeix la tas-
ca d’aquest grup de joves i els 
encoratja a seguir participant. 
Massons afirma que els joves 
tenen l’oportunitat d’incidir 
en el procés de presa de de-
cisions d’aspectes que afecten 
les seves vides i que ho han 
d’aprofitar.

La comissió de joves 
d’Òdena ja està en marxa

ÒDENA / LA VEU 

El passat dimarts 19 de 
gener els veïns i veïnes 
del Pla de la Masia es 

van trobar en una xerrada so-
bre voluntariat sènior que va 
organitzar el Casal de la Gent 
Gran del Centre Cívic del Pla.
La xerrada s’emmarcava en “L’ 
hora del Cafè”, un cicle de xer-
rades i activitats diverses que 
un cop al mes s’organitzen per 
tal de trobar-se i reflexionar so-
bre algun tema i en acabar aco-

Xerrada sobre voluntariat 
sènior al Casal d’Avis del 
Pla de la Masia

ÒDENA / LA VEU 

Correos ha informatit-
zat l’oficina d’Òdena, 
connectant-la telemà-

ticament a la xarxa de més de 
2.396 oficines que la companyia 
postal pública disposa a tot el 
territori nacional. Amb l’ús de 
les tecnologies de la informació 
i comunicació, Correos amplia 
el ventall de serveis i productes 
en aquesta oficina.
Els residents d’Òdena gaudi-
ran de la millora del servei que 
significa la informatització de 
l’oficina, estalviant-se desplaça-
ments a les poblacions properes 
on fins ara havien d’anar per 
trobar disponibles determinats 
serveis.

Més serveis
Els veïns i veïnes d’Òdena tro-
baran, a més dels serveis postals 
bàsics fins ara disponibles 
(carta, certificat, paquet postal 
i venda de franqueig), tot el 
ventall de productes i serveis 
postals i de telecomunicació, 
com la paqueteria urgent nacio-

nal i internacional, el gir postal, 
el fax, burofax o telegrames. 
Correos està convertint la seva 
xarxa d’oficines en centres 
multiservei on la ciutadania 
pugui fer més operacions en 
menys temps, per això a l’ofici-
na d’Òdena els clients podran 
també des de comprar em-
balatges ecològics o sobres ja 
prefranquejats, a recarregar el 

Correos informatitza l’oficina d’Òdena 
i amplia serveis

mòbil, adquirir els distintius 
ambientals de la DGT, enviar 
Diners en minuts a qualsevol 
país del món, comprar entra-
des a espectacles o pagar els re-
buts del gas, el telèfon o l’elec-
tricitat. 
Aquesta ampliació de serveis 
s’emmarca en la pla de Correos 
per millorar l’accessibilitat dels 
serveis postals als ciutadans.

miaden la jornada amb un café 
i dolços. Aquest cop, la xerrada 
va anar a càrrec de Sílvia Ro-
meu de la Fundació Sociocul-
tural Atlas i la Ibana Tomàs del 
projecte d’Acció Comunitària 
Radars per a les persones grans 
de l’Ajuntament d’Igualada.
En aquestes trobades el que 
es pretén és tenir un temps i 
espai, amb un clima relaxat i 
tranquil, amb bona companyia 
per parlar sobre temes que in-
teressin i que ajudin al creixe-
ment personal.

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
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MASQUEFA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Mas-
quefa dóna aquest 
mes de febrer un pas 

més en la seva ferma volun-
tat de garantir la qualitat de 
vida dels veïns del municipi 
i exigir responsabilitats als 
ens competents enfront dels 
continuats greuges que su-
posen a nivell mediambien-
tal, de salut i benestar, i de 
paisatge estètic per a la vila 
i per al conjunt de la pobla-
ció els equipaments de l’abo-
cador de Can Mata i l’ECO-
PARC4. Així, el consistori ha 
presentat aquesta setmana 
un recurs contenciós admi-
nistratiu contra l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) 
i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) per recla-
mar el compliment del con-
veni que ambdues instituci-
ons –com a ens titulars de la 
instal·lació- van signar amb 
l’Ajuntament d’Hostalets 

de Pierola per a la gestió de 
l’ECOPARC4; ubicat al mu-
nicipi d’Hostalets de Piero-
la. Un acord, signat el 20 de 
desembre de l’any 2005, que 
contempla –entre d’altres 
clàusules- que l’ARC i l’AMB 
“es comprometen a establir 
un marc de relacions amb els 
ajuntaments veïns de la ins-
tal·lació als efectes de tractar 
les compensacions per les 
repercussions mediambien-
tals en els seus municipis, si 
existissin”. En aquest sentit, 
l’Ajuntament masquefí de-
nuncia que tant l’Àrea Metro-
politana de Barcelona com 
l’Agència de Residus de Cata-
lunya han denegat i/o igno-
rat els diversos requeriments 
que el consistori ha presentat 
per sol·licitar les correspo-
nents compensacions econò-
miques per les repercussions 
negatives de la instal·lació a 
Masquefa. Xavier Boquete, 
alcalde de Masquefa, assegu-
ra que “les diferents avalua-

L’Ajuntament de Masquefa reclama als 
jutjats el compliment del conveni de 
col·laboració de l’ECOPARC4 CAPELLADES / LA VEU 

La Lliga de jocs
Jocs de taula per a 
qualsevol edat. Diven-

dres 22 de febrer a les 19:30 al 
Saló Rosa. Entrada lliure. 
Vine a jugar a La Lliga. Tant 
és la teva edat. Segur que tro-
bes algun joc i gent amb qui 
passar-ho bé. Vine i quedaràs 
lligat!

Dijous Llarder
És la setmana entrat, el dia 
28, però si vols reservar taula 
al restaurant La Lliga, ara és 
el moment. 
Menú especial migdia i vespre 
amb les menges típiques del 
dia: xató, truites, botifarra, 
mongetes i coca de llardons.  
Tel per reserves 938012590
Altres informacions
- Sorteig trimestral: Ha que-
dat desert el premi d’un vi-
atge a Girona, ja que dissor-
tadament el soci/a interessat, 
no s’ha presentat en el perío-
de establert. 
- Ja som 1000 i seguim: Té 
raó l’eslògan, ja que es veritat 

que seguim, doncs avui som 
1020! Estem organitzant una 
festa en escaiença del dia de 
l’Associacionisme Cultural 
per celebrar-ho.  S’escaurà 
el dissabte 1 de juny. Guar-
deu-vos el dia. Us donarem 
més detalls en la programa-
ció abril-juny que s’està aca-
bant i que rebreu a finals de 
març. 
- Carnets: A hores d’ara tots 
els socis i sòcies ja haureu re-
but a casa el nou carnet 2019. 
Recordeu que a partir de l’1 
de març caldrà presentar-lo 
en pagar a la cafeteria-res-
taurant per tal de gaudir del 
descompte social del 10%. 
Valdrà la pena fer-lo servir. 
- La Traviata:  diumenge  85 
persones van gaudir de l’òpe-
ra La Traviata de Giuseppe 
Verdi al Palau de la Música. 
Una òpera escenificada  per 
una trentena d’actors i ac-
trius, sota la batuta del mes-
tre Xavier Puig amb l’Or-
questra Terrassa 48 i el cor 
Novaria. 
La propera sortida serà el 23 
de març per visitar Girona.    

Activitats de la Societat 
la Lliga

cions d’impacte formulades 
per l’Ajuntament d’Hosta-
lets de Pierola, pel gestor de 
l’ECOPARC4 i per la pròpia 
Àrea Metropolitana de Bar-
celona, conclouen en tots 
els casos que a Masquefa se 
superen els llindars mínims 
de salubritat en les immissi-
ons d’olors”.

L’Ajuntament denun-
cia que s’han denegat 
i/o ignorat els diversos 

requeriments presentats 
per sol.licitar compen-
sacions econòmiques

ANUNCI

Sobre l’aprovació de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argençola.

El Ple de l’Ajuntament d’Argençola en sessió extraordinària celebrada el dia 31 de gener de 2019, va 
acordar l’aprovació de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argençola, redactat per 
l’equip Territoris SLM, SLP, amb tos els seus documents i plànols continguts :

 • Document inicial estratègic
 • Document inicial estratègic ( documentació grà�ca)
 • Memòria informativa i justi�cativa
 • Estudis annex a la memòria
 • Memòria del procés de participació ciutadana
 • Documentació grà�ca
 • DVD amb tota la documentació en format PDF

Exposar a informació pública l’avanç de planejament del Pla d’Ordenació Urbanística municipal d’ 
Argençola, durant un termini de trenta dies hàbils mitjançant publicació d’aquest acord al Butlletí 
O�cial de la Província, al Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, a dos diaris de premsa periòdica de 
més divulgació d’àmbit comarcal, al taulell d’anuncis de la corporació i a la pagina web www.argencola.-
cat, per tal que tothom que hi estigui interessat/da pugui examinar-los, formular les consultes que 
estimi oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o reclamacions consideri adients.

Els dret de consulta i informació es podrà exercici dins del termini d’exposició pública a l’espai habilitat 
ubicat a l’ajuntament d’Argençola dins l’horari d’o�cina de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h.

Argençola a 21 de febrer de 2019.

Toni Lloret Grau
Batlle
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CAPELLADES / LA VEU 

La regidoria de joventut 
de l’Ajuntament de Ca-
pellades inicia un procés 

participatiu amb totes les per-
sones joves del municipi per tal 
de definir les línies de treball a 
partir d’ara en aquest mateix 
àmbit. Projecta’t serà el nom 
que donarà forma a aquest 
projecte. 
L’objectiu d’aquest procés és 
donar veu i protagonisme a la 
població juvenil de Capella-
des, així com el teixit associatiu 
existent, per posar al centre les 
seves necessitats, problemàti-
ques i propostes.
Gràcies al suport de la Dipu-
tació de Barcelona, i més con-
cretament, a l’empresa Porta-
cabot, empresa professional en 
processos participatius, durant 
el mes de març es realitzaran 
diferents accions que facilita-
ran la participació en aquest 

projecte. 
D’una banda, l’1 de març a les 
19h (Cal Ponet) es convocarà 
una trobada oberta a tota la 
població per tal de compartir 
experiències, saber què troben 
a faltar i conèixer noves pro-
postes de la veu dels i les joves. 
A més, també es treballarà des 
dels dos instituts del municipi 
per tal de facilitar un espai de 

Comença un nou procés participatiu 
per a joves

diàleg entre representants de 
tots els cursos. 
D’altra banda, s’obrirà a dispo-
sició de tothom un formulari 
virtual per poder participar i 
opinar de forma lliure i perso-
nal. Aquest formulari el podeu 
trobar al següent enllaç (For-
mulari Projecta’t) o mitjançant 
el codi QR publicat en els car-
tells de difusió del projecte. 
Aquesta primera fase del pro-
jecte permetrà recollir totes 
les propostes i aterrar-ho a un 
pla d’acció de cara als propers 
anys en l’àmbit de la joventut. 
Des de la regidoria es seguirà 
acompanyant i incidint en el 
procés. 
Per a més informació, podeu 
visitar la pàgina web de l’Ajun-
tament de Capellades www.
capellades.cat o adreçar-vos 
a la tècnica de joventut Alícia 
Benito, al telèfon 679.964.684 
o al correu electrònic abenito@
anoiajove.cat .

CAPELLADES / LA VEU 

El mes de febrer s’ha 
efectuat una nova ac-
tuació de millora de 

la xarxa d’aigua. En el pou 
de la Font Cuitora s’ha tret 
la bomba d’aigua per fer-li 
una revisió i instal·lar-hi una 
sonda que servirà per indicar 
el nivell en aquest punt d’ex-
tracció. L’actuació comporta-
va risc de interrupció del sub-
ministrament però la celeritat 
de tot l’equip tècnic de la casa 
i empreses col·laboradores en 
executar les tasques en només 
quatre hores va fer que els di-
pòsits no exhaurissin les re-
serves i no veiéssim alterat el 
subministrament d’aigua.
La sonda ha quedat integrada 
com un element més dins el 
nou sistema Scada (Control 
supervisor i adquisició de da-
des) i per telemetria tots els 
punts actuals de la xarxa –el 
pou de la Font Cuitora,  el di-
pòsit de la Garsa i el del Camí 
del Cementiri- estan enviant 
les dades a un servidor cen-
tral.
Aquest sistema de gestió i 
control modernitza les nos-
tres instal·lacions.
Els treballs van començar a 
principis del 2017 amb una 
important inversió econòmi-
ca que va permetre instal·lar 
nous arrencadors -variadors 
de les bombes d’impulsió- i 
substituir els obsolets armaris 
elèctrics existents. Els vari-
adors permeten arrancar els 
motors de forma esglaonada 
i amb això s’aconsegueix una 
reducció important del con-

sum d’energia elèctrica.
Totes aquestes intervencions 
han comportat diversos talls 
d’aigua, alguns imprevistos 
i altres programats. El sub-
ministrament d’aigua és un 
servei 365 x 24h  cosa que 
dificulta molt que el manteni-
ment o les millores no afectin 
el normal subministrament 
d’aigua a la vila. 
Totes les dades que s’obtenen 
ja de les diferents sondes, 
sensors de nivell, de caudal 
o de consum elèctric perme-
tran avançar en l’anàlisi de 
més millores a la xarxa d’ai-
gua actuals. D’altra banda, 
les alarmes d’avís instal·lades 
permeten actuar amb més an-
telació a l’equip tècnic muni-
cipal d’averies. 
En aquest sentit, els regidors 
d’urbanisme i infraestructu-
res tecnològiques, Sergi Pérez 
i Jaume Solé, que juntament 
amb els tècnics municipal es-
tan treballant en aquest  pro-
jecte, i l’escalf en moments 
complicats de veïnes i veïns, 
equip de govern i oposició, 
volen remarcar un altre cop: 
“demanem disculpes per 
les molèsties que han anat 
ocasionant els diversos talls 
d’aigua, potser ni poden ha-
ver més. La tecnologia i les 
màquines poden fallar, però 
la voluntat de continuar in-
vertint i modernitzant les 
infraestructures de la nos-
tra xarxa municipal d’aigua 
és prioritària per tal que to-
tes i tots sentin que aquest 
és un servei municipal, on 
tothom hi hem de posar la 
nostra ‘gota d’aigua’.”

Més millores en el servei 
de subministrament 
d’aigua municipal

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana han 
estat els alumnes de 
cicle mitjà els qui han 

pogut gaudir del cicle “Anem al 
Teatre”.
El Teatre La Lliga s’ha omplert 
amb els alumnes de les dues es-
coles de Capellades –Mare del 
Diví Pastor i Marquès de la Po-
bla- i també amb les dues de La 
Torre, ja que la proposta s’ha 
ampliat cap aquests alumnes.
“La nena dels pardals” és una 
obra de la companyia Teatre 
al Detall que ha tingut molt 
bones crítiques i també ha 
guanyat el premi al millor es-
pectacle infantil FETEN 2017. 
És una història inspirada en el 
conte de Sara Pennypacker si-
tuat a la Xina de Mao Zedong, 
quan es va declarar la guerra 
als pardals dins d’un projecte 

L’Anem al Teatre porta La nena dels 
Pardals

prés amb els de cicle superior 
–incloent primer d’ESO- amb 
la dansa teatre “Euria”.
Tal com destaca la regidora 
d’Educació, Susana Moreno, 
“aquest any l’Anem al Teatre 
continua apostant per la línia 
de la qualitat i també ampliant 
públic objectiu, amb les escoles 
de La Torre i amb els alumnes 
de primer d’ESO”.

Aquest proper dimecres 27 
de febrer es farà una xerra-
da a l’IES Molí de la Vila de 
Capellades.
La proposta va adreçada a 
famílies d’alumnes que ac-
tualment estan cursant ter-
cer i quart d’ESO als insti-

per augmentar la producció 
agrícola anomenat ‘Gran Salt 
Endavant’.
“Anem al Teatre” va començar 
aquest curs amb els alumnes 
de cicle inicial anant a veure 
“Cançons del mar” de Jordi 
Tonietti i seguirà el mes de 
maig primer amb els alumnes 
de educació infantil veient “Els 
cistells de la Caputxeta” i des-

tuts Molí de la Vila, Mare 
del Diví Pastor i Vallbona 
d’Anoia.
A partir de les 6 de la tarda 
s’explicarà quins aspectes cal 
tenir en compte per escollir 
l’itinerari després de l’ESO.
Aquesta és una proposta que 

es va iniciar l’any passat i va 
tenir molt bona acollida en-
tre les famílies ja que dóna 
molta informació sobre els 
aspectes que han de tenir en 
compte les famílies a l’hora 
d’escollir els itineraris for-
matius dels seus fills o filles.

Torna l’“Orienta’t en família”
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S.M. DE TOUS / LA VEU 

Durant les festes de 
nadal, l’Ajuntament 
de Tous i els comer-

ciants de Tous, amb el suport 
del Consell Comarcal i la Di-
putación de Barcelona, van 
engegar una campanya de 
promoció dels Tastets de Tous.
L’exitosa campanya consistía 
en que, per cada Tastet que es 
comprava, es participava en el 
sorteig d’un sopar a qualsevol 
restaurant del poble. El i les 
guanyadores del sorteig han 
estat; en Josep Pérez, per ha-
ver comprar un tastet al Forn 

Pujó, La Raquel Pons, per ha-
ver-ho fet al Forn de la Plaça i 
la Maria Hervàs, a Cal Codi-
na.
Els tastets de Tous, són uns 
packs de productes artesans 
fets a Tous que consten de cer-
vesa artesana Tous d’Anoia, 
galetes d’espelta de la Plaça, 
Xocolata artesana Pujó, Mar-
meles, ametlles Tousec, llon-
ganissa de Cal Codina, Mel 
de Mas Buret i una tassa de 
marca’t.cat. Aquesta iniciativa 
de la regidoria de promoció 
econòmica de l’Ajuntament i 
els productors de Tous, preten 
promocionar els productes lo-

Lliurats els premis de la campanya 
“Regalem-nos” a Tous

cals, els packs, ideals per rega-
lar o per endurse’ls de record, 
porten a més fulletons de Tous 
i referències dels productors 
del contigut.
Els tastets es poden adquirir al 
Forn Pujó, al Forn de la Plaça i 
a Cal Codina de Sant Martí de 
Tous, durant tot l’any.
A les imatges podem veure 
Carles Pujó, Jaume Teixé i Jo-
sep Codina entregant els res-
pectius premis a Josep Pérez, 
Raquel Pons i Maria Hervàs, 
acompanyats d’en Pau Mir, re-
gidor de promoció econòmica 
de l’Ajuntament de Sant Martí 
de Tous.

S. M. DE TOUS / LA VEU 

Un any més s’acosta la 
Pasqua, i a Sant Martí 
de Tous comencem a 

preparar les nostres i ja tradi-
cionals Caramelles. 
Amb la intenció que el diu-
menge de Pasqua continuï 
sent una jornada amb molta 
participació des del més pe-
tits als més grans del poble, i 
farcida de flors i melodies, la 
comissió de Caramelles anima 
a tothom qui vulgui participar 
de la festa a assistir als assajos 
que començaran aquest di-
vendres 22 de Febrer de 9 a 10 
del vespre al nou espai cultu-
ral de Cal Frarés (entrada pel 

segon pis).
En el nostre repertori d’ en-
guany cantarem la sardana 
Tossa Bonica de Francesc Mas 
i Ros, l’havanera Vestida de nit 
amb lletra i música de Glòria 
Cruz i Càstor Pérez (la conei-
xereu segurament per la versió 
que en va fer Sílvia Pérez Cruz, 
la seva filla, ara fa un parell d’ 
anys), País petit de Lluís Llach 
i altres cançons populars cata-
lanes...
No us ho penseu dues vegades 
i veniu a cantar amb la vos-
tra parella, els vostres amics i 
amigues, familiars o veïns. 
Volem que sigui una festa ben 
participativa, animeu-vos, us 
hi esperem!

Assajos de les Caramelles 
de Tous 2019

LA LLACUNA / LA VEU 

El passat diumenge 17 
de febrer, el grup mu-
nicipal Junts per la 

Llacuna, que compta amb el 
suport d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, va convocar 
una trobada de treball, en la 
qual van participar una tren-
tena de persones durant tota 
la sessió. 
Tal com van explicar els regi-
dors Albert Valiente i Sebas-
tià Jódar, la sessió era una in-
vitació a construir solucions a 
partir de l’anàlisi de la realitat 
del municipi, per tal de con-
cretar un programa electoral 
participatiu i preparar la pre-

sentació d’una candidatura a 
l’Ajuntament al mes de maig. 
L’espai de treball comptava 
amb una sèrie de panells on 
es recollien divuit àmbits te-
màtics, en els quals els assis-
tents van anar anotant pro-
postes de futur per millorar la 
vida al poble. En acabar es va 
compartir un vermut i es van 
continuar debatent qüestions 
sobre el futur del poble. 
Seguint els treballs de pre-
paració de la candidatura, es 
convocarà una nova sessió el 
diumenge dia 10 de març, per 
presentar el resultat d’aquesta 
sessió i començar a preparar 
la llista de la candidatura de 
Junts per la Llacuna - AM.  

Junts per la Llacuna 
prepara el programa 
electoral amb una 
trobada participativa 

Preu: 15 � / 12 �

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

22/23/24 FEBRER

PROGRAMACIÓ FEBRER/MAIG 2019

COMÈDIAAL SOSTRE
- SALA TRONO

UN TEXT DE NIGEL PLANER, EL MÍTIC NIL DE ELS JOVES, PROTAGONITZAT 

PEL CONEGUT ORIOL GRAU. UNA DIVERTIDA COMÈDIA SOBRE 

DOS ARTESANS QUE PINTEN LA CAPELLA SIXTINA 

SENSE LA FAMA QUE OBTINDRÀ MIQUEL ÀNGEL.

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat

DE NIGEL PLANER 
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PIERA / LA VEU 

Continua el 7 d’experi-
ències a la bibliote-
ca pierenca. Aquesta 

propera setmana amb dues 
convidades d’excepció, l’es-
portista Núria Picas i la pe-
riodista Eva Piquer
Dimarts 26 de febrer a les 19h 
recuperem la xerrada a càrrec 
de la Núria Picas que per mo-
tius aliens a l’organització es 
va haver d’aplaçar. La Núria 
Picas participa enguany del 
cicle 7 d’experiències per re-
latar-nos en primera persona 
el seu recorregut esportiu des 
de la seva filosofia de vida, 
basada en la perseverança, la 
mentalitat positiva i la força 
de voluntat per superar els 
obstacles. 
L’esportista s’ha convertit en 
un referent per a esportistes, 
amants de la natura i tot tipus 
de persones que admirin l’es-
forç de superació. Una dona 
compromesa i un exemple de 
passió i seny davant els grans 
reptes. L’acte serà presentat 
pel pierenc Víctor Montaner, 
atleta, entrenador i fisiotera-
peuta. 
I dijous 28 de febrer a la ma-
teixa hora i seguint la pro-

gramació, serà el torn de la 
periodista Eva Piquer qui 
presentarà Evasions acom-
panyada de la també perio-
dista i pierenca Maria Guixà 
Solé. Evasions és un relat de 
trobades, de connexions amb 
el més íntim, de tastos de la 

Núria Picas i Eva Piquer 
al 7 d’experiències

realitat més fonda. De petites 
illes refugi on retrobar-nos 
per descansar de les nostres 
pròpies vides... La periodis-
ta parlarà de situacions molt 
íntimes i es despulla de ver-
gonyes. 
L’Eva Piquer és escriptora i 
periodista, editora de la revis-
ta cultural Catorze, articulista 
de diversos mitjans i col·labo-
ra de Catalunya Ràdio. Ha es-
tat professora de periodisme 
a la Universitat Autònoma 
de Barcelona, corresponsal 
a Nova York i, també ha co-
ordinat el suplement Cultura 
del diari Avui. Ha publicat 
una desena de llibres.

PIERA / LA VEU 

Avui divendres 22 de 
febrer es presenta 
aquest treball que 

mostra els inicis i el funcio-
nament de la fàbrica del Be-
dorc des del segle XVIII al 
segle XX
La sala d’actes de la Biblioteca 
de Piera acollirà avui dia 22 
de febrer la presentació del 
llibre “El molí de Can Ferrer 
del Coll’. Es tracta d’un recor-
regut per la història del molí 
i de la fàbrica del Bedorc des 
del segle XVIII fins al segle 
XX. A través de documents 
del molí es pot conèixer com 
va ser la seva construcció, qui 
eren els moliners i fabricants 
que el van ocupar o els homes 
i les dones que hi van treba-

Un llibre per a conèixer 
la història del molí de 
can Ferrer del Coll

llar.
L’acte es farà a les 19.30h i 
comptarà amb la presència 
dels autors: : Antoni Escude-
ro, Eusebi i Joan Jorba, Ra-
mon Mora, Joan i Josep Ma-
ria Romeu i Rosina Ramírez.

PIERA / LA VEU 

150 nens i nenes d’entre 8 
i 10 anys han visitat l’ex-
posició “Menja bé, tu hi 

guanyes!”, que ha acollit du-
rant 15 dies el CAP Piera, en 
col·laboració amb l’Ajunta-
ment i la Diputació de Barce-
lona. Els escolars, dels CEIP 
Les Flandes i Herois del Bruc, 
han fet una visita guiada per 
l’exposició acompanyats per 
professionals d’atenció pri-
mària, per adquirir hàbits ali-
mentaris saludables i poder 
plantejar-los dubtes i pregun-
tes.
La mostra, que ja és la sego-
na vegada que es pot visitar al 

CAP Piera, dona informació 
sobre alimentació: des de la 
piràmide alimentària, fins a 
la millor manera de combi-
nar els aliments i també sobre 
els hàbits higiènics i la impor-
tància de l’activitat física.
L’objectiu és promoure un es-
til de vida més saludable, no 
només entre els infants que 
hi fan la visita guiada, sinó 
també entre tots els usuaris 
del CAP que, durant dues 
setmanes, han pogut veure 
els plafons informatius que, 
d’una manera participativa, 
atractiva i pedagògica, do-
nen consells per evitar alguns 
problemes de salut causats 
per hàbits poc saludables.

El CAP de Piera acull 
una exposició per 
aprendre a menjar bé

PIERA / LA VEU 

L’IES Guinovarda de Pi-
era acull, a partir d’avui 
14 de febrer i fins al 28 

d’aquest mes, la nova exposi-
ció itinerant de la Diputació 
de Barcelona adreçada a ado-
lescents del segon cicle d’ESO, 
“Dona la volta a l’alcohol”, per 
treballar la prevenció de con-
sum d’alcohol en la població 
jove. La mostra té l’objectiu 
d’informar sobre les conse-
qüències que genera el con-
sum d’alcohol sobre la salut, 
així com reforçar el no con-
sum, retardar l’inici en el con-
sum i reduir-ne els riscos.
L’exposició tracta amb una 
mirada jove els problemes del 
consum d’alcohol i les seves 
conseqüències tan en salut 

com en la societat. També ex-
plica els comportaments soci-
als entre els joves en aquesta 
matèria com la pressió que 
poden rebre molts d’ells que 
decideixen no consumir.
Tots els visitants rebran una 
Guia educativa de l’exposició 
com un recurs per als profes-

Piera acull una nova exposició de la 
Diputació de Barcelona per prevenir el 
consum d’alcohol entre els joves

sionals que dinamitzen la vi-
sita.
Piera és el primer municipi on 
s’instal·la aquesta exposició. 
Els ajuntaments interessat en 
sol·licitar-la ho poden fer a 
través de la pàgina web de Sa-
lut Pública de la Diputació de 
Barcelona en aquest enllaç.
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PIERA / LA VEU 

L’ermita de Santa Creu 
de Creixà celebra 
aquest 2019 el seu 

mil·lenari amb un seguit de 
propostes que s’allargaran 
fins al mes de maig. El passat 
diumenge dia 17 de febrer 
es va donar el tret de sorti-
da a la commemoració amb 
una ofrena floral amb motiu 
del primer document en què 
s’esmenta l’església.
L’acte va comptar amb la pre-

sència de l’alcalde, Jordi Ma-
drid, i del primer tinent d’al-
calde, Josep Llopart, a més 
d’altres regidors i regidores 
del consistori. També hi va 
assistir Elsa Ibar, directora 

Commemorant el mil·lenari de 
l’ermita de Santa Creu de Creixà

general de la Direcció Gene-
ral del Patrimoni Cultural de 
la Generalitat de Catalunya.    
Durant la celebració es van 
descobrir dues plaques com-
memoratives i va haver-hi 
coca i cava per a tothom.
El dia 12 de maig es repren-
drà la celebració amb actes 
diversos entre els quals no 
faltarà una gran paella po-
pular, una exposició de fo-
tografies antigues, l’actuació 
dels Falcons de Piera i una 
ballada de sardanes.

PIERA / LA VEU 

El divendres 15 de febrer 
el Centre de dia Mar i 
Cel de Piera va cele-

brar el vuitè aniversari amb 
una festa oberta a persones 
grans usuàries del centre, fa-
miliars i treballadors. 
La commemoració es va ini-
ciar amb un espai d’elabora-
ció i degustació de canapès 
en el que van col·laborar els 
familiars assistents a l’acte. 
Tot seguit les persones usuà-
ries del centre van fer una 
demostració del ball que es 
va enregistrar en vídeo amb 
motiu del “Dia Internacional 
de l’Abraçada” i es va repro-
duir el vídeo. Finalment la 
usuària de més edat, Pilar 
de Miguel, i la persona més 
jove, Sara Ruiz, van bufar les 
espelmes del pastís comme-
moratiu preparat per la tre-
balladora del centre, Paqui 
Melero.  Com a final de festa, 
tothom va poder participar 

en un ball.
La responsable del centre, 
Gemma Grait, va agrair l’as-
sistència i participació de tots 
els familiars que van poder 
assistir a la celebració.
El centre, gestionat pel Con-
sorci Sociosanitari d’Igualada 
i situat en un edifici que per-
tany a l’Ajuntament  de Piera, 
va obrir les portes l’any 2011 
i te capacitat per a 25 usua-

El Centre de Dia Mar i Cel celebra 
el seu 8è aniversari

ris. Ofereix serveis, durant el 
dia, de suport a les persones 
amb dependències per recu-
perar o millorar l’autonomia 
personal i social. Ofereix una 
atenció mèdica, terapèutica, 
psicològica i sociocultural 
individualitzada per facilitar 
totes les tasques bàsiques en 
la vida diària i per afavorir, 
així, la permanència en l’en-
torn familiar habitual.

El 17 de febrer es va 
donar el tret de sortida 
a la celebració amb una 
ofrena floral i la desco-
berta de dues plaques 

commemoratives

SORTEGEM 
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES

Nom

Cognom

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar 
part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 28/2/2019.  En 
aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la butlleta guanyadora i es 
comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a 
destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció 
de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents 
empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consenti-
ment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG DE LA CISTELLA
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HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El laboratori del Centre 
de Restauració i Inter-
pretació de Paleonto-

logia (CRIP) ja torna a estar 
en marxa. Fruit del conveni 
firmat l’octubre del 2018 amb 
l’Institut Català de Paleon-
tologia (ICP), recentment hi 
hagut l’ingrés d’un total de 
dues-centes restes fòssils.
Arribada de material fòssil en 
forma de mòmia
Aquestes restes fòssils extre-
tes del jaciment de l’Abocador 
de Can Mata (ACM), perta-
nyen, en molt bona part, a la 
família de grans mamífers: 
els proboscidis. A causa de 
la gran quantitat de material 
fòssil trobat durant la cam-
panya d’excavació del 2018, 
s’han hagut d’extreure en for-
ma de mòmia.
Les mòmies s’anomenen així 
per l’embolcall que es fa als 
fòssils per una major conser-
vació durant l’extracció i el 
trasllat fins al laboratori.
Procés d’extracció de fòssils
Primerament, s’excava al vol-
tant del fòssil delimitant-lo 

i deixant una franja de terra 
per sota que li donarà al fòs-
sil una aparença similar a un 
bolet.
A continuació es protegeix el 
fòssil amb papers que con-
servin la humitat de la ma-
triu que l’envolta, per evitar 
canvis de temperatura brus-
cos que el puguin malmetre.
I finalment, es posa per so-
bre una espuma de poliuretà 
que li donarà cos per evi-
tar que es trenqui durant el 
trasllat. Moltes vegades a les 

Posada en marxa al laboratori del 
CRIP als Hostalets de Pierola

espumes de poliuretà se’ls 
hi ha d’afegir alguna estruc-
tura metàl·lica per tal que la 
mòmia aguanti bé el pes dels 
fòssils.
L’últim pas i el més perillós 
consisteix en el gir de la mò-
mia, de manera que el fòssil 
quedarà del revés i protegit 
per les capes de l’embolcall. 
Aquests girs, a causa del pes 
dels fòssils amb la matriu i la 
mòmia, moltes vegades les 
han de fer grues o excavado-
res.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Aquest mes de febrer 
el projecte ‘Cultura 
popular i festa’ que 

es va presentar el passat 22 
de desembre, agafa embran-
zida amb dues reunions de 
presentació amb Diputació i 
Generalitat.
El passat dijous 7 de febrer, 
l’alcalde Daniel Vendrell i la 
regidora Marta Casas es van 
reunir amb el Diputat delegat 
de Cultura de la Diputació 
de Barcelona, Oriol Lladó, 
per traslladar els objectius 
del projecte ‘Cultura popu-
lar i festa’ que pretén posar 
en relleu la cultura pròpia en 
diferents àmbits com el ball, 
el patrimoni, la gastronomia i 
les tradicions pròpies.
Per altra banda, aquest dijous 
14 de febrer, la representa-
ció hostaletenca es va trobar 
amb la directora general de 
Cultura popular i associaci-
onisme de la Generalitat de 
Catalunya, Ma Àngels Blas-

co, per sumar suports també 
en aquest sentit. La reunió ha 
servit per posar de manifest 
la importància d’un projecte 
que aconsegueix crear siner-
gies molt positives entre par-
ticipants de diferents orígens, 
cohesió social, crear un pro-
ducte d’entreteniment local 
lligat en la cultura i tradició 
popular i, també, que pugui 
representar Els Hostalets de 

El projecte ‘tradicions’ arriba a la 
Diputació i a la Generalitat

Pierola en trobades fora del 
municipi.
El projecte ‘Cultura popu-
lar i festa’ es promou des de 
l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola a través del tècnics 
Ramon Parés i Albert Duran 
i, en la seva arrencada, ha 
consolidat un grup de basto-
ners, cercolets i pastorets així 
com la creació de la Comissió 
d’Estudi i Recerca.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El Servei Local d’Ocu-
pació (SLO) ‘@gafa’t’ 
va fer, durant l’any 

passat, 220 atencions a prop 
d’un centenar de veïns que 
buscaven feina i continua tre-
ballant per crear vincles entre 
les empreses i persones de-
mandants d’ocupació.
Els Serveis Locals d’Ocupació 
(SLO) són dispositius que els 
ajuntaments i altres ens locals 
posen a disposició de la ciu-
tadania amb dues línies d’ac-
tuació: millorar l’ocupabilitat 
de les persones a l’atur i, en 
paral·lel, establir vincles amb 
les empreses per detectar-ne 
les necessitats i oferir-los as-
sessorament especialitzat per 
cobrir els perfils professionals 
que requereixen.

Les accions dels SLO s’englo-
ben en tres categories:
- Assessorament especialit-
zat i atenció individualitzada 
a les persones demandants 
d’ocupació, posant al seu 
abast informació, orientació, 
disseny d’itineraris professio-
nals, tècniques de recerca de 
feina i acompanyament.
- Serveis a les empreses, faci-
litant la definició de llocs de 
treball, la selecció de les mi-

llors candidatures per cobrir 
les vacants, informar de sub-
vencions i assessorar sobre el 
tipus de contracte més ade-
quat en cada cas.
- Gestió d’ofertes de treball, 
per obtenir la relació òpti-
ma entre el perfil professio-
nal que requereix l’empresa i 
el lloc de treball que cerca la 
persona demandant d’ocupa-
ció.
Durant el 2018 un total de 97 
persones han utilitzat aquest 
servei per rebre orientació i 
assessorament en la recerca 
de feina. Per altra banda cal 
destacar que s’han ofertat 49 
llocs de treball i que, en el 
mateix transcurs de temps, 
35 persones demandants 
d’ocupació inscrits a la Xarxa 
Xaloc han trobat feina.
L’àrea de Promoció Econòmi-
ca, per tal de facilitar recur-
sos a persones demandants 
d’ocupació, ha promogut 
també 2 cursos que han apro-
fitat 42 persones: Certificació 
de manipulador d’aliments i 
operador de carretons fron-
tals i retràctils.
Per accedir a les ofertes de 
treball, cal estar inscrit a 
la base de dades del servei 
d’ocupació. Cal demanar cita 
prèvia: 937712112 o presen-
cialment a Plaça Cal Figueres.

El Servei Local 
d’Ocupació va fer 220 
atencions durant el 2018

PIERA / LA VEU 

El pròxim divendres 22 de 
febrer, l’SPOTT Anoia, 
que forma part del pro-

grama SPOTT de la Diputació 
de Barcelona, ofereix una con-
ferència per donar a conèixer el 
seu projecte entre els pierencs 
i les pierenques. El centre tre-
balla al voltant de diferents lí-
nies d’atenció a menors d’edat 
amb problemes d’addiccions a 
drogues i a les pantalles. L’espai 
també ofereix suport i assesso-

rament especialitzat als pares i 
les mares per fer front a aques-
tes situacions.
La Sala de Conferències del 
Teatre Foment de Piera acolli-
rà la trobada, que començarà a 
les 12 hores i comptarà amb la 
participació de l’alcalde de Pi-
era, Jordi Madrid, el vicepresi-
dent tercer del Consell Comar-
cal de l’Anoia, Xavier Pérez, i 
la cap del Servei de Programes 
Socials de la Diputació de Bar-
celona, Iolanda Moragues.

Xerrada sobre els problemes 
d’addiccions del jovent
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ALTA ANOIA / LA VEU 

En la seva quarta edi-
ció, els Festivals Alta 
Segarra comptaran 

amb un espectacle captiva-
dor. La nit del 12 de juliol, Jo 
Jet i Maria Ribot presentaran 
una manera única de viure el 
seu darrer treball discogràfic, 
Lliure o Descansar amb una 
nova proposta escènica en la 
qual s’acompanyen d’un cor 
de set persones.
Berta Planes, Anna Rovi-
ra, Laura Muñoz, Pau La-
foz, Ruth Garcia, Joel Díaz i 
Ricard Cots són els músics, 
coristes i cantants que acom-
panyaran el duet manresà en 
aquest format. El projecte 
compta amb els arranjaments 
de Magalí Sare, cantant i 
compositora de jazz, membre 
de Quartet Mèlt, Eduard Ge-
ner, cantautor i productor de 
soul i Ricard Cots, arreglista, 
membre del cor i estudiant de 
pedagogia a l’ESMUC. Martí 
Torras, director escènic de te-
atre (Rhum, El Testament de 
Maria) i música (The Mam-
zelles, La Pegatina, Els Ca-
tarres) s’ha encarregat de la 
direcció escènica.
Per a aquest espectacle, Jo Jet 
i Maria Ribot amb el Cor se-
lecciona alguns dels treballs 
que formen part del seu dar-
rer disc i el presenta en un 
format diferent, una proposta 
genuïna, arrelada en la iden-

titat dels cantautors a través 
del treball de la veu i de la 
simplicitat dels elements.
Lliure o Descansar és el segon 
disc de Jo Jet i Maria Ribot 
amb el què han fet més de 
setanta concerts. Un projec-
te marcat per col·laboracions 
artístiques de diferent caire - 
des de la gravació al Konvent 
de Cal Rosal, la col·laboració 
del cantautor Roger Mas i 
l’actriu Elisabet Casanovas, la 
producció de Jordi Casadesús 
de La Iaia - i la bona acolli-
da per programadors i públic 
d’arreu del territori.

Jo Jet i Maria Ribot amb el Cor, nou 
espectacle confirmat per a la quarta 
edició dels Festivals Alta Segarra

Quarta edició amb grans ar-
tistes confirmats
A banda d’aquest espectacle, 
ja han confirmat la seva pre-
sència, per a la quarta edició 
dels Festivals Alta Segarra, el 
quintet barceloní Mishima, el 
cantautor Guillem Roma, que 
estarà acompanyat per Ales-
sio Arena, i la nova proposta 
d’Anna Roig amb Àlex Cassa-
nyes Big Band Project.
Els concerts tindran lloc en-
tre el 12 i el 27 de juliol en 
tres poblacions diferents de 
l’Alta Segarra que encara són 
una incògnita.

COPONS / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha realitat el Pla 
d’ordenació urbanísti-

ca (POUM) de Copons, un 
instrument de planejament 
previst per la Llei d’urba-
nisme de Catalunya que li 
correspon classificar el sòls, 
reservar terrenys i edificis 
per destinar-los a serveis i 
equipaments, i també pre-
servar i protegir el sòl lliu-
re. El treball ha estat lliurat 
aquest divendres pel diputat 
d’Urbanisme i Habitatge, Jo-
sep Ramon Mut, a l’alcalde, 
Cesc Salamé.
Fins ara, Copons, un mu-
nicipi històric de l’Anoia, 
de 2.153 ha d’extensió i una 

població de 306 habitants 
distribuïts entre tres nuclis, 
disposava d’unes Normes 
subsidiàries planejament de 
1996. El nou POUM revisa 
aquestes normes subsidiàries 
i incorpora la documentació 
corresponen a l’aprovació 
inicial.
En aquesta fase, la documen-
tació lliurada compren el nu-
cli urbà, pel qual s’ha optat 
pel manteniment i la rehabi-
litació del parc d’habitatges 
edificat que es considera de 
gran valor patrimonial. En 
relació a les Normes subsi-
diàries actuals, s’ha reduït el 
sòl urbanitzable en 5,10 ha. A 
l’interior del nucli edificat es 
permetran nous creixements 
residencials que aportaran 

Lliurat el Pla d’ordenació urbanística de Copons
nous habitatges contigus a 
zones de nova urbanització, 
per completar l’estructura 
viaria i d’espais lliure actual. 
També s’ha previst una petita 
zona industrial que consoli-
da la existent.
En el sòl no urbanitzable, s’ha 
seguit el planejament territo-
rial de protecció i s’han de-
limitat tres plans especials 
urbanístics i un Catàleg de 
masies i de cases rurals.
Els documents requerits per 
a la fase d’aprovació inicial 
del POUM  són la Memòria 
descriptiva, justificativa i an-
nexes, les Normes urbanísti-
ques i catàleg de masies, els 
plànols d’informació i d’or-
denació, estudi ambiental i 
estratègic, la memòria de la 

participació ciutadana, els 
àmbits de suspensió de lli-
cències de tramitació i obres, 

així com la memòria de par-
ticipació ciutadana i el Do-
cument comprensiu.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Divendres a la tarda va 
tenir lloc a l’Audito-
ri de Cal Figueres la 

retransmissió en diferit des 
de la Royal Opera House de 
Londres l’obra Don Giovan-
ni, del compositor austríac 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
Una oportunitat més per 
veure òpera de qualitat en 
pantalla gran amb la inter-
pretació de Simon Keenlysi-
de com a intèrpret principal.
Per altra banda, dissabte a la 
tarda es va projectar la pel-
lícula ‘El regreso de Mary 
Poppins’ amb una bona en-
trada, també a l’auditori, i el 
somriure del públic assistent, 
majoritàriament familiar, en 

aquest musical on la popular 
mainadera ara es feia càrrec 
dels fills dels germans Banks 
a qui ajuda a trobar soluci-
ons al seus problemes amb 
viatges fantàstics i cançons.
I finalment, diumenge a la 
tarda va ser el torn del 125è 
concert del cicle organitzat 
pels Amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola que va 
portar el prestigiós pianista 
Antoni Besses amb un llarg 
recorregut artístic per tot el 
món i em diverses enregis-
traments publicats en discos. 
Sota el títol ‘Piano romàntic’, 
Besses va oferir un reper-
tori basat amb obres d’au-
tors clàssics com Shumann, 
Brahms, Shubert o Chopin.

Cap de setmana on la 
música va ser protagonista 
als Hostalets de Pierola
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CALAF / LA VEU 

Amb l’objectiu de pro-
moure i dinamitzar la 
seva activitat comer-

cial, el Mercat de Calaf, que 
es realitza cada dissabte de 
09h a 14h a la plaça dels Ar-
bres, programarà un dissabte 
al mes una activitat per a tota 
la família. 
El tret de sortida serà el dis-
sabte 23 de febrer amb l’actu-
ació de la xaranga “Ho Peta 
Street Band” que realitzaran 
una cercavila itinerant per les 
diferents parades amb un es-
pectacle que integra una ex-
plosió de temes que prometen 
pura diversió, festa i alegria; 
amb un repertori format per 
temes d’estils ben diferenciats, 
coneguts i ballables. Les actu-
acions seran a les 11h i a les 
12.15h i tindran una durada 
de 30 min. 
La propera activitat serà un 
showcooking amb Ada Pa-
rellada el 23 de març de 12 h 
a 13 h a la plaça dels Arbres. 
La xef del restaurant Sempro-
niana de Barcelona farà una 
demostració culinària amb 

productes de temporada que 
es poden trobar al mercat i 
comerços del poble per tal que 
els assistents els puguin reco-
nèixer i aprenguin com cui-
nar-los. 
Finalment, el dissabte 6 d’abril 
a les 09h a la plaça dels Arbres 
es realitzarà una sortida etno-
botànica i un taller gastronò-
mic a càrrec de Marc Talavera 
(Col·lectiu Eixarcolant) i Clara 
Martin (Menjamiques). La 
sortida serà pels voltants del 
nucli de Calaf per descobrir 
quins són els usos (alimenta-
ris, medicinals, ornamentals, 

El mercat de Calaf programa activitats 
per a tota la família els dissabtes al matí

lúdics, …) de la vegetació que 
creix al voltant de la població. 
S’aprendrà com identificar, 
recollir i emprar les diferents 
espècies i es recollirà aquelles 
que tinguin interès gastronò-
mic ja que seran la base per al 
taller gastronòmic que es durà 
a terme a continuació. En 
aquest cas, caldrà una inscrip-
ció prèvia a tarridaap@calaf.
cat o trucant al 648627841.
Totes les activitats són gratuï-
tes i estan organitzades per la 
regidoria de Promoció Eco-
nòmica i Turisme de l’Ajunta-
ment de Calaf. 

CALAF / LA VEU 

A Calaf hi viuen persones 
de diferents nacionali-
tats, diferents cultures 

i diferents llengües. Aquesta 
diversitat cultural i lingüística 
enriqueix la societat del seu 
entorn. Per això, des de l’Àrea 
de Serveis a les Persones de 
l’Ajuntament de Calaf amb el 
suport de la Diputació de Bar-
celona han dissenyat una expo-
sició sobre les llengües mare de 
Calaf que es podrà visitar del 
22 de febrer al 22 de març a la 

capella del CRO amb l’objectiu 
de donar visibilitat i posar en 
valor el plurilingüisme.
Amb l’exposició “Les llengües 
mare de Calaf” es vol posar 
en relleu i destacar la gran di-
versitat lingüística i cultural 
que tenim al nostre municipi. 
Llengües com l’amazic, l’àrab, 
el romanès i el castellà con-
viuen en el nostre dia a dia i 
per això, s’ha volgut destacar 
aquells nexes en comú que 
comparteixen: les frases fetes. 
La gran majoria de cultures i 
llengües, tinguin l’origen que 

Exposició sobre les llengües mare de Calaf

CALAF / LA VEU 

Després de l’èxit de la 
sortida del mes de 
gener a Tavèrnoles, 

continua el cicle “12 mesos, 12 
caminades a balmes de Cata-
lunya” organitzat per la Man-
comunitat de l’Alta Segarra i 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Calaf i la Diputació 

tinguin, comparteixen una sè-
rie de característiques, ja no 
simplement paraules sinó tam-
bé expressions lexicalitzades 
que reflecteixen la quotidiani-
tat i que s’han anat transmetent 
de pares a fills, de generació en 
generació.
Amb aquesta mostra de frases 
fetes - on hi trobarem la frase 
escrita en l’idioma original, la 
traducció i una breu explicació 
dels llocs d’origen - veurem que 
compartim moltes d’aquestes 
expressions, amb un significat 
similar.

de Barcelona.
Aquest cop, la ruta proposada 
tindrà lloc el diumenge 24 de 
febrer i recorrerà el Moianès 
poètic (Puig d’Olena, la bal-
ma de l’Espluga i Sant Quirze 
Safaja). La distància serà de 10 
km i el grau de dificultat serà 
fàcil. Els centres d’interès que 
es podran visitar són: la balma 
de l’Espluga, el riu Tenes i el 

Sanatori de Puigdolena.
La sortida serà a les 08h des 
de la plaça dels Arbres de Ca-
laf - es demana ser-hi 5 minuts 
abans per poder sortir de for-
ma puntual -. La inscripció 
s’ha de fer a través de l’Oficina 
de Turisme de Calaf a calaf.tu-
risme@calaf.cat  i/o 93 868 08 
33 i té un cost de 10€ que in-
clou transport i assegurança.

Coneix el ‘Moianès poètic’, la nova 
caminada a balmes de Catalunya

CALAF / LA VEU 

El divendres 8 de març 
començarà el carna-
val de Calaf amb una 

rua escolar de carnestoltes 
durant el matí on hi partici-
paran la llar d’infants, l’esco-
la i l’institut. A partir de les 
22.30 h a l’envelat situat al 
pàrquing de l’antiga serrado-
ra començarà la tradicional 
“Animal party”, on es convi-
da a tothom a venir disfres-
sat d’animal i que aquest any 
comptarà amb un torneig de 
“beer pong”. Per tal de com-
memorar la diada del 8 de 
març, tres dones seran les 
djs protagonistes de la nit: 
el duet d’Igualada ELLES, la 
santmartinenca Virgi Energy 
i la calafina Judit Mit. 
El matí del dissabte 9 de 
març es durà a terme el con-
curs de botiges. La comissió 
de carnaval passarà pels es-
tabliments participants per 
veure l’ambientació i disfres-
ses dels botiguers i estaran 
acompanyats de la percussió 
dels Diables de l’Alta Segar-
ra per tal d’amenitzar i els 
carrers del poble. Pel que 
fa a l’espectacle infantil de 
carnestoltes, es realitzarà a 
les 11.30 hores al Casino de 
Calaf amb Jaume Ivars amb 

el seu número “Que comenci 
la festa”.
A les 16.30 hores s’inicia-
rà, des del Casal de Calaf, la 
Gran Rua del Pellofa amb el 
concurs de carrosses i com-
parses que aquest any no 
permetrà la utilització de 
confeti, ja que des del mes 
de desembre l’Ajuntament va 
aprovar una moció a favor 
d’impulsar el Residu Zero 
a la vila i entre les mesures 
acordades destaquen la re-
ducció de productes de rebug 
d’un sol ús tant en els actes 
organitzats directament per 
l’Ajuntament com en els que 
hi col·labori. El recorregut 
estarà amenitzat per les batu-
cades Maracuyà i BenSonats i 
culminarà amb el pregó de les 
Reines Pellofa i l’entrega de 
premis a l’envelat. 
A les 21.00 hores tindrà lloc 
la XIII Mamada, el multitu-
dinari i popular corre bars de 
carnaval, que començarà a la 
plaça dels Arbres. Recorrerà 
diversos bars de Calaf i s’aca-
barà amb un sopar popular 
a l’envelat. Seguidament, a 
les 00.00 hores, tindrà lloc el 
Gran Ball de disfresses que 
enguany comptarà amb con-
certs de Muyayo Rif, Tapeo 
Sound System i Dj Markus 
Wolf. 

La Festa del Pellofa de 
Calaf es celebrarà el cap de 
setmana del 8 i 9 de març
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Marc Sánchez (CAI) es proclama campió d’Espanya Absolut en 
salt d’alçada, Cora Salas és sotscampiona en salt de llargada
ATLETISME / LA VEU 

Els atletes del C.A.Igua-
lada Petromiralles 
Marc Sánchez i Cora 

Salas, van assolir respecti-
vament els títols de campió i 
sotscampiona d’Espanya Ab-
soluts en Pista Coberta, en 
el decurs de les proves cor-
responents al 55è Campionat 
d’Espanya Absolut en Pista 

Coberta d’Antequera. 
Els cinc atletes del CAI par-
ticipants, assoliren 2 meda-
lles, 1 posició de finalista i 2 
rècords d’Igualada, en una 
brillant actuació global, en 
aquesta competició que va 
comptar amb la participació 
de les primeres figures de l’at-
letisme estatal, i que era una 
de les darreres ocasions per 
assolir la mínima per a l’Euro-

peu de Glasgow dels propers 
1 al 3 de març. Les proves es 
van poder seguir en directe 
per Teledeporte.
Marc Sánchez es proclamava 
brillantment Campió d’Espa-
nya en el salt d’alçada masc., 
amb un millor intent de 2,18 
m., igualant el seu rècord 
d’Igualada en la prova, en una 
magnífica actuació de l’igua-
ladí, que es va imposar a atle-
tes com Miguel Ángel Sancho 
(Playas de Castellón), 2n, i 

Simon Siverio (Tenerife) 3r. 
classificat.
Cora Salas assolia el sotscam-
pionat estatal en el salt de 
llargada, amb 6,23 m., a 2 cm. 
de la guanyadora, Leticia Gil 
(Alcampo Scorpio 71), igual-
ment en una pletòrica actua-
ció de l’atleta del CAI.  
Nora Taher era 4a en el triple 
salt fem., amb un millor in-
tent de 12,99 m., marca per-
sonal, en la prova dominada 
per Patricia Sarrapio (Playas 

de Castellón), assolint plaça 
de finalista. 
Guillem Carner era 3r. en la 3a 
s/f. dels 800 m.ll. amb 1’51”38, 
rècord d’Igualada absolut, mi-
llorant els 1’51”98 del mateix 
atleta del 13/02/18 a Sabadell, 
i no assolint el passi a la final. 
Anna Asensi era 3a en la sèrie 
classificatòria corresponent 
dels 200 m.ll. amb 25”39, la 
seva millor marca d’aquesta 
temporada,  no accedint a les 
s/f. de la prova.

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del C.A. Igualada 
Petromiralles Riduan 
Boulbayem, va asso-

lir la medalla de Bronze en  
els 3.000 m.ll. Juvenils, en la 
cursa corresponent al Cam-
pionat de Catalunya Sub-18 
masc. i fem.  disputat dissab-
te a la Pista Coberta de Sa-
badell, conjuntament amb el 
Ct. de Catalunya Sub-14 per 
clubs.
Riduan Boulbayem era 3r i 
Bronze en categ. Sub-18 masc. 
amb 8’56”88, entrant 10è Ro-
ger Suria amb  9’14”76, i 13è 
Cesc Lacueva amb 9’28”63.
Anna Torras era 4a en categ. 
Sub-18 fem. amb 10’47”05, 
seguida de Júlia Solé,  6a amb 

10’56”95, entrant 9a Ber-
ta López amb 11’13”03, 10a 
Marcel·la Solé amb 11’21”05, 
i 11a Carla Alemany amb 
11’34”54.

Atletes del CAI, a la Final 
del Trofeu Sabadell de 
Promoció
D’altra banda, dissabte a la 
tarda es va dur a terme a la 
mateixa instal·lació, la Jorna-
da Final del 9è Trofeu Saba-
dell de Promoció - Memorial 
Natàlia Amiel -, amb la par-
ticipació de 2 atletes del CAI 
Petromiralles/Jocnet.
Jana Planell era 5a en salt de 
perxa Sub-14 fem. amb 1,90 
m. i Paula Cambero era 6a 
amb 1’54”46, a la final B dels 
600 m.ll. Sub-14 fem.                     

Riduan Boulbayem  (CAI), Bronze al Ct. de Catalunya S-18

Agenda       Cinema       Club del subscriptor       Transports       Vídeos       Solucions dels passatemps
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ATLETISME / LA VEU 

L’equip Infantil fem. del 
C.A.Igualada Petromi-
ralles/Jocnet, va assolir 

el sots-campionat de Catalu-
nya Sub-14 per Clubs en Pis-
ta Coberta dissabte passat, a 
Sabadell. Les anoienques eren 
2es amb 98 punts, darrera de 
l’Avinent C.A. Manresa, 1es 
amb 101,5 punts, i per davant 
de l’A.A. Catalunya, 3es. amb 
95 punts, en aquesta compe-
tició entre els 12 millors clubs 
catalans de la categoria.  
Individualment cal ressal-
tar, entre la brillant actuació 
global de les joves del CAI, 
les victòries de Mar Buchaca 
en salt d’alçada, amb 1,55 m., 
rècord dels Campionats, i del 
relleu de 4 x 200 m. amb Aya 
Boulbayem - Mar Buchaca - 
Alba Cerro  i Carlota Mollà, 
amb 1’53”56, també rècord 
dels Campionats.
Eren 2es Clara Enrich en 
2.000 m.ll. amb 7’14”33 i Elsa 
Alias en pes, amb 10,14 m. 
Paula Cambero era 3a en els 
600 m.ll. amb 1’47”95, i Alba 
Cerro 4a en 60 m.ll. amb 
8”75.
Laia Alonso era 5a en els 
1.000 m.ll. amb 3’30”89, Aya 
Boulbayem era 5a en 60 m. 
tanques amb  11”52, Jana Pla-
nell 5a en llargada amb 4,15 
m. i Irene Solsona 5a exaequo 
en perxa, amb 1,60 m.
Carlota Mollà era 11a en tri-
ple salt amb 8,28 m. Ares 

Giménez era desqualificada 
en els 2.000 m. marxa (art. 
230.7-A), completant la bri-
llant actuació de l’equip In-
fantil fem. del CAI a Sabadell.      
        
L’Equip Sub-14 masc. del 
CAI Petromiralles/Jocnet, 
7ens  classificats
Els components de l’equip In-
fantil masc. del CAI Petromi-
ralles/Jocnet,  van assolir una 
meritòria 7a posició final, 
amb 83 punts, també al Camp. 
de Catalunya Sub-14 guanyat 
per l’Avinent C.A. Manresa, 
seguits de la U.A. Terrassa, 
2ns. i del Muntanyenc St. Cu-
gat, 3rs. en aquesta competi-
ció entre els 12 millors clubs 
catalans classificats.  
Individualment va sobre-
sortir la victòria de Rubén 
Sánchez en 60 m.ll., assolint 
amb 7”99 un nou rècord dels 

Campionats, el 2n lloc d’Ori-
ol Alonso en 2.000 m.ll. amb 
6’40”30, i els 3r llocs de Fer-
ràn Sagrera en llançament 
del pes, amb 9,03 m. i de Jan 
Targa en 60 m. tanques amb 
11”37.         
Hamza Zeroual era 4t en 
1.000 m.ll. amb 3’23”19, i 
eren 6ns els rellevistes de 4 
x 200 m. amb l’equip format 
per Rubén Sánchez - Marc 
Sendra - Jan Targa i Hamza 
Zeroual, amb 1’57”41.
Camil Elías era 6è exaequo en 
salt de perxa, amb 1,60 m.
Marc Sendra era 7è en llar-
gada, amb 3,87 m. David 
Blázquez era 8è en 2.000 m. 
marxa amb 12’37”49. Marc 
Aguila era 10è en triple salt, 
amb 8,30 m. Eric López era 
11è en 600 m.ll. amb 2’21”44 i 
David Checa 11è exaequo en 
Alçada, amb 1,15 m. 

L’equip Sub-14 femení del CAI, 
sotscampiones de Catalunya 
en pista coberta

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Sub-18 del C.A. 
Igualada Petromiralles 
Àlex González, van 

assolir la medalla de Bron-
ze en Javelina,  al Campio-
nat de Catalunya de Llança-
ments d’Hivern de les categ. 
Sub-16 i Sub-18 de dissabte, 
i de categ. Sub-20 i Absolu-
ta diumenge, a l’Estadi Joan 
Serrahima de Barcelona.
Àlex González era 3r  i 

bronze en javelina Juvenil 
masc., amb un millor intent 
de 44,48 m.  Guim Morcillo 
era 4t en javelina Cadet 
masc. amb 25,33 m. i Aleix 
Llorens era 5è en martell Ju-
venil masc. amb 36,91 m., 
dissabte.
Marta Garrido era 5a la ja-
velina Sub-20 fem., amb un 
millor intent de 30,86 m. i 
Erik Gutierrez era 5è en ca-
teg. Sub-20 masc. en martell,  
amb 32,91 m., diumenge.

Àlex González (CAI), 
bronze en Javelina al Ct. 
de Catalunya d’Hivern 

ATLETISME / LA VEU 

Els 8 atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles 
participants diumenge 

al Campionat de Catalunya 
en Pista Coberta Màster de 
Sabadell tingueren una molt 
destacada actuació, assolint 
un total de 7 medalles: 4 d’Or, 
i 3 d’Argent, a més de diversos 
llocs de finalista en les proves 
corresponents.
Lluís Marimon era bi campió 
de Catalunya:  en llançament 
de Pes M-90, amb un millor 
intent de 4,60 m., i també Or 
en Salt de Llargada, amb 1,14 
m.
Abdeljalil Smaq era campió 

català en el triple salt M-50, 
amb un millor intent de 11,15 
m. i Rubén Piñol era campió 
de Catalunya en categ. M-45 
en els 3.000 m. marxa, amb 
15’42”16.
Ramon Sánchez Piqué era 2n 
i Argent en llançam. del pes, 
categ. M-40 amb 11,80 m., se-
guit de Josep Mª Lagunas, 4t 
amb 11,03 m., i de Joan Sánc-
hez Bergadà, 6è amb 9,26 m.
Pere Pulido era 2n i Argent en 
salt d’alçada M-55, amb 1,49 
m., assolint també l’Argent en 
salt de perxa M-55, amb 2,54 
m. i 4t en llargada M-55 amb 
4,35 m.  
Antoni López era 9è en els 60 
m.ll. M-45 amb 9”04.

7 medalles pels veterans 
del CAI al Campionat de 
Catalunya Indoor

VÒLEI / LA VEU 

El Jorba Solà Senior Mas-
culí va patir una derro-
ta a casa del Barberà, 

per 3-1. Els jugadors iguala-
dins van anar sempre a remolc 
en els dos primers sets. Tot i 
un gran començament en els 
inicis, errors no forçats i sense 
un atac clar, no va ser fins el 
final del 3r set que van donar 
la seva millor versió, mentre 
que en 4t i definitiu van inten-
tar-ho, però no van aconse-
guir entrar fins el final de set. 
Demà dissabte, a les 6 de la 
tarda, rebran al Fortí el Cunit.
El Senior Femení va perdre 
per 3-0 a pista de l’AAE Mont-
serrat. Partit amb molts entre-
bancs, en què les igualadines  
van intentar-ho, però diversos 
factors, com un desplaçament 

molt d’hora o la il·luminació 
van fer que  no es mostrés tota 
la seva competitivitat.
En el seu Partit contra Cube-
lles, els veterans van guanyar 
3-1, sols deixant escapar el 3r 
set. Així es consoliden a da-

vant del grup. Partit sòlid que 
van assegurar amb els atacs 
per zona tres, i també bona 
feina en la recepció. El prò-
xim partit serà diumenge 3 de 
març a Les Comes.

Derrotes dels dos sèniors de l’IVC



L’IHC jugava ahir, tan-
cada la nostra edició, 
els quarts de final de 

la Copa del Rei a Reus 
davant el Liceo

Les Comes decidirà el passi a la final four de la Copa CERS
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ESQUAIX / LA VEU 

S embla que al Bernat 
Jaume no li prova mas-
sa jugar a la costa est 

d’EEUU. I és que a Philadel-
phia, i després de superar amb 
comoditat la 1a ronda davant 
l’anglès Marc Boerkman per 
3-0, una inoportuna lesió 
de genoll que en un princi-
pi no sembla massa greu, el 
va obligar a retirar-se de la 
ronda de quarts que havia de 

HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada Rigat no va 
veure premiat amb una 
victòria la seva gran 

actuació contra el Sarzana, en 
l’anada dels quarts de final de 
la World Skate Europe Cup. 
Els italians es van imposar 
per 5 a 4 amb un gol a l’últim 
minut de joc. Els arlequinats 
però, es mantenen molt vius 
en aquesta competició i amb 
totes les il·lusions posades al 
partit de tornada, el 9 de març 
al Pavelló de Les Comes, on 
han de remuntar un resultat 
advers per la mínima que els 
donaria un lloc a una Final 
Four. L’entrenador de l’Igua-
lada Rigat, Ferran López, va 
fer una crida a l’afició: “Espero 
que vingui tothom que pugui. 
Serà un partit molt vistós amb 
un premi molt gran”.
A la diminuta pista del Hockey 
Sarzana (de 17x34, molt lluny 
dels 20x40 habituals) s’hi va 
veure un dels millors Igualada 
Rigat de la temporada. Serio-
sos en defensa, perillosos en 
atac, mantenint la concentra-
ció durant els 50 minuts i molt 
motivats pel premi que suposa 
sortir victoriós de l’eliminatò-
ria. De fet, el partit va comen-
çar amb un gol matiner d’Ori-
ol Vives, que va caçar el rebot 
d’un xut de César ‘Tety’ Vives i 
va batre a Simone Corona.
El Sarzana va fer un bon par-
tit, amb l’al·licient de jugar a la 
seva pista i estar acostumat a 
tal reduïdes dimensions. Elagi 

Deitg, amb un procés febril, 
va fer un gran partit i va evitar 
algunes ocasions dels locals, 
però van ser els homes de Fer-
ran López qui, per oportu-
nitats, van estar més a prop 
del 0 a 2. Tot i això, primer 
va arribar l’empat italià, amb 
un gol de Rossi rematant al 
segon pal.
Però la reacció de l’Igualada 
Rigat va ser immediata i al 
minut 13 Sergi Pla va acon-
seguir un autèntic golàs, 
amb una canonada des de 
la mitja pista que va foradar 
la porteria de Simone Coro-
na. Aquesta immediatesa va 
restablir l’equilibri del matx, 
amb ocasions a totes dues 
bandes. Però les dimensions 
de la pista van tornar a jugar 
a favor del Sarzana i Ipinazar 
va superar a Elagi Detig, amb 
una bola que va entrar amb 
dificultats. Els italians van 
tenir una nova ocasió per 
avançar-se per mitjà d’una 
falta directa, però una altra 
vegada Deitg, va desfer-los 
els plans.
Però els arlequinats van tornar 
a donar una altra gran lliçó de 
coratge i van anotar el 2 a 3 al 
minut 21, només tres minuts 
més tard de l’empat. Una as-
sistència de Roger Bars a Jordi 

Méndez la va aprofitar el ‘26’ 
igualadí per rematar i marxar 
al descans guanyant.
A la represa, el Sarzana va 
canviar una defensa zonal 
que gairebé no deixava espais. 
Això va incomodar a un Igua-
lada Rigat que no va abaixar 
els braços. Ambdós equips 
van tenir ocasions, però el pri-
mer a materialitzar-la va ser 
el Sarzana, amb un altre gol 
d’Ipinazar al minut 32. I de 
forma gairebé immediata, la 
parella arbitral va assenyalar 
un penal a favor dels arlequi-
nats que ‘Tety’ Vives va mar-
car agafant el rebot del penal.
El Sarzana va avisar amb 
un xut al travessar de Davi-
de Borsi, però va ser Perroni 
que amb una falta des de fora 
l’àrea, va empatar al minut 44. 
Els minuts final van ser un au-
tèntic intercanvi de jocs dels 

dos equips, amb ocasions per 
ambdós. Tot i la bona actua-
ció de l’Igualada Rigat, l’esport 
va ser capritxós amb els arle-
quinats, que van veure com el 
Sarzana es posava per davant 
per primer cop en tot el partit 
al minut 49, obra de Perroni.

Tornada el 9 de març
El partit de tornada de quarts 
de final, l’últim abans d’una 
hipotètica Final Four, serà el 
9 de març al Pavelló de Les 
Comes. Sense valor doble 
al gol fora de casa, l’Iguala-
da Rigat necessita guanyar 
per la mínima per forçar la 
pròrroga o guanyar per mí-
nim dos gols per aconseguir 
el bitllet a la Final Four. El 
tècnic de l’Igualada, Ferran 
López, va remarcar que “es-
tem molt vius” i va fer una 
crida a l’afició a omplir al 

pavelló. “Sortim reforçats 
d’aquí, l’equip ha donat la 
cara”, concloïa.
El pròxim partit de l’Igualada 
Rigat serà de la Copa del Rei. 
Els arlequinats javen el partit 
inaugural, dels quarts de fi-
nal, contra el Liceo el dijous 
21 a les 19.15h, ja tancada la 
nostra edició. Els partits es 
poden seguir per Esport3 i 
online a través de www.fep.es

SARZANA (5): Corona, Borsi, 
Rossi (1), Perroni (2), Rampu-
lla, equip inicial. Ipinazar (2)
IHC RIGAT (4): Elagi Deitg, 
Ton Baliu, Sergi Pla (1), Ori-
ol Vives (1) i Tety Vives (1), 
equip inicial. Jordi Méndez 
(1), Roger Bars, Met Molas, 
Manuel del Valle.
INCIDÈNCIES: Jordi Méndez 
va haver d’anar a l’hospital per 
posar-li un punt al llavi.

Bernat Jaume es retira per lesió a Philadelphia
jugar davant l’1 del rànquing 
nord-americà Cris Hanson. I 
és que ja en van dues, primer 
a Rochester en una final i ara 
a Philly.

Nil Aguilera a Galícia
El jove Nil Aguilera és va 
desplaçar a Lugo per jugar 
el campionat d’Espanya de 
menors de 15 anys. La veri-
tat es que la progressió del 
Nil ha estat molt evident i de 
40 participants va assolir un 

meritori 10è lloc final.
Després de superar la ron-
da de setzens, va caure a 
vuitens davant el barceloní 
Joan Serna després d’un dis-
putadíssim 3-1 amb un 14-
12 al quart set. En la ronda 
per llocs va guanyar dos 
partits i va perdre el partit 
pel 9è lloc.

Carles Sánchez fa 6è al cir-
cuit català de Segona
El Tennis Park de Tarrago-

na va ser escenari d’una nova 
prova del circuit català de 2a 
categoria.
Carles Sánchez, únic anoienc 
participant, va acabar en 6a 
posició final després de perdre 
en la ronda de quarts davant 
Massimo Milesi, guanyar el 
partit pel 7è lloc però perdent 
finalment el que donava el 5è 
lloc final.

Victòria de l’equip RS-Plast-
net davant l’Estival Park

Excel·lent victòria del nostre 
equip de 3a davant els Tarra-
gonins de La Pineda.
Montse Fajardo va donar un 
punt molt valuós guanyant C. 
Carrilo per 11-4, 11-7, 11-7, 
Sergio Rivero no va tenir op-
cions davant Nilo Vidal caient 
per 6-11, 4-11, 4-11 i Sergi 
Campos en un partit treballa-
díssim va sumar el punt deci-
siu guanyant en cinc sets 11-
13, 12-10, 11-4, 12-14, 11-9 a 
Asier Ramírez. 

Aquest dissabte 23 de febrer
seguim amb la Copa Catalunya a Les Comes!

A les 19.30h, Yvette Pons CB Igualada vs Joventut Les Corts

Veniu a gaudir del bàsquet! Us hi esperem!



42  |  ESPORTS Divendres, 22 de febrer de 2019

El CF Igualada suma, contra 
el Balaguer, la quarta victòria 
consecutiva (0-3)
FUTBOL / PERE SANTANO 

El CF Igualada va tornar 
a fer gal·la del seu joc 
ofensiu i va aprofitar 

les nombroses ocasions que 
va tenir contra el Balaguer 
per encadenar la quarta vic-
tòria consecutiva.
Els igualadins es desplaça-
ven a la capital de la Nogue-
ra per a disputar un enfron-
tament davant del cuer de 
la categoria. Tot i aquest fet, 
en aquesta lliga ja se sap que 
jugar fora de casa és un fac-
tor que influeix molt, i més, 
en una competició on hi ha 
igualtat en tots els partits, i 
són els petits detalls els que 
decideixen.
Amb aquest panorama, els 
blaus saltaven al terreny de 
joc, amb moltes ganes d’acu-
mular més victòries. No obs-
tant, el partit va estar molt 

obert des del primer mi-
nut, arribades per part dels 
dos conjunts, però les més 
clares van ser pels jugadors 
de Moha. Els blaus van tenir 
tres grans ocasions per batre 
el porter local, però aquest 
ho va impedir. Oportunitats 
fallades, que van fer que el 
duel seguís amb empat a zero.
En els darrers minuts de la 
primera meitat, els locals 
van tenir aproximacions per 
banda, però la defensa ano-
ienca les va treure sense pro-
blemes. Tocava seguir amb 
la mateixa línia, per empor-
tar-se els tres punts.
Així va ser. Els primers mi-
nuts de la segona part van ser 
demolidors dels jugadors de 
Moha. Al minut 50, després 
d’una centrada lateral, Llobet 
assistia, de cap, a Simón que 
no fallava. Tan sols un minut 
més tard, després d’una re-

cuperació a mig camp, Llo-
bet feia el segon. Es posava el 
partit de cara.
Els gols van calmar l’enfron-
tament, fet que va aprofitar 
el Balaguer per tenir una 
doble ocasió, que providen-
cialment, va desviar Ribera. 
Aquesta mateixa aturada es 
va convertir en un contraa-
tac igualadí, que Llobet no 
va desaprofitar per augmen-
tar les diferències.
En els darrers minuts, l’Igua-
lada va tenir diverses ocasi-
ons per eixamplar el resultat, 
però el gran encert del por-
ter local, no ho va permetre. 
S’acabava el duel amb victò-
ria per zero a tres.
Amb aquesta victòria, els 
anoiencs sumen 38 punts i 
segueixen estrenyent la clas-
sificació per la zona alta. La 
setmana vinent, Les Comes 
rebrà al Vista Alegre.

FUTBOL / PERE SANTANO 

Uns altres noranta mi-
nuts molt complets, 
fan que les de Jordi 

Torres encadenin tres victòri-
es de manera consecutiva.
Les igualadines tornaven a 
la competició amb ganes de 
seguir amb la dinàmica de 
bon joc i resultats. Davant un 
equip lleidatà, el Pardinyes, 
que ocupa la zona mitjana de 
la classificació, però que en-
cadenava resultats adversos.
El duel va començar amb cer-
ta igualtat, però amb un Igua-
lada imposant el seu joc de 
toc, arribant a l’àrea rival. En 
aquests primers minuts, les 
blaves van disposar de dues 
bones ocasions a peus de Sa-
lanova. Minuts més tard, les 
anoienques van veure com 
els hi anul·laven un gol. Però 
la persistència va fer que, 
Marimon aprofités una mala 
sortida de la portera visitant, 

per fer-li una magnífica va-
selina, que obria el marcador. 
Amb aquest resultat, l’equip 
va aguantar els minuts fins al 
descans.
L’inici de la segona meitat, 
encara va ser millor, després 
d’una magnífica jugada col-
lectiva, encapçalada per Júlia 
Tomàs, aquesta assistia per-
què Salanova fes el segon gol, 
sense oposició. Amb aquesta 
dinàmica, l’enfrontament va 
anar baixant de pulsacions, 
fins que als últims minuts, les 
visitants van avançar les seves 
línies de pressió, per generar 
ocasions, sobretot aèries. El 
conjunt va saber patir i va 
aguantar el marcador, per 
emportar-se els tres punts.
Amb aquest resultat, les igua-
ladines sumen 21 punts, situ-
ant-se en la desena posició i 
aquest cap de setmana  visi-
ten el camp del CFF Zarago-
za, per disputar un matx molt 
complicat.

Intensitat del CF 
Igualada femení per 
sumar tres punts més

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.



Segona victòria consecutiva del 
Monbus CBI per més de 20 punts
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BÀSQUET / LA VEU 

D esprés de l’amplia 
victòria davant el 
C.B. Salt per 89-55, 

els igualadins visitaven el pas-
sat dissabte 16 de febrer el Pa-
velló Eusebi Millan de Mataró 
per enfrontar-se a un rival 
molt complicat de la part mit-
ja de la classificació com és el 
Mataró Parc Boet.
Durant la setmana l’equip ha 
treballat de valent per seguir 
amb la bona dinàmica del 
grup i així donar un cop a la 
classificació. Tot i que el partit 
davant el Boet no seria gens 
fàcil.
Des de l’inici els igualadins 
van dominar el matx amb un 
excel·lent primer quart que ja 
posava la diferència de dotze 
punts amb un marcador de 
16-28.
El segon quart seguia amb la 
mateixa tònica i amb un par-
cial de 0-12 els igualadins am-
pliaven l’avantatja 19-40. Tot i 
la solvència dels de l’Anoia, els 
mataronins van aixecar el cap 
i amb un parcial de 9-0 s’apro-
paven al marcador 28-40. I 
s’arribava al descans amb la 
barrera dels deu punts 34-44.
Els del Maresme a la represa 
van aconseguir col·locar-se a 
vuit punts, però amb un parci-
al de 7-14 en els últims minuts 
del tercer quart posaven una 
altre vegada el marcador amb 

BÀSQUET / LA VEU 

L’equip Igualadí es des-
plaçava a la pista del 
líder amb la convicció 

que es podia donar la sorpresa 
de la jornada. 
El partit ha començat igualat, 
però les blaves sempre han 
anat per davant en el marca-
dor gràcies a una gran defen-
sa, amb molt bones transici-
ons i bona lectura dels espais 
que li permetia anar a la mitja 
part amb 10 punts d’avantatge.
La segona part ha seguit el 
mateix guió, però cada cop 
CB Igualada veia més possi-
ble donar la sorpresa, i ha sa-
but aguantar molt bé les em-

una diferència de 52-67.
En l’últim quart es va reduir 
l’efectivitat per part dels dos 
equips i el resultat va ser el 
mes baix del partit amb un 
10-16 de parcial en aquest úl-
tim quart. El final del partit va 
acabar amb 62-83.
Els igualadins van mostrar un 
alt nivell des de l’inici del par-
tit i van dominar durant tot el 
matx. Els mataronins no po-
dien baixar de la barrera dels 
deu punts i els de l’Anoia am-
pliaven l’avantatja constant-
ment fins a endur-se el partit 
per 21 punts de diferència. 
El Mataró Parc Boet és un ri-
val de molt nivell i jugar a la 
seva pista és un factor molt 
complicat que els de L’Anoia 
han pogut superar amb nota 
fent un partit molt complert 
i així seguir lluitant a la part 

alta de la classificació.
El Monbus C. B. Igualada té 
un altre partit a domicili la 
propera setmana; el partit 
serà el dissabte 23 de febrer al 
Pavelló Joana Ballart de Valls 
a les 18:00. Un altre desplaça-
ment molt complicat davant 
un rival que necessita sumar i 
allunyar-se de la part baixa de 
la classificació. Però els igua-
ladins ja van assaltar el Joana 
Ballart a la Lliga Catalana i 
volen torna-ho a fer i seguir 
lluitant per les primeres pla-
ces.
Monbus C.B. Igualada: Miki 
Stobart (18), Sergi Carrión 
(6), Miquel Benito (4), Edu 
Burgès (14), Jordi Torres (10), 
Carles Fons (8), Jaume Torres 
(3), Pau Camí (6), Arnau La-
torre, Alex Matencio, Edu Te-
jero (8), Roger Pérez (6).

El sènior femení 
s’imposa a Almeda

branzides de les locals. Fins 
al minut 35 on les noies han 
premut l’accelerador amb un 
parcial de 0-8 que ha senten-
ciat el partit.  
Les blaves han acabat amb 
una victòria de prestigi de 21 
punts que les col·loca 7es a la 
taula classificatòria. L’equip 
ha fet un partit espectacular 
en tots els nivells, toca seguir 
treballant per assolir els objec-
tius, aquest és el camí! 
Parcials: (14-17) (9-16) (16-
16) (14-25)
Anotadores: Carrasco (3) 
Carner (9), Amatllé (4), Soler 
(15), Xairó (8), Jané (12), La-
molla (14), Aniento (3), Ge-
ner (6) 

FUTBOL SALA / LA VEU 

Sant Joan At. “A” 7 – 6 
Capellades Senior “A” 
Bar Biarritz  

Mal partit a casa d’un rival 
que va manar en tot moment 
davant la falta d’ambició dels 
visitants arribant a un clar 4-2 
al descans. 
En la segona meitat tímida re-
acció que va culminar després 
d’un demolidor 7-3 i que es va 
maquillar en l’últim minut pel 
fet que els locals van perdre la 
concentració i es va aconse-
guir el 7-6 final.

Resultats del CFS Capellades
Gols: Xavi Gasulla (3), Rafa 
barba (2) i Mario Barba (1)
Fonollosa 3 – 4 CFS Capella-
des Sènior “B” 
Gols: Marc Vela,  Roger Cas-
tells, Oriol Guinart i Jordi 
Bernadet
 Sant Just F.S. “A” 2 - 1Bar 
Yuyu Capellades Juvenil “A”
Gols: Victor Perez Ordoñez
Olimpic Floresta “B” 6 – 0 
Capellades Juvenil “B” 
CFS Capellades Prebenjamí 
“A” 6 – 2 AEE Vedruna Pui-
gcerdà
Gols: Adrià Cortés (4), Unai 
barba, Adrián Borrego.
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La UecAnoia, a les proves de Foc 
de Neu i les Vies Verdes

BÀSQUET / LA VEU 

V ictòria molt treballa-
da de l’equip júnior 
femení davant el AE 

Esquitx Sant Sadurní per 43 a 
39, i continuen a la lluita per el 
liderat. Van jugar Berta Sánc-
hez (3), Clàudia Pérez (8), Lucía 
Moreno (9), Clàudia Nuncio 
(2), Anna Palacios (14), María 
Palacios (3), Irene Leno (2), 
Ana Lozano (2) i María Vega. 
Entrenador Carlos Fratila. Par-
cials 9-14, 15-12, 15-6 i 4-7.

MUNTANYA / LA VEU 

D iumenge 17 de febrer 
els corredors de la 
UecAnoia van par-

ticipar en dues competicions 
ben diferents: La Foc de Neu 
i la Marató de les Vies Verdes.
La Foc de Neu es tracta d’una 
cursa de muntanya amb ra-
quetes de neu amb inici al 
refugi de Fornet (Isil,Valls 
d’Àneu). Dues eren les mo-
dalitats: Copa i Circuit. En la 
modalitat de Copa van parti-
cipar l’Albert Ferrer entrant 
a meta com a 5è absolut i 1r 
veterà, i en dones la Georgina 
Gabarró quedant 3a absoluta 
i 2a sénior. En la modalitat de 
circuit (caminada popular) hi 
va participar l’Amàlia Moren-
te. El recorregut d’ambdues 
modalitats va ser de 10 km 
amb 500 m de desnivell posi-
tiu a través dels camins i cor-

HANDBOL / LA VEU 

E l passat dissabte 
l’Handbol Igualada re-
bia la visita de l’Hand-

bol Martorell en el primer 
partit de la segona volta del 
campionat de lliga. Al final, 
27-28.
En el partit d’anada l’Igualada 
havia vençut al Martorell per 9 
gols de diferència a casa seva, 
semblava que el partit a Igua-
lada seria més fàcil tot i que el 
Martorell ha renovat l’equip 
amb 4 nous fitxatges que han 
fet donar un tomb als resultats
d’aquest conjunt a la lliga.
Ja des dels primers minuts de 
partit l’Handbol Martorell ha 
dominat l’encontre i tota la 
primera part ha anat pel da-
vant en el marcador encara 
que l’Igualada no el deixava 
marxar li costava molt atra-
par-lo acabant els primers 30 
minuts amb un 14 a 16 pel 
Martorell però les sensacions 
del joc, era que l’equip local  
podia recuperar-se a la segona 
part.
A la represa els igualadins ha 
sortit molt forts i en els pri-
mers 10 minuts han anivellat 
el joc i han arribat a empatar 
i posar-se pel davant en diver-
ses fases del joc, però en els úl-
tims 10 minuts el Martorell ha 
aconseguit novament posar-se 
novament en avantatge i el joc 
ha entrat en un frec a frec que 
no deixava preveure qui seria 
el guanyador del partit, l’Igua-
lada es veia molt fort i amb 
un bon joc que podia arribar 
a guanyar l’encontre i el Mar-
torell també, o sigui que com 
sempre en partit s’ha dilucidat 
en els últims 2 minuts, en el 
minut 29 el marcador reflectia 
un empat a 27, te la pilota el 
Martorell i en el seu atac acon-
segueix marcar i quedaven 32 
segons i l’Igualada ataca la 
porteria del Martorell però no 
aconsegueix marcar i finalitza 
el partit 27 a 28.

riols nevats espectaculars de la 
zona nord del Pallars Sobirà.
Pel que fa a la Marató de les 
Vies Verdes, cursa linial amb 
sortida a Llagostera i arribada 
a Platja d’Aro, s’hi van des-
plaçar en Joan Rosich, l’Anna 
Alejandro, el David Nuñez, la 
Montse Sala , el Josep Sanchez 

i la Pepita Carner en la moda-
litat de mitja marató.
En Joan Rosich va entrar en 
una excepcional segona posi-
ció absoluta amb un temps de 
1:14, David Nuñez 1:35, Pepi-
ta Carner 1:45 (3a categoria), 
Josep Sanchez 1:45, Ana Ale-
jandro 2:06 i Montse Sala 2:07.

L’AVI s’emporta el derbi
FUTBOL VETERÀ / JOAN TORT 

V ictòria a domicili dels 
igualadins per la mí-
nima davant un Sant 

Roque que a punt va estar a 
punt de donar la sorpresa, ja 
que en el seu joc enteranyinat 
va dificultar la transició de 
pilota dels blaus. A destacar 
l´actuació del porter vilanoví 
que va estalviar quatre gols 
cantats al seu equip, sense cap 
mena de dubte junt a Quim 
Soler dels blaus lo millor del 
derbi.
Primera meitat on els vilano-
vins s’avançaren en els pri-
mers compassos del matx, 
gràcies a una indecisió en 
defensa i de subtil vaselina 

Bon partit dels igualadins que 
no ha donat fruits, bon joc, 
bona actitud dels jugadors 
que no donen mai el partit per 
perdut, però no ha pogut ser.
Porteria: Jordi Bermejo (7 atu-
rades), Eric Plaza (10 atura-
des), Carles Serra. Pista: Oscar 
Visa (3), Jordi Vilarrubias (3), 
Max Segura (1), Esteban Leza-
ma, David Cubí, Arnau Ca-
pitán(1), Sergi Garcia (3), Da-
vid Diaz (7), Jordi Grado(7), 
Marc Vilches, Pere Sendra (2). 
Entrenador: Pol Cantero. Aju-
dant: Hilari Canales.

Cadet femení 30-Cornellà 17
Jugadores:   Èrika Chia ,  Marta 
Vargas , Marta López, Núria Gar-
riga, Aina Hornas , Júlia Lladó, 
Carla Carbó, Júlia Ars, Karen 
Garcia, Ariadna González , Duna 
Marchante,  Mèlat Olivé i Èlia 
Dueñas.  Porteres: Xènia Méndez 
i Martina Morales.
Sarrià T. 35-Cadet masc. 26
Hem jugat amb: Dani Leon, Isa-
ac Castro, Sergi Callejas, Dimas 
fruitós, Eric Perianes, Lluc Far-
rés, Gil Farrés, Marc Vidal, Martí 
Gubern, Miquel Collado.
Infantil Fem. 16-Gavà B 25
Equip : Judit Solanelles, Aroa Sà-
nchez; Rebeca Gutierrez; Claudia 
Buchaca; Emma Badia; Emma 
Galàn; Iona Gàmez; Marta Nun-
cio; Ruth López; Ona Fuster; Til-
da Farrés.
Infantil M. 38-Franqueses 10
Van jugar; Guillem, Jan M, Adrià, 
Anton, Jordi, Jan R, Quim, Raul, 
Roc, Jan i Eloy.
Infantil A 32-St. Cugat 28
Juguen: Santi Cuevas, Aniol 
Gumà, Aitor Doncel, Jan Tardà, 
Oriol Pou, Roger Trull, Arnau 
Vargas, Arnau Albareda, Jaume 
Magaña,, Pol Alonso, Guerau 
Llansan i Xavier Malpartida.
Aleví Masc. A 31-Canovelles 14
Han jugat: Miquel Baró i Xavi 
Alonso (porters). Jugadors: Roc 
Esteve, Àlex Arribas, Jan Marí, 
Damià Pou, Eloi Puig, Guiu Gó-
mez, Jan Rojo, Lluc Pons, Èrik 
Angel, i Oriol Minguito. 

Una bona segona part 
del CHI no dona fruits

que va fer les delícies a tots 
els assistents. Abans d’arribar 
al primer quart, un passi de 
Paco Sevilla l’aprofita Ramón 
Balcells per posar la igualada i 
marxar al vestidor amb taules 

al marcador. En el segon perí-
ode els blaus van anar a per el 
partit, però és van topar amb 
el porter vilanoví que ho va 
aturar tot, tot menys la gran-
díssima jugada de Quim Soler 
que arrenca des dels cinquan-
ta metres,  sorteja a tots els 
adversaris i des de la línia de 
fons li posa a Carles Solís, que 
atent, finalitza amb gol i afian-
ça a l’equip blau en les posici-
ons còmodes del tauler. Per als 
igualadins van jugar, Diego, 
Calsina, Sevilla, Pau, Manel 
C. Farré, Canals, Ivan, Solís, 
Quim, Massip, Balcells, Cos-
ta, Moyes, delegat Ramonet.  
La propera jornada els blaus 
rebran a Les Comes al Líder, 
Sant Esteve de Sesrovires.

Positiu cap de setmana 
del Vilanova Endavant

L’equip júnior masculí va per-
dre davant el Begues per 38 a 
44. Van jugar Marc Valero (4), 
Gregor Palacio, Gerard Antolín 
(9), Quim Cobos, Eric Alabau 
(14), Maruan Hammich (7), 
Gino Paoli i Marcos García (4). 
Entrenador Marc Couso.
Parcials 7-18, 6-9, 8-9 i 17-8.
El sènior femení va guanyar al 
Sant Cugat per 58 a 33 en un 
partit molt complet. Amb no-
més 7 efectius el partit es pre-
sentava complicat, i així va ser 
durant els dos primers quarts, 

defenses molt dures, marcador 
igualat i les locals carregant-se 
de faltes. Però quan sembla-
va que el cansament i les faltes 
passarien factura a la segona 
part, les noies van fer dos quarts 
perfectes i van passar per sobre 
de les jugadores visitants. Van 
jugar Clara Bargalló (20), Car-
lota Albiol (5), Èlia Díez (11), 
Arian Vidal (4), Núria Torrens 
(11), Marta Gou (2) i Alexandra 
Vives (5). Entrenadors Samuel 
Laguarta i Carlos Fratila.
Parcials 9-11, 17-11, 16-7 i 16-4. 



Cap de setmana de podis per a 
l’Anoia Club Gimnàstic 
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RUGBI / ANOIA RUGBI CLUB

E l conjunt Marto-
rell-Anoia-Carbone-
res, sortien al camp 

sense res a perdre, a donar-ho 
tot contra les actuals campio-
nes de lliga, el Sitges RC. Les 
nostres noies començaven 
amb varies jugades de davan-
tera i línia, avançant metres 
poc a poc. Una primera part 
plena de melés que es va fer 
dura per a les davanteres que 
les lluitaven amb força i acon-
seguien mantenir la possessió. 
La primera part acabava amb 
un 7-0 a favor de les locals. A 
la segona part les jugadores del 
sitges van tenir més possessió 
i provaven tant joc obert com 
tancat per a superar la defensa 
local, cosa que van aconseguir 
en només una ocasió. Tot i que 
les locals van estar molt aprop 
de marca i van provar un xut 
a pals, el partit acabava amb 
la sensació d’haver fet la feina 
ben feta i un empat a 7 al mar-
cador.

Primera derrota en lliga dels 
sots 16 al camp de Gòtics
Aquest dissabte els sots 16 es 
van desplaçar fins a La Foixar-
da per jugar el partit ajornat 
contra Gòtics de la Tercera 
Catalana. Partit molt físic des 
del principi, on cada equip es 
va esforçar al màxim per con-
tenir els atacs de les davan-
teres, al minut 7 una lesió va 
deixar als Hippo-Víkings amb 
14 jugadors la resta del partit, 
els anoiencs es varen ressentir 
en defensa arribant al descans 
amb el marcador reflectint 
el 26-0. A la segona part els 
HIPPOVIKINGS van treure 
la seva fortalesa i ganes posant 
el partit en un 26-12 al minut 
10, a partir d’aquest instant els 
locals van endurir la defensa 
i tallaven totes les opcions de 
remuntada dels de l’Anoia, el 
resultat final de 31-19.

Primera derrota del Catalu-
nya Central a casa 

GIMNÀSTICA / LA VEU 

E l passat cap de setmana 
va estar molt intens per 
a l’Anoia Club Gim-

nàstic, ja que el dissabte es va 
celebrar a Igualada, la primera 
jornada de gimnàstica artísti-
ca femenina i masculina, dels 
jocs escolars dels consells es-
portius de l’Anoia, Garraf i Alt 
Penedes, després de més de 
vint anys que no se celebrava 
cap competició d’aquesta mo-
dalitat a Igualada. 
També va ser la primera fase 
de la Copa Catalana per les 
categories d’Escolars A i E, i 
el diumenge per les categories 
d’Escolars B i C. En total, van 
competir més de 50 gimnastes 
de l’Anoia Club Gimnàstic en 
diferents categories, tant en 
l’àmbit federat com a l’àmbit 
escolar.
La jornada dels Jocs escolars 
dels consells esportius, va 
estar organitzada per l’enti-
tat igualadina amb la Laura 
Muñoz com a coordinadora 
de la competició i Lisa Santa 
a coordinadora dels equips 
del Consell escolar de l’Anoia 
C.G., i pel Consell esportiu 
de l’Anoia, amb les tècniques 
Anna Mas i Elisabet  Márquez 
com a responsables, amb el 
suport del departament d’es-
ports i de l’Ajuntament d’Igua-
lada. Van participar més de 
110 gimnastes dels tres Con-
sells Esportius.
De l’Anoia CG en les classifi-
cacions per equips, categoria 
prebenjamines, l’equip format 
per Ivet Pelfort, Gal·la Cle-
mente, Gal·la Fernandez, Mari 
Carmen Ramírez i Maria Rol-
dan, va obtenir el primer lloc. 
La categoria d’alevines, l’equip 
format per, Berta Garcia, My-
rtille Miranda, Noa Guillén 
i Selma Valls, també va ob-
tenir l’or i l’equip format per, 
Clàudia Costa, Isolda Murcia 
i Maria Camara, va obtenir la 
plata. En la categoria Infantils, 
l’equip format per, Dephca Ju-
nyent, Mariane Roca i Paula 
Fernandez, va obtenir el bron-
ze. En les classificacions indi-
viduals generals, les prebenja-
mines, Ivet Pelfort va obtenir 
l’or i Maria Roldan la plata. 
Els prebenjamins, Marc Ber-
tran va obtenir l’or i el Quim 
Magallón el bronze. Les benja-
mines, Maria Cazorla va obte-
nir l’or i l’Alba Ramírez la pla-
ta. Les alevines, Berta Garcia 
la plata i Selma Valls el bronze. 

El CG Aula, a 
Torredembarra
El club Igualadí el passat diu-
menge 17 de Febrer es despla-
çar a Torredembarra per par-
ticipar al Trofeu Interclubs de 
Torredembarra.
Una vegada més les gimnastes 
del ICGA van lluir sobre el ta-
pís, van executar uns exercicis 
amb molta actitud, expressió 
i tècnicament molt correctes, 
que els donar uns bons resul-
tats.
Sheila García, junior nivell V 
obtenir una boníssima 1a po-
sició, les cadets de nivell VII 
també van obtenir bons resul-

tats, Dana Pijoan 9a, Mariel·la 
Espinal 5a i Violeta Aguilera 
7a. Rut Reymundi es procla-
mava 2a en la seva categoria 
juvenil nivell VII i Nadine 
García també juvenil nivell 
VII obtenir una 8a posició.
Les gimnastes de nivell VII es 
preparen per poder partici-
par al campionat classificatori 
base 2019 que tindrà lloc el 
diumenge 24 de febrer. El club 
igualadí presentarà vuit gim-
nastes de diferents categories, 
el mateix diumenge 24, l’Igua-
lada Club Gimnàstic Aula 
participarà al I trofeu Vila de 
Capellades.

Empat del femení i 
derrotes del S14 i S16 
de l’Anoia Rugbi

Tot i que les noies i nois del 
Central van aconseguir un 
marcador favorable de 24 a 0 a 
l’inici del partit, el cert és que 
els Químics van saber refer-se 
i amb un joc ràpid i efectiu 
dels seus tres quarts van capgi-
rar el resultat acabant el partit 
amb un favorable 41 a 60. Una 
certa falta de concentració per 
part de les jugadores i jugadors 
del Manresa, el Vic, l’Anoia i 
l’Esparreguera que, fins i tot 
abans del partit ja es van sen-
tir sota pressió, combinada 
amb un arbitratge discutit, 
van marcar un matx que ha de 
servir per aprendre dels errors 
i tornar al bon joc dels partits 
anteriors per tal d’afrontar els 
dos últims partits de la lliga 
regular que manquen. Estem 
segurs que ho aconseguiran, 
ja que tot i aquesta derrota, en 
cada nou partit juguen millor 
i es mostren més cohesionats 
com a equip.

Segona trobada del rugbi fe-
mení júnior 2019
Aquest diumenge 17 se ce-
lebrava la segona trobada 
del 2019 del rugbi femení 
júnior al camp del Sitges 
R.C. Amb la presència de 
l’entrenadora de la selecció 
catalana S18, Roser Borràs. 
Una jornada lúdica però 
molt profitosa per les noies 
que hi participaven, gràcies 
a la presència de la Jordina 
Marbà, Maria Ribera i Ma-
ria Casado (jugadores de les 
seleccions catalana i espa-
nyola i internacional) que 
van participar molt activa-
ment a la trobada, donant 
consells i correccions a les 
jugadores mentre disputa-
ven els matxs, així com en 
la realització de diferents 
tallers en els minuts de des-
cans. De nou una partici-
pació d’unes 80 noies amb 
ganes de jugar i aprendre, 
tot i haver jugat un matx 
el dia anterior, que permet 
fer una anàlisi de la situació 
actual del rugbi femení.
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L’Igualada Femení HCP guanya 
un rival directe
HOQUEI / LA VEU 

E xcel·lent partit de 
l’Igualada Femení 
contra un rival direc-

te, el PHC Sant Cugat. Les 
igualadines, que van perdre 
5-3 a la pista santcugatenca a 
la primera volta en un partit 
on van tenir la sort d’esquena, 
s’ha exhibit aquest diumen-
ge a Les Comes amb un gran 
partit i deixa l’equip de Beto 
Borregan encallat a la quarta 
posició.
Amb aquesta victòria, l’equip 
de la Maria Fernàndez “Pul-
gui” continua empatat a 
punts amb el CP Vilanova i 
retalla distàncies amb el lí-
der, el totpoderós Palau, que 
perdia contra el CHP Bigues 
i Riells els primers punts de 
la temporada en empatar a la 
pista biguetana.
Tot i que les visitants van 
marcar el seu segon gol en 
l’últim minut del partit, 
aquest acabaria amb el re-
sultat de 5-2 i les igualadines 
també van acabar superant al 
Sant Cugat en el goal average. 
Així, es mantenen en tercera 
posició empatades amb el CP 
Vilanova i a deu punts del HC 
Palau Plegamans.
El proper partit serà contra 
Vilassar HC que, tot i ocupar 
la darrera posició del grup, 
posarà els punts molt cars.
IGUALADA FEMENÍ HCP: 
Cristina Riba (P), Carla Bat-
lle (P), Elba Garreta, Abril 
Batlle, Queralt del Àguila 
(2), Maria Bonet (1) i Carla 
Claramunt (2). Entrenadora: 
Maria Fernández “Pulgui”.

L’equip FEM14, a la Minico-
pa de la Reina
La Federación Española de 

MOTOR / LA VEU 

L a jove pilot promesa de 
motocròs i igualadina 
Irune Bernal, de 8 anys 

d’edat ha passat a formar part 
de l’equip SCIM de joves pilots 
que s’ha impulsat des de Man-
resa.
SCIM és el nou equip de mo-
tocròs que s’ha impulsat des 
de Manresa per participar en 
diferents categories d’aquest 
esport. SCIM està format per 
joves pilots de categoria mas-
culina i femenina i, d’entrada 
participaciparà al campionat 

Patinaje ha convidat a parti-
cipar a la Minicopa de la Rei-
na, que es disputa aquest cap 
de setmana a Reus, a l’equip 
FEM14 “A” de l’Igualada Fe-
mení Hoquei Club Patins.
A la Minicopa hi participen 
els equips FEM14 dels clubs 
classificats a la Copa de la 
Reina. Però clubs com el CP 
Manlleu, el CHP Bigues i Ri-
ells, que no en tenen, o l’HC 
Palau Plegamans o el CH Vi-
la-sana, que hi han renunciat, 
ha obert la porta a les iguala-
dines que començaran la seva 
participació a la Minicopa 
de la Reina, a quarts de final, 
aquest divendres a les 9:00 del 
matí, a la pista del Reus De-
portiu contra el CE Vendrell 
que, tot i no participar a la 
Copa de la Reina, sí que ho fa 
a la Copa del Rei.
Així, el Reus Deportiu com 
a amfitrió i el CH Mataró 
convidat també per la FEP 
cobreixen juntament amb el 
CE Vendrell i l’Igualada Fe-
mení Hoquei Club Patins, les 
baixes del CP Manlleu, CHP 
Bigues i Riells, CH Vila-sana 
i HC Palau Plegamans.

En cas de passar a semifinals, 
jugaria contra el guanyador 
del partit entre l’amfitrió, el 
Reus Deportiu i l’asturià Te-
lecable Gijón HC. Aquesta 
semifinal és prevista per a les 
8:00 del matí del dissabte, al 
pavelló olímpic de Reus.
Tot i les tempestuoses hores 
de la competició, les jugado-
res igualadines estan entusi-
asmades i molt il·lusionades 
en participar a la Minicopa 
de la Reina.
El FEM14 “A” es troba classi-
ficat en 4a posició al selecte 
grup de “Preferent” pel Cam-
pionat de Catalunya de la ca-
tegoria FEM14 i de mantenir 
aquesta posició es classifica-
ria per la fase final d’aquest 
campionat. Seria la tercera 
ocasió consecutiva en que 
aquest equip es classifica per 
disputar la fase final del Cam-
pionat de Catalunya.
L’equip estarà integrat per: 
Eva Besa (P), Blanca Garcia 
(P), Gina Balcells, Ariadna 
Busqué, Laura Crespo, Aina 
Caro, Jana Costa, Carla Gual-
da i Mireia Cabestany. Entre-
nadora: Teresa Torrents.

La igualadina Irune 
Bernal fitxa per l’equip 
SCIM de motocròs

de Catalunya i d’Espanya.
L’equip està encapçalat pel 
jove pilot promesa Iván Mar-
tínez, que està apadrinat per 
l’experimentat pilot Sergio 
Castro, que també està al 
capdavant de la nova botiga 
SCIM de Manresa, a l’avingu-
da dels Dolors i que ha estat 
la impulsora de la cració del 
nou equip. Durant la festa de 
presentació els pilots han lluit 
el seu nou equipatge que s’ha 
creat per conjuntar tots els 
membres de l’equip. 

FRONTENNIS / LA VEU 

E l passat dissabte dia 16 
de febrer va començar 
el Campionat de Ca-

talunya de Pilota ràpida amb 
una parella a Divisió d’Honor 
(màxima categoria) i Pilota 
Lenta amb 4 parelles a 1a ca-
tegoria.
El Club Frontennis Igualada 
amb Pilota Ràpida va jugar 
amb Marc Esteve i Bernat 
Ortega al Molí Nou contra 
El Pelotari Santa Coloma, 
perdent per 2 sets a 1, en un 
partit molt igualat on els co-
lomins van saber jugar millor 
els últims punts.
El Club Fontennis Igualada 
amb Pilota Lenta, van jugar 
tres partides. La primera par-
tida va enfrontar l’Igualada 
“A” (Antoni Font i Jaume Es-

Campionat català de 
frontennis per parelles

tapé)
contra l’Igualada “B” (Paco 
Fonseca i Pau González) al 
Molí Nou, guanyant els pri-
mers per 2 sets a 1, amb un 
emocionant tercer set. La se-
gona partida, l’Igualada “C” 
(Jordi Romero i Roberto) 
es va desplaçar a Sant Martí 
Sesgueioles, guanyant per 2 
sets a 1, en una pista difícil. 
La tercera partida, l’Iguala-
da “D” (Lolo i Kevin) es van 
desplaçar el diumenge matí 
a Cerdanyola del Vallès, per-
dent per 2-0 en una partida on 
els igualadins van acusar ser 
primerencs en la categoria.
La propera jornada, la parella 
de Pilota Ràpida es desplaça el 
dissabte al matí a Terrasa i les 
quatre parelles de Lenta juga-
ran al Molí Nou d’Igualada, a 
partir de les 4 de la tarda. 

Si ets comerç, 
dues subscripcions 

al preu d’una

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

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

2X1

la premsa de casa
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22 DE FEBRER
- Visita a l’exposició  de Jim Doukas.
17:45h. Sala Municipal d’Exposicions
- Inauguració del FineArt Igualada 
2019.
18:30h. Sala gran del Museu Comarcal.
- Visita a l’exposició d’Ignasi Mar-
royo, per Manel Miras
19:30h. Sala gran del Museu Comarcal.

23 DE FEBRER
- Taller: Com fer fotografies amb xo-
colata. Amb Jim Doukas. Gratuït.
11:30 a 13:30h. a l’Adoberia Bella.
- Visita a l’exposició de Jim Doukas
13:30h. a la Sala Municipal d’Exposi-
cions.
- Visita a l’exposició de Ferran Frei-
xa, per Ferran Freixa i Josep Rigol.
18:00h al Museu de la Pell

24 DE FEBRER
- Visita a l’exposició “Irreality’s” de 

Carme Ollé
12:00h. al Portal del Llevador

27 DE FEBRER
- Xerrada i visita a l’exposició “Viatge 
a la terra dels inuit” de Francesc Bai-
lon
19:00h a la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

1 DE MARÇ
- Visita a l’exposició “La revolta cata-
lana” de Jordi Borràs.
19:00h. al Foment

3 DE MARÇ
- III Ral.li fotogràfic FineArt.
10:00 a 10:45h a la seu de l’Agrupació 
Fotogràfica.
- Visita a l’exposició “Diamba” d’An-
na Batalla
12:30h al Celler de Sindicat

6 DE MARÇ
- Xerrada sobre la història de les 
càmeres de fotografia, per Josep M. 
Gari.
19:00h a l’Adoberia Bella.

9 DE MARÇ
- Taller Natura, per Iñaki Relanzón
08:00h. La Rectoria/Montserrat.
- Visita a l’exposició “Arquigrafies” 
de Jordi Guillumet i Mònica Rosselló.
12:00h. a l’Adoberia

10 DE MARÇ
- Visita a l’exposició d’Iñaki Relan-
zón.
12:00h. a la Rectoria
- Taller infantil. Fotografiem sobre 
una fusta. Porta la fotografia que vul-
guis i amb la tècnica del transfer la 
traslladarem sobre la fusta.
12:00h al Museu de la Pell
- Visita a l’exposició d’Enric Mestres.
18:00h. a Artèria, espai d’arts.

16 DE MARÇ
- Curs de transferències fotogràfi-
ques per Mireia Alises.
10:00h a l’Adoberia Bella.
- Taller de fotografia nocturna orga-
nitzat per l’AFI.
19:00h. a la Cotonera.
Presentació del llibre “Escola de Pas-
tors” de Joan Alvado.
19:30h a l’Adoberia Bella.

17  DE FEBRER
- Veredicte del III Ral.li FineArt
11:00h a la seu de l’Agrupació Fotogrà-
fica

DEL 22 DE FEBRER AL 17 DE 
MARÇ

- Exposició de càmeres fotogràfiques 
de Josep M. Garí
A la sala de les Encavallades del Mu-
seu.

AGENDA D’ACTIVITATS

FOTOGRAFIA / LA VEU 

FineArt Igualada enguany 
celebra la setena edició 
del festival, un esdeveni-

ment 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 diferents espais ex-
positius municipals i d’altres 
d’efímers que recuperen espais 
patrimonials, per emmarcar les 
diferents propostes visuals, en 
23 sales d’exposicions distribu-
ïdes 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 fotògrafs 
provinents d’arreu del món, en-
tre ells en trobem de Panamà, 
Argentina, Mèxic, Xile, Estats 
Units, Polònia, i també de Ga-
licia, Andalusia, Aragó i de Ca-
talunya.
A més de les 54 exposicions, el 
festival inclou un gran nombre 
d’activitats paral·leles vincula-
des amb aquest art. En són un 
exemple les visites guiades de 
Jim Doukas, la d’Ignasi Mar-
royo, la de Ferran Freixa o la 

de Carme Ollé; els tallers amb 
l’Iñaki Relanzón, la Mireia Ali-
ses o el taller de fotografia noc-
turna; la xerrada amb Francesc 
Bailón o la que es realitzarà amb 
Josep M.Gari per descobrir les 
diferents càmeres de la seva col-
lecció; així com els tallers pen-
sats per grans i menuts.
FineArt 2019 compta amb pro-
fessionals d’àmbit internacional 
com els reconeguts Jim Doukas 
–fotògraf nord-americà-, el me-
xicà Carlos Ponce, l’argentí Gui-
llermo de Angelís, Johams Le-
guisamo –fotògraf de Panamà-, 
la xilena Kati Riquelme o l’au-
tora polonesa Hanna Jarzabek. 

També comptem amb presèn-
cia de grans fotògrafs estatals 
com el premi Creu de Sant Jordi 
2014, Ignasi Marroyo; el BBC 
Wildlife Photographer of the 
year 1997 i premi 2002 a la mi-
llor fotografia de naturalesa per 
l’Associació Espanyola de Foto-
grafia, Iñaki Relanzón; el català 
Manel Gausa amb els retrats de 
personatges del teatre; Ferran 
Freixa amb 40 anys de mirades 
en blanc i negre; o la premiada 
com a Nou Talent 2016 en les 
XIII Trobades de Gijón, Iris 
G-Méras; entre d’altres.
També hi trobem altres noms 
de reconeixement dins l’àmbit 

fotogràfic com Enric Mestres, 
Mireia Alises, Paula Costantino, 
Pep Gol, Miguel David, Marga-
rita Fresco, Luis Vázquez Álva-
rez, el duet de Jordi Guillumet 
i Mònica Roselló, Jordi Borràs, 
Gabi Guiard, Eder Sánchez, 
entre d’altres. Un altre tret des-
tacable d’aquesta edició és la 
participació, per primer any, 
d’una fotògrafa invident, la 
Carme Ollé.
Com cada edició, també hi 
ha espais dedicats a fotògrafs 
igualadins. Aquest any el fes-
tival compta amb les obres 
d’Anna Batalla, Marta Guitart, 
Francesc Sangenís i l’Arxiu Co-

FineArt 2019: 54 exposicions en 23 sales durant 
les tres properes setmanes a Igualada

marcal de l’Anoia.
L’esdeveniment també ofereix 
les fotografies del Premi Ciutat 
d’Igualada Procopi Llucià, les 
de Fotosport 2018 i el Trofeu 
Pell de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada, del concurs d’Insta-
gram que es celebra fa tres edi-
cions i les mostres fotogràfiques 
del Col·lectiu Fort, de l’Agru-
pació de Montcada i Reixac i 
de From Inside –fotografies de 
joves refugiats-.
Per la seva banda, les escoles de 
disseny i fotografia continuen 
apostant per FineArt. Es mos-
tren els treballs dels alumnes de 
l’escol Leandre Cristòfol de Llei-
da, de l’Institut d’Estudis Foto-
gràfics de Catalunya (IEFC), de 
l’Escola Universitària de Dis-
seny i Enginyeria de Barcelona 
(Elisava), de Fotoespai Barcelo-
na Centre d’Imatge, de Grisart, 
de l’Escola Groc, de Tecnocam-
pus, de l’Escola d’Arts i Oficis 
Gaspar Camps d’Igualada, de El 
Observatorio i de l’Escola d’Art 
i Superior de Disseny d’Olot.

L’esdeveniment 
fotogràfic, de renom 
a Catalunya i pioner 
a nivell nacional, es 
realitzarà del 22 de 

febrer i el 17 de març
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La jove companyia Ka 
teatre, formada per 
les actrius anoienques 

Maria Berenguer i Montse 
Pelfort, presenten el seu pri-
mer muntatge, Kàtia, que ja 
s’ha pogut veure al Teatre 
de l’Aurora i a La Mostra i a 
moltes localitats catalanes. 
Parteixen d’un llenguatge 
multidisciplinari on com-
binen la interpretació amb 
titelles, música i objectes, i 
parlen d’un tema ben actual: 
les adopcions internacionals. 
L’obra es podrà veure al Te-
atre Municipal l’Ateneu diu-
menge dia 24 de febrer, a ¼ 
d’1 del migdia. Les entrades 
són a 6 € i a 5 € per als socis 
de Xarxa. La venda d’entra-
des és al vestíbul de l’Ateneu 
Igualadí, el diumenge des 
d’una hora abans de l’inici de 
la funció. L’espectacle comp-
ta amb el suport del Progra-
ma.cat del Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i l’Oficina de Di-
fusió artística de la Diputa-
ció de Barcelona.

Kàtia, la vida amb ulls de 
nena
La Kàtia, una nena de 7 anys, 
fa la maleta i emprèn un viat-
ge cap a Rússia, l’aventura de 
la seva vida que viurà acom-
panyada de la seva mare. 
Porta un cistell al cap per 
captar totes les idees i unes 

ulleres sense vidre que li fan 
veure el món. Trobarà el que 
busca? 
Kàtia és un espectacle de te-
atre visual que ens parla de 
la necessitat de retrobar-nos 
amb les nostres arrels, de vo-
ler saber, de la necessitat de 
trobar els nostres orígens, 

La xarxa porta “Kàtia”, de Ka Teatre, al Teatre 
Municipal l’Ateneu 

de la voluntat de recordar i 
entendre d’on venim. És la 
història d’una mare i una 
filla que emprenen un viat-
ge al país de naixement de la 
nena per mirar de respondre 
les preguntes que es planteja 
la petita. Aquest espectacle 
parla de l’adopció, dels in-
terrogants que desperta, dels 
neguits que motiva, i ho fa a 
través d’una història plena 
de joc i aventura a la recerca 
d’un objecte ben quotidià: 
una foto de quan era petitona. 
Creu que només a l’orfenat, el 
lloc on va passar els seus pri-
mers dies, la podrà trobar.
Abans de la seva estrena, 
les actrius confessaven: “El 
teatre infantil i familiar ha 
d’avançar cap a propostes 
més atrevides i diferents al 
que estem acostumats a veu-
re, on es tracti l’infant com 
a ment creadora. El món del 
nen es inabordable i es pot 
anar molt més enllà quant a 
què els expliquem i com ho 
fem. És un dels temes que 
ens interessa reivindicar i 
creiem que a Kàtia hi és molt 
present”.

L’espectacle s’adreça a tots els 
públics a partir de 5 anys i 
compta amb la idea original 
de Ka Teatre; la dramatúrgia 
i direcció, de Víctor Borràs; 
la interpretació, de Montse 
Pelfort i Maria Berenguer; 
la música de Montse Pelfort 
i Lluís Cartes; el vestuari de 
Nídia Tusal, i la il·luminació 
de Paula Crespo. La produc-
ció, la signa La Casa del Te-
atre Nu, de mans de Maria 
Hervàs i Gerard Palomas.

L’espectacle de teatre visual 
Kàtia, va guanyar el Premi 
Xarxa Alcover de La Mostra 
d’Igualada, en la seva segona 
edició, un guardó impulsat 
per l’associació Xarxa Alco-
ver, que consisteix en una 
gira pel territori de parla 
catalana. El jurat va valorar 
el fet que l’obra sigui “molt 
fresca, planera, original i de 
qualitat, amb un tema que 
pot arribar molt bé als nens 
i nenes, així com a totes les 
franges d’edat”. Kàtia, amb 
el seu magnetisme, aconse-
gueix despertar l’emoció del 
públic i molts somriures. 

CULTURA POPULAR / LA VEU 

Després de l’esperada 
estrena del nou ball 
de la ciutat d’Iguala-

da en la passada Festa
Major, el grup de joves que 
formen l’entitat convoca tot-
hom qui li agradaria formar 
part d’aquest ball a venir el 
proper dissabte 9 de març a 
19h a Les Cotxeres dels Moi-
xiganguers d’Igualada (Plaça 
Catalunya, 1).
L’objectiu és apropar el ball 
a la ciutat, conèixer i cre-
ar connexions amb aquelles 
persones que tinguin ganes 
de formar-ne part, passar-ho 
bé i continuar creixent amb 
aquest ball que tot just viu els 
seus primers anys.
Actualment són una dotzena 
de joves, concretament vuit 
noies i quatre nois, motiu 
pel qual fan una crida espe-
cial per trobar nous gitanos 
i gitanes alhora que animen 
tothom major de 21 anys a 
provar-ho. És tracta d’un 
ball molt complert: no no-

més s’aprèn la dansa típica, 
els moviments i el ritme que 
sona amb les castanyoles, 
sinó que també és un ball 
extravertit i vistós, cosa que 
demana cert caràcter per po-
sar-hi el punt de teatralitat.
Aviat farà tres anys que el 
grup va decidir tirar enda-
vant aquest projecte i va co-
mençar els primers assajos. 
L’any passat va ser el moment 
de collir els fruits estrenant 
el ball el 22 d’agost durant la 
Festa Major. Els seus vestits 
de colors van ser confeccio-
nats a mida per una modista 
igualadina, calcen el model 
d’espardenyes típiques de la 
ciutat i el seu Estaquirot (la 
persona que aguanta la barra 

on trenen les cintes en ba-
llar) du un pal coronat per 
un cistell de vímet ple de 
plantes silvestres de l’entorn 
de la comarca com a element 
emblemàtic de la ciutat.
Després de l’estrena estan 

preparats per formar nous 
integrants i fer créixer la fa-
mília que formen. Ara és el 
millor moment per fer-ho, ja 
que amb les bases construï-
des poden treballar a partir 
d’aquí per millorar en tots els 

El Ball de Gitanes d’Igualada busca nous gitanos i gitanes

aspectes. L’any 2019 es pre-
senta amb una cita més pro-
pera que la Festa Major: el 25 
de Maig les podrem trobar a 
Cervera, capital de la Cultu-
ra Catalana 2019, en la tro-
bada de Balls de Gitanes .

Després de l’estrena 
del ball l’any passat, 

ara estan preparats per 
formar nous integrants 
i fer créixer la família 

que formen
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La importància de ser 
Frank, l’obra més exito-
sa d’Òscar Wilde ara en 

format de comèdia musical, 
arriba el proper dissabte, 23 
de febrer, a les 21h, al Teatre 
Municipal l’Ateneu d’Igua-
lada. L’obra està dirigida per 
David Selvas i és una copro-
ducció entre La Brutal i el Te-
atre Nacional de Catalunya.
L’obra va tenir precisament 
un gran èxit al TNC i al tea-
tre Poliorama i ara fa una gira 
per una vintena de ciutats 
de Catalunya. Selvas concep 
l’espectacle com una festa a 
la vida i un cant a la intel·li-
gència, l’amor i la llibertat. 
Aquest divertiment de diàlegs 
esmolats i interpretacions 
magnífiques, incorpora músi-
ca pop, rock i indie en direc-
te, interpretada pels mateixos 
actors. Els intèrprets, que fan 
unes actuacions brillants, són 
Laura Conejero, Miki Espar-
bé, Mia Esteve, Paula Jornet, 
Paula Malia, Norbert Mar-
tínez i David Verdaguer. La 
traducció d’aquesta versió és 
de Cristina Genebat, que de-
fuig el classicisme i la situa a 
mitjans del segle passat amb 
un tractament de comèdia 
musical gairebé de pel·lícu-
la. El muntatge compta amb 
cançons originals de Paula 
Jornet, molt encomanadis-
ses, i amb coreografia de Pere 
Faura.
Les entrades es poden com-
prar anticipadament al web 
www.ticketea.com i al Punt 
de Difusió Cultural i Turís-
tica d’Igualada, al c/ Garcia 
Fossas 2, de dimarts a diven-
dres de 18:30 a 20:30h i dis-
sabte d’11 a 14h. També des 
d’una hora abans de la fun-
ció a la taquilla del teatre, al 
Passatge Vives. Les localitats 
tenen un preu de 20, 18 i 15 
euros, amb descomptes per 
a diversos col·lectius. Els jo-
ves de fins a 25 anys podran 
comprar les entrades a 5 eu-
ros, acreditant la seva edat 
amb el DNI, en una proposta 
que s’emmarca en la campa-
nya Fins als 25 a cinc.

Òscar Wilde: apropar la rea-
litat a l’espectador
La vida d’Òscar Wilde (Du-
blín, 1854 - 1900) va ser un 
constant enfrontament amb 
la moral puritana de l’Angla-
terra postvictoriana. Va pas-

sar dels cercles socials més se-
lectes de Londres a la presó i a 
l’ostracisme pel fet de ser ho-
mosexual, com narraria a De 
profundis. Malgrat les seves 
dots com a poeta i contista i 
l’originalitat de la seva novel-
la, El retrat de Dorian Gray va 
destacar especialment en el 
teatre. Hi aborda temes que 
tracten la rigidesa de la socie-
tat victoriana des d’un punt de 
vista moral i cercant l’humor. 
Ho fa amb diàlegs, àgils, bri-
llantor de vocabulari i enginy. 

És molt conegut pel drama 
bíblic Salomé però, sobretot, 
per la comèdia burgesa, amb 
títols com El ventall de Lady 
Windermere, Un marit ideal, 
Una dona sense importància 
o la que s’ha traduït com La 
importància de dir-se Ernest o 
La importància de ser Frank.

Ser sincer o La importància 
de ser Frank
Com recorda Victòria Camps 
al pròleg del llibre, “les con-
tradiccions i les paradoxes 
nodreixen tota l’obra d’Oscar 
Wilde. També la mentida, 
però no ens equivoquem: en-
tesa com antirealisme. Estem 
en l’àmbit de la ficció on tot 
brolla de la imaginació. La 
importància de ser Frank és 
una paròdia extrema d’aques-
ta tendència que va fer del seu 
autor un dels homes més ir-
reverents, anticonvencionals, 
sarcàstics i temuts de l’uni-
vers literari del seu temps. 
La seva va ser una literatura 
intempestiva, iconoclasta, lú-
dica. Com va escriure Jorge 

Luis Borges, “Oscar Wilde fue 
un homo ludens. Jugó con el 
teatro, La importancia de lla-
marse Ernesto o, como quiere 
Alfonso Reyes, La importan-
cia de ser severo, es la única 
comedia del mundo que tiene 

el sabor del champagne”. Una 
comèdia espurnejant de gotes 
d’humor i sàtira”.
El director, David Selvas, es-
criu que “com diu Paco Ni-
eva, La importància de ser 
Frank és un perfecte somni 
de teatre, una comèdia des-
pietada i excèntrica, perfec-
ta, bella i onírica com la vida 

d’una rosa en les estranyes 
parets d’un jardí vertical; una 
rosa delicada que ens recorda 
allò efímer i revelador que té 
la bellesa i la vida. Wilde va 
escriure un giny perfecte ple 
de saviesa dramatúrgica i 
d’intel·ligència vital. Amb les 
seves rèpliques desacomple-
xades fa que la veritat exploti 
a la cara dels espectadors que 
se senten constantment inter-
pel·lats. Wilde obra una gran 
quantitat de territoris per on 
es passegen els seus personat-

ges: l’amor, el desig, els orí-
gens, el compromís, la hipo-
cresia, la identitat i, sobretot, 
la llibertat, la seva tan esti-
mada llibertat, per poder ser 
qui era i que el va portar a la 
presó poc després d’escriure 
La importància de ser Frank. 
Aquest sentiment de llibertat 
és present en tota la funció. I 

“La importància de ser Frank”, d’Òscar Wilde, aquest 
dissabte al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada

David Selvas concep 
aquest espectacle com 

una festa a la vida i un 
cant a la intel·ligència, 

l’amor i la llibertat

potser la concreció més ben 
trobada d’aquesta llibertat la 
veiem en dos dels personat-
ges femenins, la Gwendolen i 
la Cecily, que viuen amb tanta 
o més intensitat la seva vida 
somniada que no pas la seva 
vida real. On són els límits de 
cadascú de nosaltres? Per què 
ens autocensurem? Com po-
dem arribar a ser, amb pleni-
tud, nosaltres mateixos?”.
La gloriosa trajectòria d’Os-
car Wilde va quedar arruïna-
da sobtadament amb la con-
demna a dos anys de presó 
que l’acusava d’indecència 
per la seva vida privada, no-
més tres mesos després d’ha-
ver estrenat aquesta comèdia. 
L’escriptor, que no es refaria 
d’un cop tan dur, ja havia de-
nunciat sovint la hipocresia 
d’una societat cada cop més 
conservadora i controladora 
sobre la intimitat dels seus 
ciutadans. Una hipocresia 
que, de manera premonitòria, 
esdevindria la protagonista 
d’aquesta deliciosa obra mes-
tra sobre els embolics amoro-
sos de dos joves britànics i les 
seves secretes dobles vides, la 
qual anticipa algunes de les 
principals avantguardes del 
segle XX.
L’espectacle, nominat als 
Premis Max de Teatre 2019, 
ha estat guardonat amb tres 
premis Teatre Barcelona 
2018 com a Millor Especta-
cle, Millor Actriu de Repar-
timent per Laura Conejero 
i Premi Revelació per Pau-
la Jornet, i també amb tres 
Premis Butaca 2018 a Mi-
llor Actriu de Repartiment, 
Composició Musical per 
Paula Jornet i Vestuari per 
Maria Armengol.

MÙSIQUES DE BUTXACA
Arlet “Mil raons”

www.musiquesdebutxaca.cat

Divendres 
1 de març
a les 23h

Al Teatre Municipal l’Ateneu

La guanyadora d’una entrada doble és:
ASUNCIÓN PABLO
Moltes felicitats! 
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TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
porta aquest cap de 
setmana la comèdia Al 

sostre, una divertida comè-
dia escrita per Nigel Planer 
-el mític Nil de Els Joves- 
protagonitzada pel conegut 
Oriol Grau i per Pau Ferran, 
sota la direcció d’Israel Solà 
(Fairfly). L’obra va ser pro-
duïda en anglès fa deu anys, i 
ara ha estat traduïda al català 
per Francis Humble.
En Lapo i en Loti són dos 
artesans que treballen per 
a Miquel Àngel pintant el 
sostre de la Capella Sixtina. 
El geni els acomiada perquè 
vol acabar el sostre tot sol i 
endur-se’n tots els elogis. En 
Lapo i en Loti, no es queden 
de braços plegats; tornen a la 
Sixtina, per veure què ha fet 
el seu mestre i és en aquest 
moment quan tots els dubtes 
apareixen: qui són els verita-

bles autors de les obres d’art? 
Què vol dir ser un geni? Què 
és la fama? Dedicar la vida a 
l’art i no rebre mai cap reco-
neixement val la pena? Mi-
quel Àngel és l’autor de la 
Capella Sixtina però no la va 
fer sol.
L’obra es va estrenar a la Sala 
Trono el maig del 2018 i 
posteriorment ha fet tempo-
rada a l’escenari Joan Brossa 

El Teatre de l’Aurora porta la comèdia 
“Al sostre”, un text de Nigel Planer, 
protagonitzada per Oriol Grau

de Barcelona on ha tingut 
molt èxit entre els especta-
dors.

Horari i venda d’entrades
Les representacions de Al 
sostre tindran lloc el diven-
dres 22 i el dissabte 23 de fe-
brer a les 21 h i el diumenge 
24 de febrer a les 19 h. Des-
prés de la funció de diven-
dres, els espectadors podran 

Una divertida comèdia 
sobre dos artesans 

que pinten la Capella
Sixtina sense la 

fama que obtindrà 
Miquel Àngel

compartir les seves opinions 
en una tertúlia que obrirem 
amb els membres de la com-
panyia. Les entrades tenen 
un cost de 15 € i 12 € (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 informació 
a www.teatreaurora.cat.

CULTURA / LA VEU 

Els formatges, varietats se-
gons el tipus de llet que l’origi-
na, la procedència geogràfica, 
el quall emprat, la maduració 
i un llarguíssim  etcètera de 
condicionants.
Moltíssims exemples de 
l’enorme diversitat de format-
ges que hi ha al món, com 
també al nostre país i comar-
ca foren explicats per Martí 
Vicente, igualadí que fa molts 
anys que es dedica a aquesta 
menja d’orígens prehistòrics.
Una tarda interessant que ens 
va permetre de gaudir d’una 
menja que agrada a tots.
I el proper dilluns, Jordi 
Maluquer de Motes ens par-
larà de la relació entre terri-
tori i aliments.

AUGA: la gran 
diversitat de 
formatges al món

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

Temporada 
2019 - 2020Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

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

Dissabte,  dia 6 d’abril de 2019         Hora Sortida:  15.45h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tívoli. Entrades garantides a platea
El musical, basat en la pel·lícula de Paramount Pictures (Guió de Tom Hedley i Joe Eszterhas, Història de Tom Hedley) 
Es un al·legat a la superació personal, al poder d'aferrar-se als somnis per sobre de tot, a la fe sense límits, gairebé capaç de ser eclipsada per una forta història 
d'amor impossible entre dues persones, amb vides molt diferents, de diferent classe social i arrels radicalment oposades, que posarà a prova els seus 
sentiments més profunds.
Flashdance El Musical, explica la inspiradora història d'Alex Owens, una noia de 18 anys, soldadora de dia i ballarina de nit, que somia amb anar a la prestigiosa 
Shipley Dance Academy i convertir-se en una ballarina professional. Quan un romanç complica les seves ambicions, ho apro�ta per impulsar el seu somni, 
però no sense abans superar obstacles i con�ictes que posaran a prova la seva determinació i que faran trontollar les parets del seu món.
Preu per persona: transport + beguda + entrada a platea:    71€
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

FLASHDANCE  Teatre Tívoli
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MÚSICA / CRISTINA ROMA 

JoKB són vuit joves igua-
ladins que entren amb 
ganes i trepitjant fort en 

el món de la música del país. 
Aquests dies han tret a la llum 
el  seu primer disc en format 
visual album Ohana, un tre-
ball de composició i edició 
pròpia cuinat a foc lent durant 
els darrers dos anys. Quinze 
cançons amb el corresponent 
videoclip, conformen un tre-
ball que es converteix en una 
única peça artística que il·lus-
tra i relata cadascun dels seus 
temes.
Amb el Bernat, la Sílvia, el 
Carles i el Víctor (la meitat 
dels JoKB) hem parlat so-
bre música, il.lusió, ganes, 
empenta i sobre aquest disc 
Ohana.

Aquests dies presenteu el 
vostre treball Ohana. Com 
el definiríeu?
És un projecte molt complert. 
Podríem definir-lo com un 
treball d’evolució personal, 
de canvis, d’explorar sonori-
tats, missatges. Després hi ha 
tota la part visual que encara 
completa més el disc. Ha estat 
un projecte de conèixer-nos 
més a nosaltres mateixos i de 
funcionar com a grup, que ha 
evolucionat anant tots cap a 
una mateixa direcció. Aquest 
treball el podríem definir 
com un resum d’aquests úl-
tims dos anys que han estat el 
moment en què hem comen-
çat a tocar en escenaris que 
en el seu moment havíem ad-
mirat i on, de sobte, t’hi tro-
bes tocant.
Fer aquest disc ha estat força 
difícil perquè és una inversió 
gran de temps i de diners. És 
un punt i a part del que haví-
em fet fins ara.

Per què heu apostat per fer 
el disc en format visual àl-

bum?
Per explicar què és un visual 
àlbum podríem fer-ho dient 
que és com fer alhora un disc 
i un disc de vídeos. No és que 
cada cançó vagi acompanya-
da d’un videoclip sinó que és 
un conjunt: com en un cd que 
les cançons comparteixen 
elements (un mateix missat-
ge, un mateix univers...) tots 
els vídeos també formen una 
unitat artística. Aquest for-
mat té l’avantatge que permet 
explicar les cançons més enllà 
del que ho fa la música i dona 
una nova dimensió al treball. 
Vam decidir fer-ho en aquest 
format perquè crèiem que les 
cançons que escrivíem no 
només es podien expressar 
amb lletres i música sinó que 
també s’hi podien incorporar 
imatges.

Com ha estat el procés crea-
tiu de l’àlbum? On l’heu tre-
ballat?
Intens. I a més tots treballem 
o estudiem, però com que és 
una cosa que ens venia molt 
de gust fer, prioritzes. Hem 
parlat molt entre nosaltres, 
hem passat moltes hores a 
l’estudi, hem fet composicions 
conjuntes de temes, que mai 
ho havíem fet, sempre apor-
tàvem temes individualment. 
Ens hem escoltat molt musi-
calment. L’avantatge de fer-
nos-ho tot nosaltres és que no 
teníem ningú al darrere que 
ens posés pressió, dates. Hem 
treballat molt còmodes. La 
primera etapa del procés va 
ser asseure’ns i escoltar-nos 
per veure com ho enfocàvem 
i de buscar noves sonoritats 

i que finalment han portat a 
aquestes sonoritat funky dis-
co i amb barreges de soul i 
pop que té el disc.

El disc està format per 13 
cançons inèdites. Són com-
posicions pròpies?
Hi ha una mica de tot: algunes 
cançons són fetes inicialment 
per algú concret però alesho-
res entre tots les treballem i 
hi aportem noves idees o d’al-
tres són fetes per tots junts. 
Cada experiència és diferent. 
Hi ha lletres que les hem fet 
amb amics que ens han passat 
poesies que tenien. Els col·la-
boradors del disc també hi 
han aportat lletres, tan Koers 
com La Pegatina han fet les 
seves parts de lletres. És un 
treball molt agraït perquè ca-
dascú que s’hi ha volgut im-
plicar ho ha pogut fer.

L’àlbum ha comptat amb la 
col·laboració d’altres grups.
En el disc tenim tres col·la-
boracions que són La Pega-
tina, un grup que nosaltres 
admirem molt, que ja fa uns 
anys que coneixem i que 
sempre ens han ajudat molt. 
Koers no els coneixíem però 
sempre ens havíem agradat i 
quan els ho vam demanar no 
van posar cap pega. I l’altre 
són les Blue May i Mia Farrés 
perquè són com de la nostra 
família.
També hi ha persones que no 
han col·laborat en les can-
çons però que han estat im-
prescindibles, com el Mario 
Patiño que ha dedicat mol-
tes hores a produir el disc i 
a la part visual ens ha ajudat 
el Jordi Estapé que ha fet el 
visual àlbum i ha sigut l’en-
carregat de posar les imatges 
i els guions que es van rodar 
a Igualada.
Molta gent s’ha anat sumant 
al projecte i formen part 
d’Ohana.

Per què aquest títol?
Ohana és un concepte hawa-
ià que vol dir família no no-
més de sang i vam trobar que 
ens definia bastant com som 
nosaltres com a grup: por-
tem tantes hores treballant 
junts que som ja un més en-
llà de família. 

El passat mes d’octubre và-
reu presentar un dels temes 
del disc Run this Show on 
es reivindica la presència 
femenina als escenaris. La 
resta de temes són igual-
ment reivindicatius?
Hi ha de tot una mica. Sí 
que realment aquest que 
vam presentar reivindica 
l’espai de la dona a l’esce-
nari i darrere d’ell i hi ha 
altres cançons que també 
tenen un rol reivindicatiu 
que nosaltres sempre in-
tentem portar a la part po-
sitiva, a la part construc-
tiva. Un exemple que ens 
agrada molt n’és la peça 
Wild Eye, una cançó que 
és un cant a la diversitat i 
a l’orgull, és un videoclip 
molt bonic sobre una his-
tòria de superació. Està 
rodat a l’Ateneu, que és un 
espai molt nostre.

El proper 27 de febrer en-
gegueu la gira del disc a la 
Sala Apolo de Barcelona. 
On us portàrà?
Les primeres dates seran el 
15 de març a la Submarina 
de Reus i el 28 de març a la 
sala La Boite de Lleida. Les 
altres dates encara estan per 
confirmar.

Poder actuar l’estiu del 
2017, a l’Acampada Jove de 
Montblanc va ser una bona 
plataforma de llançament?
L’Acampada és una gran 
oportunitat per als grups 
emergents perquè ens per-
met tocar en un lloc emble-
màtic amb grups que admi-
rem. L’Acampada va ser un 
gran moment i va ser a partir 
d’allà que vam començar a 
crear cançons que han aca-
bat amb aquest treball. El fet 
de ser allà amb grups ja con-
solidats et fa veure les coses 
molt més properes i que les 
pots aconseguir.

Un grup jove com vosaltres, 
econòmicament com podeu 
fer front a tot plegat?
Nosaltres no tenim diners 
però tenim temps i ganes 
que això funcioni. Les nos-
tres prioritats són el grup 
de música i allà ho aboquem 
tot. Ho fem tot entre tots
I per sort ens hem trobat 
amb gent que han cregut i 
han apostat per nosaltres, 
però en el fons ningú no 
creurà més en el projecte que 
tu mateix.

Us sentiu acompanyats per 
la ciutat com a grup?
Moltíssim. Tots els espais, 
tota la gent que surt al visu-
al àlbum són d’Igualada. Per 
sort la ciutat sempre ens ho 
ha posat fàcil i ens sentim 
estimats. Tenim sort que 
l’Ajuntament d’Igualada va-
lori molt i aposti pels grups 
d’aquí.

JoKB: “Ohana és un disc cuinat a foc lent”
El grup de música igualadí presenta el seu primer disc en format visual àlbum, fruit d’un treball de composició i edició pròpia

“Ohana” és un concepte 
hawaià per definir fa-

mília en el seu concepte 
més ampli, fora dels 

lligams de sang

El procés creatiu de 
l’àlbum ha estat intens 
al llarg de dos anys i ha 

suposat una evolució 
personal i com a grup

Poder actuar a l’Acam-
pada Jove de Mont-
blanc el 2017 és una 
gran oportunitat per 
als grups emergents i 
per a nosaltres també 

ho va ser
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El diumenge, 3 de març, 
arrencarà la 26a edició 
del Festival Internaci-

onal d’Orgue d’Igualada, di-
rigit novament per l’igualadí 
Joan Paradell i Solé, organista 
titular de la Capella Musical 
Pontifícia del Vaticà i orga-
nitzat pel departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada. Les pre-
sentacions dels concerts les 
farà Jaume Planas i Miquel.
El primer concert, el dia 3, 
el protagonitzarà Pablo Már-
quez, organista titular de 
la catedral de València, i la 
Coral Mixta d’Igualada diri-
gida per Alfred Cañamero. 
Junts interpretaran compo-
sicions de Buxtehude, Tele-
mann, Bach i Cimarosa.
El dijous, 7 de març, se cele-
brarà la presentació d’El Lli-
bre d’orgue de Prats de Rei de 
Domingo Montfort (1801-
1870), de la Col·lecció Calaix 
de Solfa, a càrrec de Daniel 

Igualada acull, entre el 3 i el 31 de març, la 26a edició 
del Festival Internacional d’Orgue

Vilarrúbias. A continuació, hi 
haurà una audició de lliber-
tats d’orgue sobre melodies 
populars extretes del llibre, 
amb l’organista Héctor París. 
L’acte s’organitza conjunta-
ment amb el departament de 
Cultura de la Generalitat de 

En aquesta ocasió hi participaran músics arribats de Catalunya, València, Alemanya, Rússia, Armènia, Lituània i Itàlia

Catalunya.
El diumenge, 10 de març, tin-
drà lloc el concert de Tomasz 
Adam Nowak, organista ti-
tular de la Marktkirche St. 
Lamberti, de la ciutat alema-
nya de Münster. Oferirà com-
posicions de Byrd, Sweelinck, 

Johann Christoph Friedrich 
Bach, Morandi, Brahms i al-
tres improvisacions.
El dia 17 de març, l’East Trio 
West, amb la russa Marina 
Omelchenko a l’orgue i els 
armenis Oganes Kazarian al 
duduk i Tehmine Schaeffer 

com a soprano, interpreta-
ran composicions de Shiratsy, 
Pachebel, Bach i Gounod, Ek-
malyan, Händel, Böhm, Sc-
hubert, Saint-Saëns, Cherep-
nin, Amirkhanyan, Salieri, 
Prokofief, Petit, Vavilov, Mo-
zart, amb altres cançons po-
pulars armènies i de Webber.
El 24 de març, Renata Mar-
cinkuté Lesieur, catedràtica 
d’orgue i de clavicèmbal de 
l’Acadèmia Lituana de Música 
i Teatre, oferirà composicions 
de Ciurlionis, Bach, Fauré, 
Guilmant i Peeters.
I, per cloure l’edició 2019 el 
diumenge, 31 de març, Ni-
colò Antonio Sari, organista 
titular de les esglésies veneci-
anes de San Trovaso i de Car-
mini, acompanyat pel català 
Héctor Penadés Estrada al 
trombó, interpretaran com-
posicions de Bach, Purcell, 
Franck, Gunsenheimer, Gi-
gout i Guilmant.
Tots els concerts tindrà lloc a 
les 18h a la Basílica de Santa 
Maria i l’entrada és gratuïta.

LLENGUA / LA VEU 

Aquest proper diu-
menge 24 de febrer 
tindrà lloc la tradici-

onal sortida a peu a Montser-
rat per tal de renovar la 50a 
Flama de la Llengua Catalana 
que un any més organitza l’as-
sociació Juvenil El Garbell. 
Els més valents tenen una cita 
a partir de les dues de la ma-
tinada del diumenge al Casal 
Popular El Foment per tal de 
sortir caminant fins a Mont-
serrat. Cap a 2/4 de 7 del matí 
és previst ser a Can Maçana 
on s’hi esmorzarà coca amb 
xocolata per recuperar forces 
i per encarar en garanties el 
darrer tram fins al monestir. 
Un cop a Montserrat s’assisti-
rà als actes de renovació de la 
flama.
Tothom que ho desitgi es pot 
apuntar a la caminada al Ca-
sal Popular El Foment o en-
viant un email a elgarbell@

gmail.com. Aquest any, con-
firmen des de l’organització, 
no hi haurà autobús de torna-
da, així que cadascú se l’haurà 
de gestionar; si algú té alguna 
dificultat de com fer-ho pot 
contactar amb l’organització 
de l’esdeveniment.
La Flama de la  llengua ca-
talana és una tradició que es 
remunta a l’any 1968, quan 
una vintena d’entitats agru-

Caminada cap a Montserrat per 
assistir a  la Renovació de la Flama 
de la Llengua Catalana  

pades en la Federació Cata-
lana de Muntanyisme es van 
afegir a la celebració de l’any 
Fabra. Des d’aleshores, cada 
any, una entitat excursionis-
ta s’encarrega de renovar el 
compromís amb la llengua, 
encenent-la a Prada, on va 
morir Pompeu Fabra, i trans-
portant-la per diversos llocs 
emblemàtics del país fins a 
arribar a Montserrat. 

LLIBRES / LA VEU 

Aquest proper dissabte, 
dia 23 de febrer, dins 
el 2n  Cicle de Poesia 

al Corraló (al Passatge Capi-
tà Galí) tindrà lloc el tercer 
dels actes del cicle i es relit-
zarà a  la Capelleta de la Mare 
de Déu de Montserrat amb la 
jove poeta cerdanyolina Sònia 
Moya i el poemari “Càntara”. 
Presentarà l’acte Biel Barnils. 
Editat per Témenos, Sònia 
Moya, que ha estat mereixe-
dora de diversos premis de 
poesia, articula el poemari en 
tres bases arquitectòniques: el 
pilar i contraforts, el taules i 
la llum, i ens diu que fa seva 
aquesta distribució per des-
criure un procés experiencial. 
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 
activa amb actes relacionats 
amb la poesia, la traducció a 
partir de la seva obra i l’obra 
d’altres poetes i de joves ta-
lents. I amb aquesta presenta-
ció es clourà el cicle de poesia 
al Corralò d’enguany que va 
tenir com a protagonistes, el 
mateix Feliu Formosa amb 
la traducció d’Històries de 
Calendari de Bertold Brecht, 
Direm Nosaltres de Roc Ca-
sagran i dissabte vinent Càn-
tara de Sònia Moya. 

“Càntara” de Sònia Moya al 
Cicle de Poesia al Corraló



La mort d’un inventor

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

La revista “Zapateria Práctica” 
(Igualada 1 novembre 1913) 
dedicà molt espai al traspàs 

d’Antoni Miserachs Marqués, que era 
el pare del director de la publicació.
De família humil, començà a treba-
llar als 9 anys en una sabateria, on 
aprengué l’ofici, que perfeccionà en 
una casa de Barcelona. Retornat a 
Igualada es plantà per ell, i arribà a 
dissenyar 5 màquines útils pel seu 
ofici, a més d’algunes eines. Inven-
tà una màquina per tallar soles; una 
màquina de fer vires pel puntejat a 
mà; màquina de polir cuirs amb cilin-
dres; màquina per fer “asillos” per a 
fixar botons. Semblaria que per això 

era conegut con el “Sabater de la mà-
quina”. Va viure 63 anys (30/XI/1849- 
27/X/1913)
L’Ajuntament  d’Igualada - com regi-
dor que era - pagà una corona i acor-
dà, per unanimitat, consignar en acta 
el sentiment de tot el consistori. El ple 
municipal, acompanyat de banda de 
música, assistí als funerals, als quals 
hi assistiren tots els mestres sabaters 
-com era el difunt - a més d’una dis-
tingida representació d’ordres religio-
ses i diverses associacions.
Van escriure notes necrològiques, el 
seu fill Manuel; Ramon Solsona Car-
dona, Gabriel Castellà Raich i J. Selva, 
deixeble seu. 
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CULTURA / LA VEU 

Com cada any l’escola 
municipal d’art i dis-
seny LaGaspar d’Igua-

lada ha esta present a l’edició 
d’enguany de la Fira de l’en-
senyament d’Igualada amb la 
seva oferta educativa d’ense-
nyaments professionalitadors 
de disseny, concretament els 
cicles formatius de disseny 
gràfic amb el grau mitjà d’As-
sitència al producte gràfic 
imprès i de grau superior 
de Gràfica Publiciària; i de 
disseny en pell amb el cicle 
formatiu de grau mitjà d’Ar-
tesania de complements de 
cuir, estudis oficials singulars 
i únics a Catalunya.

A l’estand de la Gaspar es van 
mostrar alguns exemples de 
treballs realitzats pels alumnes 
als diferents estudis tant de 
disseny gràfic com de neoar-
tesania en cuir, així com es va 
orientar als alumnes sobre les 
possibles sortides professio-
nals i es va informar sobre l’al-
ta inserció laboral que tenen 
actualment aquests estudis.
Per a més informació sobre 
l’oferta educativa de l’escola 
podeu assistir a la jornada de 
portes obertes el proper dis-
sabte 9 de març de 11 a 13h, 
o bé trucar al 93.805.52.62 o 
directament podeu visitar la 
nostra web https://lagaspar.
com on podreu trobar tota la 
informació.

LaGaspar present a la 
Fira de l’ensenyament 
d’Igualada

MÚSICA / LA VEU 

Després d’un temps de 
descans tornen els 
concerts a Santa Ma-

ria de La Tossa, organitzats 
per l’entitat igualadina Con-
trapunt, aquesta vegada amb 
un cicle d’hivern en diumen-
ges a 2/4 d’1 del migdia. Els 
concerts s’iniciaran el dia 24 
de febrer amb l’especialista en 
guitarra famenca Javier Gava-
ra, “en acústic”, que ens oferirà 
una passejada pels diferents 
estils del flamenc amb temes 

propis i temes de genis de la 
guitarra flamenca, interpre-
tats des d’un prisma actual. El 
següent concert anirà a càrrec 
de Marga Mingote, amb con-
tes i llegendes sobre les nostres 
cançons, una proposta poèti-
co-musical que ens acosta al 
món de la lírica de les cançons 
tradicionals nostres  tot  fa-
miliaritzant-nos  amb l’època 
medieval a través de la figu-
ra d’una trobairitz, una dona 
poeta, amb bons relats i bona 
música. Finalment el dia 17 de 
març tindrem el Trio Héxié, 

Nou cicle de concerts a La Tossa
format per Oriol Carceller, 
flauta, Marta Carceller, violí i 
Adriana Alsina, violoncel que 
ens oferiran una selecció de 
música de clàssics cortesants a 
més d’alguna peça contempo-
rània. El preu de les entrades 
és de 8 euros però podreu ad-
quirir entrades anticipades a 7 
euros a Llegim...? Llibreria. Si 
voleu més informació també 
us podeu a dreçar a la matei-
xa llibreria. Els concerts són 
gratuïts per la mainada fins 8 
anys i de 8 a 14 anys, a meitat 
de preu.  

POESIA / LA VEU 

La Galàxia Poètica del 
passat 16 de febrer va 
ser molt divertida per-

què la sessió de poesia va ser 
de temàtica festiva i d’humor. 
Es va fer performances poè-
tiques recordant poemes de 
Joan Brossa, parlant també de 
Carnestoltes, actes alegres,… 
En aquesta ocasió van parti-
cipar Montserrat Aloy i Al-
bert Claramont de Tàrrega, 
Anna Banchs d’Igualada, Jo-
sepa Ribera Vallès, Anna Ro-
dríguez Bernabé i Joan Vallès 
Cases de Piera. Es van afegir 
públic a recitar com Maria 
Rosa Closa i Jordi Pallerols.  
Va ser una tarda alegre i dis-
treta plena de versos i música.

Gràcies a tots i totes els/ les 
participants, a l’Espai Cívic 
Centre, a Cultura Igualada i a 
l’Ajuntament d’Igualada.
La pròxima Galàxia Poètica 
està dedicada a poesia soli-

Humor en la passada Galàxia Poètica 
amb poesia festiva, d’humor…

dària en suport a l’autisme, 
tindrem artistes convidats de 
l’Associació Univers Àgatha 
de Barcelona, serà el dissabte 
16 de març a les 18 h a l’Espai 
Cívic Centre.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Electro-Teixits 1.0”, una extraordinària simbiosi 
estètica entre el nou i el vell, de l’artista igualadina 
Marta Guitart i Codina

“Electro-Teixits 1.0” contribueix a ser tot un 
gran projecte per al FineArt Igualada 2019, 
que s’inaugura aquest cap de setmana i que, 

enguany, celebra la seva 7a edició amb un nou 
rècord d’exposicions repletes de les múltiples 
propostes visuals d’importants artistes.

La cèlebre artista igualadina, resident a Nova York, 
Marta Guitart i Codina, amb “Electro-Teixits 1.0” 
ens presenta una sèrie de catorze gravats digitals 
-d’una mida espectacular (de  tres per quatre me-
tres) que conformen una macro exposició oberta 
a banda i banda del portal del Museu de la Pell, 
recobrint tots els finestrals d’aquesta planta baixa.
Per a la mostra que ens ocupa, Codina s’ha ser-
vit d’un escàner per a crear aquestes imatges; i, 
atenent a què es tracta d’un aparell electrònic, li 
ha semblat ocorrent de batejar-la amb el nom de 
“electro”. Això és, la sèrie “Electro-Teixits 1.0” in-
daga les prestacions d’un escàner pla quan s’utilit-
za de manera poc  habitual. Retalls de tela, flors 
de cotó, cons de fils de colors i altres elements re-
lacionats amb la pròpia matèria primera del món 
dels teixits, mitjançant un procediment de lliure 
escombrat sobre l’escàner, produeixen tota mena 
d’imatges abstractes però no absents de signifi-

cat; aquelles suscepti-
bles d’evocar i recrear 
l’activitat d’una Indús-
tria Tèxtil que va ser 
tants anys el veritable 
motor econòmic de la 
ciutat d’Igualada.  I, és 
en aquest sentit que els 
“Electro-Teixits 1.0”, en 
un escenari tan emble-
màtic com el que havia 
estat l’antiga Fàbrica de 
Cal Boyer, més enllà de 
provocar un impacte vi-
sual increïble, apunten 
a ser un homenatge al 
passat d’una –avui- ob-
soleta tecnologia. Ende-
més, val a dir que aques-
ta obra suggereix una 
profunda reflexió sobre 
la dimensió amb què les 
tecnologies més avança-
des incideixen en l’indi-
vidu; i, especialment, en 
una nova percepció de la 
fotografia i de l’artista.
Efectivament, el món de 
la fotografia des de fa 
temps forma part d’una 
activa línia de treball en 
què, fascinada per les 
tecnologies alternati-
ves relacionades amb la 
imatge, Codina s’ha sen-
tit summament atreta 
per les possibilitats creatives de màquines electrò-
niques com: fotocopiadores, escàners, faxos, apa-
rells de raigs X i altres dispositius similars d’unes 
efectives competències fotogràfiques, però que no 
estan destinades a ser emprades com a càmeres de 
fotografia ordinàries. Tot plegat ha contribuït a 
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empènyer-la cap a l’exploració de les possibilitats 
d’ús –no ortodoxa- d’aquests aparells d’alta reso-
lució en la creació de noves imatges; i, és pel sor-
prenent abast que li proposen les actuals tecnolo-
gies que s’ha anat endinsant de més e més per uns 
processos creatius tan interessants com atractius.

MÚSICA / LA VEU 

El proper dissabte, 02 
de març a les 20.45 ho-
res, continua la tercera 

edició del Festival MEB del 
Casino de Calaf amb la can-
tant Alba Carmona. El cicle 
de concerts arriba un any 
més amb un calendari ple 
d’artistes de renom de tot el 
territori. L’artista d’aquesta 
ocasió és una cantant espa-
nyola de cant flamenc. Es-
tudiosa de la música d’arrel, 
Alba Carmona compta amb 
18 anys d’experiència al món 

de la música i ha col·laborat 
amb grans artistes com Peri-
co Sambeat, Carlos Saura, 
Chano Domínguez, Las Mi-
gas i Mauricio Sotelo. Amb 
el disc ‘A Tiempo’, la cantant 
s’aventura a recórrer els es-
cenaris amb veu pròpia i en 
solitari. Un projecte que en-
gega per primera vegada, on 
presentarà una fusió de mú-
sica flamenca, músiques po-
pulars i musica moderna. El 
seu primer disc està compost 
per nou cançons i produït per 
Jesús Guerrero.
La programació del Festival 

MEB s’allargarà fins al mes de 
maig. El passat 16 de febrer, 
el cantant Salva Racero va in-
augurar el festival amb gran 
èxit i una sala plena de gom 
a gom. Després de l’actuació 
d’Alba Carmona el proper 
dissabte, Las Migas seran les 
següents en visitar el 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 estan pro-
gramats a les 20.45 hores.
Ja estan a la venda les entra-
des de tots els concerts del 
festival al portal TicTacTi-
quet.com. Les entrades pel 
concert d’Alba Carmona es 
poden comprar de manera 
anticipada aquí tictactiquet.
com. També es podran ad-
quirir a taquilla des d’una 
hora abans de l’espectacle. El 
preu del concert pel públic en 
general és de 15 € (12 € anti-
cipada) i per als socis de 12 

€ (10 € anticipada). Els nens 
fins a 12 anys tenen l’entra-
da gratuïta. Tots els concerts 
del festival estan inclosos 
en el projecte Calaf Cultura 
Jove que ofereix descomptes 
del 50% a les propostes cul-
turals de la vila, als joves ca-
lafins 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).

La música flamenca arriba al Casino de Calaf 
de la mà d’Alba Carmona



MÚSICA
Capellades 

Concert Especial a càrrec de Carles Mari-
gó, piano,  amb obres d’Antoni Solé, Enric 
Granados, Isaac Albeniz, Manuel de Falla.
Dissabte a  les 7 de la tarda a la Sala Pa-
per de Música.

DIUMENGE 24

TEATRE
Igualada 

“Kàtia” de Ka teatre
La Kàtia fa la maleta i emprèn un viatge, 
l’aventura de la seva vida, que viurà acom-
panyada de la seva mare. Kàtia és un es-
pectacle de teatre visual que ens parla de 
l’adopció i de la necessitat de retrobar les 
nostres arrels. Organitza Xarxa Igualada
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE
Igualada 

“Al sostre” de Nigel Planer i la Sala Trono. 
Una divertida comèdia sobre dos artesans 
que pinten la Capella Sixtina sense la 
fama que obtindrà Miquel Àngel..
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora

VISITA GUIADA
Òdena 

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

TEATRE FAMILIAR
Vilanova del Camí 

Presentació de l’obra “Llepafils”. Organit-
za Xarxa Vilanova del Camí,
Diumenge a les 12 del migdia a Can Pa-
passeit.

MÚSICA
Sta. Margarida de Montbui 

Concert amb l’especialista en guitarra fa-
menca Javier Gavara, “en acústic”, que ens 
oferirà una passejada pels diferents estils 
del flamenc amb temes propis i temes de 
genis de la guitarra flamenca. Organitza 
Contrapunt
Diumenge a 2/4 del migdia a l’ermita de 
la Tossa.

DILLUNS 25

CONFERÈNCIA
Igualada 

Jordi Maluquer de Motes. “Territori i ali-
mentació a Catalunya: una relació com-
plexa”. L’estructura agrària i el sistema 
alimentari propis de cada territori són 
plens de significat i portadors d’identitat.. 

DIVENDRES 22

CLUB DE LITERATURA I CINEMA
Igualada 

Cicle «Viatja en tren». “Assassinat a l’Ori-
ent Express” Projecció d’aquesta pel·lícu-
la basada en l’obra homònima d’Agatha 
Christie i tertúlia posterior sobre l’obra. 
Prèviament, els participants s’han d’ha-
ver llegit el llibre
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

TEATRE
Igualada 

“Al sostre” de Nigel Planer i la Sala Tro-
no. Una divertida comèdia sobre dos ar-
tesans que pinten la Capella Sixtina sense 
la fama que obtindrà Miquel Àngel..
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

CLUB DE LECTURA DE TEATRE
Igualada 

“La importància de ser Frank” d’Oscar 
Wilde. Club de lectura de textos teatrals i 
obres que han estat adaptades al teatre. El 
club es complementa amb una sortida al 
Teatre de l’Ateneu amb descompte especi-
al per als participants
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Piera 

Presentació del llibre ‘El molí de Can Fer-
rer del Coll’. Llibre presentat pels autors: 
Antoni Escudero, Eusebi i Joan Jorba, Ra-
mon Mora, Joan i Josep Maria Romeu i 
Rosina Ramírez.
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a la Bi-
blioteca.

DOCUMENTAL
Calaf 

“Fusells o pintades - La lluita noviolen-
ta del poble sahrauí”. Un documental de 
Jordi Oriola Folch 
Associació catalana d’amics del poble 
Sahrauí de l’Anoia.
Divendres a les 7 de la tarda a la Sala 
Felip

JOCS
Capellades 

Lliga de jocs. 
Vine a jugar a La Lliga. Tant és la teva 
edat. Segur que trobes algun joc i gent 
amb qui
passar-ho bé.
Divendres a les 8 del vespre al Saló Rosa 
de la Lliga.

XERRADA
Capellades 

Xerrada d’AEMdeKP. Un documental/
xerrada protagonitzat per Sergi Mingote. 
El mateix alpinista presentarà “72 hores 
al límit”

Divendres a les 8 del vespre al Teatre la 
Lliga.

DISSABTE 23

FINEART. TALLER
Igualada 

“Com fer fotografies amb xocolata”
Ens ensenyarà com fer fotografies sense 
càmera i també com acolorir-les utilit-
zant matèries naturals com el cacau.
Dissabte a  2/4 de 12 del matí a l’Adobe-
ria La Bella.

FINEART. VISITA
Igualada 

Visita comentada a l’exposició “ Mitolo-
gia, màgia i bruixeria” de Jim Doukas.
Dissabte a  2/4 de 2 del migdia a la Sala 
Municipal d’Exposicions

TEATRE
Igualada 

“Al sostre” de Nigel Planer i la Sala Tro-
no. Una divertida comèdia sobre dos ar-
tesans que pinten la Capella Sixtina sense 
la fama que obtindrà Miquel Àngel..
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

TEATRE
Igualada 

“La importància de ser Frank”, d’Oscar 
Wilde
La Brutal i Teatre Nacional de Catalunya. 
porten aquesta obra en que la hipocresia 
que esdevindria la protagonista d’aques-
ta deliciosa obra mestra –potser la millor 
comèdia britànica- avui versionada pel 
català David Selvas 
Dissabte a  les 9 del vespre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

POESIA
Igualada 

Cicle Poesia al Corraló. La jove poeta cerda-
nyolina Sònia Moya portarà el seu poemari 
“Càntara”. Presentarà l’acte Biel Barnils..
Dissabte a  les 12 del migdia a la capelle-
ta de la Mare de Déu de Montserrat.

VISITA TEATRALITZADA
Igualada 

Visites guiades amb moments d’actuaci-
ons divertides per tot l’edifici de l’Escola 
de l’Ateneu Igualadí que farà omplir de 
records i rialles a qualsevol exalumne de 
l’escola. Dins els actes del 40è aniversari 
de la reobertura de l’escola
Dissabte de 10:30 a 12 del matí i de 16:30 
a 19:30 de la tarda a l’Escola de l’Ateneu.

TALLER
Sta. Margarida de Montbui 

“Si fossis un superheroi, quin series?”. Ta-
ller familiar per fer un conjunt de màsca-
ra, braçalet i utensili del súper heroi
Dissabte a  les 11 del matí a la biblioteca 
Mont-Àgora.

Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

DIMARTS 26

MÚSICA
Capellades 

Audiciona’t. recital de violoncel i piano a 
càrrec de Blai Bosser, violoncel i Eudald 
Buch, piano. Obres de Brahms i Britten
Dimarts a les 9 del vespre a la sala d’ac-
tes de l’Escola de Música

7 D’EXPERIÈNCIES
Igualada 

“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.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibli-
oteca 

DIMECRES 27

FINEART. CONFERÈNCIA
Igualada 

Francesc Bailón. Xerrada sobre “Viatge a 
la terra dels inuits, una mirada antropolò-
gica”.En acabar, visita comentada a la seva 
exposició
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

JAM SWING
Igualada 

Una nova classe de Jam Swing al teu Ate-
neu! Trobada per ballar a bon ritme.
Ho organitza: Swinganoia
Dimecres a les 9 del vespre al Cafè de 
l’Ateneu.

DIJOUS 28

TALLER
Igualada 

“eBiblio, el préstec de llibres electrònics”
Les biblioteques de Catalunya ofereixen 
el servei de préstec de llibres electrònics.
Dijous a les 10 del matí a la Biblioteca 
Central.

BROU DE LLETRES
Piera 

Unim contes i novel·les. En un format 
distès i proper i a imatge de les antigues 
trementinaires es presenten les novetats 
de les que podreu gaudir
Dijous a les 6 del matí a la Biblioteca

AGENDA
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Acció, fantasia 
i ciència-ficció
Estrena • Alita: àngel de combate

RAMON ROBERT / 

Dels cineastes James Cameron 
(Avatar, Titànic) i Robert Ro-
dríguez (Sin City, El mariac-

hi), arriba a les nostres pantalles Alita: 
Ángel de combate, una aventura èpi-
ca d’esperança i valentia basada en la 
sèrie de novel·les gràfiques manga de 
Yukito Kishiro. Alita (Rosa Salazar) es 
desperta en un món futur (el segle 28) 
que no reconeix. I sense poder recor-
dar qui és, és acollida per Anat (Chris-
toph Waltz), un compassiu ciber-doc-
tor que s’adona que en algun lloc del 
nucli d’aquesta ciborg abandonada es 
troben el cor i l’ànima d’una jove amb 
un passat extraordinari. Mentre Ali-
ta aprèn a orientar-se en la seva nova 
vida i descobreix els perillosos carrers 
de Ciutat de Ferro, Anat intenta prote-

gir-la del seu misteriós passat. Alhora, 
el seu nou amic, Hugo (Keean John-
son), un noi del carrer, s’ofereix a aju-
dar-la. No obstant, només quan les for-
ces mortals i corruptes que dirigeixen 
la metròpoli, controlades per Vector 
(Mahershala Ali), persegueixen a Anat 
i Alita, aquesta troba una pista del seu 
passat: posseeix habilitats úniques de 
lluita que semblen innates.
Aquest remake del clàssic d’animació 
japonès ofereix als seus creadors, els 
citats James Cameron i Robert Rodrí-
guez, la possibilitat de seguir avançant 
en les noves tècniques i en la complexi-
tat estètica d´un cinema de aspira a ser 
innovador i sorprenent. Cinema d’ac-
ció, fantasia i ciència-ficció innovador 
i  molt ben elaborat, especialment pel 
que fa a la creació de mons ficticis i a la 
atractiva visualització.

Tots els dilluns, «dia  de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros*
ateneucinema.cat

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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Navegació
Estrena •  Un océano entre nosotros

RAMON ROBERT / 

D esprés de guanyar l’Oscar 
amb La teoria del todo, James 
Marsh torna a posar-se darre-

re de la càmera per dirigir la increïble 
història real de Donald Crowhurst, un 
navegant amb vela aficionat que a l’any 
1968 va competir en la Sunday Times 
Golden Globe Race amb l’esperança de 
convertir-se en la persona més ràpida 
en circumnavegar el globus en solitari 
i sense escales. Amb un vaixell inaca-
bat, i el seu negoci i la seva llar en joc, 

Donald deixa a la seva dona, Clare, i als 
seus fills enrere, embarcant amb inde-
cisió en una aventura en el seu vaixell, 
el Teignmouth Electron. La travessia 
estarà plena de dificultats.
Interpretada per Colin Firth, Un oceá-
no entre nosotros combina el drama 
“basat en fets reals” i l’aventura, la crò-
nica de navegació accidentada amb el 
retrat personal d’un home ambiciós, 
decidit i obstinat.  Contràriament al 
que algú pot pensar, no té res a veure 
amb el cinema d’aventures èpiques i de 
relats heroics.

Animació hiperrealista
El racó del Cineclub •  Un día más con vida

RICARD FUSTÉ/ 

E l dijous 21 de febrer, el Cine-
club presenta, a l’Ateneu Cine-
ma, la producció del 2018 Un 

día más con vida, dirigida per Raúl de 
la Fuente i Damian Nenow, a les 20 h 
en versió doblada i a les 22 h en versió 
original amb subtítols.
Basat en la novel·la autobiogràfica del 
periodista Ryszard Kapuscinski, el 
film mostra els darrers dies d’Angola 
com a colònia portuguesa, l’any 1975, 
i la guerra civil que va seguir a la des-
colonització i que, fins fa ben poc, ha 
assolat el país. Que un film que narri 

fets reals i que utilitzi en bona part 
les formes del documental pur sigui 
d’animació no és gaire usual. Tot i que 
cal aclarir que la tècnica de la motion 
capture fa possible una animació en 
clau hiperrealista que no perjudica el 
resultat, ans el contrari.
Aquesta coproducció entre Polònia 
i Espanya ha merescut els premis al 
millor treball d’animació d’enguany 
tant als Premis del Cinema Europeu 
com als Goya. I el seu impacte i la 
seva immediatesa l’han fet igualment 
mereixedor del premi del públic a San 
Sebastián



UN OCEANO ENTRE NOSOTROS 
Regne Unit. Drama i aventures. De James Marsh. Amb Co-
lin Firth, Rachel Weisz.  
Biopic sobre Donald Crowhurst, navegant aficionat, que va 
decidir participar el 1968 a la Golden Globe Race, una com-
petició que consistia en circumnavegar al voltant del món 
sense parades, per obtenir un suculent premi i sanejar les 
seves finances. Però les coses no li van anar bé i va optar per 
enganyar els organitzadors.

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 científic  compassiu, s’adona que en 
algun 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 corrupte.

UN DIA MAS CON VIDA
Polònia-Espanya-Alemanya. Animació. De Raúl de la 
Fuente i Damian Nenow. 
Relat autobiogràfic de Ryszard Kapuściński que narra els 
últims dies d’Angola com a colònia portuguesa el 1975, així 
com les terribles conseqüències d’aquesta descolonització: 
una guerra civil que va assolar la regió fins fa molt poc. Pel.
lícula d’animació per a adults. Basada en el llibre del propi 
Kapuściński

   MIRIAM MIENTE
República Dominicana. Drama. De Natalia Cabral i Oriol 
Estrada. Amb Dulce Rodríguez, Carolina Rohana, Pachy 
Méndez
El tranquil món d’una família petit burgesa comença a en-
fonsar-se a partir del moment en què Miriam, de 14 anys, 
coneix al seu amor d’Internet. Mentre les seves amigues 
preparen amb entusiasme la tradicional festa d’ aniversari, 
Miriam no sap com explicar a la família que el seu enamorat 
es negre

   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.. 

  

MI QUERIDA COFRADIA
Espanya. Comèdia. De Marta Díaz. Amb Glòria Muñoz, 
Pepa Aniorte, Carmen Flores, Juan Gea
Carmen porta més de 30 anys dedicada a la germanor de 
Setmana Santa del seu poble i el seu somni és convertir-se 
en Germana Gran de la mateixa. Però això es molt difícil, ja 
que es tracta d’un cercle social representat per homes, prin-
cipalment. Però succeiran alguns imprevistos..

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.

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) 

ALITA: ANGEL DE COMBATE 
Dv: 18:00/20:30
Ds: 17:00/19:30/22:00
Dg: 17:00/19:30
Dll: 17:00/19:30
Dc: 18:15/20:45
Dj: 17:30(VOSE)

UN DIA MAS CON VIDA (Cineclub)
Dj: 20:00/22:00 (VOSE)

1/COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3
Dv Ds Dll a Dj: 18:00/20:10
Dg: 12:00/18:00/20.10
1/COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 (CAT)
Ds i Dg: 15:50
1/CREED II
Dv a Dg i Dc: 22:20
1/CREED II (VOSE)
Dm: 22:20
1/EL VICIO DEL PODER
Dll i Dj: 22:20

2/PERDIEDO EL ESTE 
Dv Dll a Dj: 18:30/20:35/22:45
Ds i Dg: 16:20/18:30/20:35/22:45
2/RALPH ROMPE INTERNET 
Dg: 12:30

3/ GREEN BOOK  
Dv a Dll Dc i Dj: 16:55/19:40/22:30
Dm: 16:55/22:30
3/ GREEN BOOK (VOSE)  
Dm: 19:40
3/ ASTERIX: EL SECRETO DE LA POCION 
MAGICA  
Dg: 14:40
3/ SPIDER-MAN  
Dg: 12:20

4/ ALITA: ANGEL DE COMBATE
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:15/19:45/22:15
Dg: 14:35/17:05/19:30/22:00
Dm: 17:15/22:15
4/ ALITA (3D)
Dg: 12:10
4/ ALITA (VOSE)
Dm: 19:45

5/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:10/21:20
Dg: 14:50/17:00/19:10/21:20
Dm: 17:00/21:20
5/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 (3D)
Dg: 12:40
5/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 
(VOSE)
Dm: 19.10

6/ BAJO EL MISMO TECHO
Dv Dll a Dj: 17:30/19:30
Ds i Dg: 18:00/20:00
6/ MARIA REINA DE ESCOCIA
Dv Dll Dc i Dj: /21:45
Ds i Dg: 22:10
6/ MARIA REINA DE ESCOCIA (VOSE)
Dm: 21:45
6/ DRAGON BALL
Ds i Dg: 16:00
6/ LA GRAN AVENTURA DE LOS LUNNIS
Dg: 12:45

7/ LA LEGO PELICULA 2
Dv Dll a Dj: 17:50
Ds: 15:45/17:50
Dg: 12:15/15:45/17:50
7/ BOHEMIAN RHAPSODY
Dv a Dg Dll Dc i Dj: 19:55
7/ BOHEMIAN RHAPSODY (VOSE)
Dm: 19:55
7/ FELIZ DIA DE TU CUMPLEAÑOS
Dv a Dj: 22:40
Dg: 12:00/14:05/16:15

8/ UNA CUESTION DE GENERO 
Dv Dll Dc i Dj: 17:00/19:25/21:50
Ds: 16:15/18:45/21:50
Dg: 12:50/16:15/18:45/21:50
Dm: 17:00/21:50
8/ UNA CUESTION DE GENERO (VOSE)
Dm: 19:25

SALA AUDITORI

ALITA: ANGEL DE COMBATE
Dv:18:15
Ds: 18.45/21:00
Dg: 16:15
CREED II
Dv:20:30
Ds: 16:15
Dg: 18:30/21:00

SALA PETITA

GREEN BOOK
Dv: 18:15
Ds: 18.30/21:00
Dg: 16:15
LA FAVORITA
Dv: 20.40
Ds: 16:15
Dg: 18:45/21:00

MI QUERIDA COFRADIA  
Dg: 18:00
UN OCEANO ENTRE NOSOTROS  
Dg: 19:35
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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:

Troba les 7 diferències per Nacho Güimil

HORITZONTALS: 1. Que es pot preguntar sense interrogar, i es pot discutir sense cri-
dar / 2. Os del carp, d’aparença estranyament lunar. Escletxa a la gelera que rima amb iaia 
/ 3. Vocal del mig. Fòssil amb animal inclòs. Ble tot recargolat / 4. Al cor de la Martina. 
Tan corrompuda que ja li surten cucs / 5. Tot allò que cal per pescar. Tal com està no hi 
ha qui el vegi / 6. Elabora llimones al Carib. Pistatxos procedents de l’est. Rep i no protes-
ta / 7. Marcador de caramboles. Valentia per recórrer de Blanes fins a Colera / 8. Arbre 
fruiter de notòria presència pallaresa. Comparteixen pis amb Joans i Joseps / 9. Ocell 
cridat a elegir nou papa. Limiten molt / 10. Variant de la braça que aquí ha esdevingut un 
símbol. Extracció bucal de baixa profunditat / 11. La gota que vessa del got. Quan es gira 
manifesta tota sa liofòbia. I aquesta mostra la corona / 12. Camí per sortir fora exclama-
tivament. Provin d’alterar en Tintín / 13. Farcia de qualsevol manera tot un continent. 
Tu, això no és un mustèlid?

VERTICALS: 1. Hi entres malalt i en surts fet un fan de la quiromància. Destil·lació de 
badoc / 2. Primeres de les últimes. Equivoca les paraules. Escalant és fi / 3. Es passa la 
vida treballant per la digestió. Fer rams d’espigues / 4. Quan el punt és just la planta en 
dóna raó. Redueixo la mida de la serp verinosa. Mitja parella / 5. A en Henry Miller li va 
provocar un càncer. Referit al sòl generat per edafització / 6. L’altra mitja. Funest com la 
dansa de Verges. Avanç en formació d’uns quants cavallets d’escuma / 7. Tiro amunt. De-
funció molt freqüent als carrers de la ciutat / 8. Dissolució química comercialitzada per 
l’empresa del nitrogen. Teula oculta per l’alzinar / 9. Al centre del camp. Pel piano és com 
un cosí, tot i que es toca al contrari. Aquest sempre el tens / 10. Són baixetes i rodone-
tes, però com giravolten! Convoqui al centre de negocis / 11. Caduc i inestable, car va al 
revés del món. La meitat del cigonyal (mig transversal?) / 12. Vocalitzen debades. Deixo 
l’ordre desguitarrat i el personal esparverat.

passatemps
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El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona

Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39

www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

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

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

Pasta fullada de brandada de 
bacallà amb pebrots rostits

Elaboració:
Per a aquesta recepta podeu utilitzar 
bacallà salat és clar. Per dessalar heu 
de posar-lo en aigua freda durant al-
menys 24 hores, depenent del gruix 
de la peça, refrigerar i canviar l’aigua 
cada vuit hores més o menys.
Coem el bacallà en aigua bullint du-
rant cinc minuts. Escorrem, traiem 
la pell i les espines que pugui tenir i 
reservem. Donem un bull a la nata, 
guardem. Coem les patates amb una 

INGREDIENTS
Per 6 persones:

·Pasta fullada làmines 2
·Bacallà dessalat 300 g
·Dent d’all 3
·Pebrot vermell rostit 2
·Patata mitjana 2
·Julivert fresc picat, 2 cullerades
·Oli d’oliva verge extra
·Nata líquida250 ml
·Rovell d’ou 1
·Pebre negre mòlt
·Sal

mica de sal i les escorrem. Les posem 
en un bol per amanides i les aixafem 
amb una forquilla per fer una espècie 
de puré.

Afegim el bacallà esqueixat, les dents 
d’all trossejats, el julivert i una mica 
d’oli perquè agafi gust. Barregem tot 
bé i afegim la nata calenta i una mica 
de pebre. Remenem fins que ens que-
di una espècie de massa semi sòlida. 
Preescalfem el forn a 200 º a dalt i a 
baix.

Estenem una de les làmines de pas-
ta de full sobre una safata greixada, 
posem a sobre la brandada fins a un 
centímetre de la vora. Repartim tires 
de pebrot rostit, cobrim amb la sego-
na làmina de pasta de full i segellem 
les vores amb una mica d’aigua. Pin-
zellem la superfície amb el rovell d’ou 
batut i posem al forn durant uns 20 
minuts, fins que la pasta de full hagi 
pujat i estigui daurat. Podem prendre 
la pasta de full, tebi o fred.

gastronomia
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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 Concerts Hostalets de Pierola

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.

Els guanyadors es donaran a conèixer per mitjà de l’edició impresa de La Veu a finals de mes, podran 
recollir les entrades directament a cadascuna de les entitats que participen,  a excepció de Yelmo Cines 

i el cicle de concerts d’Hostalets, que s’han de passar a buscar per les oficines de La Veu.

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

www.igualadahc.com
93 804 42 57



Febrer
22: Margarida de Cortona; Elionor, reina d’Anglaterra.

23: Policarp; Marta d’Astorga. 
24: Modest; Sergi; Primitiva; Edilbert.

25: Cesari; Valeri .  
26: Nèstor; Alexandre; Porfiri.

27: Gabriel de la Dolorosa; Baldomer; Honorina,  
28: Rufí; Hilari  

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:

Antoni Elmeua Valls

Els teus estimats: fills,  Miquel, Carles, Mònica, Teresa; 
nets, Marc, Iman i demés familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts.
 La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat 

que tingué lloc el passat dissabte  dia 16 de febrer 
a l'arxiprestal basílica de Santa Maria d'Igualada.

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

Ha mort  cristianament  el passat  divendres  dia 15 de febrer  a l´edat de 93 anys.

Ramon Claramunt Padrós
"Fundador de l'empresa Amelior"

Recordem-lo

La seva esposa, Maria Glòria; fills, Josep Ramon i Gemma, Eduard i Anna, 
Esther i Joel; nets,  Gerard, Martí, Mariona; Mar, Jan; Isaac, Sira, Xavier; 

germana, Rosa Maria; cunyada Maria; i  demés familiars. L’acte de comiat 
tingué lloc el passat diumenge dia 17  a la parròquia de la Sagrada Família.

Els familiars volem expressar els més sincers agraïments  
per les mostres de condol rebudes.

Igualada, 22 febrer de 2019Funerària Anoia, S.L.

Morí cristianament el passat divendres dia 15 de febrer a l'edat de 88 anys.

Igualada, febrer del 2019

Enric Cortina Querolà
Que ens va deixar el 13 de febrer a l’edat de 78 anys

Els teus estimats: esposa, Montserrat; fills, 
Meri i Guille, Montse i Joan, i Carme; nets, 
Jana i Bru; germans, Camilo i Loli, i Ester; 
nebodes i nebots i demés familiars volem 

agrair les mostres de condol rebudes.

Divendres passat ens 
va deixar per sor-
presa Ramon Clara-

munt Padrós, fundador de 
l’empresa de gèneres de punt 
Amelior, nom amb que molts 
igualadins encara coneixen 
l’edifici municipal de l’Avin-
guda Barcelona on s’hi tro-
ben diferents serveis i enti-
tats i que havia estat la seu de 
l’Ajuntament durant el perío-
de de la seva remodelació.
Ramon Claramunt va ser un 
dels empresaris del sector 
que es va caracteritzar per la 
fabricació de productes de 
qualitat, amb un refinat gust 
pels detalls, sent un referent 
de la moda i del punt dels 

anys setanta del segle pas-
sat. També va ser regidor de 
l’Ajuntament d’Igualada en el 
període 1973-1979 on va ser 
tinent d’alcalde responsable 
de governació.
Va ser sempre una persona 
molt educada, amable, atenta 
i detallista, que s’havia fet a sí 
mateix i el seu caràcter el va 
fer molt volgut en els àmbits 
on es movia. Amic dels seus 
amics, va ser un emprenedor 
que sempre va estar atent i 
sol·lícit vers els demés. La 
seva esposa Gloria, fills, nets, 
demés família i amics van 
omplir l’església de la Sagra-
da Família en la missa del seu 
comiat. 

En la mort de Ramon 
Claramunt

Jaume Morera Gabarró. 
morí cristianament, el 
dia 12 de febrer, a l’edat 

de 87 anys. L’endemà va tenir 
lloc l’acte d’acomiadament 
espiritual, a l’església parro-
quial de la Sagrada Família, 
que presidí el rector de la 
mateixa, Mn.Xavier Bisbal.
Havíem anat a estudi junts, 
al col·legi dels Germans Ma-
ristes. Ara, ha marxat vers el 
firmament,on haurà trobat 
les estrelles i els astres del 
cinema, que en aquells anys 
d’escola, ell pretenia emular.
En acabar la cerimònia re-
ligiosa, els seus néts el re-

cordaren amb unes paraules 
emotives i plenes d’enyora-
ment.
Acompanyem en el seu dolor 
a la seva esposa, Teresa; els 
fills (algun d’ells havia vingut 
a casa acompanyant el Patge 
Faruk, a portar joguines als 
nostres néts) i a la resta de 
familiars seus.
Transcrivim el comiat:
“Avi, Ens recordem quan ens 
venies a buscar a l’escola, tots 
quatre pujàvem al cotxe i la 
iaia al davant. Seguidament 
agafàvem els teus sminth, 
que a cada nét li compraves 
el seu preferit i tot seguit cap 

a dinar.
Adoràvem les tardes que ens 
quedàvem berenant a casa, 
mirant els Teleubbies, amb 
tu al sofà, o bé fent Lego, o 
jugant a botiguetes.
I ara, que ja som més grans se-
guies estant al nostre costat, 
escoltant-nos, donant-nos 
consells i cuidant-nos.
No oblidarem mai les esto-
nes compartides i el teu re-
cord, sempre estarà amb no-
saltres.”
Reposi en pau!
Al cel ens poguem retrobar!

J.E.F.

En la mort de Jaume Morera
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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:

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

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 22: CASAS V.
Soledat, 119

DISSABTE  23: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIUMENGE 24: 

ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DILLUNS 25: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMARTS 26:  LA CREU
P. de la Creu, 7

DIMECRES 27: MR SINGLA
Pujadas, 47

DIJOUS 28:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H



Anna Batalla /  
Fotògrafa

Sóc  fotògrafa formada a l’IEFC, on em vaig especialitzar en fotografia documental. 
He exposat al Festival Mirades de Torroella de Montgrí, al VisaOFF de Perpinyà, 
amb l’exposició col·lectiva “6 vides” premiada amb la menció especial del jurat 
“VISA por l’image”, al Photogenic Festival a l’apartat “the very best of ”, a Foto 
Colectania (El Projector), a la Galeria Tigomigo (Sense límits) i a la Mostra de 
Creadors de Barcelona.. Actualment treballo com a fotògrafa freelance

AAvui divendres comença el FineArt i tu hi presentes 
el projecte “Diamba”. Què podrem veure?

Diamba és un projecte documental sobre el dia a dia 
d’una nena de 9 anys, que viu en un entorn diferent 

del que estem acostumats, enmig de la natura i envoltada d’ani-
mals i plantes que li han ensenyat a cuidar i respectar d’ençà que 
va néixer. I és exactament això el que vull mostrar, l’ambient mà-
gic i ancestral en què viu, on cuidar-te a tu i al teu entorn no és 
incompatible.

Què et va portar a fer aquest projecte?

Acabava de fer un reportatge documental d’un home gran i volia 
fer quelcom diferent. De seguida vaig pensar en la Diamba i el seu 
germà Roc. Els hi vaig comentar als seus pares. Tenia clar que el 
protagonista seria un infant, però quan vaig començar a disparar 
vaig tenir clar que seria la Diamba. 

Quin va ser el seu procés?

Vaig conviure un cap de setmana amb família i després i vaig tor-
nar un altre cap de setmana. Em van presentar els animals i em 
van ensenyar la casa. Vam fer excursions, vam jugar, vam veure 
una pel·lícula, vam cuinar i vam dormir tots junts. Va ser genial! 
Des de llavors hi he tornat altres cops i sempre marxo enamorada 
del Camadall i la seva gent, plena d’energia i amb el cor content.

Aquestes fotografies que podrem veure són en blanc i negre. És 
una tècnica que utilitzes  sovint o cada projecte demana una 
tècnica determinada?

Utilitzo el blanc i negre o el color depenent del projecte: En aquest 

cas volia que fos atemporal i m’anava molt bé utilitzar el blanc i ne-
gre. No és un blanc i negre pur, Cal Camadall, la llar de la Diamba, 
per mi és un món molt lluminós. Per això no volia utilitzar un alt 
contrast en les fotografies.

Actualment la fotografia és la teva professió. Sempre t’ha agra-
dat? Com van ser els teus inicis en aquest món?

M’hi dedico professionalment i sempre m’ha agradat. Tinc molt 
present que quan jo era petita vaig participar en algunes sessions 
com a model d’una estudiant de fotografia, l’Henar Velázquez. No 
era exactament fer de model el que m’agradava més, sinó tot el 
ritual que comportava preparar la sessió abans de disparar. Bus-
car la localització i preparar l’escenografia, vestir-nos, buscar la 
llum adequada., etc. i sobretot la màgia de veure que havia sortit 
després de revelar. No va ser fins molts anys després, quan vaig 
adonar-me que m’hi volia dedicar professionalment. Sempre he 
practicat la fotografia d’una manera amateur fins que vaig entrar a 
l’IEFC perquè volia formar-me professionalment com a fotògrafa 
i aquest fet em va canviar la vida. 

Quins altres projectes fotogràfics has dut a terme?

Treballo com a freelance per Nur Organic que és una marca de 
compreses, tampons, essències i copes menstruals ecològiques i 
biodegradables. I per Notebloc que és una marca de quaderns que 
gràcies a la seva quadrícula invertida i la seva app són digitalitza-
ves. Ho compagino amb projectes fotogràfics personals, tant de 
reportatge documental, com de fotografia d’autor, podeu trobar 
més informació a la meva web (www.annabatalla.com). També 
segueixo col·laborant com a fotògrafa voluntària a la protectora 
d’animals Apan Òdena.

La teva vida professional també inclou la fotografia comercial 
i d’interiorisme. S’ha de canviar el xip per fer aquest tipus de 
fotografia i no la fotografia com a art?

Personalment jo ho encaro de la mateixa manera. Són mons molt 
diferenciats però en realitat per mi la manera de treballar-los és 
molt semblant. Sóc molt exigent i autocrítica i m’agrada donar vol-
tes a la imatge fins a tenir la certesa que no es pot millorar. Cada 
vegada que començo una nova sessió provo de fer alguna cosa 
diferent i funciona. Quan faig els meus treballs més personals crec 
que és quan més pateixo, perquè vull fer arribar a l’espectador tot 
allò que jo veig i sento dins meu. 

Poder exposar en un esdeveniment com és el FineArt, a la teva 
ciutat, deu ser molt satisfactori oi?

Sí, per mi és molt important exposar a casa i estic molt conten-
ta de poder-ho fer. Des de les primeres edicions que segueixo el 
FineArt. He tingut la sort de poder exposar Diamba a l’antic celler 
i molí d’oli de vinyaters d’Igualada. És un edifici històric impres-
sionant, que habitualment està tancat al públic i és una llàstima 
perquè és magnific.

El 3 de març hi ha prevista una visita guiada a la teva exposició. 
Com es planteja l’activitat?

Doncs explicaré amb més profunditat el procés que vaig experi-
mentar en fer el projecte. Que vull mostrar amb aquest treball. O 
que diferencia la Diamba d’altres nenes de la seva edat. Ella hi serà 
present. I per mi això serà tot un repte. 

   

L’activitat judicial s’està tornant frenètica, no només per la mediàtica vista que es desenvolupa actualment en el Tribunal Suprem. Es veu 
que el conjunt de la magistratura “gestiona riscos importants” ja que un vehicle dels mossos ha de fer guàrdia dia i nit davant dels jutjats 
d’Igualada, al igual que passa en altres edificis judicials arreu de Catalunya. Sembla però que hi ha llocs “més segurs” on es pot fer la seva 
feina “amb la serenitat que cal” segons va dir un fiscal de l’Audiència. La justícia no para. Així el jutjat número 12 de Madrid tramita la 
querella de l’Asociación de Policía Municipal Uniformada i la fiscalia contra l’igualadí Joan Mangues i quatre persones més, entre elles 
una regidora de l’Ajuntament de Madrid, per un presumpte delicte d’injúries greus, per haver parlat de la mort d’un manter al barri ma-
drileny de Lavapiés.  O el que demana la fiscalia pel presumpte delicte de Teo Romero, que surt al País cada vegada hi ha eleccions. Tornen 
els temps on els jutjats s’han convertit amb  una amenaça de presó pels que “molesten”. Opinar torna a ser arriscar-se a rebre. I més si els 
que parlen tenen qui se’ls escolta.  

“Estic molt contenta de poder 
exposar al FineArt”

  Cristina Roma @crisroma67
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