
Plànol de la segona fase del Parc Central, entre l’Hospital i l’esplanada actual.

La Zona Franca torna a tenir 
interès en activar Can Morera
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Ampli consens dels set alcaldes de 
la Conca, sindicats i UEA respecte 
la futura zona industrial a Òdena

A finals d’any acabarà la planificació 
del polígon, en el qual intervindran 
privats, Incasòl i la Zona Franca

Dimecres obres 
portes la fira 
BSTIM 

2.000 persones, 
demà a la rua 
del Carnaval 
d’Igualada
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El Parc Central 
serà únic a la 
Catalunya Interior
L’Ajuntament d’Igualada ha presentat aquesta set-
mana el resultat de la iniciativa en la que han par-
ticipat nens i nenes de la ciutat per dibuixar com 
voldrien que fos la segona fase del Parc Central. 
Tindrà túnels, tobogans, un restaurant, un estany, 
aiguamolls i un ampli parc de jocs.
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Els set alcaldes de la Conca, amb els representants de la UEA, UGT, CC.OO i la Zona Franca, dimecres a l’Ajuntament.
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Festa de la 
Caldera de 
Montmaneu

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

20 calçots cuits: 7€ /
Salsa fresca (500g): 6,50€

Calçots cuits del 
camp a casa teva

         655 817 581

TERRA 
DE TAPÀS

APROFITA ELS DIES FANTÀSTICS

fins el 13 de març de 2019

Calaf  · 93 869 87 50 
Vilanova del Camí

 93 806 02 40

DESCOMPTES EXCEPCIONALS



L’EDITORIAL

Consens a la Conca
Aquesta setmana, els alcaldes de la Conca i 

els agents socioeconòmics han volgut fer 
costat al Consorci de la Zona Franca en 
relació al seu suport al polígon de Can 

Morera. Més enllà del clima preelectoral que viu el 
país, i de les vinculacions polítiques que poden exis-
tir en l’acte que va acollir l’Ajuntament d’Igualada, 
és important de destacar 
el consens que, darre-
rament, s’està veient en 
diferents activitats públi-
ques entre els consistoris 
que integren els set muni-
cipis de la Conca d’Òdena, 
celebrat ja clarament per 
institucions com la Unió 
Empresarial de l’Anoia o 
pels propis sindicats majo-
ritaris. 
Consens politicosocial que 
encara té més valor quan ens trobem a dos mesos d’unes 
eleccions generals i a tres de les municipals, i quan els 
set municipis estan governats per fins a tres partits po-
lítics diferents.
Malauradament, hi ha pocs episodis de consens a la 
Conca d’Òdena i a la comarca en general, si bé els an-

teriors no han conduït a cap èxit palpable: ens referim, 
bàsicament, a la lluita per l’aeroport corporatiu, i, tam-
bé, al propi polígon de Can Morera, ambdues situacions 
al llindar de la crisi econòmica que va iniciar-se al final 
de la passada dècada. 
Ara sembla que torna a agafar força la reactivació de 
la conversió en industrial de 370 hectàrees de sòl ru-

ral d’Òdena, en un mo-
ment en què no cal ser  
visionaris per veure 
que comencen a existir 
oportunitats en l’ho-
ritzó, i per les quals cal 
estar preparats. També 
sembla clara l’oposició 
d’un col·lectiu i, més 
darrerament, del sin-
dicat Unió de Pagesos. 
Convindria que tothom 
tingués damunt la taula 

totes les eines possibles per a estar convenientment in-
formats sobre el què, el qui i el com d’aquest projecte. 
Celebrem el consens institucional i d’una àmplia ma-
joria del sector socioeconòmic de la Conca d’Òdena. 
Aquest és el camí. Esperem que en aquesta ocasió 
s’arribi al final amb èxit. 

Consens político-social que 
encara té més valor quan ens 
trobem a dos mesos d’unes 
eleccions generals i a tres 

de les municipals.
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Felip VI, rei d’Espanya, va dir 
davant del Congrés Mundial del 
Dret que “no és admissible apel-
lar a una suposada democràcia 
per damunt del Dret, ja que sense 
el respecte a les lleis no existeix ni 
convivència ni democràcia, sinó 
inseguretat, arbitrarietat i, en de-
finitiva, fallida dels principis 
morals i cívics de la societat” i 
en la inauguració del MWC va 
repetir “Espanya és una demo-
cràcia plena”. Algú li hauria de 
recordar el ‘Refranero Español’ 
i un del proverbis més coneguts 
“digui’m el que presumeix i li 
diré el que no és”.

Jordi Sánchez, expresident de 
l’ANC, diputat al Parlament, i 

jutjat pel TS, va aprofitar la seva 
declaració per dir “estic d’acord 
que no hi ha democràcia sense 
llei, però no hi pot haver una llei 
que ofegui la democràcia i que no 
permeti una evolució dels drets 
dels ciutadans que, sempre i peri-
òdicament, les institucions públi-
ques estan subjectes a revisar. I el 
dret a l’autodeterminació forma 
part d’un dret polític reconegut 
en els tractats internacionals” 

Dolors Bassa, exconsellera de 
Treball, Afers Socials i Família, 
en la seva declaració al TS, da-
vant la insistència del fiscal so-
bre els efectes de la DUI li va 
etzibar “La prova que no en va 
tenir és que som aquí i la inde-
pendència no”.

Jordi Cuixart, president d’Òm-
nium Cultural, va dir en les seva 
declaració al TS “Òmnium sem-
pre ha treballat, treballa i treba-
llarà per crear els consens més 
amples en la defensa de la llen-
gua i cultura catalanes.”i també 
“el 20-S va ser una reacció espon-
tània a unes agressions de l’estat 
a persones i institucions a Cata-

lunya.”

Inés Arrimades, líder de Ciuta-
dans, no en va tenir prou a anar 
a Amer i va voler desplaçar-se a 
Waterloo amb la mateixa migrada 
comitiva, per una declaració on va 
dir  “la República no existeix i no 
és president de res, sinó un fugit 
de la justícia espanyola. La majo-
ria de catalans volen seguir sent 
espanyols i europeus”

Arcadi Espada, un dels fundadors 
de Ciutadans, amb el to fatxenda 
de sempre, va anar a un programa 
de Risto Mejide a la televisió per 
dir “que si algú deixa néixer a algú 
malalt, podent haver-ho evitat, 
aquest algú no només s’hauria de 
sotmetre que el malalt el denun-
ciï per crims, sinó que ha de ser 
la mateixa societat qui ho faci. 
Em sembla una immoralitat i una 
aberració tirar endavant una vida 
quan un servei públic ha avisat 
de que serà un nen malalt i amb 
gravíssimes deficiències que supo-
saran per la societat un cost que 
es podria haver evitat. Per això 
aquest càrrega l’ha d’assumir qui 
ha pres aquesta decisió.”

La dona 
imprevisible
Surt de casa vestida de grana, lila o 
ocre, o bé tota negra com una es-
cultura impossible feta d’obsidiana. 
Empolainada i regada de fragàncies 
embriagadores, és com una flor que 
esclata amb el dia i s’amaga en la nit. 
Pot portar barret, una cua llarga o el 
cabell al vent. Trepitja fort com si anés 
a menjar-se el món. Ella és la dona 
imprevisible. Té la capacitat de passar 
desapercebuda tot fent-se veure. És 
com una tigressa enmig d’un safari ple 
de caçadors armats amb rifles de plàs-
tic. Res se li escapa, però sembla que 
res li importi. Quan riu és generosa 
com la terra, quan camina és lleugera 
com l’aire, quan mira encén el cor com 
el foc i quan està trista és dissol com 
l’aigua. Tant se val. Libre te quiero, libre 
te quiero. No va néixer per viure en gà-
bies d’or tot i que no sap passar sense 
la plata ni es conforma amb el bron-
ze. La seva feminitat flueix, com el riu 
d’Heràclit, a través dels segles, mal que 
li peses a Simone de Beauvoir. 

Li han cantat els poetes i l’han enyo-
rada amb nostàlgia els mariners d’ai-
gua dolça i salada. Podria passejar mig 
nua per la platja amb elegància, com 
si fos una passarel·la de moda, lliscant 
com un encanteri. Ha estat cortesana 
a Versalles i sacerdotessa a Babilònia, 
musa a París i esposa de Crist a Judea. 
És l’etern femení, que tot ho inspira, 
del qual tot surt i on tot retorna. Els 
antics la van conèixer com Lilit, Ixtar o 
Astarté. Els grecs l’anomenaren Afro-
dita i els romans li digueren Venus. 
És a voltes l’estel del matí o l’estrella 
vespertina, lluminària de les albades i 
les nits amoroses, en les quals una ca-
lor humida llisca pels cossos i la pell 
transpira mentre la natura conspira. 
Ulisses restà als seus braços i li digué 
Circe a cau d’orella. Tesseu la conegué 
com Ariadna tot i abandonar-la a Na-
xos on la recollí Dionís, el déu embriac 
i lúcid per sa follia. També va ser ella 
qui va guiar Dant vers els inferns on va 
il·luminar-se fins a fer-se immortal. És 
la dona imprevisible i inabastable. Ca-
marón li cantava a ella quan evocava 
Samara, reina de la moreria, en baixar 
a la font a buscar aigua. Rosa María, 
Rosa María si tú me quisieras que feliz 
sería, cuanto más lejos está el santo más 
grande es la devoción... L’etern femení 
ens impulsa cap allò elevat. 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

BERNAT ROCA
@crossroads1815

És l’etern femení, que tot ho 
inspira, del qual tot surt i 

on tot retorna. 



Representants d’Unió de Pagesos de 
l´Anoia, juntament amb els d’Agri-
cultura a la comarca i a la Catalu-
nya Central, ens vam reunir fa poc 

amb el responsable de la modificació del Pla 
director urbanístic de la Conca Òdena, Josep 
Armengol, subdirector general d’Acció Terri-
torial i de l’Hàbitat Urbà. L’objectiu de la tro-
bada era, d’una banda, conèixer de primera 
mà l’estat del projecte, 
l’abast i la tramitació; 
i de l’altra, exposar el 
posicionament del sin-
dicat respecte d’aquest 
projecte.  
L’argumentari bàsic 
defensat per Unió de 
Pagesos se sustenta en 
bona part en el que fa 
seu el mateix Departa-
ment, si més no sobre 
el paper: el creixement 
continu de trames ur-
banes existents, donar 
continuïtat a les tra-
mes existents i no cre-
ar nous nuclis i aprofi-
tar les infraestructures 
existents. Si ens fixem 
aquests objectius, el 
Polígon de Can More-
ra no tindria raó de ser, ja que no deixa de 
ser un bolet planificat (per utilitzar alguna 
paraula) enmig d’una zona on no hi ha con-
tinuïtat de trama urbana ni d’industrial, on 
no hi ha cap servei que actualment pugui fa-
cilitar la implantació del macropolígon que 
es pretén fer (llum, aigua, comunicació...) i 
que no aprofita infraestructures existents.

D’altra banda, i fent memòria, no es justifi-
ca cap dels arguments previst en el mateix 
pla director per poder-lo tirar endavant; el 
pla justificava aquesta ocupació urbanística 
amb l’arribada de l’Eix Transversal Ferrovi-
ari i amb un fort increment de la població, 
i cap d’aquestes circumstàncies es preveu 
que es compleixin a mig termini. En aquest 
punt cal recordar que a la nostra comarca ja 

tenim actualment sòl industrial lliure (unes 
200 hectàrees), i polígons completament 
buits (com els Plans de la Tossa). Per tant, 
l’argument de la falta de sòl industrial es una 
fal·làcia en si mateix.
També es prou interessant fer un repàs de 
memòria històrica: la zona que es pretén 
hipotecar, Can Morera, no deixa de ser per 

l’interès especulatiu. Al nostre parer, la pla-
nificació que es fa des de l’Administració 
hauria de quedar per sobre de tots aquests 
interessos i fer una aposta decidida per la 
planificació amb majúscules.
Unió de Pagesos vol recordar que es parla de 
Can Morera i de l’espai rural com si en aquest 
espai no hi hagués res, com si fos terra erma, 
com si no hi haguessin més de 70 famílies 

que actualment hi viuen. De 
fet, la sola aprovació del do-
cument farà que les famílies 
i les empreses agropecuàri-
es que estan instal·lades en 
aquest entorn, vertebrant el 
territori, i que ens oferei-
xen productes propers i de 
qualitat, entrin en una etapa 
d’incertesa i recessió; es des-
truirà teixit productiu pri-
mari i ocupació.
No tot s’hi val a qualsevol 
preu, necessitem una bona 
planificació que permeti que 
la conca entri en una dinà-
mica de progrés per a tots, 
no pas d´especulació.
De ben segur, aprofitant que 
s’apropen les eleccions, al-
guns alcaldes amb aires de 
grandesa aprofitaran per 

anunciar-nos l’arribada de grans empreses, 
com ja van fer anys enrere amb la Nissan, 
el Consorci de la Zona Franca i una multi-
nacional fabricant de motors elèctrics. Cap 
d’aquestes ha estat, i creiem que cap fos mai 
possible, realitat.
Està en mans del municipi evitar que ens 
destrossin el territori!.  
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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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COMISSIÓ PERMANENT COMARCAL 
DE L’ANOIA D’UNIÓ DE PAGESOS Contra el polígon de Can Morera

 A tres mesos de les eleccions municipals, ja tens 
decidit a qui votaràs?

 Sí 88,7%  No,11,3%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin 
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI 
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no 
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades 
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.del lector

EL CEMENTIRI NOU

El Cementiri Nou d’Igualada es troba entre els 50 millors edificis 
del segle XX, d’una llista elaborada per projectistes de gran renom 
a nivell mundial.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

OBRES I EL CAMÍ DE 
SANT JAUME
Enric Soteras Beltran

S’estan veien moltes obres d’última hora 
a la ciutat (seran les eleccions?), però 
no he vist cap proposta per millorar el 
tram del Camí de San Jaume que va des 
d’Igualada a Jorba i que passa des del 
Convent de les Monges per la carretera 
i per dues rotondes.
És molt perillós! i ningú hi diu res.
Haurem d’esperar que hi tinguem algun 

accident per fer quelcom diferent?

GRÀCIES, GRÀCIES, 
GRÀCIES
Montserrat Domènec Morros i 
filles

Aquest escrit és per donar les gràcies 
a tot el personal sanitari que ha atès al 
meu marit durant la seva malaltia. 
Des del moment que se li va diagnos-
ticar el mieloma a l’Enric, el que hem 
rebut per part del conjunt de professi-

onals de l’Hospital d’Igualada ha sigut 
suport, ajuda, comprensió i sobretot 
professionalitat.
El meu marit va estar molt malament, i 
en tot moment van fer, que dins la gra-
vetat se sentís ben cuidat i estimat. La 
professionalitat del personal sanitari té 
un valor afegit: tendresa, empatia, cari-
nyo i humanitat. 
Ha estat un any i mig molt dur que, de 
segur, que sense tots ells ni jo ni la meva 
família no haguéssim pogut portar amb 
l’enteresa, força, confiança i esperança 
amb què ho vam fer.

Jo i les meves filles no ens cansarem de 
dir que ens sentim molt afortunades de 
la Sanitat Pública  que tenim.
Eternament agraïdes a: La Dra. Ramón 
i totes les persones que formen part de 
l’equip del departament  d’Oncologia i 
Hospital de Dia de l’Hospital d’Igua-
lada. La Dra. Carmina Bascompte i la 
Infermera Neus Riera. L’equip de Ser-
vei de PADES. Totes les infermeres, 
auxiliar d’infermeres, zeladors, docto-
res, doctors i personal d’Urgències de 
l’Hospital d’Igualada.
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JOSEP M. CARRERAS

Orgull i ràbia

Estic orgullós per com els 
nostres polítics empreso-
nats estan portant la seva 
defensa: amb tota la dig-

nitat i serenitat, sense renunciar a 
res. Fins ara han demostrat en les 
seves intervencions tenir una sol-

vència molt superior a la dels fiscals i acusadors. 
No en va molts d’ells havien expressat les seves ga-
nes de poder-se explicar després d’un any de silen-
ci. Peça a peça van desmuntant el castell de cartes 
en què la fiscalia havia convertit les acusacions. 
Saben perfectament el terreny que trepitgen.  A 
vegades venen ganes d’aplaudir, perquè les argu-
mentacions són tan diàfanes que semblen irrefu-
tables.
En canvi, sovint fa la impressió que els acusadors 
no s’han preparat prou. Són freqüents les inter-
pretacions errònies, confusions de noms, fets i 
aportació de documents sense validesa. Aquest 
fet no deixa de ser preocupant. Digueu-me mal 
pensat, però veig la possibilitat que aquests errors 
–a vegades ridículs- i l’aparent manca de prepa-

ració de les preguntes siguin perquè saben que la 
sentència serà condemnatòria i, per tant, no cal 
escarrassar-se massa en demostrar la culpabilitat 
dels encausats.
En relació al fons, fixeu-vos que fins ara no s’han 
mencionat per a res la rebel·lió i la sedició, els 
delictes que podrien comportar unes penes més 
greus. S’ha parlat només de malversació –negada 
repetidament per tots els acusats- i d’una possible 
incitació a la violència. Però fins ara –escric això 
el dimecres- l’única violència que s’ha demostrat 
ha sigut la de la policia.
Així les coses, si no es capgira la situació no sé amb 
quins arguments es podrà justificar i mantenir un 
empresonament preventiu que ha durat més d’un 
any. Només la rebel·lió i la sedició comporten una 
privació de llibertat tan greu. Però en tots dos ca-
sos s’hauria hagut de produir una sublevació con-
tra les institucions de l’estat. En canvi, la trajectò-
ria i les declaracions dels encausats han fet palès el 
seu pacifisme militant. Tots ells han condemnat la 
violència en qualsevol de les seves formes.
Tot plegat posa en evidència que es tracta d’un 

judici polític, que sota una aparença de justícia, 
en realitat posa en qüestió la democràcia. D’altra 
banda, és un judici que posarà de manifest la sol-
vència (insolvència més aviat) de la justícia espa-
nyola, amb unes acusacions que són fruit d’una 
tergiversació de la realitat i de la fabulació d’un 
instructor que veia fantasmes on només hi havia 
fum i atribuïa delictes a actes que encara no s’ha-
vien comès. Espero que en el futur es posi la in-
terlocutòria del jutge Llarena com un exemple de 
mala praxis que mai s’ha de seguir.
Fins ara hem gaudit de la fortalesa de les defen-
ses, però encara som lluny de poder cantar vic-
tòria. Com que es tracta d’un judici polític, se-
gurament es buscarà que els testimonis decantin 
la balança cap al cantó de la culpabilitat. Es vol 
un escarment de l’independentisme i per això cal 
trobar motius de culpa encara que, com en aquest 
cas, no es pugui demostrar. Vivim una muntanya 
russa d’orgull i ràbia, amb l’esperança que al final 
triomfarà la veritat, com no pot ser d’altra mane-
ra en un país que –almenys formalment- es diu 
democràtic. 
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Connectem amb les persones

La Diputació de Barcelona ofereix serveis bàsics d'atenció social per 
assegurar que tothom pugui viure a casa seva en condicions d'autonomia, 
benestar i seguretat.

Connectem la població 
amb l’atenció a les persones

molt més del que t’imagines

www.diba.cat /connectem
Descobreix-ho a:
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Anunci faldó Connectem Teleassistencia 250x90,25 mm, Veu Anoia.pdf   1   28/1/19   13:14

La Diputació de 
Barcelona fomen-
ta polítiques so-
cials orientades a 

la cohesió i la reducció de 
les desigualtats, i treba-
lla perquè tothom pugui 
viure en condicions d’au-
tonomia, benestar i segu-
retat.

En aquest marc, ha des-
plegat el pla de xoc con-
tra la pobresa, dotat amb 
15MEUR anuals, que in-
clou el programa Audi-
tories i intervenció als 
habitatges en situació de 
pobresa energètica, amb 
l’objectiu de reduir les des-
peses d’electricitat, aigua o 
gas. Es realitzen unes 1.200 
auditories anuals.

També ofereix el Ser-
vei d’Intermediació en 
Deutes de l’Habitatge 
(SIDH), amb més de 40 
punts d’atenció a les co-
marques barcelonines que 
donen servei a 305 mu-
nicipis i que fins ara han 
atès unes 5.500 famílies 
amb problemes de sobre-
endeutament hipotecari o 
de lloguer.

En una altra línia de su-
port als municipis, la 
corporació ajuda a en-
fortir els serveis socials 
d’atenció domiciliària i, 
en concret, el Servei Lo-
cal de Teleassistència i els 
arranjaments d’habitatges 
per afavorir l’autonomia 
personal, la seguretat i 
l’accessibilitat al domicili.

El Programa d’arranja-
ment d’habitatges inclou 
reformes als habitatges de 
les persones grans més vul-
nerables. Actualment, 177 
ajuntaments participen al 
programa, que fan entre 
1.500 i 2.000 arranjaments 
per any.

El Servei Residencial d’Es-
tades Temporals i Respir, 
situat al Recinte Mundet de 
Barcelona, és un programa 
d›atenció residencial tem-
poral per a persones amb 
un determinat grau de de-
pendència per raons d›edat 
o discapacitat intel·lectual. 
Aquest servei ofereix 182 
places per a gent gran amb 
dependència, 32 per a per-
sones amb discapacitat in-
tel·lectual i 36 per a urgèn-
cies a la vellesa.

La Diputació de 
Barcelona dona suport 

als ajuntaments per 
millorar els serveis 

d’atenció a les persones.

Així mateix, la corporació 
ofereix suport a tots els mu-
nicipis en la defensa dels 
drets dels consumidors, 
tant els que tenen oficina de 
consum (77 oficines munici-
pals i 7 de comarcals), com 
als 224 que no en tenen, a 
través de les Unitats Mòbils 
d’Informació al Consumi-
dor(UMIC). Aquestes ofi-
cines donen consells sobre 
com estalviar en les factures 
d’aigua, gas o electricitat, i 
atenen consultes relaciona-
des amb les clàusules abu-
sives en contractes hipote-
caris, telecomunicacions i 
empreses de telefonia mòbil. 
La Diputació de Barcelona 
també treballa per garantir 
l’atenció a la infància i ado-
lescència en risc, fent pre-
venció de les drogodepen-
dències i millorant l’atenció 
especialitzada a adolescents 
i joves.
Accions, totes elles, que po-
sen en valor la diversitat, 
promouen la convivència i 
defensen els drets civils. Per-
què la Diputació de Barcelo-
na connecta amb les perso-
nes més del que t’imagines!

Més de 85.000 persones 
usuàries del Servei Local 
de Teleassistència
El Servei Local de Teleassistència de la Diputació 
de Barcelona es presta, actualment, a més de 
85.000 persones usuàries en col·laboració amb 
els ajuntaments de la demarcació (excepte la 
ciutat de Barcelona). La previsió és que a l’any 
2020 s’arribi a 100.000 persones.



La proximitat del carnes-
toltes obre un període 
festiu que no sempre 
està vinculat a la festa i la 

disbauxa i que l’única proximitat 
que té amb els carnavals, és que 
la majoria de festes té orígens an-

cestrals. És precisament el caràcter antic i tradicio-
nal, el que aporta un plus de prestigi i autenticitat 
a algunes festes. Ho vam veure amb els Reis –tant 
d’Igualada com del conjunt de Catalunya- i amb els 
Tres Tombs d’Igualada que s’acosta a la fita de les 
dues centes festes ininterrompudes.
Ara arriba una altra festa que, vinculada al carnes-
toltes i a la proximitat de la Quaresma, aporta una 
de les senyes d’identitat més específicament catala-
nes: la solidaritat.
Parlo per suposat de la Festa de la Caldera de Mont-
maneu. La festa –segons em varen dir- reprodueix 
el costum –perdut en la immensa majoria de po-
bles de Catalunya- d’oferir un àpat calent els pobres 
un dia a l’any.
Montmaneu, que de sempre ha estat un lloc d’aco-
llida als viatgers, va fer d’aquesta celebració ances-
tral, un dels signes d’identitat de la població.
La festa de la Caldera ha sobreviscut amb diversos 
graus de potència i participació per damunt de to-
tes les vicissituds històriques de Catalunya i va ser 
amb la recuperació dels ajuntaments democràtics, 
que la festa va anar creixent en participació i con-
solidant-se dins del calendari festiu de l’Anoia i la 
Segarra.

La festa va ser potenciada per l’ajuntament de 
Montmaneu en època d’Enric Admetller, tasca que 
continua l’actual consistori que presideix Àngel 
Farré i Carulla, amb bon pols, bones perspectives 
de futur i, pel que veiem, amb molta participació 
popular.
La Festa de la Caldera, amb diversos noms, és pre-
sent en tan sols una dotzena de municipis catalans 
on era costum aquesta mena de jornades solidàri-
es amb els més desafavorits. Avui que per viure no 
n’hi ha prou amb un plat de caldo calent, la cele-
bració ha adquirit un caràcter merament festiu i 
de contacte entre veïns. En el cas de Montmaneu 
ens ofereix la possibilitat de gaudir d’un paisatge 
autènticament rural i un traçat urbà que ha sabut 
conservar les cases de pedra, els carrers estrets i la 
proximitat entre veïns.
Catalunya –i Montmaneu n’és un exemple- és un 
país solidari, malgrat que els adversaris ens acusen 
de supremacistes o fins i tot violents. Nosaltres els 
catalans, sabem reunir-nos al voltant de les calde-
res per cuinar una saborosa i contundent escudella 
i regalar-la als visitants, sense preguntar ni la seva 
procedència, ni el seu credo, ni la seva ideologia.
Al voltant d’un bon foc i un plat calent, les persones 
ens mostrem com som. Encara que Ebre enllà ens 
vulguin desconèixer, els catalans sabem ser diver-
tits i solidaris. Montmaneu n’és una mostra. 

Catalunya –i Montmaneu n’és un 
exemple- es un país solidari, malgrat 

que els adversaris ens acusen de 
supremacistes o fins hi tot violents

JAUME FERRER I PIÑOL
Escriptor

La Caldera Les 22 sarsueles
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A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

En morir fa poques setma-
nes Rosa Mosella i Oriol, es 
va remoure, com passa en 
aquests casos, el bagul del 

records. Perquè la Rosa era la tiple lí-
rica destacada, i perquè queda poca 
gent viva de la que intervingué en les 
sarsueles de l’Elenc Artístic Mont-

serrat, el grup del Catòlic. Entre aquests pocs, hi resta 
i que sigui per a molts anys, Jaume Parés i Brunet, el 
tenor igualadí que simultaniejava la seva presència 
-sense demèrit, ans al contrari- amb cantants profes-
sionals forans. És història pura, que ressuscitem avui 
amb una selecció de rodolins, ja escrits, recitats i pu-
blicats fa 30 anys. El 21 de maig de 1989 es va presen-
tar a la Sala Anoia del carrer Sant Ferran un espectacle 
irrepetible en una de les sobretaules més llargues, més 
entranyables i divertides. S’hi van reunir el màxim 
dels sobrevivents, no sols de les sarsueles sinó dels 
“Pastorets”, de les “Melodías”, i del teatre convencional 
(112 obres en només aquest darrer apartat). El guió 
era “Catòlic, Elenc i rodolí! / (Espectacle ben iguala-
dí)”, i el vam escriure entre l’Antoni Canals Enrich i 
qui signa. La sala es va omplir de llagrimetes i rialles, 
i es va traduir després en un llibre (exhaurit, però que 
es pot consultar a la Biblioteca). Oferim ara la llista 
de sarsueles, amb rodolins distesos acceptats llavors 
amb complicitat complaguda pels assistents. En Josep 
Montaner i Torres tocà al piano uns compassos de la 
partitura de cadascun dels títols.
1.- La primera va ser… vostè ho encerta! / Sí, amics: 
La alegría de la huerta. /  2.- La rosa del azafrán:  
oh!, bella flor delicada, / com l’amor del sembrador 
per l’estimada…  / 3.- Los gavilanes. Amb quanta 
emoció / picàvem de mans: torneu a aixecar teló! /  4.- 
Luisa Fernanda, que amb gran cautela / subjuga els 
pretendents sota l’ombrel·la. /  5.- Una altra: La del 
manojo de rosas, / que ens portà l’emoció de tantes 
coses. / 6.- La placidesa de Molinos de viento. / Amor 
era de tinent. No de “sargento”. /  7.- Bohemios, ambi-
ent de grans artistes, / glòries, decepcions i cares tris-
tes. /  8.- Los de Aragón  no volien perdonar, / però, 
caram! i en sabien de cantar! / 9.- Gigantes y cabezu-
dos.  Repatriats / que tornen a la terra il·lusionats. / 

10.- El misteri d’aquella Reina mora / que en hores de 
tristesa també plora. / 11.- Me llaman la presumida. 
Ho era tant /  que posava un neguit al seu voltant. / 
12.- La canción del olvido. Amor medieval, / nobleza 
i alcúrnia de signo real. / 13.- Estimant el capità volia 
ser capitana, / però el pare no ho volgué. Era La Alsa-
ciana. / 14.- La tabernera del puerto. Mar encrespat, 
/ amor i contraban, tot barrejat. / 15.- Don Manolito. 
Casticisme de Madrid, / de bons aires i elegància re-
vestit. / 16.- Amb aquella Cançó d’amor i de guerra / 
s’enaltien les virtuts de nostra terra. / 17.- Heu recor-
dat també La montería. / Lladrucs de llebrers i corns 
de caceria. / 18.- El cantar del arriero. Molt altaner, 
/ li agradaven les dones i el diner. / 19.- El conde de 
Luxemburgo. Gran tendresa. / Ell volia l’amor d’una 
princesa. / 20.- Los claveles. Flor vermella sobre el pit 
/ i el vaivé ondulant del seu vestit. / 21.- La Dolorosa. 
L’esperança no és perduda. / Un bon frare se’n compa-
deix i l’ajuda. / 22.- S’acaba amb La del soto del parral. 
/ Fou la darrera sarsuela. Punt final.
En record i particular homenatge a la tiple desapare-
guda, acabarem amb uns rodolins dedicats a ella en 
l’acte de la Sala Anoia: <<Catòlic endavant!  Desplega 
veles! / Ha arribat el temps de les sarsueles! / Hem de 
descobrir-nos, amb passió, senyors: /  Rosa Mosella! 
La tiple. Un pom de flors! / Rosa es diu de nom. De 
cognom Mosella. / S’hauria, però, d’haver dit Rosella 
/ perquè el nom fos més florit: / Rosa Rosella, nom 
arrodonit! / La Rosa, durant uns anys (allò era massa), 
/ a l’antic Catòlic, al carrer, a la plaça, / no era només 
una bonica Rosa. Una. / Bonica si voleu, però només 
una. / Era tot un “manojo” que en el braç et poses. / 
Era, diguem-ho ben alt, “la del manojo de rosas”, / “los 
claveles”, “rosa del azafrán, “flor del Vallespir!” / Què 
dic una Rosa!. Què dic un “manojo”. Era un jardí! / I 
una mica presumidota també. I ella ho sabia / que “la 
llamaban la presumida”. Tot el dia!>>.

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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setmilionsimig.gencat.cat

L’Agència Tributària 
de Catalunya recupera 
en tres anys 557 milions 
d’euros que es pretenien 
evadir fiscalment, xifra 
quatre vegades més 
elevada que el seu cost 
de funcionament. 
#Setmilionsimig 

Font: Agència Tributària de Catalunya, març 2018.
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Pere Navarro, durant l’acte, dimecres en el Saló de Sessions de l’Ajuntament.

En un dels darrers actes 
com a delegat de la 

Zona Franca, l’exlíder 
del PSC Pere Navarro 
dona “tot el suport” al 
polígon de Can Morera

Quinze anys després, el Consorci de la Zona Franca 
torna a tenir interès en el polígon de Can Morera
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E ls set alcaldes de la 
Conca d’Òdena, els 
representants de sin-

dicats i patronal, i el delegat 
del Consorci de la Zona Fran-
ca, Pere Navarro, s’han trobat 
aquest dimecres a Igualada 
per a “refermar la clara apos-
ta per la indústria a la Conca 
d’Òdena”, i més explícitament, 
per al polígon industrial de 
Can Morera. 
L’alcalde d’Igualada Marc Cas-
tells ha explicat que “estem 
en una situació immillorable 
i aquest tren no el deixarem 
passar, sabem que hi ha veus 
que discrepen i estem dispo-
sats a debatre el que calgui, 
però podem fer un polígon 
industrial sostenible i capaci-
tat per oferir llocs de treball de 
qualitat”. Castells va assegurar 
que “hi ha moltes ofertes de 
grans empreses que necessiten 
grans àrees de superfície on 
instal·lar-se, i podem donar-hi 
resposta”. 
Per la seva banda, l’exalcalde 
de Terrassa i anterior líder del 
PSC, Pere Navarro, afirma-
va que “aquest és un projecte 
molt important i un dels grans 
objectius nostres és teixir ali-
ances. Volem donar a aquest 
territori una gran oportuni-
tat”. Es dona el cas que aquest 
és un dels darrers actes de Na-
varro com a delegat de la Zona 
Franca, doncs aquest és un 
càrrec nombrat pel govern de 
l’Estat, que és actualment en  
funcions cara a les eleccions 
del 28 d’abril. 

Igualada

Francesc Rica (UGT) deia di-
mecres que “aquest polígon 
podrà ajudar a augmentar el 
PIB de l’Anoia, que seria molt 
important. Cal que treballem 
plegats en la mateixa direcció, 
espero que aquesta ocasió si-
gui la definitiva”. En la matei-
xa línia, Josep Maria Romero 
(CCOO) afegia que “ara és el 
moment de materialitzar el 
Pacte Nacional per la Indús-
tria. Ens preocupa molt la pre-
carietat dels llocs de treball”.
Finalment, Joan Domènech, 
president de la UEA, afirma-
va que “aquest polígon és una 
bona forma d’impulsar l’eco-
nomia de la comarca. Amb 
aquest acte estem demostrant 
el  consens per l’aposta clara 
per la indústria”. 
Tot i això, per les xarxes soci-
als algunes veus contràries a 
Can Morera ja han fet sentir 
la seva veu, posant en dubte 
aquesta imatge de consens.

La mateixa foto, 14 anys 
després
Curiosament, la foto d’alcal-
des, agents socioeconòmics 
i representants de la Zona 
Franca no és la primera. Fa 14 
anys, el 2005, ja es va fer una 
foto idèntica amb el llavors al-

calde Jordi Aymamí, el llavors 
delegat de la Zona Franca Ma-
nel Royes, i el president de la 
UEA, Ramon Felip, amb alcal-
des de la Conca d’Òdena. 
Per a Marc Castells, en recor-
dar-li aquest periodista aque-
lla foto i per quines raons ara 
els ciutadans poden tenir més 
i millors garanties d’èxit que 
14 anys enrere, l’alcalde afir-
mava que “en aquesta ocasió 
hi ha una gran font de treball 
de tots els alcaldes. Des de les 
diferències ideològiques, es-
tem tots units i remem en la 
mateixa direcció. Quanta més 

diversitat hi ha, més junts es-
tem. No ens equivocarem”, 
deia Castells.

El Pla Director, a punt 
a finals d’any
El Pla Director dels Polígons 
de la Conca d’Òdena estarà 
a punt a finals d’any. A partir 
de llavors podria començar a 
construir-se el polígon, per 
fases. 

Ja el 2005, alcaldes 
de la Conca, la Zona 

Franca i agents socioe-
conòmics es van fer una 
foto quasi idèntica. Per 
Marc Castells la situa-

ció ara “és diferen” i 
“no ens equivocarem”

L’Institut Català del Sòl (In-
casòl) de la Generalitat va 
adquirir 80 hectàrees de Can 
Morera, mentre que el Con-
sorci de la Zona Franca en té 
moltes més, però com a opció 
de compra sobre els que són 
propietat de l’empresari Josep 
Singla. No es coneix que, en 
els darrers 15 anys, hagi com-
prat ni un sol metre quadrat 
de terreny. També intervenen 
terrenys privats, als quals cal-
dria expropiar els terrenys 
afectats si no els volen vendre. 
L’alcalde Castells ja va explicar 
dimecres que possiblement es 
crearà una Junta de Compen-
sació a tals efectes. Recordem 
que el polígon d’activitat eco-
nòmica de Can Morera, cons-
ta de 370 hectàrees.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Clàusules abusives hipotecaries 

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

Es precisa col·laborador advocat o economista.
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Premsa Comarcal

El Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalu-
nya aposta per reforçar el 
paper fonamental de l’aten-
ció primària d’orientació 
comunitària, a l’entorn de 
la qual vol estructurar el 
sistema públic de salut. Per 
aquest motiu, a més d’altres 
mesures a mitjà i llarg ter-
mini, s’estan implementant 
accions immediates que se 
centren en la millora de les 
condicions laborals dels pro-
fessionals –la peça clau del 
sistema–, ja que impactaran 
en positiu en la seva quali-
tat de vida i en la qualitat 
de l’atenció de salut que 
presten.

Així, s’ha començat per 
millorar la càrrega de tre-
ball dels professionals. In-
icialment es tractava d’un 
acord que afectava els pro-
fessionals vinculats a l’Ins-
titut Català de la Salut (ICS), 
però ara ja s’està treballant 
per fer-ho extensible a tot 
el personal de les entitats 
d’atenció primària concer-
tada. En aquest sentit, per 
adequar aquesta càrrega de 
treball, s’ha previst la con-
tractació de 250 nous metges 
i metgesses de família. 

D’altra banda, el Govern 
també ha aprovat –a finals 
de gener– millores salarials 
per al personal assistencial 
de l’ACUT (atenció continu-
ada i urgent de base territo-
rial) i de l’ASSIR (atenció a 
la salut sexual i reproduc-
tiva) de l’ICS. S’harmonit-
za així el salari d’aquests 
facultatius al dels professi-
onals de la mateixa catego-
ria que presten serveis als 
equips d’atenció primària. 
Concretament, l’acord de 
Govern estableix per al per-
sonal facultatiu especialista 
dels programes específics 
de l’ACUT i de l’ASSIR un 
complement d’atenció pri-
mària anual de 15.410,75 
euros, i per al personal di-
plomat sanitari del progra-
ma específic de l’ACUT, un 
complement específic anual 
de 8.617,48 euros. Un altre 
acord de govern també ha 
permès que, des d’aquest 
any, ja es puguin contractar 
els metges extracomunitaris 

Salut aposta per l’atenció primària 
amb millores per als professionals

formats aquí, que suposen 
un 35% del total. 

A més, s’està portant a 
terme la millora de la con-
ciliació i flexibilització ho-
rària dels professionals de 
l’atenció primària, l’elecció 
participada de les direcci-
ons dels equips d’atenció 
primària així com la seva 
avaluació periòdica.

MÉS PROTAGONISME DE LA 
PROFESSIÓ INFERMERA

Igualment, el Departa-
ment de Salut està impul-
sant objectius a mitjà termi-
ni que permetran avançar 
per a la implementació del 
nou model d’atenció pri-
mària. Aquests objectius 
són, per exemple, l’impuls 
de la gestió infermera de 
la demanda, que potencia 
el paper de les infermeres 
i els infermers en la cura 
de les persones. Es basa en 
l’evidència científica que 
aquells sistemes de salut 
que han sabut articular-se 
des de la professió inferme-
ra han millorat l’estat de sa-
lut de la població.

UN NOU MODEL D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA SOSTENIBLE PER AL 
FUTUR 

A llarg termini, i amb 
l’objectiu de millorar el mo-
del d’atenció primària des 
de les necessitats assistenci-
als actuals, s’està treballant 
en l’Estratègia Nacional 
d’Atenció Primària i Salut 
Comunitària (ENAPISC), 
que ja es va endegar en l’an-
terior legislatura.

Mitjançant la tasca de 
diverses comissions tècni-
ques –formades per experts 
de prestigi reconegut en 
atenció primària–, s’està 
avançant en la definició 
d’un nou model assisten-
cial d’atenció primària, 
des de la base d’un format 
participatiu ampli, obert i 
transparent.

A Catalunya disposem 
de més de 1.100 punts i cen-
tres d’atenció primària dis-
tribuïts per tot el territori, 
un fet que permet assegurar 
l’accessibilitat i l’equitat de 
l’atenció de salut a les per-
sones.

Les raons de  
“Cap al CAP”

 � Ja està activa una nova campa-
nya institucional que posa en valor 
l’atenció de salut que presten els 
centres d’atenció primària (CAP), 
centres d’urgències d’atenció primà-
ria (CUAP) i consultoris locals de tot 
Catalunya.

 � La campanya compta amb el 
suport de la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària 
(CAMFiC) i l’Associació d’Infermeria 
Familiar i Comunitària de Catalunya 
(AIFiCC).

 � Aquestes són les raons destaca-
des que tenim per anar als centres 
d’atenció primària i que ens recorda 
la campanya “Cap al CAP”:

 � Perquè t’ajudin a tenir cura de la 
teva salut  cap al CAP!

 � Amb personal sanitari de primera 
al teu servei  cap al CAP!

 � I amb atenció personalitzada a 
prop de casa  cap al CAP!

 � Més de 1.100 punts i centres a 
primària per tot Catalunya

 � Per una salut millor  cap al CAP!

❱ Es potencia la tasca de la professió infermera i del conjunt 
dels professionals dels equips, i s’acorden millores salarials per 
als professionals de l’atenció primària concertada, d’urgències 
d’atenció primària i de salut sexual i reproductiva dels CAP

❱ Una nova campanya institucional, “Cap al CAP”,  
recorda a la ciutadania que hi ha més de 1.100 punts i 
centres d’atenció primària a tot Catalunya amb personal 
sanitari altament qualificat i al seu servei

CAP Igualada Urbà
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Estafes utilitzant DNI’s 
utilitzats en la compra 
de cotxes a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
de la Divisió d’Investi-
gació Criminal (DIC) 

de Sabadell, han detingut qua-
tre persones i n’han denunciat 
tres més, com a presumptes 
autores dels delictes d’estafa 
continuada agreujada, falsedat 
documental, usurpació d’estat 
civil i pertinença a una xarxa 
criminal, mitjançant l’adquisi-
ció de vehicles amb la corres-
ponent gestió i atribució frau-
dulenta de crèdits al consum 
entre d’altres.
Els detinguts, d’edats compre-
ses entre els 33 i els 49 anys i 
de nacionalitat espanyola, a 
principis de l’any 2017 van dur 
a terme   més de quaranta fets 
delictius que els van permetre 
aconseguir més de 350.000 
euros al llarg d’aquests anys i 
intentar obtenir-ne uns altres 
150.000.
Els Mossos van iniciar la inves-
tigació al mes de maig del 2018 
arran de l’estudi d’un conjunt 
de denúncies. Les primeres 
indagacions posaven de relleu 
una estafa consistent en què 
un tercer havia utilitzat la seva 
identitat per realitzar la com-
pra d’un vehicle o la sol·licitud 
d’un préstec mitjançant un crè-
dit al consum.
Els investigadors de la DIC 
van comprovar que moltes 
d’aquestes denúncies tenien 
un denominador comú: els le-
gítims titulars de les identitats 
usurpades residien a Catalunya 
i tots, en algun moment o altre, 
havien adquirit o fet gestions 
per la compra d’un vehicle en 
un concessionari de l’Anoia, 
del qual no se n’han especificat 
més dades. 
Per aquest motiu al mes de 
maig, sota la supervisió i tu-
tela del Jutjat d’Instrucció 
número 1 de Cervera i de la 
Fiscalia del mateix municipi, 
es va iniciar la investigació 
amb l’objectiu d’identificar i 
localitzar els autors d’aquestes 
presumptes estafes.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a fira tèxtil BSTIM 
(Best Solutions in Tex-
tile Manufacturing) ar-

riba a l’Escorxador el proper 
dimecres 6 de març, i durant 
dos dies, a la seva quarta edi-
ció havent-se consolidat com 
la fira europea de referència 
del sector tèxtil i centrada en 
el repte que  la indústria té ja 
sobre la taula: la transforma-
ció digital.
Una de les novetats de la fira és 
l’obertura a totes aquelles em-
preses que ofereixen solucions 
per a la producció tèxtil i no 
només a fabricants de gènere 
de punt.  Així, els visitants po-
den contactar amb proveïdors 
molt més diversos que els re-
solguin diferents parts dels 
processos de producció.
Fa setmanes que s’han esgotat 
la seixantena de places dispo-
nibles per a expositors, entre 
els quals hi ha empreses pro-
vinents de diverses comarques 
catalanes i també de tots els 
punts de l’Estat: Galícia, País 
Valencià, Andalusia, Castella 
La Manxa, i també d’altres pa-
ïsos com Itàlia i Portugal que 
ocuparan els 1.800m2 d’expo-
sició del recinte modernista 
l’Escorxador d’Igualada. La ti-
pologia d’expositors és diver-
sa, des de tallers que fabriquen 
peces acabades de confecció, 
gènere de punt i productes de 
bany o bé empreses de tint o 
impressió tèxtil.
Pel que fa als visitants inscrits 
són principalment compra-
dors de marques internaci-
onals, grans distribuïdors i 
dissenyadors interessats en 
trobar nous proveïdors, i n’hi 
ha de provinents de  països 
com ara Anglaterra, França, 
Bèlgica i Mèxic. L’organitza-
ció de la Fira –Fira d’Igualada 
i l’Agrupació Tèxtil FAGEPI 
amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada- espera superar la 
xifra de 1.400 visitants que 
van tenir les tres anteriors edi-
cions de BSTIM.
Segons les dades recopilades 
pels organitzadors a partir 

Les gestions policials van acre-
ditar que l’organització sempre 
seguia un mateix modus ope-
randi. Diverses persones que 
s’havien dedicat a suplantar la 
identitat de les víctimes el DNI 
de les quals s’hauria obtingut 
prèviament per part del líder 
del grup. Aleshores sol·licita-
ven préstecs amb la finalitat 
d’adquirir vehicles nous. Per 
dur a terme les compres i con-
tractacions s’obrien comptes 
bancaris a nom de les víctimes 
amb la falsificació de les seves 
nòmines i factures de submi-
nistraments. A banda, també 
s’havien obtingut informes de 
vida laboral i dades fiscals de 
forma fraudulenta. L’activitat 
delictiva es cometia tant pre-
sencialment, com per telèfon o 
a través de mitjans telemàtics.
Una vegada es disposava de la 
identitat de la víctima (amb el 
seu DNI) i s’havia decidit quin 
col·laborador anava al conces-
sionari, la mecànica era senzi-
lla però efectiva: pel que fa a 
l’adquisició de vehicles nous, 
es produïa una primera visita 
al concessionari en la qual la 
persona sol·licitava informació 
sobre l’adquisició d’un vehicle 
nou. En la majoria de casos, 
se’n produïa una segona en la 
qual ja es formalitzava la firma 
de petició del finançament i en 
què els concessionaris sol·lici-
taven una sèrie de documenta-
ció necessària per a la transac-
ció.
Els agents van recuperar do-
cuments a nom de terceres 
persones, segells, documents 
falsificats, diners en efectiu 
i documentacions bancàri-
es. Arran de l’estudi de la do-
cumentació localitzada han 
aparegut noves víctimes que 
provocaran que el frau sigui 
encara superior.
Els detinguts van passar a dis-
posició del Jutjat d’Instrucció 
número 1 de Cervera, que en 
va decretar l’ingrés a presó de 
dos i la llibertat amb càrrecs, 
amb el condicionant de paga-
ment de fiança, per a la resta.

Dimecres obre portes la fira BSTIM, 
dedicada a la digitalització del tèxtil

d’un mostreig entre les empre-
ses expositores, el valor de les 
comandes tancades al BSTIM 
és de dos milions d’euros per a 
cada edició.

La digitalització del tèxtil
Des de la primera revolu-
ció industrial que la indús-
tria tèxtil no havia viscut una 
transformació tan gran com 
la revolució tecnològica que 
tot just ara comença a imple-
mentar-se. I si el sector tèxtil 
ja va ser un dels principals 
protagonistes de la revolució 
industrial amb el teler de llan-
çadora i la primera màquina 
de filar multibobina que van 
disparar la productivitat, ara 
podria ser també exemplar en 
l’avanç cap a la indústria 4.0 
que transformarà el disseny, la 
manufactura, les operacions, 
el servei del producte i els sis-
temes productius.
El Clúster Català de la Moda 
(Modacc) calcula que amb la 
transformació digital els sis-
temes de producció seran un 
30% més ràpids i un 25% més 
eficients, i portarà la persona-

lització dels productes fins a 
alts nivells. A la fira d’aquest 
any no hi poden faltar les im-
pressores digitals. Entre els 
expositors de BSTIM hi hau-
rà Tecnohard (EPSON) que 
portarà al recinte firal l’Escor-
xador una EPSON F-6200 de 
sublimació de tinta per crear 
articles promocionals i tèxtils 
d’alta qualitat i també una EP-
SON F-9300 que permet pro-
duir materials tèxtils acolorits 
amb una major velocitat d’im-
pressió.
La marca catalana de moda 
Zer Collection farà una expo-
sició a la fira de la seva col·lec-
ció creada amb tecnologia 3D. 
Dins mateix del recinte firal 
de BSTIM, la tarda del dime-
cres 6 de març tindrà lloc una 
xerrada-col·loqui per part dels 
directius de TLGcommerce 
(Trilogi) sobre la indústria 
tèxtil i l’eCommerce. 
Tots els visitants que passin 
per la fita rebran una bos-
sa que concentra tots els 
valors que l’esdeveniment 
vol transmetre: un produc-
te tèxtil, fet amb material 
proporcionat per empreses 
de proximitat a partir de 
cotons orgànics i reciclats 
i amb una finalitat solidà-
ria, ja que és confeccionat 
per nois i noies que formen 
part del projecte de Forma-
ció Laboral de la Fundació 
Privada Àuria.  

S’han esgotat les 60 
places disponibles per 

a expositors i hi ha 
visitants confirmats de 
països com Anglaterra, 
França, Bèlgica i Mèxic

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Administradors de finques

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

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

* Mediació

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

Alícia Navarrete García
T. 670 084 969

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 

MKM
Serveis de neteja

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

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

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

 93 116 05 56



Diumenge al migdia la 
celebració es tancarà 

amb el Miniball de Car-
naval i el grup d’ani-

mació Can Cantem a la 
plaça de l’Ajuntament

Més de dues mil persones en 18 comparses participaran demà 
dissabte a la Rua del Carnaval d’Igualada
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REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte, 2 de 
març, Igualada viurà 
una nova edició de 

la seva Rua de Carnaval, co-
ordinada pel departament de 
Promoció Cultural de l’Ajunta-
ment. Començarà a les 18:30h 
des de la Plaça de La Masuca 
i finalitzarà a la Plaça de Cal 
Font, passant pels carrers Sole-
dat i Sant Jordi, Rambles, San-
ta Caterina i Aurora.
Hi participaran 18 comparses 
d’Igualada, Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui 
i Capellades, que reuniran 
unes 2.150 persones. Aquestes 
comparses corresponen prin-
cipalment a centres escolars, 
entitats i grups d’amics. Per se-
gon any, les escoles públiques 
d’Igualada s’han unit per for-
mar una única comparsa.
La comitiva anirà encapçalada 
per la Xaranga Ho Peta i, en 
aquesta ocasió, el Rei Carnes-
toltes i el seu seguici aniran 
a càrrec de la Coral Gatzara, 
que celebra els seus cinquan-
ta anys. El pregó que llegirà 
el Rei Carnestoltes l’escriurà 
la mateixa Coral Gatzara, tot 
plegat sota la conducció de 
Yannick Ramis dalt de l’esce-
nari. El jurat que triarà els pre-
mis a les millors comparses el 
formaran la dissenyadora que 
ha elaborat el cartell d’aques-
ta edició, Laura Gassó i, per 

part de l’Associació Cultural 
Dessota, Lluís Ardèvol, per la 
Banda de Música d’Igualada 
Barnat Canals, per la Unión 
Cultural Extremeña a l’Anoia 
David Borrega i, representant 
el departament de Promoció 
Cultural i actuant com a se-
cretari, Joan Sala. La celebra-
ció es completarà diumenge, 
a les 12h, amb el Miniball de 
Carnaval a la Plaça de l’Ajunta-
ment: gràcies a la col·laboració 
de La Xarxa d’Igualada, el pú-
blic familiar podrà gaudir de 
l’espectacle del grup d’anima-
ció Can Cantem.

Espai reservat per persones 
amb mobilitat reduïda
Un any més, durant la Rua 
de Carnaval, a l’alçada de la 
Rambla Sant Isidre 6, el de-
partament d’Acció Social de 
l’Ajuntament tornarà a habi-
litar una plataforma elevada i 
accessible, d’ús exclusiu per les 
persones amb mobilitat reduï-
da. D’aquesta manera, se’ls ga-
ranteix poder gaudir de l’esde-
veniment a primera fila i amb 
un accés i sortida fàcils.

Zones blaves gratuïtes 
Com també és habitual, la 
tarda de la Rua de Carnaval 
totes les zones blaves de la 
ciutat seran gratuïtes. En-
tre les 9 i les 13h del mateix 

dissabte, dia 2 de març, serà 
obligatori l’ús del tiquet en 
les àrees d’estacionament 
controlat, però a la tarda ja 
no serà necessari.
A banda, cal tenir també pre-

sents les restriccions de tràn-
sit, aparcament i transport 
públic que implicarà aquesta 
celebració dissabte a la tarda 
i que es poden consultar a 
igualada.cat.

PORTES
OBERTES

ESCOLA
PÚBLICA

D’IGUALADA
DISSABTE, 9 DE MARÇ
d’11 a 13 h
Escola Dolors Martí
Llar d’infants la Rosella

DILLUNS, 11 DE MARÇ
de 17.30 a 19.30 h
Institut Badia i Margarit

DIMECRES, 13 DE MARÇ
de 15 a 19 h
Escola Gabriel Castellà

DIJOUS, 14 DE MARÇ
de 17.30 a 19.30 h 
Institut Milà i Fontanals
Batxillerat

DISSABTE, 16 DE MARÇ
d’11 a 13 h
Escola  Ramon Castelltort
Institut Badia i Margarit

DIMECRES, 20 DE MARÇ
de 17.30 a 19.30 h
Escola Emili Vallès
Institut Joan Mercader
Llar d’infants l’Espígol

DISSABTE, 23 DE MARÇ
d’11 a 13 h
Escola Garcia Fossas
Institut Pere Vives Vich
Llar d’infants la Lluna

DISSABTE, 4 DE MAIG
d’11 a 13 h
Institut Milà i Fontanals



Catalunya tindrà una Llei de la Transició Energètica per accelerar 
el canvi de model energètic del país.

ESP ha ganado competitividad precarizando empleo y subre-
munerándolo porque sobra oferta de trabajo a pesar de que la 
tasa de actividad es bajísima; luego la población consume a 
crédito y desahorrando.

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

Eficiència energètica; 
la clau cap al 

desenvolupament 
sostenible.

Cada 5 de març es celebra el Dia 
Mundial de l’Eficiència Energè-
tica, una data que serveix per 
posar de manifest quin és l’estat 

actual de la qüestió energètica mundial, al-
hora que ens permet reflexionar sobre l’ús 
que es fa de l’energia i ens insta a actuar en 
conseqüència. 
En un món altament interrelacionat i on 
la globalització permet que les decisions 
incideixin sobre la totalitat del planeta, és 
necessari l’adopció d’estratègies d’actuació 
conjunta que defineixin escenaris futurs 
energèticament més racionals. Sota aquest 
prisma, el 2015 més de 150 caps d’Estat i de 
Govern es van reunir per aprovar l’Agenda 
2030 per al Desenvolupament Sostenible. 
Aquesta Agenda conté 17 objectius d’apli-
cació universal que, des de l’1 de gener de 
2016, regeixen els esforços dels països per 
aconseguir un món sostenible l’any 2030. 
L’energia és el factor que contribueix prin-
cipalment al canvi climàtic i representa 
al voltant del 60% de totes les emissions 
mundials de gasos d’efecte hivernacle. Així 
doncs, com a part de les estratègies defi-
nides per a la consecució d’aquests objec-
tius, l’eficiència energètica es situa com un 
dels elements clau que poden assegurar un 
creixement econòmic mundial, alhora que 
pot afavorir la lluita contra el canvi climà-
tic i, a la vegada, promoure la protecció del 
medi ambient.
Sovint es parla del paper que el desenvo-
lupament de les energies renovables han 
de jugar en el futur, però erròniament s’ha 
prestat menys atenció en com analitzar els 
processos consumidors d’energia i com 
incidir en aquests per tal que la demanda 
energètica sigui menor. 

La producció d’energia, i més concreta-
ment el model estratègic seguit per tal 
d’afrontar una progressiva descarbonit-
zació en la generació elèctrica, definiran 
l’escenari que permetrà lluitar en major o 
menor intensitat contra el canvi climàtic 
i les repercussions que aquest pot tenir a 
nivell mundial. 
Però mentre no arribem a un model ener-
gètic deslligat majoritàriament de la uti-
lització massiva de combustibles fòssils, 
el present passa per analitzar i optimitzar 
els rendiments en els consums d’energia 
en tots els sectors de la societat. Això ra-
dica en bona part, en la transformació dels 
recursos fòssils utilitzats en els sistemes de 
transport actuals i caminar cap a la seva 
electrificació. 
També en els sectors industrials i els àmbits 
domèstics lligats a l’edificació sostenible 
han de ser capaços de de fer una reconver-
sió a gran escala dels usos de l’energia en 
les seves instal·lacions i espais, optimitzant 
el rendiment dels processos demandants 
d’energia elèctrica i tèrmica i reconvertint 
de forma progressiva però continua, la 
utilització d’energia elèctrica provinent de 
fonts renovables.
Prenent com a base el concepte que l’ener-
gia més neta és aquella que no es consu-
meix, totes aquelles estratègies i actuacions 
que derivin en un menor consum d’ener-
gia sense interferir en el rendiment dels 
processos i en la qualitat de vida de les so-
cietats actuals, esdevenen elements bàsics 
per a la consecució d’un model de desen-
volupament sostenible més universal, on 
l’accés a l’energia sigui un dret assolit per 
totes les societats sense posar en risc la sos-
tenibilitat futura del planeta. 

La setmana del Mobile World Congress 2019

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Cooperatives que avancen: Abacus té previst créixer un 13,8% 
fins a arribar als 100 milions d’euros en els propers tres anys, 
així com invertir més de 8 milions €. I tot doblant els resultats 
anuals respecte els actuals fins arribar al milió € el 2021.

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

Just acabem la setmana del Mo-
bile World Congress 2019. Les 
marques líders del mercat mòbil 
com Samsung, Apple i Huawei 

han presentat novetats que marcaran 
la tendència en el sector els properes 
mesos. Aquestes 3 grans marques llui-
taran per ser les favorites dels més de 
3000 milions d’usuaris d’smartphones 
del món. 
Si mirem les xarxes socials, veiem que 
Instagram, la xarxa social de moda, 
té actualment més de 1000 milions 
d’usuaris actius al mes. El rei dels víde-
os, Youtube 1.900 milions. Whatsapp 
1.500 i Facebook, tot i entrar en desús 
per molts col·lectius, encara és líder 
amb més de 2.000 milions d’usuaris 
actius.  
A Catalunya, el sector de les tecnologies 
de la informació i comunicació (TIC) 
suposen més de 15.000 empreses, més 
de 100.000 treballadors, i un volum de 
facturació superior els  16.000 milions 
d’euros. Unes dades que demostren la 
potencialitat del sector i el dinamisme 
en què es troba. Certament, el món 
TIC, digital i mòbil avança a alta velo-
citat. Però i les PIMES i microempre-
ses? També avancem digitalment? 
Anualment apareixen diversos infor-
mes sobre l’estat de la digitalització. 
Llegia fa uns dies el darrer informe e-
pyme2017 que analitza i pren el pols 
a la implantació de les TIC a les em-
preses. M’han sorprès dades com que 
actualment, 1 de cada 4 microempre-
ses no disposa d’ordinador. Sorprenen 
també dades a nivell de connectivitat, 
on les microempreses tenen al voltant 
d’un 70% de connexió a internet. Això 
vol dir que 3 de cada 10 actualment 
no en tenen connexió. En sectors com 
la construcció i el comerç minorista, 
aquestes xifres en molts casos no arri-
ben al 60%... Realment, això suposa un 
fre important a la connectivitat però 
també a l’ús d’eines digitals i d’aplicació 
de solucions al “núvol”.  En canvi, les 
pimes i grans empreses arriben al 95% 
de connectivitat amb ample de banda 

fix, el què els permet un gran nivell 
d’intercanvi i gestió de dades. 
Observant les empreses que disposen 
de pàgina web corporativa, veiem una 
diferència molt notable entre PIMES i 
microempreses. Així, si entre les em-
preses de més de 10 treballadors 3 de 
cada 4 tenen web corporativa, els ni-
vells són encara molt baixos entre les 
de menys de 10 treballadors: només el 
30% disposen de web. L’estudi també fa 
un anàlisi del número d’empreses que 
disposen de serveis virtuals, al núvol. 
En el darrer any, han crescut més d’un 
8%, important tenint en compte els 
avantatges que aporta a l’empresa. 
Tot i que el comerç electrònic està més 
que estandarditzat i implantat entre les 
empreses i els consumidors, entre les 
pròpies empreses, el conegut B2B Bu-
siness to Business (d’empresa a empre-
sa), només el fan servir una de cada 3 
companyies. 
Mirant l’ús de xarxes socials a nivell 
empresarial, la meitat de PIMES dis-
posen d’almenys un perfil d’usuari en 
alguna de les plataformes (Instagram, 
Twitter, Facebook, etc). En les micro-
empreses és només d’una de cada tres. 
A l’hora d’anunciar-se, actualment les 
dades són baixes respecte a altres pa-
ïsos. Trobem per exemple que només 
1 de cada 10 microempreses paga per 
anunciar-se a internet. Entre les PI-
MES i grans empreses el situem en 1 
de cada 4. 
Tot i aquest seguit de dades, al meu 
entendre baixes encara comparades 
amb altres països i regions del món, 
és esperançador que el 90% de les em-
preses de l’estudi veuen com la digita-
lització dels seus projectes és un factor 
clau pel seu creixement. Per fer-ho 
efectiu, cal per descomptat  l’esforç i 
implicació de les empreses, però tam-
bé una implicació activa de totes les 
administracions públiques. Fomentar 
la innovació i incentivar les Inversio-
nes en les TIC és clau per contribuir 
en la digitalització i competitivitat del 
nostre teixit empresarial.  

A Catalunya, el sector de les tecnologies 
de la informació i comunicació (TIC) 
suposen més de 15.000 empreses.

economia i empresa Espai patrocinat per

Raul Antúnez
Consultor en eficiència energètica a Grup Carles 
@raul_antunez

Marc Fernàndez
Consultor, formador i mentor. Fundador de Innio
@InnioBiz

 És necessari l’adopció d’estratègies 
d’actuació conjunta que defineixin escenaris 

futurs energèticament més racionals.
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Aperitius Catalans

Josep Maria Térmens només tenia 
catorze anys quan anava a Reus 
amb el seu avi a vendre ametlles 
i avellanes de les seves terres de 

Can Aguilera (Piera). Eren els anys sei-
xanta. No gaires anys després, Térmens 
va començar a comprar fruits secs dels 
camps dels veïns i els torrava, de nit, al 
garatge de casa seva, sense adonar-se’n 
que allò només seria el primer pas per 
acabar fundant, l’any 1965, l’empresa 
de fruits secs amb més referències del 
món: Aperitius Catalans, una empresa 
anoienca ubicada a Ca n’Aguilera

Des de Piera a UK, Alema-
nya, Cuba, Japó, Xile , entre 
altres països del món

Aperitius Catalans factura 1,5 milions 
d’euros l’any, dels quals, 600.000 corres-
ponen a l’exportació. Els inicis d’obrir-
se al mercat internacional es remunten 
als anys vuitanta, quan el senyor Tér-
mens,  maleta en mà i esperit empre-
nedor, visitava diversos països com 
Anglaterra i Alemanya, sense conèixer 
ni l’anglès ni l’alemany: “Mai vaig tenir 
por. No tenia els coneixements d‘idio-
mes, però tenia molt clar que volia en-
senyar els meus productes. La primera 
vegada que vaig veure la possibilitat de 
donar aquest salt va ser a través d’una 
revista, on hi havia l’anunci que busca-
ven productes artesans”, expressa Tér-
mens. I aquesta convicció i peripècia 
el fa exportar, avui dia, a més països, 
a part del Regne Unit i Alemanya com 
Cuba, Japó, Portugal, França, Xile, en-
tre altres. A més, també assisteix a fires 
d’alimentació internacionals: ara a l’oc-
tubre assistirà a una fira alimentària a 
Kiev (Ucraïna) i al gener, a una d’Ale-
manya.

Ametlla marcona de qua-
litat: guardonada amb els 
London Taste Awards

Tant ha sigut el seu èxit i acollida inter-
nacional que Aperitius Catalans ha re-
but  dues medalles d’or del Regne Unit 
com a reconeixement de la seva qua-
litat: l’ametlla marcona salada ha es-
tat guardonada amb els London Taste 
Awards, un dels seus productes estrella 
i internacionalment més preuats. Tot i 

això,  el fet d’exportar també li ha fet 
crear més referències: “amb un negoci 
mai pots dir que ja ho tens tot perquè 
sempre t’has de reinventar, provar co-
ses noves. Mai has de dir no al client”, 
raona, i també afirma que cada país 
també té els seus gustos: “Des de fa 
anys que vam elaborar ametlla fumada 
per als anglesos i la continuem venent 
avui dia o, a Xile, que volen que fem 
fruits secs que piquin”, explica.
Però, quin és l’èxit? Térmens explica 
que “El secret és fer el producte amb la 
màxima qualitat. Fer un producte que 
sobresurti del que ja es fa”. L’empresa 
-que compta en l’actualitat amb vuit 
treballadors i treballadores- produeix 
2 tones diàries de fruits secs. Aperi-
tius Catalans compra directament als 
productors agrícoles: molts d’aquests 
fruits secs provenen de la zona, tot i 
que d’altres són estrangers, com són 
els casos dels anacards o de les nous de 
macadàmia “que aquí no es produei-
xen”, explica.

La fórmula secreta: elabo-
ració artesanal i productes 
naturals

Diuen que en la varietat està el gust 
“Sobrepassem les vuit-centes referèn-
cies, ja. L’altre dia em van demanar que 
provés de fer cacauets laminats”, expli-
ca Térmens. Aperitius Catalans està 
especialitzat en productes de la nostra 
terra, com l’ametlla, l’avellana, la nou 
o el pinyó. Ofereixen tot un seguit de 
fruits secs, ja siguin torrats o caramel-
litzats, cacauets, festucs, castanyes, 
còctels, fruits secs amb licor, fruites 
deshidratades, fruits secs ecològics... 
Algunes de les seves últimes novetats 
són: el trinxat de fruits secs, l’ametlla 
marcona daurada i l’ametlla catalana, 
amb el sabor característic de la medi-
terrània, una de les últimes estrelles de 
l’exportació. A més, Térmens explica 
que una altra de les claus de l’èxit rau 
en què “És una tasca de  molts anys, 
diària, sacrificada. S’ha de mantenir 
la tradició, l’elaboració artesanal, la 
mateixa recepta de sempre, productes 
naturals al 100%, sense cap mena d’afe-
gits. I provar coses noves: som la pri-
mera empresa d’Espanya en caramel-
litzats. Estem preparats per fer 2.000 

kg diaris de carameŀlitzats”, explica. 
Gràcies a la seva convicció i al seu 
esforç d’anar visitant països, Inter-
net també l’ha ajudat: els seus pro-
ductes han traspassat fronteres grà-
cies a la seva pàgina web, on hi té 
botiga online “Internet ens ha aju-
dat moltíssim a vendre els nostres 
productes. Tenim més de 20.000 
visites mensuals a la pàgina web”. 
Aperitius Catalans també compta 

amb una botiga, un punt de venta 
directe de fàbrica que obre els dis-
sabtes, diumenges i festius d’11h a 
14h a Ca n’Aguilera “m’ha servit per 
tenir un contacte directe amb el cli-
ent, per veure si un producte fun-
ciona o no”, explica. Térmens con-
fessa que el gran repte, en el futur, 
és doblar la producció d’Aperitius 
Catalans.

L’empresa de fruits secs amb més referències del món

La companyia situada 
a Ca n’Aguilera factura 
1,5 milions d’euros l’any, 
dels quals, 600.000 cor-
responen a l’exportació

Sector Alimentació
Ubicació Piera
Treballadors 8
Facturació anual 1.500.000€ (600.000€ exportació)
Any fundació 1965

Producció diària 2 tones de fruits secs

Amb la col·laboració de:



P #latevaveu

Jordi Calpe C. @JordiCalpeC

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Meritxell*ll  @Meritxellxll

Carolina Telechea @caroltelechea

M. Carme Junyent @CarmeJunyent

Roger Argemí @roger_argemi

Francesc Esteve i Tomàs @funkyover

Junts per Capellades @JuntsCapellades

Eixarcolant @eixarcolant

Anoia Feminista @anoia_feminista

Collons quin tio! Hòstia!
#graciesCuixart #JudiciProcés #JudiciFarsa 
#JudiciALaDemocràcia #LlibertatPresosPolítics

#Espana es un país donde hay un señor que es 
un Jefe de Estado por derechos medievales que 
da lecciones de democracia cuando nadie le ha 
votado jamás.

Ostres tu!!... Quines sensacions més genials em 
porta escoltar als #BeatlesTV3...

.@gabrielrufian ha dejado a todo el hemiciclo 
con la boca abierta. A pesar del discurso fuera 
de lugar y de incitación al odio de @GirautaOfi-
cial, @Esquerra_ERC siempre está por el diálo-
go. @Congreso_Es

Diu que si, que encara que estiguin en ple ju-
dici, que escrivim cartes. No podran respondre 
però els carcellers sabran que encara hi som.

Aquí ve la sorpresa: diumenge canto al Car-
nestoltes de Sitges, el més gran de Catalunya!! 
Celebrem junts el llançament de #Directament 
cantant #PerSempre?

Aquest vespre ens hem reunit amb Càrites. 
Debat profund sobre la dignitat del treball i les 
mancances en la societat.
Càrites exerceix una funció social imprescindi-
ble donant suport a més de 40 famílies, a tra-
vés d’uns 25 voluntaris a Capellades... i els ho 
agraïm de tot cor.

Avui hem participat al ple de l’Ajuntament d’ 
#IGUALADA per tal de sol·licitar que la Jor-
nada Gastronòmica de les Plantes Oblidades 
sigui considerada un projecte de ciutat i de 
país, i se’n garanteixi així una correcta continuitat.

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#66 Rosanna Ollé Gill

Preparades pel #8M2019 !!!
Un dia de VAGA per aturar-nos a transformar-ho 
tot. Perquè les nostres demandes pensen en el bé 
comú, lluny del patriarcat i el feixisme.
Volem viure i ser lliures. 
Manifestació feminista.

FOTO: Cesc Sales
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Seguimos picando piedra a 33 dias de empezar 
el reto solidario #RiuadadeNassos ; durante el 
#CaminoDeSantiago
En el que un servidor se encargará de repartir 
narices rojas entre peregrinos para lograr la 
sonrisa de los niñ@s ingresados en hospitales

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Avancen les obres de nous 
trams de l’Anella Verda 
d’Igualada

La Diputació reforça 
l’acord amb les ADF per 
la prevenció d’incendis 
forestals 

La posada en marxa del 
Centre Cívic Nord, prevista 
per la tardor 

Instants de La Veu            @veuanoia

Més de 4000 persones es manifesten a 
Igualada en la vaga general

#Igualada #Anoia #veuanoia 
#presospolitics #judicifarsa

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

“Soc propietària de Bureau Vallée Igualada. Vaig néixer a Barcelona, vaig créixer a 
Alella, vaig estudiar i he treballat molts anys a Barcelona, i ara visc a Vilafranca i tre-
ballo a Igualada. Per res del món ho tornaria a canviar per Barcelona.

El que més m’agrada fer és poder compartir moments amb els meus dos fills i el meu 
marit, com sortir un diumenge... ells són el meu motor”.

xarxes Espai patrocinat per

El campus universitari d’Iguala-
da com l’opció preferida pels es-
tudiants d’arreu, per la seva àm-
plia oferta i qualitat formativa.
 
 



“La nostra llista té 
uns candidats molt 

versàtils, amb gent molt 
diversa i plural”

Montserrat Argelich, aquesta setmana al carrer Sant Magí.

Montserrat Argelich (ERC): “Jo he estat votant del govern 
actual, però crec que ara la ciutat necessita un canvi”
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M ontserrat Argelich, 
coneguda a la ciu-
tat per encapçalar 

l’Antic Gremi de Traginers, 
serà la número 2 de la candi-
datura d’ERC a Igualada, que 
lidera el regidor Enric Conill. 
Ha estat una de les sorpreses 
més comentades de les candi-
datures que es presenten a les 
properes eleccions municipals 
del 26M. 

Com és que t’has decidit a fer 
el salt a la política?
Sempre he estat vinculada al 
teixit associatiu de la ciutat, i 
a nivell laboral sempre m’ha 
agradat donar servei als demés. 
Ara m’ha sorgit aquesta opor-
tunitat i em sembla molt inte-
ressant. La vida m’ha demos-
trat que, per poder canviar les 
coses, t’hi has de posar. És un 
repte en el que hi poso il·lusió, 
ganes i valentia.
Per què a Esquerra?
Jo he estat votant del govern 
actual, però crec que la ciutat 

ara necessita un canvi. Crec 
que l’equip que es mereix go-
vernar a la ciutat i poder fer 
aquest canvi és el d’Esquerra 
Republicana. Sóc independen-
tista, i em mobilitzo sempre 
que puc. 
Que us fa diferents a la vos-
tra candidatura respecte les 
altres?
Crec que la nostra candidatura 
té uns candidats molt versàtils. 
Hi ha gent molt diversa, plural, 
que venen des de les entitats, 
del món empresarial, de molts 
sectors diferents. Hi ha experi-
ència i ganes, i tampoc estem 
gens contaminats, que no hem 
estat mai posats en política, 
que venim amb idees fresques, 
coherents i innovadores. Això 
penso que va molt bé. 
Què canviaries d’Igualada?
Si volem que la ciutat creixi a 
nivell industrial i empresarial, 
hem de modernitzar-nos més. 
Igualada pot tornar a ser aque-
lla ciutat que havia estat. Tenim 
un pla urbanístic del 1986... Jo 
vaig néixer quatre anys abans! 
No pot ser que tinguem eines 

tan importants per al desen-
volupament de la ciutat que 
siguin de fa tant temps. Cal un 
nou Poum, sens dubte. També 
cal millorar més el transport i 
les comunicacions amb altres 
punts del país. També crec que 
s’hauria de fer del barri del Rec 
un espai digne del segle XXI. 
I acabar amb el problema de 
l’habitatge, especialment del 
lloguer.
A nivell d’entitats, creus que 
la relació amb l’Ajuntament 
hauria de ser diferent?
A nivell de les entitats més 
grans, crec que en general ho 
tenim força endreçat tot gràci-
es a gestors, però a les petites, 
sobretot, crec que la  figura 
d’un gestor especialitzat aniria 
molt bé per ajudar a les enti-
tats, per a resoldre dubtes, i per 
assessorar-les. 

També ets de les que pensa 
que a Igualada es fan moltes 
coses gràcies a l’Ajuntament?
Es fan moltes coses, sí, però 
crec que no tenen un retorn vi-
sible. Caldria veure si realment 
existeix en el comerç i la restau-
ració. De tota manera, el què 
cal és fer coses per evitar que la 
gent d’aquí marxi a treballar a 
fora perquè aquí no troba fei-
na. O fer coses pels què més ho 
necessiten... Hi ha 340 famílies 

que pateixen pobres energèti-
ca. O 1.300 que utilitzen encara 
el Banc de Queviures... 
És molt probable que siguis 
regidora de l’Ajuntament. 
Com creus que et canviarà la 
vida?
Soc conscient que em coneixe-
rà molta més gent i que m’exi-
giran més. Per sort soc molt 
autoexigent i tinc capacitat 
d’aprenentatge, crec que ho 
podré gestionar bé.

els tallers d’

OPCINATURA
ESPECIALISTES EN ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA, 
HERBODIETÈTICA I COSMÈTICA CERTIFICADA ECO

Piques entre hores? T’és 
impossible passar per 
davant la cuina sense obrir 
la nevera?

En aquest talleEn aquest taller, a càrrec 
de la psicòloga i dietista 
Gisela Riba, parlarem sobre 
com controlar aquests 
impulsos que et fan acabar 
el dia ple d’impotència i 
remordiments. 

13 de març 19.00h a 21.00h
taller teòric

19.30h a 21.00h
taller

Nutrició bàsica
actualitzada
Anàlisi de les recomanacions oocials. 
Plat saludable. Aliments i comestibles.

Nutrients: què són, quins són, funcions, 
les millors fonts. Por als greixos, domini 
dels carbohidrats.

Microbiota intestinal i salut. Aliments 
per a la microbiota.

Tens sobrecàrrega física i emocional? Et 
desbordes davant d’una situació que et 
provoca estrès? Et col·lapses davant la presa 
de decisions? Et bloqueges a la feina?

Aprendrem eines pràctiques per identiocar, 
prevenir i canalitzar el malestar en moments 
d’angoixa i estrès emocional.

20 de març

19.30h a 21.00h
xerrada

Gestió de l’estrès
i l’ansietat

Com controlar el
desig de dolç i el
picar entre hores

preu: 5 preu: 5preu: 5

27 de març

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

botiga
autoservei opcinatura

la teva opció, natural!

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

Inscripcions a les xerrades i tallers a la botiga o al 93 805 59 18. Places limitades.
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“Els darrers anys, els 
igualadins han pagat 
amb els seus elevats 
impostos la festa del 
govern municipal”

Enric Conill (ERC) proposa rebaixar 445€ per família 
en impostos a Igualada en 4 anys
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l candidat d’ERC a l’al-
caldia d’Igualada, En-
ric Conill, ha proposat 

rebaixar la pressió fiscal dels 
igualadins en 445€ per família 
en els propers 4 anys. Aquest 
és el primer dels projectes que 
la candidatura republicana ha 
fet de cara a les eleccions del 
proper 26 de maig. Per a Conill 
“Igualada és la ciutat amb els 
impostos més alts dins de les 
ciutats mitjanes del país, i això 
és una injustícia a la qual hem 
de donar resposta. Els darrers 
anys, els igualadins han pagat 
la festa del govern municipal”. 
El candidat afirmava, al costat 
del seu equip, que “rebaixar 
445€ en quatre anys és perfec-
tament viable, i entenem que 
s’han de començar a aplicar 

REDACCIÓ / LA VEU 

P resentació de l’equip 
del nou alcalde. Amb 
aquest títol, Igualada 

Som-hi convoca un acte pú-
blic per aquest divendres 1 de 
març, a les 8 del vespre, al Mu-
seu de la Pell. La candidatura 
que encapçala Jordi Cuadras 
donarà a conèixer quin és el 
seu equip, també es projecta-
rà el vídeo “Un acord per a fer 
una Igualada millor”, s’expli-
carà el projecte, s’estrenarà la 
sintonia de campanya feta per 
un reconegut músic igualadí 
i s’acabarà brindant amb una 
copa de cava.
Des de la candidatura d’es-
querres i progressista formada 

criteris de progressivitat, de 
manera que pagui el que més 
diners i propietats té”. ERC 
també es compromet a apujar 
un 10% l’IBI a les superfícies 
comercials, i, en canvi, rebai-
xar-lo a activitats i serveis que 
generen un benefici social, 
com les llars d’infants. “Amb 
això aconseguirem més justícia 
en relació als ciutadans, ajuda-
rem directament a les famílies, 
i revertirem una situació que 
avui és del tot injusta”. 
Enric Conill recordava que 
el govern municipal de Marc 
Castells “s’ha gastat molts 

diners en coses que no han 
servit per a res, com una apli-
cació mòbil per als comerci-
ants, cursos universitaris en els 

quals no hi havia alumnes... En 
altres ciutats com la nostra hi 
ha els mateixos serveis, pas-
sen també moltes coses cada 

Jordi Cuadras (PSC-Comuns) presenta avui el seu equip
pel PSC, els Comuns i el grup 
ciutadà Igualada Oberta es 
convida a tots els igualadins 
i igualadines a participar de 
l’acte “per compartir un pro-
jecte per a fer una Igualada 
millor”. Durant la presentació 
d’aquest divendres al Museu 
de la Pell es donaran a conèi-
xer les persones que estan tre-
ballant dins el projecte i aque-
lles que hi tindran un paper 
més accentuat.
Va ser l’11 de desembre quan es 
va anunciar la creació d’Igua-
lada Som-hi. En aquest dos 
primers mesos, la candidatura 
ha treballat de manera intensa 
per escoltar, explicar i propo-
sar de manera oberta, plural 
i col·lectiva. S’ha presentat 

el projecte a la premsa, s’han 
començat a fer reunions amb 
associacions de veïns, s’ha en-
cetat la redacció del programa 
electoral, s’ha obert l’Agenda 
Exterior amb dues primeres 
destinacions com són Bilbao i 
Girona per conèixer experièn-
cies d’èxit en l’àmbit urbanístic 
i cultural, i s’ha fet una cam-
panya de preguntes a tot Igua-
lada que ha estat un procés 
participatiu de 25 preguntes 
a través del qual s’han recollit 
351 respostes per incorporar 
al programa electoral. L’equip 
d’Igualada Som-hi destaca 
que “d’aquests dos primers 
mesos ens quedem amb 
l’energia que molts igualadins 
i igualadines ens transmeten i 

com s’engresquen amb el pro-
jecte. Per això volem compar-
tir un acte amb tota la ciutat 

aquest divendres 1 de març, a 
les 8 del vespre, al Museu de 
la Pell”.

ERC va presentar també un 
extens treball estadístic en 
el qual es mostren diferènci-
es abismals en la recaptació 
d’impostos a Igualada en re-
lació a d’altres ciutats simi-
lars de Catalunya. 
La manera més justa, segons 
ERC, d’analitzar el cost que 
han d’assumir els ciutadans 
de diverses poblacions res-
pecte a l’Impost sobre béns 
immobles de naturalesa ur-
bana (IBI), és la de calcular 
la mitja per habitant respecte 
al total recaptat. Analitzant 
aquestes poblacions, se situa 
una mitjana d’IBI per habi-

setmana, i en canvi es paguen 
menys impostos. És una in-
justícia que cal corregir quan 
més aviat, millor”. 

tant de 328,02 €, que 
només es superada en 
els casos de Figueres i 
Igualada. 
La capital de l’Anoia és 
de llarg, la ciutat on la 
càrrega que han d’as-
sumir els ciutadans en 
el pagament de l’IBI 
és més alta, un 25% 
més que la segona, Fi-
gueres. Comparant-ho 
amb una altra pobla-
ció de referència de 
la Catalunya Central 
com és Vic, els igualadins 
aportem un IBI superior en 
un 36%, i en relació als ha-

bitants de Vilafranca, amb 
qui Igualada haurà de com-
partir la cocapitalitat de la 
Vegueria del Penedès, la 

IBI a Igualada: 494€ per habitant. Tortosa: 266€

diferència encara és superi-
or, arribant fins al 40%. La 
diferència envers Sant Feliu 
de Llobregat i Esplugues de 

Llobregat, les altres dues 
poblacions de la província 
de Barcelona és d’un 39% i 
36% respectivament.



L’Adoberia Bella va 
acollir sis sessions du-
rant tot el dia sobre les 

noves tecnologies

Igualada va acollir divendres tota una jornada dedicada 
a la Mobile Week 2019
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I gualada va acollir diven-
dres, 22 de febrer, dife-
rents activitats dins del 

programa oficial de la Mobile 
Week 2019. L’esdeveniment, 
que tenia Barcelona com a 
principal pol d’activitat entre 
el 14 i el 23 de febrer, va am-
pliar enguany el seu abast a 
altres punts del territori, ar-
ribant a la capital de l’Anoia, 
Lleida, Girona, Reus i la co-
marca de la Ribera d’Ebre, en 
la denominada Mobile Week 
Catalunya. 
Sota el lema “Descobreix com 
impacta la tecnologia a les 
nostres vides”, l’Adoberia Be-
lla va acollir sis activitats pro-
mogudes des de la regidoria 
de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament i TIC Anoia, 
en col·laboració amb Mobile 
World Capital i el departa-
ment de Polítiques Digitals 
i Administració Pública de 
la Generalitat de Catalunya. 
Al matí es van celebrar dues 
taules rodones: Professions en 

transformació, com serà el fu-
tur, abordant les claus de com 
la tecnologia està transfor-
mant els diferents sectors eco-
nòmics i el món laboral i, tot 
seguit, Les TIC en clau de gè-
nere: Despertem les vocacions 
femenines!, tractant les claus 
per estimular l’interès profes-
sional de les dones per aquest 
sector. 
Ja al migdia, en la conferència 
L’impacte de la indústria 4.0 
en el món del treball es va ex-
plicar com les noves tecnolo-
gies estan canviant la manera 
de funcionar de les empreses, 
com neixen noves tasques i 
com això afecta de ple els per-
fils professionals. Ja a la tarda 
van tenir lloc tres tallers: Peri-
lla la teva feina? Com enfocar 
el nostre talent per als reptes 
del futur, per aprendre a adap-

tar el perfil professional a les 
noves feines; Internet de les 
coses per a tothom i, finalment, 
la iniciativa familiar Taller de 
Robòtica LEGO, amb jocs de 
robòtica per nens i nenes. 

L’obertura va anar a càrrec de 
l’alcalde, Marc Castells, del 
president de TIC Anoia, Jaume 
Catarineu, i de la tinent d’alcal-
de de Dinamització Econòmi-
ca, Patrícia Illa. A banda, i dins 

d’aquest programa de la Mobi-
le Week a Igualada, a la Bibli-
oteca Central es podrà visitar 
una mostra de llibres infantils 
sobre la tecnologia fins el pro-
per 28 de febrer.
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Tobogans, túnels, un 
bar-restaurant, un es-
tany, una zona de jocs, 

uns aiguamolls, un pas-
seig i d’altres atractius a 
la zona entre l’Hospital 
i el Parc Central actual

Plànol de com serà el futur espai de jocs del Parc Central, entre l’Hospital i l’esplanada actual.

L’ANC organitza un 
autobus a Madrid per 
la manifestació del 16M

La segona fase del Parc Central serà un espai de 
jocs i oci únic a la Catalunya Interior

L’ANC organitza un autobús 
per a assistir a la manifestació 
a Madrid per la llibertat dels 
presos polítics, que es farà el 16 
de març al centre de la capital 
d’Espanya. Els tiquets es poden 
comprar els dilluns 4 i 11 de 
març, i els dimarts 5 i 12, de 7 
a 9 del vespre a l’Ateneu Iguala-
dí. El preu és de 40€. La sortida 
serà a les 8 del matí del mateix 
dia, i se sortirà de Madrid a les 
9 del vespre.  

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

S erà l’espai d’oci i de jocs 
més important i sin-
gular de la Catalunya 

Interior. Així d’ambiciós es 
mostrava dimecres l’alcalde 
Castells en parlar, al costat de 
l’arquitecte Jordi Batlle -que 
n’ha fet el disseny- de la se-
gona fase del Parc Central, 
la “pastilla” de 29.000 me-
tres quadrats de terreny entre 
l’Hospital i l’actual esplanada 
del camp de globus, que va ser 
la primera fase de construcció 
del parc. La intenció és que 
aquest recinte -que en el futur 
s’allargarà fins a Can Busqué- 
sigui l’autèntic “pulmó verd” 
de la Conca d’Òdena.

Els més petits de la ciutat han 
posat la llavor del parc
De moment, l’Ajuntament ha 
finalitzat el procés participatiu 
per definir l’espai. El procés ha 
estat elaborat per la consulto-
ra QuÒrum durant sis mesos, 
amb la participació de 9 cen-
tres escolars de la ciutat, el 
Consell dels Infants i els Cor-
responsals de l’equipament ju-
venil La Kaserna als instituts. 
En total han estat 631 perso-
nes: 439 alumnes entre 8 i 16 
anys i també, en la jornada 
oberta Dibuixa el teu parc, 
van fer les seves aportacions 
123 infants de 2 a 12 anys i 69 
familiars.
Els eixos al voltant dels quals 
s’ha treballat han estat “Què 
ens agrada fer i a què ens 
agrada jugar?”, “Què tenim a 
Igualada? De quins espais dis-
posem i què hi fem?, i “Què 
ens agradaria tenir? Què ens 
agradaria incorporar al nou 
Parc?”. Han estat abordats en 
tallers i debats dels membres 
del Consell dels Infants i dels 
Corresponsals de La Kaser-
na, que han acabat fent pro-
postes de consens; i també en 

Dimecres, presentació 
al Foment del Consell 
de la República, amb el  
conseller Toni Comín

El proper dimecres 6 de març 
a les 19h tindrà lloc al Casal 
Popular d’Igualada, el Foment, 
la presentació del Consell de la 
República.
El Consell per la República 
neix de la legitimitat sorgida 
del mandat de l’1 d’octubre i 
impulsa estratègies per a fer-lo 
efectiu. Actuarà en àmbits com 
la internacionalització, el pro-
cés constituent, la generació de 
noves fórmules de mobilitza-
ció democràtica, la recerca i el 
desenvolupament d’eines soci-
als i polítiques innovadores o la 
difusió de la cultura i la realitat 
social catalanes. L’acte compta-
rà amb una tertúlia amb Marta 
Bellot i Carles David Ramírez, 
i una connexió en directe amb 
el conseller de Salut a l’exili, 
Toni Comín, a les 20:30h.
L’acte està organitzat pel Casal 
Popular d’Igualada, el Foment, 
l’Assamblea Nacional Catalana 
i Birres per la República.

El talent personal, en 
la propera Píndola 
d’Estratègia 
Empresarial de la UEA

De la UEA es referma l’aposta 
per la gestió del talent dins les 
organitzacions i engega un nou 
cicle de píndoles d’estratègia 
empresarial per aquest 2019, 
i sota el títol “La diferència 
la marcaran les persones”, la 
conferència anirà a càrrec de 
Ma Ángeles Tejada, directora 
general de Public Affairs de 
Randstad. Aquestes xerrades 
se celebren cada dos mesos i es 
realitzen en format esmorzar. 
La propera es farà el dimecres 
dia 6 de març, a la seu de l’en-
titat, de 9h a 11h. La sessió és 
gratuïta, però cal confirmació a 
formacio@uea.cat

jornades obertes al conjunt 
de la ciutadania com Dibui-
xa el teu parc, que es va cele-
brar durant l’últim European 
Balloon Festival. Pel que fa a 
les escoles, algunes han assolit 
propostes de consens entre els 
seus alumnes i unes altres han 
traslladat les propostes indivi-
duals.

Conclusions
Les principals conclusions 
d’aquest estudi fan palès que 
els infants i joves d’Igualada 
volen gaudir d’una zona d’ai-
gua on poder jugar, amb bro-
lladors i altres elements, però 
també amb un estany on hi 
puguin viure animals; una al-
tra zona amb jocs de gran for-
mat que inclogui grans estruc-
tures i elements com ponts, 
tirolines, túnels o tobogans; 
una zona de joc tancada i deli-
mitada amb jocs específics per 

als més petits; zones de des-
cans amb vegetació i ombra, 
hamaques, àrees de pícnic i 
un establiment de restauració 
integrat en l’entorn; un espai 
amb entarimat de fusta on es 
puguin fer activitats culturals 
o d’esport dirigit; zones espor-
tives que permetin la pràctica, 
per exemple, de jocs de pilo-
ta, escalada o esports de rodes 
com l’skate; i també una zona 
diferenciada on s’hi pugui ac-
cedir amb gossos i animals de 
companyia.
De les propostes recollides, 
destaca també la necessitat 
que el parc disposi de servei 
de Wi-fi gratuït; la possibi-
litat que el parc compti amb 
monitors i dinamitzadors que 
en tinguin cura, cedeixin ma-

terial o facilitin informació; 
la idea que tot el parc estigui 
adaptat i sigui accessible per a 
tothom i que sigui també prou 
acollidor i atractiu per rebre 
persones de totes les franges 
d’edat, des dels més petits fins 
les persones grans.

A finals d’any es podria 
adjudicar el projecte
L’alcalde Marc Castells, al cos-
tat de la regidora Carme Riera, 
va explicar dimecres que la in-
tenció és adjudicar la redacció 
del projecte executiu del parc 
a finals d’any. “No es farà el 
parc tot de cop, però sí per fa-
ses, de manera que comencin 
les obres l’any 2020, i puguin 
estar acabades, com a molt 
tard, el 2023”, va dir Castells. 
L’alcalde no va explicar d’on 
sortiran els diners per fer pos-
sible la construcció d’aquesta 
segona fase.
El parc, va dir l’arquitecte 
Jordi Batlle, donarà cabuda 
a nombrosos equipaments 
per al lleure i el joc de totes 
les edats i, en aquest sentit, ja 
s’ha començat a treballar en 
elements i espais com Els jocs 
d’aigua, Els aiguamolls, Els jocs 
del talús, Els jocs esportius i 
l’Skate Park, L’Hivernacle o Els 
jocs del paisatge. A l’espai més 
elevat del recinte hi haurà un 
bar-restaurant.Alguns dels dibuixos que van fer arribar els infants per elaborar la proposta de parc.
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El Centre Cívic dels Set 
Camins obrirà a la tardor
REDACCIÓ / LA VEU 

L es obres de construcció 
del futur Centre Cívic 
Nord es troben pràc-

ticament al 60% a dia d’avui 
i, segons l’evolució actual, es 
preveu la seva posada en mar-
xa de cara a la propera tardor.
Amb una inversió propera 
als 3 milions d’euros, l’equi-
pament s’aixeca en un terreny 
de 1.600 m2, a tocar de l’Ho-
tel Amèrica, amb façanes a 
l’Avinguda Mestre Muntaner 
i al carrer Sant Martí de Tous. 
L’Ajuntament va adquirir l’any 
2016 aquesta parcel·la, de titu-
laritat privada, ja amb aquesta 
voluntat. L’edifici constarà de 
cinc plantes, amb el seu accés 
principal pel c/ Sant Martí de 
Tous, on també es desenvo-
luparà una nova zona verda. 
Serà una estructura diàfana, 
amb molta entrada de llum 
natural, plenament accessible 
per a tots els seus usuaris i que 
seguirà també criteris d’efici-
ència energètica que li han de 
permetre disposar de la màxi-
ma classificació A.
L’Ajuntament va elaborar un 
pla funcional per avaluar les 

L’Anella Verda agafa forma a 
Fàtima, Set Camins i les Guixeres

REDACCIÓ / LA VEU 

A vancen les obres per 
enllestir els nous 
trams de l’Anella Ver-

da de la ciutat, preveient la 
seva posada en marxa entre la 
primavera i l’estiu.
D’una banda, ja han arribat 
al seu equador les obres de 
l’extrem de Ponent del circuit 
Central, que unirà els barris 
de Fàtima i de Set Camins. 
Aquest tram, d’un quilòmetre 
de longitud arrenca a la cruïlla 
entre el c/ Nostra Senyora de 
la Paloma i l’Av. Nostra Senyo-
ra de la Pietat, continua en pa-
ral·lel a l’Av Nostra Senyora de 
la Pietat fins la rotonda amb la 
carretera N-IIa i continua en 
paral·lel a la mateixa, traves-
sant el pont existent i arribant 
a l’Av. Doctor Pasteur.
Un cop enllestida aquesta ac-
tuació, vianants i ciclistes dis-
posaran d’un vial en paral·lel a 
la calçada, de traçat i estètica 
agradables, segur i integrat en 
el paisatge, que permetrà pas-
sejar i practicar esport. Tindrà 
un paviment de sauló, il·lumi-
nació, senyalització, elements 
de seguretat, drenatge d’ai-

gües pluvials i enjardinament 
als seus laterals. El recorre-
gut passa també pel pont de 
la N-IIa sobre el torrent de 
Valldaura, una construcció 
de mitjan segle XX que té una 
llargada d’uns 80 metres, on 
també es faran les adequaci-
ons necessàries per permetre 
el pas de les persones amb co-
moditat i seguretat. Comple-
mentàriament, també aquesta 
primavera es preveu eixam-
plar i asfaltar la calçada de l’Av. 
Nostra Senyora de la Pietat, 
des del c/ Nostra Senyora de 
la Paloma fins la rotonda de la 
carretera N-IIa.

Nou tram de l’Anella Verda 
de les Guixeres
Paral·lelament, aquesta set-
mana arrenca la primera fase 
d’obres d’extensió de l’Anella 
Verda de les Guixeres, entre 
el Mirador de Montserrat i el 
camí de Can Roca, a l’extrem 
Nord del polígon industrial de 
Les Comes.
El corriol ja existent té uns 
700 metres de longitud i ara 
l’Ajuntament hi durà a terme 
la mínima intervenció neces-
sària per a facilitar el pas de 

persones i bicicletes, alterant 
el mínim possible l’entorn na-
tural per on discorre. La vo-
luntat és fer-lo més transitable 
i segur, apte perquè el màxim 
nombre de persones hi puguin 
practicar activitat física i pas-
sejar a peu o amb bicicleta, 
però respectant el seu caràcter 
forestal.
En aquesta primera fase, 
s’intervé en els primers 
200 metres immediatament 
successius al mirador. L’ac-
tuació en aquest nou tram 
consistirà bàsicament a con-
dicionar un camí d’entre 2 
i 3 metres d’amplada, amb 
una superfície de sauló uni-
forme i lliure d’obstacles. 
Al seu lateral s’hi farà una 
cuneta vegetal que permeti 
una adequada evacuació de 
les aigües pluvials, que es 
conduiran cap a nous punts 
d’acumulació i recollida que 
afavoreixin l’aparició de zo-
nes humides i generin nous 
biòtops naturals. Pel que fa 
a l’arbrat existent, només es 
faran esporgues selectives 
per eliminar les branques 
que puguin suposar un pe-
rill o un obstacle.

necessitats i requisits que hau-
ria de tenir la instal·lació per 
a oferir uns espais i serveis el 
més adequats possible a allò 
que demandarà la ciutadania. 
Seguint aquest pla, a la plan-
ta baixa es preveu ubicar-hi el 
vestíbul general i la recepció, 
l’espai de treball dels respon-
sables de coordinació, l’espai 
de trobada, una sala poliva-
lent gran, els serveis sanitaris 
generals i vestidors; a la plan-
ta primera hi haurà una sala 
gran de lectura. 
Ja a la segona planta s’hi po-
drà trobar l’espai polivalent 
per entitats amb un despatx 
de tècnics i l’espai d’oficines 
on es preveu traslladar el 
departament d’Entorn Co-
munitari i Cooperació. A la 
planta tercera hi haurà una 
aula de cuina, una aula de 
formació, l’espai de reuni-
ons i una aula de manuali-
tats i, a la quarta planta es 
plantegen dues aules d’acti-
vitats dirigides i una terras-
sa que podrà acollir també 
activitats a l’aire lliure. To-
tes les plantes comptaran, 
a més, amb lavabos i espais 
de magatzem.
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REDACCIÓ / LA VEU 

R epresentants de clús-
ters, administració 
pública, universitat, 

gestors de residus, consultores 
i centres tecnològics de Cata-
lunya com -l’Observatori de 
la Catalunya Circular, l’Agèn-
cia Catalana de Residus, l’IC-
TA-UAB, LEITAT, Fundació 
Endesa, el Clúster de l’Aigua, 
el Clúster de la Biomassa, el 
Clúster de l’Eficiència Energè-
tica de Catalunya, el Campus 
Igualada-UdL, Atlas Gestió 
Mediambiental, Simbiosi in-
dustrial (Ajuntament de Bar-
berà del Vallès), el Grup Car-
les i el Grup TransPal- s’han 
reunit amb la Unió Empresa-
rial de l’Anoia amb l’objectiu 
d’implicar a les empreses de 
la comarca en aquest model 
econòmic: l’economia circu-
lar i avançar plegats cap a una 
Anoia, i també una Catalunya, 
més circular.
Aquesta iniciativa, impulsada 
per la patronal anoienca, res-
pon a la voluntat i necessitats 
de l’entitat de seguir treballant 
per ajudar i acompanyar a les 
empreses del territori a avan-
çar en el context socioeconò-
mic, amb l’objectiu d’enco-
ratjar-les perquè abandonin 
l’actual model econòmic lineal 
-basat en produir, consumir 
i llençar-, i avançar cap a un 
model econòmic circular, un 
sistema que té com a objectiu 
maximitzar els recursos dis-
ponibles -tan materials com 
energètics- perquè es mantin-
guin el màxim de temps possi-
ble dins el cicle de producció.
Paula Arias, gerent de la Unió 
Empresarial de l’Anoia va in-
troduir la sessió explicant que 
com a entitat que representa 

Trobada d’experts a la UEA 
en economia circular

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Servei d’Inserció La-
boral organitza una 
sessió informativa el 

6 de març on es detallaran els 
requisits i continguts del nou 
curs a la seu d’Àuria Fundació.
El Servei d’Inserció Especia-
litzat d’Àuria Fundació, Punt 
Formatiu Incorpora, organit-
za un nou curs sobre el sector 
industrial manufacturer i de 
magatzem amb l’objectiu de 
millorar l’ocupabilitat de les 
persones que es trobin en situ-
ació de vulnerabilitat.
La formació, gratuïta, inclou 
continguts tècnics per millorar 
la polivalència en les tasques 
bàsiques d’emmagatzematge, 

manipulació o preparació de 
comandes i els certificats de 
manipulació d’aliments o el de 
conducció de carretons apila-
dors. Així mateix contempla 
continguts per la millora de 
competències transversals i 
competències tècniques labo-
rals. Per ampliar la informació 
a les persones interessades s’or-
ganitza una sessió informativa 
el 6 de març, a les 15:30h, a la 
sala d’actes de l’avinguda An-
dorra 28, seu de la Fundació. 
El curs, de 265 hores, s’iniciarà 
el 25 de març i finalitzarà amb 
pràctiques incloses el 24 de 
juny. Les persones interessades 
poden realitzar la preinscrip-
ció a través de la web www.au-
riagrup.cat.

Curs a Àuria sobre el 
sector manufacturer

els interessos i necessitats de 
les empreses, “volem acom-
panyar-les en aquest canvi de 
model econòmic al qual cre-
iem fermament que s’hi ha 
de sumar” i que per fer-ho “és 
essencial conèixer què està 
passant a Catalunya i de qui-
na manera, els agents i experts 
dedicats a diferents àmbits de 
l’economia circular”.
L’economia circular és un mo-
del econòmic
En aquest sentit, durant la 
sessió es van recollir les in-
quietuds, reptes i observaci-
ons a través de l’expertesa de 
representants de diversos or-
ganismes catalans. Amb tot 
això, els assistents van posar 
damunt la taula la situació de 
l’economia circular a Catalu-
nya, que hi ha molts exemples 
i casos d’èxits que encara no 
són visibles, però tot i això 
és un concepte que encara es 
troba en una situació de “sen-
sibilització i informació” i que 
encara queda molt camí per 
recórrer; A més, durant el de-
bat, els experts van coincidir 
que existeixen moltes barreres 
legislatives que dificulten que 
les empreses entenguin les 
opcions que tenen i facin acci-
ons més circulars; que moltes 
empreses s’han quedat amb el 

concepte de les tres R -reduir, 
reciclar i reutilitzar- i que no 
entenen que l’economia circu-
lar va més enllà i és un model 
de negoci; que hi ha una man-
ca d’indicadors que mostrin a 
les empreses que l’economia és 
rentable, i que s’ha d’explicar 
que l’economia circular és un 
avantatge competitiu, que les 
empreses han de veure que si 
no ho incorporen, quedaran 
enrere.
Cooperació pública i privada 
per avançar cap a un futur 
circular
Així doncs, com a idea de fu-
tur, va quedar palesa la neces-
sitat que per poder fer aquesta 
transició cal la cooperació i 
coordinació entre sectors pri-
vats i públics, centres tecno-
lògics universitat, empresa i 
societat en general.
Els presents van valorar molt 
positivament l’impuls de la 
Unió Empresarial de l’Anoia, a 
iniciativa i a la vegada i implica-
ció de les empreses perquè res-
pon a les inquietud i necessitat 
del món empresarial. En aquest 
sentit, des de l’entitat es treballa 
amb el projecte Anoia Circu-
lar per tal que les empreses del 
territori en aquest model eco-
nòmic, per convertir-se en més 
competitives i sostenibles.

Leather Workshop
Places limitades, gratuït
D’11 a 12 h.

Proves d’accés
Inscripcions 
del 15 al 25 de març, 
contacta amb nosaltres 
i t’informarem

09/03/2019 - 10 a 13h.

escola@lagaspar.com
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Els Moixiganguers lliuren dues tones 
de menjar al Banc de Queviures
REDACCIÓ / LA VEU 

A quest dilluns 25 de 
febrer els Moixigan-
guers d’Igualada van 

lliurar el Premi Solidari del 
Baròmetre Casteller al Banc 
de Queviures d’Igualada. 
Aquest premi el concedeix el 
Baròmetre Casteller a aque-
lles colles que aconsegueixen 
pujar per primera vegada als 
castells de 8, 9 o 10 pisos. 
Durant el 2018, els Moixigan-
guers han estat l’única colla 
que ha fet el salt als 9 pisos, 
gràcies al 3 de 9 amb folre des-
carregat al Concurs de Cas-
tells de Tarragona. 
Així, doncs, enguany el pre-
mi cedit per Gallina Blanca 
ha tingut un sol destinatari i 
ha consistit en 1500 tetrabrics 
d’un litre de Caldo Gourmet i 
en uns altres 1500 de 300 ml 
de crema de carbassa. En total 
són dues tones de menjar que 

REDACCIÓ / LA VEU 

U n any més, Igualada 
acull el projecte Cul-
tura emprenedora a 

l’escola, impulsat per la Dipu-
tació de Barcelona amb l’ob-
jectiu de promoure i fomentar 
la cultura emprenedora en el 
cicle superior de l’educació 
primària, per desenvolupar 
valors, hàbits i capacitats claus 
vinculades a l’emprenedoria. 
Enguany el programa es de-
senvolupa a les escoles dels 
Maristes, Escolàpies, Acadè-
mia Igualada, Emili Vallès, 
Monalco, Mare del Diví Pas-
tor, Escola Pia i Gabriel Caste-
llà i compta amb la participa-
ció de prop de 360 alumnes de 
5è de primària.
A la demarcació de Barcelo-
na, aquest curs hi participen 
més de 9.300 alumnes de 235 
centres educatius de 98 mu-
nicipis. Gràcies a aquest pro-
jecte està previst que es creïn 
un total de 235 cooperatives 
escolars. Fa uns dies, les jun-
tes o equips directius de les 
cooperatives Crea’t Marista i 
Màgia Marista dels Maristes 
Igualada, Escoomix i Esco-
o&Company de les Escolàpies, 
Imaginar per Crear i Fullshop 
de l’Acadèmia Igualada, Evac i 
Energi.coop de l’Emili Vallès, 

la colla igualadina ha decidit 
donar al Banc de Queviures 
d’Igualada que ha agraït la 
donació que els permet am-
pliar la reserva d’uns produc-
tes amb molta sortida al banc 
social. 
Els participants en l’entrega 
han felicitat als Moixiganguers 
per l’assoliment dels castells 
de 9 i Georgina Ciupag, res-
ponsable de l’àrea solidària del 

Baròmetre, ha destacat la feina 
que les colles castelleres fan en 
l’àmbit social. L’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells també ha 
agraït la donació i Oriol Solà, 
president dels Moixigan-
guers, i Jordi Moreno, cap de 
colla, s’han mostrat molt sa-
tisfets de poder realitzar una 
acció solidària cap a la ciutat, 
que sempre hi és per fer pinya 
amb la colla.

360 alumnes participen en una nova 
edició de la Cultura Emprenedora
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D es de finals de 2018 
i durant tot el 2019, 
l’Oficina Jove de 

l’Anoia compta amb la figura 
del Referent d’Ocupació Ju-
venil: una professional espe-
cialitzada en l’atenció i acom-
panyament als i les joves de la 
comarca en les seves transi-
cions, tant acadèmiques com 
laborals. 
L’objectiu principal d’aquesta 
és garantir la continuïtat aca-
dèmica, formativa o laboral 
dels i les joves. És per aquest 
motiu que la Referent d’Ocu-
pació Juvenil farà orientació 
laboral a l’Oficina Jove de 
l’Anoia així com atencions 
descentralitzades als centres 
de secundària de la comarca 
o als equipaments juvenils. 
S’està treballant amb els i les 
joves a nivell individual per 
tal de fer-los protagonistes 
del seu propi itinerari: que 
coneguin quines són les se-
ves habilitats, que treballin 
les seves mancances, que de-
fineixin les seves motivacions 
i que elaborin un itinerari 
acadèmic i professional arrel 
d’aquestes. 

La Referent d’Ocupació Juve-
nil els acompanyarà en aquest 
procés i treballarà en xarxa 
amb els diferents agents de la 
comarca que estan en contac-
te amb el jovent: centres de 
secundària, professionals de 
joventut, serveis locals d’ocu-
pació, programes de Garantia 
Juvenil, professionals de ser-
veis socials, entitats, etc. 
La comarca de l’Anoia dis-
posa de dues referents d’ocu-
pació juvenil: una ubicada al 
municipi de Santa Margarida 
de Montbui i, l’altra, a l’Ofici-
na Jove – Consell Comarcal 
de l’Anoia. 
Aquestes incorporacions han 
estat possibles gràcies al pro-
grama de Garantia Juvenil, 
una iniciativa europea d’ocu-
pació per reduir l’atur juvenil 
finançada per la Unió Euro-
pea – Fons Social Europeu 
(iniciativa d’ocupació juvenil) 
a través del Servei d’Ocupació 
de Catalunya. 
Per contactar amb la Referent 
d’Ocupació Juvenil ho podeu 
fer trucant al 93.805.15.85 
ext.2, enviant un missatge de 
Whatsapp al 679.964.669 o bé 
enviant un correu electrònic 
a jmoreno@oficinajove.cat.

Mavets i Mopins, del Col·legi 
Monalco, Cre@ant_somnis 
de l’escola Mare del Diví Pas-
tor, Montupia i Màgic Shop 
de l’Escola Pia i Platicraks del 
Gabriel Castellà van visitar les 
instal·lacions d’IG-Nova Tec-
noespai. 
Durant la visita van reunir-se 
amb els responsables de l’Ofi-
cina d’Atenció Empresarial 
i del servei d’assessorament 
empresarial. Amb ells van in-
tercanviar impressions sobre 
el procés que havien seguit 
per a la constitució de la co-
operativa, l’elecció de l’equip 
directiu, el nom i el producte 
que elaboraran. També van 
presentar els estatuts i l’acta 
de constitució i van fer efec-
tiva l’alta al registre de coope-
ratives. També van comentar 
diferents aspectes sobre l’elec-
ció del producte, la viabilitat, 

la venda i l’estudi de mercat. 
Abans d’aquesta visita, la ma-
joria de cooperatives van fer 
un taller sobre cooperativis-
me i economia social de la mà 
d’un tècnic de l’Ateneu Coo-
peratiu de la Catalunya Cen-
tral. Ara es troben en ple pro-
cés d’elecció i producció dels 
productes, la venda dels quals 
es realitzarà durant el mes de 
juny en un mercat, coincidint 
amb FirAnoia. Aquest és el 
vuitè any de desenvolupa-
ment del projecte a la ciutat, 
en el marc del qual s’han re-
gistrat prop de 70 cooperati-
ves escolars. 
El programa Cultura empre-
nedora a l’escola està impulsat 
per la Diputació de Barcelona 
i coordinat, a nivell local, pels 
departaments d’Ensenyament 
i de Dinamització Econòmica 
de l’Ajuntament d’Igualada.

L’Oficina Jove de l’Anoia 
incorpora la figura del 
referent d’ocupació
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L’Ajuntament d’Iguala-
da ha enllestit aques-
ta setmana els dar-

rers treballs del nou pas de 
vianants a l’extrem Nord de 
l’Avinguda Balmes. Fins ara, 
on hi ha la rotonda de la con-
fluència d’aquesta via amb 
l’Avinguda Catalunya, no hi 
havia cap pas per vianants, 
fet que obligava les persones 
a desplaçar-se aproximada-
ment un centenar de metres 

Nou pas de vianants en 
un extrem de Balmes

fins a trobar-ne un. 
Durant les darreres cinc set-
manes s’han dut a terme 
les corresponents obres per 
ampliar les voreres i fer-les 
accessibles i adaptades tant 
per a invidents com per per-
sones amb mobilitat redu-
ïda, s’han reconfigurat els 
accessos per cotxes al late-
ral de l’Avinguda Catalunya, 
s’hi ha afegit la pintura vià-
ria i la corresponent senya-
lització vertical i, a més, s’ha 
reforçat la il·luminació.
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Marc Vergés

La Gaspar, l’escola d’art i dis-
seny municipal d’Igualada, 
va ser fundada l’any 1983. En 
aquests trenta-cinc anys de 
vida, milers d’alumnes han 
passat per les seves aules, de 
la mateixa manera que ho 
han fet centenars de profes-
sors. Parlem amb dos d’ells 
perquè ens expliquin el pro-
jecte d’aquesta escola, que el 
proper dissabte, 9 de març, al 
matí, celebra les seves portes 
obertes. Ells son la Patrícia 
Picon, i el Mosi Ayabi.

Més enllà de ser professors, 
també teniu les vostres feines 
més enllà de la docència, no?
Mosi: És molt important que 
això sigui així perquè el fet 
d’estar també al món laboral 
més enllà de la docència ens 
permet estar al dia de les no-
vetats que hi ha en el sector, a 
més de servir com a intercanvi 
d’experiències entre el món de 
l’ensenyament i el professional.

Patrícia: El professorat venim 
de mons força diferents entre 
nosaltres també, alguns venim 
del món del disseny i altres, 
com el Mosi, de l’artesania.

Els perfils dels professors 
són força diferents doncs...
Patrícia: Sí, i aquest és un dels 
gran avantatges de l’escola. 
Entre nosaltres ens podem en-
riquir i complementar molt. 
La interdisciplinitat no és el 
futur, sinó que ja és el present 
i és d’on surt la creativitat.

Mosi: Nosaltres provoquem 
d’alguna manera la curiosi-
tat dels alumnes i ells a partir 
d’això busquen, investiguen 
per trobar solucions als pro-
jectes que se’ls plantegen. A 
vegades fins i tot nosaltres ens 
sorprenem de la capacitat de 
creació que tenen els alumnes!

Hi ha molta pràctica a les 
vostres aules?
Mosi: Sí, és evident que hi ha 
d’haver una part en què nosal-
tres ensenyem com s’han de 
fer les coses, però els alum-
nes estan constantment cre-
ant amb diferents tècniques. 
Per exemple, recentment em 
intentant fer origami amb 
pell, que és una cosa força 
novedosa.

Què s’ensenya a La Gaspar?
Patrícia: A l’escola hi tenim 
dos itineraris. Per una ban-
da hi ha l’itinerari gràfic, que 
consta d’un Grau Mitjà i d’un 
Grau Superior i per altra ban-
da hi ha l’Itinerari de Pell, que 
de moment només consta d’un 
Grau Mitjà. Això fa que vin-
guin alumnats de perfils molt 
diferents. Alguns venen amb 
la intenció molt clara d’entrar 
al món laboral un cop acabats 
els estudis aquí, i de fet el per-
centatge d’inserció laboral de 
l’escola és força alt, mentre que 
n’hi ha d’altres que la seva vo-
luntat és la de seguir els seus 
estudis i anar a la universitat a 
fer Belles Arts o altres carreres 
relacionades. 

L’itinerari que s’enfoca en el 
món de la Pell està estreta-
ment relacionat amb la his-
tòria d’Igualada?
Mosi: Ajuda molt, evident-
ment. Aquí hi ha els fabricants 
més importants, que treballen 
amb les firmes més impor-
tants del món. El 80% del que 
es produeix a Igualada s’expor-
ta a la resta del món, així que 
estar en una ciutat que té tant 
vincle amb la indústria de la 
pell ens ajuda. Molts dels pro-
jectes que fan alumnes aquí 
estan vinculats a la ciutat, vin-
culats amb empreses d’aquí. A 
més, les matèries primes que 
utilitzem en els nostres estudis 
estan fetes a la ciutat, això és 
també un gran avantatge per 
nosaltres.

La Gaspar va rebre el Premi 
Nacional d’Artesania...
Mosi: Sí, a més som l’única 
escola que treballa amb pell 
de Catalunya. Bé, som l’única 
que podem donar títols reco-
neguts. De moment només te-
nim el Grau Mitjà de Pell, però 
els alumnes ja fa un temps que 
demanen que s’ampliï a Grau 
Superior i des de l’escola ho 
estem lluitant, parlant amb 
el departament d’Educació, 
per tal d’aconseguir-ho i que 
els alumnes puguin seguir els 
seus estudis aquí. És una ne-
cessitat pel sector també.

Què aprèn un alumne que 
s’agafi l’itinerari de Pell, per 
exemple?
Mosi: Nosaltres volem ense-
nyar als alumnes per tal que 
no siguin senzillament mà 
d’obra, no volem que només 
sàpiga produir. Sinó que vo-
lem un perfil tècnic, que sàpi-
ga treballar en diferents àm-
bits del sector, començant de 
la creativitat del disseny.

També tenen l’oportunitat de 
començar a treballar a fora, 
en empreses d’aquí...
Mosi: Sí, des de l’any passat 
oferim un ensenyament dual, 
en què estan dos dies a les em-
preses i tres dies aprenen aquí 

a l’escola i això ens permet 
que les empreses també vegin 
que l’escola està generant nous 
perfils pel sector que abans no 
existien. Els nostres alumnes 
ja surten amb coneixements 
d’informàtics, d’idiomes i 
d’altres que els permetran tre-
ballar no només en empreses 
nacionals sinó també interna-
cionals. 

I en l’itinerari gràfic, com 
prepareu els alumnes?
Patrícia: Treballem sobretot 
el camp del disseny gràfic, per 
tal que quan surtin d’aquí els 
alumnes pugin treballar en 
suport imprès i digital. Imat-
ges corporatives, packaging, 
etc. Bàsicament ensenyem un 
llenguatge gràfic que permeti 
complir amb totes les necessi-
tats gràfiques que té una em-
presa en el seu dia a dia.

També hi ha aquesta relació 
tant estreta amb el món la-
boral?
Patrícia: Sí, treballem amb 
projectes que poden involu-
crar diferents assignatures 
i professors. Per exemple, 
aquest curs hem començat un 
projecte amb el Departament 
d’Ensenyament per consci-
enciar sobre la LGTB fòbia, 
que ens va involucrar a tres 

professores. També hi ha el 
projecte Clipper, que aquest 
any hem guanyat. També ens 
venen empreses particulars a 
buscar per tal que els alumnes 
els ajudin a treballar en alguns 
projectes.

Què aporta poder fer tantes 
hores de pràctica?
Patrícia: Per mi el més impor-
tant és el tema de la creativitat. 
És una cosa que s’ha d’educar 
i és molt important fer-ho, 
perquè sinó ens convertirem 
en robots i tècnics. Cultivar la 
creativitat ens permet resoldre 
qualsevol tipus de problema i 
això, al capdavall també aju-
da a tenir una vida feliç i amb 
motivació. La creativitat és un 
valor afegit i això les empreses 
ho valoren molt.

Com s’incentiva 
la creativitat?
Patrícia: Aquest any estem 
fent treballs en què és molt 
important pensar el concepte. 
Per exemple exercicis de pre-
sentar als companys de clas-
se d’una manera creativa. Un 
alumne ho va fer presentant 
un poció que si la bevies ad-
quiries les qualitats de l’altre 
persona i així aprofitava per 
descriure quines eren aques-
tes qualitats.

Premis recents de La Gaspar

Premi Nacional 
d’Artesania 2016
Per la seva tasca en l’àmbit 
del disseny i del cuir, amb 
l’aposta ferma i decidida 
que fa l’escola per un ofici 
històric vinculat al nostre 
territori i el fet de ser esco-
la de referència en el món 
del cuir.

Premi al millor curt al 
Rewind Festival
A la Gaspar s’han aconseguit 
diversos reconeixments en 
aquest certamen en els dar-
rers anys. El curs 2015/2016, 
per exemples, el curt gua-
nyador va ser “Think about 
it”, realitzat per set alumnes 
de l’escola

El professor Oliver Montiel, 
2 premis  pentawards de 
packaging a Nova York
Aquests premis constitueixes 
la competició internacional 
més prestigiosa dedicada 
exclusivament al disseny de 
packaging. Són uns premis 
que mesuren el disseny de 
packaging a nivell mundial 
des de fa més d’una dècada.Treball de l’alumna Sara Segura del cicle formatiu de grau mitjà 

d’Artesania de complements de cuir

“És molt important cultivar la creativitat, 
perquè sinó ens convertirem en robots”
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La igualadina Míriam 
València, presidenta de 
la Fundació de  Joves 
Cambres

Àmplia agenda d’activitats a l’entorn 
del Dia Internacional de les Dones

Aquest passat dijous 21 de 
febrer, la igualadina Míriam 
València va ser escollida presi-
denta de la Fundació Privada 
de Joves Cambres, entitat que 
vetlla per la preservació i l’ex-
pansió de les Joves Cambres 
a nivell català i el foment dels 
seus valors.
L’anoienca, havent clos el seu 
any de presidència nacional 
de la JCI Catalunya, enceta 
aquest 2019 com a Past Presi-
dent a la Junta Nacional i, des 
d’ara, com a presidenta de la 
Fundació.
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U n any més, l’àrea 
d’Igualtat de Gènere 
de la Mancomunitat 

Intermunicipal de la Conca 
d’Òdena (MICOD) coordina i 
organitza l’agenda d’actes que 
tindran lloc amb motiu del 8 
de Març, Dia Internacional de 
les Dones.
Ara fa un any, les dones van 
sortir al carrer i van protago-
nitzar una vaga feminista, que 
a més de ser una vaga laboral 
i estudiantil, va ser també una 
crida de vaga en altres sectors 
com el de cura, el domèstic o 
el de consum, relegats especi-
alment a les dones. Aquelles 
concentracions van signifi-
car un abans i un després en 
el moviment feminista i ara, 
més que mai, cal continuar 
treballant en aquesta lluita cap 
a un model de societat on les 
persones estiguin al centre i 
les dones tinguin les mateixes 
oportunitats, drets i llibertats.
L’agenda d’aquest 8 de Març 
proposa activitats molts diver-
ses al territori i per a tots els 
públics, per a fer palesa aques-
ta discriminació de gènere en 
tots els àmbits de la vida: per-
sonal, social, familiar, laboral. 
Els ajuntaments de la Manco-
munitat, de forma transversal 
des de diversos departaments 
i conjuntament amb les enti-
tats de dones i altres entitats 
del territori, posen a l’abast de 
la ciutadania activitats que vi-
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E ls membres d’Aigua 
és vida Anoia, Jaume 
Xaus i Juan Carlos 

González, es van reunir el pas-
sat dilluns 18 de febrer amb 
Arnau Comas, coordinador 
tècnic de l’Associació de Mu-
nicipis i Entitats per l’Aigua 
Pública (AMAP), amb l’ob-
jectiu d’analitzar la situació 
dels municipis anoiencs. El 
model de gestió de l’aigua està 
debatent-se intensament als 
municipis que no tenen con-
tracte de concessió -Igualada, 
Vilanova del Camí i la Pobla 
de Claramunt- i als municipis 
on s’acaba el contracte -Piera 
i Masquefa-. Els representants 
d’Aigua és vida Anoia van 
exposar l’evolució de les reu-
nions amb els representants 
polítics dels diferents muni-
cipis  i van demanar suport a 
l’Associació per encaminar la 
gestió pública als tres muni-

sibilitzen els biaixos de gènere 
i les violències masclistes que 
pateixen les dones. La portada 
de l’agenda d’enguany és l’obra 
guanyadora del 6è Concurs de 
Cartells del 8 de Març, Carla 
Alba Pulido.
Aquesta agenda inclou l’ex-
posició de cartells presentats 
al concurs, tres concursos 
oberts, activitats per a la in-
fància i famílies, activitats per 
a joves i també per a la ciuta-
dania en general. Més de qua-
ranta accions en total, repar-
tides durant el mes de març 
en una agenda que es podrà 
trobar als equipaments mu-
nicipals i també al web www.
micod.cat.
L’acte institucional del Dia in-
ternacional de les Dones tin-
drà lloc el proper 7 de març, a 
les 12h, a l’Institut Pere Vives 
Vich d’Igualada. Una jorna-
da per a joves on la ponència 

marc El sexisme també surt 
de festa. Aproximació a les vi-
olències sexuals en espais fes-
tius hi tindrà protagonisme. 
En aquest acte s’ha convidat a 
tots els delegats i delegades de 
tots els centres de secundària, 
perquè facin taca d’oli en els 
propis instituts i contribuei-
xin a prendre consciència de 
les agressions masclistes que 
es donen en els espais de festa, 
de forma impune i massa nor-
malitzades i naturalitzades.
Diumenge, 10 de març, tindrà 
lloc a Òdena la primera Fira 
de les Dones, que aplegarà 
més d’una quarantena de do-
nes que compartiran les seves 
creacions, projectes i aportaci-
ons en una matinal on la xar-
xa de dones i la sororitat seran 
protagonistes. 
A Vilanova del Camí, els ac-
tes centrals de la campanya 
es faran el mateix 8 de març, 
a partir de les 16:30h a la Plaça 
del Mercat. La Pobla de Clara-
munt també farà concentració 
el mateix 8 de març, a les 19h 
a la Plaça de l’Ajuntament. I , 
a les 19h, tindrà lloc la mani-
festació de dones que els col-
lectius feministes del territori 
han organitzat pels carrers 
d’Igualada.
Les regidores de l’Àrea d’Igual-
tat de la Mancomunitat valo-
ren molt positivament la res-
posta ciutadana i sobretot de 
les entitats de dones per a en-
riquir l’agenda i organitzar un 
març feminista i reivindicatiu.

Visites teatralitzades del 40 aniversari de l’Ateneu
ATENEU IGUALADÍ / LA VEU 

C om ja sabeu, l’Esco-
la de l’Ateneu estem 
d’aniversari. L’any 

1978, la Marcel·la Salat, la 
Montserrat Nogué i l’As-
sumpció Vila, van ser ser les 
mestres encarregades de re-
obrir les portes d’una escola 
que havia estat referent dins 
la ciutat.
40 anys han passat des d’aquell 
primer dia d’escola. Un camí 
ple de records, experiències, 
vivències i anècdotes, i molts, 
els protagonistes que ens han 
acompanyat durant aquest 
trajecte educatiu tan emocio-
nant.
Dins dels actes organitzats 
per celebrar aquest aniversari, 
volíem realitzar una activitat 
especial i plena d’emocions i 

Aigua es Vida es troba 
amb els Municipis per 
l’Aigua Pública

sentiment. I una bona mane-
ra d’aconseguir-ho era convi-
dant a tots els ex-alumnes, fa-
mílies, mestres i membres de 
la junta de l’entitat, a realitzar 
unes divertides visites teatra-
litzades per la nostra escola.
Tot passejant per les avant-sa-
les i aules, vam recordar el 
passat del nostre centre, així 
com conèixer com treballem 
actualment a l’Escola de l’Ate-
neu. Els nostres ex-alumnes 
van escoltar per veu de dife-
rents personatges com havia 
estat l’escola en els seus inicis, 
la reestructuració dels espais, 
les diferents activitats que es 
realitzaven, etc. Però també 
van comprovar que l’essència 
de l’escola que obrir les por-
tes de nou fa 40 anys encara 
es manté ben present: escola 
innovadora, vivencial, experi-

mental, motivadora, creativa. 
Amb una premisa ben clara: 
aprendre fent.
Va ser una jornada molt emo-
tiva i plena de records, amb 
gran èxit de participació i on 
va quedar demostrat que l’Es-
cola de l’Ateneu deixa petjada 

en cada una de les persones 
que han format part d’aquesta 
gran família. Com un dels co-
mentaris reflectits en el plafó 
de records de la visita: “El mi-
llor record, és que quan penso 
en la meva escola, em surt un 
gran somriure”.

cipis anoiencs que es troben 
en situació d’irregularitat, així 
com a Piera i Masquefa.
L’Associació de Municipis i 
Entitats per l’Aigua Pública-
acull ciutats com Barcelona, 
Terrassa, Sabadell, Badalona, 
Santa Coloma de Gramenet, 
Girona, el Prat de Llobregat, 
Barberà del Vallès, Molins del 
Rei i Sant Boi de Llobregat. 
L’Associació de Municipis per 
l’Aigua Pública està formada 
per municipis amb governs de 
colors polítics ben diferents, 
com el PDeCAT (Girona i 
Molins de Rei), PSC (Terrassa, 
Badalona i Santa Coloma de 
Gramenet), Esquerra (Carde-
deu), Comuns (Barcelona i el 
Prat de Llobregat) o la CUP 
(Cerdanyola del Vallès i Saba-
dell).



S’inaugura la nova església dels Pares Caputxins i 
desapareix el “ball de la Patera” a Igualada 
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Esglèsia dels Caputxins en l’actualitat, i comunitat dels frares a principis del segle XX.

L’any 1902 es van produir 
dos fets força significatius a 
Igualada. Concretament, a 
l’entorn de Sant Joan, els dies 
23 i 24 de juny, es va beneir i 
inaugurar l’església dels Pares 
Caputxins, que existeix encara 
avui. Aquests ordre eclesiàsti-
ca s’havia restablert a la ciutat 
l’any 1881. Es va establir com 
a Guardià del nou convent el 
Pare Àngel d’Igualada (Josep 
Maria Riba i Ferrer), que al-
hora va ser el gran promotor 
de les obres del nou temple.

El darrer ball de la Patera
Un altre fet important de 1902 
va ser que, per darrera vega-
da, va sortir “La Patera” per 
la Festa Major. Es tractava 
de la més típica de les danses 
igualadines, reminiscència 
dels “autos sacramentals” que 
antigament prenien part en la 
festivitat del Corpus. Existei-
xen referències de “La Patera”, 
quan llavors es feia dir “La 
Turquía”, de l’any 1489. 
El 29 de setembre, es va col·lo-
car a la “Galeria de Catalans 
Il·lustres” de l’Ajuntament de 
Barcelona, el retrat, pintat per 
Juan Brull, d’Antoni Franch 
Estalella, tinent coronel dels 
Cossos Francs, considerat un 
heroi igualadí a la Guerra de la 
Independència contra França i 
les tropes de Napoleó. Apareix 
a les cròniques que van acudir 
a aquest acte a Barcelona l’al-

1902 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

Retrat d’Antoni 
Franch Estalella.

Domènec Viñals, introductor de 
la bicicleta a Igualada.

calde d’Igualada, Emili Orpí, 
i el regidor Baldomir Camps.

Les primeres bicicletes
També cal fer referència a un 
altre il·lustre igualadí, Domè-
nec Viñals i Amat, que va in-

troduir les bicicletes a Iguala-
da, obrint una botiga al carrer 
del Born. Anys més tard, el 
1912, fins i tot va obrir un petit 
museu -el “Museu Viñals”- en 
el qual va reunir una col·lecció 
d’antiguitats, que es va mante-
nir obert fins el 1951.
A Catalunya, el 1902 va co-
mençar a Barcelona a cons-
truir-se l’Hospital de Sant Pau, 
va morir Mn. Jacint Verda-
guer, i a Espanya va començar 
a regnar Alfons XIII. També 
es va fundar el Real Madrid, i 
Cuba es va independitzar dels 
Estats Units.

Anuncis publicitaris de l’època a “La Semana de Igualada”.
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comarca

JORBA / CRISTINA ROMA 

David Sánchez (ERC) 
és l’alcalde de Jorba. 
Porta quatre anys al 

capdavant del consistori mu-
nicipal i ara encara els darrers 
dies d’aquesta legislatura que 
s’acaba el 26 de maig amb la 
il·lusió d’encapçalar la candida-
tura republicana a les eleccions 
municipals, esperant que els 
jorbencs li tornin a  fer con-
fiança per als propers quatre 
anys.

Som a les acaballes del man-
dat municipal. El maig hi ha 
eleccions. Quina valoració 
feu d’aquests quatre anys al 
capdavant del consistori?
La valoració en general és 
bona. Nosaltres vam construir 
el nostre pla de mandat reco-
llint els suggeriments i propos-
tes dels veïns i creiem que si no 
hem complert tot el pla que ens 
havíem marcat, falta molt poc. 
Hem fet més actuacions que 
no hi eren, que han sorgit fruit 
d’oportunitats i idees pròpies. 
La valoració és bona, amb les 
dificultats que sempre com-
porta.

A nivell de funcionament 
municipal, l’aplicació del 155, 
el seu posterior aixecament i 
que per altra banda sembla 
que s’està sortint de la crisi 
econòmica, s’ha notat?
L’ajuntament de Jorba, a nivell 
econòmic, teníem una situació 
bona i això influïa en els possi-
bles pagaments que haguéssim 
de fer, però sí que és veritat que 
en tràmits amb la Generalitat 
ens trobàvem sobretot canvis 
que han fet  que l’administra-
ció anés molt més lenta del que 
és habitual o fins i tot que s’ha-
guessin de tornar a començar 
alguns projectes a causa dels 
canvis de persones al capda-
vant de l’administració. En ge-
neral, però, a nivell d’adminis-
tració local no ha estat greu.

David Sánchez tornarà a 
encapçalar la candidatura 
d’ERC a Jorba?
Sí, aquesta és la intenció. En 
l’equip hi haurà alguns canvis 
per motius personals d’algun 

dels membres de l’equip actual. 
Ara estem en procés de forma-
ció del grup.

Teniu confiança en continu-
ar com a força majoritària a 
l’Ajuntament? 
Creiem que sí, la previsió és ser 
una majoria còmoda. Esperem 
tenir la confiança de la gent 
després de la feina fet durant 
aquests darrers anys.
Nosaltres governem per tot-
hom però suposo que, com 
amb tot, hi ha crítiques, però la 
democràcia tracta d’això. 

Qui formarà part de la candi-
datura?
Com et deia anteriorment, es-
tem confeccionant la llista. Els 
tres  que segur seguim són la 
Sílvia Escura, la Carme Marcé 
i jo mateix. A banda d’aquests 
encara no podem confirmar 
ningú.

Quines són les propostes 
que feu per al municipi per 
aquests propers quatre anys? 
Han quedat projectes per fer 
d’aquesta legislatura que ja 
s’acaba?
Han quedat projectes a mig 
perquè tampoc ens hem plan-
tejat que el fet que s’acabi el 
mandat suposi posar el poble 
potes enlaire per poder fer 
inauguracions a correcuita. 
Hi ha moltes actuacions im-
portants que s’han executar. 
Enguany, aquest 2019, inverti-
rem prop de 650.000 euros en 
diverses actuacions i comptant 
que el pressupost està al vol-
tant dels 900.000-1.000.000€, 
significa que és una inver-
sió important. A més el cost 
per a l’Ajuntament és zero, és 
tot via subvencions que hem 
aconseguit i amb les quals so-
lucionem algunes mancan-
ces històriques: reparem un 
col·lector que estava fent que 
s’aboqués directament a llera 
aproximadament el 75% d’ai-
gües residuals del municipi. En 
el seu moment l’ACA s’havia 

compromès a arreglar-lo però 
va quedar aturat i ara ho hem 
reprès,  hem aconseguit el fi-
nançament per solucionar-ho.
També continuem amb una 
2a fase de les obres de restau-
ració del castell, que és una 
feina important per adequar i 
adecentar el nostre patrimoni 
històric i que està començant a 
donar els seus fruits a traves de 
visites guiades. I la intenció és 
continuar en aquesta línia, fent 
inversió en els equipaments del 
municipi, a la piscina, a l’escola, 
mentre seguim treballant en la 
construcció d’una nova escola 
amb el Departament.
Més enllà d’això tenim una 
proposta molt interessant de 
cara a transformar el poble, 
per afavorir la cohesió social, 
oferint un espai de trobada per 
poder socialitzar-nos més  (per 
alguns veïns Jorba és només un 
lloc per anar a dormir). I això 
lliga amb dos projectes impor-
tants com són la part turística 
del castell i el que serà la Via 
Blava, que no oblidem ens po-
sarà a l’inici del Tram Anoia, 
un dels tres ramals que tindrà 
la Via Blava, els altres dos són 
Castellar de n’Hug i Cardo-
na. Creiem que d’aquí se’n pot 

treure un rèdit important i s’ha 
d’aprofitar aquesta oportunitat.

Parlem una mica del projecte 
de la nova escola.
Actualment l’escola es troba en 
un edifici de 50 anys, amb di-
ferents edificis annexos que fan 
que els nens s’hagin de traslla-
dar d’un lloc a l’altre i creiem 
que ens mereixem unes instal-
lacions millors. Fa un temps 
ja es van adquirir els terrenys, 
però el projecte va quedar atu-
rat. Ara es reprèn i crec que 
malgrat tots els trasbalsos po-
lítics que estem patint com a 
país, hem de poder donar uns 
serveis dignes a la gent. Se-
gons paraules del departament 
d’Ensenyament, en un termini 
de 4 anys la nova escola de Jor-
ba estarà enllestida.

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia, del qual en formes part 
dins de l’Àrea de Medi Ambi-
ent, implantava aquest passat 
any 2018 la recollida porta a 
porta a diversos municipis de 
la comarca. Ha tingut la res-
posta que s’esperava?
Ha tingut una millor resposta 
que l’esperada. Ara fa uns dies 
presentàvem els resultats dels 

6 primers mesos. Jorba va ser 
dels primers municipis on es 
va implantar i els resultats són 
bons.

Evidentment sempre hi ha co-
ses a millorar i a ajustar.
Parlant amb els veïns ens han 
dit que en general estan con-
tents, el servei funciona, han 
desaparegut els contenidors del 
carrers, han desaparegut aque-
lla mena de miniabocadors que 
es formaven a costat dels con-
tenidors i per tant a nivell urbà 
tenim unes ciutats i uns pobles 
més amables. El resultat és po-
sitiu.
El Consell Comarcal encara el 
nou mandat buscant solucions 
més justes i que es responsa-
bilitzi el propi ciutadà de la se-
paració correcta dels residus, a 
través del sistema de pagament 
per generació, o sigui que paga-
rà més aquell que pitjor recicla.

S’han resolt els problemes 
que van sorgir en algunes de 
les urbanitzacions?
El problema de les urbanitza-
cions és molt semblant al de 
les masies. S’ha buscat el mi-
llor sistema per adequar-lo a 
aquests espais i s’ha buscat un 
model el més econòmicament 
sostenible, sinó possiblement 
aquests espais haurien de su-
portar un major cost que la res-
ta de llocs. Si aquí hi ha hagut 
una intenció política de revifar 
un problema... també ho po-
dríem trobar. Hem fet trobades 
a municipis amb els partits a 
l’oposió per intentar-los expli-
car que aquest tipus de sistema 
és el que s’està implantant arreu 
i que si fèiem d’això una batalla 
política perdríem tots, perquè 
amb els residus no s’hi juga.

D’un temps cap aquí s’ha 
reobert el tema de la zona 
industrial de Can Morera. 
Aquest polígon va ser acordat 
ara fa uns anys pels alcaldes 
de la Conca. És necessari ac-
tualment?
Fa dos anys, en una visita del 
conseller Rull a Igualada, tots 
els alcaldes fem una petició al 
conseller que és el planejament 
de nou sòl industrial a la co-
marca. És necessari aquest nou 

“Fem una valoració molt positiva dels quatre anys 
que hem estat al capdavant de l’Ajuntament”

David Sánchez (ERC), alcalde de Jorba

“Aquest any s’inverti-
ran 650.000 euros en 
diverses actuacions al 

municipi”
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sòl industrial? És necessari en 
el sentit que sí que és cert que 
hi ha sòl industrial a l’Anoia i 
que recentment han tornat a 
sortir aquestes famoses 200ha 
de sòl industrial però que són 
xifres no ben bé exactes: aques·
tes 200ha inclouen equipa·
ments i inclouen els vials, per 
tant en realitat no són 200ha 
netes. I l’altra qüestió és quin 
tipus de sòl industrial hi ha en 
aquestes 200ha existents, que 
la gran majoria són parcel·les 
de petit format. La petició que 
vam fer al Conseller de nou sòl 
industrial es fa perquè hi ha la 
demanda per part d’empreses 
de parcel·les de gran format i 
aquestes no existeixen. Una de 
les coses que s’ha fet des de l’ofi·
cina de captació d’inversions 
va ser la relació de totes aques·
tes parcel·les existents: on estan 
ubicades, les mides que tenen, 
quin és el seu propietari... Es va 
fer un portal accessible des de 
l’oficina de captació d’inversi·
ons però cap d’aquestes parcel·
les cobreixen la demanada d’al·
gunes empreses. I la pregunta 
va ser: ens quedem com estem 
i descartem la petició d’aques·
tes empreses o anem a proveir 
de sòl industrial?
Tenint en compte la situació 
econòmica de la Conca i de la 
comarca en general on hi ha 
una manca de llocs de treball 
potser ens hauríem de plante·
jar si volem o no crear aquestes 
oportunitats.

Recentment ha sorgit una 
plataforma, l’Associació per 
la Conca, amb una postura 
contrària a aquest polígon.
Penso que l’Associació ha 
adoptat la postura del “no a 
tot”, dient que no és compatible 
el model d’un nou polígon amb 
el model d’espai agrari. I això 
no és veritat: hi ha 18.000ha de 
sòl agrari i només es plantegen 
200ha de sòl industrial. Real·
ment no és compatible?

Ells, entre altres coses, plan-
tejaven explicar el tema a la 
gent i fer posteriorment una 
consulta popular. És factible?
Això ja s’havia parlat amb al·
guns dels participants en el 
col·lectiu i es posava d’exemple 
Suïssa on fan consultes habi·
tualment, però s’ha de matisar 
que aquí no som Suïssa i s’hau·
ria de tenir en compte si  la ciu·
tadania d’aquí i la de Suïssa està 
igual d’informada. 
Aquí es deixen de banda mol·
tes qüestions que són impor·
tants: primer aquest sòl que ara 
es posa sobre la taula ja sortia 
al Pla Director de la Conca 
d’Òdena i quan fem la propos·
ta, fa dos anys al Conseller Rull 

ja va encarada en aquells espais 
que ja hi estaven predeter·
minats. I no és fins ara que es 
desperta aquesta plataforma... 
a mesos vista de les eleccions? 
Amb alguns actors implicats 
electoralment?
Ara estem en els treballs tèc·
nics previs: topogràfics, ar·
queològics, els d’impacte am·
biental els de mobilitat... Això 
determinarà finalment quines 
són les àrees que entren en 
aquest Pla director i penso que 
dir no a una cosa que encara 
no està definida és poc indicat. 
Cal tenir en compte que quan 
la proposta estigui definida es 
preveu un període de partici·
pació, més enllà del període 
d’al·legacions que hi hagi, i això 
tampoc es diu. No em sembla 
just.

I per acabar, creus que les 
eleccions general influiran 
d’alguna manera en les elecci-
ons del 26 de maig?
Crec que influiran d’alguna 
manera perquè els períodes 
electorals que estableix la llei 
marquen un calendari durant 
el qual no es podran fer deter·
minades coses. També hi haurà 
més carrega a les administra·
cions locals perquè seran dos 
comicis seguits i en els muni·
cipis petits això és un trasbals 
perquè és una tasca a nivell ad·
ministratiu important a la qual 
hi has de destinar personal, del 
qual no anem sobrats.
El resultat de les eleccions ge·
nerals és probable que inter·
fereixi en les municipals i eu·
ropees, i la situació actual farà 
que apareguin noves forces 
polítiques als ajuntaments. De 
tota manera jo convidaria als 
ciutadans a que pensin  en les 
eleccions municipals en clau 
de municipi, que la papereta 
que triïn el 28 d’abril pugui ser 
diferent de la del 26 de maig, 
en què hem de pensar en el 
nostre poble. 

“Fa dos anys els alcal-
des de la Conca vam 

demanar més sòl indus-
trial al conseller Rull 

perquè hi ha demanda 
per part d’empreses”

ÒDENA / LA VEU 

Després de mesos de 
treball, el grup mu·
nicipal Junts per 

Òdena AM, amb representa·
ció a l’ajuntament d’Òdena, 
ha renovat el grup de treball 
de cara a les eleccions muni·
cipals del mes de maig. 
Així, la formació passa a 
dir·se Fem Òdena AM, i la 
persona qui l’encapçalarà a 
les properes eleccions serà 
la periodista Maria Sayave·
ra. Sayavera, consellera al 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
amb quatre anys d’experi·
ència com a regidora a go·
vern a l’ajuntament odenenc 
i quatre a l’oposició, lidera 
la formació municipal, que 
treballa amb un projecte il·
lusionador i renovat per a 
presentar·se als comicis del 
mes de maig.
La participació, un eix clau
Amb la voluntat de treballar 
colze a colze amb els veïns, 
el grup Fem Òdena AM es 

presenta a aquests comicis 
amb un projecte basat en ei·

Maria Sayavera es presenta com 
alcaldable de la formació municipal 
Fem Òdena AM

La plataforma ciutadana 
Òdena a Fons (OAF) 
està en contra de l’actu·

al pla director que afectarà la 
zona del polígon de Can Mo·
rera, a Òdena i en el següent 
comunicat fa palès el seu des·
acord. 
“OAF no s’oposa al creixe·
ment industrial ni als llocs 
de treball que podria portar, 
però volen que es faci de ma·
nera ordenada. Consideren 
que, en el cas que les condi·
cions fossin òptimes, serien 
els odenencs els qui haurien 
de decidir com i on volen la 
zona industrial a través d’un 

procés participatiu.
Després de reunir·se amb 
membres d’Unió de pagesos i 
amb l’associació Per la Conca, 
la plataforma conclou que no 
estan d’acord amb que es faci 
una afectació tan gran dins 
del municipi sense cap em·
presa al darrere. Malgrat que 
els sembli que podria ser una 
opció de futur, ara per ara 
consideren que seria una hi·
poteca per a uns terrenys, per 
a uns professionals, i per a les 
famílies que viuen i treballen 
en aquest entorn.
Després de mesos impulsant 
el debat sobre les problemà·

tiques i el dia a dia d’Òdena, 
OAF va decidir el mes de ge·
ner constituir·se com a pla·
taforma ciutadana i presen·
tar·se a les properes eleccions 
municipals. La plataforma 
vol ser un nexe d’unió per a 
tothom, respectant totes les 
opinions i les diferències in·
ternes del mateix municipi. 
Entre els motius hi ha el fet 
que els partits polítics s’esti·
guin fent servir per fer de pa·
lanca en temes de país o d’es·
tat, cosa que comporta que 
molts dels problemes del dia 
a dia dels municipis quedin 
en segon pla, o poc visibles”.

Òdena a Fons aposta perquè els 
odenencs decideixin com i a on volen 
créixer industrialment

xos com la mobilitat, la par·
ticipació ciutadana –clau a 
l’hora de crear un model de 
municipi per Òdena·, la po·
sada en valor del patrimoni 
municipal, l’aposta per les 
polítiques socials i la pro·
moció econòmica sostenible, 
creant sinergies comarcals i 
lligada a una millora de les 
infraestructures. 
El grup local, amb persones 
provinents de totes les zones 
del municipi i perfils profes·
sionals diversos, ha treballat 
durant els darrers mesos per 
a crear un model de poble 
a partir de trobades amb 
veïns, entitats i col·lectius 
odenencs. Així, Fem Òdena 
AM aposta per fer del muni·
cipi un lloc per viure, gaudir 
i treballar, tot millorant el 
dia a dia dels seus veïns, es·
coltant·los i restant oberts a 
totes les opinions i punts de 
vista sobre el municipi, sem·
pre apostant per a posar en 
valor tots els nuclis i les seves 
oportunitats de millora.    

La número 2 de Junts 
per Òdena AM fa el salt 
a cap de llista per a les 
properes eleccions del 

mes de maig

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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MONTBUI / LA VEU 

Dimarts de la propera 
setmana comença el 
16è “Fem Més Escola”, 

programa de difusió de la rea-
litat educativa del municipi que 
es realitza anualment coinci-
dint amb el període previ a les 
preinscripcions als centres edu-
catius montbuiencs. Enguany la 
primera activitat que es durà a 
terme serà la Setmana Cultural 
amb el títol “Fa 50 anys”, en com-
memoració del 50è aniversari a 
l’escola Garcia Lorca. Durant els 
dies lectius de la setmana que ve 
(dilluns és festiu) s’organitzaran 
tallers, xerrades, activitats i es 
farà un pastís d’aniversari per 
commemorar el 50è aniversari 
de l’escola. Es tracta, en tot cas, 
d’activitats de centre i que es re-
alitzaran en horari lectiu.
Cal recordar que enguany el 
“Fem Més Escola” manté un 
programa de continuïtat res-
pecte anteriors edicions. Hi 
destaca la programació de la  
“Festa de l’Escola Pública”, que 
es farà el proper 17 de març a la 
Plaça de l’Ajuntament, i també 
es durà a terme la “Gala a la Co-
munitat Educativa” el dimecres 
20 de març, a la sala petita de 
Mont-Àgora. 
Enguany aquest “Fem Més Es-

cola” inclourà dues destacades 
activitats que es realitzaran en el 
marc de la commemoració del 
cinquantè aniversari de l’esco-
la Garcia Lorca: D’una banda, 
l’escola acollirà una Setmana 
Cultural del 5 al 8 de març on 
es faran nombroses activitats 
per commemorar aquesta efe-
mèride, i de l’altra el dimecres 
3 d’abril una taula rodona per 
commemorar 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 Es-
cola” 2019 inclou també dife-

Montbui comença la setmana 
que ve el “Fem més escola”

rents jornades de portes obertes 
als centres educatius, diferents 
activitats per a la comunitat 
educativa com tallers de músi-
ca, contes, teatre...Tammateix 
a la Biblioteca Mont-Àgora es 
duran a terme dos tallers: un 
de creativitat per crear objectes 
decoratius personalitzats “Ta-
ller creart: làmpada LED amb la 
teva inicial” i també un altre de 
lectura en família.
El “Fem Més Escola” és possible 
per la col·laboració entre l’Ajun-
tament de Montbui (regidoria 
d’Educació) i els diferents cen-
tres educatius del municipi: la 
Biblioteca Mont-Àgora i Òm-
nium Cultural.

MONTBUI / LA VEU 

Actualment s’està treba-
llant per millorar di-
ferents espais públics. 

D’una banda al parc dela Plaça 
Picasso s’estan duent a terme 
tasques de reposició de mo-
biliari urbà, com ara les dues 
cistelles de bàsquet. També es 
posarà un nou un element de 
joc infantil i s’estan canviant 
aquells elements de mobiliari 
malmesos (com ara bancs i pa-
pereres).
Precisament la pintura de 
bancs i elements de mobiliari 
és una de les tasques priorità-
ries actualment i es calcula que 
un centenar d’aquests elements 
seran pintats durant els pro-
pers dies.
Al cementiri municipal es farà 

properament l’ampliació de 
60 nínxols i 24 columbaris. Es 
tracta d’uns treballs que per-
metran ampliar aquest espai 
i, més endavant, aconseguir 
també millorar-ne la seva il·lu-
minació.
Durant les properes setmanes 
també es duran a terme di-
ferents actuacions per incor-
porar nous elements urbans 
com ara una petita pèrgola que 
s’ubicarà a l’exterior de l’esco-
la Antoni Gaudí, a la zona on 
esperen els pares i mares quan 
porten o recullen els infants al 
centre. 
Paral·lelament, s’està treballant 
tècnicament per fer el projec-
te d’il·luminació del camí dels 
Horts. També al Nucli Antic es 
duran a terme tasques de for-
migoneig al carrer Pedret.

Implementació del pla de 
millora d’espais públics 

MONTBUI / LA VEU 

La regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament de 
Montbui ha donat a 

conèixer les bases del Car-
nestoltes 2019, que a Montbui 
tindrà lloc, per partida doble 
el proper dissabte 9 de març, 
primerament amb la festa in-
fantil i, a continuació, amb la 
gran desfilada de comparses 
d’adults.
Enguany el Carnestoltes 
d’adults presenta diferents 
canvis. D’una banda, el recor-
regut de la rua canvia: ja no 
finalitzarà la rua en un espai 
tancat com era el Pavelló Can 
Passanals i, en canvi, serà el 
Passeig Catalunya, el punt de 
cloenda de la rua, i el lloc on 
es farà l’espectacle d’animació 
i on es lliuraran els premis.
També, i com a novetat, s’avan-
çaran els horaris d’inici tant 

del Carnestoltes infantil com 
també el Carnestoltes d’adults. 
L’objectiu d’aquesta mesura és 
afavorir la participació, fent 
compatible horàriament el 
Carnestoltes montbuienc amb 
el que es celebrarà a altres mu-
nicipis anoiencs aquell mateix 
dia.
Les inscripcions per al Car-
nestoltes d’Adults es poden 
realitzar, de forma anticipa-
da, a l’espai juvenil Mont-Jove 
(carrer Sant Miquel, 6), fins el 
proper dia 7 de març, en hora-
ri d’atenció al públic (de 17 a 
19.30 hores). Precisament una 
altra de les novetats d’enguany 
és que tots els inscrits antici-
padament rebran de l’organit-
zació un entrepà de botifarra 
gratuït en finalitzar la rua, al 
Passeig Catalunya.
Els premis del Carnestoltes 
d’adults continuaran sent els 
mateixos d’anteriors edicions: 

la millor comparsa guanyarà 
un premi de 400 euros i tro-
feu; la segona millor compar-
sa rebrà 300 euros i trofeu; la 
tercera 200 euros i trofeu; la 
quarta 100 euros i la cinquena 
també 100 euros. Tammateix 
es lliurarà un premi a la millor 
comparsa forània dotat eco-
nòmicament amb 100 euros. 
El premi a la disfressa indivi-
dual és de 80 euros més trofeu. 
Pel que respecta al Carnestol-
tes de menuts, que es farà da-
vant l’Ajuntament si la clima-
tologia ho permet, mantindrà 
el format habitual però n’avan-
çarà l’horari. Les inscripcions 
es podran fer de dos quarts de 
4 a dos quarts de cinc de la tar-
da. Tot seguit començarà un 
espectacle d’animació a càrrec 
del grup “La Cremallera” i, a 
partir de dos quarts de sis de 
la tarda, es farà el correspo-
nent lliurament de premis.

Ja es poden formalitzar les 
inscripcions per al carnestoltes 
d’adults, que es farà el 9 de març

MONTBUI / LA VEU 

El passat dissabte es va fer 
l’acte de presentació del 
projecte de candidatura 

unitària per governar l’Ajun-
tament de Santa Margarida de 
Montbui. L’acte  es va celebrar a 
la Vinícola. 
L’acte va servier per exmplicar el 
procés de maduració del projec-
te fins al moment. S’han ajuntat 
Veïns amb Veu de Montbui, 
Iniciativa per Catalunya - els 
Verds i persones fins ara vincu-
lades a ERC, encara que aquest 
partit no s’ha afegit  al projecte 
fins ara, tot i haver participat 
en algunes de les reunions ce-
lebrades. Els grups que recolzen 
el projecte representen els cinc 
regidors que hi ha a l’oposició 
actualment a l’ajuntament de 
Montbui. També hi dóna suport 
l’Assemblea Nacional Catalana 
de Santa Margarida de Mont-
bui, sobre la base compartida 
per tots els grups del respecte 
per al dret a decidir dels mont-
buiencs sobre el  futur polític de 

Catalunya, sigui des de la pers-
pectiva dels independentistes 
o de la dels que creuen millor 
continuar amb la vinculació 
amb Espanya, i també del res-
pecte als drets fonamentals que 
la política dels governs actuals 
de l’estat espanyol vulnera.
Aquest projecte polític neix per 
superar el fraccionament que hi 
ha hagut fins ara, sumant esfor-
ços, assolir el govern munici-
pal amb voluntat de gestionar 
l’ajuntament de forma realment 
participativa, capaç d’integrar 
tots els sectors del municipi: di-
ferents barris del nucli de Sant 
Maure, Nucli Antic, La Ma-
llola, El Saió, Coll del Guix i 
població rural dispersa, i tam-
bé totes les sensibilitats, tant 
les que s’han identificat amb 
l’oposició com les que s’han 
identificat amb el govern.
Es constituirà un partit propi 
de Santa Margarida de Mont-
bui, com una forma d’inte-
grar en un treball compartit 
unitari els diferents punts de 
vista i ideologies. 

Es presenta la candidatura 
unitària per Montbui
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt promou 
plans d’ocupació per a 

persones en situació d’atur. En 
aquests moments, i a través 
de la contractació del Consell 
Comarcal de l’Anoia, estan tre-
ballant tres persones, dues do-
nes i un home, amb contractes 
d’una durada de 6 i 12 mesos.
Aquestes treballadores i tre-
ballador fan tasques de neteja 
i manteniment dels parcs i es-
pais públics municipals i van 
començar a treballar a final 
de gener. El Consell Comar-
cal ofereix aquests contractes 
a través dels programes Tre-
ball i Formació i Enfeina’t, del 
Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya. Aquests projectes 
tenen com a objectiu millo-
rar l’ocupabilitat de les perso-
nes destinatàries facilitant-los 
competències professionals 
mitjançant experiència laboral 
i formació, en el primer cas, 

i facilitant la pràctica labo-
ral i l’adquisició d’experiència 
a persones en situació d’atur 
mitjançant la seva contractació 
laboral, en el segon.
L’Ajuntament també està tra-
mitant la contractació de dues 
persones més en situació de 
desocupació, una com a peó 
de la brigada municipal i una 
altra, com a auxiliar admi-
nistrativa, que s’incorporaran 
properament. En aquesta oca-

L’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt promou plans d’ocupació 
per a persones aturades

sió, es compta amb una sub-
venció de la Diputació de Bar-
celona, a través del “Programa 
complementari de millora de 
l’ocupabilitat 2019-2020” en el 
marc del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019. Ambdós 
contractes tindran una dura-
da de sis mesos. Amb l’impuls 
d’aquestes iniciatives es demos-
tra la voluntat de l’Ajuntament 
poblatà per ajudar les persones 
aturades. 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

A la Pobla de Clara-
munt ja és tot a punt 
per viure la disbauxa 

del carnestoltes. L’Ajunta-
ment, les entitats locals i els 
centres educatius organitza-
ran des d’aquesta setmana i 
el cap de setmana, sobretot, 
una sèrie d’activitats per viure 
aquesta esbojarrada festa.
La gresca començarà el di-
vendres 1 de març amb el 
carnestoltes que organitza-
rà l’entitat juvenil Barrufet 
Roig, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. La festa s’inici-
arà quan falti un minut per 
a les 12 de la nit a l’Ateneu 
Gumersind Bisbal. Hi hau-
rà música amb el DJ Pol i es 
premiarà la millor disfressa. 
El preu de l’entrada serà de 5 
euros, amb una consumició 
inclosa, i l’activitat és oberta 
als majors de 16 anys.
El dissabte 2 de març, la re-
gidoria de Cultura de l’Ajun-
tament organitzarà una rua, 
que sortirà a les 5 de la tar-
da des de la plaça dels Països 
Catalans. Amb l’animació del 
grup de batucada Els Bombo-
llers, de Cervera, es recorre-
ran diversos carrers del po-
ble: avinguda de Gumersind 
Bisbal, carrer de l’Estació, 
avinguda de Catalunya, car-
rer Raval, carrer Major i car-
rer Solell. La rua finalitzarà a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal, 
on hi haurà berenar per a tots 
els nens i nenes disfressats. La 
festa s’acabarà amb una pluja 
de confeti i globus i una dis-
comòbil amb el DJ Àlex. 
I el carnaval a la Pobla de 
Claramunt es tancarà el diu-
menge 3 de març amb la 
festa que organitzarà l’Asso-
ciació per a l’Oci de la Gent 
Gran, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. El ball co-
mençarà a les 6 de la tarda a 
l’Ateneu Gumersind Bisbal i 
anirà a càrrec del grup A Vi-
ves Veus. Es premiarà les tres 
millors disfresses (no servirà 
anar només amb un comple-
ment).

La llar d’infants i l’escola, de 
carnaval
A l’escola Maria Borés, els 
nens i nenes van rebre, el di-
lluns 25 de febrer, la visita del 
Rei Carnestoltes, que cada dia 
dona una consigna, com anar 
pentinat amb un pentinat di-
vertit; vestir-se amb la roba al 
revés o anar vestits d’un únic 

color. El divendres 1 de març, 
al matí, els i les alumnes par-
ticiparan en diferents tallers 
per preparar la rua que es 
farà a la tarda i que comptarà 
amb l’animació musical d’un 
grup de pares. El dijous 28 
de febrer, Dijous Llarder, els i 
les estudiants participaran en 
diverses activitats i faran sor-
tides a indrets del poble. 
A la Llar d’Infants Municipal 
Sol Solet, el Rei Carnestoltes 
també dona diverses instruc-
cions de què ha de portar la 
quitxalla, com un pentinat 
divertit o una decoració al 
cap. El divendres al matí, els 
nens i nenes es disfressaran 
i passaran una estona diver-
tida ballant. I el dijous 28 
de febrer, Dijous Llarder, els 
infants sortiran a jugar a la 
nova zona infantil que hi ha 
al costat del centre educatiu i 
esmorzaran.

Punt Lila d’atenció a les vi-
olències sexuals pel carnes-
toltes jove
Es disposarà d’un Punt Lila 
d’atenció a les violències se-
xuals i agressions sexistes 
amb motiu del carnestoltes 
jove, organitzat per l’entitat 
Barrufet Roig. La festa tindrà 
lloc avui divendres quan falti 
un minut per les 12 de la nit 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal.
Els espais de festa són facili-
tadors d’actituds masclistes i 
gaudeixen de certa impunitat 
i normalitat. 
El Punt Lila estarà gestionat 
per dues educadores socials 
que faran la intervenció si 
és necessari en cas d’agres-
sions. També repartiran in-
formacions importants per 
prevenir i sensibilitzar sobre 
les agressions masclistes que 
es donen amb massa facilitat 
en els espais de festa. A més, 
es farà difusió de la campa-
nya “No en deixem passar 
ni una!”, consistent en onze 
cartells diferents amb mis-
satges que ajuden a prendre 
consciència de les agressi-
ons que es produeixen en 
llocs d’oci i també missatges 
empoderadors per a les no-
ies, que són, principalment, 
qui reben les agressions 
masclistes.
Amb la voluntat de seguir 
compromesos amb la causa, 
l’Ajuntament té previst ins-
tal·lar tres punts liles durant 
aquest any: la festa de carnes-
toltes, la Setmana de la Joven-
tut i la Festa Major. 

La Pobla, a punt per viure 
la gresca del Carnestoltes

EDICTE

Per a coneixement general, es fa saber que l’Ajuntament d'Igualada, en la sessió plenària duta a terme el dia 26 de febrer 
de 2019 va adoptar l’acord, la part resolutòria de la qual és la següent:

Primer. Aprovar inicialment la cessió gratuïta en propietat al TALLER ÀURIA SCCL, de dos terrenys d’una superfície 
aproximada de 10.714 m2, situats al Pla de la Massa, d’Igualada, per destinar-los a l’ampliació de les instal·lacions que el 
Taller Àuria té a la �nca contigua, assenyalada amb el núm. 18 del carrer Pere Bosch i Soldevilla,  i, consegüentment, seguir 
integrant laboralment a les persones amb discapacitat.

La descripció dels terrenys, que consten inscrits als assentaments 1-782   i 1-783 de l’Inventari municipal de béns i en el 
Registre de la propietat, �nques registrals 32.492 i 31.810, és la següent:

Finca 32.492. “URBANA. Porció de terreny o solar, situat al terme d’Igualada, al lloc conegut per Sant Jaume Sesoliveres, a 
la partida Pla de la Massa, coneguda també per La Muntanya, que mesura TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT METRES 
QUADRATS. AFRONTA: nord, �nca de l’Ajuntament d’Igualada; sud, la �nca 31.810; est, resta de �nca matriu; i, oest, 
registral 31.810.”

FINCA 31.810. ““URBANA. Porció de terreny o solar, situat al terme d’Igualada, al lloc conegut per Sant Jaume Sesoliveres, 
a la partida Pla de la Massa, que mesura  CINC MIL VUIT-CENTS DOS METRES QUADRATS. AFRONTA: nord, �nca dels 
senyors Sendra, Companys i Mir; sud, camí de les Guixeres; est, la �nca 1.357, abans de José Riba; i, oest, camí de la 
Guixera.”

Segon.  Sotmetre l'aprovació inicial a informació pública  durant el termini de trenta dies, a comptar de la darrera inserció 
de l'edicte corresponent en el Butlletí O�cial de la Província i en un dels diaris de més divulgació del municipi d'Igualada, 
per tal que els interessats puguin examinar-ho al departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d’Igualada (plaça de 
l’Ajuntament núm. 1, 4a planta; de dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer les al·legacions i reclamacions que 
estimin oportunes. 

Alhora, donar compte d'aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

L'aprovació inicial esdevindrà de�nitiva, sense necessitat de nou acord, si no es presenta cap reclamació ni al·legació. 

Tercer. Indicar qualsevulla intervenció en els terrenys cedits haurà de minimitzar el seu impacte ambiental, de manera 
que es preservi la con�guració paisatgística de l’entorn.

Quart. Manifestar que si els terrenys cedits no es destinessin a l’ús previst en el termini màxim de 5 anys, aquests reverti-
ran automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament d’Igualada, de conformitat amb el que disposa l’article 50 
del Decret 336/198.

Igualment, si no es mantingués la destinació indicada en els cinquanta anys següents, els terrenys revertiran automàtica-
ment de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament d’Igualada, d’acord amb l’establert en l’article 50 del Decret 336/1988. En 
aquest cas, l’Ajuntament disposarà de les opcions assenyalades en l’article 7 de la Llei 25/2001, de 31 de desembre, de 
l'accessió i l'ocupació.

Cinquè. Facultar l’alcalde perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, subscrigui els documents necessaris per a la 
plena efectivitat d’aquest acord.

La qual cosa es fa saber als efectes previnguts a l’apartat segon de l’esmentat acord, fent avinent que es tracta d'un acte 
de mera tramitació, per la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat el dret a interposar el que els interessats 
considerin pertinents.

Igualada, 27 de febrer de 2019

Marc Castells i Berzosa
Alcalde

Ajuntament d'Igualada
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí conti-

nua apostant aquest 2019, per 
donar suport a les persones 
emprenedores i a les empreses 
del territori oferint un progra-
ma formatiu variat i adient a 
les seves necessitats. La pri-
mera proposta ha estat, aquest 
dilluns, una sessió informati-
va adreçada als autònoms.
La gestió sobre les baixes, ja 
siguin per malaltia, accident 
de treball, maternitat i pater-
nitat; la jubilació de la perso-
na autònoma, punt d’equilibri 
per no perdre diners; el IVA i 
facturació electrònica, han es-
tat els continguts del curs. En 
aquesta sessió hi han assistit 
una quinzena d’alumnes i la 
formadora ha estat la Yolanda 
Presa.
Durant el mes de març, es re-
alitzarà una sessió informati-
va de 5 hores,  sobre com les 
empreses poden contractar 
amb les administracions pú-
bliques a càrrec de Rosa Gar-
cía de Constcatformació. Du-
rant aquesta sessió es donaran 
les eines per poder participar 

en les licitacions amb l’admi-
nistració: solvència dels lici-
tadors, criteris d’adjudicació, 
presentació d’ofertes per via 
electrònica, les ofertes anor-
malment baixes, etc…
D’altra banda, també es farà 
el curs Metodologies àgils per 
innovar a l’empresa  que im-
partirà Arantza Uriarte que 
tindrà una durada de 15 hores 
repartides en 3 sessions, du-
rant les quals s’informarà als 
participants de bones pràcti-
ques d’innovació per millorar 
i créixer.
Durant tot l’any 2019 Pro-
moció Econòmica oferirà 
diferents formacions i sessi-
ons informatives. Les podeu 

Inici dels cursos destinats a 
emprenedoria i empreses amb una 
sessió de formació per a autònoms

consultar a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí www.vilanovadelcami.
cat o bé demanar informació a 
Promoció Econòmica (Centre 
d’Innovació Anoia) trucant al 
938054411 (ext.5) o enviant 
un correu electrònic a peco-
nomica@vilanovadelcami.cat. 
Les inscripcions es poden fer 
en línia a través del web vila-
novaenlinia.cat
Els cursos i sessions informa-
tives són gratuïtes. Estan cofi-
nançades per la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí, amb el su-
port del Programa Catalunya 
Emprèn de la Generalitat de 
Catalunya.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El proper dijous dia 7 de març 
a les 19:30h es realitzarà la 
presentació del partit “Junts x 
Vilanova del Camí” i del seu 
candidat a l’alcaldia Sr. Jordi 
Barón, després d’haver estat 
ratificat per la direcció del par-
tit.   L’acte tindrà lloc a “L’espai 
al teu aire” situat al c/Tarrago-
na nº 36 de Vilanova del Camí. 
En la presentació que serà un 
acte obert a tothom que hi vul-
gui assistir, es desgranaran els 
principals eixos estratègics de 
la campanya electoral de les 
pròximes eleccions municipals 
del més de maig.  A més també 

comptarem amb la intervenció 
de l’Alcalde d’Igualada i Presi-
dent de la Diputació de Barce-
lona Sr. Marc Castells.
Al finalitzar l’acte brindarem 
“Tots Junts” amb una copa de 
cava! Acompanya’ns! 

Presentació Candidat 
“Junts x Vilanova del 
Camí”

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Ben endinsats al febrer 
, el diumenge 17 ens 
disposem els 30 cami-

naires a fer una matinal a la 
nostra comarca, per la serra 
de Rubió. Excursió per la ser-
ra de les Maioles. Sortint des 
de l’Espelt. 
Passem per Ca la Pepa, Cal 
Vives, Costa de Cal Vives. Fa 
fred a primera hora però a 
partir de mig matí.  tenim sol 
i bona temperatura.
Després de la pujada esmor-
zar amb magnífiques vistes de 
la Conca d’Òdena.
Continuem i veiem l’església 
de Sant Pere d’Ardesa, situada 
al peu del puig de Sant Mi-
quel (733 m.a.).
La primera font documental 
que cita el castell d’Ardesa 
data de  989; era una venda 
d’un  alou  al bisbe Sala, de 
la  Seu d’Urgell, per part del 
senyor Sala i la seva dona. 
En el cas de l’església, la pri-

mera constància és d’un tes-
tament de Bernat Ramón de 
l’any 1082 on llegava 10 unces 
d’or.  La primera constància 
que es té de l’església com 
a  parròquia  data de la pri-
mera meitat del segle XI i era 
un llista parroquial del bisbat 
de Vic. L’església es consagrà 
el 1192. Les funcions parro-
quials es creu que es mantin-
gueren fins a mitjans del se-
gle XII, possiblement perquè 
Sant Pere passà a ser sufragà-
nia de Santa Maria de Rubió. 
Des d’aquest punt es pot gau-
dir, en un dia clar, d’unes vis-
tes impressionants.
Fred a primera hora i sol 
i bona temperatura, sense 
vent, a partir de mig matí.
Després passem per  Ca l’Es-
truc i retornem  a l’Espelt pel 
camí de la costa dels Frares. 
Camí bastant malmès.
Per últim agrair al nostres 
vocals Hipólito Elvira i Fran-
cesc Viera per fer-nos gaudir 
d’aquests bonics racons de la 

nostra comarca.
La propera sortida serà el 
dia 3 de març, DE QUEROL 
A SANTA PERPÈTUA DE 
GAIÀ  (Alt Camp/Conca de 
Barberà), anem amb autocar, 

La colla excursionista de Vilanova a Sant Pere d’Ardesa

sortida a les 7 h. i tornada a 
les 14 h. 
Les inscripcions es poden fer 
el dijous  de la setmana de la 
sortida de 19:00 a 20:30 al C/ 
Montserrat, 28 (Restaurant 

Nou) de Vilanova del camí. 
Els socis també al 93 803 43 
88 i 627 646 512,  WhatsApp, 
cevcami@hotmail.com i Fa-
cebook.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha fet en les darreres 
setmanes diferents millores 
en la zona de barbacoes del 
Parc Fluvial i s’ha adjudicat 
de nou el servei. Les reserves 
de les barbacoes es poden fer 
al telèfon 644 94 78 33.
Per millorar la zona, s’ha po-

sat grava al voltant de les bar-
bacoes per evitar el fang quan 
plou i també s’han delimitat 
les taules de lliure accés. Ara 
estan delimitades per pedres, 
però més endavant, expli-
quen des de l’Ajuntament es 
farà amb tanques de fusta. 
Les taules de lliure accés són 
les que queden fora del perí-
metre de les barbacoes.

Nou telèfon per reservar el servei de 
barbacoes de Vilanova del Camí
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COMARCA / LA VEU 

Aquest dimarts 26 de 
febrer s’ha celebrat 
l’acte fundacional de 

l’Associació del Parc Rural del 
Montserrata la sala Portals de 
l’Ajuntament de Collbató.
A l’acte ha assistit el vice-
president primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat de la Dipu-
tació de Barcelona, Dionís 
Guiteras, així com els repre-
sentants dels dotze municipis 
integrants: Abrera, Castellolí, 
Collbató, El Bruc, Marganell, 
Olesa de Montserrat, Pie-
ra, Rellinars, Sant Vicenç de 
Castellet, Ullastrell, Vacaris-
ses i Viladecavalls.
Durant l’acte, Dionís Gui-
teras ha remarcat “l’interès 
d’aquest tipus d’iniciatives 
que aglutinen diversos mu-
nicipis per a generar noves 
oportunitats pel territori, en 
un entorn privilegiat com 
és el de Montserrat”. Segons 
Guiteras, “és un luxe poder 
acompanyar des de Diputació 

de Barcelona projectes com 
aquest que satisfan els muni-
cipis, el territori i el país”.
Així, aquesta Associació es 
constitueix amb l’objectiu 
d’esdevenir una eina per a la 
promoció i dinamització del 
Parc Rural del Montserrat. 
D’altra banda, segons els esta-
tuts pels quals es regirà l’As-
sociació, les seves finalitats 
són, entre d’altres, esdevenir 
un instrument de cooperació 
i intercanvi; fomentar econò-
micament l’activitat agrària, 
les activitats d’elaboració i 
transformació de productes 
locals i de proximitat i les 
activitats complementàries; 
preservar el caràcter rural 
del territori i el paisatge en 
mosaic agroforestal, i posar 
en valor la gran diversitat 
dels seus productes de pagès 

L’Associació del Parc Rural del Montserrat 
és ja una realitat

i d’elaboració artesana. Tot 
això amb l’ànim de revitalit-
zar econòmicament i demo-
gràficament aquest territori 
i dotar-lo, d’aquesta manera, 
d’oportunitats de futur.
En el decurs de l’acte s’han 
aprovat per unanimitat els 
estatuts pels quals s’ha de 
regir l’Associació i s’ha no-

menat la seva presidència i 
vicepresidència, que assumi-
ran respectivament Miquel 
Solà, alcalde de Collbató i 
Xavier Rota, regidor d’Olesa 
de Montserrat. A més, s’ha 
destacat que el projecte Parc 
Rural del Montserrat és fruit 
de la cooperació, del treball i 
del compromís compartit en-

tre els Ajuntaments signants 
i la Diputació de Barcelona. 
Aquest projecte va arrencar 
l’any 2005 i la Diputació de 
Barcelona per mitjà de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, 
hi està donant suport des del 
2017.Avui aquest ambiciós 
projecte de futur ja és una re-
alitat. 

ÒDENA / LA VEU 

El Castell d’Òdena estre-
narà en els propers me-
sos nova senyalètica de 

peu. Per una banda, els nous 
senyals seran per a indicar la 
direcció cap al castell des de 
la carretera de Manresa i uns 
altres senyals seran de caire 
d’informació turística que in-
formaran sobre la història del 
monument al mateix peu de 
la torre.
Aquesta millora s’emmarca 
en el projecte Anoia Terra de 
Castells del Consell Comarcal 
de l’Anoia amb la coordinació 
de l’Ajuntament d’Òdena.
L’Ajuntament d’Òdena ofereix 
visites guiades gratuïtes al 
Castell cada tercer diumenge 

de mes. Les persones interes-
sades només cal que es pre-
sentin a les 12 del migdia al 
peu del Castell.

El Castell d’Òdena estrenarà 
nova senyalètica

El Castell d’Òdena, des de la 
muntanya de guix, originà al 
segle X el poble d’Òdena. A 
partir d’ell, la Conca d’Òdena 
es va anar configurant com un 
territori controlat des dels di-
versos castells que hi podrem 
albirar: Montbui, Claramunt, 
Castellolí, Ardesa…  
Dins de les seves muralles, que 
resistiren invasions d’honga-
resos i sarraïns, va començar 
a crèixer el poble i també un 
dels llinatges nobiliaris més 
importants de la comarca de 
l’Anoia; però no tot seria tant 
favorable sempre, i les juga-
des medievals dels senyors 
d’Òdena els acabaran passant 
factura: primer, provocant el 
naixement del seu pitjor ene-
mic i finalment…

El vicepresident primer 
de la Diputació, Dionís 
Guiteras va presentar-la 

aquesta setmana

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Les Unitats Mòbils d’Informa-
ció al Consumidor (UMIC) 
de la Diputació de Barcelona 
continuaran visitant el mes 
de març les poblacions on no 
hi ha un servei municipal de 
consum.  A Vilanova del Camí 
la visita està programada pel 
divendres 22 de març, de dos 
quarts d’onze a la una del mig-
dia, a la plaça del Mercat.
Gràcies a les UMIC, els ciu-
tadans de la demarcació po-
den conèixer i exercir, des de 
la proximitat, els seus drets 
com a persones consumido-
res. Durant el mes de març, 
els habitants de 76 municipis 

podran presentar-hi les seves 
consultes i reclamacions gra-
tuïtament.
El servei està destinat als ajun-
taments que no disposen de 
serveis municipals de consum 
i té com a finalitat bàsica de-
fensar els consumidors i els 
seus drets.
A més a més, les UMIC també 
faciliten material informatiu i 
donen consells sobre com es-
talviar en les factures d’aigua, 
gas i electricitat, que són les 
consultes més habituals, jun-
tament amb les relacionades 
amb les clàusules abusives en 
contractes hipotecaris, tele-
comunicacions i empreses de 
telefonia mòbil.

Les UMIC visitaran Vila-
nova, amb parada el dia 
22 a la plaça del Mercat

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada · Telèfon: 626 665 009
www.loop-disseny.com
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ELS PRATS DE REI / LA VEU 

Diumenge passat, 24 
de febrer, es va fer la 
presentació del Lli-

bre d’orgue de Prats de Rei de 
Domingo Montfort (1801-
1870) de la col·lecció “Calaix 
de Solfa” i editat per l’edito-
rial DINSIC Publicacions 
Musicals, a la sala polivalent 
dels Prats de Rei. L’acte es 
va obrir amb la benvinguda 
per part de l’alcaldessa a tots 
els assistents.  La Directora 
General de Cultura Popular 
i Associacionisme Cultu-
ral, Maria Àngels Blasco, va 
argumentar la importància 
dels llibres d’orgue pel conei-
xement de la música popular 
i la recuperació, en aquest 
cas, d’una part del patrimo-
ni cultural dels Prats de Rei. 

Es va presentar el Llibre d’orgue de 
Prats de Rei

CALONGE DE S. / LA VEU 

L’Ajuntament de Calon-
ge de Segarra ha obert 
el concurs públic per 

adjudicar l’arrendament de 
l’immoble denominat “Casa 
del Mestre”, destinat a ser un 
habitatge. Les proposicions es 
poden presentar fins al 11 de 
març de 2019.
La “Casa del Mestre” està si-
tuada a l’entorn de Santa Fe 
de Calonge de Segarra. Es 
tracta d’un edifici aïllat, de 
dues plantes i un total de 135 
m² útils, el qual ha estat to-
talment reformat durant els 
anys 2017, 2018 i 2019. Dis-
posa d’un ampli menjador; 
cuina equipada amb vitroce-
ràmica d’inducció, campana 
extractora i forn; 2 banys; i 4 
habitacions. La casa es lloga 
sense moblar.
La “Casa del Mestre” acull 
l’única prova pilot del projec-
te TESSe2b a tot l’Estat. Això 
significa que la climatització 
en fred i calent així com l’ai-
gua calenta sanitària no gene-
ra cost econòmic ja que tota 
l’energia es produeix a través 
de la prova pilot del siste-
ma TESSe2b, alimentat amb 
energies renovables. Per tant, 
els futurs arrendataris de la 

“Casa del Mestre” no hauran 
de pagar una energia extra 
per fer funcionar la calefac-
ció, l’aire condicionat i l’aigua 
calenta sanitària, sinó que 
únicament tindran un cost 
una mica més elevat d’elec-
tricitat (es preveu que aquest 
sigui poc significatiu).
El projecte TESSe2b és un 
projecte de 4 milions d’euros 
finançat per la Unió Europea, 
que desenvolupa una solució 
integrada per a l’emmagat-
zematge d’energia en edificis 
residencials mitjançant ener-
gia solar i geotèrmica, amb la 

Obert el concurs públic per 
l’arrendament de l’habitatge “Casa 
del Mestre”, a Calonge de Segarra

finalitat de corregir el desajust 
que sovint es produeix entre 
l’oferta i la demanda d’energia 
en edificis residencials. Això 
s’aconsegueix mitjançant la 
integració de dipòsits com-
pactes d’emmagatzematge 
d’energia termal amb materi-
als de canvi de fase (PCM per 
les seves inicials en anglès), 
juntament amb materials mi-
llorats de canvi de fase dins 
dels intercanviadors de calor 
del buit (BHE), i mitjançant 
un sistema de control intel·li-
gent d’administració avança-
da d’energia.

VECIANA / LA VEU 

El passat diumenge 24 
de febrer el municipi 
de Veciana va viure la 

seva setena diada de la gent 
gran en el marc incomparable 
del Casal de La Salle, situat a 
prop del nucli de Segur.
La diada va començar a la 1 de 
la tarda amb la missa oficiada 
per mossèn Antoni Monclús 
i acompanyada per les veus 
de Mireia Duran i Jaume Vi-
zcarra. En acabar l’acte va te-
nir lloc el dinar de germanor 
per a tots els veïns i veïnes de 
més de seixanta-cinc anys. 
Després de dinar el director 
del Casal de la Salle, Josep 
Guiteras, va fer una presen-
tació, a través d’un power 
point, de totes les instal·laci-
ons amb que compta la casa 
de recés així com les cases de 
colònies del Molí de la Roda 
també gestionades per La 

Salle. A continuació l’alcalde 
de Veciana, Jordi Servitje, va 
dirigir unes paraules de reco-
neixement a la gent gran. En 
el seu parlament va agrair als 
presents el seu esforç i granet 
de sorra per fer de Veciana el 
municipi que és avui. Com a 
colofó final de l’acte instituci-
onal va fer entrega, juntament 
amb els regidors Ramon Ca-
rulla i Mireia Duran, d’un 
obsequi al vecianenc i veci-
anenca més grans i que no 
havien estat homenatjats en 
edicions anteriors. Enguany 
el reconeixement va ser pel 
senyor Jordi Gumà, resident a 
la masia d’Els Corrals de Se-
gur, i la senyora Carme Bar-
trolí de Cal Boladeras de Sant 
Pere del Vim.
Amb l’espectacle “Llum i co-
lor” del grup de playback de 
l’Associació de la Gent Gran 
d’Igualada es va posar punt i 
final a la diada d’enguany.

L’autor o curador dels do-
cuments, Daniel Vilarrúbi-
as, va presentar el llibre i va 
explicar com unes músiques 
populars no litúrgiques es 
tocaven en un ambient litúr-

gic. El grup musical Punt de 
Malura va interpretar algu-
nes peces musicals populars 
extretes del llibre. El públic 
va acomiadar l’acte amb forts 
aplaudiments.

Veciana va viure la seva 
setena diada de la gent gran

PIERA / LA VEU 

El centre de dia Mar i Cel ha 
posat en marxa un nou pro-
jecte que compta amb la col-
laboració de l’Institut Salva-
dor Claramunt de Piera. Les 
persones usuàries de l’equipa-
ment i alumnes de 3r d’ESO 
del centre educatiu es troben 
setmanalment amb l’objectiu 
de compartir experiències, 
aprendre els uns dels altres, 
crear lligams entre ells, aug-
mentar la seva autoestima 
i fomentar un envelliment 
actiu. Aquest intercanvi vol 
donar valor als pierencs i pie-
renques de totes dues genera-
cions i potenciar sentiments 
positius que poden ser molt 

útils en el seu dia a dia.
El projecte es va iniciar el 
passat dia 13 de febrer. Les 
trobades se celebren cada di-
mecres a la tarda. Durant la 
segona sessió, els participants 
van decidir de forma conjun-
ta el nom del projecte: L’amis-
tat no té edat.

Intercanvi generacional 
al centre de dia Mar i Cel 
de Piera
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D E   L’A N O I A

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

Txell Espelt Prieto 
de 6è de primària 
de l’Escola Guerau de Jorba

L’autora de
la portada és
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GEMMA PARERA, MIQUEL PADRÓS I POL CANTERO  
Mestres de l’Escola Mowgli

Antigament, quan es tenia temps lliure, s’anava a 
buscar els amics per córrer i jugar pel carrer. Actual-
ment, es queda amb els amics per jugar a videojocs, 
mirar la televisió... Podríem dir que la inactivitat fí-
sica s’ha apoderat de nosaltres?
L’esport és sinònim de moviment, d’energia, d’ale-
gria,... en general, de vida. Dins el marc de l’escola 
hi ha tres moments en què pot haver-hi pràctica es-
portiva: a les classes d’educació física, du-
rant les estones de pati quan l’alumnat fa 
activitats motrius i durant les hores d’ex-
traescaescolars. Des del nostre punt de 
vista, dues hores d’educació física (tal com 
marca l’actual legislació) no són suficients 
tenint en compte la importància del desen-
volupament motriu tant a l’etapa d’infantil 
com a l’etapa de primària. Per això, entre 
altres motius, creiem que és bo pels nens i 
nenes la participació en les activitats extra-
escolars esportives de l’escola, ja que supo-
sa afegir una, dues o fins a tres hores més 
d’activitat física setmanal.
Fer activitat física no només és important 
a nivell motriu, sinó que l’esport fomenta, 
potencia i complementa la transmissió de 
diferents valors i hàbits com solidaritat, tolerància, 
responsabilitat, igualtat,... Ara bé, per tal que la pràc-
tica de l’esport escolar garanteixi això, cal un seriós 
compromís per part dels monitors, dels nens i nenes, 
i també dels seus pares. I és que cada decisió, o cada 
comentari, pot influir en l’educació d’aquests petits 
esportistes.
L’esport escolar té un caràcter obert i tothom hi té 
cabuda independentment de les seves habilitats mo-
trius. Es dona la mateixa importància als nens i ne-
nes, sigui quin sigui el seu nivell. Els monitors i les 
monitores estan atents a tots i no només al jugador 

que “et pot guanyar un partit”. També afavoreix la 
participació en igualtat de condicions i, fins i tot, fa 
aquelles adaptacions necessàries segons les caracte-
rístiques físiques, psíquiques i socials de cada alum-
ne/a.
Un altre aspecte que també volem comentar és la 
disminució en els darrers anys de llicències d’esport 
escolar, en benefici de l’esport federat, que cada cop 

intenta arribar a esportistes més petits. Per sort, al-
gunes escoles, com la nostra, encara no se n’ha vist 
gaire afectades, gràcies a l’aposta per part de l’escola 
i l’AMPA en l’esport escolar, i el compromís de les 
famílies que hi veuen una manera de seguir educant 
els seus fills. I és que... Quants dels nens i nenes que 
practiquen esport arribaran a ser professionals? La 
resposta és un percentatge mínim i en canvi tots aca-
baran essent persones adultes.
L’esport escolar és un model que compagina els ves-
sants lúdic, educatiu i competitiu. És molt important 
que els nens i nenes s’ho passin bé amb la pràctica 

esportiva, ja que és un dels factors que més endavant 
farà que no abandonin la pràctica d’activitat física. 
S’entrena, es juga i es competeix per passar-s’ho bé i 
formar-se com a persona i esportista.
El vessant educatiu pretén que l’esport sigui una eina 
i no una finalitat en si mateixa. L’esport ens mostra 
comportaments i reaccions dels nens i nenes i ens 
permet treballar-los de cara al seu futur. Es forma 

part d’un equip i s’estableix un respecte cap 
als companys i un compromís amb l’equip, 
en un context de confiança i segur com és 
la teva escola, amb els teus companys/es de 
classe i de cicle. S’aprèn a respectar el regla-
ment i als àrbitres. A més, des de la nostra 
escola creiem que ha de ser una continuïtat 
de l’esport que es fa en horari lectiu i per 
això apostem perquè alguns dels nostres 
mestres siguin a la vegada monitors d’ex-
traescolars.
Cal evitar el model competitiu extrem on 
es posa per davant la victòria a altres aspec-
tes. Tots sabem, que la competició suposa 
un gran factor de motivació intrínseca, 
però, cal que estigui ben utilitzada. Quants 
cops hem vist a la televisió un jugador que 

simula un penal, o jugadors que protesten els àrbi-
tres, o que no fan cas a l’entrenador,... Cal un treball 
perquè un nen o nena no reprodueixi totes aquestes 
actituds.
Nosaltres creiem en els Jocs Escolars, on es practi-
quen diversitat d’esports (handbol, futbol, bàsquet, 
atletisme, natació, cros,...) i pensem que és la millor 
manera d’enriquir-se a nivell motriu i de descobrir 
el que de veritat els agrada per més endavant poder 
especialitzar-se.
Així doncs us convidem a aprendre a competir gau-
dint de l’esport ESCOLAR tot fent salut.

La importància de l’esport escolar

Des de fa un temps, el col·legi 
Maristes Igualada forma part 
del projecte de B-Resol per 
poder oferir als alumnes de 
Secundària una nova eina de 
comunicació propera i actual. 
B-Resol és una solució per 
lluitar contra el bullying, el ci-
berbullying, l’assetjament, els 
trastorns alimentaris i qualse-
vol tipus de conflicte d’adoles-
cents fent servir la tecnologia 
mòbil com a element innova-
dor. A través de l’app “Fes un 
click” poden alertar de la si-
tuació, tant les víctimes com 
els observadors, de manera 
immediata, segura i des de 
qualsevol lloc i moment. És 
un projecte que uneix cons-
ciència social amb innovació 
tecnològica.
D’aquesta manera es potencia 
i millora la convivència en el 

centre, tot facilitant la comu-
nicació entre alumnes i pro-
fessors del centre per poder 
intervenir en situacions com-
plicades des de l’arrel i ràpida-
ment; d’altra forma podrien 
passar desapercebudes.  
Felicitem  l’empresa per la seva 
aplicació i pel premi ADR re-
but el passat 21 de gener de 
mans de la consellera de Jús-
tícia, Ester Capella, sobre la 
resolució alternativa de con-
flictes.

“Fes un click”, l’aplicació 
per resoldre situacions 
de conflicte als Maristes

La Fundació Sociocultural 
ATLAS, va impartir, als nens 
i nenes d’Educació Infantil de 
La Institució Igualada, un ta-
ller sobre jocs del món. A par-
tir del joc lúdic, es van apropar 
a les diferents cultures d’arreu 
del món i van descobrir que 
no només és una eina d’entre-
teniment, sinó que el joc els 
permet assolir un gran ventall 
d’aprenentatges i els ajuda a 
conèixer el seu entorn.
Els diferents jocs que van rea-
litzar van estar extrets d’ètnies 
de tot el món, com la Zulum 
de Sud-Àfrica, la Yabubà de 
Costa d’Ivori i l’ètnia Inuit, 
provinent d’Alaska.
En acabar el taller, els nens de 
P5, van realitzar un Diagra-
ma de Venn, amb l’objectiu de 
comparar els jocs presentats 
durant el taller amb aquells 
que ja coneixen i compartei-
xen en el seu dia a dia.

Aquesta Rutina de Pensament 
va permetre que els infants 
descobreixin per si sols, que 
TOTS els jocs del món, tenen 
aquestes característiques:
- La importància de respectar 
les normes i els companys de 
joc.
- El treball cooperatiu. És im-

Al Parvulari de la Institució Igualada 
fan el taller “Els Jocs del món”

portant treballar en equip per 
afavorir la cohesió de grup.
-Darrere de cada joc hi ha un 
objectiu d’aprenentatge.
Va estar un taller molt enri-
quidor i de ben segur que po-
saran en pràctica els jocs que 
han conegut durant les esto-
nes de pati.
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De bon matí, els Capgrossos 
(5è) vam anar cap al Museu de 
la Pell d’Igualada amb els Ge-
gants (6è). Quan vam arribar 
allà ens vam separar i els Cap-
grossos vam entrar a conèixer 
la història de la Pell i vam veu-
re en quins llocs s’utilitza ac-
tualment. Hi havia la pell d’un 
elefant de debò!
Quan vam acabar la visita al 
museu, vam fer el taller “Co-
neix el que compres” on vam 

aprendre la diferència entre la 
pell de debò i la sintètica, ens 
van ensenyar a llegir les eti-
quetes de les bambes, a saber 
si eren de pell natural o feta 
amb elements sintètics, a mi-
rar de ser compradors respon-
sables i a valorar les peces de 
roba de qualitat.
Va ser un matí diferent i di-
vertit on vam aprendre coses 
que inclús els nostres pares no 
saben!

Taller al Museu de la Pell 
del Jesús Maria

Com cada any l’escola muni-
cipal d’art i disseny LaGaspar 
d’Igualada ha fet el seu viatge 
de fi de cicle amb l’alumnat de 
segon curs del cicle formatiu 
de grau superior de Gràfica 
Publicitària i de segon curs del 
cicle de grau mitjà d’Artesa-
nia de complements de cuir 
acompanyats amb el professo-
rat de l’escola.
La destinació d’enguany ha 
estat Londres. El professorat 
i l’alumnat han recorregut els 
carrers de la capital britànica 
i han fet visites culturals rela-
cionades amb el món de l’art 
i del disseny com la visita a 
la Tate Galery, el Design Mu-
seum, la Collecció Wallace, la 
House of Illustration, la Bri-
tish Library, entre d’altres.
Després de realitzar la visita 
al Museu del Disseny, l’alum-
nat i professorat, han tingut 
l’oportunitat de poder gaudir 
d’una conversa ben distesa i 
enriquidora, acompanyada 
d’un bon àpat, amb l’il·lustra-
dor Gregori Saavedra establert 

a Londres.
El viatge ha estat una ex-
periència molt enriquidora, 
l’alumnat ha tornat amb no-
ves inspiracions i motivacions 
creadores i de ben segur que 
repetirem destinació. Hem 
gaudit de la nit londinenca 
amb un tour nocturn, hem fet 
el sopar de comiat a un res-
taurant xinès a Chinatown per 
acabar assaborint una pinta 
en un dels molts Pubs que té 
la ciutat.
L’escola municipal d’art i dis-

LaGaspar viatja a Londres

seny LaGaspar ofereix ense-
nyaments oficials professiona-
litzadors en l’àmbit del disseny, 
concretament en les especiali-
tats de disseny gràfic i disseny 
en pell. Per a més informació 
sobre l’oferta educativa de l’es-
cola podeu venir a la jornada 
de portes obertes el proper 
dissabte 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.

El passat dia 14 de febrer els 
alumnes de 5è van anar d’ex-
cursió a Capellades per tal de 
fer dues visites culturals: El 
Museu Molí Paperer i l’Abric 
Romaní.
Al Museu van fer un recorregut 
per les seves sales mentre unes 
guies els van fer una explicació 
sobre la història del paper, la 
seva invenció, els molins pape-
rers de la comarca així com les 
dures condicions de treball en 

èpoques anteriors. També van 
poder conèixer detalladament 
tot el procés d’elaboració del 
paper fet a mà, amb les eines 
i la maquinària originals. La 
part més emocionant va ser 
quan van poder fabricar ells 
mateixos tres fulls de paper tal 
i com es feia abans.
Seguidament es van dirigir cap 
el Parc Prehistòric de Capella-
des, a la Cinglera del Capelló, 
i que s’ha creat al voltant d’un 

Els alumnes de 5è dels Maristes fan 
una visita cultural a Capellades

dels jaciments arqueològics 
paleolítics més importants del 
món, conegut com l’Abric  Ro-
maní en honor al seu descobri-
dor, l’arqueòleg Amador Ro-
maní. Van visitar el jaciment 
tot entenent com eren i com 
vivien els neandertals. També 
van conèixer tècniques pròpies 
de la investigació arqueològi-
ca i van poder fer de caçadors 
en un taller de tir amb instru-
ments prehistòrics.

En aquest segon trimestre, els 
alumnes de 1r d’ESO hem es-
tudiat en diverses matèries els 
conceptes d’ESCLAVITUD i 
LLIBERTAT. Entre d’altres co-
ses, hem après que les perso-
nes podem prendre decisions 
de manera lliure i que els nos-
tres actes tenen conseqüènci-
es. Per no equivocar-nos en la 
nostra tria, hem de tenir com 
més informació millor. Per 
aquest motiu, el passat 5 de fe-
brer vàrem assistir a un taller 
sobre ALCOHOL I TABAC, 
organitzat pel servei de Salut i 

Escola del CAP igualadí. Allà 
vam poder conèixer tots els 
perills que comporta el con-
sum d’aquestes substàncies i 
com reaccionar davant d’una 
situació adversa provocada 
per una ingesta excessiva d’al-
cohol. Per últim, vam gaudir 
molt amb l’elaboració de còc-
tels sense alcohol i, en tornar a 
l’escola, vam realitzar diverses 
rutines de pensament per re-
flexionar sobre el que havíem 
après.
En definitiva, una experiència 
molt enriquidora!!!

Taller sobre alcohol i 
tabac a l’Acadèmia
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Participació olimpíades de 
biologia 2019
Els alumnes de biologia de 2n 
de batxillerat: Gerard Garri-
ga, Olga Nuñez,Alba Pelfort i 
Núria Puñet han estat selec-
cionats per participar en les 
Olimpíades de Biologia 2019.
#OlimpíadadeBiologia2019

Xarxes xerrades 4t d’ESO
Aquest dijous 31 de gener 
hem iniciat el cicle de confe-
rència 4x4 que oferim a les 4 
classes de 4t d’ESO durant les 
properes tutories. Cada po-
nent anirà passant cada set-
mana per una classe. Avui he 
pogut gaudir de:
- a 4tA d’ESO l’agent Mosso 
d’Esquadra Maria Argilés ens 
ha explicat les consequències 
legals del consum de drogues.
- a 4tB d’ESO l’equip d’infer-
meres Salut-Escola han fet 
una xerrada sobre els anti-
conceptius.
- a 4tC d’ESO han après molt 
del ponent Moïses Bargués 
(programa AIRE) que ha fet 
una xerrada sobre les compe-
tències i talent on també s’ha 
analitzat el mercat laboral ac-
tual i del futur.
- a 4tD d’ESO s’han emoci-
onat compartint sentiments 
amb el ponent Joaquin Her-
rera de l’Institut Guttmann.

Els Rodoredes fem d’arque-
òlegs!
A 3r de primària hem fet una 
activitat ben diferent. Em-
marcat en l’Itinerari Sum-
mem que avui començaven, 
i amb l’ajuda de l’Ariadna del 
Castillo, mestra i arqueòloga 
de l’escola, han visitat i exca-
vat un jaciment (simulat), al 

costat del riu Anoia. També 
han conegut de ben a prop 
les tasques d’aquest ofici, i a la 
vegada les han pogut posar en 
pràctica. Ha estat molt emo-
cionant!

Els exalumnes de l’escola vi-
siten als alumnes de 2n de 
batxillerat
Una vintena d’exalumnes de 
l’escola han tornat per ex-
plicar les seves experiències 
universitàries als alumnes de 
2n de batxillerat, dividits en 
4 àmbits, tecnologia, ciències, 
ciències socials i artístic. Una 
alegria tornar-los a tenir per 
l’escola i una gran experiència 
i una gran ajuda pels nostres 
alumnes que en un futur pro-
per també hauran de decidir 
què voldran estudiar.

Treballem els oficis a P3!
A la classe dels melons han 
vingut la mare de l’Abril i 
la de l’Arnau a explicar-nos 
moltes coses de la seva feina: 
són infermeres!
Moltes gràcies per la vostra 
visita.

Ni passo, ni em passo. Tole-
rància ZERO!!
L’Escola treballa al llarg del 
curs diferents aspectes rela-
cionats amb el lema escollit, 
aquest any IMPLICA’T.
El 4t eix del lema, l‘Educació 
i les bones maneres; Pensem 
que cal reforçar petits gestos 
com dir; bon dia, gràcies, si 
us plau, deixar passar, no in-
terrompre una conversa… ja 
que els petits detalls són els 
que cal cuidar dia a dia.
Educació, bones maneres i 
RESPECTE a nosaltres ma-

teixos i vers als altres. El do-
cument de convivència de 
l’Escola present en el dia a dia 
així ho explica i diàriament 
treballem ens els 5 minuts per 
mi, una activitat, una reflexió, 
un visionat d’un vídeo que 
ajuda els alumnes a pensar i 
reflexionar sobre aspectes de 
la vida. En definitiva, es pre-
tén treballar valors que els 
facin créixer com a persones.
Ser irrespectuós,… ni en bro-
ma! NI PASSO, NI EM PAS-
SO. Tolerància ZERO!
El lema pren més protagonis-
me en les diferents celebraci-
ons del curs escolar, com ha 
sigut la celebració del DE-
NIP. On els alumnes d’Arts 
Escèniques de 4t d’ESO han 
preparat un vídeo de breus 
representacions de teatre 
itinerant sobre diferents for-
mes d’expressió de la violèn-
cia. VÍDEO: https://youtu.be/
MUlCS5JTJkI

7 - Els PFI de l’Escola a la Fira 
d’Ensenyament d’Igualada.
Encerta el teu camí.
Divendres 15 i dissabte 16 
de febrer el Departament de 
Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada orga-
nitza la VII Fira de l’Ensenya-
ment d’Igualada. 
Aquesta Fira té com objectiu 
orinetar a tots els joves i famí-
lies en les diferents opcions 
acadèmiques per a que dispo-
sin d’informació per decidir 
i encertar el seu futur camí 
acadèmic i professional.
Els nostres alumnes de PFI hi 
van com a representants de la 
branca de la FP de la nostra 
escola. En un estand, sota el 

Darreres activitats de l’Escola Pia

nom d’ESCOLA PIA, han en-
senyat part del què han après 
a les classes.
Una bona experiència per a 
tots!

Tasta l’Escola a les nostre 
PORTES OBERTES!!
Avui diumenge 17 de fe-
brer les portes de l’ESCOLA 
han estat obertes d’11.00h a 
13.30h.
La robòtica, el projecte SUM-
MEM, l’educació emocional, 
els ambients d’aprenentatge, 
la internacionalitat i les llen-

gües estrangeres, el treball 
cooperatiu, l’escola verda, els 
nous espais d’Infantil i Pri-
mària…
Famílies i alumnes han tin-
gut l’oportunitat d’assistir als 
diferents tastets que s’han 
preparat per a totes les etapes 
educatives. Durant aquesta 
jornada els alumnes han re-
alitzaran diferents activitats.
Tots hem gaudit de la jorna-
da acompanyats de la nostra 
família.
Gràcies a tots per fer-ho 
possible!

Avui en dia estem envoltats 
d’objectes robotitzats i pro-
gramats per fer-nos la vida 
més còmoda i aquest fet s’ex-
pandirà en els pròxims anys. 
Per aquesta raó cal que als 
alumnes d’avui en dia pu-
guem oferir-los unes nocions 
de programació informàtica i 
robòtica que els permet asso-
lir les competències bàsiques 
fer front a la societat futura.
L’Scratch és una activitat lú-
dica que permet programar 
els personatges i els escenaris 
per tal que facin les accions 
desitjades. Amb l’Scratch po-
dem construir històries, jocs i 
animacions.

L’Scratch afavoreix l’apre-
nentatge de la programació 
informàtica i del pensament 
computacional. Reforça la 
creativitat i el pensament crí-
tic quan han de desenvolupar 
els seus propis projectes. Aju-
da a millorar l’autoestima i la 
capacitat de superació quan 
poden observar el resultat 
dels seus esforços, però tam-
bé la tolerancia a la frustració 
quan els esforços no han do-
nat els fruits esperats. 
La robòtica és una activitat 
lúdica que permet construir 
objectes, vehicles o màquines 
que ens ajudin a solucionar 
alguns problemes de la vida 

quotidiana i del nostre entorn 
com per exemple, construir 
una grua per apartar roques 
de la carretera, un helicòpter 
per salvar persones o un ro-

bot que ens mostri el procés 
de creixement d’un amfibi.
La robòtica afavoreix l’apre-
nentatge de nocions elec-
tròniques, mecàniques i de 

Ateneu Igualadí: Beneficis de la robòtica i scratch
programació informàtica. 
Ajuda a adquirir un alt grau 
d’iniciativa i autonomia 
quan han d’aconseguir els 
seus objectius. Afavoreix el 
treball col·laboratiu ja que 
la construcció del robot es 
basa en el treball en equip. 
Dóna suport a altres àrees 
com les llengües, les cièn-
cies, el raonament lògic, les 
matemàtiques i en menor 
mesura també la plàstica i la 
música.
Per aquesta raó des de l’Es-
cola Ateneu oferim aquestes 
activitats als nostres alum-
nes de cicle mitjà i cicle su-
perior de primària.
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A la classe del Drac i de l’Àliga 
d’Igualada de l’escola Dolors 
Martí hem iniciat l’activitat 
dels “PADRINS LECTORS”. 
Dimecres sí, dimecres no, ens 
retrobarem les amb els grans 
de 5è per gaudir plegats dels 
contes, aquesta relació tan 
especial es mantindrà fins el 
curs vinent quan haurem de 
pujar les escales del primer 
pis.
Amb aquesta activitat els més 
grans d’educació infantil s’ini-
cien en el món màgic de la lec-
tura de la mà d’alumnes que 
n’estan aprenent i que, plegats, 

puguin gaudir d’aventures i 
històries meravelloses. 
A l’aula o a la biblioteca de l’es-
cola les parelles lectores trien 
conjuntament un conte i com-
parteixen una estona de lectu-
ra que motiva l’aprenentatge 
mutu. Així mateix, desperta 
en els més grans valors de res-
ponsabilitat, de compromís… 
i els ajuda a ser pacients i a 
empatitzar amb els més me-
nuts. 
Dimecres a dimecres, viurem 
moltes aventures amb els nos-
tres padrins i segur que les re-
cordarem per sempre! 

Padrins lectors a l’escola 
Dolors Martí

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO 
del Col·legi Monalco gaudei-
xen del teatre   a Barcelona. 
T de Teatre i Dagoll Dagom 
coprodueixen la versió cata-
lana de l’aclamadíssima co-
mèdia d’Alfredo Sanzol La 

ternura.
L’autor s’ha inspirat en l’uni-
vers de les comèdies de 
Shakespeare per dirigir una 
enginyosa comèdia romànti-
ca que ens parla de la impos-
sibilitat de protegir-nos del 

3r i 4t d’ESO del Monalco van al teatre 
a Barcelona

mal que ens pot fer l’amor. Si 
volem estimar hem d’arris-
car-nos a patir.
Una comèdia hilarant i di-
vertida que ens ha apropat a 
Shakespeare i al món del llen-
guatge teatral

L’últim dimecres de gener 
l’escola Marquès de la Pobla 
de Capellades, ha celebrat el 
Dia Escolar de la No-violèn-
cia i la Pau (DENIP). 
A les 12 del migdia, tots els 
alumnes de l’escola, des del 
més petarrell fins el més ga-
nàs, s’han aplegat al pati de 
l’escola rodejats dels famili-
ars.
A les boques de tots i totes, 
a l’uníson,  una dolça cançó 
de Dàmaris Gelabert i Eulà-
lia Canal:  La Festa de la Pau, 
que diu Si tingués la màgia 
d’un mag de les bales en fa-
ria flors. Els més petitons,i 
els grans també,  han sentit a 
parlar de bales però si els hi 
pregunteu, ben segur que us 
diran que els agraden més les 
flors de colors. 
Dels fusells trombons i fagots: 
les escopetes maten i els nens 
i nenes ho saben. Per això 
prefereixen els instruments 
musicals que els porten som-
nis dolços de color blau cel.  
I dels trons poemes d’amor 
segueix la cançó, mentre els 
pares i mares que ja han vis-
cut la meravella de l’amor, 

veuen emocionats la tendresa 
dels infants  que endinsats 
en allò de si tingués la màgia 
d’un mag, si fos per ells, de la 
gana en farien blat i dels ca-
nons prismàtics gegants que 
els fessin veure de la vora un 
món millor, tal com els mes-
tres els expliquen amb l’afany 
d’ajudar pares i mares en 
l’educació  dels futurs ciuta-
dans del món. 
Mentre a la terra encara vol-
ten massa tancs, ells prefe-
reixen camions de gelats. I 
un  cucurutxo gegant s’alça 

enlaire entre les mans d’una 
jove alumna, ja que durant la 
cançó, alumnes i professors 
han esgrunat una senzilla i 
eloqüent representació que 
colpeix els ulls i els cors dels 
assistents. 
S’obstinen a seguir amb si 
tingués la màgia d’un mag, 
mentre la vareta màgica con-
vertida en dit dels professors 
de música, que tan delicada-
ment fan gronxar boniques 
melodies dins els fràgils es-
colars,  convençuts que dels 
soldats en farien clowns i dels 

tinents ocells de paper. Per-
què han après que els clowns i 
els ocells de paper els aporten 
més felicitat que no pas uns 
militars i exèrcits, que són si-
nònim de conflictes que nens 
i grans no desitgem. 
Ballarines o castellers seguim 
escoltant de tants innocents 
cantaires convençuts que si  
tinguessin la màgia d’un mag, 
de les mines en farien daus 
segurament per jugar al par-
xís i de les bombes que fan 
mal i destrueixen, en farien 
innocents jocs malabars. 
Per acabar, a punt de l’aplau-
diment de tantes famílies, en-
cara ens diuen que dels corbs, 
amb la seva màgia que és molt 
més potent que la d’un mag, 
en farien coloms de la pau. 
Així de senzill, escoltant les 
veus amb els bons desig dels 
més petitons de P3  i continu-
ant amunt amunt fins els de 
sisè, que l’any vinent ja aniran 
a l’Institut, han anat llegint 
els desitjos que sortint del cor 
i el caparró  d’ells mateixos, 
amb l’ajut i suport dels seus 
mestres i professores, que 
mútuament s’estimen, han fet 

La pau de l’escola Marquès de la Pobla de Capellades
que per la màgia, uns globus 
s’hagin enlairat també amunt 
amunt portant aquells anhels 
compartits per tots, i jo, ago-
sarat de mi, en el meu humil 
anonimat, també hi he afegit 
el meu desig.  
En retornar cap a casa em ve 
al cap un pensament: si tin-
gués la màgia d’un mag, faria 
que un somni es convertís en 
realitat. Que a totes les llars 
del nostre poble i del món, hi 
trobéssim la Pau que ells, els 
nens, volem que visquin ara i 
quan siguin grans. I somnio 
que totes les famílies ens es-
forcem cada dia perquè això, 
aparentment tan senzill, sigui 
una realitat.   
L’escola en arribar al vespre, 
quan el sol ja no és la custòdia 
de foc que ens ha enlluernat 
al matí i la lluna ja ens dona 
la bona nit, tancarà les portes 
i el seu silenci ens parlarà de 
tants professionals que com 
mags sembren la llavor de 
Pau i coneixement per al dia 
de demà. 
Moltes gràcies Escola per 
fer-nos participar i viure mo-
ments com el  Dia de la Pau.       

Els alumnes de P4 ens hem 
iniciat a l’estadística per des-
cobrir quin és el nostre color 
favorit. Ho fem a través de 
l’EMAT, un programa didàc-
tic-pedagògic basat en les 
intel·ligències múltiples que 
s’adapta a la realitat dels in-
fants per aprendre matemàti-
ques d’una forma lúdica.

L’EMAT a l’Acadèmia Igualada
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El passat dijous 31 de ge-
ner, acabat d’arribar del Perú 
i com aquell qui diu encara 
amb sorra del desert a les but-
xaques, Àlex Haro, sots cam-
pió del Dakar i copilot d’en 
Nani Roma en aquesta edició 
2019, va visitar els alumnes 
del departament d’automo-
ció de l’Institut Milà i Fon-
tanals que van poder gaudir 
durant una bona estona amb 
les explicacions i els detalls 
de l’edició d’enguany i de 
com van acabar culminant la 
prova amb el podi.

Segons va explicar el pilot, 
aquest va ser un Dakar molt 
dur, amb una gran presèn-
cia de dunes i va donar de-
talls de com s’ho havien fet 
per poder esquivar els trams 
més difícils. Els alumnes 
d’automoció també van po-
der tocar i veure de prop el 
preuat trofeu i la granota i 
el casc que Àlex Haro porta 
sempre a les proves.
L’odenenc compta amb un 
palmarès més que destaca-
ble tant en el món dels rallies 
com en el dels raids. Va ser 

Àlex Haro, sots campió del Dakar 
i copilot d’en Nani Roma visita els 
alumnes de l’Institut Milà i Fontanals

campió del món de rallies en 
la categoria SWRC al 2010 a 
la dreta de Xevi Pons, entre 
altres i nombrosos títols a 
nivell estatal. La seva carrera 
esportiva destaca sobretot  en 
els rallies, però darrerament 
s’ha professionalitzat en la 
disciplina dels raids, hi ja 
ha participat cinc vegades al 
Dakar.
Una de les anècdotes que més 
gràcia va fer als alumnes d’au-
tomoció va ser descobrir que 
l’Àlex també va ser alumne 
d’Automoció de l’Insitut Milà 

El dijous 7 de febrer ha estat 
un dia diferent i especial a 
l’escola!
Durant aquest curs 2018-
2019 estem treballant un eix 
transversal a tota l’escola: Des 
del RESPECTE, tot és possi-
ble!
Ha estat un d’aquells dies es-
pecials a l’escola, un dia que 
recordarem pel seu esperit 
emocional i reflexiu. Un dia 
que hem pogut entendre les 
diferències, i no discapaci-
tats, sinó les capacitats diver-
ses i diferents que tenim tots 
i cadascun de nosaltres, que 
ens fan especials, útils i sin-
gulars, i que plegats, coordi-
nats, col·laborant, ens permet 
crear una societat plural i que 
respecta la diversitat.
Hem après que el RESPECTE 
va més enllà de la tolerància 
per les diferències, sinó que 
també, en el dia a dia ens 
cal per tractar bé a les per-
sones, als nostres companys, 
per ajudar-los quan ho ne-
cessitin, per estendre la mà i 
aixecar-nos i per aconseguir 
una escola solidària, col·labo-
radora i respectuosa, com ho 
som! Hem gaudit d’una ma-
crogimncana amb proves que 
ens han permès posar-nos al 
lloc d’aquelles persones amb 
altres capacitats: activitats 
sensorials sense poder escol-
tar o veure, proves per col·la-
borar en equip com el mural 
cooperatiu i la construcció de 
torres amb caixes i el quiz (un 
joc de preguntes i respostes 
per entendre què és el respec-
te).
A les aules, l’alumnat ha refle-
xionat sobre el valor del res-
pecte i han escrit una reflexió 
conjunta per a compartir-la a 
la cloenda de la jornada edu-
cativa. A més, hi ha hagut un 

fi de festa amb la col·labo-
ració de l’AMPA i de mares 
ajudants que han fet possi-
ble la Xocolatada solidària. 
Una proposta organitzada 
per l’Hospital de Sant Joan de 
Deu per tal de recaptar diners 
per a la invetigació del càncer 
infantil. I, com a escola, hem 
afegit els nostres tradicionals 
pastissos solidaris, col·labo-
ració de mares/pares de cada 
grup-classe, per a aconse-
guir una bona recaptació per 
aquesta bona causa. Per això, 
un cop ha finalitzat l’acte, les 
famílies, han pogut comprar 
els pastissos i la xocolata des-
feta i col·laborar-hi per acon-
seguir 447€!!!!!
Durant la jornada també hi 
ha hagut el moment d’unir-
nos per demostrar el nostre 
compromís pels valors, pel 
RESPECTE a les persones i a 
l’entorn, pel desig de conviu-
re en una societat respectuo-
sa i col·laboradora. Per això, 
hem organitzat un tancament 
especial, amb una foto aèria 
(gràcies a la col·laboració del 
“Sisco”, pare de l’escola) , on 
tots i cadascun de nosaltres 
ha format part de la paraula 
RESPECTE, que teníem di-
buixada al terra de la pista.
Aprofitem aquest espai per 
donar les gràcies i felicitar 
a Àuria grup, als seus mo-
nitors i responsables que 
ens han ajudat a organitzar 
la macrogimcana d’aquesta 
tarda i, sobretot, als seus 
usuaris, que han ofert el 
seu temps, la seva dedica-
ció i les ganes i il·lusions 
donant suport a les dife-
rents proves organitzades. 
A l’AMPA, a les mares col-
laboradores i a tots i totes 
per fer moments especials 
com aquest a l’escola!

“Des del respecte, tot 
és possible” a l’Escola 
Pompeu Fabra

Amb la renovació dels espais 
d’Infantil vam tenir clar des 
dels inicis que la llum havia 
de formar part del nostre dia 
a dia. La llum és un element 
molt atraient, que provoca 
sorpresa i desperta la curio-
sitat, desencadenant un se-
guit de preguntes als nostres 
infants.
Des de l’Escola preparem els 
nostres espais de llum per a 
poder oferir als nens i les ne-
nes, propostes i provocacions 
en les que puguin observar, 
predir, parlar, interpretar, fer 
hipòtesis, comprovar, accep-
tar els diferents punts de vis-
ta... i poder ajudar-los a des-
cobrir i a explicar el què passa 
al seu voltant.
A través del joc i l’experimen-
tació lliure, els nostres infants 
s’introdueixen en el món ci-
entífic, tot formulant-se hi-
pòtesis internes, que els por-
taran, de manera natural, a 
descobrir les propietats de la 
llum i del color.
No es tracta només d’un 

aprenentatge individual, 
sinó que contrastant els pro-
pis pensaments amb els dels 
companys pdran trobar unes 
explicacions més ajustades
Els espais de llum de l’Esco-
la permeten als infants jugar 
amb la llum i el color, tot 
experimentant i expressant 
artísticament  l’activitat ci-
entífica.
Els materials que propor-

cionem, tan a les taules de 
llum com a l’espai de llum 
negra, són  rics, variats, mo-
tivadors i adequats, tant pel 
que fa a la tipologia com a la 
quantitat.
Disposem de suficient ma-
terial perquè tots els nens 
i nenes puguin manipular 
i experimentar i, en petits 
grups, gaudeixin de la “mà-
gia” que troben als espais. 

Encenent la llum i... la creativitat a 
l’Escola de l’Ateneu
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El dia 25 de gener els alumnes 
de 4t d’ESO d’alguns instituts 
de l’Anoia (entre els quals el 
Badia i Margarit), vam anar a 
fer una gimcana anomenada 
ANOIADA19 dins el marc de 
l’Anoia Tast Tech.
La gimcana consistia en re-
alitzar diferents proves per 
grups mitjançant diferents 
aplicacions de geolocalització 
entre les quals destacava una 
aplicació de realitat virtual, 
la qual ens anava donant les 
proves que havíem de fer. 
Els dies anteriors a la gimca-
na, els professors ens anaven 
recordant que havíem d’or-
ganitzar-nos, que havíem de 
baixar les aplicacions, que 
parléssim amb els nostres 
grups… Fins i tot va haver 
un dia on van agafar a uns 
responsables de grup per 
assegurar-se de que ho tin-
guéssim tot organitzat i ben 
instal·lat.
Al arribar al Museu de la Pell 
(el punt de trobada), ens van 
donar uns sobres on podíem 
trobar les targetes que ens 
donaven les ubicacions de 
les proves. Cada grup tenia 5 
proves respectivament i s’ha-
vien d’instal·lar 6 aplicacions 
al seu telèfon mòbil; l’I-nig-
ma, aplicació amb les que po-

díem llegir els codis QR dels 
targetes, Twitter i Instagram, 
les xarxes per on confirmaven 
els tutors i organitzadors que 
havíem realitzat les proves, 
Life360, l’aplicació que fe-
ien servir per localitzar-nos, 
una aplicació de realitat aug-
mentada que ens donava les 
diferents proves, i un editor 
d’imatge i video.
A cada localització havíem de 
contestar una pregunta tipus 
test i escollir una prova; un 
vídeo de 30 segons, una foto-
grafia amb una frase, un gif… 
tot ho havíem de fer en un 
període de dues hores.
L’hora límit per tornar al Mu-
seu de la Pell eren les 12h, 
s’haguessin acabat o no les 
proves. Allà, ens van donar 

El BIM participa a l’ANOIADA 2019

un temps per descansar i rela-
xar-nos, i més tard, vam tor-
nar a l’institut. Després d’una 
divertida jornada.
La veritat és que ens ho vam 
passar de meravella, donant 
un tomb per la ciutat i soci-
alitzant (trobant-nos a amics 
d’altres instituts o fent-ne de 
nous). Tot i que en algun mo-
ment potser l’aplicació no va 
funcionar a la perfecció i ens 
vam sentir perduts, tot va ser 
molt positiu i va acabar bé. 
Quan va acabar tot, vam tor-
nar a l’institut molt contents i 
els professors ens van felicitar 
perquè tots plegats vam fer 
una bona feina d’equip.

Eric López i Julián Bajerski

Som escola multilingüe i ho 
som perquè l’aprenentatge 
de les llengües estrangeres és 
un dels eixos vertebradors de 
la nostra escola. Fa uns dies 
el centre de recursos ja ens 
va transmetre que la festa de 
Sant Patrick és el tema d’en-
guany per l’English Day que 
celebrarem el proper mes de 
març. Doncs els nostre pen-
sament ja està tenyit de verd i 
la música irlandesa sona dins 
dels nostres caps pensant 
com podem treballar aquesta 
festa per a què l’aprenentatge 
sigui significatiu i, al mateix 
temps,  els nostres alumnes 
gaudeixin aprenent. 
Des del curs 2011-12 pre-
sentem l’alumnat de cinquè i 
sisè de primària als exàmens 
oficials de Cambridge, són 
els anomenats YLE Starters 
i Movers, temuts i esperats a 
parts iguals. Com cada maig 
tenim una cita, un repte, una 
oportunitat per mostrar la 
consolidació de l’aprenen-
tatge. Com dèiem, són un 

repte i una oportunitat per 
enfrontar-nos a una situació 
nova, que ens fa sortir de la 
zona de confort, parlar amb 
un examinador que no ens 
coneix i deixar anar el fruit 
de tantes hores de treball. És 
un dia d’il·lusió i nervis, una 
barreja d’emocions. Els nens i 
nenes volen mostrar que són 
capaços d’entendre, de par-
lar, d’escriure en angès. I pels 
mestres és un goig poder-los 
acompanyar, veure’ls créixer, 
veure’ls fer un pas més. És 
una experiència, un record, 
d’aquells que no s’obliden.
Els mestres de l’escola jun-
tament amb els auxiliars de 
conversa estem ajudant a 
preparar aquest dia. Anem 
fent proves similars a la que 
es trobaran, així se senten 
més segurs perquè coneixen 
el format de l’examen. El dia 
de la prova només s’hauran 
de centrar en la llengua, i po-
dran deixar de banda els as-
pectes formals que ja tenen 
assolits.

Cambridge Exams per als 
alumnes de 5è i 6è de les 
Escolàpies

El passat 30 de gener, vam ce-
lebrar el dia de la Pau a l’esco-
la Torrescasana. John Lennon 
ens va regalar aquesta cèlebre 
frase i la Tina, un mare del 
centre, ens va regalar la seva 
creativitat, dissenyant i pin-
tant aquest mural que decora 

el recinte.
Els/les alumnes van donar co-
lor a la imatge i, a la tarda, un 
representant de cada classe de 
primària va recitar un frag-
ment de la cançó Imagine. 
Va estar un dia festiu amb un 
motiu molt important: la pau.

L’escola Torrescasana 
celebra el Dia de la Pau

Amb el projecte d’empreno-
vació: “Fem un laberint” els 
alumnes de segon de primà-
ria de la Institució Igualada 
(Montclar Mestral) aprenen a 
observar i a fer-se preguntes 
sobre la relació entre força i 
moviment. També a conèi-
xer el pla inclinat com una 
màquina simple.Observar i 
experimentar són habilitats 
naturals dels infants i perme-
ten a l’alumnat començar a 
afrontar la recerca de possi-
bles respostes a problemes o 
qüestions de l’entorn i al ma-
teix temps, apreciar el plaer 
que comporta arribar a tro-
bar explicacions i la utilitat 
dels fets. 
El projecte ofereix l’oportuni-
tat de descobrir el pla inclinat 
i de ser creatius en la seva 
confecció, però també es con-
verteix en un punt de partida 
per plantejar-se noves pre-

guntes de l’entorn. 
Proposem a l’alumne la con-
fecció d’un pla inclinat en 
una tapa de capsa on una 
boleta de plastilina pugui fer 
un recorregut, la part creativa 
està focalitzada en el materi-
al que faran servir i en quin 
serà el recorregut. La boleta 
de plastilina ofereix l’opor-

Projecte a 2n de Primària de la 
Institució Igualada (Montclar 
Mestral): “Fem un laberint”

tunitat d’experimentar en la 
massa i la mida adequada 
per fer el recorregut, però la 
imaginació es pot fer volar 
i substituir la plastilina per 
una piloteta o una bala. Tam-
bé es poden generar idees 
diferents en respecte la tapa 
d’una capsa. Totes les idees 
seran benvingudes! 
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“Hem de donar als nens i 
nenes l’oportunitat de sentir 
abans de comprendre, d’ex-
perimentar abans de conèixer, 
ja que no hi ha res en la in-
tel·ligència que no hagi passat 
abans pels sentits”
  Piaget, 1963

Som-hi doncs!! A descobrir 
amb els sentits!! I a on millor 
per fer-ho que el LAB 0_6 de 
Manresa. Un espai on tot els 
nostres alumnes d’educació 
infantil van poder gaudir de 
totes les propostes manipula-
tives que ofereixen i que per-
meten que l’infant observi, 
explori, experimenti,... sem-
pre amb una intencionalitat o 
fenomen científic al darrere.
Al Lab 0_6, l’espai de ciència 
per a infants, que promouen 
les Universitats de Manresa, 
Vic i Internacional de Catalu-
nya, hi podem trobar la sala 
fosca. Una habitació fosca per 
descobrir amb les llanternes i 
jugar amb la foscor i la llum, 
descobrir formes i els colors. 
I la sala gran on hi trobem di-
ferents racons d’experimenta-
ció i descoberta.
L’activitat s’acaba amb una 

gran rotllana on els infants 
comparteixen els seus desco-
briments. Una estoneta per 
raonar i explicar com han vis-
cut cadascun dels espais.
Aquest any, com a novetat, els 
alumnes de P5 vam poder fer 
aigua de colors amb fruites i 
verdures. Amb diferents es-
tris com ara ganivets, ratlla-
dors, morter... i afegint aigua 
amb un comptagotes, vam 
descobrir que segons quins 
aliments tenyien l’aigua d’un 
color o d’un altre.
Després de dinar vam anar al 
Museu de la Tècnica, on vam 

poder gaudir d’una  proposta 
creada conjuntament amb el 
Lab 0_6: Tècnica 3-6. Desprès 
de veure telers i màquines 
antigues en funcionament re-
lacionades amb el procés pro-
ductiu de la cinteria, vam po-
der interactuar amb diferents 
materials i propostes que, de 
manera autònoma i segons 
els interessos de l’alumne, els 
van permetre reflexionar so-
bre conceptes bàsics relacio-
nats amb la física i la tècnica.
Un divendres de ciència que 
tots i totes ja tenim ganes de 

Un divendres de ciències per educació 
infantil del col·legi Jesús-Maria

El joc lliure amb material no 
estructurat és aquell on l’infant 
juga per iniciativa personal i 
amb absoluta llibertat amb un 
tipus de material que ens per-
met crear propostes d`activitats 
sensorials i d’experimentació, 
aquest materials no tenen una 
finalitat concreta. El joc lliure 
és molt important per un bon 
desenvolupament integral dels 
infants.
A l’aula els infants han trobat 
caixes de cartró, tubs, cons, 
plàstics de les fruites... Són ob-
jectes que formen part del nos-
tre entorn i que permeten a l’in-
fant pensar lliurament donant 

la funció en el seu joc  segons les 
necessitats i els interessos.
Els nens i nenes han experimen-
tat amb els materials, els han fet 
servir de cabana, els encaixa-
ven, miraven a traves d’ells… 
Les educadores mentrestant 
podem fer una observació de 
la representació simbòlica que 
cada infant fa de cada material i 
això ens ajuda a conèixe´ls més 
i afavorir un acompanyament 
més personalitat del seu procés 
d’aprenentatge.
“Amb el material menys pensat, 
amb objectes ben senzills, es 
produeix la màgia del joc que 
ens obre la porta al món”

Els Solets-P1 de les 
Escolàpies juguem amb 
material no estructurat

Els contes suposen un recurs 
imprescindible a Educació In-
fantil, amb els quals els infants 
aprenen i gaudeixen. És per 
aquest motiu que els alumnes 
del CFGS d’Educació Infantil 
ens hem introduït aquest tri-
mestre en el món de la litera-
tura infantil.
Per tal de conèixer més sobre 
aquest món hem fet diferents 
tipus d’activitats: vam visitar 
la secció infantil de la Biblio-
teca d’Igualada, on el Dani ens 
va ensenyar un gran ventall 
de contes infantils i ens va fer 
moltes recomanacions literà-
ries; vam rebre la visita de la 

contacontes Mònica Torra, 
la qual ens va donar consells 
importants per aprendre a ex-
plicar contes; vam fer debats 
sobre els contes clàssics i els 
contes actuals; vam classificar 
els contes per edats; vam posar 
a prova les nostres capacitats 
expressives; i finalment, cada 
alumne va narrar un conte 
davant dels seus companys, 
un moment ple de nervis però 
amb el qual els alumnes van 
poder practicar tot el que ha-
vien après i van poder gaudir 
dels contes dels companys.
Ara ja tenim ganes de narrar 
contes als infants!

Els contes a l’Acadèmia

Els mestres i altres membres 
que formen part de l’Escola 
Dolors Martí i Badia hem fet 
una gran pinya i estem molt 
satisfets d’haver col·laborat 
de manera totalment vo-
luntària al projecte anome-
nat “Un cor, una vida”.  Un 
projecte que ha recaptat uns 
32.000€ que aniran destinats 
íntegrament al Hospital de 
Sant Joan de Déu per a la 
investigació de la leucèmia 
Infantil. 
Aquest projecte tant emocio-
nant i encisador l’ha fet espe-
cial per la proximitat que el 
teníem però també de la ma-
nera com va començar. Grà-
cies a l’empenta d’una mestra 
d’Educació Infantil (Anna 
O.) i el desig de la seva filla 
(la Vinyet), va néixer aquest 
projecte tan bonic.
 La Vinyet una nena de 6 
anys tenia un desig: “Vull 
que la meva amiga, Abril es 
curi…” Davant aquesta pre-

ocupació tant gran ella i la 
seva mare van buscar una 
manera d’ajudar a la seva 
amiga. Durant quasi un any 
han estat confeccionant una 
pila de cors (uns 5000 cors) 
amb ajuda i col·laboració 
d’escoles, familiars, amics… 
Tots han treballat a la una 
per aconseguir repartir un 

munt de cors/vides. 
Potser la Vinyet i altres per-
sones que anhelen trobar la 
cura, no han vist complert 
el seu desig, però sí que han 
aportat esperança i un munt 
d’il·lusió per tal que la inves-
tigació segueixi avançant i 
aconseguir algun dia vèncer 
aquesta malaltia que afecte a 
tants infants. I així veure fet 
realitat el desig de la Vinyet i 
de tantíssimes persones!
El dissabte dia 12 de gener 
va ser l’acte de Cloenda del 
projecte a Navàs, on la Vi-
nyet i l’Abril van ser les au-
tèntiques protagonistes i van 
agrair la gran ajuda rebuda. 
No van faltar les llàgrimes 
ni els aplaudiments. L’ac-
te va concloure amb un cor 
gegant format amb totes les 
persones assistents i encap-
çalat per la Vinyet i l’Abril. 
Les dues sostenien un xec 
gran que simbolitzava els 
32.899,14€ recaptats. 

“Un cor, una vida”, projecte de l’Escola 
Dolors Martí Badia
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CAPELLADES / LA VEU 

S’acaba de posar en mar·
xa el procés d’elaboració 
del Primer Pla intern 

d’igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes de l’Ajunta·
ment de Capellades, adreçat 
al personal que hi presta ser·
veis.
Aquesta és una acció que 
s’ha emprès des de la regi·
dora d’Equitat. La regidora 
de l’àrea, Adela Morera “els 
plans d’igualtat serveixen per 
assolir la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i 
homes a l’ajuntament, elimi·
nant qualsevol tipus de dis·

criminació per raó de sexe. 
Aquest Pla ens marcarà uns 
objectius a seguir per a fer 
efectiva la no discriminació.”
Un Pla d’igualtat és un con·
junt ordenat de mesures, 
adoptades després de dur a 
terme una diagnosi de situa·
ció, que serveixen per assolir 
la igualtat de tracte i d’opor·
tunitats entre dones i homes 
a l’empresa, eliminant qualse·
vol tipus de discriminació per 
raó de sexe, tal i com deter·
mina la Llei orgànica 3/2007, 
de 22 de març, per a la igual·
tat efectiva de dones i homes.
Al consistori capelladí aquest 
procés ha començat al febrer 

L’Ajuntament de Capellades comença 
el seu Pla d’Igualtat Intern

i finalitzarà el mes de juliol, 
amb la participació del con·
junt del personal, a través 
d’entrevistes i enquestes així 
com en el treball conjunt en 
la representació legal de les 
persones treballadores en la 
fase d’aprovació del Pla, es 
busca la participació del con·
junt del personal de l’Ajunta·
ment de Capellades.
Aquesta acció compta amb el 
suport de la l’Oficina de les 
Dones i LGTBI de la Diputa·
ció de Barcelona, que en fa el 
seguiment i ofereix un servei 
de consultoria externa per a 
la realització de les fases de 
diagnosi i disseny del Pla. 

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest mes de març 
comença amb pro·
postes molt variades. 

Primer, coincidint amb els 
actes del 8 de març, es farà 
una exposició organitzada 
des de l’àrea de joventut, des 
d’on s’homenatjarà les dones 
més importants de la histò·
ria i es deixarà un espai per 
interactuar.
Per al dimarts 5 hi ha doble 
sessió. Al matí els alumnes 
de sisè de l’escola Mare del 
Diví Pastor faran una visita 
temàtica per ampliar infor·
mació sobre el Harry Potter. 
A la tarda, exposició del lot 
“acabat d’arribar” amb totes 
les novetats infantil.s
Per al divendres 8 de març 
a les 6, en commemoració 
de la Dona Treballadora es 
representarà el conte “La 
Caputxeta forçuda” de la Sí·

lvia Aparicio.
També a partir del 8 de març 
es podrà visitar l’exposició 
“25 imperdibles”, que dóna 
a conèixer 25 narracions il·
lustrades on la imatge té una 
funció rellevant. Està espe·
cialment recomanada per a 
infants d’Educació Infantil i 
Primària.
Finalment cal recordar que 
són obertes les inscripcions 
per al Club de Lectura infan·
til que es farà els dies 12 i 13 
de març amb el conte “Més 
que mascotes”.

La Biblioteca El Safareig 
comença març amb 
moltes propostes

CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dissabte s’ha 
fet a la Sala Petita del 
Teatre La Lliga de Ca·

pellades l’Assemblea General 
Ordinària de la Federació Ca·
talana de Fotografia.
L’acte ha estat organitzat per 
l’Agrupació Fotogràfica de 
Capellades i ha comptat amb 
l’assistència de representants 
de diferents entitats federades.
Abans d’iniciar la reunió el 
president de l’Agrupació Fo·
togràfica Capellades, Mi·
quel Estrada, els va donar la 
benvinguda i va presentar el 
regidor de Cultura, Àngel 

Soteras, qui va “agrair a la 
Federació el reconeixement 
implícit que suposa a la bona 

La Federació Catalana de Fotografia fa 
l’assemblea anual a Capellades

feina de la nostra Agrupació 
el fet d’escollir Capellades per 
a l’esdeveniment».

CAPELLADES / LA VEU 

El proper dia 7 de març 
el grup municipal so·
cialista de Capellades 

organitza una xerrada per de·
batre el model urbà pel Cape·
llades de futur i que comptarà 
amb la participació de l’ex·
president Montilla.
Capellades té una revisió del 
pla general ordenació ur·
bana municipal del 1987 al 
que només se li han fet mo·
dificacions puntuals en anys 
posteriors (l’ultima al 2003) 
es per això que des de l’agru·
pació del PSC Capellades 
creiem que cal actualitzar el 
seu marc de planificació i 

volem aprofitar l’experiència 
del President Montilla, com 
al alcalde i President de la 
Generalitat, per abordar la 
planificació del territori i ex·
plicar a la gent del poble com 

Xerrada sobre el model urbà amb José 
Montilla a Capellades

n’és d’important per garantir 
la distribució adequada de ser·
veis i equipaments en el Cape·
llades de futur. 
La xerrada serà al Saló Rosa de 
la Lliga a 2/4 de 8 del vespre.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

El ple de l’Ajuntament 
de Vallbona d’Ano·
ia del 25 de febrer de 

2019 va aprovar per unani·
mitat una moció per garan·
tir del servei de pediatria als 
Centres d’Atenció Primària 
(CAP).
Presentada pels grups del 
municipal del PSC o de CiU, 
Vallbona insta la Generalitat 
de Catalunya a realitzar un 
estudi de totes les regions 
sanitàries sobre les necessi·
tats de pediatres a l’atenció 
primària; a establir les acci·
ons i un calendari per repo·
sar i dotar de l’especialitat de 
pediatria els CAPs, d’acord 
amb el resultat de l’estudi re·
alitzat, i garantint en tot cas 
l’equitat territorial, convo·
cant les places de metges in·
terns residents necessàries; i 
deixar de concentrar serveis 
i facilitar la permanència 
dels especialistes a l’atenció 
primària.
La moció explica que la So·
cietat Catalana de Pediatria 

calcula que a Catalunya fal·
ten més de 250 pediatres. 
L’entitat també alerta que el 
nombre de jubilacions de pe·
diatres és superior al nombre 
de nous professionals en for·
mació, mentre que el nom·
bre d’infants ha augmentat 
de 40.000 a Catalunya, els 
últims anys. El text assegura 
que aquesta manca de pedi·
atres a l’atenció primària és 
generalitzada a tot el territori 
català i són moltes les plata·
formes creades per defensar 
el manteniment de l’especia·
litat als CAPs.
Vallbona d’Anoia també 
traslladarà els seus acords al 
departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, als 
grups polítics del Parlament 
de Catalunya, a la Federació 
de Municipis de Catalunya 
i a l’Associació Catalana de 
Municipis.

Vallbona insta la 
Generalitat a garantir el 
servei de pediatria als CAP

Segons la moció apro-
vada per unanimitat a 

Catalunya falten més de 
250 pediatres
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PIERA / LA VEU 

Dijous vinent el 7 d’ex-
periències convida el 
periodista i professor 

de Comunicació de la URL 
Enric Calpena. Acompanyat 
del també historiador i pie-
renc Ramon Mora Davant, 
Calpena exposarà una dels 
episodis més fascinants de la 
nostra història: El dia que Bar-
celona va morir i ens desco-
brirà l’episodi més devastador 
de la Barcelona del segle X, la 
ràtzia d’Almansur. 
El relat girarà entorn d’uns 
fets històrics que situen Bar-
celona sota el domini i el set-
ge del califat Omeia després 
d’una dura batalla on el comp-
te Borrell fou derrotat malgrat 
l’esforç per defensar la ciutat i 
les seves muralles. 
Enric Calpena està també es-
pecialitzat en divulgació his-
tòrica, ha dirigit i fet el guió 
de nombrosos documentals 
històrics per a la televisió. Des 
de fa més d’una dècada també 
dirigeix programes radiofò-
nics sobre històrica i n’escriu 
articles. El 2014 publica Me-
mòria de sang i el 2015 Barce-
lona, una biografia. 

Nova activitat: No sap què 
fer! Com podem ajudar els 
nostres fills i filles?
El proper dimarts 5 de març 

a les 18.30h, dins del marc de 
les activitats que s’organitzen 
per Fira Futur, la biblioteca 
de Piera acollirà la xerrada No 
sap què fer! Com podem aju-
dar els nostres fills i filles? Es 
tracta d’una xerrada adreça-
da a famílies d’estudiants que 
es troben en el tram final de 
l’ESO o batxillerat i que han 
de triar cap a on volen enca-
minar la seva continuïtat for-
mativa. 
De manera vivencial i dinàmi-
ca es parlarà sobre el moment 
vital que viuen els joves a l’ho-
ra d’escollir el seu itinerari 
educatiu per arribar a un futur 
professional. Es treballaran les 
emocions que estan presents 
(neguits, dubtes, pors, il·lu-
sions, incertesa) i s’oferiran 
eines i recursos que es poden 
utilitzar per acompanyar-los 
en aquest procés.
La xerrada està organitzada 
per la Regidoria d’Ensenya-
ment - Xarxa TET Anoia Sud, 
dins dels actes de Fira Futur 
2019, amb el suport de la Di-
putació de Barcelona

Enric Calpena al 7 
d’experiències, a la 
Biblioteca de Piera

VALLBONA D’A / LA VEU 

Aquest dissabtes passat, 
set alumnes de diver-
sos nivells d’ESO de 

l’Institut de Vallbona d’Anoia 
han participat a la segona edi-
ció de la First Lego League que 
es disputa a Igualada.
L’equip format per en Kilian 
Acosta, Dani Betanzos, Roger 
González, Guillem Hervàs, 
Miguel Martín, Èric Martínez 
i Àlex Navarro, acompanyats 
dels professors Jordi Farré i 
Susanna Farré, van defensar 
una sisena plaça molt disputa-
da entre els quinze equips par-
ticipants. Per al nostre centre 
educatiu, és la segona vegada 

L’Institut de Vallbona d’Anoia
participa a la First Lego League

que hi participem i estem con-
tents d’haver realitat un bon 
paper, tant en la part robòtica 
com en el projecte científic. 
L’institut agraeix la implicació 
del professorat, l’alumnat i les 

famílies del centre, i sobretot 
per aquells alumnes que ja fan 
4t d’ESO i acabaran la forma-
ció de secundària al centre, tot 
deixant la seva empremta en 
una bona experiència.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Aquest divendres 1 de 
març a les 19 h, la Sala 
Municipal Jaume Cal-

veras de Vallbona d’Anoia aco-
llirà un col·loqui i un piscolabis 
que presentarà el nou espai po-
lític que surt de la unió del col-
lectiu ciutadà “Som Vallbona!” 
i de la secció local de Junts per 
Catalunya, Junts per Vallbona. 
La importància de la convoca-
tòria es tradueix en un cartell 
excepcional.
Per començar es preveu un de-
bat entre els alcaldes d’Igualada 
i de La Pobla de Claramunt i el 
Tinent d’Alcalde de Vallbona, 
Pere Masagué. Aquesta part de 
l’acte ha aixecat força expec-
tativa, ja que és la primera ve-

gada que Marc Castells visita 
Vallbona com a President de la 
Diputació de Barcelona. També 
és la primera vegada que Broch 
trepitja el municipi després que 
l’oposició de La Pobla proposés 
que s’espoliés il·legalment l’Ins-
titut que ben aviat es començarà 
construir a Vallbona.
En una segona part de l’acte la 
importància serà pel nou pro-
jecte del col·lectiu local.
Es preveu que se sumin al debat 
Benjamí Borràs i Pau Ter. Bor-
ràs, de 42 anys, programador 
informàtic de professió i expert 
en Gestió Ferroviària represen-
tarà a la nova secció de Junts 
per Vallbona. Ter, de 22 anys, 
és estudiant i activista -juvenil i 
cultural- a Vallbona i a Iguala-
da, entre d’altres, és membre del 

Jovent de Vallbona, de l’ADF de 
Vallb ona i de dues colles gegan-
teres d’Igualada.
L’acte serà conduït pel jove po-
litòleg igualadí Albert San José, 
especialitzat en Teoria Política. 
Cursant del Grau de Ciències 
Polítiques i de l’Administració 
per la Universitat Pompeu Fa-
bra (UPF), va realitzar una es-
tança a la Salzburg Universität 
(Universitat Estatal Austríaca). 
Està vinculat al futbol ama-
teur comarcal. L’acompanyarà 
el jove vallbonenc de 17 anys, 
Roger Ter. Actual estudiant de 
Batxillerat, tindrà dret a vot 
per primera vegada en les elec-
cions municipals i europees 
del 26 de maig. Col·labora amb 
diverses entitats a Vallbona i a 
Igualada.

Avui, presentació de Som Vallbona-
Junts per Vallbona

MASQUEFA / LA VEU 

El CTC de Masquefa va 
acollir divendres 22 de 
febrer la presentació 

pública del projecte de mi-
llora de la carretera B-224. 
L’acte va anar a càrrec del 
secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat de la Generalitat 
de Catalunya, Isidre Gavín; 
el director general d’Infraes-
tructures de Mobilitat, Javier 
Flores; l’alcalde de Masquefa, 
Xavier Boquete; l’alcalde de 
Sant Esteve Sesrovires, Enric 

Carbonell; l’alcalde de Pie-
ra, Jordi Madrid; i l’alcalde 
de Sant Llorenç d’Hortons, 
Jordi Ferrer. L’actuació, llar-
gament reclamada pels mu-
nicipis del territori i pel tei-
xit empresarial anoienc, té 
com a objectius incrementar 
la capacitat de la carretera i 
millorar la mobilitat i la se-
guretat en aquest àmbit; i es 
preveu que durant aquesta 
primavera s’iniciïn ja els pri-
mers treballs; si bé el gruix 
d’aquests s’executarà durant 
el 2020. 

Sant Esteves Sesrovires-Mar-
torell 
En aquest tram s’hi executa-
ran dues actuacions diferen-
ciades: primer, l’habilitació 
d’un nou gir a l’alçada de la 
Masia Bach-Àgora amb noves 
mesures de seguretat; i segon, 
el desdoblament de la carrete-
ra B-224 entre la rotonda del 
polígon Anoia, a Sant Esteve 
Sesrovires, i el carrer del Puig 
del Ravell, a Martorell. El pro-
jecte, a més, també preveu 
una rotonda elevada sobre el 
vial que connecta l’A-2 i l’AP-7 

de grans dimensions. 

Tram 2: Masquefa 
A la BV-2241 s’hi durà a terme 
un condicionament total del 
vial amb l’objectiu de, mante-
nint el traçat actual, ampliar la 
capacitat de la carretera amb 
noves cunetes. Els treballs és 
previst que s’executin el 2020 
i suposaran una inversió de 4 
milions d’euros. Finalment, a 
la variant de Masquefa s’ha-
bilitarà un separador de flu-
xos; i en paral·lel al camí verd 
habilitat per l’Ajuntament s’hi 

instal·larà un sistema de con-
tenció amb barreres. 

Tram 3: variant entre Vall-
bona d’Anoia i Masquefa 
El tram entre Piera i Vall-
bona d’Anoia serà sotmès a 
una reforma integral i a una 
millora del paviment asfàl-
tic que permetrà, entre d’al-
tres, augmentar la seguretat 
en aquest tram i connectar 
aquest municipi amb Vallbo-
na d’Anoia i Masquefa sense 
necessitat d’accedir per l’in-
terior de la vila.

Aquest 2019 començaran les primeres actuacions de 
millora a la carretera B-224

4t convidat del 7 d’expe-
riències a la Biblioteca 

de Piera dijous 7 de 
març a les 19h
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PIERA / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona va presentar di-
vendres una nova seu 

del Centre SPOTT per do-
nar servei als municipis de 
la comarca de l’Anoia, que 
estarà ubicada a l’equipament 
municipal la Nau de Piera i 
que oferirà atenció a menors 
d’edat que fan consums pro-
blemàtics o que presenten 
problemes d’addicció a dro-
gues i pantalles, i també al su-
port a les seves famílies.
La iniciativa ha estat impulsa-
da per la Diputació de Barce-
lona en col·laboració amb el 
Consell Comarcal de l’Anoia 
i l’Ajuntament de Piera. El 
servei estarà disponible cada 
dimecres de 9.00 a 14.00 h a 
partir del 13 de març però, 
des d’avui mateix ja es co-
mençaran a rebre derivaci-
ons del personal professional 
dels serveis bàsics munici-
pals. També, les famílies i els 
adolescents hi poden accedir 
directament per sol·licitar in-
formació.
Un psicòleg i una educadora 
social donaran atenció i su-
port per reduir o aturar les 
addiccions a les substàncies i 
a les pantalles, acompanyant 
i atenent els adolescents per-
què abandonin aquestes con-
ductes i assessorant les fa-
mílies per reforçar les seves 
capacitats educatives.
La presentació ha anat a càr-
rec del vicepresident tercer 
del Consell Comarcal de 
l’Anoia, Xavier Pérez, la cap 
del Servei de Programes So-
cials de la Diputació de Bar-
celona, Iolanda Moragues, i el 
regidor de Benestar i Família 

de l’Ajuntament de Piera, Jau-
me Raventós.
Segons ha explicat la cap del 
Servei de Suport de Progra-
mes Socials de la Diputació 
de Barcelona, «el nostre ob-
jectiu és fer una detecció pre-
coç. La voluntat és intervenir 
de manera ràpida en aquests 
joves».
Moragues ha afegit que cada 
cop s’incrementen més les 
demandes de gent que sol·li-
cita suport per l’addicció a 
les pantalles i ha matisat que 
«està creixent la sensibilit-
zació i la necessitat de con-
trarestar com a pare o com a 
mare la percepció que l’ado-
lescent té que allò que fa és 
normal». També ha comentat 
que a les addiccions més co-
munes -mòbil, xarxes soci-
als o videojocs- darrerament 
s’han sumat «les apostes en 
línia».
De la seva banda, el vice-
president tercer del Consell 
Comarcal de l’Anoia, Xavier 
Pérez, ha destacat que aques-
ta és «una iniciativa que és 

exemple del treball conjunt 
que es pot fer entre adminis-
tracions, en aquesta cas, la 
Diputació, el Consell i l’Ajun-
tament de Piera».
I el regidor de Benestar i Fa-
mília de Piera, Jaume Raven-
tós, ha remarcat el fet que 

La Diputació de Barcelona obre el Centre SPOTT Anoia 
d’atenció als menors amb addiccions a drogues i pantalles

s’hagi escollit aquest muni-
cipi per ubicar el nou servei. 
«La situació geogràfica de Pi-
era és estratègica per a l’aten-
ció d’aquesta zona de l’Anoia 
sud», ha assegurat el regidor.

Piera, seu de l’Anoia
L’Spott Anoia és un espai des-
centralitzat del servei Spott 
-amb seu central a Barcelo-
na-. El servei prestarà atenció 
especialitzada de tractament 
a menors d’edat. Els objec-
tius són: prevenir i detectar 
l’ús problemàtic i/o l’addic-
ció a drogues i a les pantalles; 
proporcionar atenció especi-
alitzada perquè nois i noies 
abandonin la seva conducta 
addictiva i els hàbits poc sa-
ludables en relació a les dro-
gues i a les pantalles, i que 
les famílies puguin reforçar 
les seves capacitats en la tas-
ca educativa, comptant amb 
suport emocional durant tot 

PIERA / LA VEU 

Avui divendres dia 1 
de març es donarà 
el tret de sortida a la 

celebració del Carnaval. A 
partir de les 18 hores el jo-
vent de Piera organitza una 
Karaokeval Party, una festa a 
la Nau del Sanahuja que con-
vida a tothom a cantar alguns 
dels temes més destacats de la 
història.
Els actes més participatius 
s’espera que arribin el cap de 
setmana. Dissabte dia 2 de 

març hi haurà la gran Rua de 
Carnaval que sortirà a les 18 
hores del Gall Mullat i desfi-
larà pels carrers de la vila fins 
a la plaça de la Creu. Com en 
anteriors edicions, hi haurà 
premis a les millors carrosses. 
Les persones interessades en 
participar-hi cal que forma-
litzin la inscripció de forma 
presencial a l’Ajuntament o 
enviant un correu electrònic 
a l’adreça cultura@ajpiera.cat. 
El fi de festa es farà a la Nau 
de Cal Sanahuja amb anima-
ció, photocall i actuacions di-

verses. A partir de les 22 ho-
res hi haurà festa disco també 
al mateix equipament.
Diumenge 3 de març serà el 
torn dels més petits. A partir 
de les 17.30 hores se celebrarà 
el Carnaval infantil a la nau 
de Cal Sanahuja amb anima-
ció i xocolatada per a tothom. 
El Rei Carnestoltes s’acomi-
adarà dels pierencs i pieren-
ques dimecres dia 6 de març 
a partir de les 20 hores amb el 
tradicional enterrament de la 
sardina que organitzen cada 
any els Diables de Piera.

Tot a punt per a gaudir del Carnaval 
de Piera

el procés, donant resposta a 
la necessitat d’una detecció 
precoç i d’una intervenció 
primerenca.

Altres actuacions a la co-
marca de l’Anoia
Altres actuacions desenvolu-
pades a la comarca de l’Anoia 
en l’àmbit de la prevenció de 
les drogodependències són: 
el Programa comunitari de 
prevenció de les addiccions 
2015-2019 , de l’Ajuntament 
d’Igualada; Pla de prevenció 
del consum de drogues de 
l’Anoia, del Consell Comarcal 
de l’Anoia (2011-2014); Pro-
tocol de detecció i interven-
ció en el consum de drogues 
en menors d’edat escolaritzats 
a l’Institut Montbui de Santa 
Margarida de Montbui i Ta-
ller de Capacitació parental 
en el bon ús de les TIC en 
l’àmbit familiar al municipi 
de Piera. 

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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ALTA ANOIA / LA VEU 

La Mancomunitat de 
l’Alta Segarra ha po-
sat en funcionament 

la nova pàgina web www.al-
tasegarra.cat amb l’objectiu 
que aquesta nova eina de co-
municació faci mé proper a 
tothom l’ens supramunicipal.
Aquesta nova pàgina disposa 
de diferents apartats per mi-
llorar l’accés i disposar d’in-
formació actualitzada sobre 
les notícies de la Mancomu-
nitat i també té enllaços a 
les notícies dels propis mu-
nicipis que en formen part: 

Calaf, Calonge de Segarra, 
Els Prats de Rei, Pujalt, Sant 
Martí Sesgueioles, Sant Pere 
Sallavinera i Castellfollit de 
Riubregós. 
A més, inclou altres apartats 
amb la informació oficial 
de la Mancomunitat, com-
petències, serveis i tràmits, 
adreces i telèfons i informa-
ció turística, entre altres.  
El desenvolupament de la 
pàgina web s’ha fet amb el 
suport i l´assistència de la 
Direcció de Serveis de Tec-
nologies i Sistemes Corpora-
tius, Àrea de Presidència de 
la Diputació de Barcelona.

La Mancomunitat de 
l’Alta Segarra ja disposa 
d’una web pròpia

ARGENÇOLA / LA VEU 

El Trill, Associació cul-
tural del terme d’Ar-
gençola organitza el 

diumenge 3 de març, la ma-
tinal d’intercanvi de llavors, 
que enguany compleix vuit 
anys, vol ser un espai on els 
amants, aficionats i professio-
nals del món de l’agricultura 
intercanvien experiències i 
coneixements, a més de re-
tornar al cicle de cultiu, lla-
vors de varietats que tenen 
el perill de quedar en l’oblit. 
L’entorn del municipi d’Ar-
gençola, privilegiat, ens ha 
acompanyat en totes les edi-
cions.
Les activitats de diumenge 
començaran a les 9 del matí, 
amb una caminada popular 
“Matinals del Trill 2019” Ruta 
de la Pedra Seca d’Argençola, 
per participar-hi cal inscrip-
ció prèvia a la plana web del 
Trill www.eltrill.org.
També compta amb una Jor-
nada Tècnica PAT, “Llavors 

ecològiques locals i tradicio-
nals”, a la Sala polivalent de 
l’Ajuntament d’Argençola.
Durant tot el matí s’habili-
tarà un espai de trobada on 
intercanviar llavors i un petit 
mercat de productes de pro-
ximitat, on podreu esmorzar 
i a les 2 del migdia partici-
par en el dinar popular amb 
la degustació d’una paella de 
verdures, amb vins i caves 
del Viticultors de la Conca 
d’Òdena.
Les llavors que any rere any 
són l’element aglutinador de 
la jornada prenen un punt 
més de protagonisme des de 
l’edició passada, on a part 
d’estar exposades per què 
cada un dels participants es 
pugui endur les que li puguin 
interessar mentre deixa les se-
ves pròpies, es fa una tasca de 
caracterització d’aquestes lla-
vors. L’objectiu d’aquest segon 
pas és que totes i cadascuna 
de les persones que partici-
pen en la matinal, en aportar 
els seus exemplars, ens in-

formin de les particularitats 
d’aquests. Per la qual cosa, us 
demanarem que, abans d’en-
trar ens ompliu una fitxa amb 
informació sobre les llavors 
que porteu vosaltres en l’in-
tercanvi. Per fer aquesta tasca 
més efectiva, els voluntaris de 
l’associació el Trill, estaran a 
la vostra disposició per re-
soldre els dubtes que podeu 
tenir.
Les llavors presenten un pa-
trimoni genètic que l’home 
ha tardat milers d’anys en 
modelar. Des que les llavors 
comercials han entrat de ple 
en el món de l’agricultura, 
aquest patrimoni s’ha vist es-
capçat quasi en la seva tota-
litat. Aquesta matinal pretén 
posar el seu granet de sorra 
per què les llavors ancestrals 
que encara sobreviuen, ho 
continuen fent.
En cas de mal temps la mati-
nal es farà en espais coberts. 
Podeu trobar més informa-
ció a www.eltrill.org. 
Us hi esperem! 

8a Matinal d’intercanvi de llavors de la 
Catalunya interior d’Argençola

Montmaneu viu aquest cap de setmana 
la Festa de la Caldera
MONTMANEU / LA VEU 

Montmaneu viurà 
diumenge la tradi-
cional Festa de la 

Caldera, una diada popular en 
què al municipi es posen les 
grans olles al foc per elaborar 
aquell brou que anteriorment 
servia per donar un àpat ca-
lent un dia a l’any als pobres i 
que ara s’ha convertit en una 
festa tradicional d’aquelles que 
conviden a anar-hi, un matí 

festiu, ple d’activitats per a tot-
hom i que acaba amb el repar-
timent del brou per a tothom 
qui en vulgui.
Per a tots aquells que vulgueu 
assistir-hi a primera hora del 
matí hi haurà l’encesa del foc 
de les Calderes i elaboració 
en directe de l’escudella a càr-
rec del mestre calderer Sr. Jo-
sep Parera i dels calderers de 
Montmaneu.
A partir de les 9 del matí qui 
vulgui podrà optar per l’es-
morzar del pagès, les viandes 
de l’hostal: botifarra blanca, 
botifarra negra, cansalada, ou 
ferrat, pa amb tomàquet, vi i 
aigua a un preu de 5 €.
Posteriorment, com ja es por-
ta fent els darrers anys, tin-
drà lloc el 4t concurs popular 
d’allioli
A les 11 del matí i a la 1 del 

migdia, els més petits de la 
família podran gaudir de Les 
enfants, un exèrcit de festa, 
un espectacle de carrer que 
barreja música en directe, si-
tuacions còmiques, animació 
i efectes priotècnics.
A les 12 del migdia es farà 
la Missa solemne a l’església 
de Santa Maria oficiada per 
l’Excm. i Rvdm. Sr. Romà Ca-
sanova i Casanova, Bisbe de 
Vic, que beneirà les calderes 

a la sortida.
A dos quarts de 2 del migdia 
tindrà lloc el nomenament 
dels calderers d’Honor que 
enguany són en Tomàs Moli-
na, meteoròleg i presentador 
de TV3 i Núria Solé, perio-
dista i presentadora de TV3.
Al migdia, en acabar els actes, 
es farà el repartiment gratuït 
de l’escudella entre el públic 
assistent. 
I a la tarda tindrà lloc un dels 

plats forts del dia: l’espectacle 
“I ara què més?” de Pep Plaza 
a la sala polivalent del rEstau-
rant Hotel Bayona de La Pa-
nadella. Espectacle d’humor 
on interpreta a una seixante-
na de personatges: Pep Guar-
diola, Eugenio, Quim Mon-
zó, Boris Izaguirre, Matías 
Prats.... o cantants com Lluís 
Llach, Diango, Joan Manuel 
serrat ... El preu de l’entrada 
és de 15€.

Diumenge a la tarda 
tindrà lloc l’especta-

cle “I ara què més?”  a 
càrrec del conegut hu-

morista Pep Plaza
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Les botigues antigues museu de Calaf 
comptaran amb un establiment més
CALAF / LA VEU 

El passat mes de juny, 
Calaf va inaugurar el 
seu projecte museís-

tic “Les botigues de la plaça 
Gran, un tresor recuperat” pel 
qual ja hi han passat més de 
2.500 persones i amb què s’ha 
aconseguit el guardó d’Inno-
vació turística de Catalunya 
del 2018. El projecte consis-
teix en la recuperació de 7 
botigues com a petits museus 
que permeten fer un viatge al 
passat revivint com era el co-
merç a principis del segle XX. 
Amb l’objectiu d’anar conso-
lidant, millorant i ampliant 
la proposta, l’Ajuntament de 
Calaf està establint contactes 
amb altres propietaris d’antics 
comerços de la vila que tot i 
no haver-se afegit a la prime-
ra fase del projecte de les bo-
tigues museu ara s’hi vulguin 
sumar. 
En aquest sentit, Rosa Maria 
Duocastella i Cortadellas ha 
signat aquest mes de febrer 
un conveni amb el consistori 
per tal de cedir la seva antiga 
merceria coneguda com a Cal 

Cisteller ubicada al carrer Sant 
Jaume número 10 de Calaf. 
L’establiment estava especialit-
zat durant el segle XX a mer-
ceria, gèneres de punt i labors 
i amb els pas dels anys, va anar 
ampliant i actualitzant la seva 
oferta incorporant diferents 
objectes de regal i paraments 
de la llar. 
Estic contenta perquè en 
comptes de tenir la botiga tan-
cada, aquesta es podrà utilit-
zar per fer un servei al poble i 
així donar a conèixer com era 
el comerç local antigament”, 
ha afirmat la Rosa Maria en 
el moment de donar les claus 

de l’establiment als tècnics del 
consistori. 
L’Ajuntament destinarà aquest 
espai com a local museïtzat, 
executarà les obres necessàries 
per l’adaptació de l’establiment 
a aquesta finalitat i en realit-
zarà el seu manteniment. Pri-
merament, s’haurà de fer un 
inventari i catalogació de tots 
els mobles i materials actuals 
de la merceria i posteriorment 
s’executaran les obres de re-
habilitació i museïtzació. Així 
doncs, es calcula que a finals 
de maig es podrà obrir aquest 
comerç com a nova botiga 
museïtzada.

CASTELLFOLLIT / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha realitzat el pro-
jecte de pavimentació 

del camí que uneix el nuclis de 
Castellfollit i Millars i el camí 
d’Hostalets d’Ivorra que con-
necta el nucli de Millars amb el 
municipi de Pujalt a l’altura de 
la C-25 Eix Transversal. Els dos 
camins són de terra amb diver-

sos revolts i punts d’alt pendent 
on cal millorar el drenatge i les 
condicions de circulació.
El camí de Castellfollit té 6,5 
km de longitud i el d’Hosta-
lets d’Ivorra 2,3 km,  i tos dos 
vertebren les comunicaci-
ons interiors del municipi de 
Castellfollit de Riubregós. El 
projecte lliurat a l’Ajuntament  
proposat actuacions puntuals 
al llarg dels camins que inclo-

uen l’adequació dels drenatges 
existents, la pavimentació i 
l’ampliació de la senyalització 
als punts d’alt pendent o amb 
revolts. L’estudi també inclou 
la possibilitat de pavimentar 
la totalitat dels camins amb 
diferents tipologies de mate-
rials per millorar la comodi-
tat de circulació. El cost total 
d’auestes actuacions ha estat 
pressupostat en 347.169 euros.

Estudi per a la pavimentació del camí de 
Castellfollit de Riubregós a l’Eix Transversal

CALAF / LA VEU 

Aquest dilluns 25 de 
febrer ha tingut lloc 
el Ple de l’Ajuntament 

de Calaf on s’ha donat comp-
te de l’inici de l’expedient de 
nomenament de Fill Il·lustre 
de Calaf a n’Alexandre de Ri-
quer, ja que, després que el 
passat mes de desembre el Ple 
n’aprovés l’excepcionalitat, 
s’han realitzat diferents trà-
mits per tal de fer-ho efectiu. 
D’altra banda, també s’ha 
aprovat per unanimitat una 
moció de suport als bombers 
del parc de Calaf per la millo-
ra dels seus mitjans i condi-
cions professionals. Els treba-
lladors del cos de bombers de 
la Generalitat de Catalunya 
denuncien que fa anys que 
arrosseguen unes condicions 
laborals precàries i que la si-
tuació ha arribat a un límit 
insostenible. Concretament, 
el parc de bombers de Calaf 
ha estat tancat durant 19 dies 
des del 10 de desembre per 
la manca del nombre mínim 
de bombers i a aquesta man-
ca d’efectius humans cal su-
mar-hi la falta d’inversió de 
la Generalitat en la renovació 
dels equips i vehicles.
Per això, amb aquesta moció 
s’ha acordat donar suport a 
les justes i necessàries rei-
vindicacions dels bombers 
i s’instarà a la Generalitat a 
incrementar la dotació de 
personal, promoure la incor-
poració de noves places en 
els pròxims 4 anys i dotar els 
parcs de bombers de recur-
sos, infraestructures, eines i 
vehicles necessaris. D’aquesta 
manera, es vol promoure  les 

millores al parc de Bombers 
de Calaf per garantir una 
resposta dimensionada a les 
poblacions que cobreix i als 
vehicles especials que dispo-
sa, garantint una dotació mí-
nima sempre que atenguin les 
demandes d’altres municipis.
A la part de control, s’ha 
donat a conèixer el resultat 
del tancament pressupostari 
del 2018, després de fer tots 
els ajustos corresponents, 
amb un resultat positiu de 
294.820,98 euros. Això dóna 
a l’Ajuntament una capacitat 
de finançament de 190.842,86 
euros. A més, el romanent de 
tresoreria s’ha tancat amb 
736.012,47 euros, la qual cosa 
garanteix la capacitat de fer 
front a les despeses generals 
que puguin venir en aquest 
exercici. L’estalvi net positiu 
ha estat de 171.887,70 euros.
Finalment, també s’ha desta-
cat que, tot i haver hagut de 
demanar algun crèdit, s’ha 
rebaixat el deute al 41%, per 
sota del 50% que Junts per 
Calaf s’havia marcat d’objec-
tiu a l’iniciar el mandat. 

El  Ple aprova una moció 
de suport als bombers 
del parc de Calaf

Al Ple de febrer, també 
s’ha donat compte de 
l’inici de l’expedient 
de nomenament de 

Fill Il·lustre de Calaf a 
n’Alexandre de Riquer 

i del tancament del 
pressupost del 2018 amb 

un resultat positiu de 
294.820,98 euros
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HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada Rigat va per-
dre, dijous passat, per 
5 gols a 1 contra un 

Liceo amb les baixes dels 
germans Lamas, però que va 
demostrar estar en forma. 
Un Igualada valent va lluitar 
contra el conjunt gallec, però 
no va poder evitar la derrota 
davant d’un Liceo contun-
dent, que va marxar al des-
cans amb 3 a 0 i va negar als 
arlequinats les esperances de 
remuntar a la segona part.

Tot i que el Liceo va portar 
el pes ofensiu del matx, els 
homes de Ferran López van 
resistir fins passat l’equador 
de la primera meitat amb 
la porteria a zero. Carlo Di 
Benedetto va avisar primer 
amb un xut al pal, però la 
diana dels gallecs no va ar-
ribar fins al minut 15 i des 
del punt de penal, quan Ser-
gio Miras va transformar la 
pena màxima davant d’Elagi 
Deitg.
Després del gol, la tònica del 
partit va ser similar, amb un 

L’Igualada Rigat no supera els quarts de final d’una Copa del Rei 
que acaba guanyant el FC Barcelona

Liceo més protagonista en 
atac i un Igualada Rigat que 
va resistir i va buscar la por-
teria de Malián, però sense 
encert. Gairebé a les acaba-
lles de la primera meitat, amb 
el resultat encara ajustat, van 
arribar 30 segons fatídics que 
van allunyar, força, els dos 
equips del marcador. Primer 
Facundo Bridge al 24:30, re-
matant una assistència de 
Dava Torres; i després era el 
propi Torres, al minut 24:59, 
que feia el 3-0 rematant, sol, 
una pilota al segon pal.

A la represa, el gol de Ton 
Baliu al 27 de joc va donar 
ales a un Igualada Rigat que 
va buscar donar la sorpresa, 
però un altre cop Miras, 
també de penal, va tornar 
a ampliar distàncies (33’). 
Els arlequinats podrien ha-
ver reduït diferències amb 
la falta directa per la dese-
na falta del Liceo, executada 
per Sergi Pla al minut 37, 
però el de Vic no va poder 
superar a Malián. Tampoc 
Méndez, al 45 de joc, quan 
el Liceo va cometre la quin-
zena falta.
Quan restaven tres minuts 
pel final del matx, César 

‘Tety’ Vives va veure una 
targeta blava. La falta direc-
ta per la blava la va marcar 
Carlo Di Benedetto per es-
tablir el 5 a 1 final.

El FC Barcelona, campió 
de la Copa
Després d’eliminar a l’Igua-
lada, el Liceo va fer el ma-
teix amb el Lleida Llista i es 
va plantar a la final del cam-
pionat, disputat a Reus entre 
dijous i diumenge passat, on 
es va haver d’enfrontar al FC 
Barcelona. El conjunta cata-
là, va revalidar el títol acose-
guit l’any passat, després de 
guanyar als gallecs per 1-4.

Fotos: Xavier Garcia

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Femení HCP 
va esgarrapar un punt 
de la seva visita a la 

pista del Vilassar. Tot i avan-
çar-se a la primer part, les lo-
cals van empatar el partit a la 
segona. Amb un defensa molt 
tancada durant tot el partit, el 
Vilassar va guanyar un puntet 
que no li aporta res a la classi-
ficació, doncs haurà de jugar 
la repesca per entrar a les eli-
minatòries per l’ascens.
Les igualadines, conscients 
del joc local, donen per bo 
el punt que els manté a la 
tercera posició després de la 
derrota del quart classificat a 
casa seva, el PHC Sant Cugat.
El proper diumenge, l’Iguala-
da jugarà contra el totpode-
rós HC Palau que encara no 

ha perdut cap partit aquesta 
temporada, tot i quedar eli-
minat, a la tanda de faltes di-
rectes, per les igualadines a la 
Copa Generalitat, celebrada a 
Igualada fa tres setmanes.
Les palauenques vindran més 
motivades doncs per guanyar 
a l’equip de la Maria Fernán-
dez “Pulgui”, però les iguala-
dines sortiran amb la mateixa 
intensitat que els va fer passar 
a la final de la Copa Genera-
litat. Així doncs, bon partit 
assegurat.

L’Infantil fa un bon paper 
a la MiniCopa però cau a 
semifinals
Aquest passat cap de setma-
na, juntament amb la compe-
tició absoluta de la Copa del 
Rei i Copa de la Reina, també 
es disputava la competició de 

categoria infantil. L’infantil 
de l’Igualada Femení HCP 
va superar als quarts de final 
al Vendrell per un clar 6-2, 
però va caure a les semifinals 
davant l’amfitrió, el Reus De-
portiu. Tot i anar per davant 
per 4-0 a la mitja part, les 
reusenques van empatar el 
partit en els primers vuit mi-
nuts de la segona part. Això 
va donar ales a les amfitriones 
i enfonsava a les igualadines 
que, sense fer un mal partit, 
veien que a les reusenques 
els venia absolutament tot de 
cara. Això ofuscava més a les 
igualadines que veien com el 
Reus marcava el cinquè a cinc 
minuts del final. Cinc minuts 
on, tot i tenir ocasions, i amb 
més cor que cap, la bola no va 
voler entrar i posava al Reus 
Deportiu a la final.

L’Igualada Femení HCP rasca un 
punt a Vilassar

A.M. ANOIA 
www.amanoia.com
Tel. 93 803 93 00Espai patrocinat peresports
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FUTBOL / PERE SANTANO

Un gol visitant al darrer 
minut, fa trencar la 
ratxa de victòries del 

CF Igualada.
Els blaus rebien un rival molt 
incòmode a Les Comes, amb 
molta il·lusió d’encadenar la 
cinquena victòria consecutiva.
L’inici de partit va ser tal i com 
s’havia previst. Un Vista Ale-
gre replegat i un Igualada te-
nint la iniciativa del joc.
En aquesta primera meitat del 
partit, cap dels dos equips va 
aconseguir imposar el seu es-
til i es va veure un futbol molt 

travat i lluny de veure grans 
oportunitats.
Tot i aquesta tendència, qui va 
tenir més opcions per avan-
çar-se van ser locals, amb dues 
accions destacades de Llobet i 
Simón. Així va ser com es va 
arribar al descans amb l’empat 
a zero.
A la represa, els visitants van 
augmentar la pressió, fet que 
provocar la dificultat dels de 
Moha. Però al minut 65, Si-
món va obrir el marcador de-
finint a la perfecció una gran 
jugada col·lectiva. Tot i les 
sensacions, els anoiencs es po-
saven per davant.

No obstant, l’infortuni va co-
mençar al 73, quan en una 
falta a favor dels de Castellde-
fels, un rebot a la barrera va 
desviar la pilota, per establir 
l’empat. El fort cop del gol, va 
fer que el duel es descontrolés. 
I amb aquest fet, en els darrers 
compassos del matx, un bon 
contracop dels visitants, va fer 
pujar el segon gol, al minut 91.
Amb aquest derrota, l’Igua-
lada segueix amb 38 punts a 
la part alta de la classificació. 
Aquest cap de setmana no hi 
ha partit, degut a l’aturada per 
Carnestoltes.

Final cruel pel CF Igualada El CF Igualada femení 
resisteix 83 minuts 
contra el líder

FUTBOL / PERE SANTANO

Les jugadores de Jordi 
Torres es desplaçaven a 
Saragossa per jugar da-

vant un equip molt sòlid que 
tan sols havia perdut un par-
tit. Però es tractava del millor 
moment per enfrontar-se a 
un rival d’aquesta entitat, ja 
que l’Igualada arribava enca-
denant tres triomfs consecu-
tius.
L’inici del matx va ser frenè-
tic, ja que les locals volien 
decantar el marcador des dels 
primers minuts. A partir del 
joc per bandes, les aragoneses 
van fer molt mal, però sense 
crear excessiu perill.
Un cop superat el tram inici-
al, les anoienques es van or-
ganitzar i van tenir opcions 
de marcar, però sempre in-

quietades per la gran defensa 
del Zaragoza. Així va ser, com 
es va arribar al descans amb 
l’empat al marcador.
A la represa, les locals van 
intensificar el seu joc, però el 
bon posicionament blau va 
impedir que les arribades fos-
sin freqüents. En els pitjors 
moments, Noelia va aparèi-
xer per mantenir les visitants 
vives.
Al minut 83, després de resis-
tir en tot moment, la jugado-
ra igualadina del Zaragoza, 
Laura Martínez, va fer el gol 
definitiu. Un duel molt igua-
lat que es va decantar pel 
costat aragonès.
Amb aquesta derrota, 
l’Igualada segueix amb 21 
punts. Aquest cap de setma-
na rebrà al FC Barcelona “B” 
a Les Comes.

FUTBOL / LA VEU 

Bon partit dels blaus 
malgrat el resultat, 
però que res van po-

der fer davant un equip po-
tent i molt jove que lidera 
amb autoritat la lliga de vete-
rans.  Primera meitat de molt 
bon joc per ambdues parts i 
que va tenir a Ramon Balcells 
protagonista, posant als blaus 
per davant del marcador. 
Cinc minuts els hi van sobrar 
als blaus, ja que en aquests 
minuts els de Sesrovires amb 
jugades de velocitat i força 
van foradar la porteria defen-
sada per Jordi Viles, marxant 
al descans amb avantatge vi-
sitant.
En el segon període s’anive-
llaren  les estratègies i Solís 

només va poder escurçar di-
ferències en un partit on s’im-
posaren joventut i força, i no 
tant el joc, ja que els iguala-
dins van quallar un bon partit 
malgrat la derrota i resultat. 
Per l´equip blau van jugar 

Derrota dels veterans contra el líder
Jordi Viles, Calsina, Pau, Pep, 
Sevilla, Canals, Quim, Solís, 
Ivan, Massip, Moyes, Alexis, 
Costa, Balcells, delegat Vi-
cenç. La propera jornada els 
de Les Comes visitaran a l’Es-
parreguera.

FUTBOL SALA / LA VEU 

Enorme la remuntada 
per part del CFS Ca-
pellades davant un ri-

val que en el primer període 
va aconseguir un demolidor 
0-3 que va semblar encen-
dre la flama de superació 
dels locals, que van arri-
bar al descans amb un 1-3 i 

amb un clar canvi d’actitud.  
La segona part va ser de les 
millors vistes en molt de 
temps per part dels homes 
de Jordi Torra i Ivan Quin-
tero que després de l’empat a 
3 van aconseguir refer-se al 
3-4 i remuntar fins al 5-4 final 
davant un dels millors rivals 
que hi ha en la competició.

El CFS Capellades aixeca 
un 0-3 contra al Sant 
Vicenç i acaba guanyant
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VÒLEI / LA VEU 

El Jorba Solà Sènior Mascu-
lí es va emportar la victòria 
davant l’últim classificat, 3-1. 
Això sí, el igualadins van en-
trar al 1r set sense la tensió 
necessària per anar per feina 
davant un equip amb un po-
tencial menor segons la clas-
sificació. De seguida van rec-
tificar i es van posar el mono 
de treball i així van guanyar 
amb solvència el tres restants 
sets que serveixen per acon-
seguir 3 valuosos punts per 
seguir lluitant per la perma-
nència. Aquest cap de setma-
na l’equip té un desplaçament 
fins a Alella.
Pel que fa al Sènior Femení, 
va guanyar al DSV Sant Cu-
gat per 3-2, en un partit en 

què sempre van anar a re-
molc però que van lluitar, i 
que al tie va caure del bàndol 
igualadí. Amb aquesta victò-
ria s’aconseguien uns punts 

importants per no perdre el 
tren de l’ascens. Aquest cap 
de setmana es desplacen a Es-
plugues.

Victòries dels dos sèniors de l’Igualada 
VC per seguir lluitant pels objectius

RUGBY / LA VEU 

El conjunt Anoia-Mar-
torell- Carboneres es 
va desplaça a Andorra 

aquest passat dissabte per ju-
gar l’últim partit abans dels 
play-offs. Es presentava un 
partit complicat però les no-
ies sortien al camp amb ganes 
de donar-ho tot. Una marca 
de les visitants estrenava el 
marcador als 5 minuts però 
l’Andorra responia amb con-
tundència i empatava; cosa 
que es va repetir durant tota la 
primera part deixant el mar-
cador 20-17. La segona part 
començava amb moltes baixes 
per lesió que desmoralitzaven 
l’equip visitant. Això va per-

metre a les locals augmentar 
la distància al marcador. El 
partit va acabar amb victòria 

de les locals i molta feina a fer 
per les nostres noies d’Iguala-
da que seguiran treballant dur.

Derrota a Andorra de l’Anoia 
Rugby femení

HANDBOL / LA VEU 

E l passat dissabte 
el Finques Argent 
Handbol Igualada es 

va desplaçar a Palafrugell 
per disputar el partit de la 
jornada 17 contra el 4t clas-
sificat de la lliga, l’Handbol 
Garbí “A” de Palafrugell. 
L’Handbol Garbí va dominar 
tot el partit en el marcador, 
tot i que el conjunt igualadí 
no els va deixar marxar mai, 
però sense superar als del Baix 
Empordà en cap moment. 
L’Handbol Garbí, amb uns 

jugadors molt alts van su-
perar fàcilment la defensa 
de l’Igualada amb tirs des 
dels 9 metres potents i ben 
col·locats que eren molt di-
fícils d’aturar a la defensa 
i a la porteria igualadina. 
Amb un 18 a 14 al marca-
dor acabava la primera part. 
A la segona part, aquests 4 
gols de diferència es van anar 
mantenint en el marcador a 
favor de l’Handbol Garbí, tot 
i que l’Handbol Igualada va 
lluitar moltíssim no va po-
der acostar-se al local fins 
als últims minuts, en els que 

l’Igualada va arribar a posar 
nerviosos als jugadors de 
l’Handbol Garbí, ja que a fal-
ta de 3 minuts els igualadins 
anaven escurçant diferències 
amb el Garbí i va reduir a 2 
gols, però no va donar temps 
a arribar a més. Final 29 a 27. 
L’Handbol Garbí va ser mi-
llor a la pista i no va donar 
marge perquè l’Igualada po-
gués guanyar. Però els juga-
dors igualadins ho van donar 
tot a la pista i segueixen de-
mostrant un alt nivell de joc, 
tot i jugar amb equips supe-
riors. 

L’Handbol Igualada perd contra un 
dels líders

ENHORABONA!

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

ASSUMPCIÓ VIVES
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Enric González : “Crec que el millor pel 
CBI és créixer en passos curts i ferms”
BÀSQUET / OTGER GABARRÓ

Enric González és l’en-
trenador del primer 
equip femení del Club 

Bàsquet Igualada i també és 
seleccionador mini femení 
de Catalunya. Des de fa molts 
anys, l’Enric està fortament 
vinculat al bàsquet femení i 
ha entrenat a diferents clubs 
d’alt nivell. Parlem amb ell per 
valorar la situació de les noies 
que practiquen aquest esport 
i per saber com es treballa a la 
part femenina del club.

Quin nom té el CBI dins el 
bàsquet català?
Té un nom important i res-
pectat. Té moltíssims equips 
a la base, i hi ha molts pocs 
clubs a Catalunya que mo-
guin tants nens i nenes com el 

CBI. A part, té un sènior mas-
culí a EBA i un sènior feme-
ní a Copa Catalunya. Dins el 
bàsquet català el club té molt 
potencial, tant de present com 
de futur.

Enguany Igualada té la ca-
pitalitat del bàsquet femení 
català. Com ho valores?
Molt content que la ciutat hagi 
decidit ser-ho. Igualada s’ho 
mereix i em sembla fantàstic. 
Crec que seria important no 
desaprofitar aquesta opor-
tunitat per fer moltes coses i 
per implicar-se en el bàsquet 
femení català. L’estructura del 
bàsquet femení al club és molt 
atractiva, amb equips com el 
júnior o el cadet a preferent, 
la màxima categoria catalana. 
Així, aprofitaria l’oportunitat 
per donar a conèixer la ciutat 

i el club, i animo a tothom a 
gaudir d’aquesta capitalitat.

Costa trencar prejudicis en 
l’esport femení?
Costa molt. Al CBI s’han 
trencat barreres per a fer que 
almenys jugar a bàsquet no 
surti car o no els hi costi res a 
les jugadores. En molts clubs 
la part masculina predomina 
i té millors hores per entrenar, 
o les millors pistes. Fins i tot 
si el club té dos pavellons, el 
masculí té el millor pavelló, 
encara que el sènior femení 
estigui a una categoria superi-
or al masculí. A Igualada, per 
sort, s’ha fet una passa enda-
vant i s’ha donat al femení la 
importància que realment té.

Com veus el Club Bàsquet 
Igualada a mig termini?
El veig creixent, i seria bo 

que creixés en passos curts i 
ferms. No ens podem tirar per 
la pendent de cop. Al sènior 
femení, últimament hem po-
gut fitxar a jugadores de molta 
qualitat, però crec que aquest 
no hauria de ser l’objectiu fi-
nal del CBI. A la nostra cate-
goria, a Copa Catalunya, es-
tem veient com altres equips 
s’estan omplint de jugadores 
de fora, però l’Igualada no té 
aquesta filosofia. Amb el po-

tencial que tenim a la base, 
cal fer pujar jugadores dels 
equips del club i nodrir els sè-
niors. Tenim un bon exemple 
en la part masculina del club, 
on tenim un sènior “B” i un 
“C”, i un sots-21, i que estan 
fent debutar jugadors per així 
tenir futurs recanvis pels ju-
gadors del primer equip. Crec 
que hem de seguir aquesta lí-
nia i estic convençut que ho 
aconseguirem fer.

BÀSQUET / LA VEU 

El passat cap de setmana 
tocava visitar una pista 
sempre difícil com el 

Joana Ballart de Valls davant 
un C. B. Valls Nutrion que ne-
cessitava amb urgència allu-
nyar-se de la zona baixa de la 
classificació.
Totes les circumstàncies fe-
ien preveure un desplaçament 
molt complicat, tot i el bon 
moment de forma que viu 
l’equip igualadí. Però si volen 
seguir lluitant per les places de 
play-off cada partit val or.
Els vallencs es feien des de 
l’inici del partit amb el ritme 
de joc, amb un joc ofensiu 
molt fluid que els permetia tro-
bar llançaments alliberats que 
els portaven al 13-7 inicial. Els 
igualadins no estaven gens cò-
modes i la falta d’intensitat els 
generava moltes imprecisions 
ofensives i la falta de comuni-
cació defensiva no els perme-
tia capgirar el ritme del partit. 
I amb aquest guió s’arribava 
24-15 al final del primer quart.
Amb l’Igualada irreconeixible, 

seguint amb la mateixa tònica 
que al primer quart els vallencs 
feien un parcial només comen-
çar de 9-0 i no donaven opci-
ons als de l’Anoia de tornar a 
entrar al partit. El Valls s’endu-
ia el segon quart amb un altre 
parcial de 26-17 i s’arribava al 
descans 50-32.
Amb una primera part domi-
nada pel Valls en totes les face-
tes del joc i un Igualada molt 
per sota del seu nivell habitual, 
rebent 50 punts, els de l’Anoia 
necessitaven una reacció ur-
gent a la segona part. I l’equip 
va fer un pas endavant i la re-
acció no va tardar en arribar. 
Els igualadins es van col·locar 
a dotze punts en cinc minuts. 
La solidesa defensiva que ha 
mostrat l’equip al llarg de la 
temporada, juntament amb 
el bon moment de forma del 
grup, feien creure en la remun-
tada però feia falta que tots 
i cada un fessin un pas enda-
vant, com així va ser. Va ser un 
canvi tant evident, que es van 
fer amb el control del partit 
amb un parcial de 10-21 i s’ar-
ribava al final del tercer quart 

60-53.
Després de remar i fer-se amb 
el ritme del partit, no es podia 
abaixar la guàrdia i s’havia de 
continuar a aquest nivell per 
seguir creient en la remuntada. 
Amb un parcial de 0-10 s’em-
patava el partit i s’arribava als 
últims minuts amb tot per de-
cidir. I una vegada més amb un 
parcial de 15-26 els igualadins 
remuntaven 18 punts de dife-
rència deixant al Valls amb tant 
sols 25 punts a la segona part. I 
el partit finalitzava 75-79.
Era un desplaçament molt 
complicat contra un rival que 
necessitava guanyar i cap pro-
nòstic feia pensar que l’inici 
del partit seria dominat tant 
clarament pels vallencs, però 
l’Igualada va saber capgirar el 
partit i va mostrar, una vegada 
més, el caràcter guanyador i 
ambiciós de l’equip per seguir 
lluitant a la part alta.
El Monbus C. B. Igualada, 
després de dos desplaça-
ments seguits, juga aquest 
dissabte, a 3/4 de 6 de la tar-
da, a Les Comes contra el C. 
B. Castellbisbal. 

El Monbus Igualada reafirma el seu bon 
estat de forma guanyant a Valls (75-79)

ESQUÍ / LA VEU 

Després de les últimes 
curses, Sara Mitjans 
es classifica per la 2a 

Fase de Copa Espanya U16 
que es farà a Astún de l’1 al 3 
de Març. 
Aquesta classificació ha estat 
obtinguda gràcies als resul-
tats  que ha obtingut tant a la 
cursa de la Masella, el passat 
9 i 10 de febrer, en el que va 
quedar 7a en eslàlom i la 13 
posició que va aconseguir 

l’endemà en el gegant.
El cap de setmana del 16 i 17 
de febrer, a Espot, al gegant 
de dissabte va fer una molt 
meritòria 4a posició, desta-
cant que a la segona màniga 
va ser la 1a. El diumenge, al 
eslàlom no va poder acabar la 
cursa.
Amb aquests resultats es 
classifica com una de les 10 
millors esquiadores de Ca-
talunya per poder compe-
tir a Astún amb les millors 
d’Espanya.

La igualadina Sara 
Mitjans, a la 2a fase de la 
Copa d’Espanya

Aquest dissabte 2 de març els primers 
equips del CBI juguen a Les Comes!

17.45 Monbus CB Igualada vs CB Castellbisbal  
19.30 Yvette Pons CB Igualada vs Càmping Bianya Roser  

Veniu a gaudir del bàsquet! Us hi esperem!
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Els igualadins Josep Basols i David 
Usón disputaran el CERT 2019
MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Com ja és habitual en les 
darreres temporades, 
els igualadins Josep 

Basols i David Usón, ambdós 
de Moto Club Igualada, par-
ticiparan al campionat estatal 
de ral·lis de terra (CERT). Per 
aquesta nova temporada hi 

ha hagut diversos canvis dins 
l’estructura de l’equip, que 
continua amb MRW com a 
principal patrocinador.
Josep Basols, copilotat pel gi-
roní Xevi Amigó, ja no par-
ticiparà  amb el Skoda Fabia 
R5 i serà amb un Peugeot 308 
N5. Pel que fa al pilot vallesà 
Eduard Forès, copilotat per 

l’igualadí David Usón, conti-
nuaran amb el Citroën DS3 
R5.
L’equip tècnic a partir d’ara ja 
no serà MC Racing,  doncs 
estaran dins l’estructura de 
MAVISA Sport. El CERT 
consta de vuit ral·lis i el pri-
mer a disputar-se serà el de 
Lorca els dies 8 i 9 de març. 

Toni Bou guanya el trial 
indoor de Granada

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Després del triomf del 
pilot pierenc Toni Bou 
amb Honda al trial de 

Bilbao, ara el pilot anoienc s’ha 
tornar a imposar al Trial de 
Granada, puntuable pel campi-
onat del món indoor.
Aquesta vegada el rival de Bou 
a la final fou el pilot basc Jaime 
Busto amb GasGas. A falta de 

dues proves per acabar el cam-
pionat Toni Bou encapçala el 
campionat amb 75 punts seguit 
d’Adam Raga amb TRRS amb 
62.
Abans de disputar a la ciutat 
francesa de Marsella la pe-
núltima prova puntuable del 
mundial, aquest cap de setma-
na Bou iniciarà el campionat 
estatal d’Arnedillo en plena vall 
riojana del Cidacos.

A Parcmotor es 
disputaren les Porsche i 
les Moto Clàssics Sèries
MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Fidel a la seva cita anual 
al Parcmotor, el passat 
dissabte es van inici-

ar les Porsche Clàssic Sèries 
2019. 46 Equips van prendre 
part en aquesta cita inaugural.
Joan Alabart (Golf GTi) va 
ser el més regular de la jor-
nada, per davant del vigent 
campió Jaume Campreci-
ós (Porsche 968) i de Carles 
Miró (Porsche 924), tots dos 
del Team Porsche Barcelona 
que va tornar a endur-se el 
Trofeu Escuderies

Per la seva banda, més de 
30 motos es van donar cita 
a Parcmotor, per iniciar les 
MotoClàssic Sèries 2019, en 
una jornada assolellada, amb 
molt de públic i el pàdoc ple 
de motos i cotxes clàssics.Tres 
mànigues de 40’ (una d’entre-
naments i dues de regularitat) 
van donar el primer podi de 
l’any, que deixa com a líder 
provisional al vigent campió 
Alejandro Tejedo (Ducati F1 
750), per davant de Guillem 
Prenafeta (Suzuki GSXR) 
i Helder Ricardo Almeida 
(Suzuki GSXR).

El Ral·li Catalunya 
Històric avui i demà per 
l’Anoia
MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Catorze son els trams 
cronometrats del Ral-
li Catalunya Històric 

que es disputarà entre avui i 
demà dissabte. Hi hauran ca-
torze trams cronometrats en-
tre quals hi ha varis ja sigui a 
l’Anoia i propers a la nostra co-
marca i en el que el recorregut 
era secret fins aquest dilluns. 
Així, avui divendres al llarg de 
la tarda vespre hi hauran els de 
La Llacuna, Querol i Monta-

gut. Pel que fa a demà dissabte 
els més propers seran els de 
Vallespinosa, Savallà-Conesa, 
Puig de les Agulles i Òdena.
Entre els 44 cotxes inscrits 
hi ha l’equip format per la 
pilot barcelonina Tere Ar-
madans copilotat per l’igua-
ladina Anna Vives amb 
Volkswagen Gof GTI que 
portaran el número 4 i que 
l’any passat en aquest ral·li 
es classificaren en una mag-
nífica segona posició i que 
enguany opten a la victòria.
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NATACIÓ / LA VEU 

El passat dissabte, l’equip 
benjamí del Club Nata-
ció Igualada es va des-

plaçar a les instal·lacions del 
Club Natació Vilafranca per 
disputar la 5a jornada de lli-
ga.
En aquesta ocasió només 3 
nedadores del CNI van sal-
tar a la piscina. La primera 
en fer-ho va ser la Irene, a 
la prova dels 50m papallona 
millorant la seva marca per-
sonal. Tot seguit va ser el torn 
de la Martina i la Laia que van 
nedar els 100m papallona, les 
dues van nedar per sota de la 

seva marca personal i amb un 
estil tècnicament molt bo.
Una estona després, quan els 
nervis de la papallona ja ha-
vien passat, va ser el moment 
de nedar els 100m esquena i 
tot i nedar tècnicament bé, 
les noies van mantenir la 
marca que ja tenien anterior-
ment.
En aquesta ocasió, el Jan no 
va poder nedar per una fi-
sura al braç, aprofitem per 
desitjar una bona i ràpida re-
cuperació al nedador!
Ara toca seguir entrenant i a 
preparar-nos per la 6a jorna-
da a Sant Sadurní el proper 
30 de març! 

Cinquena jornada de 
lliga pels benjamins del 
CN Igualada

ATLETISME / LA VEU 

L’equip Juvenil fem. del 
C.A.Igualada Petromi-
ralles, va assolir una 

gran 4a posició en la cursa 
corresponent al 54è Campi-
onat d’Espanya de Cros per 
Clubs diumenge passat, al 
Parque Deportivo La Garza 
de Linares (Jaén). Les Ca-
dets fem. (Sub-16), assolien 
el 9è lloc per clubs, amb una 
brillant 3a posició individual 
de Carla Bisbal, i els Juvenils 
masc. (Sub-18) eren 10ens. 
en aquesta multitudinària 
competició amb els atletes 
capdavanters de l’especialitat 
a nivell estatal, de les categ. 
Cadet fins a Sènior, masc. 
i fem. Cros Llarg i Relleus, 
amb la participació de prop 
de  2.500 atletes de clubs esta-
tals, entre ells els 3 equips del 
C.A. Igualada Petromiralles/
Jocnet, i amb parcial transmi-
sió televisiva per Teledeporte. 

Les Juvenils fem. (Sub-18) 
del CAI Petromiralles assoli-
ren una excel·lent 4a posició 
per equips amb 167 punts, 
3r equip català, i per davant 
del F.C. Barcelona i el Playas 
de Castellón, entre un total 
de 50 clubs participants. La 
millor classificada individual 
va ser Anna Torras, 19a amb 
15’37” per cobrir els 4.210 m., 
seguida de Júlia Solé, 28a amb 
15’44”, de Berta López, 39a 
amb 15’57”, de Marcel·la Solé, 
81a amb 16’42”, i de Carla 
Alemany, 100a amb 17’00” 
entre 267 atletes classificades.    
Les Cadets fem. (Sub-16) del 
CAI Petromiralles/Jocnet, as-
soliren una molt meritòria 9a 
posició per equips amb 227 
punts, 2n club català, entre 
un total de  50 clubs classi-
ficats. La millor classificada 
individual va ser Carla Bis-
bal, 3a general amb 8’56” per 
cobrir els 2.960 m. de cursa, 
seguida d’Anna Quero, 36a 

amb 9’47”, d’Aina Eberlé, 92a 
amb 10’18”, de Francina Mas-
sagué, 96a amb 10’19” i d’An-
drea Gil, 168a amb 10’55”, en-
tre 274 classificades.  
Els components de l’equip  
Juvenil masc. (Sub-18) del 
CAI Petromiralles assoliren 
també una molt meritòria 
10a posició amb 225 punts, 
4t equip català, entre 49 clubs 
classificats. El millor clas-
sificat individual era Roger 
Súria, 25è amb 19’56” sobre 
6.210 m. de cursa, seguit de 
Riduan Boulbayem, 29è amb 
20’01”, de Cesc Lacueva, 61è 
amb 20’45”, i de Gerard Farré, 
110è amb 21’20”, retirant-se 
per lesió Jan Bisbal, entre 265 
atletes classificats.
El Bikila Atletismo va ser el 
club guanyador del Cros  ab-
solut masculí, mentre en el 
Cros absolut fem. es van im-
posar les atletes del F.C. Bar-
celona, i en el Mixt els i les at-
letes del Playas de Castellón.

L’equip Sub-18 fem. del CAI 4es al 
Campionat d’Espanya de Cros per Clubs
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ATLETISME / LA VEU 

Els atletes del C.A. Igua-
lada Petromiralles/Joc-
net Joan Sendra i David 

Muñoz, van assolir sengles 
medalles d’Or i Bronze en ca-
teg. Cadet i Juvenil masc.,  al 
Campionat de Catalunya de 
Proves Combinades en PC 
S-16 i S-18 disputat el passat 
cap de setmana  a Sabadell. 
Hi participaren tres atletes del 
CAI, amb dues medalles,  una 
posició de finalista i diverses 
mínimes estatals, en una bri-
llant actuació global.

Joan Sendra es proclama-
va  Campió de Catalunya  en  
l’Hexatló Sub-16 masc. amb 
3.692 punts, amb els següents 
parcials en les 6 proves: 60 
m.ll.:  7”48/ llargada: 6,08 m. 
/pes: 9,52 m./ alçada: 1,81m. 
/ 60 m.tanques:  9”10  i 1.000 
m.ll.  3’11”98,  sobresortint el 
1r lloc en alçada, i els segons 
en 60 m.ll., llargada i 60 m. 
tanques com a  posicions indi-
viduals més rellevants.
David Muñoz era 3r i Bronze 
amb 4.213 punts en l’heptatló 
Sub-18, i els següents registres 
en les 7 proves: 60 m.ll. - 7”54 

/ llargada: 5,38 m. / pes: 11,39 
m. / alçada: 1,66 m. / 60 m. 
tanques: 9”14 / perxa: 3,90 / 
1.000 m.ll.: 2’59”41, amb el 1r 
lloc en perxa i  1.000 m.ll. i el 
2n en pes, com a posicions in-
dividuals més rellevants.
Núria Moix era 6a en el pen-
tatló Sub-16  fem. amb 2.724 
punts, amb els següents par-
cials en les 5 proves:  60 m.t.: 
10”19 / alçada: 1,47 m. / pes: 
9,10 m./ llargada: 4,39 m. / 
600 m. llisos: 1’55”81, essent 
3a en pes i 4a en alçada com 
a posicions individuals més 
destacades.

Joan Sendra (CAI), campió de
Catalunya Sub-16 de Combinades

ATLETISME / LA VEU 

Dissabte passat, 23 de 
Febrer es van dur a 
terme a Sabadell les 

proves corresponents a la Jor-
nada classificatòria del Cam-
pionat de Catalunya de categ. 
Infantil (Sub-14) masc. i fem., 
amb una nombrosa partici-
pació d’atletes dels clubs ca-
talans, entre ells un nombrós 
grup de 14 atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles/Joc-
net,  amb una gran actuació 
global, classificant-se bona 
part dels i les representants 
del CAI per a la Final del pro-
per 9 de març, en la mateixa 
instal·lació. 
Pel que fa a les Infantils 

Gran actuació del CAI a la Jornada 
classificatòria del campionat Català 
indoor Sub-14

ATLETISME / LA VEU 

El passat 24 de febrer va 
tenir lloc la 11a edició 
de la Botifarunner, la 

popular cursa de muntanya 
de La Llacuna. A les 10 es va 
donar el primer tret de sorti-
da i els boscos de la Llacuna 
es van omplir de corredors, 
voluntaris i curiosos. En ar-
ribar a la plaça, com sempre, 
un entrepà de botifarra espe-
rava als corredors, així com 
una cervesa artesana elabora-
da per a l’ocasió, de la mà del 
productor local Màger Brew. 
A més a més, els participants 
podien gaudir d’una massatge 
ofert per fisioterapeutes i gau-
dir del bon temps i el sol que 
van acompanyar la jornada.
Com en l’edició passada, 
aquest any van tenir lloc 
dues curses, la clàssica de 
22 km i 1000 m de desnivell 
i la ràpida, d’11 km i 450 m. 
A la clàssica, el corredor més 
ràpid va ser Pol Rodríguez 
Salvador del Club Atletisme 
Olesa (01:47:25), seguit de 
Ramon Nicolas Sanchez Fer-
nandez (Runners Montbui, 
01:48:12) i de Gerard Mar-
tinez Rodes (Ski Club Cam-
prodon, 01:49:19). El podi 
femení el van ocupar Marta 
Muixí Casaldàliga (Koala’s 
Team, 02:11:56), que ocupa-
va la primera plaça per ter-
cera vegada, Paula Espinach 
Carbo (02:24:40) i en ter-
cer lloc Núria Quiroga Bayo 
(02:27:14), habitual també al 
podi de la Botifarunner. Les 
primeres places a la categoria 
de veterans van ser per Mans 
Sella Marcet (Koala’s Team, 
02:22:54) i Ana Ruiz Castro 
(02:46:31). El podi local va 
ser enguany per Guillem Pujó 

Rovira (Centre Excursionis-
ta de La Llacuna, 02:05:34) i 
Anna Albet Palau (03:06:11). 
A la cursa ràpida, el primer 
en completar el recorregut 
va ser Gerard Carbonell Ro-
vira (Beerrunning Medio-
na, 00:55:24), que ja va ser 
segon classificat en l’edició 
anterior, seguit d’Esteve Ca-
sas Ros (ACE Bombers Bar-
celona, 00:57:29) i d’Enric 
Ibáñez Cano (Castillo Athle-
tic Group, 00:58:19). En la 
categoria femenina, la corre-
dora més ràpida va ser Geor-
gina Gabarró Morente (UEC 
Anoia, 01:04:07), seguida de 
Vinyet Noguero Planas (At-
letes VNG - C.E. Deporun-
ners, 01:04:31) i Rosa Maria 
Nieto Zamora (Matxacuca, 
01:13:19). Els veterans més 
ràpids van ser Joan Munts Co-
rominas (Collbaix Celler El 
Molí, 01:00:35) i Conny Baake 
(Vinya Runners, 01:18:01); i 
en la categoria juvenil, nove-
tat d’aquesta edició, va pujar 
al podi Foix Montaner Ràfols 
(Esportiu Penedès, 01:20:41). 
El podi local masculí va ser 
encapçalat per Josep Beuma-
la Busquet (01:02:30), seguit 
de Jordi Domènech Marto-
rell (01:12:26) i Carles To-
relló Martin (01:14:20). El 
femení el completaren Irene 
Jódar Garcia en primer lloc 
(01:36:04), Sandra Vallès So-
ler (01:37:15) i Cristina Jaén 
Segarra (01:37:16).
L’organització vol agrair a 
tots els participants la seva 
confiança. I a tots els volun-
taris i persones que col·la-
boren de manera desinteres-
sada, i que any rere any fan 
possible la cursa, agrair-los 
el seu entusiasme i la seva 
dedicació.

Un febrer més, una 
nova edició de la 
Botifarunner

fem., van assolir la classifi-
cació Mar Buchaca, millor 
marca en els 60 m.ll. amb 
8”08, i 3ª en alçada amb 
1,47 m., Carlota Mollà en 
1.000 m.ll. amb 3’26”36, Aya 
Boulbayem, en 1.000 m.ll. 
amb 3’30”58. Paula Cambe-
ro en 600 m.ll. amb 1’46”56. 
Clara Enrich en 2.000 m.ll. 
amb 7’08”26.
Irene Solsona en salt de per-
xa, amb 1,95 m. i Elsa Ali-
as en llançam. del pes, amb 
10,13 m.
També participaren en In-
fantils fem., sense assolir la 
classificació: Aya Boulbayem 
en 60 m. tanques, amb 11”25, 
Alba Cerro en 60 m.ll. amb 
8”78, Jana Planell en salt de 

perxa, amb 1,85 m. i en salt 
de llargada, amb 3,94 m.
Pel que fa als Infantils mas-
culins, van assolir la classi-
ficació Rubén Sánchez, as-
solint la millor marca en els 
60 m.ll. amb 7”98, i també 
classificat amb la millor mar-
ca en llargada, amb 5,09 m. 
Oriol Alonso en 2.000 m.ll. 
amb 6’54”52, Jan Targa en 60 
m. tanques, amb 11”05, Marc 
Aguila en els 2.000 m. marxa 
amb 12’14”32 i Ferràn Sagre-
ra en pes amb 9,57 m.,
També participaren en In-
fantils masc., no assolint la 
classificació: Marc Aguila en 
el triple salt, amb 8,48 m., i 
Jan Targa en salt de llargada, 
amb 4,31 m. 
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ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del CAI Petromi-
ralles Antonio Martínez, 
va assolir diumenge pas-

sat la 1ª posició en Veterans 
M-50, en la seva participació 
en la 9ª edició de la Mitja Ma-
rató de Cambrils, disputada 
conjuntament amb la cursa 
dels 10 Km.,  i que van comptar 
amb una multitudinària parti-
cipació.
Antonio Martínez era 7è clas-
sificat general i 1r en categ. 
M-50, amb 1h. 15m. 28 seg.
Els guanyadors absoluts van 
ser José Manuel Vieito - Atl. 
Sar V. Petroni -, amb 1h. 08m. 
15 seg., i Pilar Rus - Borges 
Trail - amb 1h. 23 m. 58 seg.
                                                                                                                                               
Atletes del CAI Petromiralles 
a la Mitja Marató de Grano-
llers                  

Amb una multitudinària parti-
cipació, es va dur a terme diu-
menge la Mitja Marató de Gra-
nollers - Les Franqueses - La 
Garriga,  una de les de major 
participació de Catalunya con-
juntament amb les de Sitges i 
Barcelona.
Hi participaren 3 atletes, tri-
atletes i corredors del CAI 
Popular, membres del Club 
Atlètic Igualada Petromiralles, 
sobresortint el 28è lloc femení 
absolut de Francina González 
640ª amb 1h. 31m. 52seg., en-
trant 809è Robert Rey amb 1h. 
33 m. 59 seg.  i 1.015è Francesc 
Monclús, amb 1h. 36 m. 07 seg.
Els guanyadors absoluts sobre 
els 21.097 m., foren Abraham 
Kiptum - Kenia - amb 59m. 58 
seg., i l’atleta de l’A.A. Catalu-
nya Miriam Ortíz, 29ª general 
amb 1h. 14m. 14seg.      

Antonio Martínez (CAI) 
1r en Veterans M-50
a Cambrils

Níria Pascual, campiona de Catalunya 
Absolut d’hivern en javelina
ATLETISME / LA VEU 

El passat diumenge dia 
17 de febrer, l’atleta del 
Futbol Club Barcelona, 

Níria Pascual, va dominar la 
javelina femenina del Cam-
pionats de Catalunya de llan-
çaments d’hivern Absolut, 
disputats una vegada més a 
l’Estadi Serrahima de Barce-
lona.
La igualadina va aconseguir 
la medalla d’or del Campi-
onat amb un llançament de 
46,48m, registre que la prò-
pia atleta va qualificar com a 
molt positiu per ser la prime-
ra competició de la tempora-
da. Amb aquesta competició 
l’atleta igualadina dona per 
iniciada la temporada atlètica 
2018-2019.

C.E Budokan de Vilanova del Camí 
aconsegueix or a totes les categories en 
el Campionat Interautònomic
ARTS MARCIALS / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
a La Pineda – Vilase-
ca ha acollit el Cam-

pionat Interautonòmic de 
Clubs de Nihon Tai-jitsu or-
ganitzat pel Club Te Hodoki 
de Tarragona.
Amb una participació de 91 
competidors de 12 clubs vin-
guts d’Aragó, Comunitat Va-
lenciana, Catalunya, el cam-
pionat es va iniciar al dissabte 
a les quatre de la tarda amb la 
modalitat de kata individual, 
kata per parelles, expressió 
tècnica i Goshin Shobu. Des-
prés de més de quatre hores 
de competició es va procedir 
a l’entrega de premis.
La selecció de competidors 
del club Budokan s’endú 
18 medalles d’or, 14 de pla-
ta i 23 de bronze de les 18 
modalitats/categories en el 
Campionat.
Enguany, els Vilanovins 
del Budokan n’han estat els 
principals protagonistes, ja 
que tots els esportistes han 
pujat al pòdium en totes les 

categories.
L’equip, dirigits per l’igualadí 
Pere Soler, han participat en 
les modalitats de Kata indivi-
dual i parelles, expressió tèc-
nica, randori i Goshin Shobu 
(defensa personal). L’esforç 
en el constant entrenament i 
la notable cohesió han donat 
els seus fruits.
En la categoria sènior, tot i 
l’alta participació i l’alt nivell 
dels participants, els Vilano-
vins han obtingut resultats 
favorables.
Cal destacar que tots els com-
petidors sènior i junior són 
monitors del C.E Budokan i 

han col·laborat en la prepara-
ció de les categories base de la 
selecció.
Cal felicitar a l’equip, des dels 
esportistes més petits fins als 
més grans, la coordinació i els 
entrenadors per la feina feta 
durant aquests mesos i pels 
resultats obtinguts
El C.E Budokan Vilanova 
en més de 20 anys d’experi-
ència en un mètode d’en-
senyament d’arts marcials 
per a totes les edats, on el 
principal objectiu es de tre-
ballar els valors universal 
en l’educació i formació de 
les persones

NATACIÓ / LA VEU 

El nadador igualadí de 
85 anys Enric Ferrer i 
Solà va participar en els 

Campionats d’Espanya Màster 
de Natació a la piscina de 25 
metres de Pontevedra (Galí-
cia) del 7 al 10 de febrer de 
2019. 
Es va classificar com a campió 
d’Espanya i medalla d’or en 

proves de 200 metres esque-
na, amb temps de 4:22:09; 100 
metres esquena, amb temps 
de 1:58:25; i amb 50 metres 
esquena i temps de 53:12.
En 200 i 100 metres esquena 
l’Enric va aconseguir el rècord 
d’Espanya.
L’Enric, molt animat i amb el 
suport del Club Nagi, conti-
nua preparant-se per anar al 
proper campionat del món.

Enric Ferrer s’endú 3 ors 
als campionats d’Espanya 
Màster de Natació

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

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

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

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat cap de setma-
na va ser de molt mo-
viment per a les gim-

nastes del ICGA.
Mentre el diumenge, a Tarra-
gona, es disputava el Campi-
onat classificatori base 2019, 
per poder representar a Ca-
talunya al Ct Espanya, altres 
gimnastes participaven al II 
trofeu Vila Capellades.
El club igualadí va presentar 
al classificatori vuit gimnas-
tes de diferents categories. 
Va ser una competició de 
molt nivell i molts nervis 
que va acabar amb cinc gim-
nastes classificades; Ruth 
Reymundi (juvenil), Arlet 
Oliva (aleví), Gina Castell-
tort (Aleví), Martina Espin-

alt (Aleví) i Violeta Aguilera 
(cadet). Aquestes gimnastes 
representaran a Catalunya al 
Ct d’Espanya que tindrà lloc 
a Guadalajara.
Els bons resultats no van aca-
bar aquí, ja que les gimnastes 
del ICGA van tenir una bona 
actuació al II trofeu Vila Ca-
pellades; Emma Hermosilla 
(benjamí A) 3a, Yvette Ber-
nal (benjamí A) 4a, Anna 
Casado (benjamí A) 6a, Ain-
hoa Gagliano (Aleví B) 4a, 
Gala Roig (benjamí C) 4a, 
Elsa Ruiz (pre-benjami) 4a.
Aquest cap de setmana, 
l’Igualada Club Gimnàstic 
Aula participarà al III Trofeu 
Costa Daurada a Cambrils i 
es disputarà la 1a fase de ni-
vell IV i VIII que tindra lloc 
a Santa Coloma de Farners.

L’Igualada CG Aula 
no para

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Diumenge dia 24 de 
febrer es va celebrar 
a Sant Jaume d’En-

veja, una de les cites més im-
portants per a les gimnastes, 
classificatori per el campionat 
d’Espanya Individual Base de 
gimnàstica rítmica.
El club va participar en aquest 
Campionat amb Sandra Do-
mínguez i Paula Mensa, totes 
dues en categoria juvenil amb 
l’aparell de cinta. Competien 
amb 45 gimnastes i tant sols 
hi havia quinze places per a 
Espanya. La Sandra va acon-

seguir una gran vintena po-
sició, amb un exercici amb 
molta elegància, però no va 
assolir la posició per aquest 
somni. S’ha de destacar que 
en aquesta categoria, hi ha 
un nivell molt alt. La Paula va 
sortir a pista, defensant tot i 
les emocions un bon exercici, 
aconseguint la cinquena pla-
ça i la classificació al Campi-
onat d´Espanya. 
També, van representar al 
Club, Gisela Ramírez(Infantil 
2007) i Carlota Zamora( In-
fantil 2006).
A Gisela, li va afectar la gran 
pressió i no va executar el 

seu exercici com a ella li ha-
gués agradat, però tot i així va 
aconseguir la tretzena posi-
ció i per tant la classificació. 
I per finalitzar, Carlota, va fer 
gaudir amb una molt bona 
competició i una expressió 
espectacular amb el seu exer-
cici, tot i un final fluixet es va 
col·locar a la tercera posició 
del podi.
El Campionat d’Espanya es 
celebrarà a Guadalajara del 
cinc al set d´abril. Des del 
Club es vol donar l´enho-
rabona a gimnastes i equip 
tècnic per la gran feina en 
aquest Campionat.

Gran classificatori pel Campionat 
d’Espanya del CG Ballerina

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Al Club Gimnàstic 
Òdena han comen-
çat la temporada amb 

força. Aquest any hi ha un to-
tal de 18 gimnastes que com-
peteixen en diverses categori-
es i modalitats. 
El primer contacte amb el ta-
pís va ser el 3 de febrer a Vi-
lanova del Camí al Pavelló de 
Can Titó amb el V Trofeu de 
Carnaval on van quedar l’Em-
ma Garcia 1a posició, Èlia 
Martínez 2a posició, Abril Pe-
drol 1a posició, Emma García 
2a posició, Leyre Méndez 5a 
posició, Ivette Lozano 6a posi-
ció, Conjunt 1a posició, Erika 
Llenas 1a posició, Judit Serra 
2a posició, Ainoa Lozano 3a 
posició. 
El dia 10 de febrer van partici-
par al XIV Trofeu de les Roses 

a Sant Feliu de Llobregat on la 
Gala Lozano va quedar en 9a 
posició  i el passat diumenge 
dia 24 de febrer van participar 
al I Trofeu Vila de Capella-
des on també van aconseguir 
uns molt bons resultats on 
van quedar l’Èlia Martínez 1a 
posició, Emma García 3a po-
sició, Ivette Lozano 4a posi-
ció, Ainara García 2a posició, 
Abril Pedrol 4a posició, Beth 
Grabulosa 7a posició, Núria 
Piñol 8a posició i Núria Re-
gordosa 9a posició. 
La propera competició es 
aquest cap de setmana a 
Cervera on les gimnastes de 
COPA II ho donaran tot per 
demostrar el que saben fer.
Tant les entrenadores Marta 
Alonso i Marina Marfil, com 
tota la Junta directiva estan 
molt orgullosos dels progres-
sos que es veuen dia a dia.

El GG Òdena ja ha 
arrencat la temporada

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat diumenge, es va ce-
lebrar a Vic, la primera fase 
de la copa catalana de gim-
nàstica artística femenina, 
per les categories de més ni-
vell. L’Anoia Club Gimnàstic, 
va representar Igualada amb 
tres gimnastes, en la categoria 
de Via Olímpica 2, Aura Cots 
Borrega i Jana Busquets Ca-
sado, i en la categoria de Base 

7 petites, Kala Tolosa Fernan-
dez. Totes van realitzar excel-
lents exercicis en els aparells 
de salt, asimètriques, barra 
d’equilibri i terra. Cal desta-
car les molt bones col·loca-
cions de, Jana Busquets que 
va quedar quarta a l’aparell 
de salt, i Kala Tolosa que va 
quedar setena a barra d’equi-
libri. La tècnica de les gim-
nastes, Juliana Botelho, està 
optimista per les properes fa-

ses i contenta amb l’evolució 
de les gimnastes, que tot i les 
mancances que pateix el club, 
que tan sols va per la seva 
tercera temporada, en l’àm-
bit d’aparells i instal·lacions, 
les gimnastes estan avançant 
correctament i obtenint bo-
nes classificacions, competint 
amb diversos clubs més con-
solidats d’arreu de Catalunya. 
Felicitats a gimnastes i a l’en-
trenadora.  

Bons resultats a Via Olímpica i Base 7 
per l’Anoia Club Gimnàstic

PATINATGE / LA VEU 

E l diumenge 24 de Fe-
brer fins a 14 patina-
dores del Club Pati-

natge Artístic Igualada van 
participar al X Trofeu de 
l’Anoia a Piera, aconseguint 
3 podis.
En Iniciació A, la Mariona 
Raurich va aconseguir la 
primera posició i l’Iris Ruiz 
la segona. I en Iniciació C 
Majors, l’Alexandra Burc-
zynska va aconseguir la se-
gona posició.
La resta de participants van 
ser:
-Iniciació A: Ainara Varela.
-Iniciació B: Marina Lapor-
ta, Mireia Cutanda i Maria 
Escoda.
-Iniciació C Majors: Anna 
Badia.
-Iniciació C Menors: Gisela 
Laporta.
-Iniciació D Majors: Cristi-
na Ramon, Ursula Pontnou 

i Claudia Vanhecke.
-Iniciació D Menors: Abril 
Llopis i Asha Mateu.
L’entrenadora Ester Torra-
badella va aprofitar la par-
ticipació en aquest trofeu 
per pulir detalls i errades a 
les actuacions de les patina-
dores, com a rodatge per la 
Primera Fase d’Interclubs 
que es celebrarà a finals de 
Març. 

El Patinatge Artístic Piera 
també hi és present 
Les patinadores pierenques 
van aconseguir 11 podis en 
els diferents nivells de cate-
gories i iniciació demostrant 
un any més al gran nivell 
d´organització i de nivell a 
sobre la pista. Cal destacar 
el debut de les més petites 
en una competició com la 
Jael Navarro, Berta Garcia, 
Aina Oller, Irene Morillas, 
Angela Martin i Carla Gar-
cia.

Els resultats van ser els se-
güents:
Senior: 2a. Carme Munné
Junior: 2a. Aina Munné
Junior B: 1a. Patricia Pe-
legrin, 3a. Judit Malet i 6a. 
Anna Montes.
Cadet B: 1a. Aina Canals, 3 
Lucia Ccorimanya 11a. Gi-
sela Albert i 15a. Paula Perez
Infantil B: 1. Anna Gon-
zalez, 2a. Noelia Ccorima-
nya i 3a. Paula Peregrina
Certificat: 7a. Paulina Tala-
monte
Iniciació A: 6a. Elsa Martin
Iniciació D major: 1a. Mela-
ni Gil, 5 a. Daniela Mosque-
ra i 16a. Neus Llopart
Iniciació D menors: 2a. Elsa 
Morales, 4a. Claudia Mon-
roy i 11a. Julia Francia

Això es bon inici de tempo-
rada que acaba de comen-
çar i preparar els próximes 
campionats oficials amb el 
cos tècnic.

Es celebra la 10a edició del Trofeu de 
l’Anoia
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MÚSICA / LA VEU 

El passat 1 de febrer la 
temporada de Músi-
ques de butxaca va ar-

rancar amb un plat fort, The 
Sey Sisters i encara perdura 
aquell bon gust de boca que 
deixen les nits per a recordar. 
Seguim. El segon concert ar-
riba aquest pròxim divendres 
amb el grup Arlet que debu-
tarà amb el seu primer tre-
ball discogràfic. El cicle de 
Músiques també és un espai 
on descobrir grups novells. 
Fer un tast del panorama 
musical  de casa nostra amb 
propostes joves i fresques.
Amb un directe molt pro-
per, íntim i cuidat el grup de 
pop català Arlet presenta-
rà el divendres 1 de març  a 
Músiques de butxaca el seu 
primer treball d’estudi Mil 
raons. 
Després de quatre anys d’ac-
tuacions en directe amb un 
repertori de temes propis i 
versions de diversos estils, 
l’octubre passat presenta el 
seu primer àlbum d’estudi, 
Mil Raons (2018, autoeditat). 
Arlet ha begut principalment 
del pop-rock català, des d’Els 
Pets fins als Catarres, pas-
sant per noms menys cone-
guts com Joan Rovira, Quart 
Primera o Oriol Padrós. Al-
tres referències són Judit Ne-
ddermann, el Quartet Mèlt o 
el duet manresà Jo Jet i Maria 
Ribot, també hi ha referents 
anglosaxons que formen part 

de la seva  cultura musical i 
que han escoltat des de sem-
pre.
Arlet és un projecte treballat 
d’una manera molt artesa-
nal, des de la pròpia concep-
ció que tenen de la música, i 
l’han anat fent créixer amb el 
pas dels anys. Les seves lletres 
parlen de l’amor, de l’amistat 
o del pas del temps; històri-
es i sentiments que tots hem 
viscut, i amb els quals molta 
gent pot sentir-s’hi fàcilment 
identificada. Pel que fa al so, 
mantenen l’essència però han 
anat evolucionant. La recent 
incorporació del quart mem-
bre del grup, bateria i en-
carregat de les percussions, 

els ha permès dotar el grup 
d’una nova sonoritat i donar 
més cos a les cançons.
Amb una base musical de 
baix elèctric, bateria, piano 
i guitarra acústica, i amb el 
joc de veus com a principal 
tret d’identitat, el grup Arlet 
està integrat per Albert San-
cristòfol, Maria Oliva, Xavier 
Serra i Miquel Oliva. 
“El nostre objectiu sempre 
ha estat compartir la nostra 
música, que la gent se la faci 
seva i s’hi senti identificada.  
Hem fet un treball molt ar-
tesanal, a ‘foc lent’”.
Des de l’octubre de l’any pas-
sat, estan presentant el nou 
àlbum, íntegrament format 

El pop íntim i cuidat d’Arlet a Músiques de butxaca, 
avui divendres 1 de març

per temes propis, amb una 
gira de concerts que van 
iniciar a Manresa i que els 
portarà a Igualada i a altres 
poblacions de Catalunya. A 
Músiques de butxaca presen-
taran el nous disc i completa-
ran el repertori amb versions 
en català de Txarango, Quart 
Primera o Mishima.
El concert se celebrarà el di-
vendres  1 de març a les 11 
de la nit al Teatre Municipal 
l’Ateneu.
El preu de l’entrada del con-
cert és de 12 euros amb gin-
tònic inclòs i de 10 euros pels 
socis de l’Ateneu, Cineclub, 
Amics del Teatre de l’Aurora 
i Òmnium Cultural.

Les entrades es poden com-
prar online a través de www.
mu s i qu e s d e but x a c a . c at , 
anticipades a Secretaria de 
l’Ateneu o mitja hora abans 
del concert a taquilla.
L’Ateneu Igualadí organit-
za les Músiques de butxaca 
amb la col·laboració i patro-
cini de:  L’Acústic, Òmnium 
Cultural, Van Bruc Inter-
national, Renda Urbana, 
Ajuntament d’Igualada, Cafè 
de l’Ateneu, Primeras Mar-
cas, Supermas, Enric Martí 
Videoproduccions, Canal 
Taronja, Ràdio Igualada, 
Infoanoia.cat, AnoiaDiari, 
Surtdecasa.cat, Veu de l’Ano-
ia i Fruiteria Pilar. 
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El Teatre de l’Aurora por-
ta aquest cap de setma-
na dues propostes de 

teatre i música. El divendres 1 
de març a les 21 h tindrà lloc 
dins el Cicle Les Golfes, l’es-
pectacle Ismene, d’Imma Co-
lomer i Fina Rius i el diumen-
ge 3 de març a les 19 h, dintre 
del cicle Escena Sonora el tea-
tre acollirà el concert de quar-
tet Ljubliana & The Seawolf.
A Ismene, Imma Colomer 
dirigeix una conferència en 
format de monòleg de Caro-
le Fréchette on Fina Rius in-
terpreta a Ismene, germana 
d’Antígona, explicant dos mil 
cinc-cents anys després dels 
fets, el perquè d’una decisió 
que va prendre. Un text ma-
tisat i intel·ligent que parla la 
presència de les dones a l’es-
fera pública, del discurs de la 
desobediència i de la impor-
tància de tenir un espai propi i 

desgrana la personalitat d’una 
antiheroïna amb totes les se-
ves llums i ombres.

Diumenge, Escena Sonora
Ljubljana & The Seawolf pre-
sentaran a Igualada el seu dar-
rer àlbum Libra, en una de les 
primeres cites del calendari de 
la seva gira després d’haver-lo 

Ismene d’Imma Colomer i Fina Rius i el concert de 
Ljubliana & The Seawolf, aquest cap de setmana 
al Teatre de l’Aurora

presentat a la Sala Apolo de 
Barcelona. El quartet, fa una 
proposta musical de free rock 
d’estructures canviants, elèc-
tric, intens, temperamental 
quan no tempestuós. Amb 
un so que planeja sense com-
plexos entre la psicodèlia, les 
guitarres precises, el krau-
trock, certs aromes jazz, i uns 

desenvolupaments sinuosos i 
embriagadors. El concert for-
ma part del cicle Escena So-
nora organitzat per El Gest.

Horari i venda d’entrades
La funció de Ismene tindrà 
lloc el divendres 1 de març 
a les 21 h a Les Golfes i el 
concert de Ljubliana & The 

Seawolf el diumenge 3 de 
març a les 19 h. Les entrades 
tenen un cost de 12 € i 10 € 
(amb els descomptes habi-
tuals) es poden adquirir per 
Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

CULTURA / LA VEU 

A les portes de la prima-
vera, el departament 
de Promoció Cultu-

ral de l’Ajuntament d’Igualada 
edita una nova edició una de 
la seva Boixeta Cultural, una 
agenda plena d’activitats cul-
turals i festives que, en aquesta 
ocasió, n’aplega 175. Els ac-
tes recollits arrenquen aquest 
mateix cap de setmana amb la 
celebració del Carnaval. Paral-
lelament se celebra la 7a edició 
del festival fotogràfic FineArt, 
proposant 54 exposicions i, 
d’aquí a poques setmanes, la 
Mostra Igualada, celebrant el 

seu 30è aniversari, del 4 al 7 
d’abril. També tenen lloc dos 
cicles molt especials: els actes 
en record dels 80 anys del final 
de la Guerra Civil a Igualada i, 
ben aviat, els 200 anys del Ce-
mentiri Vell, amb un concert, 
una exposició i rutes culturals. 
També tindrà continuïtat el 
cicle poètic i musical De Pell 
Sensible, amb una nova edició 
també del Dia Internacional 
de la Dansa i del Dia Interna-
cional dels Museus. Pel que 
fa a la programació del Teatre 
Municipal l’Ateneu, destaca 
la presència del músic Quimi 
Portet al Cicle Escena Sonora i 
les obres Escape Room i Troia. 

L’Ajuntament d’Igualada edita la nova 
Boixeta Cultural de primavera

Una veritable Odissea. També 
tindrà lloc, novament a la Ba-
sílica de Santa Maria, el Festi-
val Internacional d’Orgue, amb 
grans intèrprets arribats d’ar-
reu del món, i el concert de La 
Passió segons Sant Lluc, liderat 
per la Coral Mixta d’Igualada, 
que s’hi farà dia 13 d’abril. La 
foto de la portada de l’agen-
da, que es pot consultar en 
format digital al web www.
igualada.cat, és obra de Lucía 
Jiménez, jove fotògrafa de la 
ciutat, seguint la voluntat de 
del departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
de posar en valor el treball de 
nous talents locals.

 

ESCULTURA / LA VEU 

El proper dimecres, 6 
de març, l’Ajuntament 
d’Igualada durà a ter-

me la descoberta d’una nova 
escultura en reconeixement 
al musicòleg, intèrpret i des-
tacat impulsor de la recu-
peració de la música antiga, 
Jordi Savall, nascut a la capi-
tal de l’Anoia l’any 1.941. La 
figura, que ha estat elaborada 
durant els darrers mesos per 
l’escultora també igualadina, 

Teresa Riba, s’ubicarà al car-
rer del Born, a tocar de la Ba-
sílica de Santa Maria. Al llarg 
de la seva àmplia carrera, Sa-
vall ha estat mereixedor d’al-
guns dels principals premis i 
distincions a nivell interna-
cional i els seus concerts han 
perseguit sempre l’objectiu 
de convertir la música en un 
instrument de mediació per a 
l’entesa i la pau entre cultures 
i pobles diferents. L’acte del 6 
de març, obert a tothom, co-
mençarà a les 20h.

 

Igualada tindrà una 
escultura en reconeixement 
a Jordi Savall
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La 30a Mostra Igualada 
tindrà lloc del 4 al 7 
d’abril del 2019. En el 

seu 30è aniversari la Mostra 
reivindica la cultura com a 
font d’aliment imprescindible 
per créixer com a persones de 
la mà de l’eslògan “Espectacles 
que et fan créixer”. El conjunt 
de la programació ofereix un 
cartell ric en formats, gèneres 
i estils amb espectacles per 
a infants a partir de 3 anys, 
joves i públic familiar. La 
Mostra és el punt de trobada 
anual dels professionals del 
sector amb una Llotja i activi-
tats adreçades a companyies i 
programadors per proveir les 
programacions familiars d’ar-
reu del territori català i facili-
tar l’accés als circuits estatals i 
internacionals.

La Mostra en xifres
Enguany la Mostra Igualada 
reuneix 55 companyies en 
un total de 113 representaci-
ons. D’aquestes companyies, 
40 són de Catalunya, 11 de la 
resta de l’Estat i 4 internacio-
nals. Dels 55 espectacles que 
es podran veure, hi haurà 20 
estrenes: 12 absolutes i 8 a 
Catalunya. La Mostra tindrà 
21 espais, 11 de sala i 7 de 
carrer, a més de 3 itinerants, 
entre els quals un recorregut 
al costat del riu Anoia. 

El viaje de Ulises de Teatro 
Gorakada inaugurarà la 
Mostra Igualada
El dijous 4 d’abril a les 21h 
tindrà lloc l’espectacle inau-
gural de la 30a Mostra Igua-
lada amb El viaje de Ulises de 
la companyia basca Teatro 

Gorakada, que ja van par-
ticipar a la Mostra Igualada 
amb Moby Dick (2017). La 
companyia oferirà un espec-
tacle que planteja el viatge de 
l’heroi grec com a metàfora 
de la vida i com a lluita con-
tra les dificultats i les diverses 
maneres de resoldre-les. Un 
viatge ple de peripècies úni-
ques i de jocs compartits en 
què cada acte, cada escena, és 
un univers en sí. 

La prestigiosa companyia 
internacional Plasticiens 
Volants portarà per primer 
cop a l’Estat Leonardo, som-
nis i malsons, un espectacle 

de gran format al Parc Cen-
tral
El plat fort de la 30a edició 
tindrà lloc el dissabte 6 d’abril 
a les 21:30 h amb l’actuació de 
la companyia francesa Plasti-
ciens Volants, que oferirà un 
espectacle de gran format al 
Parc Central d’Igualada. La 
prestigiosa companyia té una 
llarga trajectòria internacional 
i ha actuat arreu del món, des 
de grans ciutats fins a places 
de pobles, des de petites festes 
fins a esdeveniments mundials 
com ara cerimònies dels Jocs 
Olímpics, coneixent especta-
dors dels cinc continents. 
L’espectacle que porten a la 
Mostra, Leonardo, somnis i 
malsons, es podrà veure per 
primer cop a l’Estat espanyol. 
Es tracta d’una proposta molt 
visual pensada per ser vista 
per milers de persones. L’obra 
està basada en la figura de Le-
onardo da Vinci i reinventa les 
fantasies del mestre de la mà 

Mostra Igualada celebra 30 anys amb el lema 
“Espectacles que et fan créixer”

de Salai, el seu deixeble. La 
companyia, a través de figu-
res inflables gegants, evoca els 
invents, el coneixement, l’art, 
tècnica i els processos creatius 
de da Vinci. 

La programació
La Fira celebra l’aniversari 
amb l’eslògan “Espectacles 
que et fan créixer” i reivindica 
la cultura com una font d’ali-
ment imprescindible per créi-
xer com a persones, a qualse-
vol edat. Per aquest  motiu, la 
protagonista del cartell –obra 
de la pintora i il·lustradora 
Carme Solé Vendrell– és una 
nena nodrida d’espectacles, 
que es posa de puntetes per 
fer-se més i més gran. Les mi-
gracions i els refugiats, la visió 
de gènere, el teatre inclusiu i 
les obres amb mirada infantil 
amb nens i nenes com a pro-
tagonistes, són algunes de les 
temàtiques de la programació 
d’enguany. 

La Fira celebrarà 30 
anys amb Leonardo, 
somnis i malsons de 

Plasticiens Volants, un 
espectacle de figures 

inflables gegants

LLIBRES / LA VEU 

El proper dimarts 5 de març, a 
les 19:30h al Teatre de l’Aurora 
d’Igualada, el periodista Sergi 
Sol presentarà el seu llibre Ori-
ol Junqueras. Fins que siguem 
lliures, en un acte obert a tot-
hom, i on estarà acompanyat 
de Maxi Calero, amic del presi-
dent d’Esquerra Oriol Junque-
ras, i el músic Pep Picas.
En l’acte, també hi seran pre-
sents els dos primers membres 
de la llista d’Esquerra Igualada, 
Enric Conill i Montse Arge-
lich, qui conversaran amb l’au-
tor del llibre. Sol va voler ana-
litzar i contextualitzar, a través 
d’aquesta obra, el rerefons que 
va determinar les dures deci-
sions de la tardor catalana del 
2017. 
Així, ha esdevingut un relat 
apassionat i amb informació 
inèdita d’aquell període tan 
transcendental i que torna a es-
tar en el punt de mira de l’actu-
alitat política amb el judici del 
procés. A més, de ser un clam 
per al seu alliberament. 
Des d’ERC Igualada, doncs, es 
convida a tothom qui vulgui a 
assistir a la presentació el pro-
per dimarts 5 a les 19:30h al 
Teatre de l’Aurora. 

Sergi Sol presenta 
el seu llibre Oriol 
Junqueras. Fins 
que siguem lliures, 
dimarts al Teatre 
de l’Aurora

 
AASSSSEEMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  OORRDDIINNÀÀRRIIAA  

  
OORRDDRREE  DDEELL  DDIIAA  

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
2. Presentació Memòria 2018  i projectes previstos 2019. 
3. Presentació de l’estat de comptes del 2018 i pressupost 2019. 
4. Presentació i aprovació, si s’escau, de  l’ adaptació dels estatuts 

a la norma�va vigent.  
5. Comunicació de la convocatòria d’ eleccions per a l’ octubre de 2019. 
6. Torn obert de paraula. 

 
DDiiaa:   Dimarts, 19 de març de 2019 
HHoorraa:  18:30h.   1a. convocatòria 

19:00h.   2a. convocatòria 
LLlloocc :  Unió Empresarial de l’Anoia 

Ctra. de Manresa, 131 
08700 IGUALADA 

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

Nom

Cognom

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura

Sorteig d’una visita per a dues persones a 
caves Bohigas amb degustació de caves 
(últim diumenge de mes) i regal d’una 
ampolla  Bohigas Brut Reserva  amb estoig

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 fns el 28/3/2019. 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. Amb la �rma de la butlleta, el 
concursant dona autorització per tal que el patrocinador pugui fer 
actuacions comercials amb subjecció al Reglament General de Protecció 
de Dades (RGPD) 2016/679 tenint dret, entre altres, a la  posterior 
revocació de les dades cedides contactant amb el Patrocinador a través 
de info@bohigas.es
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Una cinquantena dels 
projectistes amb més 
nom a nivell mundial 

han fet la seva particular llis-
ta dels 100 millors edificis del 
segle XX, i entre aquests s’hi 
troba el cementiri d’Iguala-
da, en la posició número 49. 
El projecte d’Enric Miralles 
firmat junt amb Carme Pinós 
és el primer d’un arquitecte 
de l’Estat Espanyol i es troba 
per davant d’un edifici tant 
significatiu com La Pederara, 
dissenyada per Antoni Gau-
dí, i que es troba en la posició 
número 63.
En el número 1 d’aquesta llis-
ta s’hi troba Villa Saboye, de 
Le Corbusier, que està acom-
panyat per la capella de No-
tre Dame du Haut i el Pavelló 

d’Alemanya, situat a Barcelo-
na) en segona i tercera posi-
ció respectivament. El centre 
George Pompidou, la Filar-
mònica de Berlín o el Museu 
Guggenheim de Bilbao també 
es troben en les primeres po-
sicions.
L’estudi ha estat fet centre 
d’investigació The Now Ins-
titute, que forma part de la 
Universitat de Los Angeles 
(UCLA).

Aquest recinte es troba al 
carrer dels Països Baixos, en 
el polígon industrial de les 
Comes. Respon al projecte 
presentat per Enric Miralles 
i Carme Pinós, guanyador 
del concurs convocat per 
l’Ajuntament d’Igualada l’any 
1983. El projecte de cemen-
tiri nou, res més allunyat de 

El cementiri d’Igualada, entre els 50 
millors edificis del segle XX

la concepció d’un cementiri 
tradicional, pretenia mostrar 
la instal·lació com un parc on 
passejar, sense la necessitat 
d’haver d’estar envoltat de les 
imatges típiques d’aquest ti-
pus de recintes. La proposta 
era fer un tall en el sòl, a les 
parets del qual anirien situats 
els nínxols. Gran part del ce-
mentiri està ubicada dins una 
gran fossa que fa que s’inte-
gri en el terreny i el paisat-
ge. A totes les dependències 
del recinte abunden racons, 
objectes i detalls que juguen 
constantment amb la llum i 
l’ombra, donant a tota aquesta 
construcció un gran simbo-
lisme. El nou cementiri, del 
qual n’han fet ampli ressò pu-
blicacions especialitzades, ha 
estat guardonat amb el premi 
FAD d’arquitectura.

EXPOSICIONS / LA VEU 

Des del passat 22 de 
febrer i fins al 17 de 
març la sala l’Em-

premta de Gràfiques Vilanova 
acull l’exposició “Negro Zor-
zal” de la fotògrafa Kati Riquel-
me en el marc de la 7a edició 
del FineArt. Kati Riquelme, 
nascuda a Xile i establerta a 
Barcelona, és una fotògrafa es-
pecialista en tècniques fotogrà-
fiques del segle XIX.
“Negro Zorzal” dialoga amb 
la memòria, l’absència, el si-
lenci i el temps. Les fotografi-
es demanen proximitat ja que 
l’artista treballa amb formats 
petits per obligar a l’espectador 
a apropar-se a l’obra. Les seves 
imatges són subtils i delicades, 
humanes i emotives i incidei-
xen en els detalls i els objectes 
que mostren el pas del temps. 
El seu treball vol reivindicar el 
valor d’allò petit, fugaç i delicat, 
en contraposició a una societat 

que imposa valors d’opulència.
L’exposició forma part de la 7a 
edició del FineArt Igualada, 
consolidat ja com a esdeveni-
ment fotogràfic a nivell estatal 
i es podrà visitar fins al 17 de 
març de dimarts a dijous de 
18:30h a 20:30h, divendres de 
18h a 21h i dissabtes i diumen-
ges d’11 a 14h i de 17h a 21h, 
a la sala l’Empremta de Gràfi-
ques Vilanova, al carrer Santa 
Maria 12.

L’Empremta de Gràfiques Vi-
lanova
La sala l’Empremta, inau-
gurada l’any 2013, pertany a 
l’empresa Gràfiques Vilanova 
encapçalada per Àngel Ace-
vedo, qui cedeix desinteressa-
dament l’espai a la ciutat per 
tal que s’hi puguin realitzar 
activitats i exposicions di-
vulgatives relacionades amb 
el món de les arts gràfiques i 
vinculades a la vida cultural i 
associativa de la ciutat.

Les fotografies de Kati 
Riquelme a l’Empremta

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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El FineArt, festival de 
referència que omple 
durant 24 dies la ciu-

tat amb exposicions de fo-
tògrafs d’arreu va ser inau-
gurat el passat divendres en 
un acte que va comptar amb 
la presència de diferents au-
toritats, tant territorials com 
locals, encapçalades pel re-
gidor de promoció cultural, 
Pere Camps, i el director de 
FineArt Igualada, Ramon 
Muntané.
FineArt Igualada és un esde-
veniment de fotografia que 
reuneix les obres de fotògrafs 
de Catalunya, tot l’Estat es-
panyol, així com d’autors in-

ternacionals. Aquesta edició 
compta amb 54 exposicions 
que faran d’Igualada la capi-
tal de la fotografia del 22 de 
febrer al 17 de març.
El director de Fineart Iguala-
da, Ramon Muntané, donava 
el tret de sortida als 22 dies 
de festival fotogràfic, agraint 
a tots els assistents i sobretot 
als fotògrafs que confien en 
aquest festival i el fan créixer. 
En el seu discurs, el regidor 
de promoció cultural, Pere 
Camps, remarcava la impor-
tància del festival, de la seva 
continuïtat i de l’aposta fer-
ma que des de l’ajuntament 
se’n fa. Tot un repte que es 
va emprendre al 2012 de la 
mà de l’Ajuntament d’Igua-

CARRERS D’IGUALADA
Arxiu Comarcal / Fem esport... fem arxiu 
- Igualada ciutat esportiva
CELLER I MOLÍ D’OLI DE L’ANTIC 
SINDICAT DE VINYATERS
Anna Batalla - Diamba
LA COTONERA
- Daniel Casanovas / Nparanpare.
- Elisava / Intimidades domésticas
- Fotoespai / Treball de l’alumnat del curs 
2017-2018
- Escola Municipal Gaspar Camps / Reve-
lant Igualada
- Escola Internacional de fotografia Gris-
Art - Waterland
- Escola de Fotografia i Disseny Groc
- Institut d’estudis fotogràfics de Catalunya 
/ Proto-fotografies.
- Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol 
/ Dins
- El Observatorio / Voyeurisme.
- Escola d’Art i Superior de disseny d’Olot 
/ Literatura encarnada
- Tecnocampus de Mataró / Fotografia do-

Igualada viu aquests dies el seu 
gran festival fotogràfic

PORTAL DEL LLEVADOR
- Carme Ollé i Coderch / Irreality’s 
FOMENT
- Jordi Borràs / La revolta catalana
ATENEU IGUALADÍ
- Escoles de l’Anoia / Fotografia matemà-
tica
BIBLIOTECA CENTRAL
- Francesc Bailon / Viatge a la terra dels 
inuit
NIVELL 46
- Diego Pedra Bernal / Ultimes llums
LES COTXERES DELS MOIXIGAN-
GUERS
- Col.lectiu Fort / L’endemà dels concurs
ESGLÉSIA DE LES JOSEFINES
- From Inside / Mirades de joves refugiats
CLAUSTRE DE L’ESCOLA PIA
- Agrupació fotogràfica de Montcada i 
Reixac / La màgia de la vida diminuta
KIOSC DEL REC
- Fotosport 2018
MERCAT DE LA MASUCA
- Premi ciutat d’Igualada Procopi Llucià

cumental.
ADOBERIA
- Jordi Guillumet i Mònica Roselló / La 
vista renuncia. Arquigrafies.
ADOBERIA BELLA
- Mireia Alises / Fragments
- Alba Jovani / Murs
- Hanna Jarzabek / Flores de otoño
- Johams Leguisamo / Presente - ¿Futuro?
- Dani Salvà / Phare Ponleu Selpak
MUSEU DE LA PELL
- Carles Canals i Alex Montfort / Bisions
- Paula Constanino / Era, soy, seré
- Miguel David / P N T 
- Guillermo de Angelis / Petites solituds
- Ferran Freixa/Fotografia 1973-2013.
- Iris G-Merás / Puerperio
- Manel Gausa de Mas / Imatges d’una 
època.
- Ferran Gimenez Lopez / Dyeu
- Pep Gol / Miralls
- Katy Gomez / Siria, el oasis exhausto
- Gabi Guiard Calleja / Africa Soul
- Marta Guitard / Electro-teixits 1.0

- Ignasi Marroyo / Imatges d’una època
- Francesc Sangenís / Analògic
- Eder Sanchez / Silencio
- Luis Vazquez / Cabalos do vento
- Josep M. Garí / Exposició de càmeres fo-
togràfiques
SOMIATRUITES
- Margarita Fresco/ La Habana  soy
SALA RAMON GODÓ
- 68è Trofeu Pell
ARTÈRIA
- Enric Mestres / Humans of Barcelona 
(2010/2018)
SALA MUNICIPAL
- Jim Doukas / Màgia, mitologia i bruixeria
CAL BLAIET
- Miguel Angel Dominguez / India
- Carlos Ponce / Doctor Zero
LLIBRERIA LLEGIM
- Instagram
LA RECTORIA
- Iñaki Relanzon / Pingüino
L’EMPREMTA
- Katy Riquelme / Negro Zorzal

Totes les exposicions

lada i l’Agrupació Fotogràfi-
ca i, que avui és un referent 
nacional. Fins el 17 de març, 
la ciutat d’Igualada serà una 
gran exposició que acolli-
rà més de 1.000 fotografies. 
Durant 24 dies la ciutat gau-
deix d’una mostra dels tre-
balls de trenta-set fotògrafs 
d’arreu del món, deu escoles 
de fotografia, els guanyadors 
de quatre premis i les foto-
grafies de dos col·lectius. A 
més a més, s’ofereixen altres 
activitats culturals entorn de 
la temàtica: visites guiades, 
xerrades i tallers de fotogra-
fia per a adults i nens. Tot un 
espectacle pensat per a gau-
dir de la fotografia en totes 
les seves vessants.

Inauguració del FineArt 2019. / JOAN GUASCH

horaris i activitats

Del 22 de 
febrer al 17 
de març 2019

Igualada
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LLENGUA / LA VEU 

El passat 8 de febrer 
es va celebrar l’acte 
de presentació de les 

noves parelles lingüístiques 
d’aquest segon trimestre a 
Igualada. En aquesta edició 
s’han format vint noves pa-
relles lingüístiques que, jun-
tament amb disset que con-
tinuen de la passada tardor, 
sumen trenta-set parelles 
lingüístiques que es trobaran 
una hora a la setmana per 
practicar català a través de la 
conversa. 
L’acte va tenir lloc a la Bibli-
oteca Central d’Igualada i va 
aplegar una trentena d’assis-
tents, entre voluntaris i apre-
nents. Durant la sessió es va 
donar a conèixer el progra-
ma, aquest cop d’una manera 
diferent: a través d’un Kaho-
ot, un joc interactiu de pre-
guntes i respostes que tot-
hom va poder seguir a través 
del seu mòbil. També es van 
donar les informacions i ori-
entacions necessàries perquè 

les trobades siguin tot un 
èxit.
El Voluntariat per la llengua 
(VxL) és un programa de fo-
ment de l’ús social del català 
impulsat per la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística 
que gestiona el Consorci per 
a la Normalització Lingüísti-
ca.  El 2018, el VxL va asso-
lir el rècord històric de  més 
de  10.600 parelles forma-
des  en un any, i de més de 
130.000 des que es va iniciar 
el programa el 2003. 
El VxL facilita que persones 
que habitualment parlen ca-

El Voluntariat per la llengua a Igualada 
suma vint noves parelles lingüístiques

talà es trobin amb persones 
que volen practicar-lo i con-
versin en un ambient real i 
distès. D’aquesta manera, les 
persones que es volen llan-
çar a parlar en català agafen 
seguretat i fluïdesa i les que 
parlen habitualment català 
s’acostumen a no canviar de 
llengua innecessàriament.
Totes aquelles persones inte-
ressades a inscriure-s’hi  ho 
poden fer a través del portal 
www.vxl.cat o al Servei Local 
de Català d’Igualada (carrer 
Lleida, 78). Les inscripcions 
estan obertes tot l’any.

MÚSICA / LA VEU 

Diumenge passat, dia 
24 de febrer, va tenir 
lloc a l’Església ro-

mànica de Santa Maria de La 
Tossa el primer dels concerts 
del nou cicle de concerts d’Hi-
vern a La Tossa, organitzat 
per l’entitat Contrapunt, amb 
el guitarrista flamenc, Javier 
Gavara, professor de l’escola 
de música d’Igualada i que va 
oferir al públic un repertori 
que alternava  peces composa-
des per ell mateix i d’altres del 
mític guitarrista i compositor, 
Paco de Lucía, del qual Gue-
vara n’és especialista n’ha fet 
concerts d’homenatge als dar-
rers anys. Un suculent reper-
tori refinat i de qualitat dins el 
gènere, interpretat de manera 
molt acurada.
Diumenge vinent dia 3 de 
març tindrem Marga Mingo-
te, especialista en música anti-
ga que presentarà un espec-
tacle, de recreació medieval 
sobre les nostres cançons com 
a “trobairitz”o dona poeta de 
l’època i que utilitzarà l’acom-
panyament d’una arpa entre 

altres instruments de l’època. 
Aquesta proposta poètic-mu-
sical  vol acostar el públic al 
món de la lírica popular que 
gira al voltant de les cançons 
tradicionals que coneixem des 
de la més tendra infantesa i 
familiaritzar-los amb l’època 
medieval en la qual se situen 
els personatges, històries, con-
tes i llegendes que descriuen 
aquestes cançons. A través de 
la figura d’aquesta trobairitz, 
dona poetessa i músic, us acos-
tarem el món de les princeses, 

les fades, els cavallers i els, tot 
passant una estona amb bons 
relats i bona música.
El cicle es clourà el proper 17 
de març amb el Trio clàssic 
Héxié, format per Oriol i Mar-
ta Carceller, a la flauta i al violí 
i Adriana Alsina al violoncel, 
amb un repertori de clàssics 
cortesants combinat amb al-
gunes peces contemporànies.
És un cicle organitzat per l’en-
titat Contrapunt, Plataforma 
per a la promoció d’activitats 
musicals, que anys anteriors ja 
havia organitzat les Vetllades 
de Capvespre als estius i els 
migdies de concert a la tardor. 
Al cicle  hi col·laboren la Fun-
dació Tossa de Montbui, el 
Amics de La Tossa de Mont-
bui i la Llibreria Llegim...? El 
preu de les entrades és 8 eu-
ros pels adults i 4 euros per la 
mainada entre 8 i 14 anys. Si 
adquiriu entrades anticipades 
a Llegim...? Llibreria el preu és 
de 7 euros i 3’5 per mainada 
entre 8 i 14 anys. Els infants 
fins 8 anys tenen l’entrada gra-
tuïta. Per qualsevol altra in-
formació podeu també trucar 
a Llegim...? Llibreria. 

Cicle de concerts d’hivern a La Tossa 
de Montbui

CULTURA / LA VEU 

Catalunya ha sigut sem-
pre molt deficitària 
en blat. No hi ha prou 

terreny per sembrar i fer fa-
rina per a tanta gent com ha-
bitem i hem habitat en aquest 
país.
Una de les conseqüències cu-
rioses d’aquesta realitat es la 
quantitat de menjars, dife-
rents i variats, que a les diver-
ses valls, muntanyes, boscos 
o planes, platges i rius, oba-
gues o secans es conreen o 

cerquen: bolets, peixos de riu 
(unes 14 espècies prou nutri-
tives), fruits, fruits de bosc, 
caça, horta etc etc. Tot plegat 
ho va anar desgranant Jordi 
Maluquer de Motes, catedrà-
tic de la UAB, que, mentre 
explicava la quantitat enor-
me de menges que hi ha a la 
natura mostrava a la panta-
lla fotos de quadres de grans 
pintors amb imatges de les 
menges comentades.
I el proper dilluns torna Pau 
Fuster amb “Els Precursors 
del Jazz”

AUGA: Alimentació molt 
variada a Catalunya

MÚSICA / LA VEU 

Avui tindrà lloc un 
concert del duo for-
mat per Blai Bosser 

Toca, cello i Eudald Buch 
Torrents, piano organitzat 
per l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música d’Igua-
lada.
En Blai Bosser Toca, cello i 
l’Eudald Buch Torrents, pia-
no ens oferiran la Sonata per 
a piano i cello en mi menor, 
op.38 (1862-65) de Johannes 
Brahms i la Sonata per a cello 
i piano en Do Major, op.65 
(1961) de Benjamin Britten. 
El concert és a les 19.30h a 
l’Auditori de   l’Escola i Con-
servatori Municipal de Músi-
ca. L’entrada és gratuïta.

Presentació de “La Veu Hu-
mana” de Francis Poulenc
Dijous 7 de març de 2019, a 
les 20h a l’Escola/Conser-
vatori Municipal de Música 
d’Igualada.
Quin va ser el procés de cre-
ació de l’òpera “La Voix Hu-
maine”? Quines van ser les 
circumstàncies que van por-

tar a Francis Poulenc a posar 
música al monòleg teatral 
del seu amic Jean Cocteau 
convertint-lo en una de les 
òperes més singulars del se-
gle XX? Perquè adaptar-la al 
català? El pianista Guillem 
Martí ens parlarà de les moti-
vacions que estan en l’origen 
de la primera adaptació que 
s’ha fet d’aquesta òpera al ca-
talà i que s’estrenarà el 16 de 
març al Teatre de l’Aurora. 
Del teatre a l’òpera, de l’or-
questra al piano, del francès 
al català: una aventura única 
que converteix aquesta estre-
na en tot un esdeveniment.
 

Properes activitats a 
l’Escola de Música



Mort d’un periodista

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

El butlletí mensual del Centre 
Catòlic d’Obrers, del 16 d’octu-
bre de 1918 (n. 58), inserí una 

necrològica, arran del traspàs d’Anto-
ni Misachs Vallés, que morí el 30 del 
setembre anterior.
Fou periodista per vocació. Era un 
dels redactors de la publicació “Pro-
paganda”, en la qual solia signar amb 
el pesudònim “Màxim”. Fundà i soste-
ní per molts anys la revista tècnica de 
calçat, “Zapateria práctica” Escriví en 
el setmanari “Somatent”.
El qualificaren de: comunicador de 
vida a les obres en les quals s’ocupava. 

Intel.ligent treballador,, emprenedor, 
animós i catòlic convençut. Anava 
guanyant-se una posició desfoga-
da que li permetia viure ell i la seva 
nombrosa família.
A l’any 1910 donà algunes conferèn-
cies sobre la Setmana Social, a la qual 
va assistir, Era directiu de l’Acció So-
cial Igualadina.
Fou antiquíssim soci del Centre Ca-
tòlic, havent ocupat diversos càrrecs. 
L’entitat va fer celebrar una missa en 
sufragi de la seva ànima, el 20 d’oc-
tubre , a l’església de la Mare de Déu 
dels Dolors, avui, desapareguda.. 

DISSENY / LA VEU 

El passat mes de gener 
l’alumnat dels cicles 
formatius de grau mit-

jà d’Assistència al producte 
gràfic imprès i d’Artesania 
de complements de cuir, així 
com els alumnes del cicle de 
grau superior de Gràfica Pu-
blicitària de l’Escola Munici-
pal d’Art i Disseny La Gaspar, 
van fer una visita organitza-
da al Museu del Disseny de 
Barcelona.
La visita, que es va dividir 
segons els diferents cursos, 
va posar èmfasi en la pràc-
tica de l’alumnat a través de 
diferents tallers vinculats a 
les exposicions que ara ma-
teix es poden veure al mu-
seu. D’aquesta manera, els 

alumnes d’assistència al pro-
ducte gràfic imprès van po-
der realitzar el taller “Pensar 
amb els ulls i mirar amb el 
cervell” vinculat a l’exposició 
permanent “Dissenyes o tre-
balles? La nova comunicació 
visual”, que gira entorn dels 
processos i eines que calen 
per encarar el repte d’un bon 
disseny gràfic.
D’altra banda els alumnes 
d’artesania de complements 
de cuir van realitzar el ta-
ller “Com vestim el cos? La 
moda com a construcció 
social” vinculat a l’exposició 
permanent “El cos vestit”, 
que pretén entendre la moda 
com a construcció social, di-
nàmica i canviat al llarg de la 
història.
Ambdós tallers anaven acom-

L’alumnat de La Gaspar visita el 
Museu del Disseny de Barcelona

panyats d’una visita guiada, 
com la que van fer els alum-
nes del cicle de Gràfica Pu-
blicitària a l’exposició per-
manent
“Dissenyes o treballes? La 
nova comunicació visual. 
1980-2003”, on es van poder 
veure i comentar tota una sè-
rie de referents gràfics propis 
de l’època descrita com “el 
boom del disseny”.
Els cicles formatius de La 
Gaspar són estudis reglats on 
els alumnes es formen com 
a professionals en l’àmbit 
del disseny; aquest tipus de 
sortides enriqueixen d’una 
manera important la seva 
formació artística i cultural. 
La sortida va ser un èxit, ja 
que hi van participar més de 
100 alumnes.

EXPOSICIONS / LA VEU 

Com cada primer diu-
menge de mes, aquest 
3 març, a les 11:30h, 

el Museu de la Pell d’Igualada 
convida a participar en una 
visita guiada i gratuïta per les 
seves exposicions permanents, 
que permetran conèixer el 
món de la pell i les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 
hi podrà distingir tres àmbits: 
L’home i l’aigua, Univers de 
pell i L’ofici d’adober. L’home 
i l’aigua presenta una visió 
general de les qualitats i l’ús 
de l’aigua. Aquí, la col·lecció 
d’estris i enginys hidràulics es 
reforça amb el Canal d’Experi-
mentació, que ajuda el visitant 
a comprendre els mètodes de 
canalització i d’aprofitament 
energètic i industrial de l’aigua. 
Univers de pell és una de les 
sales centrades en la pell i es 
dedica a explicar el seu ús per 
la humanitat al llarg del temps 

a través d’una selecció acurada 
d’objectes confeccionats total 
o parcialment amb pell, que 
exemplifiquen les múltiples 
aplicacions i utilitats del cuir. 
L’altre espai dedicat a la pell, 
L’ofici d’adober, se centra en el 
treball de la pell a Igualada des 
de fa generacions. Aquí, eines 
i màquines són els testimonis 
dels inicis manufacturers i de 
la millora constant fins a la 
implantació industrial, que ex-
plica la vigència dels processos 
productius de les adoberies ac-
tuals i la configuració de tot el 
barri del Rec.
L’altre edifici del Museu és Cal 
Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del 
segle XVIII. Es troba situada a 
pocs metres de Cal Boyer i al 
costat del rec, canal medieval 
que abastia les fàbriques de la 
zona. En aquest espai hi ha la 
posada en escena de l’ofici ar-
tesanal de l’adob de la pell gros-
sa o bovina, que transporta al 
visitant a la Igualada preindus-
trial.

Nova visita guiada i 
gratuïta al Museu de la 
Pell, diumenge
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Inexcusable l’obra de Jim Doukas, a la Sala Municipal, 
dins del marc del FineArt 2019

Una mirada atenta a l’exposició del gran Jim 
Doukas és una invitació, entre d’altres re-
clams, a fixar-nos de primer, i de manera 

precisa en unes imatges que ens transporten ine-
quívocament al món de màgia, dels mites i dels 
esperits; esferes en què -a través de la fotogra-
fia- l’autor apunta a participar-nos d’un especial 
elogi a les primeres estàtues de dones, les venus, 
a les que ell considera les icones més antigues de 
la història de la humanitat, de la seva cultura, del 
seu art i de la seva particular manera d’entendre el 
sentit de la vida sota el segell de la fertilitat. Això 
és, la majoria d’aquestes figures tan estretament 
vinculades als rituals de la concepció guanyen un 
singular interès per part de Doukas en tant que 
eren les primeres deesses dels homes primitius, 
els primers éssers als quals se’ls atribuïa un poder 
màgic i sobrenatural, en el sentit de ser concebuts 
com sagrats.
Endemés, la Sala es presenta una mostra més àm-
plia dels interessos del fotògraf referides una se-
lecció d’unes exposicions gairebé encadenades: 
“Déus de la badia”, de l’any 1995; “Mites, màscares 
i llegendes de Mèxic”, de l’any 1997, i “Homenatge 
als déus”, de 1998. Així, amb les seves fotografies 
de temàtica mítica, per exemple, podem obrir els 
ulls i despertar de la somnolència més profunda, 
de la mateixa manera que vam obrir les orelles, 
marcant una oportuna distància amb ell munda-

nal soroll de la nostra 
quotidianitat per a es-
coltar la veu pausada 
i sàvia dels esperits 
imposant-se més en-
llà de les profunditats 
més silencioses. Es di-
ria que aquestes foto-
grafies ens conviden a 
ensumar l’olor d’aque-
lles envellides parets de 
salnitre que semblen 
arrossegar-se des de 
temps remots a recer-
ca de la llum. Només 
cal introduir-se i en-
dinsar-se per aquests 
escenaris mítics per a 
endevinar què ens sug-
gereixen les cavernes.
Les cavernes per a Doukas són aquell orifici dels 
somnis, aquell amagatall o racó bressol del pensa-
ment i del saber. Ell considera que en el món de 
la foscor, l’ésser humà és capaç d’explorar aquell 
paisatge interior tan profund de la vestidura de la 
nostra terra, del principi del món i de la huma-
nitat. Les coves, particularment les marines, l’han 
transportat per moltes manifestacions de llunyans 
residents, especialment d’aquell univers de les 

bruixes abastament 
marcat per diferents 
tipus d’esperits. Era 
gràcies al coneixement 
de les bruixes que l’ho-
me va poder trobar 
respostes a grans in-
cògnites referents a la 
seva salut, al seu estat 
d’ànim o als seus pro-
pis somnis. A través 
de les humitejades pa-
rets d’aquestes fosques 
interioritats albirem 
entre fondàries les il-
luminacions del que 
devien ser els passat-
ges de l’evolució huma-
na i de les seves lluites 
per a  nous despertars 
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a través dels esperits i d’aquelles guies que eren 
una finestra oberta al coneixement i, a la vegada, a 
una possible salvació.
I és a partir d’aquestes motivacions temàtiques, en 
la seva trajectòria com a fotògraf a principis dels 
60, després de dur a terme una transició des del 
camp de la música al de la fotografia; actualment 
porta temps compartint residència entre Califòr-
nia i Menorca; uns àmbits geogràfics en què la 
producció de la seva obra va incorporant a estu-
diants als quals –ell- considera els futurs gurus de 
noves idees per a aprofundir en la veritable essèn-
cia de l’art fotogràfic.
Des d’una perspectiva tècnica, el seu treball con-
sisteix a posar el negatiu a  l’ampliadora i projec-
tar-lo per a produir una imatge –sense càmera, 
sobre  paper fet a mà o de clar bromur d’argent 
envellit- en un acte en què, en definitiva, està re-
alitzant una espècie de transformació del nega-
tiu; al capdavall una performance dins del mateix 
laboratori. A partir d’aquesta transició -en pa-
raules seves, modelar cada imatge- i sobretot des 
d’un laboriós procés de repetició és capaç de per-
seguir diferents estadis de superació pels quals, 
amb el revelat, pot observar l’èxit o no del resul-
tat últim; és a dir, la consecució dels seus pro-
jectes temàtics on cada fotografia porta implícita 
la seva pròpia història, el seu propi esperit, o el 
que és el mateix: la seva font de coneixement i de 
comprensió del seu món.

POESIA / LA VEU 

Absència (Círculo 
Rojo, 2018) és el se-
gon poemari que 

publica la poeta de Xàtiva 
Begoña Chorques després 
d’Olor de poma verda (Neo-
pàtria, 2016). 

En aquest nou llibre ens par-
la de la mort concreta d’una 
persona, l’àvia materna, però 
l’autora pretén, a partir de 
l’experiència íntima i concre-
ta d’aquesta pèrdua, expres-
sar el que tots sentim quan 
perdem la persona a la qual 
sentim que pertanyem, de la 

qual sabem que hem eixit al 
món.
Tots aquests poemes i ex-
pressió de sentiments seran 
presentats en un acte con-
duït pel poeta Marc Freixas 
d’Igualada i amb la mateixa 
autora de Xàtiva. Us animem 
a conèixer la seva poesia el 

Dissabte 2 març presentació-recital poètic del llibre 
“Absència” de Begoña Chorques a Igualada

pròxim dissabte 2 de març 
a les 12 h a la Capella de la 
Mare de Déu de Montserrat. 
Ho organitza Llegim?Lli-
breria amb el suport de l’As-
sociació Cultural Galàxia 
d’Igualada. Entrada lliure, us 
hi esperem!!



i la Coral Mixta d’Igualada, dirigida per 
Alfred Cañamero.Composicions de Bux-
tehude, Telemann, Bach i Cimarosa
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

MÚSICA
Igualada 

Ljubliana & The Seawolf
Un quartet de músics versàtils proposen 
un so que planeja sense complexos entre 
la psicodèlia, les guitarres precises i el 
krautrock amb certes aromes de jazz.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Igualada 

Concert d’intercanvi amb Alemanya
Arran de la celebració dels 50 anys, la 
coral infantil Gatzara organitza un inter-
canvi amb la coral alemanya Junge Kanto-
rei Hermannswerder de Potsdam,.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

CICLE DE CONCERTS
Sta. Margarida de Montbui 

Marga Mingote presenta recreació medi-
eval sobre les nostres cançons com a “tro-
bairitz”o dona poeta de l’època
Diumenge a les 7 de la tarda a l’ermita 
de la Tossa.

DILLUNS 4

CONFERÈNCIA
Igualada 

Pau Fuster. “Els precursors del jazz”. El 
jazz és la música més important i influ-
ent dels dos últims segles a occident. Una 
música negra que té els orígens al segle 
XIX. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

CONFERÈNCIA
Igualada 

“La moda d’Igualada”, al món amb  Josep 
Maria Ganyet. Acte de presentació de la 
campanya “comunicació tèxtil”. L’expert 
en comunicació audiovisual especialitzat 
en intel·ligència artificial, Josep Maria 
Ganyet, oferirà una xerrada
Dilluns a 2/4 de 8 del vespre al Museu de 
la Pell.

DIMARTS 5

HORA DEL CONTE
Igualada 

“Quan les nenes volen alt”, a càrrec d’An-
na Garcia
Amb motiu del Dia internacional de les 
dones, Anna Garcia ens explicarà histò-
ries que reivindiquen el rol femení dins la 
societat
Dimarts a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central

DIVENDRES 1

FINEART. VISITA
Igualada 

“La Revolta Catalana”. L’autor, Jordi Bor-
ràs, ens farà una visita comentada
Divendres a les 7 de la tarda al Foment

CINEMA
Igualada 

“El jardín secreto” Projecció d’aquesta 
pel·lícula dirigida per Agnieszka Holland 
i basada en el llibre “El jardí secret” de 
Frances Hodgson Burnett, que s’han lle-
git els nens i nenes del Club de lectura 
infantil
Divendres a 3/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central.

TEATRE
Igualada 

“Ismene”. Imma Colomer dirigeix Fina 
Rius interpretant Ismene, germana d’An-
tígona. Un monòleg intel·ligent que posa 
en escena la pluralitat dels feminismes i 
les diferents maneres de ser dona
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSIQUES DE BUTXACA
Igualada 

Arlet ‘Mil raons’. Grup de pop català de 
Manresa que debutarà amb la presentació  
del seu primer treball d’estudi ‘Mil raons’.
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Concert del duo format per Blai Bosser 
Toca, cello i Eudald Buch Torrents, piano
Divendres a 2/4 de 8 del vespre a l’audi-
tori de l’Escola de Música.

DISSABTE 2

FINEART. TALLERS I CURSOS
Igualada 

Taller de fotografia de natura
Taller sobre fotografia de natura a la mun-
tanya de Montserrat, per Iñaki Relanzón. 
Començarem amb una visita comentada 
a seva exposició “PINGÜI“ i passarem 
la resta de la jornada a la muntanya de 
Montserrat.
Dissabte des de les 8 del matí a la Recto-
ria de Santa Maria.

CLUB DE FILOSOFIA
Igualada 

Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn d’un 
text filosòfic. En aquesta ocasió “Desha-
cer el género”, de Judith Butle.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
Central

TALLER
Igualada 

“Big Bang Beethoven”. Taller sobre aquest 

gran compositor. El taller complementa 
el concert familiar que es farà al Palau 
de la Música el 10 de març. A càrrec de 
Gemma Canadell.
Dissabte a les 11 del matí i a les 12 del 
migdia a la Biblioteca Central

RUA DE CARNAVAL
Igualada 

Amb la participació de la Xaranga Ho 
Peta, el seguici de comparses i la carrossa 
amb el Rei Carnestoltes, a càrrec enguany 
de la Coral Gatzara, amb motiu del seu 
50è aniversari.
Dissabte a les 11 del matí i a les 12 del 
migdia a la Biblioteca Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació-recital poètic del llibre “Ab-
sència” de Begoña Chorques.
Dissabte a les 12 del migdia a la capella 
de la Mare de Déu de Montserrat.

TALLER
Igualada 

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus 
Cooperativa us convida a l’activitat “Ma-
quilla’t per Carnestoltes amb Alpino”.
Dissabte a les 12 del migdia a la botiga 
Abacus.

MÚSICA. FESTIVAL MEV
Calaf 

Concert a càrrec d’Alba Carmona. Pre-
sentarà el disc “A tiempo” un projecte de 
fusió de música flamenca, músiques po-
pulars i músiques modernes.
Dissabte a 3/4 de 9 del vespre al Casino 
de Calaf.

DIUMENGE 3

BALL
Igualada 

Ball infantil de Carnaval amb el grup Can 
Cantem
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
de l’Ajuntament.

FINEART. PREMIS I CONCURSOS
Igualada 

FineArtIII Ral·li Fotogràfic Fineart.
Organitza l’Agrupació Fotogràfica d’Igua-
lada
Diumenge a partir de les 10 del matí.

VISITA
Igualada 

Coneix el Museu de la Pell i Cal Granotes
Cada primer diumenge de mes el Museu 
ofereix una visita guiada gratuïta a tots els 
espais
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al Museu 
de la Pell.

FESTIVAL D’ORGUE
Igualada 

Concert a càrrec de Pablo Márquez, or-
ganista titular de la catedral de València 

DIMECRES 6

CLUB DEL CÒMIC
Igualada 

Tertúlia adreçada a persones adultes que 
han llegit la mateixa novel·la gràfica. En 
aquest cas, escrita per una dona i amb 
motiu del Dia internacional de les dones. 
“La levedad”, de Catherine Meurisse
Dimecres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

FINEART
Igualada 

Xerrada sobre La Història de les Càmeres 
de Fotografiar, per  Josep M. Gari
Dimecres a les 7 de la tarda a l’Adoberia 
Bella.

HOMENATGE
Igualada 

Descoberta de l’escultura de  Jordi Savall
L’Ajuntament d’Igualada descobrirà una 
escultura en reconeixement a aquest mu-
sicòleg, principal artífex de la valorització 
de la música antiga
Dimecres a les 8 del vespre al carrer del 
Born.

DIJOUS 7

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació de “El Llibre d’orgue de Prats 
de Rei” de Domingo Montfort (1801-
1870), de la col·lecció Calaix de Solfa, a 
càrrec de Daniel Vilarrúbias.
Dijous a les 6 de la tarda a la basílica de 
Santa Maria

TALLER
Igualada 

Feng Shui Bagua. Les formes interiors de 
la casa. En aquest taller donarem consells
per tenir la llar amb harmonia i trobar 
l’espai corresponent a cada cosa.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la sala 
LAB.

PRESENTACIÓ
Igualada 

Presentació de “La Veu Humana” de 
Francis Poulenc., El pianista Guillem 
Martí ens parlarà de les motivacions que 
estan en l’origen de la primera adaptació 
que s’ha fet d’aquesta òpera al català
Dijous a les 8 del vespre a l’Escola de 
Música.

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 

“El dia que Barcelona va morir”. En 
aquesta novel·la l’Enric Calpena narra un 
dels episodis més fascinants de la nostra 
història
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

AGENDA
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Pel.lícula de 3 Oscar
Estrena •  Green Book

RAMON ROBERT / 

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

(un drama amable i fins i tot encan-
tador) està inspirada en una veritable 
amistat que va transcendir raça, classe 
i restriccions socials de principis de la 
dècada dels seixanta.
Green Book fou premiada en el darrer 
Festival de Cinema de Chicago, però 
la grossa li ha caigut fa uns dies en la 
darrera edició dels premis Oscar. La 
pel·lícula se’n va emportar tres: Mi-
llor guió, millor actor de repartiment 
(Mahershala Ali ) i Millor Pel.lícula de 
l’any, distinció que sens dubte es me-
reixia Roma, del mexicà Alfonso Cu-

arón. Però és clar, els acadèmics van 
preferir afavorir una producció dels 
estudis cinematogràfics Universal, per 
sobre d’un producte televisiu Netflix.
En qualsevol cas, i malgrat que Spike 
Lee i altres ciutadans afroamericans 
manifestaren les seves crítiques, Green 
Book ofereix un satisfactori còctel de 
crònica social, conflictes racials, senti-
ments conciliadors i sentit de l’humor. 
A destacar la bona química generada 
pels dos actors protagonistes, perfectes 
pel que fa a la suma d’empatia, huma-
nitat i bon humor. Tant la pel·lícula en 
general com el magnífic treball com-
partit per Viggo Mortensen i Mahers-
hala Ali s’han guanyat merescudament 
una càlida rebuda en els cinemes d’ar-
reu on es projecta la pel·lícula.
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Premiada amb 4 Oscar
Estrena •  Bohemian Rhapsody

RAMON ROBERT / 

E strenada en les sales de mig 
món a finals del 2018, Bohemi-
an Rapsody  ha estat una de les 

pel·lícules més taquilleres dels darrers 
anys. Produïda amb 52 milions de dò-
lars, en quatre mesos ha recaptat a tot 
el món prop de 900 milions.  
Aquesta pel.lícula, argumentada en la 
carrera musical del grup Queen i en la 
personalitat del seu cantant, Freddie 
Mercuy, ha estat també guardonada 
amb importants premis. Els més re-

cents, el darrer diumenge, obtinguts 
en la cerimònia dels premis Oscar de 
Hollywood. En aquesta darrera edició, 
Bohemian Rhapsody fou premiada en 
quatre categories, tres d’elles tècniques, 
sent especialment rellevant l’ Oscar al 
Millor Actor, que fou recollit pel fins 
ara desconegut Rami Malek.
Qui no hagi vist encara o vulgui tornar 
a veure Bohemian Rhapsody, té opor-
tunitat de fer-ho aquests dies, ja que es 
projecta a totes les sales de l’Anoia, o 
sigui a Igualada, Santa Margarida de 
Montbui i Sant Martí de Tous.

Recerca de l’origen
El Racó del Cineclub •  Petra de Jaime Rosales

RICARD FUSTÉ / 

E l proper dijous 7 de març, a les 
vuit del vespre, dintre del Cicle 
Gaudí i aquesta vegada al Tea-

tre de l’Ateneu, el Cine-club presenta la 
producció del 2018 Petra, dirigida per 
Jaime Rosales. Inicialment programa-
da pel passat dia 21, aquella sessió fou 
suspesa a causa de l´aturada general.
En la pel.lícula, Petra vol aclarir el 
misteri sobre el seu origen i, per fer-
ho, entra a treballar amb en Jaume, un 
artista plàstic tan genial com despietat. 
La relació amb en Lucas, el fill d’en Jau-
me, complicarà encara més la situació.
Autor d’obres tan radicals com Las ho-
ras del día, La soledad, Tiro en la ca-
beza o Sueño y silencio, Rosales con-
fessa haver volgut fer amb Petra una 
pel·lícula comercial, un fulletó que van 
estar a punt de titular Melodrama i que 
remet, des del nom de la seva protago-
nista, a la tragèdia grega. Però si l’argu-
ment és en aquest sentit tradicional, la 
posada en escena és més experimental, 
modificant l’estructura temporal del 
relat per jugar amb les nostres expecta-
tives. En qualsevol cas, l’elegància dels 
moviments de càmera o el recurs a l’off 
visual fan del darrer film de Jaime Ro-

sales una experiència fascinant.
Interpretacions excel·lents de tot el 
repartiment: la sempre extraordinària 
Bárbara Lennie, Àlex Brendemühl, 
Marisa Paredes, Oriol Pla, mereixe-
dor del Goya al millor secundari pel 
seu paper, i fins i tot el no professional 
Joan Botey, un dels malvats més terro-
rífics vistos en una pantalla

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)



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

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

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

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

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 metge compassiu, s’adona que en al-
gun lloc d’aquest closca de cyborg abandonat, hi ha el cor i 
ànima d’una dona jove amb un passat extraordinari . Alita 
s’adapta als perillosos carrers d’Iron City, enfrontant-se a les 
forces mortals i corruptes..

BOHEMIAN RHAPSODY
Estats Units. Drama biogràfic. De Bryan Singer. Amb 
Rami Malek, Joseph Mazzello, Ben Hardy.  
La pel.lícula narra el meteòric ascens a l’olimp de la música 
del grup musical angles Queen a través de les seves icòni-
ques cançons i el seu carismàtic líder, Freddy Mercury, mort 
per malaltia quan el grup es trobava al cim de la popularitat 
mundial..

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

MARIA, REINA DE ESCOCIA 
Dv: 20.30
Ds: 19:30
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 18:15
Dj: 20:00 (VOSE)

GREEN BOOK 
Dv: 17:45
Ds: 16:45
Dll: 17:00

BOHEMIAN RHAPSODY 
Ds: 22:00
Dg: 16:45
Dc: 20:45
Dj: 17:15

1/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3
Dv Ds Dll a Dj: 18:00/20:10/22:20
Dg: 12:00/18:00/20:10/22:20
1/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 (CAT)
Ds i Dg: 15:50

2/ GREEN BOOK 
Dv Dll Dc Dj: 16:55/19:30/22:10
Ds i Dg: 16:30/19:15/21:55
Dm: 16:55/22:10
2/ GREEN BOOK  (VOSE)
Dm: 19:30
2/ SPIDER-MAN
Dg: 12:50

3/ FEEDBACK  
Dv Dll Dc i Dj: 18.30/20:40/22:45
Ds: 16:20/18:30/20:40/22:45
Dg: 12:30/16:20/18:30/20:40/22:45
Dm: 18:30/22:45
3/ FEEDBACK (VOSE)  Dm: 20:40

4/ PERDIENDO EL ESTE
Dv Ds Dll a Dj: 18:10/20:15/22:30
Dg: 15:00/18:10/20:15/22:30
4/ MIGHTY PUPS, LA PODEROSA PATRULLA
Ds: 17:00
Dg: 12:45/17:00

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

6/ ALITA: ANGEL DE COMBATE
Dv Ds Dll Dc Dj: 17:15/19:45/22:45
Dg: 12:15/14:45/17:15/19:45/22:45
Dm:17:15/22:45
6/ ALITA: ANGEL DE COMBATE (VOSE)
Dm: 19:45

7/ UNA CUESTION DE GENERO
Dv: 17:00
Ds i Dg: 18;15
Dll Dc i Dj: 17:20
7/ UNA CUESTION DE GENERO (VOSE)
Dm: 17:20
7/ BAJO EL MISMO TECHO
Dv Dll a Dj: 19:55
Ds i Dg: 20:45
7/ FELIZ DIA DE TU MUERTE
Dv Dll a Dj: 21:55
Ds i Dg: 22:50
7/ LA GRAN AVENTURA DE LOS LUNNIS
Dg: 14:15

8/ BOHEMIAN RHAPSODY
Dv i Dc: 17:00/19:40
Ds i Dg: 16:45/19:30
Dll Dm i Dj: 19:40
8/ CREED II
Dv a Dll Dc i Dj: 22:20
8/ CREED II (VOSE)
Dm: 22:20
8/ RALPH ROMPE INTERNET
Dg: 12:40
8/ ASTERIX: EL SECRETO DE LA POCION
Dg: 15:00
8/ MARIA REINA DE ESCOCIA
Dll i Dj: 17:00
8/ MARIA REINA DE ESCOCIA (VOSE) 
Dm: 17:00

SALA AUDITORI

LA LEGO PELICULA 2
Dv: 18:30
Ds i Dg:16:30
PERDIENDO EL ESTE
Dv: 20:30
Ds i Dg:18:30/20:30

SALA PETITA

GREEN BOOK
Dv: 18:15
Ds: 21:00
Dg: 16:15/18:45
BOHEMIAN RHAPSODY
Dv: 20:45
Ds: 16:15/18:40
Dg: 21:00

UN OCEANO ENTRE NOSOTROS  
Dg: 18:00
BOHEMIAN RHAPSODY  
Dg: 19:40
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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. Signes que anticipaven que aquells llops i daines es farien moni-
tors / 2. Fa anys que el pagès la té arraconada. Responc per la inversió / 3. Emboliquen 
llom. Full informatiu sobre l’efecte nerviós de l’LSD. Fa remor / 4. Trobador de la cort 
grega. Carn picada de xinxes i petxines / 5. Mesura agrària ideal per guardar-hi els quar-
tos. Viva expressió de la mar / 6. Parer del fantasma. Reinscrit d’una altra manera en nom 
de certs mediterranis / 7. Engegament de càntic. Encara que cantin fatal, es refereix al 
taní / 8. Està fet per a l’ús. Quan es posa al davant ho omple tot de sang / 9. Organització 
pels Drets de la Majoria. Alçada ben dreta. Símptomes d’anèmia / 10. 730 dies. Ho solen 
ser tots els insectes que ens toquen els nassos / 11. Pel·li amb lletretes. Deu ser cosí d’en 
Superman, no li afecta la calor. Dobla a tota velocitat / 12. Atrapi el que li llencen per 
l’esquena. En cas de neuritis li toca el rebre / 13. Temple antic fet amb un estil tot aeri. 
Mim que no es fa pagar.

VERTICALS: 1. Veus aquest pal, aquí?: doncs és un arbre sapotaci. Resposta cantada / 2. 
Lligueu caps de vers amb en Romeu. Avarícia a l’hora de prendre el sol / 3. Com que ha 
caducat fa angúnia. Mania de posar sempre la data?: no, ús excessiu de sinònims. Metall 
febrós / 4. Estil de pintura que exagera amb la textura. Mala nota, per l’aplec militar / 
5. Organització pels Drets dels Restants. El rei Neptú el va deixar una temporada a can 
Barça. Plega veles / 6. Venir al món com en Raimon. A Llevant, on els reis van per trios / 
7. L’eterna còpula. Fa de mal repetir, la planta d’on surt la piretrina. Va damunt del cavall 
/ 8. Fila esvelta i prima del maó. Està com un mul, aquest indi / 9. Engreixi el motor. És el 
millor que es pot fer amb un broncodilatador / 10. Arrodonir i buidar pel mig i sobre-
tot per sota. Endavant amb el còmic japonès / 11. Tants com en Pere al Poblenou. Untat 
abans de filar, en si mateix. Quan parlem d’aquest ho fem amb confiança / 12. D’aquesta 
planta els andalusos en fan suc. Escrit a l’acta: no està prou constatat.

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

Costelles de porc a 
la barbacoa a l’olla exprés

Elaboració:

Comencem trossejant les costelles (o  les demanem 
trossejades al carnisser) i les posem a daurar a l’olla ex-
prés amb una mica d’oli d’oliva, sal i pebre.

Mentre les costelles es dauren, preparem la salsa bar-
bacoa, la mel i la soja. Després, hi afegim la salsa a les 
costelles, remenant bé fins que s’impregnin.

Finalment, tanquem l’olla exprés (seleccionant l’opció 
de més potència si existís) i deixem coure cinc minuts 
des del moment en què comenci a xiular. Deixem sor-
tir el vapor i servim calent amb una mica de romaní i 
farigola.

Ingredients

Per 2-3 persones:

·800g de costelles de porc
·6 cullerades de salsa 
barbacoa
·2 cullerades de mel
·1 cullerada de salsa de 
soja
·oli
·sal
·pebre
·farigola 
·orenga

gastronomia
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Camí Ral 4-10   ·   08700 Igualada
Tel: 93 804 91 64   ·   info@grupjardi.com

De dilluns a dissabtes
Migdia: d’13 a 16h

Nits: reserves per a grups



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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

SORTEIG
2 Entrades
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GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades Yelmo Cines

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu  

Forfait Les Deus Entrades Museu del Traginer

      Entrades Teatre de l’Aurora Entrades Museu del tren

Bicicleta Val de xapa i pintura              Escalada

Mª DOLORS RABELL / ROSA PUJADÓ 
JOSÉ ISART  / TONI GASSOL

VENTURA MONTES

ANNA SINGLA

MARTÍ CLARAMUNT LUIS CANALES FERRAN FERNANDEZ

MERCÈ LLORENS

JOSEP ORPINELL

GRÀCIA MUÑOZ / LAIA VAQUÉS
ANTONIA FARRIOL / XAVIER ENRICH

Les entrades del cinema Yelmo s’han de recollir a les oficines de la Veu*.

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i 

omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Entrades Teatre Aurora

Entrades Cine Ateneu Entrades Música de Butxaca 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 28/3/2019.  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

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2

IHC

JULIÁN BORREGA



Març
1: Rossend;  Lleó; Albí; Eudòcia i Antonina.

2: Lluci; Genara; Agnès . 
3: Medir; Ermenter; Celdoni; Màrcia.

4: Casimir; Luci I; Nèstor, Eteri, Arcadi, Capitó.  
5: Mare de Déu d’Àfrica; Focas; Josep Joan de la Creu.

6: Oleguer; Virgili; Coleta 
7: Perpètua; Teòfil  

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

Per a diumenge vinent dia 3 de 
març, la Coral de Santa Maria 
d’Igualada, commemorarà als 
Caputxins, el XIIIè. Memorial 
Maria del Rio Montfort, amb 
una missa cantada a 2/4 de 12 
del migdia (que també s’oferi-

rà en sufragi de les excantaires 
difuntes), i en acabar un petit 
concert coral a les escales del 
presbiteri.
El proppassat dijous 14 de 
febrer, la Coral va celebrar la 
seva assemblea anual ordinà-

ria. 
D’altra banda, per a dijous 
passat dia 28, tancada ja 
aquesta edició, era prevista la 
celebració del Dijous Llarder i 
el VIIè. Concurs de disfresses 
capilars.

Diumenge vinent als Caputxins
XIIIè. Memorial Maria del Rio Montfort

La religiosa igualadina 
Mercè Castelltort i Mi-
ralda va morir, als 98 

anys, el passat dia 23 de febrer 
al Monestir de San Pedro y 
Santa Teresa del municipi de 
Serra (València) on residia des 
de feia un temps. 
Era la vuitena filla de Cal Sr. 
Magí, popular botiga de que-
viures situada al carrer del 
Born, tocant a la plaça de 
l’Ajuntament. Els seus pares, 
Magí Castelltort i Francisca 
Miralda, van ser els genitors 
d’una nombrosa i coneguda 
família igualadina que, en els 
anys 50-60 especialment, van 
excel.lir en diferents àmbits 
artístics. El Magí, el gran, con-
tinuà el negoci i va ser corres-
ponsal durant mols anys de 
“El Correo Catalán” i “El Noti-
ciero Universal”, actor i direc-
tor teatral de l´Elenc Artístic 
Montserrat. L’Ignasi, músic 
reconegut, escriptor i premiat 
fotògraf, corresponsal de “La 
Vanguardia” i cronista oficial 
de la Ciutat, guardonat el 1994 
amb la Medalla de la Ciutat. 
El poeta i escolapi Ramon 
Ma. Castelltort, que ha donat 
nom al l’escola P. Ramon Cas-
telltort d’Igualada, autor d’una 
important producció poètica 

i literària com es va palesar 
en l’acte d’homenatge ciuta-
dà l’any 2016, amb motiu del 
50 anys de la seva mort i del 
centenari del seu naixement. 
L’Antoni va ser Prior del Sant 
Crist, integrant de l’Schola 
Cantorum fundacional, col.
laborà durant molt temps en 
la premsa local, i fou membre 
fundador i jugador del Club 
Futbol Igualada. L’Aleix, Me-
dalla de la Ciutat també, que 
al marge dels seu treball pro-
fessional, va assumir respon-
sabilitats socials de manera 
voluntària i generosa durant 
molts anys a la residència Pare 
Vilaseca, i va ser, en la seva 
joventut, un destacat jugador 
del Club Futbol Igualada. Les 
religioses Teresita i Purifica-
ció, ambdues, de l’Ordre del 
Diví Pastor. 

La Mercè, ara traspassada, va 
dedicar tota la seva vida al fet 
religiós. Primer com a inte-
grant de la Congregació Mare 
del Diví Pastor, en la docència 
a diferents escoles de l’ordre, a 
Barcelona, a Cieza (Múrcia) i 
a Capellades. Va exercir càr-
recs de Superiora, Mestre de 
Novícies i de Vicaria General. 
Posteriorment es lliurà al rè-
gim de clausura i oració du-
rant molts anys al convent de 
la Torreta de Granollers, a la 
Comunitat de les Carmelites 
Descalces. 
La germana Mercé Castelltort, 
tot i el seu allunyament de la 
ciutat, va estar sempre pen-
dent i informada de la vida 
igualadina que seguia amb 
interès. Devota del Sant Crist 
d’Igualada i de la Mare de Déu 
de la Pietat que invocava com 
a referència igualadina. 
La seva mort al 98 anys, tanca 
el llibre d’una vida dedicada 
totalment a la espiritualitat re-
ligiosa i també, en certa mane-
ra el d’una nissaga igualadina 
amb fortes arrels artístiques, 
culturals i religioses, en una 
Igualada difuminada ja en el 
passat d’una època ben con-
creta. 
Descansi en pau. 

Mor la religiosa igualadina Mercè 
Castelltort i Miralda

Diumenge passat a Barcelona, 
va morir un igualadí dels de 
solera. Els tertulians de la des-
apareguda Penya Goya (si en 
queda algun) i els veïns, grans 
d’edat, del Carrer de Sant Se-
bastià sentiran més de prop la 
mort del Pere Torras “el Peret”, 
l’home que va dedicar la seva 
vida a un esport que a Igualada 
ha tingut i té història d’alta ca-
tegoria: el hoquei sobre patins.
Apart de ser un home cordial 
i entranyable, graciós, amb un 
nou acudit diari, el Pere Torres 
va ser un igualadí de soca arrel.  
Impulsant la creació de l’Asso-
ciació Igualadins Forans,. va 

fer-me augmentar l’agraïment i 
el grau d’admiració que ja sen-
tia per ell.
Des dels alts càrrecs que va 
ostentar, Seleccionador i Presi-
dent de la Federació de Ho-
quei, sempre va tenir una ma 
oberta d’amistat i un alt esperit 
de servei per els esportistes de 
casa nostra.
Que descansi en pau. A la seva 
esposa, “la Geni”, al seu fill i 
demés familiars, voldria ex-
pressar públicament el nostre 
condol familiar més sentit.
“Peret”, et recordarem mentre 
tinguem vida !  FAMÍLIA JO-
SEP MUSSONS MATA

En la mort del Pere Torras, 
l’home del hoquei rodat

ESGLÉSIA / LA VEU 

El passat 18 de febrer 
es va celebrar els 125 
anys de la primera 

vetlla d’Adoració Nocturna a 
Igualada. Fou la nit del 18 de 
febrer de 1894 a l’església del 
Roser. 
Per aquest motiu, al mateix 
indret se celebrà una missa 
d’acció de gràcies, concele-
brada per Mn. Xavier Bisbal, 
consiliari local d’Adoració 
Nocturna; i Mn. Josep Ari-
bau, anterior consiliari. En la 
seva homilia, Mn. Xavier va 
explicar la història de Her-

mann Cohen, el fundador de 
l’Adoració Nocturna (Paris 
1848) i unes notes de l’espi-
ritualitat d’aquest moviment 
adorador. 
Es va pregar per tots els ado-
radors nocturns igualadins 
difunts d’aquests 125 anys 
d’història. Acabada la missa, 
es va fer un sopar festiu als 
locals de la parròquia de San-
ta Maria, amb un pastís com-
memoratiu.
Les vetlles d’Adoració Noc-
turna són actualment a la par-
ròquia de la Sagrada Família, 
els primers divendres de cada 
mes a les 10 del vespre.

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

ESGLÉSIA / LA VEU 

El proper dimecres, dia 6 de 
març, és dimecres de cen-
dra, el dia en que comença el 
temps quaresmal. Se celebra-
rà la missa amb la imposició 

litúrgica de la cendra a tots 
els fidels, signe penitencial, a 
les següents hores i temples a 
Igualada:
A les 8 del matí, a la Sagrada 
Família i a les Carmelites.
A 2/4 de 9 del matí, a l’Asil del 

Sant Crist.
A les 9 del matí, a Santa Ma-
ria.
A les 11 del matí, als PP. 
Caputxins.
A les 8 de la tarda, a Santa 
Maria i a la Sagrada Família.

Dimecres de Cendra, inici de la Quaresma
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

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

Kiva espai de teràpies
c/Sant Simplici, 20 baixos

IGUALADA
info@kivaterapies.com 622102760

Dimarts a la tarda
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 1: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

DISSABTE  2: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIUMENGE 3: 

BAUSILI Born, 23
ADZET Av. Barcelona, 9

DILLUNS 4: SECANELL
Òdena, 84

DIMARTS 5:  MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMECRES 6: BAUSILI
Born, 23

DIJOUS 7:  CASAS V.
Soledat, 119



Francisco Villar /  
President del Club Petanca Fàtima

Soc nascut a Càceres i visc a Igualada des dels cinc anys. He treballat a la 
indústria tèxtil igualadina tota la meva vida laboral. Soc president del Club 
Petanca Fàtima que aquest any hem guanyat el campionat de Catalunya a la 
nostra categoria, perdent només un dels vint partits que hem jugat. La petanca 
és un esport per a totes les edats i és molt reconamable per a les persones grans. 
A banda de ser una activitat física, és també una activitat social.

Quan es funda el Club Petanca Fàtima?

El vàrem fundar l’any 1989, però ja feia anys que 
jugàvem a la petanca en unes petites pistes que 
teníem al barri de Fàtima, situades entre els dos 

torrents. A partir de la construcció del Parc de Valldaura i a la 
consolidació del terreny, l’Ajuntament va construir les pistes 
actuals que ens permeten celebrar-hi tornejos i campionats 
federats.

Tenir unes instal·lacions tan competents us ajuda a tenir 
més socis?

Tot ajuda. Els matins venen a jugar majoritàriament els veïns 
de Fàtima i a les tardes ve gent de tota la ciutat. Els socis són 
majoritàriament del barri i del conjunt d’Igualada. Les pistes 
ens permeten que puguin venir a jugar clubs d’altres indrets 
de Catalunya. Els dimecres fem una “melee” on hi participen 
clubs de tota la demarcació de Barcelona.

Quants jugadors federats teniu?.

Vint. Per participar en campionats hem de ser un mínim de 
dotze jugadors més tres per fer canvis. Els partits es juguen 
amb quatre tripletes de jugadors i es juguen setze rondes.

Qui fa les alineacions?

Hi ha un jugador que és el delegat. Ho consulta amb un al-
tre jugador i decideixen que si algun està una mica més fluix 
aquell dia, el substitueixen per un altre.

En un partit de Campionat hi ha moltes discussions?

Mai. Hi ha més tensió en partides amistoses entre amics. En 
competició hi ha molt fair play i es juga concentrat en fer-ho 
bé i no en discutir la jugada. Normalment jugues amb perso-
nes que no coneixes gaire i, no goses a dir impertinències. A 
més de cada partit de campionat s’aixequen actes que van a la 
Federació i si hi ha alguna cosa a reclamar es pot deixar per 
escrit, però això no passa mai.

La petanca és un esport per a persones grans?. 

És molt adequat per a les persones grans, però és un esport 
per a totes les edats. Precisament a Fàtima tenim uns equips 
bastant joves. La majoria de jugadors no arriben a quaranta 
anys. Home! Jo soc el més gran i encara jugo. De fet fa més de 
quaranta anys que jugo a la petanca.

Aquest any heu guanyat la lliga de 4a. Divisió i la tempo-
rada vinent jugareu a tercera. A què us obliga el canvi de 
categoria?

A pagar més cara la llicència de jugador i a viatjar més lluny 
per als partits del Campionat.

Què costa la quota de soci?

Sis euros l’any els jubilats i deu els altres, Tenim cent sis socis i 
estem oberts a tothom que vulgui. Ens financem amb una pe-
tita subvenció de l’ajuntament d’Igualada -300 euros- que ens 
serveix per a l’assegurança anyal. També ens financem amb el 
bar, els sortejos que fem i les festes. Demà mateix, dissabte, 

fem la calçotada del club i ja tenim inscrites més de setanta 
persones. Coincideix amb el trentè aniversari del club.

Des de quan és president?

Des de fa nou anys que l’assemblea em va elegir. 

On hi ha els millors jugadors de Catalunya?

No ho sé, però a Vilanova del camí, el club Santa Lucia, juga 
a primera divisió. Vol dir que són molt bons.

Com es fa per jugar més bé?

Jugant amb persones que en saben més que tu.

Hi ha molts materials diferents en boles de petanca?

Hi ha moltes boles diferents i dimensions adequades a la for-
ma que vulguis jugar, si ets punter fas servir boles petites i 
pesants i si ets picador utilitzes boles més grans. Hi ha grups 
de tres boles i un bolig des de quaranta euros fins a conjunts 
de més de dos-cents.

Al vostre camps s’hi pot jugar sempre?

És un parc públic i tothom hi pot jugar.... però si hi ha com-
petició tenim preferència nosaltres

Quins objectius teniu per a la propera temporada?

Guanyar tants partits com sigui possible i pujar de catego-
ria. Sobretot perquè l’ajuntament d’Igualada s’ha compromès 
a ampliar i millorar les instal·lacions del parc de Valldaura.

   

Els darrers mesos s’ha anat larvat un enfrontament entre les escoles públiques i les concertades. Es fan servir arguments com els de la in-
clusió, les inversions i d’altres que es creien ja superats. Sembla que no és per un plantejament docent o per la qualitat dels ensenyaments. 
Uns diuen que aquest enduriment del debat ve de que no tots els centres poden omplir les seves aules i la “rivalitat” que fins ara només 
estava en la forma en que es desenvolupaven les classes, ara s’ha estès al debat ideològic i a la igualtat d’oportunitats. Hi ha qui defensa 
el xec escolar i poder portar els nens on cregui que estarà millor i d’altres que defensen que la quitxalla ha de començar on li toqui i anar 
seguint fins que es faci gran i s’incorpori a la vida d’adult. Hi ha els qui ho veu com un intent de rebaixar el nivell, els  que cerquen una 
formació diferent de la tradicional, qui ho percep com un intent d’alienació i els que esperen la cristal·lització de tots els principis demo-
cràtics i igualitaris. Algunes formacions polítiques ho volen incorporar al debat municipal... sempre que la resta d’eleccions li deixin espai. 

“La petanca és un esport per a 
totes les edats i molt adequat a les 
persones grans”

  Jaume Singla @jaumesingla

Divendres, 1 de març de 2019
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