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L’EDITORIAL

Dona i Llibertat
El 8 de març de 1857, un grup de treballado-

res tèxtils van decidir sortir als carrers de 
Nova York per protestar per les miserables 
condicions laborals. Seria una de les prime-

res manifestacions per lluitar pels seus drets. Diferents 
moviments i successos es van succeir a partir d’aquest 
episodi, que va servir de referència per fixar la data 
del Dia Internacional de la 
Dona el 8 de març, decla-
rat per l’ONU el 1975. 
Gairebé 45 anys més tard, 
la data del 8 de març con-
tinua tenint un pes im-
portant a les societats 
avançades occidentals. La 
raó és evident: encara s’hi 
arrelen estructures i situa-
cions que dificulten el ple 
desenvolupament de les 
dones, com la desigualtat 
salarial, la menor presència en espais de poder, la se-
gregació ocupacional, la manca de corresponsabilitat 
en les tasques de cura i de la llar, o la violència mas-
clista. Algunes d’aquestes situacions ha tingut especial 
incidència durant molts anys en el nostre territori, on 
algunes indústries, com el tèxtil, tenien una elevada 

presència femenina.
No és estrany que, des de molts col·lectius socioeco-
nòmics i polítics, es continuï demanant a la societat 
un esforç per a trencar estereotips i formular un canvi 
d’actitud.  
Aquest any, també agafa especial volada el 8 de març 
quan veiem determinades proclames que llença el 

partit d’extrema dreta 
Vox, especialment les 
que es refereixen a la 
violència de gènere, 
i que són a un pas de 
convertir-se en textos 
legals al Parlament 
d’Andalusia. 
No ens cansarem mai 
de lluitar per la plena 
igualtat d’oportunitats 
per a totes les dones, 
perquè això significa 

també avançar cap a una societat més democràtica, 
afavorint el benestar i el desenvolupament humà, 
fent de les persones el centre de totes les raons de 
ser. Estem davant un repte universal, que ens im-
plica a tots, i que no podem deixar mai que sigui 
destruït per aquells que odien la llibertat. 

Encara s’ha arrelen avui a la 
nostra societat, estructures i 

situacions que dificulten el ple 
desenvolupament de les dones i 

la igualtat d’oportunitats.
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Jordi Cuixart, president de Òm-
nium Cultural, ha fet la frase més 
punyent des que ha començat el 
judici, “Després de 500 dies en 
presó la meva prioritat no és sor-
tir, sinó poder denunciar l’atac i la 
vulneració de llibertats que hi ha a 
Catalunya i en el conjunt de l’Estat 
Espanyol.”  

Marc Balcells, professor de Crimi-
nologia de la UOC i advocat, creu 
que les respostes de Mariano Ra-
joy, expresident espanyol, Soraya 
Sáenz de Santamaría, exvicepresi-
denta o Juan Ignacio Zoido, ex-
ministre de l’Interior, “són més les 
d’un imputat en un procés penal, 
que té el dret a no dir res, com si 
no vols obrir la boca, però no d’un 

testimoni” i segueix dient “Aquí 
resulta que l’investigat ho explica 
tot amb claredat meridiana, men-
tre que alguns testimonis assegu-
ren no conèixer alguns fets.”

Jaume Asens, tercer tinent d’Al-
calde de l’Ajuntament de Barcelo-
na i advocat penalista, ha dit que 
“la sentència del Suprem està es-
crita i crec que serà dura.”

Adolfo Prego, exmagistrat del 
Tribunal Suprem ha dit que “En 
la Espanya d’avui no és delicte que 
un Parlament autonòmic declari 
la secessió o la independència del 
seu territori.” 

Alejandra Gil, titular del jutjat 
d’instrucció número 13 de Bar-
celona, a petició de la fiscalia, 
ha acordat “una pròrroga de 18 
mesos per seguir investigant els 
preparatius del referèndum de 
l’1-O” Aquest jutjat d’Instrucció 
ha cridat aquesta setmana a  de-
clarar com a investigats per deso-
bediència a Vicent Sanchis i Saül 
Gordillo, directors de TV3 i Ca-
talunya Ràdio,  i a Maria Àngels 
Barbarà, directora de l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades.

Santiago Sierra i Eugenio Merino, 
artistes, han exposat a la Fira Arco 
de Madrid, un “ninot” de quatre 
metres d’alçada amb la figura del 
rei Felip VI, vestit de blau, i que 
ruixen de tant en tant amb la fra-
gància “Dark Blue” d’Hugo Bosch 
(sembla ser la colònia que utilitza 
el rei). El preu d’aquesta obra és de 
200.000 € i el comprador l’haurà de 
cremar abans d’un any i que només 
podrà quedar-se “amb el vídeo de 
com es destrueix i la calavera que 
hi ha a l’interior.”

José Yusty Bastarreche, titular del 
Jutjat del Contenciós-Administra-
tiu número 3 de Madrid que va 
aturar l’exhumació del Generalís-
sim, es va defensar de les acusa-
cions rebudes per diverses actua-
cions seves dient “jo vull ser útil. 
Sóc magistrat i professor de Dret 
Administratiu de la Universitat 
Autònoma de Madrid i malgrat 
que la meva condició de magistrat 
no em permet participar en actes 
de partits, sí que tinc la llibertat de 
col·laborar amb associacions ciu-
tadanes. Viva España!”.

Xinesos vs. 
nord-americans
Per temes professionals he hagut de 
tractar amb persones molt diferents, de 
cultures molt diferents de la meva i de 
països molt diferents del nostre. Sovint 
són elles les que viatgen a Barcelona i de 
vegades sóc jo qui es desplaça als seus 
països. Dintre de les meves possibilitats 
sempre intento adaptar-me i busco que 
el meu interlocutor s’hi trobi bé. Inten-
to, en definitiva, que la nostra trobada li 
deixi un record agradable, especialment 
quan és la primera vegada que coin-
cidim. No costa res tenir un detallet ori-
ginal amb el visitant que es desplaça a 
Barcelona des d’un altre país, o amb la 
persona que has de visitar a casa seva. 
De cara a futures relacions sempre és bo 
haver deixat un bon record de la trobada 
anterior. Aquesta és, si més no, la meva 
experiència d’anys d’anar pel món. Posa-
ré dos exemples que en el tracte perso-
nal es troben als antípodes un de l’altre: 
els xinesos i els nord-americans. 
Tot i no formar part dels meus països 
ideals per anar-hi a viure, amb el sis-
tema socioeconòmic dels Estats Units 
—en economia, capitalista; en política, 
democràcia— m’hi sento molt més cò-
mode que amb el de la Xina —en eco-
nomia, capitalista; en política, dictadu-
ra de partit únic—. Però al marge de 
les meves preferències, he hagut d’anar 
més vegades a la Xina (15) que als Estats 
Units (4 o 5), sempre per temes profes-
sionals. Normalment faig viatges curts, 
excepte el meu primer viatge als Estats 
Units, ja que en aquella ocasió vaig ha-
ver de moure’m per diverses ciutats de 
diferents estats de l’Amèrica profunda. 
Ho menciono perquè no té res a veu-
re tractar amb un novaiorquès viatjat i 
cosmopolita que fer-ho amb un client 
d’una ciutat de Missouri o de Colorado 
que potser no ha sortit mai del seu país, 
com passa amb molts nord-americans 
que, per no tenir, no han tingut mai un 
passaport. Però tant l’un com l’altre te-
nen alguna cosa en comú, i és que, en 
general, són persones resolutives, que 
no dubten gaire.
Si hagués d’escollir amb qui em sento 
més còmode discutint de negocis, un 
xinés o un nord-americà, no tinc cap 
dubte que triaria sempre l’americà. Els 
americans van més al gra, són més rà-
pids en la presa de decisions i no acos-
tumen a utilitzar tota una sèrie de tàcti-
ques dilatòries orientals que els xinesos, 
lògicament, dominen a la perfecció, però 
que a mi més d’una vegada m’han tret 
de polleguera. Així, quan tractes amb un 
xinés i sembla que ja tens l’operació per-
fectament lligada, no en pots estar mai 
segur fins que el sac on has posat el blat 
estigui ben lligat, i cobrat.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell



E l 8 de març de l’any passat va ser 
un punt d’inflexió i un salt qua-
litatiu que ha de tenir continuïtat 
enguany i a futur. Vam aconseguir 

una gran mobilització social i cívica que ha 
marcat l’inici del fi d’una lluita llarga i dura 
contra la desigualtat i la discriminació que 
patim des de fa segles les dones. 
Els indicadors en el treball remunerat con-
tinuen mostrant tossuda-
ment, una realitat de dis-
criminació que es tradueix 
en l’existència d’una bret-
xa al llarg de tota la vida 
laboral fins a la pensió. A 
Catalunya és del 23,4 % i 
del 38,8 % en el cas de les 
pensions. 1 de cada 4 do-
nes té contracte a temps 
parcial, majoritàriament 
no desitjat. La precarietat 
forma part de la nostra 
vida quotidiana. 
Les violències contra les 
dones pel fet de ser-ho, 
esdevenen la manifesta-
ció més dura, dolorosa i greu del sistema 
patriarcal. Formen part de la nostra vida 
quotidiana, social i laboral a totes les edats, 
orígens, creences, condicions, opcions i 
classes i suposen una greu vulneració dels 
drets i la llibertat. Es produeixen en el con-
junt de les relacions socials, però especial-
ment preocupant és l’augment d’un 45% de 
la violència entre adolescents. L’any passat, 
a Catalunya, van haver-hi 12.977 denún-

cies per violència masclista en l’àmbit de 
la parella. Set dones van ser assassinades, 
i únicament una havia denunciat prèvi-
ament. Són la part visible d’una realitat 
amagada, en què 1 de cada 4 dones a Ca-
talunya afirma patir violència masclista 
per part de la parella o exparella i gairebé 
2000 dones van cursar denúncies per de-
lictes de violència sexual. 

Denunciem que el pacte d’estat contra la vi-
olència de gènere, resultat de les pressions 
del moviment feminista, social i sindical, 
arrenca feble i amb molts entrebancs, de-
ficiències i poca aportació pressupostària 
18.000 dones a Catalunya manifestaven 
l’any passat haver patit assetjament sexual 
o per raó de gènere a les empreses. Aquesta 
és una de les situacions més esteses i a la 
vegada més ocultes a l’àmbit laboral. 

La divisió sexual dels treballs perdura i 
s’explica principalment per la no assump-
ció de corresponsabilitat dels homes en la 
cura de les persones. 
Cal revertir aquesta situació. Hem de posar 
les persones al centre de la vida i al centre 
de les polítiques i en aquest sentit cal ga-
rantir uns serveis públics de qualitat i uni-
versals, assegurant la participació d’homes 

i dones en la cura i la sos-
tenibilitat de la vida. 
L’impuls per empoderar 
les dones a l’intern del 
sindicat, amb la transfor-
mació assumida i amb la 
força de les mobilitzaci-
ons, també han permès 
introduir a l’Acord inter-
professional de Catalunya 
(AIC) un apartat específic 
per contribuir a eliminar 
les desigualtats, les discri-
minacions i la bretxa sala-
rial de les dones en el món 
laboral. Cal destacar tam-
bé que l’increment de la 

nostra afiliació i de representants al centre 
de treball es dona majoritàriament entre 
les dones.
Tot i que hem de reconèixer els avenços, 
en aquest 8 de març no podem fer ni un 
pa enrere perquè hem de combatre l’actual 
agenda reaccionària contra la llibertat i els 
drets de les dones i avançar en construir 
una societat on les persones puguem co-
existir educats en igualtat.  
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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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Un 8 de març per dir prou a les bretxes, a les 
violències i a les desigualtats que patim les dones

Confieu que, aquest cop sí, es farà el soterrament 
del tren a Igualada?

 Sí 12,9%  No 87,1%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



L’IGUALADA FEMENÍ HOQUEI CLUB PATINS

El Club igualadí és l’únic club d’hoquei de Catalunya exclusivament 
femení. Després d’una refundació del Club, actualment compta 
amb set equips  i una seixantena de jugadores.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

Més enllà de les xifres

Aquests dies ha sortit a la llum unes da-
des estadístiques per mitjà de les quals 
el 60,5 % de l’atur enregistrat a la nostra 
comarca és femení, i la immensa majo-

ria són dones de més de 40 anys. Això què vol dir? 
Que les dones no treballen i per això estan, com 
a mínim, inscrites al Servei d’Ocupació de Cata-
lunya? Ningú dubta que aquestes persones estan 
enregistrades perquè no tenen un lloc de treball 
regulat, ja sigui amb contracte laboral, mercantil, 
autònom o d’altres, i en cerquen perquè hi estan 
disposades. Però algú es creu que, particularment 
les dones que estan a l’atur, no treballen?
No ens referim pas a que tinguin una ocupació ir-
regular o en economia submergida (treball sense 
declarar), sinó a la incansable aportació que totes 
les dones fan a cada nucli familiar en l’ancestral tas-
ca que suposa la reproducció de la vida dels seus, ja 
siguin infants, adults o gent gran, perquè una cosa 
és el reconeixement social que haurien de tenir les 
mares pel fet de tenir cura dels infants en una eta-
pa que els fa incompatible amb desenvolupar una 
altra jornada laboral; i l’altra és la cura d’uns adults 
que compten amb aquest suport per dur a terme la 
seva de jornada, ja sigui laboral (més o menys re-
tribuïda) o estudiantil, per exemple, una tasca que 
hauria d’estar molt més compartida en el conjunt 
de la unitat familiar.
A més, la dificultat dels joves a incorporar-se al 
mercat de treball en acabar els estudis perllonga la 
convivència i dependència dels propis pares per la 
impossibilitat material de poder independitzar-se. 
A banda, els avis i àvies ja no conviuen amb els fills 
i néts com no fa tant temps. Ja és bo que puguin 
viure pel seu compte, tot i que les obligacions re-
cíproques entre les dues unitats familiars són es-
tretes i continuen recaient sobre les dones. Perquè, 
quantes àvies tenen cura de la llar de les seves fi-
lles per tal que aquestes puguin compatibilitzar la 
seva jornada laboral amb les obligacions familiars?, 
quants hores de fogons i carmanyoles preparen 
cada dia?, quantes taules familiars perquè els fills i 
filles no tenen temps a la pausa pel dinar?
Ara que hi ha també els avis i àvies, o la gent gran 
i malalta, que requereixen d’una atenció familiar 
afegida pel fet d’anar fent-se grans, i ja siguin els 

propis pares o els de la parella poden estar delicats 
de salut o tal volta amb una certa invalidesa, si no 
és que tenen algun tipus de dependència. Les resi-
dències és una opció, sí, però per qui la pot pagar, 
i tothom sabem com aquest fet pot desvincular la 
gent gran de la seva família, a no ser que les visites 
i la implicació afectiva tinguin una constància que 
també suposa temps i dedicació. I tenir-los a casa 
encara és més complicat.
Amb tot això es fa difícil compatibilitzar la mul-
tiplicitats de funcions i obligacions que continuen 
descansant sobre l’espatlla de les dones. Com si 
no tingués importància, les dones tenen aquesta 
capacitat de lliurament a la cura dels demés de tal 
manera que aquesta dedicació certa, amb atur re-
conegut o sense, no és considerada de dret per cap 
tipus de retribució. No obstant, com és que, amb 
tots aquests tràfecs, les dones continuen cercant 
una feina reconeguda i retribuïda?

L’Europa social sorgida de la II Guerra Mundial 
contemplava mesures de protecció social per reco-
nèixer a les dones, per exemple, la seva dedicació a 
la cura dels infants quan aquests són més petits, i 
es feia un esforç per dotar la societat de serveis pú-
blics que cobrissin aquestes necessitats assumides 
com a responsabilitat del conjunt de la societat, ja 
siguin d’educació, de salut o d’altres. Amb la gradu-
al imposició de l’economia liberal, aquests serveis 
han seguit el camí de la privatització i, per tant, la 
degradació de la seva universalitat i qualitat, amb 
retallades tan punyents com ara la dotació pressu-
postària que cobria la llei de la dependència que 
venia a pal·liar una mica aquesta injustícia flagrant.
A més, hem passat d’una època on els ajuts eren 
subjectes a situacions individualitzades, sense més, 
a que es computin els ingressos de l’àmbit del nucli 
familiar, així, segons els ingressos globals de que es 
disposi, es considera que ja n’hi ha prou. Tant se val 

si això suposa comptar amb les pensions dels avis 
i àvies que hi conviuen, o el fet de no tenir dret al 
subsidi de majors de 55 anys perquè l’altre treballa, 
ni que sigui en un treball precari...
Amb tot aquest panorama, no és d’estranyar que a 
les dones d’aquesta franja d’edat els sigui poc més 
que impossible trobar una feina com cal, una di-
ficultat que posen les mateixes empreses però que 
les dones sovint s’autoimposen a elles mateixes. Les 
estadístiques són fredes, però les seves xifres ama-
guen una realitat que és ben viva, i sovint aquesta 
vivesa no va envoltada d’alegria i lleugeresa, sinó 
tot el contrari, esgota i angoixa les dones en la seva 
vida al dia a dia.

Que pot fer un ajuntament per fer front a aquesta 
realitat?
Des d’impulsar les escoles bressol (i no tancar-les), 
a regular l’accés als menjadors escolars per tal que 
cap infant n’estigui limitat per raons de recursos 
econòmics (les beques menjador, a banda de ser un 
ajut particular, no cobreixen totes les necessitats; i 
l’espai del migdia hauria de ser també un espai re-
gular on l’accés al lleure no estigui limitat als in-
fants que poden gaudir del menjador escolar). 
Les empreses haurien de facilitar la conciliació fa-
miliar i no posar pegues. L’ajuntament hauria de ser 
el primer en facilitar-ho i hauria de servir com a 
model per la resta (no pas com un privilegi). En 
el cas de la contractació pública es pot incentivar 
les empreses a que incorporin col·lectius amb risc 
d’exclusió laboral, com és el cas de les dones (segons 
estadístiques). Oferir descomptes de contractació 
com s’ha fet fins ara, no fa sinó consolidar que el 
treball de les dones sempre surt més barat...
Potenciar els serveis públics, fonamentalment la 
protecció a la salut, a la vellesa, a les persones amb 
discapacitat o dependents, l’educació, transport, i 
tots aquells altres serveis i ajuts que poden facilitar 
la vida de cada dia a les persones amb més càrre-
gues familiars, etc...
Això és una petita mostra de com es pot fer front 
a una realitat social que es desprenen d’unes xifres 
que, per sí mateixes, no diuen res, però que ama-
guen una injustícia flagrant que recau, des de sem-
pre, sobre les dones. 

L’Europa social sorgida de la II Guerra 
Mundial contemplava mesures de protec-
ció social per reconèixer a les dones, per 
exemple, la seva dedicació a la cura dels 

infants quan aquests són més petits
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Ara és el moment de les dones.
Teixim aliances des del món local per transformar

la societat amb els moviments feministes.

feministes

#MunicipisFeministes

Municipis

8 de març. Dia Internacional de les Dones

www.diba.cat/diadones
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A Espanya i des del 
temps de la Inqui-
sició, quan l’estat 
t’acusa per pensar 

diferents, de primer redacten la 
sentència i després fan el judici. 
Val a dir que en alguns moments 

de la Història d’Espanya això no ha estat així, però 
sempre, en moments de tensió, l’estat es defensa 
aplicant a la seva manera el dret. Escric història 
en majúscula perquè en aquest cas no es una his-
tòria en genèric, sinó la història oficial d’Espanya. 
I quan es tracta de règims militars o en contra de 
Catalunya, aquesta forma de procedir –escriure 
la sentència i després fer el judici a mida- és més 
que evident i la història de Catalunya, n’és plena 
d’exemples. El cas del president Companys n’és se-
gurament la mostra més evident. Una sentència 
per cert, que no ha estat anul·lada vuit dècades 
després.
Això ve a tombs veient el desastre en què s’ha 
convertit el judici farsa que s’està fent al Tribunal 
Supremo on no es respecten els drets dels acusats, 
sotmesos a jornades maratonianes amb petits 
períodes de descans que no els permeten preparar 
la jornada següent. On veiem uns testimonis que 
no es corresponen a la realitat ni, en alguns casos, 
han estat obtinguts per les vies legals previstes a 
la LECRIM.

Estem veient com fiscalia, especialment la fiscal, 
apunta als testimonis les respostes que vol obtenir 
(deu ser allò que deia en Fernández Diaz: ésto te lo 
afina el fiscal) sense que el presidente de Sala faci 
els advertiments preceptius. 
Aquesta setmana, després de veure la “testifical” 
de M.Rajoy i SS de Santamaria trufada de men-
tides i quan ens semblava que ho havíem vist tot, 
s’ha produït el testimoni de qui va ser Delegado 
del Gobierno en Catalunya, l’inefable Enric Millo.
És tant el deliri anticatalà, és tant l’odi que els té 
als presos polítics catalans, que en el seu afany 
per justificar una violència que només existeix a 
la ment dels acusadors, va arribar a denunciar l’ús 
d’armes per part dels pacífics votants de l’U d’oc-
tubre. Armes tan insòlites com un pot de Fairy 
“que provoca la caída de los agentes para que sean 
pateados en la cabeza”.
Fins ara, ingenu de mi, havia pensat que això 
del Tribunal Supremo era un organisme seriós, 
un temple del dret, on els ciutadans injustament 
tractats pels tribunals inferiors, podien acudir en 
busca de justícia i reparació. Doncs no. A causa de 
personatges com Millo, SS, M.Rajoy i altres con-
gèneres, és la suprema mentida feta llei.
Com deia un destacat socialista al principi del 
procés: “El estado está dispuesto a pagar la factura 
de la represión contra el independentismo”.
Estan deixant les institucions del país fetes una 
ruïna i tot per a justificar el que és injustificable.
Coses de l’estat borbònic. 

En alguns moments de la Història 
d’Espanya això no ha estat així,

 però sempre, en moments de tensió, 
l’estat es defensa aplicant 
a la seva manera el dret

FRANCESC RICART

Mentides supremes Absolució

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Amb el crit d’Absolució! s’aca-
ba cada vespre de cada dia 
la concentració sota el lema 

Música per la llibertat, recordeu, la 
convocatòria d’una colla de músics 
que, des de fa més d’un any (!), con-
viden a cantar el Cant dels ocells i més 

cançons a la penya que s’aplega davant la Sala Munici-
pal d’exposicions o a la Rambla, a l’alçada de Sant Magí, 
els caps de setmana.   
Absolució vol dir acabament del procés amb el pronun-
ciament que eximeix de tota condemna l’acusat, segons 
el diccionari de la Gran Enciclopèdia. És el clam pels 
nostres presos polítics, precisament  perquè ens temem 
-és la brama que corre des del primer dia- que la sen-
tència ja estigui escrita i ara només (!) es tracta de far-
cir-la de manera convenient, a partir del relat (parau-
la tot terreny i omnipresent) interessat i esbiaixat dels 
esdeveniments dels mesos de setembre i octubre de 
2017. Un relat adequat a la idea matriu: castigar el de-
licte d’haver atemptat la unitat d’Espanya, amb la «ca-
tegoria» de rebel·lió. Per cert, en el judici, en una de les 
primeres intervencions, un advocat dels nostres, Jordi 
Pina, va assenyalar el jutge Marchena reclamant-li que 
no sigui esclau d’aquesta idea.
No és possible, i no ho sabria fer, de resumir o fer una 
crònica del judici després de tres setmanes (acabo 
aquest paper dimarts); a més tothom l’ha pogut seguir 
i quedar-se amb allò més cridaner, més patriota i tam-
bé allò més repulsiu de les intervencions d’uns i altres. 
Tots tenim al cap Junqueras, Forn, Cuixart, Forcadell... 
i com els agraïm el que van fer el 2017 i el que han dit 
aquests dies de manera tan brillant i valenta en seu 
judicial. De les coses repulsives, ara mateix no en vull 
recordar cap i mira que els Millo i companyia n’han 
transmès, de repulsió.
Deixeu-me, tanmateix, aportar unes notes. Som en un 
judici polític. Només cal seguir una intervenció, tant 
se val, ja sigui de declaracions, dels interrogatoris dels 
fiscals acusadors o dels defensors, o del jutge Marchena 
quan es munta els seus arguments per evitar «la politit-
zació» del judici. Es fa ben palès quan l’amo Marchena  
demana tothora -sobretot a les primeres sessions- a fis-
cals i defensors que adrecin tot «el material» cap al con-
tingut jurídic, que no es perdin en llibres de cavalleries. 
Després, uns i altres, com no poden fer altrament, om-
plen els discursos i la sala de política, de política repres-

siva contra els representants de la nació catalana en el 
cas dels acusadors.
Immersos, i de quina manera!, en el judici, un pateix 
per no perdre cap nord. M’explico: el judici comporta 
l’acusació gravíssima de representants electes del Parla-
ment, el Govern i els Jordis i aquesta llosa indigna ens 
ha mogut i ens ha de moure -la convocatòria de la ma-
nifestació a Madrid del dia 16 n’és la pròxima fita- a re-
clamar la llibertat dels nostres presos polítics. Tothom 
els volem lliures per raons humanitàries (com poden 
estar en presó preventiva gairebé dos anys!), però tam-
bé per raons polítiques, per exigència democràtica, pel 
dret a l’autodeterminació de Catalunya, per l’aspiració a 
la independència i pel reconeixement del valor polític 
de «l’1-O i 28-O» en la causa catalana.
Tots entenem que el judici és un procés al poble català 
i hem vist amb desolació com els espanyols s’han que-
dat instal·lats en la idea simple, còmoda i repulsiva, dei-
xeu-m’ho dir, d’allò que«alguna cosa hauran fet» i que 
«ja sabien què es jugaven...». No cal dir com han engrei-
xat aquesta opinió pública espanyola els mitjans espa-
nyols i juristes i opinadors intoxicadors que han venut 
dia rere dia el malèvol comportament dels acusats en el 
Parlament els dies 6 i 7 de setembre,  el dia 20 de setem-
bre amb l’assetjament violent de la Conselleria d’Eco-
nomia i, finalment, en la celebració del Referèndum 
i en l’acte de la Proclamació de la República. Aquesta 
gent, fent un acte de generositat, ens pontifiquen que 
els nostres «tindran un judici just i que la sentència es 
fonamentarà en fets provats», que no patim...
Nosaltres, hi insisteixo, no hem de perdre de vista el 
nostre camí i l’objectiu del procés cap a la independèn-
cia. I per continuar bastint l’assoliment de l’objectiu 
haurem de multiplicar esforços i fer servir l’enginy com 
tantes vegades i també tirar amb orgull d’allò que ha de-
clarat la nostra gent des del banc dels acusats. Penso en 
el discurs valent de Cuixart, en la intensa intervenció de 
Roger Torrent i amb les paraules que va dirigir Carme 
Forcadell el dia 21 de setembre de 2017,  enregistrades 
en un dels pocs vídeos que han ensenyat en el judici,  
l’endemà de la magna concentració del 20-S. Carme 
Forcadell hi apareix clamant, en relació als detinguts 
Jové i Lluís: «No esteu sols, no tenim por, no caurem 
en provocacions, anirem a votar». Ja ho veieu, paraules 
ben vigents que aquest judici ens ha de fer refermar. I 
no me n’oblido, un judici que només admet un final: 
ABSOLUCIÓ! 
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UNA COSA ÉS DISSENY
I L’ALTRA ESTIL
Creat per a aquells que estan orgullosos de mostrar el seu 
estil, el nou RAV4 ofereix un estil robust i urbà amb un interior
autènticament refinat. Disponible en quatre acabats i un
ventall de nous colors, inclosos bi-tons, presenta unes
poderoses línies exteriors i una marcada silueta tot camí.
Des de les òptiques davanteres led als exclusius llums de 
darrere, transmet la imatge d’un suv audaç, dissenyat per al 
món modern.

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

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

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

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

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

NOU RAV4 HYBRID

• Av. Europa, 4  •  Tel. 938 048 230  •  www.toyotaigualada.toyota.es •
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Zona marcada pel Consorci de la Zona Franca delimitant el futur polígon de Can Morera.

El Consorci de la Zona 
Franca actualitza el seu 
projecte de “nous des-

envolupaments” i parla 
d’una inversió de 50 

milions d’euros

“Per la Conca” nega que hi hagi consens pel polígon de Can 
Morera i la Zona Franca parla d’invertir 50 milions d’euros
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

N i una setmana des-
prés de la visita del 
delegat del govern 

central al Consorci de la Zona 
Franca, Pere Navarro, i de la 
foto que pretenia recollir un 
consens institucional evident 
respecte la construcció del fu-
tur polígon de Can Morera, el 
col·lectiu “Per la Conca”, sorgit 
fa pocs mesos, ja ha sortit al 
pas anunciant “veus contràri-
es” a la zona industrial. 
No sembla, doncs, que el “Pla 
director urbanístic de l’acti-
vitat econòmica de la Conca 
d’Òdena”, tingui el camí lliure 
d’obstacles. El Pla tracta de la 
creació del macropolígon de 
Can Morera per bé que també 
inclou el “polígon dels adobe-
rs” a tocar de l’A-2 i compar-
tit entre els termes d’Igualada 
i Jorba, i del que ja ningú no 
amaga que mai serà “dels ado-
bers” i no se sap ben bé del tot 
quina utilitat podria tenir.

Cap procés participatiu 
ni debat social
El col·lectiu Per la Conca, que 
de moment no ha posat a pro-
va el seu poder de convocatò-
ria -clau per ajudar a saber si 
l’oposició al polígon és cosa 
de molts o d’uns pocs- pensa 
que “no hi hagut cap procés 
participatiu ni de debat amb la 
ciutadania del territori en re-
lació a aquesta qüestió”, i cri-
tica que els alcaldes de la zona 
“parlin de consens polític i 
social vers el projecte”. Durant 
les darreres setmanes, l’entitat 

Igualada

s’ha reunit amb representants 
de diversos grups polítics 
d’Igualada, Òdena i Jorba i 
ha constatat “l’existència de 
diversos posicionaments con-
traris al projecte”. De moment, 
de forma pública, qui ha mos-
trat clarament els seus dubtes 
a la creació del polígon és la 
CUP, així com el sindicat Unió 
de Pagesos. Per la Conca diu 
també que estan “aglutinant 
a col·lectius del territori que 
coincideixen en valorar que 
el projecte posa en risc l’espai 
agrícola així com els naturals i 
socials de la zona”.

Un Pla nascut en despatxos
Per la Conca denuncia que el 
Pla director “ha nascut en des-
patxos” i que el seu contingut 
es va coneixent únicament “a 
través de grans anuncis, en 
una estratègia que té per ob-
jectiu generar expectatives de 
desenvolupament i evitar així 
un debat rigorós sobre el pro-
jecte”. 
Respecte l’acte de la setmana 
passada amb la presència de 
Pere Navarro consideren que 
és “un exemple més d’una 
campanya basada en els grans 
titulars però buida de contin-
guts, ja que no es va donar 
cap detall concret sobre les 

actuacions que es té previst 
realitzar”. L’entitat recorda 
també l’existència d’interessos 
econòmics a Can Morera per 
part d’actors públics i privats, 
com l’Incasòl o l’empresari Jo-
sep Singla -com va recordar 
La Veu a la passada edició- i 
reclama que també “es doni 
veu a la ciutadania i a les enti-
tats que no hi tenen interessos 
directes”. Per la Conca vol que 
s’exposi informació detallada 
del projecte per tal de poder 
avaluar-ne la seva convenièn-
cia, i demana que s’habilitin 
“mecanismes de participació 
previs al tràmit d’aprovació 
del Pla director, per tal de po-

der discutir sobre la idoneïtat 
del projecte en el seu conjunt i 
no només sobre detalls o afec-
tacions concretes”.

Acte el 22 de març i crida 
al posicionament polític
El col·lectiu anuncia un acte 
públic per parlar sobre el fu-
tur del territori el proper di-
vendres 22 de març, a 2/4 de 
8 del vespre, al Teatre de l’Ate-
neu. L’acte, que convoquen 
conjuntament amb Unió de 
Pagesos Anoia, comptarà amb 
representants d’altres lluites de 
defensa del territori d’arreu de 
Catalunya. 
A més, els col·lectius convo-
cants demanaran el posici-
onament dels actors socials, 
polítics i econòmics de la 
Conca davant d’un “compro-
mís de mínims” que es pre-
sentarà el mateix dia 22. Amb 
aquest acte, pretenen contri-
buir a “estimular la reflexió i 
el debat sobre el projecte del 
Pla director” i a treballar per 
“un veritable consens sobre el 

desenvolupament de la Conca 
d’Òdena”.

Inversió de 50 
milions d’euros
Per la seva banda, el Consorci 
de Promoció de la Zona Fran-
ca ha actualitzat darrerament 
la seva informació pública en 
relació a Can Morera. En con-
cret, dins de la seva cartera de 
“nous projectes en desenvolu-
pament”, torna a aparèixer el 
polígon odenenc, després de 
molt temps que s’havia esbor-
rat. 
En concret, el Consorci ex-
plica que “al terme municipal 
d’Òdena es construirà un po-
lígon industrial, el més gran 
de la comarca de l’Anoia, que 
triplicarà el sòl dedicat a la 
indústria en aquesta zona, en 
plena reconversió econòmi-
ca, de manera que necessita 
aquest espai i els seus serveis”, 
sense especificar res més sobre 
quin tipus d’indústries acolli-
ria.
El Consorci de la Zona Franca 
afegeix que “juntament amb 
altres actors econòmics de la 
zona, promourà un polígon 
industrial amb una oferta de 
91 hectàrees netes, ubicat en 
un recinte de 200 hectàrees 
brutes. La inversió total serà 
de més de 50 milions d’euros”, 
el que esdevindria la inversió  
pública més alta feta mai a la 
comarca. 

El col·lectiu posa de 
manifest l’existència de 
veus contràries a Can 
Morera,  i anuncia un 
acte públic per parlar 
sobre el tema el proper 

22 de març

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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Jordi Cuadras, presentant al seu equip, divendres al Museu de la Pell. Foto: Josep Balcells.

El Fòrum Empresarial 
Anoia, el 27 de març

Jordi Cuadras (PSC-Comuns) proposa entrar 
“aire fresc” a l’Ajuntament amb Igualada Som-hi

El proper dimecres 27 de 
març, la Unió Empresarial 
de l’Anoia celebrarà la terce-
ra edició de l’Empresa i Pro-
grés III Fòrum Empresarial 
de l’Anoia. L’acte se celebrarà 
al Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada, a les 18:30h. L’acte 
és obert a tothom amb prèvia 
confirmació d’assistència. 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l candidat d’ERC a les 
eleccions municipals, 
Enric Conill, va plan-

tejar dimecres “la possibilitat 
de que el servei de neteja de 
la ciutat sigui realitzat per una 
empresa pública”, en lloc de 
l’actual FCC, que en té l’adju-
dicació. “Actualment es gesti-
ona de manera poc eficient el 
servei de recollida de residus, i 
la neteja de la ciutat té defici-
ències evidents i que cal solu-
cionar amb urgència”. 
Segons dades aportades pels 
republicans, Igualada l’any 
2017 es trobava en la posició 
710 dels 947 municipis pel que 
fa a la taxa de reciclatge, amb 
només un 30%, quan l’objectiu 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a candidatura Igualada 
Som-hi va presentar el 
seu equip en un auditori 

del Museu de la Pell ple de gom 
a gom amb el títol “Presenta-
ció de l’equip del nou alcalde”. 
Acompanyat de més de 30 per-
sones, Jordi Cuadras va expli-
car que Igualada Som-hi és “un 
acord i un equip de dones i ho-
mes que posem al servei de la 
ciutat” amb un projecte polític 
“per a fer una Igualada millor”.
Igualada Som-hi està format 
per PSC, Comuns i el grup ciu-
tadà Igualada Oberta, un acord 
que el candidat Jordi Cuadras 
ha definit que ha estat possi-
ble perquè “posem en valor 
allò que ens uneix i no allò que 
ens separa. Davant el desacord 
que regna en la política, no-
saltres oferim un acord que és 
una gran abraçada a la ciutat”. 
Cuadras ha reivindicat Iguala-
da Som-hi com “aire fresc per 
una ciutat que porta 8 anys de 
govern conservador” i defineix 
el conjunt de l’equip com “gent 
que somia desperta perquè és 

l’única manera de fer realitat 
els somnis” i com “l’esquerra 
que veu el got mig ple”.
Conscient que la política “és un 
servei, no una feina, i per això 
fem aquest pas amb un gran 
somriure i en positiu”, Jordi 
Cuadras celebra liderar “l’equip 
més divers que es presenta a les 
eleccions municipals, l’equip 
que millor representa la Igua-
lada real”. 
El candidat va afirmar que el 
govern de Marc Castells és “un 
govern esgotat de qui dia pas-
sa any empeny” i que fa “fotos, 
tuits i grans titulars” per ven-

dre “més fum que realitats”. 
Cuadras afegeix que en els dar-
rers vuit anys el govern “ha re-
nunciat a preparar la ciutat pel 
futur i està més pendent de les 
seves carreres polítiques fora 
de la ciutat. Quan des de la po-
lítica es renuncia a fer política, 
a preparar la ciutat pel futur, 
passa el que passa”. Per això va 
ser taxatiu a l’hora de dir a Cas-
tells: “Game over”.
L’acte va començar amb la lec-
tura d’un poema de Miquel 
Martí i Pol recitat per la lli-
bretera i activista cultural 
Isabel Casas i un altre poema 

titulat “Som-hi” escrit per 
la psicòloga Marga Gibert. 
També van participar l’em-
presari i sommelier Manel 
Pla, la infermera, professora 
universitària i investigadora 
Montse Montaña, el director 
financer Quim Roca, la di-
rectora d’una escola bressol 
pública Marta Comas, l’engi-
nyer, filòsof i escriptor Rafa 
Moya, la jurista Clara Casa-
res, el jugador d’hoquei Edu 
Fernández, la consultora d’es-
tratègia digital Paulina Jor-
dán, i el doctor en educació i 
mestre David Soler-Ortínez.

Enric Conill (ERC) planteja un sistema públic del 
servei de neteja de la ciutat i fer un Pla de Barris

de cara al 2020 hauria de ser 
d’arribar a una taxa d’entre el 
50 i el 70%.
Aquest baix percentatge en 
el reciclatge fa que molts dels 
residus s’hagin d’enterrar a 
l’abocador de Tivissa i tot i que 
en els darrers tres anys cada 
cop s’han portat menys tones 
a l’abocador, també és cert que 
entre 2015 i 2017 el preu per 
tona abocada s’ha incremen-
tat i això fa que l’Ajuntament 
d’Igualada hagi passat de pa-
gar pràcticament 300.000 per 
llençar residus a l’abocador 
a acostar-se molt als 400.000 
euros. “No reciclar ens costa 
diners, i no millorem les xi-
fres. Està clar que el sistema 
no funciona i cal veure la vi-
abilitat de tenir un sistema 

públic de neteja. Les grans 
empreses busquen grans be-
neficis i el servei no és la seva 
preocupació”, deia Conill, per 
a qui caldria implantar poc a 
poc “un sistema de conteni-
dors intel.ligents, amb xip, que 
permetran millorar molt el re-

ciclatge”.
A més, l’estat dels carrers i 
les voreres en general “està 
molt malament i propo-
sem un pla de barris seriós 
i complet, no de fer obres 
a corre-cuita el darrer any 
abans de les eleccions”.  

Dimecres vinent, nou 
taller obert a la ciutat 
d’AirBnb

L’Ajuntament d’Igualada i Air-
bnb continuen amb la pro-
gramació del New Healthy 
Destinations Lab, la iniciativa 
per construir i promoure un 
turisme sostenible a Igualada i 
la comarca de l’Anoia que be-
neficiï la comunitat local, amb 
un taller amb l’objectiu de do-
nar eines sobre el potencial 
de la tecnologia en la creació 
de destinacions sostenibles i 
ampliar el paper de les opor-
tunitats locals, responsables i 
inclusives en el turisme, que 
està dirigit al públic general.
El taller tindrà lloc aquest di-
mecres dia 13, de 16 a 20 hores, 
a l’Adoberia Bella d’Igualada. 
Durant la sessió, els assistents 
podran aprendre sobre màr-
queting digital, medi ambient, 
accessibilitat i hospitalitat de 
la mà d’experts de prestigi i 
dels amfitrions de l’Anoia pre-
sents  a la plataforma.
Tots els igualadins i iguala-
dines interessats en descobrir 
més poden inscriure’s al taller 
a través del web del New Heal-
thy Destinations Lab, a la pà-
gina habilitada sobre el taller.
Aquest és el tercer taller pro-
gramat com a part de la inicia-
tiva New Healthy Destinations 
Lab. Abans de la celebració 
del New Destinations Sum-
mit encara tindrà lloc un altre 
taller, centrat en la gestió del 
turisme. Aquests tallers for-
men part de la iniciativa He-
althy Destinations Lab, que 
reflecteix el focus d’Airbnb en 
impulsar el turisme local, au-
tèntic i sostenible en països i 
ciutats d’arreu del món.

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Administradors de finques

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

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

* Mediació

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

Alícia Navarrete García
T. 670 084 969

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 

MKM
Serveis de neteja

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

locals comercials, empreses,
 escoles, etc.

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

 93 116 05 56
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Catalunya té els instruments legals i de consens com el Pacte i la Llei 
que recullen i adopten els objectius europeus en matèria d’energia. 
La Llei del Canvi Climàtic ens deia el QUÈ; ara la nova Llei de la 
#TransicióEnergètica de Catalunya ens dirà el COM.

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

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

         Liderar el canvi no és opcional 

Durant la nostra vida ens 
enfrontem a milions de 
decisions, des d’aquelles 
més complexes, en les que 

posem màxima il·lusió i alhora perce-
bem un alt risc, fins a decisions que 
almenys aparentment són més in-
transcendents.

Les empreses, com nosaltres, s’enfron-
ten diàriament a centenars de deci-
sions. En aquesta fervent activitat, 
jerarquitzar les decisions importants 
enfront de les urgents i les irrellevants, 
és crític per assegurar el nostre futur. 
La decisió més important sens dubte, 
és la d’iniciar el camí de la transfor-
mació del negoci, un procés amb data 
d’inici, però que no té finalització.

Transformació és de fet una de les pa-
raules que més s’ha estès entre empre-
saris i managers en els últims temps. 
El problema? Que parlem contínua-
ment, però en la majoria del casos, tot 
s’acaba aquí.

Per què? Doncs desprès de molts anys 
ajudant a canviar empreses, diria que 
en el fons, pensem que és opcional, 
que no és urgent, que si ho deixem per 
més endavant  no passa res. Aquest és 
potser el pitjor dels auto-enganys en 
què una empresa pot caure. Rotun-
dament no! no és cert!  passen moltes 
coses.

Segons un estudi d’Oxford Martin 
School, la probabilitat que caixers, 
models, secretaris, assistents i comp-
tables siguin substituïts per intel-
ligències artificials o sistemes virtuals 
en els propers 10 anys és superior al 
90%. De fet, segons un estudi realitzat 

per la Fira de l’Ocupació en l’Era Di-
gital, el 80% dels joves trobaran feina 
en professions que avui no existeixen.

Passen moltes coses en el nostre entorn 
i passen molt ràpid, cada vegada a més 
velocitat i d’una forma més imprevisi-
ble. Si sabem que és així, que el món 
s’accelera, treballar perquè el canvi 
formi part de l’ADN de la nostra or-
ganització, no pot ser opcional, ni pot 
considerar-ajornable.

Els líders d’aquest nou segle, hauran de 
liderar empreses més àgils, organitza-
cions amb capacitat d’entendre millor 
als seus clients, prendre millors decisi-
ons i el més important, traçar estratè-
gies i plans que s’acabin implementant. 
L’única manera de fer això, és entendre 
la transformació com un procés conti-
nu que s’assenta en tres pilars:

• La transformació personal, perquè 
cap gran viatge comença fins que algú 
dóna el primer pas.
• El lideratge transformacional, perquè 
cap gran viatge pot esperar l’èxit sense 
comptar amb un gran equip.
• El mètode de transformació, perquè 
cap gran viatge pot deixar-se a la im-
provisació.

Les empreses d’una comarca com 
l’Anoia tenen, com tantes altres, un ti-
tànic repte per davant: deixar de parlar 
de transformació com un objectiu fu-
tur per integrar-lo en el seu dia a dia, 
en el present. 

Aquest és un gran viatge, tan complex 
com apassionant i en el qual, trobar i 
desenvolupar en un mateix el lideratge 
adequat, no és opcional. 

 

Microplàstics: la contaminació del oceans (II) 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Fa uns quinze anys aproximadament tot allò que Catalunya 
exportava a Espanya era el 65%, i la resta del món un 35%. 
Ara exportem el 65% al món i un 35% a la resta de l’estat.
 I això ho hem fet sense reduir allò que veníem a Espanya

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

Els ecosistemes marins són part integrant 
de funcions mediambientals clau 

que donen suport a la vida a la Terra

economia i empresa Espai patrocinat per

Ferran Núñez
Professor EADA
Departament d’Estratègia, Lideratge i Persones

Joan Roig 
Business Development Manager LEITAT Anoia
@joanroigtarga

 Passen moltes coses en el nostre entorn
 i passen molt ràpid
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Continuant amb la proble-
màtica dels microplàstics 
en els oceans, ja comen-
tada en anteriors articles, 

m’agradaria exposar una experièn-
cia d’èxit a nivell internacional. Es 
tracta del projecte europeu COM-
MON SENSE, coordinat pel Centre 
Tecnològic LEITAT.  

Els ecosistemes marins són part 
integrant de funcions mediambi-
entals clau que donen suport a la 
vida a la Terra, inclosa la regulació 
del clima, la prevenció de l’erosió i 
l’absorció del diòxid de carboni. Els 
oceans també contribueixen a ac-
tivitats econòmiques que generen 
prosperitat, benestar social i bona 
qualitat de vida. Tanmateix, els eco-
sistemes marins s’enfronten a reptes 
creixents, com la pèrdua de biodi-
versitat i hàbitats, la contaminació 
i els impactes del canvi climàtic. 
COMMON SENSE ha estat disse-
nyat per respondre directament a les 
sol·licituds de sistemes d’adquisició 
de dades integrats i eficaços mitjan-
çant el desenvolupament de sensors 
innovadors que ajuden a conèixer el 
funcionament del medi marí i a la 
seva protecció. 

L’objectiu del projecte és poder aug-
mentar la disponibilitat de dades es-
tandarditzades sobre: eutrofització, 
concentracions de metalls pesants, 
quantitats de microplàstics, conta-
minació acústica i altres paràmetres 
com la temperatura, pH i pressió 
CO2. Aquests sensors rendibles 
responen directament a reconeguts 
desafiaments del monitoratge marí i 
seran clau com a eina perquè els Es-
tats membres de la UE compleixin 
amb les seves Directives marines.
Durant els quatre anys de projecte, 
s’han assolit resultats força esperan-
çadors. Un d’ells és el sensor que ha 
desenvolupat LEITAT per mesurar i 
quantificar la concentració superfi-

cial de microplàstics. És un analitzador 
totalment automatitzat, que produeix 
dades a temps real, podent així quan-
tificar fins a un 70% de microplàstics 
comuns, inclòs el polietilè, el polipro-
pilè i la poliamida, de mides inferiors 
a 500μm, que les tecnologies existents 
fins al moment no podien detectar.

La importància dels resultats del pro-
jecte rau en la informació fiable, d’al-
ta qualitat i d’alta resolució obtinguda 
sobre la qualitat de l’aigua, essencial 
per al control de l’aigua i per millorar 
la qualitat dels recursos hídrics. El co-
neixement del medi marí és essencial: 
d’una banda, les activitats estan total-
ment relacionades amb el coneixement 
de les propietats físiques, químiques, 
ambientals i biològiques de l’aigua 
(això és més evident en activitats com 
la pesca, l’aqüicultura, la biotecnologia 
marina i les energies renovables)  i, 
d’altra banda, perquè el coneixement 
és una eina necessària per predir els 
riscos i els desequilibris ambientals.

La implementació de tots els sistemes 
integrats de control desenvolupats en 
el projecte beneficiarà, no només als 
proveïdors de serveis, sinó que tam-
bé aportarà beneficis socials, generarà 
un gran efecte macroeconòmic i pro-
mourà la creació de noves oportuni-
tats de treball relacionades amb els 
resultats del projecte. 



Daniel Roig, president del PDeCAT a Igualada, i Marc Castells.

Dimarts, Torra, Puigdemont i Mas 
presentaran Castells com alcaldable
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l proper dimarts 12 a 
les 8 del vespre, l’Ate-
neu Igualadí serà l’es-

cenari de la presentació de 
Marc Castells com a candidat 
a la reelecció a l’alcaldia en les 
properes eleccions municipals 
del 26 de maig. Hi participa-
ran el president de la Genera-
litat, Quim Torra, el president 
Artur Mas i, des de l’exili a 
Bèlgica, el president Carles 
Puigdemont. 

Acte inèdit al país
Serà la primera ocasió que fins 
a tres presidents de l’executiu 
català participin en una pre-
sentació d’un candidat a les 
municipals. Bona prova, sense 
dubte, de l’aposta del PDeCAT 
-i la seva denominació elec-
toral Junts x Igualada- per la 
capital de l’Anoia, on gover-
na amb majoria absoluta i on 
l’alcalde és el president de la 
Diputació de Barcelona, un 
organisme del que el partit de 
Puigdemont no vol perdre el 

REDACCIÓ / LA VEU 

E n motiu del dia 8 de 
març, Dia Internaci-
onal de les dones, la 

Secretaria de la Dona de la 
Federació Comarcal d’ERC 
Anoia organitza un acte obert 
a la ciutadania, demà dissabte 
9 de març a la sala de socis de 
l’Ateneu, a les 7 de la tarda.
En aquest acte, que porta per 
nom “El poder del feminisme”, 
es conversarà amb la diputada 
republicana al Parlament de 

control, i que ara governa en 
companyia d’ERC.
Marc Castells explicava aques-
ta setmana que “volem que 
l’acte sigui especial, que sigui 
generador d’il.lusió i entusi-
asme, el que marca el projecte 
polític que hem fet per aquesta 
ciutat. Quan els hi vaig dema-
nar si volien ser presents en 
aquest acte a l’Ateneu, tots tres 
van mostrar la seva satisfac-
ció. Creuen que és un model i 
referent de ciutat a seguir”. 

Projecte de futur
En l’acte de dimarts es farà un 
repàs a la feina feta durant els 
quatre darrers anys a Igualada, 
així com un esbòs del progra-
ma electoral amb que Junts x 
Igualada es presentarà a les 
eleccions. “Hem fet una feina 
molt gran i volem mostrar-la a 
tots els igualadins, i també ex-
plicar el què volem fer. Igua-
lada ha de ser una líder de les 
ciutats mitjanes del país, un 
territori d’oportunitats”. 

Catalunya, Najat Driouech, 
sobre el paper de les dones en 
la nostra societat; Driouech 
estarà acompanyada per altres 
dones com Montse Argelich, 
Cristina Domènech i Iolanda 
Gandia, entre d’altres.
Des de la formació republica-
na, a més, també se sumen a 
la Vaga Feminista d’avui 8 de 
març, i criden a la participa-
ció i mobilització a favor dels 
drets de les dones,  per conti-
nuar contribuint a una socie-
tat més justa i igualitària. 

Xerrada amb la diputada 
Najat Driouech (ERC) 
en el Dia de la Dona
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Primer premi, per a l’Estudi Dell’Arte i Esbart de l’Ateneu.

La comparsa de l’Estudi Dell’Arte i l’Esbart de l’Ateneu, 
primer premi de la rua del Carnaval
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Estudi de Dansa i Ex-
pressió Dell’Arte i l’Es-
bart Dansaire de l’Ate-

neu Igualadí, amb la comparsa 
“Divinas de la muerte”, han 
estat mereixedores del premi 
del jurat a la millor comparsa 
de la Rua de Carnaval d’Igua-
lada 2019. El segon premi ha 
estat per l’Associació Cultural 
Camp del Rei de Vilanova del 
Camí, amb la comparsa Fins 
al Congo i el tercer premi per 
El regne dels set mars. A ban-
da d’aquests guardons, també 
s’han concedit cinc premis de 
500 euros i deu de 200 euros.
Més de 2.150 persones han 
participat en aquesta rua, co-
ordinada des del departament 
de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament i que, novament, 
ha tingut les escoles de la ciu-
tat i les entitats com a princi-
pals protagonistes. Hi han pres 

part 18 comparses d’Igualada, 
Capellades, Vilanova del Camí 
i Santa Margarida de Montbui 
i, durant aproximadament tres 
hores, les carrosses i les seves 
comitives han seguit un recor-
regut que les ha portat des de 
la Plaça de la Masuca fins la 
Plaça Cal Font.
La rua ha estat liderada per la 
Xaranga Ho Peta i, en aquesta 
ocasió, la Reina Carnestoltes 
i tot el seu seguici han anat 
a càrrec de la Coral Gatzara, 
que celebra el seu 50è aniver-
sari. La mateixa entitat ha es-
tat l’encarregada d’elaborar el 
pregó que ha llegit la reina a 
l’arribada a Cal Font.
Diumenge es va cloure el Car-
naval a Igualada amb el Mini-
ball a la Plaça de l’Ajuntament. 
Novament amb la col·labora-
ció de La Xarxa d’Igualada, 
el públic familiar va poder 
gaudir de l’espectacle del grup 
d’animació Can Cantem.

Segon premi, per a l’Associació Cultural Camp del Rei de Vilanova. Tercer premi, per a la comparsa “El regne dels Set Mars”.



El certamen s’ha 
dedicat en aquesta 
ocasió, sobretot, a 

enfocar el repte de la 
digitalització de les 

empreses

La fira professional tèxtil BSTIM ha registrat un 20% més 
d’expositors i un miler llarg de visitants
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l recinte l’Escorxador 
d’Igualada ha acollit 
dimecres i dijous la fira 

tèxtil BSTIM (Best Solutions in 
Textile Manufacturing), l’única 
fira de producció tèxtil de l’Es-
tat espanyol. BSTIM arribava 
a la seva quarta edició amb 
la mirada posada al principal 
repte que té plantejat el sector: 
la transformació digital.
Entre la seixantena d’expositors 
que ocupaven els 1.800 m2. 
d’exposició hi havia empreses 
fabricants de gènere de punt i 
tallers de confecció de Catalu-
nya i d’arreu de l’Estat, empre-
ses que ofereixen tot tipus de 
solucions per a la producció 
tèxtil i també expositors espe-
cialitzats en la digitalització 
-la temàtica central d’aquesta 
quarta edició de BSTIM-, com 
ara Epson, que exhibia maqui-
nària per a la impressió digital 
del tèxtil, Zer Collection, una 
marca de moda que fabrica les 
seves peces en impressores 3D 
o bé Trilogi, l’empresa iguala-
dina d’eCommerce especialit-
zada en la venda online.
També hi eren diverses empre-
ses de software informàtic per 
a la gestió de processos. L’ob-
jectiu de la fira és enfortir la 
producció de proximitat i, es-
pecialment, sensibilitzar el sec-
tor de la importància d’afron-
tar la transformació digital, un 
procés en el qual ja estan im-
merses moltes de les empreses 
del sector.

Visitants d’arreu d’Europa 
i també Amèrica
Pel que fa als visitants inscrits a 

la fira eren principalment com-
pradors de marques internaci-
onals, grans distribuïdors i dis-
senyadors interessats en trobar 
nous proveïdors, i n’hi havia de 
provinents de  països com ara 
Anglaterra, França, Bèlgica i 
Mèxic. L’organització de la Fira 
–Fira d’Igualada i l’Agrupació 
Tèxtil FAGEPI amb el suport 
de l’Ajuntament d’Igualada- 
esperen superar, quan s’acabi 
el recompte oficial, la xifra de 
1.400 visitants que van tenir les 
tres anteriors edicions de BS-
TIM.

Igualada continua essent un 
referent en el gènere de punt
En l’acte inaugural  va interve-
nir el president de Fira d’Igua-
lada, Joan Domènech, que ha 
destacat que la xifra d’exposi-
tors ha crescut un 20% respec-
te les tres edicions anteriors, 
fet que demostra que va ser un 
encert establir la periodicitat 
biennal de la Fira. Domènech 
remarcava que “Igualada és la 
ciutat ideal per acollir una fira 
de producció de proximitat 
perquè és una ciutat de refe-
rència en la producció de gè-
nere de punt”.
El president de FAGEPI, Josep 
Ignasi Reixach, assegurava que 
“en les seves quatre edicions, la 
fira BSTIM ha ajudat a recon-
nectar les diferents baules de la 

cadena de valor de la produc-
ció tèxtil”. Reixach posava en 
valor la riquesa i llocs de treball 
que genera el sector tèxtil-con-
fecció i remarcava l’aposta de 
FAGEPI per la fira, ja que “l’es-
tructura industrial del sector 
està formada per pimes que 
necessiten aparadors com BS-

TIM per donar-se a conèixer”.
Per l’alcalde Marc Castells “BS-
TIM és una prova de la capaci-
tat que hem tingut de treballar 
plegats des del territori per un 
objectiu comú” i recordava que 
“fa uns anys tothom donava 
el tèxtil per perdut i avui no 
només comprovem que ha su-

perat la crisi sinó que ja estem 
parlant de reptes de futur com 
la digitalització”.
La fira tèxtil BSTIM (Best So-
lutions in Textile Manufactu-
ring) té periodicitat biennal, i 
té com a objectiu estimular la 
fabricació tèxtil de proximitat i 
enfortir la indústria local. 

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

pinturascledera@gmail.com
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Diumenge arriba la 
Calçotada Popular 
d’Igualada,
 a l’Estació Vella

Igualada dedica una escultura al músic Jordi 
Savall, que ja es pot veure al carrer del Born

El Casal Popular d’Igualada, 
el Foment, organitza una nova 
edició de la Calçotada Popular 
d’Igualada, enguany la 24ena, 
aquest proper diumenge 10 de 
març a l’Estació Vella. Enguany 
s’aprofitarà com un gran acte 
per reivindicar la República i 
denunciar la farsa de judici i els 
atacs a les llibertats, a polítics, 
entitats i al moviment inde-
pendentista.
Com ja va sent habitual, pro-
posen una diada repleta d’acti-
vitats per a tots els públics. La 
jornada començarà a les 12 del 
migdia amb tallers infantils, 
un espectacle infantil, bitlles 
catalanes i vermut popular. A 
partir de les 2 del migdia serà 
el moment de la calçotada prò-
piament dita, amb els calçots 
i la salsa salvitxada de primer, 
la botifarra i els cigronets de 
l’Alta Anoia de segon, amb una 
taronja valenciana per postres, 
amb aigua, pa i vi de la Llacuna 
inclòs, a més del tradicionals 
pitet i got de record de cada 
edició.
Els parlaments d’enguany ani-
ran a càrrec de familiars dels 
joves d’Altsasu, l’associació La 
Falka Feminista, l’associació 
Per la Conca, i la igualadina 
Marina Llansana, vicepresi-
denta d’Òmnium Cultural. Els 
parlaments s’alternaran durant 
l’hora del vermut i també a la 
sobretaula, acabant aquests 
amb cançons populars inter-
pretades per la Coral Juvenil 
Xalest d’Igualada. Per acabar, 
hi haurà el concert dels 2 Par-
dalets (Carles Belda i Marc 
Serrats) i la jornada la clourà la 
música festiva del PD Himnes. 
El preu del tiquet serà de 18€ 
anticipadament i de 20€ si es 
compra el mateix dia. Es po-
den adquirir al Casal Popular 
d’Igualada, el Foment; el Bar 
Les Cotxeres i L’Ou com balla. 
El preu del tiquet per els me-
nors 10 anys és de 5€ i que hi 
ha opció vegetariana. Qualse-
vol d’aquestes dues coses s’han 
de comunicar quan es comprin 
els tiquets. Per a les persones 
de fora de la ciutat es pot fer la 
reserva a info@casalpopulari-
gualada.cat.
La Calçotada és organitzada 
pel Casal Popular d’Igualada, el 
Foment, i hi col·laboren l’Ajun-
tament d’Igualada, Òmnium 
Anoia, CDR Igualada-Con-
ca d’Òdena, la Coral Juvenil 
Xalest, La Cultural, La Veu de 
l’Anoia, l’Enllaç dels Anoiencs, 
Infoanoia.cat i Anoiadiari.cat.

REDACCIÓ / LA VEU 

D es d’aquesta setmana, 
Igualada llueix una 
escultura dedicada a 

destacar la important trajec-
tòria del músic Jordi Savall, 
nascut a la ciutat l’any 1.941. 
Dimecres al vespre es va dur a 
terme l’acte de reconeixement 
i l’estrena de la figura, comp-
tant amb la participació de 
l’homenatjat, de la directora 
de l’Escola Conservatori Mu-
nicipal de Música d’Igualada 
(ECMMI), Maria Queralt 
Martí, i l’autora de l’escultura, 
Teresa Riba. Hi van ser pre-
sents també les autoritats mu-
nicipals i un nombrós públic. 
En acabar, Savall va oferir un 
petit recital a l’església del Ro-
ser.
Amb aquesta escultura, que 
ja es pot apreciar al carrer del 
Born, a tocar de la Basílica 
de Santa Maria, el departa-
ment de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament d’Igualada 
ha volgut fer palès el reconei-
xement de tota la ciutat a un 
dels seus prohoms més uni-
versals i que, alhora, pugui 

REDACCIÓ / LA VEU 

A quest cap de setmana 
han estat convidats a 
Igualada, alguns fa-

miliars dels joves d’Altsasu, 
detinguts i acusats d’un delicte 
de terrorisme per una baralla 
de bar amb dos guàrdies civils, 
a la població navarresa d’Alt-
sasu el 2016. 
Els familiars convidats faran 
un dels parlaments que tin-
dran lloc durant la 24 Cal-
çotada Popular d’Igualada el 

servir de testimoniatge futur 
de la seva figura i obra.
Es tracta d’una escultura de 
mida natural, elaborada en 
bronze, que pesa 250 quilos 
i que va requerir d’un pro-
cés creatiu que es va allargar 
pràcticament vuit mesos. 
Mostra el mestre Savall, to-
cant la seva inseparable vio-
la de gamba i assegut en un 

banc. Això permet que qual-
sevol pugui asseure’s al seu 
costat i apreciar els seus de-
talls.
Especialitzat en la viola de 
gamba, la direcció d’orques-
tra i la recerca musicològica 
de música antiga, Savall tam-
bé ha conreat en menor grau 
el camp de la composició. El 
1970 va començar una reeixi-

da carrera com a intèrpret de 
viola de gamba, instrument 
del que és considerat per la 
crítica un dels més grans in-
tèrprets.
La igualadina Teresa Riba és 
autora d’altres escultures molt 
simbòliques com La Nena i El 
Nen de la Rambla, o els guar-
dons que es lliuren als Premis 
Ciutat d’Igualada.

Familiars dels joves d’Altsasu, 
aquest cap de setmana a Igualada

diumenge 10 a l’Estació Vella, 
però previament, el dissabte 9 
a les 19:30h al Casal Popular 
d’Igualada el Foment, tindrà 
lloc el col·loqui ‘El cas d’Alt-
sasu’, amb la presència de Ja-
vier Abad, pare d’Iñaki Abad 
(condemnat a 10 anys de pre-
só, on ja fa 9 mesos que hi és), 
Antxon Ramírez de Alda, pare 
d’Adur Ramírez de Alda (con-
demnat a 12 anys de presó i ja 
fa 2 anys i 4 mesos que hi és) i 
Polentzi Goikoetxea, membre 
de la Plataforma Altsasuakoak 

Aske. 
L’acte organitzat pel Casal Po-
pular d’Igualada el Foment i 

Òmninum Anoia, serà pre-
sentat per la periodista iguala-
dina Laia Vicens.

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb motiu del 8 de 
març, Dia Interna-
cional de la Dona, 

des d’Anoia Jove es vol posar 
el granet de sorra per a visi-
bilitzar els drets de les dones. 
Per fer-ho, s’ha potenciat una 
campanya, basada en una ex-

Campanya d’Anoia Jove en ocasió del 
Dia Internacional de la Dona

posició sobre l’evolució del 
8M, donant a conèixer dades 
on es percep la desigualtat de 
gènere vigent al territori ca-
talà i en la que també es posa 
en relleu la importància a les 
figures femenines més relle-
vants del passat 2018. Acom-
panyant l’exposició, es pot 
trobar un photocall on a part 

de fer-se una foto i etiquetar 
les diferents xarxes socials, es 
pot aportar la reflexió de cada 
u sobre el paper per promou-
re els drets de la dona dins la 
societat.
Els photocalls es poden tro-
bar al llarg de tota la setma-
na, o el mateix divendres 8 de 
març a l’Oficina Jove i als dife-

rents municipis amb el servei 
TDIC Jove: Calaf, Capellades, 
Carme, Castellolí, Copons, 
El Bruc, Els Hostalets de Pi-
erola, La Llacuna, La Torre 
de Claramunt, Sant Martí de 
Tous, Sant Martí Sesgueioles, 
Vallbona d’Anoia i Vilanova 
del Camí. 
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S’hi instal·larà 
mobiliari urbà, nova 

vegetació,  il·luminació, 
i es milloraran els 
accessos, amb una 

inversió de 90.000 euros

Recta final de les obres per convertir 
el Fort de Sant Magí en visitable

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Plataforma Feminista 
de l’Anoia se sumarà a 
la vaga a costat de la res-

ta de col·lectius feministes que 
sota el nom de 8MAnoia han 
organitzat la jornada d’accions. 
El 8M arrencarà amb piquets 
informatius per acostar els 
motius d’aquesta vaga a les tre-
balladores, seguit d’un taller de 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament executa 
actualment la segona i 
definitiva fase de res-

tauració de l’antic Fort de Sant 
Magí, situat entre el carrer de 
Carme Verdaguer i el carrer de 
la Salut, al barri del Poble Sec, 
compartint espai amb una tor-
re octogonal de totxo, que es 
va aixecar posteriorment. Des-
prés que en la primera fase es 
va restaurar pròpiament l’edi-
fici històric, ara els treballs se 
centren en la recuperació del 
seu entorn, amb la voluntat de 
fer-lo visitable i obrir-lo a la 
ciutadania.
Les tasques que ara s’executen, 
que suposen una inversió d’uns 
90.000 euros inclouen l’ender-
roc dels antics magatzems de la 
companyia d’aigües i l’aixeca-
ment dels camins pavimentats 
existents. També s’enretiraran 
els nombrosos còdols que hi ha 
al terreny, per posteriorment 
reutilitzar-los en un nou pou 
de drenatge a l’edifici del fortí. 
S’hi establiran nous camins, en 
aquest cas de sauló, i es planta-
rà nova vegetació de diferents 
varietats, dotada del corres-

REDACCIÓ / LA VEU 

E l nou Curs d’Inicia-
ció al Manteniment 
Industrial s’emmarca 

dins el projecte ReinMET, 
un programa gestionat per 
la Mancomunitat Intermu-
nicipal de la Conca d’Òdena 
(MICOD) i cofinançat per la 
Diputació de Barcelona, que 
té com a missió la recuperació 
de la capacitat professional i 
la capacitat productiva per re-
colzar la reindustrialització en 
el sector del metall. S’adreça a 
persones que estan en recerca 
de feina i es focalitza en el sec-
tor del metall, un sector que té 
molta mancança de personal i 
que ofereix bones condicions 
laborals. El programa Rein-
MET permet capacitar a futu-
res persones treballadores per 
poder dedicar-se al sector del 
metall, un dels principals sec-
tors industrials de la comar-
ca de l’Anoia, amb un volum 
molt important d’empreses, 
treballadors, i facturació.
Amb aquest objectiu, s’ha re-
alitzat una important tasca de 
diagnosi del sector a la comar-
ca amb l’elaboració de l’infor-
me Detecció de Necessitats 
Formatives en el sector Metall 
de l’Anoia, a partir del qual 
s’han pogut dissenyar accions 
formatives adequades a les ne-
cessitats del territori i del seu 
teixit empresarial.
Vist l’èxit de la primera de les 
accions formatives impulsa-
des des del programa Rein-
MET, com el curs de Solda-
dura, des de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena s’aposta 
per una segona acció formati-
va d’Iniciació al Manteniment 
Industrial, orientada a oferir 
un perfil més polivalent de 
treballador a les empreses.
Es tracta d’una acció formati-
va d’una durada de 230 hores, 

ponent sistema de reg. També 
s’hi ubicarà nou mobiliari urbà 
–bancs, papereres i baranes–, 
s’hi instal·larà nova il·lumina-
ció, s’adequaran els murs peri-
metrals del jardí i s’arranjaran 
convenientment els accessos 
des de l’exterior.
La finalització d’aquests tre-
balls es preveu per al mes de 
maig. La voluntat del govern 
municipal és que, per a garan-
tir-ne una òptima conservació, 
aquest nou espai s’obri no-
més en moments puntuals 
per acollir actes culturals o 
iniciatives veïnals i, progres-
sivament, s’avaluarà la possi-
bilitat d’ampliar els seus ho-
raris d’obertura.

Una edificació històrica
El Fort de Sant Magí és una 
construcció defensiva aixecada 
l’any 1837, durant la prime-

ra Guerra Carlina, al mateix 
punt del Pla de Sant Magí que 
anteriorment havia ocupat 
una capella dedicada a aquest 
sant. Es va construir fent ser-
vir precisament les pedres de 
l’antiga capella i pràcticament 
al mateix temps que la torre ai-
xecada a la Muntanya del Pi de 
Santa Margarida de Montbui. 
Consta d’una planta quadran-
gular amb dos pisos i disposa 
d’espitlleres de totxo i pedra 
que permetien disparar des del 
seu interior.
L’any passat, amb una inversió 
de 50.000 euros i el suport de la 
Diputació de Barcelona, l’Ajun-
tament ja va consolidar l’edifi-
ci, retornant-lo al seu aspecte 
original, eliminant tots els ele-
ments que s’hi havien afegit en 
èpoques posteriors. A l’interior 
s’hi han instal·lat escales i unes 
passarel·les metàl·liques al pri-
mer pis, que permeten el visi-
tant recórrer-lo íntegrament 
i gaudir de les vistes privilegi-
ades sobre la meitat Sud de la 
ciutat i la Conca d’Òdena. A la 
planta baixa es preveu afegir-hi 
també plafons explicatius i 
imatges històriques per recor-
dar el seu origen.

més un període de pràctiques 
a l’empresa que pot oscil·lar 
entre 75h i 150h. És un curs 
molt intensiu, ja que la for-
mació teoricopràctica té una 
durada de 2 mesos, pràctiques 
a part, del 29 d’abril al 28 de 
juny de 2019. Es realitzarà en 
horari de tardes a les instal·la-
cions d’Ig-nova així com a les 
de l’Institut Milà i Fontanals.
L’objectiu de la formació és 
dotar d’una base de coneixe-
ments a futur/es treballadors 
del metall amb un primer 
bloc formatiu de caràcter més 
genèric, en què s’aprendrà a 
interpretar plànols, tipus de 
material, metrologia i aspec-
tes bàsics de mecànica, jun-
tament amb un segon bloc 
formatiu específic en què es 
focalitzarà en la pneumàtica 
i la hidràulica així com en la 
mecanització de peces (torn 
i fresa). Finalment, l’alum-
nat podrà obtenir el carnet 
de carretó.
La formació està totalment 
subvencionada i, a més, es 
pot gaudir d’una beca econò-
mica en finalitzar el període 
de formació sempre i quan 
s’hagi superat amb èxit el 
curs. Cal ser major de 18 anys 
i tenir, almenys, ESO/Gradu-
at Escolar. La data límit per 
inscriure’s és l’1 d’abril del 
2019. Per inscripcions i més 
informació es pot contactar 
amb la MICOD a l’Av. Mestre 
Muntaner 86 d’Igualada o al 
telèfon 93 805 04 09.

Obertes les inscripcions 
per a un nou curs de 
Manteniment Industrial

El projecte, desenvolu-
pat per la MICOD amb 

la col·laboració de la 
UEA, formarà 15 per-
sones per formar-les i 

inserir-les a les empre-
ses del sector del metall

La Plataforma Feminista de l’Anoia se 
suma a la vaga d’avui 8 de març

pancartes a les 11h a la plaça de 
l’Ajuntament d’Igualada, per 
començar a escalfar la manifes-
tació de la tarda. Cap a les 14h 
es farà un dinar ple de sorori-
tat, com l’any passat, i la jor-
nada culminarà a les 19h amb 
la manifestació pels carrers de 
la ciutat, amb sortida des de la 
plaça de la Masuca. 
Demà, 9 de març, amb la com-
plicitat de l’escultora Teresa 

Riba, la Plataforma ha organit-
zat una performance titulada 
“Mirall”. Una acció que con-
vidarà als vianants a reflexio-
nar entorn una escultura que 
de ben segur no deixarà indi-
ferent a qui s’acosti a la Plaça 
Pius XII, entre les 12 i les 14h 
de la tarda. L’activitat compta 
també amb la col·laboració de 
Montse Basart i Nuri Grau de 
l’Escola Pia.



Demà, 45a edició de la Botiga 
al Carrer d’Igualada Comerç
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REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra, 
juntament amb agents 
de la Policia Local 

d’Igualada, van detenir dime-
cres dos homes, de 27 i 31 anys, 
de nacionalitat espanyola i veïns 
d’Igualada, com a presumptes 
autors d’un robatori amb força.
Pels volts de la una de la nit, 
els mossos van rebre l’avís que 
dos individus estaven robant en 
un restaurant d’Igualada. Pocs 
minuts després els Mossos i la 
Policia Local van arribar al lloc 
i van localitzar dues persones 
davant la porta de l’establiment. 
Portaven eines susceptibles de 
ser utilitzades per cometre ro-
batoris. A més, una d’elles por-
tava un ordinador portàtil ama-
gat a la jaqueta.
Els agents van observar que la 
porta estava forçada i quan va 
arribar el propietari va infor-
mar que trobava a faltar era un 
ordinador portàtil. Davant d’ai-
xò, els dos homes van quedar 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Passeig Verdaguer 
tornarà a acollir nova-
ment la 45ª edició de la 

Botiga al Carrer demà dissab-
te, dia 9 de març.
Amb aquesta activitat es mar-
carà simbòlicament el tanca-
ment de les rebaixes de l’actual 
temporada,  l’edició d’hivern.
Com ja és habitual en les úl-
times quatre edicions, les pa-
rades se centraran en un únic 
lloc de concentració de boti-
gues amb carpes. Serà al Pas-
seig Verdaguer, des de l’Esta-
ció Vella i fins al c/Sant Josep, 
formant d’aquesta manera un 
eix comercial per excel·lencia. 
Són ja més de vint-i-dos anys 
d’una de les campanyes co-
mercials amb més èxit a Cata-
lunya Central.
Aquesta nova zona comercial 
tindrà d’activitats i animació, 
facilitant d’aquesta manera 
a milers de visitants d’arreu 
una agradable visita i compres 
tranquil·les.
A part de comerços que s’ubi-

caran al Passeig Verdaguer, 
també hi hauran les botigues 
que, per la seva logística, no 
es podran desplaçar, i s’instal-
laran davant dels seus establi-
ments comercials.
La Botiga al Carrer és l’opor-
tunitat única de comprar els 
productes de temporada vi-
gent i de primer nivell, amb 
els preus competitius de sem-

pre. També és una oportuni-
tat pels comerciants que vo-
len treure els seus estocs de la 
temporada d’hivern, i tancar el 
període recomanat de rebaixes.
Aquesta iniciativa és una de 
les campanyes més populars 
que organitza Igualada Co-
merç i també és una de les 
primeres que es va fer a Ca-
talunya.

detinguts. 
D’altra banda,  els Mossos van 
detenir el dia 5 de març quatre 
homes, d’entre 31 i 45 anys, de 
nacionalitat hondurenya, do-
minicana i espanyola, veïns de 
Manresa i d’Igualada, com a au-
tors d’un delicte contra la salut 
pública i d’un delicte de defrau-
dació de fluid elèctric. A finals 
de gener els mossos van tenir 
coneixement que hi podia ha-
ver una plantació de marihuana 
en un domicili del carrer de la 
Verge de Fuensanta a Igualada.
El 5 de març, mentre els mos-
sos vigilaven la casa, van sortir 
tres persones de l’interior, les 
quals van interceptar. A l’inte-
rior de la casa hi van localitzar 
una plantació de 449 plantes 
de marihuana i una complexa 
instal·lació amb focus de llum, 
extractors i filtres d’aire.
Tots els detinguts va quedar en 
llibertat després de declarar a 
comissaria amb l’obligatorietat 
de presentar-se davant del jutge 
quan aquest el requereixi. 

Detinguts per robar en 
un restaurant i altres 
per cultivar marihuana

MEDI 
NATURAL

EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA

REFRIGERACIÓ I CLIMATITZACIÓ

ÉS HORA DE SER AMICS DE...

Igualada    93 804 5099    admin@friotex.com             Vic    93 889 0026     zonasol@zonasol.cat
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Faran una intervenció 
en directe sobre una 

paret exterior de cadas-
cun dels centres

en una iniciativa inno-
vadora de les AMPAs 

dels centres

Dues simulacions provisionals, la de l’escola G. Castellà (de Mireia Sala) i l’escola G. Fossas (de Nil Morist)

Nou artistes igualadins crearan murals sobre els valors 
socials a l’exterior de les escoles públiques de la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU 

L es AMPAs de les llars 
d’infants, escoles i ins-
tituts públics d’Iguala-

da ja ho tenen tot a punt per a 
les jornades de portes obertes 
que tindran lloc durant aquest 
mes de març, que començaran 
demà dissabte, dia 9, a l’escola 
Dolors Martí i la llar d’infants 
la Rosella, i finalitzaran el 
dissabte 23 de març a l’escola 
Garcia Fossas, la llar d’infants 
la Lluna i l’Institut Pere Vives 
Vich. 
Per incentivar el conjunt de les 
famílies a visitar els centres, un 
total de nou artistes i muralis-
tes d’Igualada realitzaran una 
intervenció sobre una paret 
exterior de cadascun dels cen-
tres inspirada en alguns dels 
valors intrínsecs de l’educació 
pública: alegria, amistat, com-
promís, diversitat, descoberta, 
igualtat, imaginació, inclusió i 
respecte.
L’acció està ideada i organitza-
da per les AMPAs i Salpicón, 
el col·lectiu d’art i disseny 
format per Mireia Sala i Pa-
tricia Picón. Cadascuna de les 
AMPAs, conjuntament amb 
les direccions dels respectius 
centres, han seleccionat els 
valors a ressaltar, i ara els ar-

tistes seran els encarregats de 
posar-hi forma i color, de ma-
nera totalment desinteressada. 
Elisabet Serra, Georgina Fran-
quesa, Dara Borrega, Albert 
Vendrell, Nil Morist, Jaume 
Enrich, Xavier Mula, Patricia 
Picón i Mireia Sala realitzaran 
una proposta mural basada en 
el seu propi estil gràfic i que 
comptarà amb el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada. 
Vistos en el seu conjunt, els 
nou murals donaran una 
imatge precisa de l’educació 
pública a Igualada, evidenci-
ant encara més la densa xarxa 
de complicitats que centres i 
famílies estableixen entre ells. 
La constatació que l’educa-
ció pública dels 0 als 16 anys 
està unida, compartint valors i 
missió, i que tot plegat redun-
da en una educació de primera 
qualitat per als infants i joves.
Mitjançant aquesta acció col-
laborativa i totalment inno- vadora en el conjunt de Cata-

lunya-, les AMPAs conviden 
el conjunt de la ciutadania 
a apropar-se als nou centres 
participants tant per veure els 
i les artistes en acció com per 
descobrir els centres, un patri-
moni que és propietat del con-
junt dels igualadins. 
Les AMPAs promotores de 
la iniciativa consideren que 
“l’educació pública és un pun-
tal que interpel·la la societat 
molt més enllà de les respecti-
ves comunitats educatives, en 

Dia i hora Centre Autor
9 març, d’11 a 13h  Escola Dolors Martí  Georgina Franquesa
9 març, d’11 a 13h  Llar d’infants La Rosella  Elisabet Serra
11 de març 17.30h-19.30h  Institut Badia i Margarit  Mireia Sala
13 de març, de 15 a 19h  Escola Gabriel Castellà  Mireia Sala
16 de març, d’11 a 13h  Institut Badia i Margarit  Mireia Sala
16 de març, d’11 a 13h  Escola Ramon Castelltort  Dara Borrega
20 de març 17.30h-19.30h  Escola Emili Vallès  Patricia Picón
20 de març 17.30h-19.30h  Llar d’infants L’Espígol  Albert Vendrell
23 de març, d’11 a 13h  Escola García Fossas  Nil Morist
23 de març, d’11 a 13h  Llar d’infants La Lluna  Jaume Enrich
23 de març, d’11 a 13h  Institut Pere Vives Vich  Xavier Mula

tant que és un bé comú per a 
tota la comunitat. Per tant, el 
conjunt de la ciutadania s’hi 
ha de sentir interpel·lat, i així 
mateix ho consideren els artis-
tes implicats”.

Primera acció coordinada de 
les Escoles Públiques
Aquesta serà la primera acció 
en què llars d’infants, escoles i 
instituts públics d’Igualada es 
coordinen per demostrar la vi-
talitat de la xarxa pública. Fins 
ara, les cinc escoles de la ciutat 

(Dolors Martí, Emili Vallès, 
Gabriel Castellà, García Fos-
sas i Ramon Castelltort) esta-
ven agrupades a l’entorn de la 
coordinadora Escola Pública 
d’Igualada (EPI). Ara, aquest 
projecte s’està ampliant tant a 
les tres escoles bressol (L’Es-
pígol, La Lluna i La Rosella) 
com als instituts Pere Vives 
Vich i Badia i Margarit. Fins i 
tot, no es descarta que el pro-
jecte s’acabi estenent a d’altres 
centres públics de la Conca 
d’Òdena.



Stop, tu pots: propostes per pensar 
i combatre l’assetjament escolar
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E l departament d’En-
senyament de l’Ajun-
tament d’Igualada i la 

Biblioteca Central se sumen, 
novament aquest any 2019, 
al projecte MARTA –Mirem, 
Analitzem, Respectem, Tre-
ballem, Aprenem–, que van 
posar en marxa l’any 2016 el 
dissenyador igualadí Pep Valls 
i la seva filla Marta, per lluitar 
contra l’assetjament a les esco-
les. D’aquesta manera, sota el 
lema “Stop, tu pots”, la capital 
de l’Anoia torna a acollir di-
ferents propostes adreçades 
a la comunitat educativa, als 
pares i mares, i també al pú-
blic en general, amb l’objectiu 
de convidar-los a reflexionar i 
sensibilitzar sobre aquesta te-
màtica.
Les activitats, que en bona 
part es duran a terme a la bi-
blioteca, seran un cinefòrum, 
un club de lectura obert i tres 
xerrades. L’agenda l’obrirà el 
divendres, dia 15 de març a les 
18h, Eva Sabaté moderant un 
club de lectura obert a tothom 
en què es llegirà i es comenta-
rà en veu alta l’àlbum il·lustrat 
Juul, de Gregie de Maeyer, ba-
sat en una història real i que 
mostra com la lectura i el de-
bat poden servir també per 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l jove igualadí, Adrià 
Torras, ha estat el gua-
nyador del concurs 

d’obsequi institucional del sin-
dicat CCOO. En el seu dia, va 
convocar a estudiants, grups, 
artistes, aficionats al disseny i 
a les arts plàstiques a elaborar 
una proposta de “obsequi ins-
titucional” amb el què CCOO 
obsequiarà a aquelles perso-
nes afiliades de reconeguda 
trajectòria sindical, a perso-
nalitats destacades, a instituci-
ons, a entitats i moviments so-
cials en actes i esdeveniments 
propis.
Van accedir a la fase final 3 de 
les més de 20 obres presen-
tades i la guanyadora és un 
disseny inèdit d’en Adrià Tor-
ras, estudiant de batxillerat de 
l’IES Mercader. Es tracta d’una 

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament, el Consell 
Comarcal, el Consell 
de la Gent Gran i el 

Centre de Recursos Pedagò-
gics de l’Anoia, ha engegat la 
iniciativa intergeneracional 
Aules amb tracte, amb l’objec-
tiu d’estimular entre els infants 
valors i actituds de bon tracte 
cap a les persones grans. 
Aquells centres educatius de 
Primària o entitats de lleu-
re que s’hi adhereixin rebran 
una “maleta pedagògica” que 
conté tres fitxes d’activitats, un 
llibre de contes adreçats a di-
ferents franges d’edat i també 
un adhesiu que identifica com 
a “aules amb tracte” aquelles 
on es treballi aquesta inici-
ativa. Les activitats propo-
sades dins d’aquesta maleta 
les poden desenvolupar l’es-
cola o el recurs de lleure pel 
seu compte o bé fer-ho de la 
mà de persones integrants 

tractar aquesta problemàtica.
El dimarts, 26 de març a les 
18h, es farà la xerrada “El rol 
de les famílies en l’assetja-
ment, què hi podem fer des de 
casa?”, a càrrec de Jordi Colell, 
mestre, psicòleg i màster en 
psicopatologia infantil. Les 
activitats continuaran dijous, 
28 de març a les 17:30h, amb 
un cinefòrum obert al voltant 
de la projecció de Wonder, 
l’adaptació cinematogràfica 
del reeixit llibre de Raquel J. 
Palacio, una proposta mode-
rada per Elena Castellano. El 
dimarts, 2 d’abril, en aquest 
cas a l’Institut Joan Merca-
der, s’ha organitzat, junta-
ment amb el servei municipal 
d’Igualtat, una segona xerrada 
per abordar l’assetjament per 
raons de gènere titulada Pre-
venir l’assetjament: nous gène-

res i diversitat sexual. I final-
ment el dimecres, 10 d’abril a 
les 18h, la coneguda periodis-
ta i escriptora catalana Lolita 
Bosch, abordarà la temàtica 
“El bullying és cosa de tots”.
A banda, la Biblioteca Cen-
tral ha editat uns punts de 
llibre amb lectures i altres 
documents relacionats amb 
l’assetjament. Hi destaquen 
títols com Per tretze raons 
de Jay Asher, Sense retorn 
de Jordi Sierra i Fabra i Els 
avantatges de ser un margi-
nat d’Stephen Chobsky.

Iniciativa per ajudar els 
nens a un bon tracte a 
la gent gran

del Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia, que hi assistirien 
personalment per a interac-
tuar directament amb els in-
fants. 

Voluntat de tenir continuïtat 
el curs vinent
Després que la proposta ja 
s’hagi començat a treballar en 
algun altre municipi de l’Ano-
ia, Igualada l’adopta aquest 
curs 2018-2019 en el marc de 
la campanya de prevenció de 
maltractaments a les persones 
grans Tracta’m bé i amb la vo-
luntat de donar-li continuïtat 
el curs vinent. 

El jove Adrià Torras, 
guanyador d’un 
concurs de CC.OO.

escultura en petit format amb 
les inicials de CCOO, en dife-
rents mides.
El divendres 22 de febrer 
l’Adrià Torras, acompanyat de 
la seva mare, el seu professor 
de dibuix, Miquel Raja, i la di-
rectora de l’institut Joan Mer-
cader, Lídia Estany, van passar 
per la seu de CCOO a l’Anoia 
on l’Alfonsa Santiesteban com 
a coordinadora de CCOO a 
l’Anoia i l’Alfred Simó, delegat 
d’Educació Pública, li van fer 
lliurament del premi.

L’EMOCIÓ
D’APRENDRE

PORTES OBERTES
17 de març 2019

d’11h. a 13h. 

Educació infantil (0-6 anys)  /  Educació primària (6-12 anys)
Escola Anoia, Educació Secundària (12-16 anys)

www.escolaateneuigualadi.cat  /  Tel.: 93 803 04 06  /  escola@ateneuigualadi.org
Carrer Esquiladors, 13  /  Carrer Sant Pau, 9  /  08700 Igualada
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El 19 de març, 
assemblea de la Unió 
Empresarial de l’Anoia

El jutge Pascual Ortuño serà el 18 de març a 
Igualada per presentar el llibre Justícia sin Jueces

La Unió Empresarial de l’Ano-
ia ha convocat pel proper 19 
de març l’Assemblea General 
Ordinària, a les 18:30 hores. Es 
farà a la sala d’actes de la seu 
(Ctra. de Manresa, 131 d’Igua-
lada). A l’ordre del dia hi figu-
ra la presentació de la Memò-
ria 2018  i projectes previstos 
per aquest any, la presentació 
de l’estat de comptes del 2018 
i pressupost 2019, l’adaptació 
dels estatuts  a la normativa 
vigent, i la comunicació de la 
convocatòria d’eleccions per 
a l’octubre d’aquest any. S’aca-
barà amb un torn obert de pa-
raula.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l jutge Pascual Ortuño, 
Magistrat,  de l’Audi-
ència Provincial de 

Barcelona, i referent a Cata-
lunya i a  Iberoamerica en el 
foment de les Alternatives al 
litigi judicial en la resolució 
de conflictes, presentarà el seu 
últim llibre, Justicia sin jueces, 
el proper dilluns, 18 de març, 
a les 18.00 h, a la Biblioteca 
Central d’Igualada. 
Ortuño és també professor de 
Resolució Alternativa de Con-
flictes a la Universitat Pom-
peu Fabra. Va ser director de 
l’Escola Judicial Espanyola, 
Director General de Dret Pri-
vat del Govern de Catalunya. 
És també professor de màsters 
i postgraus en Mediació a les 
universitats d’Almeria, Bale-
ars, Barcelona, Complutense i 
Carlos III de Madrid. 
El magistrat Ortuño afirma en 
el seu llibre que la confronta-
ció legal i judicial no és una 
bona via per a la resolució de 
conflictes. Expressions com 
“Ens veurem als tribunals” 
o “ho he posat en mans dels 
meus advocats” són expres-
sions tan quotidianes que ja 
no ens sorprenen, acostumats 
com estem a veure als dife-
rents famosos i polítics utilit-
zar-les. Vivim en temps on els 
tribunals ho omplen tot, tant 
que podem parlar d’una judi-
cialització de la societat. 
Quan parlem del conflic-
te dins l’àmbit de la família, 
una demanda judicial equival 
a una declaració de guerra, 
i quan hi ha fills pel mig les 

REDACCIÓ / LA VEU 

L es obres de la zona 
blanca d’aparcament 
gratuït d’Igualada, de-

limitada per la Carretera de 
Manresa i els carrers Pierola 
i Doctor Fleming, a tocar de 
l’església de la Sagrada Famí-
lia, han superat la primera 
fase i aviat iniciaran les darre-
res setmanes de treballs abans 
de la seva obertura. Es tracta 
d’una àrea d’uns 2.800 m2, 
ubicada en un punt estratègic 
per a donar servei tant al Col-
legi Monalco com a l’àrea co-
mercial de la zona Nord de la 
ciutat. El terreny, que ha estat 

Les oficines de gestió 
tributària de la Diputa-
ció implanten el servei 
de cita prèvia

El passat divendres s’ha posat 
en marxa el nou servei de cita 
prèvia a totes les oficines de 
l’Organisme de Gestió Tribu-
tària. La petició de cita prèvia, 
que és obligatòria, s’ha de fer 
a través dels webs municipals 
o des de la pàgina web www.
orgt.cat/cites.
El servei de cita prèvia s’im-
planta al mateix moment que 
és possible realitzar la majoria 
de tràmits des de la Seu elec-
trònica de l’ORGT, a qualse-
vol hora i tots els dies de l’any. 
Aquest canvi té per objectiu 
millorar la qualitat del servei 
cap als ciutadans dels munici-
pis i altres organismes públics 
que han delegat en la Diputa-
ció la gestió i/o recaptació dels 
seus ingressos de dret públic.

Exposició sobre el 
voluntariat al Casal 
del Passeig

El Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, a 
través de la Direcció General 
d’Acció Cívica i Comunitària 
ha organitzat l’exposició “El 
Voluntariat a Catalunya”, com 
a activitat instrumental per tal 
de fer difusió i donar visibili-
tat a la tasca dels voluntaris. Es 
tracta d’una exposició itine-
rant que recull el testimoni de 
persones voluntàries d’arreu 
del país. 
L’exposició estarà ubicada a 
l’espai d’exposicions del Casal 
del Passeig, al Passeig Verda-
guer, 67, des del dilluns 4 i 
fins al 14 de març, en horari 
d’obertura de l’equipament.

primeres víctimes, i les que 
resultaran més damnificades, 
seran ells. 
La nostra no és una cultura de 
la negociació, afirma el jutge 
Ortuño. A més, explica com 
a la pràctica diària dels jutjats 
i tribunals es constata com 
més de la meitat dels proces-
sos s’haurien pogut solucionar 
de forma favorable per a les 
dues parts amb una adequada 
negociació, però que no es va 
intentar per la falsa creença 
de que es podria guanyar un 
judici sense la necessitat de 
negociar res. En les cultures 
anglosaxones, per contra, la 
negociació està fortament ar-
relada, i la demanda judicial és 
l’últim pas, al qual es recorre 
quan tots els altres han fra-
cassat. En la mediació són les 
pròpies persones que tenen el 
conflicte les encarregades de 

trobar un acord satisfactori, i 
el mediador les ajuda a esta-
blir el context que faci possi-
ble aquests acords, però sense 
treure’ls-hi el protagonisme, 
com passa quan hi ha una de-
manda judicial, on aleshores 
són els advocats de les parts 
i el jutge els qui prendran el 
protagonisme. 
En la cultura anglosaxona la 
demanda judicial serà l’úl-
tim pas perquè la negociació 
d’una solució entre les pròpi-
es parts sempre és mès ràpida 
i menys costosa, tan a nivell 
emocional com econòmic. A 
més, els acords als quals s’ar-
riba després d’una mediació 
sempre es compliran millor 
per part de tothom, la qual 
cosa és conseqüència d’haver 
estat recolzats per les dues 
parts. Malgrat que en la via 
judicial hi hagi una sentència,  

a l’hora de la veritat aquesta 
sempre té menys pes que la 
voluntat de les pròpies perso-
nes per a complir el que han 
acordat.   
Aquest acte està organitzat 
pel  Grup de Treball de Co-
ordinació de Coparentalitat 
de la Secció d’Alternatives de 
Resolució de Conflictes del 
Col·legi Oficial de la Psicolo-
gia de Catalunya, juntament 
amb l’Associació de Psicòlo-
gues i Psicòlegs de l’Anoia, 
i vol ser un pas endavant en 
la difusió i implementació de 
les Alternatives en la Resolu-
ció de Conflictes a casa nos-
tra, donat que des d’aquestes 
entitats es creu que la  judici-
alització de la vida és un pro-
blema social greu.  L’acte és 
gratuït i obert a tothom. Cal 
inscripció prèvia: www.copc.
cat/cursos o al 932 478 650.

llogat per l’Ajuntament, oferi-
rà més d’un centenar de places 
d’estacionament lliure, un cop 
s’enllesteixin els treballs d’ar-
ranjament actuals: ja s’ha ani-
vellat i adequat la superfície i 
se l’ha preparat per l’evacuació 
d’aigües pluvials i, a partir del 
mes d’abril, es preveu dur a 
terme la segona fase, que in-
clou la distribució de les pla-
ces, el reforç de la il·luminació 
i la senyalització pertinent. 
La posada en marxa, un cop 
s’enllesteixin aquests treballs, 
es preveu al voltant del mes de 
maig. A banda, en els darrers 
mesos, l’Ajuntament d’Iguala-
da ha obert altres zones blan-

ques en diferents punts de la 
ciutat, com la del c/ Virtut, 
propera al mercat municipal 
de La Masuca, o la segona del 
c/ Comarca, per donar servei 
a l’Escola Pare Ramon Castell-

Darrera fase dels treballs per la nova  zona 
blanca d’aparcament a la Sagrada Família

tort, entre altres.  També s’ha 
pavimentat una de les zones 
blanques més grans existents 
fins ara, la dels carrers Piera 
i Calaf, a tocar de l’oficina de 
Correus.



Comencen els divendres de pregària 
de Sant Crist d’Igualada
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Un grup de l’Associació de Veïns del barri de Montserrat va vi-
sitar l’exposició “Velázquez i el Segle d’Or”, el passat dissabte 23 
de febrer a Caixa Forum de Barcelona.

El passat dijous, 28 de febrer, 
va finalitzar un nou Curs de 
Coneixement de la Societat 
Catalana, que organitza el 
Servei d’Atenció a les Migra-
cions de l’Ajuntament d’Igua-
lada. 
El curs consta de 8 sessions 
de 2 hores, durant les quals 

REDACCIÓ / LA VEU 

A vui divendres dia 8 
de març, a ¾ de 8 del 
vespre, i a la Basílica 

de Santa Maria tindrà lloc el 
primer dels Misereres o Di-
vendres de Pregària al Sant 
Crist d’Igualada, que cada any 
tenen lloc durant els diven-
dres del temps Quaresmal.
Enguany,  des dels Priors del 
Sant Crist s’ha volgut que 
participessin en els diferents 
Misereres diferents parròqui-
es on també es venera una 
imatge del Sant Crist, tant de 
la comarca de l’Anoia com de 
fora d’ella. 
D’aquesta manera en els dife-
rents Misereres participaran 
representants de les parròqui-
es de Piera, Cervera, Bellpuig, 

Veïns del barri de Montserrat, 
en una mostra sobre Velázquez

Capellades i Tàrrega.
En aquest primers dels Mi-
sereres, l’encarregat de pre-
sidir la celebració serà Mn. 
Ramon Bosch, rector de la 
parroquia de Santa Maria de 
Piera. Membres d’aquesta co-
munitat parroquial es faran 
càrrec de la lectura i pregàri-
es. Solemnitzarà  amb els seus 
cants la Coral de Santa Maria, 
dirigida per la Sra Coni Tor-
rents, acompanyada a l’orgue 
pel Sr Lluís Victori.
 Abans de la celebració, i 
com ja ve essent tradicional 
en el primer dels Misereres, 
es traslladarà la imatge del 
Sant Crist des de la capella 
del Santíssim fins al manifes-
tador de l’altar major, on ro-
mandrà durant tot el període 
de les festes, fins després de 

la celebració del dia del Sant 
Crist, que enguany s’escaurà 
el dia 23 d’Abril, dimarts de 
Pasqua.
 
Raquel Miserachs, nova 
Priora del Sant Crist
Els Priors del Sant Crist 
d’Igualada, enguany compten 
amb una nova membre, Ra-
quel Miserachs i Galtés, que 
s’ajunta al grup ja existent de 
Priors, que és el conjunt de 
persones encarregat de l’or-
ganització de tots els actes 
que tradicionalment es ve-
nen celebrant durant el temps 
quaresmal i pasqual, des de 
fa ja 429 anys. Enguany, es 
commemora el 75è aniversari 

de la recuperació de la nova 
imatge del Sant Crist (1944), 
després que l’original despa-
ragués en els fets de la Guerra 
Civil l’any 1936.

Conferència: “Òscar Rome-
ro, bisbe dels pobres”
El proper dimarts 12 de març, 

tindrà lloc una xerrada amb 
el títol “Òscar Romero, bisbe 
dels pobres”, a càrrec Mire-
ia Rubio Molín, periodista. 
La conferència, programada 
dins del cicle de l’Arxiprestat, 
tindrà lloc de 8 a 9 del vespre 
als locals de la parròquia de 
Santa Maria d’Igualada.

Nou curs de coneixement de la 
societat catalana

s’imparteixen coneixements 
de geografia, història, cultu-
ra catalana, festes locals... En 
aquesta edició hi han partici-
pat 23 alumnes de diferents 
nacionalitats, com ara el Mar-
roc, el Perú, Albània, Colòm-
bia, l’Equador, Mauritània, la 
República Dominicana o Xile.

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



Es construeix L’Electra Igualadina, que va oferir 
el primer subministrament d’electricitat a la ciutat
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Interior i exterior de L’Electra Igualadina, avui.

En un moment de clara ex-
pansió econòmica al país, 
el 21 de juliol de 1903 es va 
autoritzar a Aleix Gabarró i 
Castelló la construcció d’un 
edifici que esdevindria una de 
les  fàbriques més conegudes 
d’Igualada durant tot el segle 
XX: “La Electra Igualadina”. 
Aquesta empresa va submi-
nistrar electricitat a la ciutat 
durant una bona colla d’anys. 
Deu anys més tard de la cons-
trucció, es va autoritzar la ins-
tal·lació d’una xarxa distribu-
ïdora i la concessió del servei 
de l’enllumenat dels carrers. 
Anys després seria absorbida 
per “La Canadiense”. 
L’Electra Igualadina, ubica-
da al carrer del Sol i existent 
encara avui dia -és propietat 
d’Endesa i abans de Fecsa, i 
està essent restaurada- cons-
ta de dues edificacions prin-
cipals, una al carrer del Sol 
destinada a tallers i oficines, i 
dues naus amb façana al carrer 
del Rec que acullen els aparells 
de distribució. L’edifici d’ofi-
cines amb façana principal de 
maó i pedra té unes obertures 
i uns elements de coronament 
clarament modernistes. 
Les naus tenen un marcat ca-
ràcter industrial, en què des-
taquen els elements de maó 
dels extrems i la part superior 
de les vessants de la teulada. 
En destaquen els forats que 
permetien el pas dels fils de la 
xarxa elèctrica. És un edifici 
que forma part de l’Inventari 

1903 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

del Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya.
L’Electra Igualadina va ser una 
fundació promoguda per Joan 
Serra i Constansó -conegut 
maçó igualadí i fundador de 
l’Ateneu- amb inversions igua-
ladines. L’edifici es va cons-
truir en una finca anomenada 
hort dels Mussons. L’Electra 
va contribuir a l’expansió de la 
indústria cotonera.  
El 1903 no va ser un any prò-
dig en grans esdeveniments 
per la història. Un d’ells, però, 
va ser cabdal per al futur: el 
desembre, els germans Orwi-
lle i Wilbur Wright aconse-
gueixen fer volar 59 segons 
el Flyer (pilotant Orwille), el 
primer avió de la història, pro-
pulsat per una catapulta.

Revista sobre sabateria, que s’editava a Igualada l’any 1903, 
dirigida per Antonio Miserachs.

Estudiants i treballadores d’un taller de modistes, a càrrec de Teresa Claramunt, a Igualada (AFMI2381). Igualadins després de fer la primera comunió (AFMI13356).
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DE LES DONES 2019

facebook.com/mancomunitatconcaodena
@micod_cat
@mancomunitat_conca_odena

www.micod.cat

SIAD MICOD – Servei d’Informació i Atenció a les dones
Informació, assessorament i acompanyament a les dones en tots els 
àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal i familiar.

Per telèfon: 63 63 65 63 1 de 10 a 12 h i de 15.30 a 17.30 h, de 
dilluns a divendres (matins) i de dilluns a dijous (tardes)

 Per correu electrònic: siad@micod.cat

SIE. Servei d’Intervenció Especialitzada en
violència masclista

Telèfon per demanar visita i consultes: 93 8048265 
De dilluns a divendres de 9.30 a 19.30 h

Serveis especialitzats
d’atenció a les dones (gratuïts)

Ara fa un any, les dones vam sortir al carrer i vam protagonitzar 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 do-
mèstic o el de consum, relegats especialment a les dones. Aquelles concentracions van significar un 
abans i un després en el moviment feminista i ara, més que mai, necessitem continuar caminant plega-
des en aquesta lluita cap a un model de societat on les persones estiguem al centre, i les dones tin-
guem les mateixes oportunitats, drets i llibertats.

Us proposem una agenda d’actes per commemorar un març feminista. Ens trobem a carrers, places i 
espais per seguir teixint sororitat.

Salut i feminisme!

Carme Riera, Sílvia Cáceres, Aurora Fernández, Vanessa Massons i
Carme Vallès.

Regidories d’Igualtat d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida 
de Montbui, Òdena i la Pobla de Claramunt.
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
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Carmel·la Planell
Filòloga, historiadora 

i fotògrafa

Per a mi, primer com a dona i després 
des d’un àmbit estrictament perio-
dístic, ha estat un motiu de satis-
facció -a més d’un acte solidari amb 

les dones- poder dur a terme aquesta petita 
introspecció que es proposa posar en valor 
la talla personal i sobretot professional de 
les dones que seguidament es presentaran; 
especialment des de la intenció que quedin 
visibilitzades les seves trajectòries d’em-
penta, valentia i esperit de superació en el 
desenvolupament del seu alt nivell de qua-
lificació per als  càrrecs d’empresàries que 
ocupen, a l’entorn de la Conca d’Òdena. No 
obstant això, per a altres tantes que pogues-
sin sentir-s’hi identificades, vagi per davant 
la voluntat de pal·liar qualsevol dèficit de 
representació des d’una ferma proposta in-
clusiva que persegueix sumar -per a tots els 
casos- uns esforços que són molt plurals.

I, novament, amb motiu de la commemora-
ció del Dia Internacional de les Dones; de 
comú acord amb la Mancomunitat Inter-
municipal de la Conca d’Òdena (MICOD) i 
la direcció d’aquest rotatiu, em correspon a 
mi -com historiadora i analista- de presentar 
una succinta visió del marc empresarial i el 
pes de les dones empresàries o directives en 
què es veu establerta la realitat contextual 
de la Conca, sempre des d’una perspectiva 
d’anàlisi de gènere i des d’un ideari enca-
minat a fer efectius els drets d’igualtat i no 
discriminació per raó de sexe en qualsevol 
de les etapes i circumstàncies de la vida 
d’aquestes dones; uns valors que han de ser 
capitals per al equitatiu avanç de qualsevol 
societat veritablement democràtica.

A tall introductori, malgrat un significat re-
coneixement formal endemés dels progres-
sos duts a terme fins al dia d’avui en matèria 
d’igualtat, des de l’àmbit estrictament em-

presarial podria apuntar-se -i no ens equi-
vocaríem- que la igualtat de drets a l’hora 
de desenvolupar  determinats càrrecs entre 
homes i dones és una realitat tristament no 
constatada. Són molts els factors de desi-
gualtat de les estructures socials,  econòmi-
ques i empresarials que perpetuen encara 
certs estereotips especialment culturals i 
educacionals referits a seguir obstaculitzant 
la capacitat d’escalar cap a determinats càr-
recs en l’organització de moltes empreses. 
Aquestes relacions desiguals que subscriuen 
la dominància i el poder que secularment ha 
estat adjudicat als homes, emparats en la 
linealitat de les estructures patriarcals; en 
definitiva, són les que segueixen contribuint 
al fet que qualsevol aspiració d’una dona per 
ocupar càrrecs d’alt rang porti inclosa una 
llarga i valenta lluita a l’hora de demostrar 
les seves capacitats i potencials de signe 
professional.

Del balanç de les dades obtingudes amb les 
aportacions personals de diferents dones 
empresàries o amb càrrecs directius del nos-
tre entorn més proper i també amb alguns 
informes de la Unió Empresarial de l’Anoia 
es pot evidenciar que: si bé el món empresa-
rial i econòmic està accedint a un procés de 
transformació en vies de la consecució d’uns 
veritables drets d’igualitaris i que es vegin 
complertes totes les expectatives referents 
a un veritable creixement personal i econò-
mic per a aquestes d’empreses; les pròpies 
jerarquies constaten l’escassa ocupació de 
dones a les més altes instàncies  

La fita principal és molt clara: totes les em-
preses han de contribuir a una plena i acti-
va integració de les dones per a què es vegi 
consolidada i de ple dret qualsevol capacitat 
emprenedora o de lideratge; i, aquest és el 
principal marc d’actuació per al qual vetlla 

(des de fa uns anys) la Comissió UEA Inqui-
eta -formada per dones- especialment des 
del vessant de situar la dona empresària o 
directiva en el rang econòmic del que n’és 
mereixedora. Ara per ara, i cal reiterar-ho, 
diferents estudis duts a terme per aquesta 
Comissió porten al punt en què la represen-
tativitat de les dones a les empreses de la 
nostra comarca és encara francament mi-
noritària, i més en el marc de determinades 
formes de lideratge amb alts perfils profes-
sionals o a les cúpules de càrrecs directius. 
Efectivament, aquesta mateixa apreciació 
està avalada per les diverses comunicacions 
en les quals han participat les dones entre-
vistades que, amb esforç i constància han 
aconseguit empoderar-se en la seva esfera 
laboral, no sense constatar -i en plural- que 
les seves trajectòries per a escalar un estadi 
de notable qualificació professional sempre 
s’han vist afectades per la inherent condició 
de ser dones.

És recentment, i de forma conscient, quan 
s’ha plantejat que la condició de ser líder 
ha de passar forçosament per la convicció 
que tota relació laboral ha de portar contin-
gut en sí un compromís envers els altres de 
manera que les actituds per manejar-se en 
els projectes i solucions  econòmiques, així 
com en la resolució dels possibles conflictes, 
contemplin la instauració de determinades 
sinergies en tant que primer pas per a po-
tenciar de manera eficaç i categòrica qual-
sevol estadi i repte d’empoderament. Això i 
res no fóra el mateix sinó es considerés la 
importància de forjar els drets igualitaris en 
tots els escenaris professionals, sempre en la 
línia de perseguir empoderaments i liderat-
ges transformadors i innovadors, i ajustats 
a unes exigències encara no conquerides: la 
necessària reforma horària i el que és més, la 
plena conciliació laboral i familiar.
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DONES EMPRESÀRIES

Mary Hernández

Eva Alpuente Soteras

Empresa: 
CALDERERIA BOLARÍN CARDUS, S.L.
Càrrec a l’empresa
Administradora i comptable
Quin sector és?
Siderometal·lúrgica en el cas nostre 
concret CALDERERIA
Percentatge d’homes i dones que hi treballen:
1/11
Quant fa que hi treballes?
33 anys

Què et va empènyer a fer carrera en un sector 
tradicionalment masculinitzat?
Era el negoci familiar i la meva mare era la que portava la 
comptabilitat fins llavors, però quan  van implantar l’IVA, a 
ella això li venia gran. Com que jo havia fet els estudis de 
grau superior, vaig assumir el seu paper i vaig començar a 
l’empresa,  primer amb ajuda i després ja tota sola, portant la 
comptabilitat de l’empresa del pare i la mare (CALDERERIA 
BOLARIN S.L.). Amb els anys, quan els pares va decidir que 
estaríem millor pel nostre compte, ens van donar el 50% del 
negoci a cada fill i nosaltres dos van fundar al 2001 CALDE-
RERIA  BOLARIN-CARDUS S.L. i fins ara… esperant que la 
pròxima generació vulgui continuar.

Empresa: 
 INSTAL·LACIONS ALPUENTE
Càrrec a l’empresa
Gerent
Quin sector és?
Electricitat industrial
Percentatge d’homes i dones que hi treballen:
Som 7 i jo l’única dona.
Quant fa que hi treballes?
13 anys a l’empresa, 3 com a gerent

Què et va empènyer a fer carrera en un sector tradici-
onalment masculinitzat?
A casa tenim empresa familiar, i des de ben petita mon 

pare, quan podia, em portava per les fàbriques i m’ex-
plicava els processos de transformació/fabricació dels 
diferents productes, suposo que va ser el causant de 
despertar-me la curiositat per l’automatització de pro-
cessos industrials, fet que em va conduir a estudiar una 
enginyeria tècnica industrial i a voler-me dedicar al 
món de l’electricitat industrial.

Des de fa molts anys, he portat la part administrativa i 
comptable de l’empresa, feina que em combinava amb els 
estudis i altres feines fora de casa, no va ser fins fa 3 anys 
que ens vam replantejar la trajectòria de l’empresa i va ser 
aleshores que vaig decidir dedicar-m’hi a temps complert. 
Aquest nou càrrec de gerent és fruit de la il·lusió i les ga-
nes de voler aprofitar els coneixements i el saber fer del 
meu pare i voler donar-li una embranzida a l’empresa per 
tal de fer-la rutllar com a mínim una generació més.

He de remarcar que sense els càrrecs que ocupen 
el meu pare, el meu germà i els nostres treballadors, 
aquesta empresa tal i com es coneix actualment, no 
seria possible.
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El suplement del 8 de març de 2019 vol visibilitzar dones de la Conca d’Òdena que han desenvolupat els seus projectes professionals 
en sectors social i culturalment molt masculinitzats. Encara ara al segle XXI les professions estan marcades per la càrrega de gènere i 
seguim parlant de segregació horitzontal, és a dir, àmbits que són típicament ocupats per homes (mecànica, enginyeries, informàtica, 

esports) i els típicament ocupats per dones (àmbit social, assistencial, relacional com educació, sanitat o serveis socials). El valor que com 
a societat donem a un o altre tampoc és el mateix, ja que els àmbits masculinitzats tenen major prestigi, visibilitat i remuneració.

En aquest suplement del 8 de març hem volgut fer palès aquesta discriminació de gènere amb les experiències de dones que han hagut de 
lluitar per fer-se un lloc en sectors masculinitzats. També hem volgut saber si els seus camins han estat més difícils pel fet de ser dones, si 
el seu gènere ha suposat haver de rebre comentaris sexistes, o si s’ha qüestionat la seva autoritat pel fet de ser dones.

Aquest especial 8M també vol apropar sectors i noves oportunitats a les dones. Perquè hem de deixar de parlar de feines masculines i 
feines femenines. I en tenim l’exemple en totes aquestes dones que ens expliquen les seves experiències vitals.

Regidories d’igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

7è Especial 8 de març

LA VEU DE LES DONES



Lídia Vilaseca Forns

Ma Àngels Gabarró Martí

Montse Duch i Solé

Geni Sabater

Empresa: 
TALLERS MONTOLIU, S.L.
Càrrec a l’empresa
Gerent
Quin sector és?
Automoció
Percentatge d’homes i dones que hi treballen:
Actualment som 2 dones i 11 homes.
Quant fa que hi treballes?
40 anys

Què et va empènyer a fer carrera en un sector 
tradicionalment masculinitzat?

La nostra empresa va ser fundada el 1983 pel meu so-
gre, l’Enrich Montoliu. Malauradament ens va deixar 
molt aviat, i el meu marit i jo vam agafar el repte de 
tirar el negoci endavant quan tan sols teníem 30 anys. 
Ara per ara som la segona generació, i la tercera ja està 
en marxa amb el nostre fill, que per la nostra satisfac-
ció, és el futur de l’empresa.

Quines habilitats, aptituds i/o actituds cal tenir per 
treballar en aquest sector?
Las mateixes que en tots els sector, saber escoltar, sa-
ber formar, saber informar, saber valorar la feina dels 
altres i sobretot el més important, entendre que per 
portar una empresa la nostra formació en tots el àm-
bits i també com a persones ha de ser continuada.

Empresa: 
C.A.R. ANOIA
Càrrec a l’empresa
Gerent
Quin sector és?
Sector automoció – cotxes sense carnet – microcotxes
Percentatge d’homes i dones que hi treballen:
A C.A.R. ANOIA som el 100% dones. En el  sector de l’au-
tomoció creiem que és aprox.  90% homes – 10% dones.
Quant fa que hi treballes?
21 anys en el sector del motor I 15 com a empresària.

Què et va empènyer a fer carrera en un sector 
tradicionalment masculinitzat?

Jo treballava d’administrativa a la importadora oficial 
de diferents marques de cotxes sense carnet i aquesta 
va tancar. Llavors vàrem  decidir engegar  un projecte 
similar entre dues companyes de l’empresa, dedicat a 
la distribució de material i vehicles.
Ara només hi soc jo al front d’aquest negoci. 

En les reunions d’equip té la mateixa importància la 
veu d’un home que d’una dona?
En el nostre cas, no podem jutjar la veu de l’home per-
què només som dones. Nosaltres sí que tenim la sen-
sació que en general en el nostre sector, sí que sembla 
que té més importància en primer lloc, la veu de l’home.

Empresa: 
NOVA MEVIR SL
Càrrec a l’empresa
Sòcia - gerent 
Quin sector és?
Siderometal.lúrgic (metall)
Percentatge d’homes i dones que hi treballen:
A Nova Mevir SL el % d’homes és del 88% i les dones 
representem el 12%. Som 17 persones, dels quals 15 
són homes i 2 som dones.
Quant fa que hi treballes?6 anys

Què et va empènyer a fer carrera en un sector 
tradicionalment masculinitzat?

Fins fa 6 anys la meva carrera professional s’havia ba-
sat en Direccions Financeres, vaig passar per 5 empre-
ses multinacionals de diferents sectors (consultoria, 
automoció, cotilleria i bany, arts gràfiques i alimentació 
animal).
Quan el meu oncle, en Joan Vives, es va morir, la meva 
tieta em va proposar continuar l’empresa que ells dos 
van començar fa més de 30 anys, i vaig pensar que no 
podia deixar de fer-ho, ja que es tractava d’una Pyme 
amb molt potencial de creixement, i aquí estem.

Quins avantatges i quins inconvenients t’hi has tro-
bat?
Els avantatges em venen pel fet de portar la Direcció 
General de l’empresa, i poder definir l’estratègia de la 
mateixa (on volem arribar, on invertir, polítiques de 
personal...). Els inconvenients: a vegades pensem que 

un món d’homes com aquest és més fàcil...però no és 
així; amb tants homes junts acostuma a haver-hi con-
flictes de egos entre ells i no és fàcil fer-los veure que 
així no s’avança com caldria, que treballar com a grup 
cohesionat fa pujar la productivitat de les empreses.

Empresa: 
QUIMSER S.A.
Càrrec a l’empresa
Cap de producció 
Quin sector és?
Quimser SA és una empresa familiar de 50 anys d’anti-
guitat que es dedica a fabricar productes químics pel 
sector del cuir.
Percentatge d’homes i dones que hi treballen:
A dia d’avui té una plantilla de 23 persones, dels quals 
un 60% són homes i un 40% dones.
Quant fa que hi treballes?
Fa 20 anys que hi treballo i he desenvolupat diferents 
tasques. Vaig començar fent control de qualitat i des-

prés em vaig dedicar a compres, formulació, seguretat, 
medi ambient, etc... Actualment estic a l’oficina tècnica 
i, entre altres tasques, porto la planificació i el control 
de la producció.

Què et va empènyer a fer carrera en un sector 
tradicionalment masculinitzat?
Quan vaig acabar la carrera, vaig estar un any treballant 
en el món de l’ensenyament, però no era la meva voca-
ció i no practicava gaire el que havia estudiat. Així que 
vaig voler provar el món de la industria. I aquest és un 
món que m’agrada, perquè està molt viu, sempre hi ha 
canvis, nous reptes i nous aprenentatges.”

Coneixes si existeix algun Protocol davant 
l’assetjament sexual o per raó de sexe a la teva 
empresa? I Pla d’Igualtat?

L’empresa té implantat un codi ètic en matèria d’asset-
jament i violència en el treball que inclou l’assetjament 
sexual i molts altres possibles problemes interns.
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Nati i Iolanda Junyent Mussons

Mercè Margarit

Empresa: 
KOMMAD,SA.
Càrrec a l’empresa
CEOS
Quin sector és?
Maquinària per a la fusta i el moble
Percentatge d’homes i dones que hi treballen:
Som 50% 50%
Quant fa que hi treballeu?
30 i 20 anys. Venim d’una tradició familiar des de fa 
més de 40 anys .

Què us va empènyer a fer carrera en un sector 
tradicionalment masculinitzat?

Som la segona generació de l’empresa. Només hi ha un 
home a la família i després ja estem nosaltres dues.
Tradicionalment el nostre sector ha estat molt mascu-
linitzat, la presència de dones continua sent poc relle-
vant, però afortunadament, nosaltres hem sabut fer-
nos un lloc, gràcies a l’especialització i coneixement del 
nostre producte. 

És més difícil fer-s’hi un lloc quan ets dona?
Tenint en compte que el nostre sector encara està 
ocupat en un 95% per homes, no és que sigui més di-
fícil, tan sols denotes que l’exigència cap a tu, sovint 
és superior, i s’ha de contrarestar, demostrant que tèc-
nicament pots tenir els mateixos o superiors coneixe-

ments que els homes. Creiem que es donen poques 
oportunitats a les dones en el nostre sector.

Empresa: 
WITTMANN BATTENFELD SPAIN
Càrrec a l’empresa
Adjunta gerència
Quin sector és?
Maquinària per al plàstic
Percentatge d’homes i dones que hi treballen:
Dones 25% - Homes 75%
Quant fa que hi treballes? 26 anys

Què et va empènyer a fer carrera en un sector 
tradicionalment masculinitzat?
Senzillament, m’hi vaig trobar. El meu pare tenia una 
empresa de maquinària i mai vaig dubtar a seguir el 

seu camí. De fet tampoc em vaig plantejar si era un 
sector molt masculinitzat. En vaig ser realment cons-
cient  el dia que vaig anar a una reunió  d’exportadors 
i vaig ser l’única noia entre uns 50-60 assistents . Això 
era al principi dels 80.

La feina a la teva empresa la poden fer per igual 
homes i dones?
Teòricament sí. La realitat és que especialment en 
el Departament de Servei tècnic no hi ha cap dona 
perquè mai n’hem trobat cap que vulgui fer aquesta 
feina.

Carolina López

Cristina Valls Marsal

Empresa: 
LEATHER QUÍMICA S.L.U
Càrrec a l’empresa
Directora Financera
Quin sector és?
Químic. Fem productes químics per aplicar 
a la indústria adobera
Percentatge d’homes i dones que hi treballen:
65% homes i 35% dones.
Quant fa que hi treballes? 6 anys

Què et va empènyer a fer carrera en un sector 
tradicionalment masculinitzat?
Vaig conèixer Leather Química quan treballava com a 

assessora fiscal i financera i eren clients meus. Així que 
inicialment estava en un sector on has d’assessorar em-
presaris i empresàries (homes majoritàriament i amb 
molts més anys d’experiència que jo en aquell moment) 
on has de fer valer el teu treball i les recomanacions que 
fas. Així que sincerament, no em va preocupar si passa-
va a un sector més masculinitzat o no.

És més difícil fer-s’hi un lloc quan ets dona?
Avui dia encara sí, però crec que s’estan donant dos can-
vis. El primer a les empreses, estan canviant, sentim a 
parlar d’empreses conscients, de plans d’igualtat, on cada 
dia es dona més importància als valors, al talent dels tre-
balladors/ es, per tant, estem canviant els models de ges-
tió de recursos humans. I, en segon lloc, també hi ha un 
canvi en els valors i l’educació que transmetem a les no-
ves generacions i que afecta tant a homes com a dones. 

En aquest sentit, les dones tenim cada dia menys barre-
res a l’educació, a la informació i a la comunicació i, tot i 
que encara tenim moltes situacions que no van al nostre 
favor, hem de creure més en la nostra capacitat per fer 
tot allò que ens proposem, sigui al sector que sigui.

Empresa: 
FRABEL, S.C.P
Càrrec a l’empresa
Administració
Quin sector és?
Metall
Percentatge d’homes i dones que hi treballen:
83.333%
Quant fa que hi treballes?
Des del 2011

Què et va empènyer a fer carrera en un sector 
tradicionalment masculinitzat?
Les circumstàncies de la vida: amb altres membres de 
la meva família, tenint en compte les habilitats i conei-
xements dels tres socis que som,  vam fundar l’empresa 
Frabel.
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Exposicions i concursos
EXPOSICIÓ: Imatges per al Dia internacional 
de les dones. 
Descripció: recull de les obres presentades al VI 
Concurs de cartells pel 8 de març. La guanyadora és 
la portada de l’agenda d’actes de la MICOD del 8 de 
març, Dia Internacional de les Dones.
Dies: del 4 al 16 de març
Horari de visita: de 9 a 14 h i de 15 a 21 h
Lloc: Centre Cívic de Fàtima, Igualada
Dies: del 18 al 29 de març
Horari de visita: tardes de 16:30 a 20:30 h. Dijous i 
dissabte també de 10:30 a 12:30 h.
Lloc: sala d’exposicions Mont-Àgora, Sta. Margarida de 
Montbui
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena, 
Centre Cívic de Fàtima i Mont-Àgora.

I Premi Natividad Yarza a la recerca
en gènere
L’Àrea d’Igualtat de Gènere de la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena impulsa el primer Premi Natividad 
Yarza per als treballs de recerca de Batxillerat dels 
centres educatius de la Conca d’Òdena. L’objectiu 
del premi és el de promoure treballs de recerca que 
tinguin relació amb l’equitat de gènere, els feminismes, 
les violències masclistes i en definitiva tot allò relacionat 
amb la promoció de la igualtat i la perspectiva de 
gènere. La primera edició del Premi Natividad Yarza 
premiarà els treballs entregats durant el curs 2019-20. 
El premi és de 1.000 €!
Consulta’n les bases a www.micod.cat 
Per a més informació: igualtat@micod.cat 

II Concurs FEM VISIBLES LES DONES de 
l’Espai Jove d’Òdena.
Tens entre 10 i 18 anys? Escull una dona que t’inspiri 
i que sigui la teva ídola. Porta un dibuix, una foto, una 
poesia o un escrit i digues per què vols fer visible 
aquesta dona. 
Pots portar-ho del 20 de febrer al 7 de març als Espais 
Joves d’Òdena (El Pla i Nucli). El 12 de març es lliuraran 
els premis i s’exposaran els treballs al centre recreatiu 
i cultural.

17è CONCURS DE FOTOGRAFIA: COM ENS 
VEIEM LES DONES? TEMA: “NOSALTRES I LES 
ALTRES” de Dones amb Empenta.
Aquest any volem reflexionar sobre totes “les altres” 
dones que ens acompanyen en la vida i que són reflex 
de nosaltres mateixes, sigui quin sigui l’espai, d’oci, 
laboral, familiar, de trobada, d’activisme, de companyia... i 
compartir-ho a través de la fotografia.
TERMINI. Fins al 22 de març del 2019, inclòs. LLIURAMENT 
DE PREMIS. Dissabte 30 de març.
Bases i info: 938 045 482,
donesambementa@dae.cat,
www.facebook.com/donesambempenta
@DonesAmbEmpenta
PREMIS: 3 categories: Primer premi: 100 € Segon: 75 € 
Premi del públic: 50 €

Programa d’actes
Dilluns 18 i 25 de febrer i 4 de març
TALLER de confecció de cors. Activitat dinamitzada 
per diferents dones del municipi.
Oberta i gratuïta per a tothom.
Hora: de 16 a 18 h
Lloc: Casal de la Gent Gran.
Ho organitza: Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí.

Divendres 1 de març
TEATRE I DEBAT: Ismene, d’Imma Colomer i 
Fina Rius. Imma Colomer dirigeix una conferència en 
format de monòleg de Carole Fréchette, on Fina Rius 
interpreta Ismene, germana d’Antígona, explicant dos 
mil cinc-cents anys després dels fets, el perquè d’una 

dona peu a temes com la dona a l’esfera pública, 
l’apoderament, la desobediència, la sororitat, les 
heroïnes i les víctimes.
Hora: 21 h
Lloc: Teatre de l’Aurora.
Preu: 12 € / 10 €
Ho organitza: Teatre de l’Aurora.

Dissabte 2 de març
CLUB DE FILOSOFIA: Deshacer el género, de 
Judith Butler.
Moderador: Rafa Carmona.
Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn de la lectura d’un 
text filosòfic. En aquest cas, escrit per una dona i amb 
motiu del Dia internacional de les dones.
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada.
Activitat de continuïtat. Cal inscripció prèvia. Preu 
d’inscripció anual: 6 €
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada.

Dilluns 4 de març
TALLER DE PANCARTES REIVINDICATIVES
Hora: 17 h
Lloc: Cau Jove de la Pobla.
Ho organitza: Cau Jove de la Pobla de Claramunt.

Dimarts 5 de març
ELABORACIÓ DE LLAÇOS LILES
Hora: 17 h
Lloc: Cau Jove de la Pobla.
Ho organitza: Cau Jove de la Pobla de Claramunt.

HORA DEL CONTE: Quan les nenes volen alt, 
a càrrec d’Anna Garcia.
A partir de 3 anys.
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada.
Hora: 18 h
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada i 
Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

XERRADA: CIÈNCIA ÉS NOM DE DONA. Què és 
la iniciativa “STEM amb tu”?
L’objectiu és fer visibles tres elements fonamentals: 
les dones científiques i tecnòlogues, els biaixos de 
gènere dins la nostra societat amb les seves causes 
i conseqüències, i la promoció de les STEM entre les 
noies com a professions apassionants i de futur.
Hora: 18 h
Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia 
Ho organitza: UEA Inquieta

Dimecres 6 de març
TEATRE – DEBAT: VINDICACIONS. Dues dones 
un dia com un altre a la feina. Fent hores extres. 
Conversant. Cantant. Combatent. Ja res tornarà 
a ser igual, a càrrec de la Plataforma Unitària Contra la 
Violència de Gènere, Trama,SCCL.
A través de dos personatges molt diferents entre si ens 
endinsarem en les diferents discriminacions i desigualtats 
de gènere tot barrejant l’humor, el drama i l’anàlisi crítica. 
Valent-nos de diferents formats (com la poesia, els 
monòlegs, les escenes teatrals i els esquetxos) prendrem 
la veu de dones d’ara, d’abans i d’arreu, escoltarem les 

els lligams entre els rols i les estructures de poder.
Hora: 17:30 h
Lloc: Casal Cívic Montserrat.
Ho organitzen: Dones de les tardes dels dimecres i Casal 
Cívic Montserrat de la Generalitat de Catalunya.

FEM L’AUCA de la DONA, amb frases cèlebres 
de dones úniques.
Activitat adreçada a joves de 10 a 16 anys
Hora: de 17:30 a 19:30 h
Lloc: Espai Jove Centre Cívic el Pla.
Ho organitza: Departament de Joventut Ajuntament 
d’Òdena.

HORA DEL CONTE: Quan les nenes volen alt, a 
càrrec d’Anna Garcia.
A partir de 3 anys.
Lloc: Biblioteca Municipal de la Pobla de Claramunt.
Hora: 18 h
Ho organitza: Biblioteca Municipal de la Pobla de 
Claramunt i Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

CLUB DEL CÒMIC: La levedad, de Catherine Meurisse.
Moderador: Daniel Rio.
Tertúlia adreçada a persones adultes que han llegit la 

dona i amb motiu del Dia internacional de les dones.
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada.
Activitat de continuïtat. Cal inscripció prèvia. Preu 
d’inscripció anual: 6 €
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada.

Dijous 7 de març
ACTE INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ amb la 
lectura del Manifest del Dia internacional de les dones, 
entrega del premi del concurs de cartells del 8M i a 
continuació la XERRADA: El sexisme també surt de festa. 
Aproximació a les violències sexuals en espais festius a 
càrrec d’Ivet Oriols de l’Observatori Noctàmbul@s.
Acte amb persones representants delegades dels centres 
de secundària de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Hora: 12 h
Lloc: sala d’actes de l’Institut Pere Vives d’Igualada.
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat, 
Departament d’ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada i 
Institut Pere Vives Vich.

ESTAMPACIÓ DE BOSSES
Hora: 17:30 h
Lloc: Cau Jove de la Pobla.
Ho organitza: Cau Jove de la Pobla de Claramunt.

CONTA CONTES: Nenes extraordinàries, a càrrec 
de Vanessa Gómez.
Adreçat famílies i infants de 0 a 8 anys
Hora: de 17:30 a 18:30 h
Lloc: Ludoespai Infantil d’Òdena. Centre cívic el Pla, 
carrer Unió, 2.
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena.

Divendres 8 de març
PÍNDOLA FORMATIVA LLENGUATGE INCLUSIU
El taller vol promoure l’ús del llenguatge inclusiu entre 
el personal de l’Administració. També s’explicaran 
estratègies per construir un nou discurs que fomenti la 
igualtat i la no discriminació per raons de gènere. 
Hora: 13:30 h
Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia.
Ho organitza: Consell Comarcal de l’Anoia.

Celebració del Dia Internacional de les Dones a 
Vilanova del Camí: BATECS DE DONA.
TALLER DE CONFECCIÓ DE CORS I 
ELABORACIÓ D’UN GRAN MURAL.
Hora: 16:30 h
Lloc: plaça del Mercat. Vilanova del Camí.

LECTURA DEL MANIFEST, actuació musical de 
Sheila Grados i enlairament de globus amb desitjos.
Hora: 17:30 h

MARXA CONJUNTA fins a Igualada per 
participar als actes del 8M
Hora: 18 h
Lloc: plaça del Mercat. Vilanova del Camí.
Ho organitza: Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí.

 Sheila Grados i Associació de 
Pensionistes i Jubilats.

LECTURA DEL MANIFEST DEL 8 DE MARÇ I 
ENCESA D’ESPELMES.
Hora: 19 h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament de la Pobla. 
Ho organitza: Regidoria d’Igualtat i Joventut de la Pobla 
de Claramunt.

SOPAR DE DONES amb la XERRADA de Mònica 
Parejo.
Hora: 20 h xerrada i 21 h sopar de la dona.
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal.
Ho organitza: Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de 
La Pobla de Claramunt.

Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de març
TEATRE: La plaça del diamant, de Mercè 
Rodoreda, a càrrec de la Cia. Mea Culpa. Barri 
de Gràcia als inicis dels anys trenta, festa d’envelat, 
orquestra amb pasdoble i sorteig de cafeteres. Són els 
anys previs a la República i a la guerra civil espanyola. La 
pèrdua i la recuperació de la identitat d’una dona. 
Una brillant adaptació d’aquest clàssic de la literatura 

Hora: divendres i dissabte a les 21 h i diumenge a les 19 h.
Lloc: Teatre de l’Aurora.
Info d’interès:  http://www.meaculpa-teatre.cat 
Preu: 15€ / 12 € 
Ho organitza: Teatre de l’Aurora.

 Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Dissabte 9 de març
HORA DEL CONTE: Quan les nenes volen alt,
a càrrec d’Anna Garcia.
A partir de 3 anys.
Lloc: Biblioteca Mont-Àgora, Santa Margarida de Montbui.
Hora: 12 h.
Ho organitza: Biblioteca Mont-Àgora i Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena.

PERFORMANCE: ENS VOLEM VIVES!
Joves de Vilanova del Camí duran a terme una 
performance artística a la plaça del Mercat per 
visibilitzar les violències masclistes.
Hora: 11:30 h
Lloc: plaça del Mercat de Vilanova del Camí.
Ho organitza: grup d’alumnat de l’Institut Pla de les 
Moreres i Espai Jove de Vilanova del Camí.

ACCIÓ ARTÍSTICA: Mirall, a càrrec de la Plataforma 
Feminista de l’Anoia.
Descripció: reflexions a l’entorn d’una escultura.
Hora: de 12 a 14 h
Lloc: plaça de Pius XII, Igualada.
Nota de l’organització: en cas de pluja, l’acció quedarà 
ajornada per al dissabte següent.
Ho organitza: Plataforma feminista de l’Anoia amb la 

CINEMA + BERENAR.
Hora: 17:30 h
Lloc: Cau Jove.
Ho organitza: Cau Jove de la Pobla de Claramunt.

XERRADA: El poder del feminisme. Parlarem amb 
la Diputada Najat Driouech i amb dones de l’Anoia.
Hora: 19 h
Lloc: sala de Socis de l’Ateneu Igualadí
Ho organitza: Dones ERC Anoia – Igualada.

Diumenge 10 de març
FIRA DE LES DONES
Té com a objectiu mostrar el potencial de la dona 
en l’àmbit laboral, artístic, esportiu, etc. Es vol donar 
a conèixer les capacitats, el valor, les habilitats, 
l’emprenedoria, el coratge, l’essència, la riquesa artística, 
etc. La dona en el seu rol professional en la consecució 
dels seus recursos. 
Una fira dinàmica amb exposicions, demostracions i tallers.  
Hora: de 9 a 14 h
Lloc: C/ Lleida – El Pla d’Òdena - (Òdena).
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena.

CAMINADA I ESMORZAR A COLLBÀS
Hora: 9 del matí (sortida).
Lloc: Sortida de Can Titó, (davant del camp de futbol 
de Vilanova del Camí) i arribada a l’ermita de Collbàs on 
tindrem preparat l’esmorzar.
Cal inscripció prèvia, telèfon 938050494, bllapag@ccoo.cat
Ho organitza: Unió Intercomarcal de CCOO Baix 
Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf.

MATINAL DE TENNIS PER A DONES
En motiu del Dia Internacional de les Dones
Ho organitza: Club Tennis Montbui

Dimarts 12 de març
Lliurament dels premis del II Concurs FEM 
VISIBLES LES DONES.
Vols participar al concurs? (busca’n la informació en 
aquesta agenda!)
Abans de l’entrega dels premis (premi de 16 a 18 anys, 
de 13 a 15 i de 10 a 12), hi haurà la presentació del treball 
de recerca Estudi social feminisme s.XXI d’Anabel Tena 
García 2n Batxillerat, IES Pla de les Moreres. 
Hora: 17:30 h
Lloc:  Espai Jove d’Òdena (Nucli).
Ho organitza: Departament de Joventut Ajuntament 
d’Òdena.

Dimecres 13 de març
XERRADA: Sexualitat segura, a càrrec d’Evelyn 
Cantero de Dones amb Empenta. Programa de 
coeducació de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Hora: 17:30 h
Lloc: Cau Jove de la Pobla. 
Ho organitza: Cau Jove de la Pobla de Claramunt i 
Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

HORA DEL CONTE: Quan les nenes volen alt,
a càrrec d’Anna Garcia.
A partir de 3 anys.
Lloc: Biblioteca de Vilanova del Camí, Centre Can Papasseit.
Hora: 17:30 h
Ho organitzen: Biblioteca Vilanova del Camí i 
Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Dijous 14 de març
TALLER SOBRE COSIFICACIÓ: Cos sí, cosa no.
Hora: de 10 a 14 h
Lloc: Local de CCOO a Igualada, passeig Verdaguer, 
núm. 50.
Cal inscripció prèvia, telèfon 938050494, bllapag@ccoo.cat
Ho organitza: Unió Intercomarcal de CCOO Baix 
Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf.

Dissabte 16 de març
FÒRUM-TALLER: Curs teòric de cuina ràpida, 
a càrrec d’Isabel Albiñana Gordón, tècnica dietista i 
professora d’alimentació saludable.
Hora: 17:30 h
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament d’Òdena.
Taller mixt i gratuït.
Ho organitza: Fòrum de Dones d’Òdena amb la 

Diumenge 17 de març 
ESPECTACLE DE TEATRE FAMILIAR: La princesa 
en texans, a càrrec de la companyia Sgratta
Descripció: Una obra de teatre per trencar estereotips 
i fer-se un tip de riure. Coneixerem una princesa molt 
especial, que amb l’ajuda d’una pila de personatges ens 
ensenyarà que l’important no és qui ets, sinó com ets. 
Hora: 12:15 h.
Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu.
Preu entrades: 6 €. Socis Xarxa: 6 €
Ho organitza: La Xarxa d’Igualada.

FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE. Concert 
d’orgue de Marina Omelchenko (Rússia), organista 
titular de la catedral de la Immaculada de Moscou, 
acompanyada per Tehmine Schaeffer – soprano- i 
Oganes Kazarian –duduk.
Hora: 18 h
Lloc: basílica de Santa Maria d’Igualada.
Entrada gratuïta
Ho organitza: Departament de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada.

Dimecres 20 de març
XERRADA-TALLER: Un món color de rosa,
a càrrec d’Adela Morera Educadora Social del SIAD de la 
Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Descripció: Espai informatiu per crear consciència sobre la 
desigualtat de gènere i reflexionar sobre el nostre paper 
com a dones i la importància de provocar un canvi. En 
aquest espai es dona a conèixer el servei a la comunitat i en 
especial al teixit associatiu femení, explicant com i per què 
sorgeix un servei específic adreçat a dones.
Hora: 16 h 
Lloc: Centre Cívic de Fàtima. Grup dels dimecres de 
dones de Fàtima.
Obert a totes les dones interessades.
Ho organitzen: SIAD MICOD i Centre Cívic de Fàtima.

XERRADA: Educar en la diversitat de capacitats. 
Xerrada emmarcada en el projecte Aprenent a educar 
per a famílies, a càrrec de Jordi Serra i Garcia, formador 
i terapeuta.
Descripció: es contextualitzarà el concepte de diversitat 
i coeducació. Alhora es reflexionarà sobre els neguits 
i les pors de les famílies en el desenvolupament del 
seu infant, mostrant estratègies als participants per 
reconèixer i valorar les seves competències i capacitats.
Hora: 18 h (dues hores).
Lloc: Escola Ramon Castelltort.
Ho organitzen: Departament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament d’Igualada i Diputació de Barcelona.

Diumenge 24 de març
FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE. Concert 
d’orgue de Renata Marcinkutė Lesieur (Lituània), 
catedràtica d’orgue i de clavicèmbal de l’Acadèmia 
lituana de Musica i Teatre.
Hora: 18 h
Lloc: basílica de Santa Maria d’Igualada.
Entrada gratuïta.
Ho organitza: Departament de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada.

Dissabte 30 de març
Entrega de premis i EXPOSICIÓ del 17è Concurs 
COM ENS VEIEM LES DONES? Nosaltres i les 
altres de Dones amb Empenta.
Hora: 19:30 h
Lloc: Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui.
Ho organitza:
de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE 
NAIXEMENT DE MARIA AURÈLIA CAPMANY.
Q-ars Teatre presenta CAROLA.

Feliçment, jo sóc una dona de Maria Aurèlia Capmany, a 
càrrec de l’actriu Anna Güell i la direcció de Francesca 
Piñon. Un retaule magnífic de la societat catalana del 
segle XX. Una dona que ens parla amb la màxima 
sinceritat dels records que guarda, dels  amors i del 
periple vital com a conseqüència de néixer dona i de 
classe humil. La lluita per intentar assolir la seguretat 
econòmica i en últim terme la llibertat, sense l’ajuda 
dels homes. Presentació biogràfica d’Isabel Casas, de 
la Llegim...? Llibreria.
Hora: 20 h
Lloc: Adoberia de Cal Granotes – Cicle De Pell Sensible.
Preu: anticipada 5 €/ a taquilla 7 € (entrades al Punt).
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada i Departament 
de Promoció Cultural. 

Dimarts 2 d’abril
XERRADA-TALLER: Prevenir l’assetjament: nous 
gèneres i diversitat sexual, a càrrec de l’entitat 
Filigrana, especialitzada en diversitats afectives, sexuals 
i de gèneres.
Descripció: coneixerem els gèneres que existeixen 
i oferirem un espai per descobrir la diversitat de 
gènere i orientació sexoafectiva. Espai per preguntar 
i resoldre dubtes. Es combinarà amb dinàmiques de 
treball personal. També es donaran eines i recursos per 
acompanyar una persona amb un gènere no dicotòmic 
o una orientació sexual no normativa.
Hora: 18 h (dues hores).
Lloc: institut Joan Mercader.
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena, 
Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada 
i AMPAs.

Activitat adreçada principalment a:

INFANTS I FAMÍLIES JOVES
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Ho organitza i coordina

Amb el suport de

Organitzen

Hi col·laboren

Amb la col·laboració especial de:
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comarca

ANOIA / LA VEU 

El president de la Di-
putació de Barcelona, 
Marc Castells, presenta-

va dimarts la finalització de la 
redacció del Pla director urba-
nístic (PDU) de les Vies Blaves, 
que s’aprovarà de forma inicial 
aquest mes de març. El projec-
te, que la corporació impulsa 
des del 2016, recuperarà les 
lleres del rius Llobregat, Ano-
ia i Cardener adequant-hi 300 
quilòmetres de camins per a 
vianants i mitjans no motorit-
zats, com la bicicleta o el cavall.
Castells començava l’acte 
agraint la “visió del conseller 
legítim Josep Rull, amb qui fa 
més de dos anys vam firmar 
l’acord per a fer possible el pro-
jecte”. Pioner al sud d‘Europa 
per la seva envergadura, el pro-
jecte de les Vies Blaves posa en 
valor la natura i el patrimoni 
de les comarques de Barcelo-
na per convertir-los en motor 
d’atracció turística a l’interior 
del país.
Durant l’acte, el president de la 
Diputació, Marc Castells, des-
tacava la capacitat de les Vies 
Blaves de “connectar pobles i 
persones amb el nostre patri-
moni cultural, gastronòmic i 
arquitectònic. Territoris que 
mai s’havien comunicat ara ho 
podran fer i municipis que han 
viscut d’esquena al riu deixa-

ran de fer-ho”. Les Vies Blaves 
permetran recuperar camins 
històrics i farà accessibles a la 
ciutadania espais naturals des-
coneguts.

Recuperació patrimonial
En línia amb la tasca centenà-
ria de la Diputació de Barcelo-
na en la conservació i preser-
vació del patrimoni, el projecte 
de les Vies Blaves preveu recu-
perar destacats elements mo-
numentals del territori al llarg 
del riu Llobregat i els seus aflu-
ents, com ara el pont de l’antic 
ferrocarril de Berga, el pont 
del Diable de Martorell i el de 
la colònia Sedó. El projecte de 
les Vies Blaves també preveu la 
construcció d’un nou pont al 
pantà de la Baells.
Les Vies Blaves també posaran 
en valor els actius patrimonials 
de la demarcació, donant-los 
encara més visibilitat i facili-
tant accessos alternatius. És el 
cas del conjunt monumental 
de Cardona, el projecte cultu-
ral i turístic Mont Sant Benet 
de Sant Fruitós de Bages o el 
barri del Rec d’Igualada.

Innovació en seguretat
El projecte de les Vies Blaves 
inclou mesures pioneres en 
l’àmbit de la seguretat. La Di-
putació de Barcelona ha co-
mençat a treballar en un pro-
tocol de senyalització activa de 

tot el recorregut, amb la instal-
lació de pals de seguretat que 
informin sobre el traçat de les 
vies, un sistema d’informació 
a la ciutadania únic a tot l’estat.
Tot el recorregut de les Vies 
Blaves, habilitat únicament per 
a vianants i vehicles no moto-
ritzats, preveu punts d’accés als 
equips d’emergència en cas de 
necessitat.

Un projecte per a més de 5 
milions de persones
Les Vies Blaves passaran per 
una seixantena de municipis 
millorant l’accessibilitat a 3 
parcs naturals, 12 espais  na-
turals protegits i 8 espais tu-
rístics. Tot aquest àmbit té un 
àrea d’influència de més de 5 
milions de persones, el 70% 

dels catalans, que hi viu o es 
troba a menys de mitja hora de 
distància.
Amb un pressupost d’execu-
ció previst que es calcula en 
60 milions d’euros, el projecte 
representa segons el president 
de la Diputació de Barcelona, 
“els milions més ben invertits 
de la història de la corporació. 
Donaran autoestima al territo-
ri i seran una injecció de salut 
amb un efecte multiplicador: 
generaran economia, progrés i 
llocs de treball” ha afegit Marc 
Castells.
Pel que fa al seu impacte tu-
rístic, el recorregut de les Vies 
Blaves inclou més de 5.000 pla-
ces d’allotjament, entre hotels, 
pensions, allotjaments rurals, 
alberg i càmpings. Si ens fixem 
en la seva àrea d’influència, la 
xifra puja fins a 10.000 places 
d’allotjament.

Transformació de referència
Les Vies Blaves són, a més, un 
projecte viu. En aquest sentit, la 
Diputació està en contacte amb 
institucions d’altres demarcaci-
ons perquè sigui exportable a 
tot el país i es converteixi en un 
referent arreu del món.
Amb la seva materialització, les 
Vies Blaves contribuiran a la 
creació d’una xarxa ciclo-turís-
tica a Catalunya que connecta-
rà amb projectes ja en funcio-
nament, com la ruta EuroVelo 
8 (ruta mediterrània europea), 
la via InterCatalunya (Giro-
na–Lleida), les Vies Verdes de 

Vies Blaves, un projecte de transformació territorial de 
la Diputació de Barcelona
Les Vies Blaves passaran per una seixantena de municipis i se’n beneficiaran més de 5 milions de persones, englobant un projecte 
que farà transitables més de 300 quilòmetres de lleres dels rius Llobregat, Anoia i Cardener

Catalunya o la Xarxa Pirineus.
A més, el projecte de les Vies 
Blaves habilitarà noves conne-
xions i relacions de mobilitat 
entre els municipis al voltant 
dels tres rius,  que serviran per 
millorar la qualitat de les acti-
vitats d’oci i salut i per guanyar 
en conscienciació mediambi-
ental.

Tres Vies Blaves
La columna vertebral del pro-
jecte és la Via Blava Llobregat, 
que resseguirà la llera del riu 
Llobregat: l’únic que neix i mor 
a la demarcació de Barcelona. 
Aquesta via recorrerà 186 qui-
lòmetres i passarà per 5 comar-
ques: Berguedà, Bages, Baix 
Llobregat, Vallès Occidental i 
Barcelonès. Des de les fonts del 
riu, a Castellar de N’Hug, fins 
a la desembocadura del Prat de 
Llobregat, unirà indrets com 
Sant Benet de Bages, Mont-
serrat i 15 colònies tèxtils. El 
recorregut principal, que pro-
posa 16 portes d’accés dife-
rents, es podrà completar amb 
gairebé 90 quilòmetres més de 
possibles variants i enllaços. La 
Via Blava Llobregat suposarà 
una inversió d’uns 24 milions 
d’euros.
Pel que fa a la Via Blava Carde-
ner es condicionaran prop de 
50 quilòmetres d’itineraris pel 
Bages. Amb 7 possibles portes 
d’accés, entrarà a la demarca-
ció de Barcelona per Cardona i 
confluirà amb la Via Blava Llo-
bregat a Castellgalí. La inversió 
prevista supera els 10 milions 
d’euros.
La Via Blava Anoia comença-
rà a la confluència dels camins 
de Calaf, Sant Martí Sesgueio-
les, Montmaneu i Argençola, 
al municipi de Jorba.  Passarà 
per l’Anoia, l’Alt Penedès i el 
Baix Llobregat i confluirà amb 
la Via Blava Llobregat a Mar-
torell. Amb un total d’aproxi-
madament 70 quilòmetres de 
llargada i 12 possibles portes, 
requerirà una inversió d’uns 9 
milions d’euros. Actualment ja 
es disposa del projecte cons-
tructiu dels primers 19 quilò-
metres de tram d’aquesta via.El Pont de la Boixera, a la Pobla, un tram de la Via Blava Anoia

El president Marc Castells, durant la presentació. / DIPUTACIÓ 
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Un any més, l’Àrea 
d’Igualtat de gènere 
de la Mancomunitat 

de la Conca d’Òdena coordi-
na i organitza l’agenda d’actes 
que tindran lloc amb motiu del 
Dia internacional de les dones. 
A Vilanova del Camí els actes 
centrals de la campanya es fa-
ran el mateix 8 de març a partir 
de les 16:30 a la Plaça del Mer-
cat, abans d’iniciar la marxa 
per participar a la manifestació 
d’Igualada.
Des de la regidoria d’Igualtat 
de Vilanova del Camí, amb 
la col·laboració i complicitat 
d’entitats i dones particulars 
del municipi, ja fa dies que 
preparen amb cura els actes 
del dia 8 de març que enguany 
es celebraran sota el títol “Ba-
tec de Dona”. La regidora de 
l’àrea, Sílvia Cáceres assegura 
que van triar aquest lema per-
què el batec del cor és sinònim 
de vida, però també d’emoció i 
de sentiments. El batec del cor, 
diu Cáceres, ens fa iguals a to-
tes i tots.  
Dones i homes de diferents 
edats i condicions estan par-
ticipant activament en la con-
fecció de cors. N’hi ha de tots 
els materials explica Sílvia Cá-
ceres: de goma eva, de roba, de 
ganxet... La majoria s’han ela-
borat en els tres tallers que es 
s’han portat a terme el 18  i el 
25 de febrer i dilluns 4 de març 
al Casal de la Gent Gran.  
A banda dels cors que s’han 
anat preparant al Casal, i els 
que han fet arribar entitats, 
empreses i particulars, s’han 
sumat una quarantena llarga 
confeccionats per l’alumnat del 
Cicle Formatiu de Grau Mit-
jà de Tèxtil de l’Institut Milà i 

Fontanals.
La regidora ha mostrat el seu 
agraïment a aquests joves i a la 
seva professora, l’Ester que ha 
tutoritzat aquesta col·labora-
ció. També ha tingut paraules 
de reconeixement i gratitud 
per a la vilanovina Vicky del 
Carmen, impulsora de la idea 
de confeccionar els cors.  
A hores d’ara, diu la regidora 
Sílvia Cáceres, s’han confec-
cionat més de 300 cors i creu 
que durant la setmana es supe-
raran els 400. La voluntat de la 
regidora és crear una mena de 
cortines que lluiran a la sala on 
es fan els tallers de la memòria 
tot i que primer s’exhibiran a la 
plaça del Mercat durant els ac-
tes del 8M. 
L’agenda del dia 8 de març a 
Vilanova del Camí s’obrirà a 
les 16:30 h amb un nou taller 
de confecció de cors obert a la 
població que comptarà amb la 
participació dels ens i nenes 
del Centre Obert i Ludoteca 
El Cireret. Simultàniament, a 
la plaça del Mercat, es munta-
rà una cortina gegant amb els 
cors confeccionats. La regidora 
s’ha mostrat molt orgullosa de 
la participació ciutadana que 

espera mantenir també durant 
els actes de divendres.  
A partir de les 17:30 h tindrà 
lloc la lectura del Manifest i 
l’actuació de la vilanovina Shei-
la Grados. La regidora ha mos-
trat la seva gratitud a la cantant 
vilanovina per la seva implica-
ció en aquesta iniciativa.
El darrer acte del 8M a Vilano-
va del Camí serà l’enlairament 
de globus amb desitjos i s’in-
tentarà fer una fotografia aèria 
de la que es donaran més de-
talls aquella mateixa tarda.
Així que acabin les activitats 
s’iniciarà la marxa des de la 
plaça del Mercat fins a la pla-
ça de la Masuca d’Igualada 
des d’on s’iniciarà la manifes-
tació que acabarà a la plaça de 
l’Ajuntament d’Igualada. Sílvia 
Cáceres ha convidat la ciuta-
dania a afegir-se a la marxa i 
a participar de la manifestació 
per reclamar els nostres drets i 
les nostres llibertats. Una lluita, 
ha dit Cáceres, per aconseguir 
la veritable igualtat d’oportu-
nitats entre homes i dones, un 
objectiu que no és feminista 
sinó realista, diu la regidora, i 
per això cal compartir aquesta 
lluita amb els homes. 

Aquest 8M, el feminisme serà present a 
Vilanova del Camí amb “Batec de Dona”

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La festa més esbojarrada 
de l’any arriba, com ja és 
tradició, en dos horaris 

i formats, l’infantil, a la tarda, 
organitzat per l’Associació Cul-
tural Camp del Rei, i la Rua i 
concurs de Carnestoltes, a par-
tir de les 21 h, que va a càrrec 
de l’àrea de Cultura amb la col-
laboració de La Xispa.
Can Papasseit es convertirà 
aquest dissabte en un gran pla-
tó de cine inspirat en les grans 
produccions de Hollywood. 
La regidora de Cultura Imma 
González, explica que els mem-
bres de la Comissió de Festes i 
de La Xispa, aniran disfressats 
seguint la mateixa temàtica. 

La regidoria de Cultura re-
partirà 9 premis valorats en 
2.450 €
Una de les novetats que la re-
gidoria de Cultura ha introduït 
enguany són els imports dels 
premis. I és que en aquesta 
edició s’atorgaran premis per 
valor de 2.450 €. El primer 
premi està dotat amb 500 € i el 
segon, amb 400 €. La regidoria 
ha establert 4 tercers, dotats 
amb 250 €; la millor comparsa 
petita, rebrà 200 € i la millor 
disfressa individual 100 €.
Aquest any s’ha introduït un 
premi nou, el Premi Especi-
al de Cultura, que permetrà 
oferir un premi de 250 € a la 
comparsa que destaqui per al-
gun motiu especial.  
A aquests premis cal afegir els 
que atorga La Xispa: Un pri-
mer premi de 100 € i un segon 
de 50 €. 
El punt de trobada de les com-
parses, serà com sempre, el 

carrer Cristòfol Colom, davant 
l’Escola Joan Maragall. La cer-
cavila passarà  pel carrer Santa 
Llúcia on estarà instal·lat el Ju-
rat i continuarà per la rotonda 
del Rovy, carrer del Molí, Papa 
Joan XXIII i Verge de Núria 
per acabar a Can Papasseit.
El Carnaval de Vilanova del 
Camí es celebra una setmana 
després del d’Igualada, un fet 
–diu la regidora Imma Gon-
zález- que va bé a Vilanova 
perquè les comparses locals 
poden participar a la festa de la 
capital de l’Anoia sense perdre’s 
la del seu municipi. 

Els Dalton Bang i DJ Adri 
Machaca amenitzaran la festa 
del Carnaval a Can Papasseit
La festa de Carnaval es fa de 
la mà de La Xispa, que es farà 
càrrec de la barra de bar. L’en-
titat també s’ha ocupat del dis-
seny dels cartells i els díptics.
EL Dalton Bang seran els en-
carregats d’amenitzar el ball 
que únicament es veurà inter-
romput pel Rei Carnestoltes, 
que llegirà el seu pregó i intro-
duirà el lliurament dels pre-
mis. La festa s’allargarà fins a la 
matinada amb la música de Dj. 
Adri Machaca.

Vilanova del Camí viurà 
aquest cap de setmana 
una Carnaval de Cine
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MONTBUI / LA VEU 

Aquest proper dissabte 
Montbui celebrarà, per 
partida doble, una de 

les festes populars més trans-
gressores i populars: el Carnes-
toltes
El Carnestoltes Infantil es farà a 
partir de dos quarts de cinc de 
la tarda al Boulevard, davant 
l’Ajuntament. Una hora abans 
es farà la inscripció dels partici-
pants a títol individual i també 
a les diferents comparses. Entre 
dos quarts de cinc i dos quarts 
de sis de la tarda tindrà lloc un 
espectacle d’animació infantil 
amb el grup Cia “La Cremalle-
ra” i a partir de dos quarts de sis 
de la tarda es farà el lliurament 
de premis. Només en el cas que 
la meteorologia fos adversa, 
aquesta festa infantil es traslla-
daria al poliesportiu Can Passa-
nals.
El Carnestoltes d’adults presen-
ta diferents novetats, una de 
destacada, el canvi d’ubicació fi-

Montbui celebra aquest cap de 
setmana el Carnestoltes

MONTBUI / LA VEU 

Aquest mes de març co-
mençaran les obres de 
reforma de la Plaça del 

Pi, actuació que té com a objec-
tiu la recuperació d’aquest espai 
públic emblemàtic al barri del 
Pi. Les obres d’aquesta actua-
ció, que tindrà com a màxim 
un termini d’execució de quatre 
mesos, aniran a càrrec de l’em-
presa Moix, per un import d’ad-
judicació de 96.000 euros. 
L’actuació de reforma de la Pla-
ça del Pi busca recuperar un es-
pai de qualitat. La remodelació 
de la plaça és del tot necessària, 
arran del creixement dels vuit 
pins ubicats en aquest espai i 
que, en alguns casos, han fet 
malbé el carrer i el clavegueram.
El projecte inclou l’eliminació 
de l’arbrat actual, crear una pla-
taforma única pel conjunt de 

La nova plaça del Pi serà 
una realitat abans de l’estiu

nal de la rua. No s’acabarà al pa-
velló Can Passanals com altres 
anys i sí al Passeig Catalunya 
(en un espai descobert).
Entre dos quarts de set i les set 
del vespre es faran les inscrip-
cions i la concentració de les 
comparses que participaran a 
la rua, davant del supermercat 
“Mercadona”. A dos quarts de 
vuit del vespre arribarà la com-
parsa amb el Rei Carnestoltes i 
començarà la rua, que travessa-
rà el Passeig Espanya, la Carre-
tera de Valls, el Boulevard, car-
rer Constitució, MontMercat i 
arribada final al Passeig Cata-
lunya. 
En acabar la rua, començarà 
el Ball de Carnestoltes amenit-
zat per Mateo Vergara, anima-
dor de públic de la productora 
Gestmusic. Cal remarcar que 
hi haurà servei de bar amb en-
trepans calents i begudes a càr-
rec de l’Hoquei Club Montbui. 
També al Passeig Catalunya, a la 
recta final de la festa, el Rei Car-
nestoltes farà la lectura del tra-

dicional pregó i, a continuació, 
es coneixeran els guanyadors 
d’aquesta edició.
A la categoria de comparses es 
lliurarà un primer premi de 400 
euros i trofeu; un segon guardó 
de 300 euros i trofeu, un tercer 
premi de 200 euros i trofeu. La 
quarta i la cinquena comparsa 
classificada rebran 100 euros. 
També optaran a un premi de 
100 euros la millor comparsa 
forània. La millor disfressa in-
dividual guanyarà un premi de 
80 euros i trofeu.
Les bases del Carnestoltes 
d’adults marquen que les com-
parses estaran formades com 
a mínim per cinc persones. El 
jurat valorarà les comparses 
segons els criteris de millor ves-
tuari de fabricació, la comparsa 
més animada, la comparsa més 
engalanada, la més divertida, 
la més marxosa i la més origi-
nal. El jurat estarà format per 
membres de la Comissió de 
Festes Nucli Urbà i per tècnics 
de l’Ajuntament.

MONTBUI / LA VEU 

L’Ajuntament de Mont-
bui està en procés de 
licitació de les obres de 

millora del
talús ubicat a final dels car-
rers Santa Anna, Sant Miquel 
i Sant Pere, tocant
al Passeig Catalunya. Es trac-
ta d’una actuació que pretén 
dignificar un espai
que pateix erosió i desgast, 
per ser lloc de pas de la ciu-
tadania.
L’actuació perfilarà el talús, 
recuperarà dos dels corriols 
o baixadors que envolten la 
tanca de la llar d’infants Santa 
Anna per dessota, amb les ba-
ranes de fusta corresponents 
i en part convertint aquests 
baixadors en rampes esgla-
onades i amb la plantació 
d’arbustiva i la protecció en 
algunes zones amb més pen-
dent de malla de fibra de coco 

i alguns arbres i bancs en zo-
nes molt concretes, a les zones 
més planes dels extrems dels 
camins de baixada. També es 
col.locarà a peu de talús un 
petit muret fet amb gabions 
armats de pedra seca que evi-
tarà la caiguda de terres i tam-
bé s’intervindrà en els parter-
res a peu del talús. L’actuació 
tindrà un període d’execució 
d’un mes i té un pressupost de 
licitació de 81.000 euros.

L’Ajuntament millorarà 
el talús i els parterres del 
passeig Catalunya

MONTBUI / LA VEU 

Durant les darreres 
setmanes s’ha ins-
tal·lat un sistema de 

videovigilància per controlar 
l’entrada i sortida de vehicles 
a la urbanització La Mallo-
la. Aquest sistema, controlat 
directament des de la Policia 
Local de Montbui, permetrà la 
identificació de qualsevol ve-
hicle que accedeixi a la urba-
nització. Tammateix, i tenint 
en compte la tecnologia exis-
tent, que és complementària 
amb la d’altres cossos policials 
es podran determinar trajec-
tòries i horaris de pas amb tot 
detall en aquells casos de vehi-
cles sospitosos.
Es tracta d’una reivindicació 
àmpliament demanada pel 
veïnatge de la urbanització 
La Mallola, que és així el pri-
mer nucli montbuienc amb 
sistema de videovigilància 
monitoritzat. Les càmeres de 

Càmeres de videovigilància a la Mallola

l’espai, renovació del paviment 
i adequació dels espais d’estada. 
L’actuació també preveu mi-
llorar l’accessibilitat i seguretat 
dels vianants en aquest espai, 
així com la millora de la xarxa 
d’instal·lacions existents d’ai-
gua i clavegueram, a més de la 
incorporació de nova vegetació 
i mobiliari urbà per millorar la 
qualitat dels espais d’estada. Cal 
remarcar que es substituiran els 
vuit pins actuals per trens au-
rons blancs, uns arbres de fulla 
caduca que a l’estiu donaran 
ombra i a l’hivern afavoriran el 
pas de la llum del sol. El projec-
te també inclou que l’espai esti-
gui il·luminat amb LEDS d’una 
intensitat ajustable.
Aquest projecte s’ha consensuat 
des de l’Ajuntament, en la mesu-
ra del possible amb el veinatge 
del Barri del Pi, amb qui s’han 
dut a terme diferents trobades.

videovigilància funcionaran a 
través de fibra òptica i garan-
tirán que el senyal estigui en 
tot moment supervisat per la 
Policia Local de Montbui.
Aquest projecte és el primer 
que es du a terme a Montbui 
per controlar l’accés a un dels 
nuclis disseminats. A La Ma-
llola, urbanització circular i 
amb una única entrada i sor-
tida asfaltada per a vehicles 

aquest sistema és el que garan-
tirà en tot moment la identifi-
cació dels vehicles que hi acce-
deixin. Cal destacar que des de 
l’Equip de Govern municipal 
s’ està treballant per ampliar 
aquest sistema de càmeres de 
video-vigilància a altres nuclis 
del municipi aprofitant les mi-
llores tecnològiques existents 
(especialment la precisió en la 
lectura de les matrícules).
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ÒDENA / LA VEU 

Aquest 8 de març ar-
riba a Òdena amb 
un munt d’activitats 

organitzades per a comme-
morar el Dia Internacional de 
les Dones. Enguany i com a 
gran novetat, s’ha organitzat 
la I Fira de les Dones el diu-
menge 10 al Mercat del Pla 
de la Masia, una mostra que 
acollirà més de 65 expositores 
que visibilitzaran el talent de 
les dones a través d’exposici-
ons d’art, tallers de diverses 
disciplines, venda de produc-
tes, xerrades de creixement 
personal, música en directe, 
teatre, performance, màster 
class...
D’altra banda, l’Ajuntament 
ha organitzat per segona ve-
gada el concurs “fem visi-
bles les dones de l’Espai Jove 
d’Òdena”, una activitat pen-
sada per a joves d’entre 10 i 
18 anys, perquè escullin una 
dona que els inspiri i que si-
gui la seva ídola. Només han 
de portar un ta un dibuix, una 
foto, una poesia o un escrit i 
dir per què volen fer visible 
aquesta dona. Els interessats/

es poden portar els treball del 
20 de febrer al 7 de març als 
Espais Joves d’Òdena (El Pla i 
Nucli). El 12 de març es lliu-
raran els premis i s’exposaran 
els treballs al centre recreatiu 
i cultural.
També pensat per als joves 
s’ha organitzat “Fem l’auca 
de la dona, amb frases cèle-
bres de dones úniques”, una 
activitat adreçada a joves de 
10 a 16 anys el dimecres 6 de 
març de les 17:30 a 19:30 ho-
res a l’Espai Jove Centre Cí-
vic el Pla.
El Fòrum de Dones ha pre-
parat per a l’ocasió un curs 
teòric de cuina ràpida a càr-
rec d’Isabel Albiñana Gor-
dón, tècnica dietista i profes-
sora d’alimentació saludable 
pel dissabte 16 de març a les 
17:30 hores al saló de plens 
de l’Ajuntament d’Òdena.
Al Centre Cívic del Pla de 
la Masia tindrà lloc un con-
ta contes amb la lectura del 
conte “Nenes extraordinàri-
es”, a càrrec de Vanessa Gó-
mez. L’activitat està adreçada 
a famílies i infants de 0 a 8 
anys el dijous 7 de març de 
les 17:30 a 18:30 hores.

Òdena commemora el 
Dia Internacional de les 
Dones 

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt ha pre-
parat una àmplia pro-

gramació de propostes per 
commemorar el Dia Interna-
cional de la Dones. Des de fa 
uns anys, en aquest municipi 
s’organitzen diverses acti-
vitats amb motiu d’aquesta 
jornada però enguany l’ofer-
ta inclou un gran nombre 
d’activitats, com un taller de 
pancartes reivindicatives, una 
lectura de contes o el ja con-
solidat sopar de dones pobla-
tanes.
L’acte central tindrà lloc el 
divendres 8 de març i serà 
una xerrada amb la poblatana 
Mònica Parejo, fundadora de 
l’ONG Sostres Barcelona, As-
sociació per al Desenvolupa-
ment, amb el títol “Mirada a 
la dona del tercer món”. L’ac-
tivitat tindrà lloc a les 8 del 
vespre a l’Ateneu Gumersind 

Bisbal. A continuació, a les 9 
del vespre, hi haurà un sopar 
que comptarà amb l’actuació 
del duet Paris La Nuit. 
El preu de l’àpat és de 16 
euros. Les inscripcions i el 
pagament es poden fer fins 
al dimecres 6 de març a les 
oficines municipals, de di-
lluns a divendres, de les 9 del 
matí a les 2 del migdia, i els 
dimarts, de les 4 a 2/4 de 7 
de la tarda. Si alguna perso-
na està interessada a assistir 
a la xerrada però no al sopar, 
ho podrà fer sense ocupar els 
llocs reservats a les taules. 
Aquestes dues propostes s’or-
ganitzen des de la regidoria 
de Benestar Social de l’Ajun-
tament.
Abans de la xerrada, a la pla-
ça de l’Ajuntament, a les 7 de 
la tarda, es farà una lectura 
intergeneracional del mani-
fest amb motiu del Dia Inter-
nacional de les Dones i una 
encesa d’espelmes. 

Propostes per al Dia de 
les Dones a la Pobla

ÒDENA / LA VEU 

Aquest dissabte 9 de 
març i diumenge 10, 
Òdena viurà el carna-

val a tot el municipi; primer 
ho farà al nucli antic el dis-
sabte i diumenge serà el torn 
del Pla d’Òdena.  El ball, les 
disfresses i les rues seran els 
elements principals.
Així, la festa començarà om-
plint de disfresses els carrers 
del nucli antic del municipi, 
i és que els veïns i veïnes es 
concentraran dissabte a les 
cinc de la tarda al Parc de 
la Font on els participants, 
de manera individual o per 
comparses, podran inscriure’s 
per participar en el concurs 
de disfresses. Amb música 
carnavalera es passejaran per 
diferents carrers fins a arribar 
al Pavelló Mestre Vila Vell, on 
continuarà la festa i xerinola 
amb una xocolatada per a tot-
hom. Seguidament hi haurà 
el lliurament de premis. 
La disbauxa continuarà el 
diumenge 10 amb la festa 
de carnaval al Pla d’Òdena. 

Començarà a dos quarts de 
cinc de la tarda amb les ins-
cripcions dels participants 
a les pistes de la petanca i a 
les cinc de la tarda s’iniciarà 
la rua pels carrers del bar-
ri. Es preveu l’arribada de la 
rua a dos quarts de set de la 
tarda al Centre Cívic del Pla 
d’Òdena on hi haurà Dj amb 
música carnavalera. A conti-
nuació, se celebrarà el lliura-
ment de premis. En acabar, hi 
haurà aigua i croissants per a 

Cap de setmana de Carnaval a Òdena

totes les persones que vagin 
disfressades. El jurat del con-
curs de disfresses i comparses 
estarà format per un repre-
sentant de cada una de les 
entitats: UD Rebrot, Club Pe-
tanca Odenense, Associació 
de Veïns La Coraza, la Co-
missió de Reis de Sant Pere 
i del Pla d’Òdena, l’Asso-
ciació de Jubilats del Barri 
Sant Pere i Pla de la Masia i 
un membre de l’Ajuntament 
d’Òdena. 

Dissabte 9 a les 21 h
Diumenge 10 a les 19 h
Preu: 15 � / 12 �

9/10 MARÇ

TEATRE

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat

LA PLAÇA DEL DIAMANT

LA PÈRDUA I LA RECUPERACIÓ DE LA IDENTITAT D'UNA DONA  EN EL CONTEXT 

DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA. UNA BRILLANT ADAPTACIÓ D'AQUEST CLÀSSIC 

DE LA LITERATURA CATALANA AMB UNES EXCEL·LENTS INTERPRETACIONS.

- CIA. MEA CULPADE MERCÈ RODOREDA

PROGRAMACIÓ FEBRER/MAIG 2019
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

El passat 23 de febrer 
es va organitzar la 2a 
Calçotada Popular pels 

Presos i Exiliats Polítics Cata-
lans, una iniciativa del CDR 
de la Pobla de Claramunt per 
recaptar fons per les persones 
que segueixen injustament 
empresonades i a l’exili.
La calçotada d’enguany va te-
nir un gran èxit, amb la par-
ticipació de més de dues-cen-
tes persones entre comensals 
i col·laboradors i les actuaci-
ons a mig matí de la Coral La 
Lira de la Pobla (que aquest 
any compleix el seu 100 ani-
versari) i dels bastoners de 
Sant Llorenç d’Hortons.
Havent dinat, els assistents 
també van poder gaudir de la 
música lleugera i tradicional 
d’en Carles Belda per acabar 
donant pas al bingo solidari 
pels presos i exiliats polítics. 
A més, un dels bingos de la 
tarda va destinar la recapta-
ció als empresonats d’Altsasu.

La recaptació total de la cal-
çotada d’enguany va ser de 
1.917,00€, dels quals se’n des-
tinaran 1.150,20€ a la Caixa 
de Solidaritat pels Presos i 
Exiliats Polítics Catalans i 
766,80€ per finançar accions 
del CDR de la Pobla de Clara-
munt. Els bingos que es van 
sortejar després del dinar van 
recaptar un total de 383,00€, 
que també aniran destinats a 

La Pobla recapta més de 2.000 euros 
pels presos i exiliats polítics

la Caixa de Solidaritat; i la re-
captació del bingo especial va 
ser de 138,00€, que anirà ín-
tegrament destinada a la Aso-
ciación Gurasoak de pares i 
mares dels presos d’Altsasu.
La proposta d’enguany tam-
bé va rebre un ampli suport 
i col·laboració de nombroses 
empreses, comerços i entitats 
de la localitat.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La Pobla de Claramunt 
va viure aquest cap de 
setmana la disbauxa 

del carnestoltes. Petits, joves i 
grans van gaudir d’aquesta fes-
ta amb activitats organitzades 
des de l’Ajuntament, les entitats 
locals i els centre educatius.
La disbauxa va començar el di-
vendres 1 de març a la nit amb 
el carnaval que va organitzar 
l’entitat juvenil Barrufet Roig, 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal. 
Unes 300 persones van assistir 
a aquesta festa, que va aplegar 
militars, un grup de Ninja, 
superherois, mecànics, coni-
llets o víkings, entre d’altres 
disfresses. Precisament, van ser 
els víkings qui van aconseguir 
el premi a la millor disfressa. 
La festa va estar animada amb 
la música del DJ Pol i es va aca-
bar a la matinada. L’activitat va 
comptar amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.
Com a novetat, des de l’admi-
nistració local i la Mancomu-
nitat de la Conca d’Òdena es va 
instal·lar un Punt Lila d’atenció 
a les violències sexuals i agres-
sions sexistes, que va estar 
gestionat per dues educado-
res socials. D’aquests punts se 
n’instal·laran dos més, un per 
la Setmana de la Joventut i un 
altre per la Festa Major.
El dissabte 2 de març a la tarda 
els carrers es van omplir de dis-
fresses. Amb la marxa i el ritme 
trepidant del grup de batucada 
Els Bombollers, de Cervera, 
vestits de bufons, la rua va sor-
tir des la plaça dels Països Ca-
talana, va baixar pel carrer de 
l’Estació, va creuar l’avinguda 
de Catalunya i es va endinsar 
al nucli antic pel carrer Raval, 
el carrer Major i el carrer So-
lell fins arribar a l’Ateneu. De 

disfresses n’hi havia per triar 
i remenar: princeses, herois, 
heroïnes, emoticones, raïms, 
astronautes, pallassos, bruixes, 
dinosaures, tigres, conillets, 
hippies, entre moltes d’altres.
Els Bombollers van finalitzar 
l’actuació al local i, a continua-
ció, es va donar pas a la música 
del DJ Àlex. Els nens i nenes 
disfressats van poder berenar i 
després va arribar un dels mo-
ments més esperats i divertits 
de la festa, la pluja de confeti i 
de globus gegants. Es van tirar 
quaranta quilos de paperets i 
dotze globus gegants. La gresca 
es va acabar cap a 2/4 de 9 del 
vespre. L’activitat es va organit-
zar des de la regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament.
El diumenge 3 de març a la tar-
da, l’Associació per a l’Oci de la 
Gent Gran va tancar la progra-
mació d’activitats de carnaval. 
A l’Ateneu Gumersind Bisbal 
unes 130 persones, una vinte-
na de les quals anaven disfres-
sades, van gaudir del ball amb 
el grup A Vives Veus. Es van 
premiar les tres millors dis-
fresses que van ser: una parella 
d’avis, una parella de víkings i 
un ocell i un espantaocells. La 
festa va comptar amb el suport 
de l’Ajuntament.
Als centres educatius, els nens 
i nenes també van viure la festa 
de carnaval. L’alumnat de l’es-
cola Maria Borés va participar 
en diferents activitats, entre 
les quals es va fer una rua, el 
divendres 1 de març a la tar-
da, al pati del col·legi, que va 
comptar amb l’animació d’un 
grup de pares. A la llar d’in-
fants, el mateix dia al matí els 
més menuts van passar una es-
tona divertida ballant i es van 
disfressar, els de P0 d’hipopò-
tams, els de P1 de girafes i els 
de P2 de micos. 

El Carnestoltes convida a 
la gresca als poblatans de 
totes les edats

Botiga
al carrer
Dissabte 9 de març
Igualada

Amb el suport de:Organitza:

Gaudeix d’un dia carregat d’activitats i moltes gangues. 
Al passeig Verdaguer i per les botigues del centre ...
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest darrer dime-
cres de mes s’ha cele-
brat la sessió ordinà-

ria del Ple de l’Ajuntament de 
Capellades.
El punt més destacat de l’or-
dre del dia ha estat l’aprova-
ció del pressupost per aquest 
exercici 2019.
La sessió va començar amb 
l’habitual aprovació de l’ordre 
anterior i donant compte dels 
darrers decrets d’alcaldia.
Seguidament es va procedir a 
corregir la fitxa descriptiva de 
la plaça de tècnica de recur-
sos humans, aprovant-ho per 
unanimitat.
El quart punt ha estat la con-
tractació per procediment 
obert dels serveis de nete-
ja dels edificis municipals i 
dels centres públics d’ense-
nyament. Tal com va detallar 
l’alcalde, Aleix Auber, “ja fa 
temps que teníem la volun-
tat de licitar-ho, però també 

ens ha influït que ha canviat 
la llei de contractes. Ara, fa-
rem el concurs per lots, 3, i el 
que sortirà ara és el d’edificis 
municipals i centres d’ense-
nyament, que està valorat en 
94.380 euros. És per dos anys, 
prorrogables”.
En cinquè lloc, abans d’entrar 
en el pressupost, es va apro-
var per unanimitat la creació 
del lloc de treball d’auxiliar de 
bibliotecària.
L’encarregat de presentar el 
pressupost total de la cor-
poració, que per el 2019 es 
de -5.416.411 euros, va ser 
el regidor d’Hisenda, Jaume 
Solé, qui va destacar: “aquest 
és un pressupost continuista 
respecte les darreres edicions. 
Hem deixat molt clar quines 
són les nostres prioritats i les 
continuem atenent: atenció a 
les persones, suport a les enti-
tats, cultura, educació , man-
teniment dels equipaments i 
serveis”.
Respecte l’any 2018 s’ha in-

El Ple aprova el Pressupost per al 2019

crementat el pressupost en 
un 3%. El ple també va apro-
var els pressupostos dels seus 
organismes autònoms, com  
l’Escola Bressol -319.158€- 
o el Museu Molí Paperer 
-315.377€-. Tanmateix com 
inversió més important expo-
sa els 514.000€ que es desti-
naran a la primera fase de la 
rehabilitació de la casa de la 
vila i 30.000€, com l’any pas-
sat,  per dedicar-los a la mi-
llora d’instal·lacions al teatre 
de La Lliga.
L’oposició,  PdeCAT i PSC, 
van coincidir en el seu vot 
d’abstenció argumentant què 
“no hi hem pogut participar 
gaire. Valorem en positiu que 
s’hagi anat millorant la pre-
sentació del pressupost, que 
ara és més intel·ligible, però 
no és el que nostre”.
Abans d’acabar la sessió tam-
bé es va aprovar una nova or-
denança fiscal per regular les 
vendes d’entrades o de mar-
xandatge d’espectacles.

CAPELLADES / LA VEU 

Tot és a punt a Cape-
llades per celebrar el 
diumenge 17 de març 

el Mercat Figueter. Aquesta és 
una de les dates més tradicio-
nals de la comarca. Des de fa 
dècades, el segon diumenge de 
Quaresma els carrers de la vila 
s’omplen de propostes.
D’una banda, cal destacar la 
part comercial, amb parades 
i botigues al carrer oferint tot 
tipus de productes. La plaça 
Catalunya acollirà els estands 
dels comerços locals i la plaça 
Verdaguer la mostra “L’Anoia. 
Del camp a la taula”, amb pro-
ductes de proximitat.
Però el Mercat Figueter –la 
Fira!- també és el moment on 
les moltes entitats de Capella-
des surten per oferir un tastet 
de la seva activitat: Gegants, 
Falcons, Coral Xeremell, Grup 
Teatral, Coros Romero i Mo-
renita de la Sierra... tothom 
farà una demostració de les 
seves arts variades.
I a tot això, cal afegir els extres, 
l’animació al carrer, l’especta-
cle infantil de la tarda, l’espai 
de jocs a la plaça Sant Miquel, 
l’espectacle de cloenda... 
El Mercat Figueter, 17 de 
març, és un dia per reservar-se 
a l’agenda i conèixer Capella-
des d’una sola glopada.
I a més a més aquest any, l’ani-
mació començarà la nit abans 
amb un concert espectacular. 
L’Anna Roig i l’Àlex Cassanyes 
Big Band Project oferiran a les 

9 al Teatre LA Lliga el seu dar-
rer espectacle “La Tendresse”, 
amb cançons adaptades per 
l’Àlex. Les entrades es poden 
comprar a 9 i 12 euros a www.
ticketea.com o bé dues hores 
abans a la taquilla.
Segons Àngel Soteras, regidor 
de Promoció Econòmica, “el 
Mercat Figueter és un model 
de fira que funciona –i que 
ens funciona molt bé- i, per 
tant, més que introduir can-
vis el que fem és reforçar tots 
aquests elements que la fan 
exitosa: la barreja d’activitat 
comercial i associativa, la pro-
gramació d’espectacles de car-
rer per afavorir la itinerància 
de la gent, la reserva d’espais 
pensats per a la canalla... Ara 
bé, sense canviar el model sí 
que hi encaixem novetats cada 
any per augmentar el nombre 
d’al·licients i que ningú mar-
xi amb la sensació que han 
vist només el de sempre. En-
guany estem convençuts que 
l’ambientació dels carrers amb 
motius florals que farem amb 
Jardiflor Torres serà una molt 
agradable sorpresa.
L’altra idea que portem uns 
anys treballant és la d’”estirar” 
la Fira i no limitar-la al matí 
de diumenge com era habitu-
al. En aquest sentit, tornem 
a potenciar els espectacles de 
tarda i programem un concert 
dissabte nit, el de l’Anna Roig 
i l’Àlex Cassanyes Big Band 
Project, que per si sol ja val 
una visita a Capellades”.

El segon diumenge de 
Quaresma a Capellades 
tindrem el Mercat Figueter

CAPELLADES / LA VEU 

Capellades se suma als 
actes previstos per 
commemorar el Dia 

Internacional de la Dona Tre-
balladora. 
D’una banda, des de Joventut, 
s’ha preparat una exposició, a 
la Biblioteca el Safareig, ho-
menatjant les dones més im-
portants de la història que es 
podrà veure tot el mes. Tam-
bé hi ha un mural on tothom 
qui vulgui podrà escriure o 
dibuixar alguna reflexió, a 
més de fer-se una foto i pen-
jar-la a l’instagram amb els 
hashtags indicats. Aquest 
mural està situat a l’entrada, 
just a sota el centre d’interès 
que s’ha preparat des de la Bi-
blioteca amb llibres, contes i 
pel·lícules amb les dones com 
a protagonistes.
El mateix dia 8 la Biblioteca 

proposa per l’Hora del Conte 
“La Caputxeta forçuda”, de la 
mà de la Sílvia Aparicio. Com 
és habitual, començarà a les 6 
de la tarda.
I per al dia 9, la Taula de 
Dones i la regidoria d’Equi-
tat han organitzat  diferents 
propostes. Primer és previst 
que es faci un dels recorre-
guts dels “Camins del Paper”, 
concretament el més curt. La 
originalitat de la proposta és 
que es farà en clau femenina, 
donant informació de gène-
re sobre les dones papereres: 
condicions laborals, famili-
ars, personals ...
En acabar l’actriu Jordina Bi-
osca, acompanyada de David 
Garcia, farà una interpreta-
ció al Mirador del Museu, 
que acabarà amb un vermut 
per a tots els participants, 
“Amb P de dona” Paraula, 
poesia, potència. 

En aquest sentit, la regido-
ra d’Equitat, Adela Morera, 
destaca com “ El 8 de Març 
té els orígens en els fets que 
varen succeir el 1908, on va-
ren morir calcinades 146 do-
nes treballadores de la fàbrica 
tèxtil Cotton de Nova York, 
en un incendi provocat per 
les bombes incendiaries que 
els hi varen llençar davant la 
negativa d’abandonar el tan-
cament amb el que estaven 
protestant pels salaris baixos 
i les males condicions de tre-
ball que patien.  És una diada 
per recordar, no tant sols per 
demanar una igualtat efecti-
va de drets, sinó també per 
recordar que venim d’una 
trajectòria de lluita activa 
davant totes les desigualtats, 
no només les pròpies de gè-
nere. El feminisme és això:  
és solidaritat, és tendresa, és 
justícia social.”

Dia de la Dona a Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

El proper dissabte 16 de 
març s’arribarà a la 32a. 
edició del Concurs de 

Pintura Ràpida Joan Campoy 
– Premi Capellades.
Seguint la línia dels darrers 
anys, hi ha dues categories di-
ferents. D’una banda, hi ha el 
Premi Capellades, que aquest 
2019 es dedicarà a la Bassa i el 
Museu Molí Paperer. El premi 
és de 400 euros.
D’altra banda, hi ha la catego-
ria general, on es pot presen-
tar una obra sobre qualsevol 

espai de la vila. El primer pre-
mi també és de 400 euros, el 
segon de 350 i el tercer de 300.
Les bases per participar-hi es 
poden descarregar a la pàgina 
web de l’Ajuntament, www.ca-
pellades.cat
A dos quarts de tres de la tarda 
el jurat, format per persones 
de reconeguda solvència artís-
tica, faran públic el seu vere-
dicte i s’entregaran els premis.
Amb les obres participants es 
farà una exposició que es po-
drà visitar els dissabtes i diu-
menges, fins al 31 de març, als 
matins de 12 a14 hores i les 
tardes de 6 a 8.

Concurs de Pintura 
Ràpida Joan Campoy
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ÒDENA / LA VEU 

Òdena es prepara per 
rebre aquest diumenge 
al Mercat del Pla la I 

Fira de les Dones amb una pro-
gramació que supera de llarg les 
expectatives que l’organització 
s’havia proposat. La participa-
ció ha estat tan elevada que a 
tres dies de celebrar-se l’esdeve-
niment encara es reben propos-
tes de participació. Dones de 
tots els municipis de la comarca 
però també del Garraf, Barcelo-
nés, Baix Llobregat i la Conca 
de Barberà han volgut donar 
visibilitat al seu talent a través 
d’exposicions, demostracions, 
exhibició i venda de productes. 
La jornada omplirà tot un matí 
amb una de les millors maneres 
que l’Ajuntament d’Òdena ha 
trobat per commemorar el Dia 
Internacional de les Dones, i és 
donant visibilitat i posant en va-
lor el talent de les dones a través 
d’aquesta fira.
Així, des de les nou del matí i 
fins a les dues de la tarda, la fira 

comptarà amb més de 65 car-
pes d’expositores on el visitant 
trobarà des d’exposicions d’art 
fins a venda de productes d’ar-
tesania. Paral·lelament, hi haurà 
cinc zones on es desenvolupa-
ran un total de 25 activitats, que 
a continuació es detallen:
9:00 h Ioga i danses de la lluna 
a càrrec de Carmen Reguero i 
Judit Marcé
10:00 h Xerrada “Conecta con 
tu poder femenino honrando tu 
linaje” amb Esther García Mira-
lles, terapeuta natural
10:00 Taller infantil de reciclat-
ge artístic amb Claudia Torres
10:00 Taller familiar “De pimer 
plat TIC” a càrrec de la comis-
sió de dones de TIC Anoia
10:30 h Xerrada “La meva ex-
periència un canvi de vida” amb 
Mar Garcia del centre Narayana
10:30 h Ioga de la feminitat amb 
Zoe Balasch
10:30 h Ponència amb debat 
“El paper de la dona en el nucli 
familiar” per Fòrum de Dones 
d’Òdena
10:30 h Taller vivencial d’educa-

ció emocional familiar. Posar la 
mirada en les emocions de tots 
i totes. A càrrec de La Màgia de 
la Vida.
11:00 h Tatoos infantils a càrrec 
de la maquilladora Alícia Villa-
vecchia
11:00 Taller de cactus muntsa 
amb Lourdes Sensarrich
11:00 h Xerrada “Olis essencials 
per bebés i embarassades” amb 
Anna Singla i Gemma Esquer
11:00 h Taller “Me tienes colga-
do” amb la col·laboració de pen-
jador de testos per KO-k’Dones 
amb Carol Aramendía i Marina 
Taboada.
11:15 h Xerrada “Nutrició es-
portiva i ajudes ergogèniques 
per la dona” amb Maribel Gar-

cía de El Centre Gui amb degus-
tació de sushi català gentilesa de 
sushicatalaolgarovira
11:30 h Taller “Plantes silvestres 
comestibles” amb Berta Garriga 
d’Arrels Voladores
11:30 h Contacontes il·lustrats a 
càrrec d’Anna Marsal i Elis Elis
11:45 h Dansa Oriental amb 
Ruh Dance
12:00 h Performance amb Be-
llum
12:00 h Xerrada “Convertir el 
que t’agrada en la teva profes-
sió” amb Yolanda Luque de La-
noviamasbonita
12:00 h Xerrada “Moda i au-
toestima” amb Verònica Amé-
zcua, psicòlogoa i Susanna Mal-
donado, estilista

La I Fira de les Dones d’Òdena arriba amb més de 65 
dones expositores i 25 activitats diferents

12:30 h Taller autogestió dela 
salut femenina amb plantes re-
meieres” amb Marta de Silves-
trina
12:30 h Cercle de dones a càrrec 
de Família Verda
12:30 h Ponència amb debat “La 
gestió del temps” per Fòrum de 
Dones d’Òdena
12:30 h Música en directe amb 
Pilar Corrons
13:00 h Xerrada “Como vivir 
sin grandes almacenes” amb 
Sónsoles Gallego de Sons Cos-
mètica Ecològica
13:30 h Música en directe amb 
Núria Admetller
13:00 h Benedicció de l’úter 
amb Carmen Reguero i Maria 
Carreño del centre Chitsuddhi
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PIERA / LA VEU 

L’Associació de Cones 
de Piera, en col·labora-
ció amb l’Associació de 

Dones dels Hostalets i les Fal-
coneres de Piera, ha organitzat 
per a aquest proper divendres8 
i dissabte 9 de març una pro-
gramació d’actes per a comme-
morar el Dia Internacional de 
la Dona.

DIVENDRES 8
- A les 11 h, a la plaça de la 
Ronda de Ponent (Els Hosta-
lets de Pierola)
Pintem un mural
Amb Kènia Boada
- A les 19 h, des del Mural del 
Gall Mullat
Cercavila reivindicativa
fins a la plaça del Peix
- A les 20 h, a la plaça del Peix
Lectura del manifest i actua-
cions

Escola de Teatre de Piera, Es-
cola Blue Moon, Falcons de Pi-
era, Gegants de Piera, Tambors 
i Diables
- A les 21 h, a la plaça del Peix
Botifarrada popular
Preu: 7 € (opció vegetariana)
A les 22.15 h, a la plaça del Peix
Maria Fortuny i el Pubill del 
Raval
- A les 23.30 h, a la plaça del 
Peix
DJ Partisana
Hi haurà servei de bar

DISSABTE 9
- A les 18 h, al Teatre Foment 
de Piera
Criatures, del grup de teatre 
Gresol 

EXPOSICIÓ: ECOFEMINIS-
ME
Dates: Del 4 al 17 de març
Lloc: Passadís del Teatre Fo-
ment de Piera

Actes de celebració del 
Dia Internacional de la 
Dona a Piera

PIERA / LA VEU 

Un any més, el Carna-
val de Piera s’ha con-
vertit en un dels més 

participatius de la comarca 
de l’Anoia. Més de 400 perso-
nes van formar part, dissab-
te, de la rua que va desfilar 
pels principals carrers de la 
vila, des del Gall Mullat fins 
a la plaça de la Creu, davant 
l’atenta mirada de molts pie-
rencs i pierenques que també 
lluïen les seves disfresses.
Pel que fa al concurs de car-
rosses, la comparsa Les Flan-
des ruge de nuevo es va em-
portar el primer premi del 
jurat; Els Herois dels Anells 
va rebre el segon premi amb 
una carrossa inspirada en 
la pel·lícula del Senyor dels 
Anells; finalment, la compar-
sa Futur Space Piera, de l’AE 
Piera, va aconseguir el tercer 

premi del concurs. L’orga-
nització i el jurat han volgut 
felicitar les comparses i han 
destacat la qualitat de les dis-
fresses i de les carrosses par-
ticipants.
Durant tot el cap de setmana 
es van organitzar altres pro-
postes, com la festa organit-
zada pel jovent de Piera en la 
qual es convidava a tothom 
a anar-hi disfressat i a par-
ticipar en un karaoke amb 

Més de 400 persones participen en la 
Rua del Carnaval

algunes de les cançons més 
conegudes de la història de la 
música.
Diumenge va ser el torn del 
Carnaval infantil. Més de 
300 infants van participar 
en aquesta celebració que 
va incloure una desfilada, el 
llançament de confetti, la ja 
tradicional xocolatada i un 
espectacle d’animació a càr-
rec de les Pallasses Pallusses.

PIERA / LA VEU 

Aquest cap de setma-
na s’ha fet efectiu el 
trasllat del mercat set-

manal dels dissabtes a l’apar-
cament situat al costat de la 
llar d’infants El Gall Mullat i 
al carrer Llobregat. El canvi 
d’ubicació ha tingut una bona 
acollida per part de la ciutada-
nia i ha estat molt ben rebut 
pels veïns i veïnes del carrer 
Cervantes que, en diverses 
ocasions, havien demanat 
una solució als problemes de 
trànsit que patien els dissabtes 
coincidint amb la instal·lació 
del mercat.
El nou emplaçament ha per-
mès millorar el trànsit, i que 
els veïns i veïnes del carrer 

Cervantes puguin circular pel 
vial i fer ús dels seus garatges 
amb normalitat. A més, la ro-
tonda del carrer Llobregat, a 
diferència del que passava fins 
ara, es manté totalment oberta 
a la circulació.
Aquesta mesura forma part 
d’una primera fase de mo-
dernització de l’actual mercat 
municipal. El projecte preveu 
ampliar la zona de parades per 
l’actual passeig del Gall Mullat 
fins a la Biblioteca de Piera, 
amb la idea de crear un cer-
cle de comerç que englobi els 
carrers Piereta, Sant Cristòfol, 
Llobregat i el passeig del Gall 
Mullat. Així mateix, la volun-
tat és poder atraure nous para-
distes que aportin més diversi-
tat de productes al mercat.

Nova ubicació del mercat 
setmanal PIERA / LA VEU 

Xavier Bosch serà a la 
Biblioteca de Piera el 
proper dijous 14 de 

març a les 19h en el marc del 
cicle 7 d’experiències. En Xa-
vier Bosch, escriptor i perio-
dista de llarga trajectòria ens 
aproparà la seva faceta més 
literària a propòsit de la seva 
novel·la Nosaltres dos. 
Nosaltres dos és un relat 
d’amistat, de lligams invisibles 
amb algú que fa quinze anys 
que no has vist i és com si hi 
haguessis parlat abans-d’ahir. 
La narració gira el voltant del 
Kim i la Laura, dos amics des 
dels temps d’universitat. Ve-
nen de mons diferents. Ell, 
seductor i despreocupat, és 
fill d’un hoteler dels passeig 
de Gràcia de Barcelona. Ella, 
de Banyoles, és senzilla, ide-
alista i sap que la vida es base 
en els detalls. Junts i units pel 
vincle de l’amistat, superen 
els esculls del destí. Malgrat 
els seus camis divergents, 
saben que sempre hi són per 
ajudar-se. Són dos amics, 
com n’hi ha pocs, a prova de 
tot. És doncs possible l’amis-
tat entre un home i una dona?
Xavier Bosch va néixer a Bar-
celona el 1967. Autor entre 
d’altres de les novel·les Se sa-

brà tot (Premi Sant Jordi 2009 
i llibre més venut del 2010) i 
Homes d’honor. Periodista 
de llarga trajectòria, ha estat 
creador de formats audiovi-
suals d’èxit com Alguna Pre-
gunta Més, El món a RAC1 o 
El gran dictat. Ha estat cap de 
programes de RAC1, direc-
tor de l’Avui, del documental 
La fleur i de l’Àgora de TV3. 
Actualment és articulista i 
membre del consell editorial 
de l’Ara. 
L’acte serà presentat pel Sr. 
Vicenç Ventura Soriano, mo-
derador del club de lectura de 
la Biblioteca de Piera. 

Sortida cultural a Calella 
per descobrir Josep Pla
De l’11 al 22 de març s’obrirà 
el període d’inscripcions per 
participar en aquesta visita 
cultural que ens aproparà als 
indrets significativament pla-
nians de Calella de Palafru-
gell
En el marc de la programació 
d’activitats que la Biblioteca 
de Piera ofereix als seus lec-
tors, el proper dissabte 30 de 
març organitza una sortida 
cultural a Calella de Palafru-
gell per descobrir-nos Josep 
Pla, escriptor i figura referent 
de la literatura catalana de 
tots els temps. 

La Ruta Josep Pla és un pas-
seig literari dissenyat per la 
Fundació Josep Pla. Conei-
xerem diversos indrets signi-
ficativament planians de Ca-
lella. La passejada transcorre 
des del mirador dels Burri-
caires, al Port Bo i la platja 
del Canadell, passant arran 
d’aigua per la terrassa de can 
Genís. Els textos de Pla ens 
evocaran el paisatge i l’es-
tiueig de la seva joventut, i 
coneixerem uns quants cale-
llencs importants: la Marieta 
Batlle, en Pepet Gilet, l’Her-
mós…
La sortida inclou una parada 
al Museu del Suro de Pala-
frugell. Ubicat en una antiga 
fàbrica surera, la més impor-
tant del sector industrial a 
Espanya, adquireix, conser-
va, interpreta i posa en valor 
el patrimoni vertebrat a l’en-
torn del món del suro a Ca-
talunya, com a configurador 
d’un paisatge, una indústria, 
unes formes de vida i una 
identitat comunes. 
El preu de l’activitat és de 
42,15€ i inclou entrades, 
transport i dinar. Les per-
sones interessades podran 
formalitzar la inscripció de 
l’11 al 22 de març a la Bi-
blioteca de Piera. Les places 
són limitades. 

L’escriptor i periodista Xavier Bosch a 
la Biblioteca de Piera
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

Els veïns i veïnes de Vallbona 
d’Anoia viuran aquest dissab-
te el Carnestoltes del muni-
cipi amb la tradicional rua, 
concurs de disfresses i ball 
per a tothom. Així, la con-
vocatòria és a les cinc de la 
tarda a la plaça de l’Església, 
moment on es trobaran totes 
les comparses i tindrà lloc 
l’organització de la rua. Com 
cada any, s’espera la participa-
ció de moltes entitats, l’escola 
i grups d’amics i amigues que 
esperen aquesta diada per a 
perdre tota la vergonya.

A les sis de la tarda es posarà 
en marxa la rua amb tots els 
participants que recorreran 
els carrers del nucli fins a ar-
ribar al poliesportiu acompa-
nyats dels Tabalers de Vallbo-
na. Un cop arribats al final del 
recorregut, començarà la fes-
ta al poliesportiu amb l’ani-
mació del grup “ Ai, Carai” i 
el seu espectacle “Ballem pel 
món”. Serà també el moment 
del lliurament de premis a les 
millors disfresses, quan es re-
velarà el veredicte del jurat. 
Tot en un ambient festiu i de 
disbauxa com marca la tradi-
ció. 

Vallbona d’Anoia celebra 
aquest dissabte el seu 
carnestoltes

CARME / LA VEU 

Aquest passat diu-
menge 3 de març es 
va celebrar a Carme 

la festa del Carnestoltes.
Va ser una celebració força 
concorreguda, en la que hi 
van prendre part una gran 
quantitat de nens i nenes, fa-
mílies i grups lluint les seves 
disfresses. Enguany, cal des-
tacar l’increment del nombre 
de disfresses “casolanes”.
La festa va començar amb les 
inscripcions als concurs de 
disfresses, per donar pas, tot 
seguit, a una rua molt parti-
cipada pels carrers del poble, 
amenitzada pel grup Crema-
llera... una xaranga que ja fa 
una pila d’anys que acompa-
nya la festa.
Un cop arribats de nou al te-
atre, es va prosseguir amb la 

desfilada de disfresses i més 
xerinola a ritme de les peces 
engrescadores del grup Cre-
mallera.
A continuació, es va proce-
dir a l’entrega dels premis 
del concurs. Cal dir que cada 
any que passa es fa més difí-
cil la deliberació per part del 
jurat degut al nivell dels par-
ticipants. En aquest sentit, 
es van atorgar dos primers 
premis a les disfresses Up! 
i El pastís de xocolata i dos 
accèssits per en Jordi l’astro-
nauta i Salvem el mar!, cor-
responents a les categories 
d’infantil i grups respectiva-
ment (la categoria d’adults 
va quedar deserta).
Tot seguit, la disbauxa va 
esclatar amb la festa del 
confeti.
Per finalitzar hi va haver un 
berenar per a tothom!.

Carnestoltes a Carme

MASQUEFA / LA VEU 

El 14 de març Masque-
fa acollirà la 13a edi-
ció de Fira Futur, un 

projecte impulsat per la Xar-
xa Transició Escola Treball 
Anoia Sud amb la col·labora-
ció de la Diputació de Barce-
lona i la Generalitat de Cata-
lunya. Fira Futur va dirigida 
als joves, a les seves famílies 
i a les persones en actiu o 
en situació d’atur que volen 
continuar formant-se. Per 
tot plegat, al llarg de tota una 
jornada -de les 10 h. a les 19 
h.- la Fira oferirà als visitants 
estands d’oferta formativa, 
punts d’orientació, espais 
d’experiències i formació per 
a professionals; i tot, amb la 
participació directa d’insti-
tuts, acadèmies, serveis d’ori-
entació, cossos de seguretat i 
institucions que mostraran 
diferents opcions formatives 
i professionals que existei-
xen a l’Anoia Sud i en el seu 
àmbit d’influència, tant per 
continuar estudiant com per 
reprendre els estudis.
De 10 h. a 13:30 h., a la Sala 
Polivalent de La Fàbrica Ro-
gelio Rojo, i dirigit a alum-
nes de 4t d’ESO amb visites 
concertades
. Estands d’oferta formativa: 
diferents centres exposaran 
la seva oferta formativa, fa-

ran exhibicions i demostra-
cions pràctiques amb l’ob-
jectiu de mostrar al públic 
com són els estudis que els 
proposen.
. Espai d’experiències: pro-
fessionals de diferents bran-
ques explicaran la seva ex-
periència entorn als estudis 
que han cursat i la feina que 
desenvolupen. Els visitants 
podran escollir les xerrades 
que més els interessin, les 
quals es faran a les sales del 
Casal de Joves i del CTC.
. Punt d’orientació persona-
litzada per a joves i famílies: 
diversos professionals de 
l’orientació oferiran infor-
mació i assessorament per-
sonalitzat als visitants sobre 
les diferents opcions per 
continuar estudiant.
De 16:30 h. a 19 h., al Casal 

Formació i orientació es donen la mà 
a la Fira Futur 2019

de Joves, i dirigit a tots els jo-
ves i famílies
. Informació sobre l’oferta 
formativa: el Casal de Joves 
reunirà una mostra sobre les 
diferents sortides acadèmi-
ques que hi ha actualment. 
Els treballadors de l’equipa-
ment atendran i orientaran 
els visitants.
. Punt d’orientació persona-
litzada per a joves i famílies: 
diversos professionals de 
l’orientació oferiran infor-
mació i assessorament per-
sonalitzat als visitants sobre 
les diferents opcions per 
continuar estudiant.
Xerrades d’orientació
Al llarg de la setmana de Fira 
Futur, també es realitzaran 
diverses xerrades d’orienta-
ció adreçades a diferents col-
lectius.

OFRENA DEL CIRI VOTIU A MONTSERRAT

L’Ajuntament d’Igualada procedirà, com cada any, a oferir el Ciri Votiu de la ciutat a 
la Verge de Montserrat, juntament amb les entitats i institucions igualadines que 
enguany celebren un aniversari destacat com són: la Coral Infantil Gatzara (50 
anys), l’Institut Pere Vives Vich (50 anys) i l’Espeleo Grup Anoia - EGAN (30 anys).

L’acte tindrà lloc el dissabte, dia 13 d’abril, en la missa conventual de les 11h del 
matí, a la Basílica de Montserrat. Posteriorment, a les 12h, els assistents seran 
rebuts pel Pare Abat en audiència especial a la Sala de la Façana de la porteria del 
Monestir.

S’invita els igualadins/es a assistir a aquest acte d’oferiment per tal d’acompanyar 
el Consistori i les esmentades entitats i institucions de la ciutat.

L’Ajuntament d’Igualada organitza una sortida gratuïta amb autocars des de l’Esta-
ció d’Autobusos, el mateix dissabte dia 13 d’abril, a les 9h del matí. La tornada a 
Igualada serà també amb autocars i se sortirà de Montserrat a les 14h.

Els interessats que vulguin utilitzar aquest mitjà de transport gratuït poden inscriu-
re’s �ns el 3 d’abril al telèfon 93 803 19 50 (departament de Protocol) o bé 
adreçar-se a les o�cines de l’Ajuntament.

Igualada, març de 2019

Ajuntament d'Igualada
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CALAF / LA VEU 

El 18 de desembre el Ple 
de l’Ajuntament de Ca-
laf va aprovar inicial-

ment - per 8 vots a favor per 
part de Junts per Calaf i GiC i 
3 abstencions per part de CiU 
- una modificació puntual del 
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) en rela-
ció al cementiri municipal de 
la vila.  La modificació pro-
posava ampliar la qualifica-
ció d’equipament comunitari 
que té el cementiri municipal 
per a poder-hi ubicar edificis 
complementaris com podria 
ser el futur tanatori i ampliar 
d’aquesta manera els serveis 
funeraris al municipi, donant 
servei també a municipis de 
l’entorn.
Aquesta setmana, la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central ha 
comunicat a l’Ajuntament de 
Calaf l’aprovació definitiva, 
ja que considera justificada 
la necessitat i conveniència 
així com l’interès públic de 
la modificació, requeriments 
imprescindibles per a la tra-
mitació. Segons es remarca 
a l’informe, des del punt de 
vista urbanístic, explica que 
tot i que el cementiri està ac-
tualment en sòl no urbanit-

zable, ja que sovint són pe-
ces d’equipament aïllades del 
nucli urbà i a certa distància 
d’aquests, cal atendre a aques-
tes circumstàncies d’ubicació 
del cementiri i valorar que les 
futures activitats que es preve-
uen es troben estretament lli-
gades a l’ús de cementiri. Des 
del punt de vista territorial, 
destaca que el tanatori s’em-
plaçaria en sòls de protecció 
preventiva, sòls que en el Pla 
Territorial de les Comarques 
Centrals són els adequats per 
a la instal·lació d’edificacions 
com la que es proposa. A més, 
assenyala com a factor positiu 
que l’emplaçament escollit té 
molt bona comunicació amb 
l’Eix transversal (C-25), eix 
prioritari en el territori.
En aquest sentit, doncs, la 

Urbanisme dóna llum verda a la 
implantació del futur tanatori a 
l’entorn del cementiri de Calaf

Comissió ha aprovat la modi-
ficació perquè considera que 
permetrà dotar a Calaf d’un 
tanatori de dimensions i pres-
tacions de serveis adequats 
per oferir un servei social al 
municipi i a tota la seva àrea 
d’influència, amb els avantat-
ges de comoditat, immedia-
tesa, proximitat i menor cost 
per a tots els seus usuaris po-
tencials. 
A partir d’ara, l’Ajuntament 
engegarà els tràmits corres-
ponents per licitar les obres 
de construcció i aprovar-ne el 
reglament regulador.  L’equip 
de govern actual, treballa-
rà amb  l’objectiu de fer un 
model de tanatori de titu-
laritat municipal i pública 
però en règim de concessió 
la seva gestió.      

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf ha 
convocat la quarta edició 
dels premis literaris dels 

Jocs Florals. En aquesta edició, 
les categories, disciplines i pre-
mis a què es pot optar són.

- FLOR NATURAL
Subcategoria Cicle Inicial
Subcategoria Cicle Mitjà
Subcategoria Cicle Superior
Disciplina: lliure
Premi: 50 euros en llibres i/o 
material escolar per cada sub-
categoria
- FLOR NATURAL
Subcategoria 1r., 2n., 3r. i 4t. 
ESO
Subcategoria Batxillerat
Disciplina: lliure
Premi: 50 euros en llibres i/o 

material escolar per cada sub-
categoria
- VIOLA D’OR (A partir de 18 
anys)
Disciplina: poesia
Premi: 150 euros
- ENGLANTINA D’OR (A 
partir dels 18 anys)

Calaf convoca una nova edició dels 
Jocs Florals per la diada de Sant Jordi

Disciplina: prosa
Premi: 150 euros
Les obres es poden presentar 
en format imprès fins al 28 de 
març de 2019  a la recepció 
de l’Ajuntament de Calaf o bé 
a través del correu electrònic 
jocsfloralscalaf@gmail.com 
fins al 29 de març a les 14h.
El lliurament de premis es re-
alitzarà en un acte organitzat 
per l’Ajuntament durant la ce-
lebració de la Diada de Sant 
Jordi 2019 el dia 23 d’abril a la 
tarda a la plaça dels Arbres.
El jurat del premi estarà for-
mat per persones expertes en 
l’àmbit de la filologia, el pe-
riodisme i/o l’escriptura i serà 
l’encarregat de determinar els 
guanyadors de cadascun dels 
premi, reservant-se el dret de 
declarar-lo desert.

CALAF / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
Calaf celebrarà el seu 
carnestoltes, conegut 

popularment com la Festa del 
Pellofa. La rua escolar dona-
rà el tret de sortida de la festa 
aquest divendres 8 de març. 
A les 11h els alumnes de la 
llar d’infants municipal La 
Boireta, l’Escola Alta Segar-
ra i l’Institut Alexandre de 
Riquer es trobaran a la plaça 
Barcelona 92. Allí, els rebrà 
la reina del Carnestoltes i al-
guns dels alumnes de gralla 
i tabal de l’Escola de Música 
Municipal, que interpretaran 
diverses cançons mentre els 
nens i nenes llueixen les seves 
disfresses davant dels pares i 
les mares.
Tot seguit, una rua els alum-
nes de la llar d’infants i  l’es-
cola tornaran als seus centres 
i els alumnes de l’Institut con-
tinuaran amb una rua fins a la 
plaça Gran. Allí, la reina del 
Carnestoltes pujarà al balcó de 
l’Ajuntament i farà el discurs 
de benvinguda del carnaval. 
El divendres 8 de març, a par-
tir de les 22.30 h a l’envelat 
situat al pàrquing de l’antiga 
serradora començarà la tra-
dicional “Animal party”, on es 
convida a tothom a venir dis-
fressat d’animal i que aquest 
any comptarà amb un tor-
neig de “beer pong”. Per tal de 
commemorar la diada del 8 de 
març, tres dones seran les djs 
protagonistes de la nit: el duet 
d’Igualada ELLES, la santmar-
tinenca Virgi Energy i la cala-
fina Judit Mit. 
El matí del dissabte 9 de març 
es durà a terme el concurs de 
botiges. La comissió de carna-
val passarà pels establiments 
participants per veure l’ambi-
entació i disfresses dels boti-

guers i estaran acompanyats 
de la percussió dels Diables de 
l’Alta Segarra per tal d’amenit-
zar i els carrers del poble. Pel 
que fa a l’espectacle infantil 
de carnestoltes, es realitzarà 
a les 11.30 hores al Casino de 
Calaf amb Jaume Ivars amb el 
seu número “Que comenci la 
festa”.
A les 16.30 hores s’iniciarà, 
des del Casal de Calaf, la Gran 
Rua del Pellofa amb el con-
curs de carrosses i comparses 
que aquest any no permetrà 
la utilització de confeti, ja 
que des del mes de desembre 
l’Ajuntament va aprovar una 
moció a favor d’impulsar el 
Residu Zero a la vila i entre les 
mesures acordades destaquen 
la reducció de productes de 
rebuig d’un sol ús tant en els 
actes organitzats directament 
per l’Ajuntament com en els 
que col•labori. El recorregut 
estarà amenitzat per les batu-
cades Maracuyá i BenSonats 
i culminarà amb el pregó de 
les Reines Pellofa i l’entrega de 
premis a l’envelat. 
A les 21.00 hores tindrà lloc la 
XIII Mamada, el multitudinari 
i popular corre bars de carna-
val, que començarà a la plaça 
dels Arbres, recorrerà diver-
sos bars de Calaf i s’acabarà a 
l’envelat. Enguany, es demana 
als participants que portin 
els seus gots reutilitzables. 
Seguidament, a les 00.00 ho-
res, tindrà lloc el Gran Ball de 
disfresses que enguany comp-
tarà amb concerts de Muyayo 
Rif, Tapeo Sound System i 
Dj Markus Wolf. A les 03.30 
de la matinada hi haurà l’en-
trega de premis a les millors 
disfresses participants en el 
ball. El preu per entrar és de 5 
euros per a persones disfres-
sades i 7 euros per a no dis-
fressades. 

La festa del Pellofa, dos 
dies amb activitats per a 
tothom
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MONTMANEU / LA VEU 

El bon temps i la mag-
nífica programació va 
fer que la Festa de la 

Caldera d’enguany fos un èxit 
rotund. 
La Festa va començar el dis-
sabte a les 18 hores amb una 
rua per tots els carrers del nos-
tre municipi i va finalitzar al 
local anomenat “la Sala”, amb 
ball, gresca i molta xerinola, 
acabant la festa amb una gran 
xocolatada per tothom. La rua 
va esta acompanyada del grup 
d’animació la Cremallera. Cal 
destacar la gran actuació de la 
comparsa local formada per 
homes i dones de Montmaneu, 
fent una gran paròdia.
El diumenge a partir de les 
8:00 hores i mentre les olles 
bullien, es va servir un esmor-
zar de pagès per agafar forces, 
botifarra blanca, negra, cansa-
lada i ous ferrats.
En el transcurs del matí, els 
visitants van poder veure les 
nombroses parades ubicades 
pels carrers  de Montmaneu i 
els més agosarats es van apun-
tar amb el ja tradicional curs 
“d’all i oli”. Durant tot els matí, 

el grup d’espectacle de carrer  
les Enfants, un exèrcit de fes-
ta, va animar amb música en 
directe, situacions còmiques i 
efectes pirotècnics.
Després de la missa oficiada 
pel Excm. I Rvd. Sr. Romà Ca-
sanova i Casanova, Bisbe de 
Vic, que va beneir les calderes, 
i va haver els parlaments des 
del mític balcó de “Cal Para-
da”. L’Alcalde de Montmaneu, 
Angel Farré Carulla va donar 
les gràcies a tots els assistents 
i lloar l’aspecte solidari de la 
Festa de la Caldera i va agrair 

Montmaneu va viure una lluïda Festa de la Caldera

als montmaneuencs i mont-
maneuenques la seva col·la-
boració i participació. Segui-
dament va prendre la paraula 
el Excm. Sr. Marc Castells Ber-
zosa, President de la Diputació 
de Barcelona, el qual va elogi-
ar la Festa i agrair a la gent de 
Montmaneu que conservessin 
aquesta Festa tan consolidada 
al municipi i representativa a 
tota la comarca. 
A continuació, els nostres cal-
dereres d’honor, la popular 
presentadora del TN migdia 
Sra. Núria Solé,  el Sr. Tomàs 

Molina, home del temps, va-
ren dedicar unes paraules a tot 
el públic assistent, remarcant 
que festes com aquestes tant 
solidàries és important que 
estiguin presents al calendari 
festiu del nostre país.
Seguidament, i després d’unes 
breus paraules del nostre mes-
tre calderer Josep Parera Casa-
novas, es va fer el repartiment 
de la tradicional escudella.
A les 18 hores, a la sala poli-
valent del Hotel Bayona de La 
Panadella, amb la sala plena de 
gom a gom, el popular humo-

rista Pep Plaza, va fer la repre-
sentació del seu espectacle “I 
ara, que més?”, imitant a molts 
personatges coneguts com per 
exemple: Pep Guardiola, Euge-
nio, Quim Monzó, Boris Iza-
guirre, Matias Prats .... i varies 
cançons de personatges cone-
guts com Lluís Llac, Diango, 
Joan Manuel Serrat...
Des de l’Ajuntament, estem 
molt satisfets de tal com es 
van desenvolupar tota la Fes-
ta i volem agrair la col·labora-
ció de tots els veïns/es de tot 
el municipi.

COPONS / LA VEU 

Aquest diumenge 10 
de març tindrà lloc 
a Copons la III Con-

venció de Micropobles de 
Catalunya, amb el títol “Po-
bles vius, territoris vius” dins 
del marc de la celebració dels 

10 anys de l’Associació de Mi-
cropobles de Catalunya.
Dins d’aquesta trobada que 
vol aplegar electes munici-
pals, representants polítics i 
institucionals, així com enti-
tats, associacions i iniciatives 
socials es presentarà la pro-
posta d’Estatut del Micropo-

ble per recollir legalment les 
particularitats dels micropo-
bles.
Durant el matí de la troba-
da, després de la benvingu-
da per part de l’alcalde de 
Copons, Cesc Salamé, i de la 
Presidenta de l’Associació de 
Micropobles Maria Carme 

Freixa, tindrà lloc, entre al-
tres activitats, la projecció del 
video-documental “Fins i tot 
els arbres escoltaven” sobre 
experiències d’èxit als micro-
pobles; posteriorment es farà 
la presentació del Carnet Jove 
dels Micropobles.
Durant la pausa es podrà fer 

Copons acull, diumenge, la III Trobada 
de Micropobles de Catalunya

una visita lliure als expositors 
temàtics de diferents àmbits.
Posteriorment tindrà lloc la 
presentació de l’Estatut dels 
micropobles a càrrec de l’as-
sessor jurídic i secretari Cris-
tian Cimadevilla Magri i del 
primer president de l’Associ-
ació, Toni Lloret.

Participada Festa de la caldera amb Tomàs Molina i Núria Solé com a calderers d’honor. / JOAN SOLÉ



Espiritualitat 
i valors
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Què pensen els joves de la 
comarca sobre el capita-
lisme i el consumisme? I 
sobre les religions? Què 

els sembla el feminisme? Aquests 
seran alguns dels temes que, des de 
La Veu de l’Anoia, anirem a parlar 
amb els alumnes de diversos insti-
tuts de la comarca. En aquest espai 
els joves donaran la seva opinió so-
bre la temàtica que correspongui en 
cadascun del programes.
En aquesta edició ens traslladem 
fins a l’Escola Pia d’Igualada per 
parlar d’espiritualitat i valors. Els 
primers alumnes a parlar-ne són el 
Ramon, la Chitra, l’Alba i el Ton.

Teniu contacte amb persones que 
no heu tingut l’oportunitat de co-
nèixer personalment, cara a cara?
El Ramon no és dels que coneix mas-
sa gent virtualment, “jo soc més de 
conèixer a la gent cara a cara”. I afe-
geix que després de conèixer perso-
nalment a les persones potser sí que 
pot mantenir el contacte a través de 
les xarxes socials. Però primer, nor-
malment, el primer contacte sempre 
és cara a cara, explica. “Per relacio-
nar-se amb gent d’altres llocs, i paï-
sos va especialment bé”, acaba.
És diferent el cas de l’Alba, que co-

mença explicant que “jo parlo cons-
tantment amb gent a través d’In-
ternet”, i la seva explicació és molt 
senzilla, “és bàsicament per tema de 
gustos, aquí a l’institut a vegades em 
costa trobar persones que tinguin 
les mateixes aficions que jo i és a 
les xarxes on les puc trobar”. L’Alba 
també explica que de seguida que 
comença a parlar amb ells els acaba 
desvirtualitzant, els intenta conèi-
xer personalment. Conèixer gent a 
través de les xarxes i que, per tant, 
potser que visquin a milers de quilò-
metres és un dels handicaps, i així ho 
explica l’Alba, “fa ràbia que hagis de 
conèixer gent amb qui et sents a gust 
parlant-hi a través d’Internet”.

La importància de les xarxes per 
tenir reconeixement.
”Jo no dono molta importància a la 
quantitat de likes que em puguin fer 
a l’Instagram, però això no vol dir 
que no miri qui mira les meves pu-
blicacions” explica la Chitra, “però 
ho faig per simple curiositat i per ta-
fanejar una mica”.
“Jo publico moltes coses a les xar-
xes, però no ho faig per tal d’aconse-
guir l’acceptació dels altres, sinó per 
compartir els meus gustos”, explica 
l’Alba. 

Teniu consciència que quan pen-
geu alguna cosa algú altre pot estar 
jutjant allò que publiqueu?
El Ton és molt pràctic en aquest sen-
tit, “una persona té tot el dret a pu-
blicar el que vulgui i els altres poden 
pensar el què els sembli lliurement”. 
“Tant si agrada a la resta de gent com 
si no, si jo penjo una foto ho faig 
perquè a mi m’agrada”, afegeix.
“A vegades és frustrant, quan ja 
portes una estona mirant fotos per 
Instagram del altres, i penses si és 
necessari, crec que és una ruqueria 
estar tanta estona pendent de què 
fan els altres”, argumenta el Ramon. 
“Acaba sent una addicció, comences 
a mirar fotos i no pares”, diu en Ton 
mentre la resta del grup li dona la 
raó.

MIRA TOTA 
L’ENTREVISTA A:

“A l’institut a 
vegades em costa 

trobar persones 
que tinguin les 

mateixes aficions 
que jo i és a les 

xarxes on les puc 
trobar”

Antoni DeFebrer
Presentador d’Els Joves 

tenim Veu

L’Escola Pia d’Igualada 
és un centre educatiu 
que imparteix des de 
P-3 fins a 2n de Batxi-
llerat, a més de tenir 
també estudis de For-
mació Professional. S’hi 
fa classe des de 1732.

Col.labora:

Patrocina:
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Anirà a més aquesta obsessió per 
les xarxes socials?
En aquest sentit la Chitra és molt 
contundent, “anirà cada vegada pit-
jor, veure gent junta en un restaurant 
i que no parlin entre ells i només es-
tiguin pendents del mòbil, per exem-
ple...”. El Ramon i està d’acord, però 
l’Alba no, “el contacte personal no es 
perdrà mai”, diu.
I així es tanca el primer debat amb 
alumnes de 2n de Batxillerat de l’Es-
cola Pia. En el segon hi participen el 
Ton, la Marina, la Carla i l’Álvaro.

És important que els vostres amics 
pensin com vosaltres?
El Ton ho té clar, no és necessari “i 
de fet aquesta és la gràcia de l’amistat, 
tenir diferents punts de vista i així no 
tancar-nos en el nostre”. La Marina 
sembla que hi està en part d’acord, 
però també afegeix que “moltes ve-
gades quan tens amistat amb algú és 
perquè comparteixes gustos i mane-
res de fer”, diu. “Ha d’haver-hi dife-
rències, però, sinó, no serà una amis-
tat sana”, afegeix.

La importància de la família i l’esco-
la per construir una escala de valors.
La Carla destaca que de petit tant els 
pares com l’escola marquen la perso-
nalitat de les persones, però que “a 
partir d’una certa edat ja tenim molts 
més imputs i és quan comences a for-
mar més la teva personalitat”. “Al fi-
nal, però, som la suma de tot el què 
fem”, explica.
L’Álvaro, que es considera un noi amb 
una personalitat forta, diu que “jo 

sempre estic obert o conèixer perso-
nes noves i valoro molt com pensa la 
persona”.

Sentir-se ofès, a l’ordre del dia
“Ara estem en l’època d’ofendre’s per 
tot, fins al punt que hi ha gent que 
s’ha pogut ofendre perquè li han dit 
que és alt!, “s’exclama el Ton. “Si dei-
xem de criticar tant el passat i també 
les coses que fem ara, sense qüestio-
nar-nos tantes coses, segurament se-
ríem més feliços”, afegeix l’Álvaro.
“Nosaltres hem de buscar una mane-
ra de ser, amb una identitat pròpia, 
no hem de voler copiar a la resta de 
gent perquè llavors ja no som nosal-
tres mateixos.

“Ara estem 
en l’època 

d’ofendre’s per 
tot, f ins al punt 
que hi ha gent 
que s’ha pogut 

ofendre perquè li 
han dit alt”

“La gràcia de 
l’amistat és tenir 
diferents punts 

de vista i així no 
tancar-nos en el 

nostre pensament 
i prou”
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HOQUEI / LA VEU 

“Avui l’equip no ha sortit 
com tocava i a l’OkLliga 
es paga car”. Aquesta és 

la millor definició del partit 
que l’IHC RIGAT va disputat 
a Lloret. I és del mateix tèc-
nic arlequinat, Ferran López. 
La realitat és que l’Igualada 
no va començat a jugar fins a 
la segona meitat. I aleshores 
ja anava 3 a 0 i tot i que els ar-
lequinats van dominar abso-
lutament i des de la banqueta 
ho van provar tot a nivell tàc-
tic ja no hi va haver possibi-
litat de remuntar el desgavell.
El Lloret, que s’hi jugava 
molt, es va avançar amb 3 re-
mats pràcticament fotocopi-
ats des de la frontal (el segon 
amb fortuna perquè el van 
desviar els mateixos iguala-
dins). L’IHC no hi era. Però 
sí que se l’esperava (no és el 
primer cop que els de Ferran 
López arreglen a la segona 
allò que a la primera se’ls ha 
espatllat).
En aquesta ocasió no va ser 
així tot i el millor joc de 
l’equip a la segona part da-
vant d’un tancadíssim Lloret. 
Els locals només van fer un 
tir a porta de jugada en tota 
la segona meitat (els altres 
dos van ser en FD aturades 
per l’Elagi). En canvi els igua-
ladins van posar setge a la 
porteria de Serra i Ton Baliu 

va poder reduir diferències 
amb una gran cullera. Abans, 
Pla havia disposat d’una FD 
per blava a Grau que no es va 
poder aprofitar (ni tampoc la 
conseqüent superioritat).
Al final tot i el llistat amplís-
sim de xuts a porta els “ri-
gats” no van poder capgirar 
el resultat i van tornar cap a 
casa sense punts i amb l’avís 
que contra el Sarzana hi cal-
drà ser i al 200% des del pri-
mer segon. 

Fan zone i entrades 
anticipades a 5 euros per 
aconseguir la remuntada
Demà dissabte, l’Igualada 
Rigat intentarà aconseguir la 
remuntada contra el Saranza 
per tal de poder accedir a la 
Final Four de la WSE Cup. 
En el partit disputat a Itàlia, 
els igualadins van caure per 
un ajustat 5-4. A la diminuta 
pista del Hockey Sarzana (de 
17×34, molt lluny dels 20×40 
habituals) s’hi va veure un 
dels millors Igualada Rigat 
de la temporada. Seriosos en 
defensa, perillosos en atac, 
mantenint la concentració 
durant els 50 minuts i molt 
motivats pel premi que supo-
sa sortir victoriós de l’elimi-
natòria. De fet, els igualadins 
van anar pràcticament tot el 
partit per davant, però un úl-
tim gol dels italians al minut 
49, va fer que els anoiencs 

es vegin obligats a remuntar  
aquest dissabte. És per això 
que abans de l’inici del par-
tit contra el Sarzana (20h) 
Anima’ns Grup organitzarà 
i dinamitzarà una fan zone 
perquè nens i adults puguin 
gaudir d’un circuit de karts, 
diferents jocs familiars i 
també d’un pintacares abans 
d’entrar al pavelló de Les Co-
mes. Anima’ns Grup tornarà 
a col·laborar amb l’hoquei 
igualadí, que aquest cap de 
setmana té l’objectiu de re-
muntar un 5 a 4 en contra per 
ser a la final four.
Per esperonar al públic a 
omplir el pavelló com en les 
grans ocasions, el club ha 
llençat una promoció d’en-
trades. Els socis de l’Igualada 
Rigat tenen entrada gratuïta 
amb el carnet de soci però 
fins avui divendres poden 
comprar dues entrades per 5 
euros a les oficines del club 
per regalar o convidar a qui 
desitgin.
Els no socis també poden 
retirar entrades anticipades 
per només cinc euros, també 
a les oficines del club (C/
Capellades,19, baixos) de 
18 a 20.30h i a Ràdio Igua-
lada de 8h a 14h. El dissab-
te, dia del partit, tots els 
que vagin al pavelló amb el 
flyer o l’anunci dels diaris 
podran adquirir entrades 
al preu de 5 euros.

L’Igualada Rigat perd a Lloret amb el 
cap posat en la remuntada europea

Foto: D. Figueras

FUTBOL SALA / LA VEU 

Nirmin El Yahyaoui i la 
seva germana Amira, 
ambdues de 17 anys, 

han estat seleccionades per 
jugar aquesta nova tempora-
da amb la Selecció Catalana 
de Futbol Sala. David Vinyes, 
el nou seleccionador i que ha 
estat entrenador de diversos 

equips femenins al llarg dels 
anys, ha escollit a les calafines 
per jugar a la lliga femenina 
de futbol sala en la categoria 
sènior de la competició ca-
talana absoluta. Actualment, 
les germanes Nirmin i Ami-
ra són jugadores de l’equip 
sènior femení de l’Escola de 
Futbol Sala Alta Segarra de 
Calaf.

Dues calafines escollides 
per jugar a la Selecció 
Catalana de Futbol Sala

La Penya Blaugrana 
d’Igualada celebra avui 
l’Assemblea Ordinària
ESPORT / LA VEU 

La Penya Blaugrana 
d’Igualada celebra avui 
divendres la seva assem-

blea general ordinària. Entre 
els punts de l’ordre del dia hi ha 
els informes del president i del 
tresorer corresponent a l’any 
2018. També es farà el sorteig 
dels abonaments dels què dis-
posa la penya de cara a la pro-
pera temporada. I finalment, 
destaca també el punt de l’or-
dre del dia que fa referència a 
la presentació de candidatures 

a la Junta directiva, i posterior 
votació. 
Aquest és un punt especialment 
important pel futur de l’entitat, 
sobretot si es té en compte que 
la Junta actual ja va esgotar el 
seu segon mandat l’octubre de 
2017, i la seva activitat és provi-
sional a l’espera d’un relleu.
Si finalment no hi ha cap 
nova candidatura que es pre-
senti, com va passar l’any 
passat, la Junta actual conti-
nuarà endavant en caràcter 
provisional per responsabili-
tat amb l’entitat.

A.M. ANOIA 
www.amanoia.com
Tel. 93 803 93 00Espai patrocinat peresports
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BÀSQUET / LA VEU 

El Monbus Igualada s’en-
frontava aquest passat 
dissabte al Castellbis-

bal, un equip que necessita 
guanyar partits urgentment si 
vol mantenir la categoria. És 
per això que no era un rival 
gens fàcil, però els igualadins, 
després de les grans victòries 
a Mataró i Valls, sabia que en 
aquesta 19a jornada no es fa-
llaria.
A la prèvia del partit, el club 
feia homenatge a Jordi Mar-
tí, entrenador Monbus C.B. 
Igualada, que ha complert 
aquesta temporada 300 par-
tits oficials com a entrenador 
a Lliga EBA.
Els minuts inicials eren do-
minats per un Castellbisbal 
que va mostrar caràcter per 
intentar donar la sorpresa 
a Les Comes. Amb un par-
cial de 8-11 tocava millorar 
l’activitat defensiva i reduir 
l’anotació rival. El parcial 
s’ampliava al 0-6 per posar el 
marcador 8-13. Els igualadins 
van reaccionar i tornaven el 
parcial amb un 8-0 i amb el 

marcador 16-13 ja va domi-
nar l’electrònic a la resta de 
partit. S’arribava al final del 
primer quart 27-20.
L’Igualada mostrava una reac-
ció excel·lent reacció ofensiva 
però encaixava 20 punts en 
el primer quart. En el segon 
quart és mantenia la diferèn-
cia durant tot el període d’en-
tre 7 i 10 punts. Al descans el 
marcador era de 48-38.
El tercer quart començava 
amb un 2-5 pels visitants, que 
els de l’Anoia trencaven amb 
un 11-0 per posar el partit 
amb una clara avantatge pels 
igualadins amb 62-43. Tot i 
aquest parcial, els liles no es 
van enfonsar i van contes-
tar amb un 0-7 per posar-se 
novament a 12 punts. I amb 
un contundent treball defen-
siu dels igualadins que acon-
seguien deixar al rival en 12 
punts, el resultat era de 65-50 
al final del tercer quart.
L’últim quart, amb un Cas-
tellbisbal físicament fos i un 
Igualada cuidant tots els de-
talls per no deixar opcions 
de reduir l’avantatge de 15 
punts; va finalitzar amb un 

parcial de 21-15. S’arribava al 
final del partit 86-65.
Amb aquesta, els de l’Ano-
ia sumen la quarta victòria 
consecutiva, tres de les quals 
per més de 20 punts de dife-
rència. Els igualadins ja es-
tan matemàticament salvats 
i amb aquesta bona dinàmica 
que reafirma el bon moment 
de forma que viu l’equip, 
afrontarà el partit davant el 
líder en aquesta jornada.
El Monbus C. B. Igualada 
visitarà demà dissabte l’Iber-
sol CB Tarragona, que arriba 
també amb quatre victòries 
consecutives tot i que les tres 
últimes guanyant per tant sols 
un punt de diferència. Duel 
d’alt nivell el que es viurà a 
partir de les set de la tarda al 
Pavelló Municipal El Serrallo.

Fitxa tècnica
Miki Stobart (18), Sergi Car-
rión (12), Miquel Benito, 
Jordi Torres (7), Carles Fons 
(10), Jaume Torres (14), Pau 
Camí (9), Toni Lamolla (6), 
Alex Matencio, Edu Tejero 
(5), Roger Pérez (5).

Àmplia victòria del Monbus Igualada 
abans d’enfrontar-se al líder

BÀSQUET / LA VEU 

Partit important contra 
un dels aspirants a entrar 
a Final a 4, el Càmping 

Bianya Roser. Després d’un ini-
ci irregular l’equip igualadí va 
entrar en partit i fins i tot es va 
arribar a posar per davant en el 
marcador. Però l’ofici de l’equip 
visitant als últims segons, va fer 
que s’emportessin un altre duel 
ajustat a les Comes. Aquest cap 

de setmana l’Yvette Pons Igua-
lada té un test força complicat a 
Tarragona contra el TGN Bàs-
quet.

Fitxa tècnica
Parcials: (11-16) (19-21) (19-
12) (8-11)
Anotadores: Carrasco (10) 
Carner (5), Amatllé (6), Soler 
(3), Xairó (6), Jané (8), Lamo-
lla (10), Aniento (3), Gener (6), 
Iglesias (-), Enrich (-)

L’Yvette Pons Igualada 
deixa escapar un altre 
partit ajustat a casa

NATACIÓ / LA VEU 

El CN Igualada ha sig-
nat recentment dos 
nous convenis de  col-

laboració. Un és amb Trans-

El CN Igualada signa 
dos nous convenis de 
col·laboració

ports Bernadet i l’altre amb 
Farmàcia Cristina  Casas, 
a qui el club vol agrair-los 
la confiança  dipositada  i 
esperen que els acompa-
nyin una llarga temporada. 

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

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

Seguiu-nos a                                 @CBIgualada

Somiem bàsquet, fem CBI!

Club Bàsquet Igualada
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VÒLEI / LA VEU 

El Jorba Solà Sènior 
Masculí va estar a punt 
de donar la campana-

da a la pista del el Alella però 
finalment va perdre per 3-2. 
Un primer set molt ajustat 
finalment va caure cap els 
d’Alella i en el segon el igua-
ladins no van estar encertats. 

Però en el tercer van aconse-
guir ficar-se en el partit amb 
una gran defensa i bones re-
construccions, ja en el quart 
van ser clarament superiors 
i en el cinquè i definitiu van 
competir, però en atacs pun-
tuals no van definir bé i van 
donar la victòria a l’Alella. 
Tot i això, es va aconseguir 
un punt important i la mo-

ral a dalt de tot. L’altra mala 
notícia va ser la lesió d’Eloy 
Lopez Malet. Aquest dissabte, 
a les 4 de la tarda, els iguala-
dins rebran el Sant Boi.
Per la seva banda, el Sènior 
Femení va perdre a Esplugues 
per un 3-1. Aquest cap de 
setmana rebran al CV Valls 
d’Andorra, a les 6 de la tarda 
al Fortí.

Derrota com a visitants dels dos 
sèniors de l’Igualada VC

IGUALADA / LA VEU 

El Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada 
serà novament l’esce-

nari diumenge vinent, 10 de 
març, de la gala de lliurament 
dels Premis Neptú, l’acte en 
què cada any es reconeixen 
els millors esportistes de la 
ciutat, tant els escolars com 
els amateurs i professionals. 
S’hi podrà assistir amb l’en-
trada gratuïta o bé seguir-la 
en streaming a través d’Inter-
net, al web www.premisnep-
tuigualada.cat, on també es 
podrà consultar tota la infor-
mació de la gala.
La cerimònia es dividirà en 
dues parts: a les 17h, els pro-
tagonistes seran els centres 
educatius i, a tot seguit, a par-
tir de les 19h, arribarà el torn 
dels esportistes individuals i 
aquells que formen part d’en-
titats i clubs. La presentació 
anirà a càrrec de la periodis-
ta de Televisió de Catalunya, 
Marta Bosch, i l’animació la 
posaran l’humorista Txabi 
Franquesa i el grup de dansa i 

tecnologia Brodas Bros.
En l’edició de l’any 2018, els 
premis principals van ser per 
als atletes del Club Atlètic 
Igualada (CAI), Anna No-
guera i Marc Sánchez, com els 
millors esportistes individu-
als; per als jugadors d’hoquei 
patins, Maria Díez (Histelcur 
Gijón HC) i Ton Baliu (FC 
Porto), com els més destacats 
en esports d’equip; Laura Ro-
dríguez (Club Natació Igua-
lada) i Aitor Caldito (CAI) 
van ser els millors esportistes 
promesa; Josep Camats (Club 
Físic Culturisme de les Peses 
Igualada) va ser guardonat 
com el millor entrenador; i el 
Juvenil-Cadet del Club Fut-
bol Igualada i el Júnior A del 
Club Bàsquet Igualada van 
ser els equips de base amb 
més projecció.
En aquesta edició, els candi-
dats a millor esportista mas-
culí són Marc Sánchez (CAI), 
Albert Moreno (CAI) i Joan 
Masip (Club Tennis Taula 
Borges). En l’àmbit femení, 
les finalistes són Anna No-
guera (CAI Triatló), Sheila 

Avilés (CAI) i Alba Pelfort 
(Club Excursionista UEC 
Anoia Escalada). Pel que fa 
als esports col·lectius, els fi-
nalistes masculins són José 
Luis Álvarez (Club Handbol 
Igualada), Elagi Deitg (Igua-
lada Hoquei Club) i Eloy 
López (Igualada Vòlei Club) 
i les femenines són Jana Ma-
rimon (Club Futbol Iguala-
da), Maria Díez (Hostelcur 
Gijón Hockey Club) i Laia 
Solé (Federación Española de 
Baloncesto). Hi haurà també, 
a més, guardons per als es-
portistes i equips de base amb 
millor projecció de futur i per 
l’entrenador més destacat.
Per acabar, es lliurarà el 
premi al millor esdeveni-
ment de l’any passat, que va 
ser la 80a edició de la Copa 
Nadal de Natació, organit-
zada anualment pel Club 
Natació Igualada coincidint 
amb el dia de Sant Esteve, i 
un reconeixement personal 
a una representant de l’es-
pot igualadí que s’ha signi-
ficat de manera notable en 
la seva trajectòria.

L’esport igualadí celebrarà la seva gala 
aquest diumenge

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 28/3/2019.  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 procedint a 
destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció 
de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents 
empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consenti-
ment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG DE LA CISTELLA
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Carla Bisbal i Riduan Boulbayem 
(CAI), or i plata amb Catalunya al Ct. 
d’Espanya de Cros S-16 i S-18 
ATLETISME / LA VEU 

Els atletes de categ. Ca-
det i Juvenil del C.A. 
Igualada Petromira-

lles/Jocnet Carla Bisbal i 
Riduan Boulbayem,  van as-
solir respectivament el títol 
de Campiona d’Espanya de 
Cros Sub-16 i el sots cam-
pionat estatal en categoria 
Sub-18, en la seva participa-
ció amb la Selecció Catalana 
al Campionat estatal de Cros 
CSD per Seleccions Autonò-
miques disputat diumenge 
passat a Villamanrique de 
la Condesa (Sevilla), en una 
brillant actuació dels ano-
iencs. 
Carla Bisbal es proclamava 
Campiona d’Espanya per Se-
leccions en categoria Sub-16 
fem. amb Catalunya, entrant 
12a individual en la cursa 
Cadet, amb 10 m. 10 seg. so-
bre 3.000 m., en el seu debut 
amb la Selecció Catalana. 

Catalunya es va imposar amb 
31 punts, per davant de Can-
tàbria, 2es. amb 59 punts, 
seguides de Madrid, 3es amb 
61 punts, entre 17 seleccions 
autonòmiques classificades.
Riduan Boulbayem assolia 
una magnífica 4a posició in-
dividual en categoria Sub-18 

masc., primer atleta català, 
amb 17 min. 25 seg., essent 
2ns i sotscampions d’Espa-
nya per equips amb Catalu-
nya, amb 59 punts, darrera 
de Castella-Lleó, guanyadors 
amb 49 punts, i per davant 
de la Comunitat Valenciana, 
3rs amb 65 punts.

3 atletes del CAI, als Campionats 
d’Espanya Sub-20 en pista coberta
ATLETISME / LA VEU 

Tres atletes Júnior del 
C.A. Igualada Petro-
miralles, van partici-

par el cap de setmana passat 
al  Campionat d’Espanya 
Sub-20 indoor, que es va 
dur a terme al pavelló espor-
tiu de Gallur, a Madrid, en 
doble Jornada de dissabte i 
diumenge, amb la participa-
ció dels atletes estatals cap-
davanters nascuts els anys 
2000/2001.
Theo Ruiz era 9è exaequo 
en el salt de perxa, amb un 

millor salt de 4,40 m., marca 
personal.
Marina Suria era 11a en la 2a 
s/f. dels 1.500 m. llisos, amb 
5’05”52, que no li donaven 
l’accés a la final.

Oriol Castells era 2n en la 
sèrie classificatòria corres-
ponent dels 200 m.ll. amb  
22”74, marca personal, que 
no li donaven l’accés a la s/f. 
corresponent. 

ATLETISME / LA VEU 

Els atletes del C.A.Igua-
lada Petromiralles Ai-
tor Caldito (Or), Marta 

Galló (Argent), Laura Gimé-
nez (Argent) i Laia Planas 
(Bronze), assoliren posicions 
de podi en les proves respec-
tives del Campionat de Cata-
lunya Juvenil en Pista Coberta 
de diumenge, a Sabadell. L’Ai-
tor Caldito assolia, a més, el 
rècord dels Campionats en el 
salt de llargada, amb 6,99 m., 
i el CAI Petromiralles acon-
seguia un brillant 3r lloc per 
puntuació global dels atletes 
participants, amb 53 punts, 
darrere del Muntanyenc St. 
Cugat i del F.C. Barcelona, en-
tre 44 clubs participants. Hi 
participaren 13 atletes del C.A. 
Igualada Petromiralles, Sobre-
sortiren les actuacions d’Aitor 
Caldito, campió de Catalunya 
en salt de llargada amb 6,99 
m., rècord dels Campionats, i 
de Marta Galló, sotscampiona 
en el salt de llargada fem. amb 
un millor intent de 5,35 m. a 
només un cm. de l’Or.
La 2a medalla d’Argent era per 
a Laura Giménez, 2a en els 
3.000 m. marxa amb 16’38”82, 
i el Bronze era per a Laia Pla-

nas, 3a en el salt d’alçada amb 
un millor intent de 1,57 m. 
Pol Roca era 4t. en el salt d’al-
çada masc., amb 1,84 m. i 6è 
en la s/f. corresponent dels 
60 m. tanques, amb 9”03, que 
no li donaren accés a la final. 
Gerard Farré era 4t en els 800 
m.ll. amb 2’01”54, en posició 
de podi fins als darrers metres, 
i amb 2’03”04 en s/f.
Berta López era 4a en els 800 
m.ll. a la final, amb 2’24”73, i 
amb 2’22”60 en s/f.  Aleix Llo-
rens era 4t. en el llançament 
de pes, amb 12,40 m.
Carla Alemany era 6a en els 
1.500 m.ll. amb 4’56”60. Mar-
cel·la Solé era 8a a la final dels 
800 m.ll. amb 2’37”44, i amb  
2’24”06 en s/f. i Júlia Solé era 
5a en la s/f. corresponent dels 
800 m.ll. amb 2’29”48, no ac-
cedint a la final.  
David Muñoz era 8è en el salt 
de perxa, amb 3,75 m. Eduard 
Guzmán era 4t. en la 2a s/f. 
dels 60 m.ll. amb 7”43, que no 
li donaven accés a la final.
Ramon Sánchez Piqué, 4t amb 
11,56 m. i Josep Mª Lagunas, 
5è amb 11,30 m., participaren 
en el Control Absolut de llan-
çament del pes, disputat con-
juntament amb el Campionat 
català Sub-18.

Aitor Caldito (CAI), 
campió de Catalunya 
Sub-18 en llargada
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ATLETISME / LA VEU 

El C.A.Igualada Petromi-
ralles, en col·laboració 
amb els Ajuntaments 

d’Igualada, Vilanova del Camí 
i Sta. Margarida de Montbui, 
organitzen el proper 31 de 
març, diumenge,  a partir de 
les 10 del matí, la 37a edició 
de la Mitja Marató de l’Ano-
ia (21.097 m.),  conjuntament 
amb la 15a edició dels 10 Km. 
Ciutat d’Igualada, i enguany 
amb la 5a edició dels 5 Km. 
Ciutat d’Igualada, que compten 
amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya, de la Diputació 
de Barcelona  i de la Federació 
Catalana d’Atletisme, i amb la 
col·laboració de Petromiralles  
i Marathon Esports i de diver-
ses entitats i firmes comercials.  
La Mitja Marató forma part de 
la 13a Xallenge de Mitges Ma-
ratons Gran Premi Diputació 
de Barcelona.
Les tres curses tindran la sor-
tida i l’arribada situades a la 
Rambla Sant Isidre d’Igualada. 
Per a totes les curses, el recor-
regut  transcorrerà entre les 
poblacions d’Igualada, Vila-
nova del Camí i Sta. Margari-
da de Montbui, amb una volta 
per als 10 km., i 2 voltes per a 
la Mitja Marató. Els 5 km. te-
nen el recorregut íntegrament 
per Igualada.  El temps màxim 
per completar la Mitja Marató 
és de 2h. 30 min. L’edat míni-
ma per participar en la Mitja 
Marató i els 10 Km. és de 16 
anys. L’organització disposa 
d’assegurança de RC, i con-
tractarà per a tots els partici-

pants no federats la llicència 
d’Activitat Física Obligatòria. 
Els guanyadors absoluts masc. 
i fem. de la Mitja Marató i els 
10 Km. tindran una cistella 
amb queviures, gentilesa de 
Fruites Lluís i Carme. Els tres 
primers/res. de la general, 
tindran premis al·legòrics i 
obsequis de Mizuno -2ns/es-, 
i Marathon Esports -3rs/es-. 
Pel que fa als 5 Km., els 3 pri-
mers/eres. de cada Categoria 
tindran premi al·legòric.  
El primer/a de cada categoria 
de les tres curses, tindran el 
seu corresponent trofeu. Els 
que tinguin premi a la gene-
ral, no el tindran a la categoria 
corresponent. Els premis que 
no es recullin durant l’acte de 
cloenda, es declararan deserts.

Trofeu Gran Premi 
El Periódico 
El corredor/corredora de més 
edat de qualsevol de les tres 
curses, rebrà un trofeu com-
memoratiu de El Periódico, 
com a premi especial.
Hi haurà premis per equips, 
puntuant els 5 millors de 
l’equip masculí i les 3 millors 
classificades  de l’equip feme-
ní, sempre que estiguin legal-
ment constituïts. Seran ob-
sequiats amb una ampolla de 
cava per a cada component de 
l’equip masc./fem. guanyadors  
de les 3 modalitats. 
A tots els participants de les 
tres curses que arribin a meta 
se’ls lliurarà  una samarre-
ta tècnica Mizuno, una bos-
sa amb provisions i un lot de 
Caldo Aneto. Cal especificar 

al fer la inscripció, si es vol 
samarreta d’home o de dona.  
Informació actualitzada de la 
prova i inscripcions a la pàg. 
web: www.mitjamaratoanoia.
cat amb inscripcions obertes 
fins al 27 de març.
Els drets d’inscripció per a 
totes les categories, són de 18 
€. en la Mitja Marató i els 10 
Km., i de 12€. en els 5 Km. fins 
al dia 27 de març. Les inscrip-
cions fetes el dia anterior i el 
mateix dia de les curses, en cas 
d’haver-hi dorsals, tindran un 
sobre cost de 2€. Les inscrip-
cions es tancaran quan s’arribi 
als 600 participants globals. 
Tots els participants que s’ins-
criguin abans del 27 de març, 
tindran el seu dorsal perso-
nalitzat. A les tres curses serà 
obligatori córrer amb dorsal 
amb xip d’un sol ús, que pro-
porcionarà l’organització. 
Hi haurà un punt d’inscripció 
presencial, (fins al 27 de març), 
a MARATHON ESPORTS, 
al c/La Torre, 9 d’Igualada. 
Recollida de dorsals, xips i 
obsequis: El dissabte dia 30 
de març, a MARATHON ES-
PORTS, c/La Torre, 9, de 10 a 
13 h. i de 17 a 20 h. Hi haurà 
exposició de material, amb un 
20% de descompte en el ma-
terial exposat, per als partici-
pants que dissabte recullin el 
dorsal corresponent.
El mateix diumenge, 31 de 
març, es podran recollir de 8 
a 9,30 h. del matí a l’Ateneu 
Igualadí. Hi haurà servei de 
pàrquing, guarda-roba, mas-
satges i dutxes, i servei de 
guarderia per als infants.

Inscripcions obertes per a la Mitja 
Marató, els 10 km i els 5km 
del proper 31 de març

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta  del  C.A. Igua-
lada Petromiralles/Joc-
net Rubén Sánchez, va 

assolir el títol de Campió de 
Catalunya de Proves Com-
binades Infantil (Sub-14) en 
Pista Coberta, dissabte, a Sa-
badell.
Rubén Sánchez assolia l’Or en 

Rubén Sánchez (CAI), 
campió de Catalunya de 
combinades pista coberta

el Tetratló Sub-14 masc. amb 
1.878 punts, amb els següents 
parcials en les 4 proves:  60 
m.ll.: 7”92/ salt llargada: 5,43 
m. / llançam. pes: 8,47 m. / 
salt alçada: 1,56 m.  sobresor-
tint els 1rs llocs assolits  en 60 
m.ll., llargada i alçada  com 
a  posicions individuals més 
rellevants, en una brillant ac-
tuació.

ATLETISME / LA VEU 

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

va assolir la victòria en els 5 
Km. marxa corresponents al 
G.P. de Marxa Atl. Ciutat del 
Prat - 1r Memorial Moisés 
Llopart, disputat diumenge 
al Complex Esportiu Sag-
nier del Prat de Llobregat, 
amb organització del Pra-
tenc A.A.
Rubén Piñol era el guanya-

dor en la prova dels 5 km., 
amb un “crono” de 26’10”9, i 
Berta Márquez era 6a en ca-
teg. Sub-10 fem. amb 6’47”6 
sobre 1 km. de cursa.
En la mateixa matinal, es va 
dur a terme l’Hora en Pis-
ta de Marxa, dominada per 
l’internacional Jesús Ángel 
García Bragado (ISS-L’Hos-
pitalet) amb 13.518 m. re-
correguts, i per la marxadora 
de l’Avinent Manresa Mar 
Juárez, amb 12.795 m. en fe-
menines.

Rubén Piñol (CAI), 1r 
en 5 Km al GP de Marxa 
del Prat de Llobregat
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

La tercera edició del Ral·
li Catalunya Històric es 
va disputar al llarg de la 

tarda·nit del divendres i du·
rant tot el dissabte per carre·
teres de la comarca de l’Anoia 
i comarques veïnes amb un 
total de 14 trams, varis d’ells 
que amb els anys ja s’havien 
disputat tant en ral·lis com en 
pujades en costa.
De la mateixa manera que en 

les dues edicions anteriors, hi 
va participar l’equip format 
per la pilot barcelonesa Tere 
Armadans amb la igualadina 
Anna Vives de copilot amb 
VW Golf GTI.
Vives i Armadans, com a 
l’edició de l’any passat, van 
tornar a pujar el podi, aques·
ta vegada en la tercera posi·
ció després del seu esplèndid 
ral·li, sent inclús les millors 
en els trams de la Joncosa del 
Montmell i Vallespinosa.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Pels voltants de la pobla·
ció riojana d’Arnedillo 
es va disputar la pri·

mera de les set proves de què 
consta el campionat estatal 
de trial a l’aire lliure amb la 
participació del pierenc Toni 
Bou amb la Honda oficial i 
d’altres pilots del Piera Scan i 
Cent Peus a les diverses cate·
gories.
Toni Bou va ser el vencedor 
per davant dels dos pilots de 
GasGas, el gironí Jeroni Fa·
jardo i el basc Jaime Busto. 
Per la seva banda, bones clas·
sificacions dels joves pilots 

del Piera Scan a les categories 
a les que van participar.
Gerard Trueba (Beta Trueba) 
onzè a TR1 la mateixa cate·
goria que Bou. A TR2 Sergio 
Ribau (Sherco) tercer, l’iguala·
dí Àlex Canales (GasGas) cin·
què que enguany participa pel 
club Cent Peus i Pol Mediñà 
(TRRS) tretzè. A Junior sise·
na posició per Carlos Brines 
(GasGas) i a la categoria Ca·
det Marc Piquer (Beta Trueba) 
es classificà en el setè lloc.
Aquest dissabte Toni Bou par·
ticiparà a la penúltima prova 
del mundial indoor de Mar·
sella, en la què hi arribarà li·
derant el campionat.

Toni Bou s’imposa en la 
primera estatal de trial a 
l’aire lliure

Podi de Tere Armadans 
i Anna Vives al Ral·li 
Catalunya Històric

ESQUÍ / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
passat a Astun, des·
prés de competir amb 

tres especialitats,  la de Súper 
Gegant, Gegant i Slàlom, la 

igualadina Sara Mitjans Llo·
rach va poder confirmar la 
classificació per les Finals que 
es diputaran d’aquí a tres set·
manes a La Molina. 
El més destacat de la compe·
tició per la Sara va ser la 7ª 

posició a l’eslàlom, amb una 
5ª posició a la segona màniga. 
Ara, amb la classificació a la 
butxaca, ja s’espera per anar 
a les Finals de Copa Espanya, 
a La Molina entre els propers 
22 i 24 de març.

Sara Mitjans aconsegueix el bitllet per 
les finals de la Copa Espanya
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HOQUEI / MARC VERGÉS

La seva descripció al 
compte de Twitter ja 
ho destaca: “tercer club 

de Catalunya amb més equips 
femenins”. És l’Igualada Fe-
mení Hoquei Club Patins i el 
seu president, en Jordi Besa, 
explica que “aquesta és una 
manera de visibilitzar-nos, 
de destacar un dels nostres 
punts forts”. L’Igualada Feme-
ní HCP, a més, és l’únic club 
exclusivament femení d’ho-
quei patins tant a Catalunya 
com a Espanya.
Si bé ara el projecte de l’ho-
quei femení igualadí està es-
tabilitzat, amb una base sòli-
da i amb un bon estat de salut, 
no totes les èpoques han estat 
tan bones com l’actual.
L’inici de l’hoquei patins fe-
mení a Igualada es remunta 
a principis dels anys 90. Lla-
vors, un grup de noies afi-
cionades a l’hoquei patins, 
i enganxades pels èxits tant 
estatals com europeus de 
l’Igualada Hoquei Club, van 
decidir que elles també volien 
jugar a hoquei patins. Una 
d’aquestes joves era la Teresa 
Torrents. “Nosaltres vam co-
mençar tard, ja érem força 
grans, però l’hoquei femení 
s’iniciava en aquella època 
a Catalunya i nosaltres, amb 
l’ajuda dels nostres pares, vam 
decidir tirar-ho endavant”, 
explica Torrents. Van trucar 
a la porta de l’Igualada Ho-
quei Club per tal que s’apos-
tés per crear un equip feme-

ní, però des del club no es va 
voler tirar endavant. Qui sí 
que va veure l’hoquei femení 
com una opció va ser el Club 
Natació Igualada, que en va 
crear la secció. Així doncs, 
aquell grup de joves que ana-
ven a animar al pavelló de Les 
Comes, començaven la seva 
aventura al món de l’hoquei. I 
l’èxit va ser instantani. “Entre 
l’any 1993, quan es disputa el 
primer campionat d’Espanya, 
i l’any 1998, la secció d’ho-
quei femení del CN Igualada, 
guanya la competició durant 
set anys seguits”, explica Jor-
di Besa. En aquella època no 
era com ara, amb una lliga 
que durava tota la tempora-
da, sinó que es tractava d’un 
campionat curt, amb els dos 
primers classificats de Cata-
lunya, Astúries, Galícia i Ma-
drid. Tot i això, el domini de 
les igualadines va ser abasse-
gador. Després de no guanyar 
el campionat l’any 1999, el 
2000 es va tornar a conquerir 
el que seria el setè i últim 
campionat espanyol que ha 
guanyat fins avui en dia l’ho-
quei patins femení d’Igua-
lada. Més enllà d’aquests set 
campionats d’Espanya, cal 
sumar-hi 6 campionats de 
Catalunya. “Durant els anys 
90, la secció d’hoquei patins 
femení del CN Igualada va 
ser el referent tant a nivell 
estatal com català”, explica 
Besa. A més, la base d’aquell 
equip, entre les quals hi havia 
qui va ser considerada millor 
jugadora del món, la Teresa 

Torrents, també va guanyar 
dos campionats del món i un 
altre d’Europa amb la selecció 
espanyola. 

separar. Així ho explica Jordi 
Besa, “ens van oferir possibi-
litat de baixar una categoria, 
però finalment havien de ser 
dues i llavors vam decidir re-
fundar de nou el club creat el 
2002. Vam lluitar el màxim 
per mantenir l’equip a OK Lli-
ga però sense la base darrere 
ni un projecte sòlid, era difí-
cil i la temporada 2015/2016 
vam baixar a Nacional Ca-
talana”. “Ara -afegeix Besa- 
aquesta categoria ens està do-
nant aire per intentar entrar 
de nou a l’OK Lliga, amb un 
projecte molt més consoli-
dat”. Però més enllà de la si-
tuació de l’equip de Nacional 
Catalana, a l’Igualada Femení 
HCP hi ha una obsessió per 
treballar bé des de la base. La 

Teresa Torrents es va unir al 
club fa un any i mig, després 
que li demanessin si els po-
dia donar un cop de mà. Ella, 
com la Marta Soler o la Sílvia 
Borràs, havien format part 
dels primers equips de l’ho-
quei patins femení igualadí 
i ara estan implicades amb 
aquest nou projecte. 

Igualada Femení Hoquei Club Patins: l’únic club d’hoquei patins 
de Catalunya exclusivament femení

La Maria Fernández “Pulgui” donant instruccions a les 
seves jugadores

La secció d’hoquei femení del CN Igualada ofereix els campionats espanyol i català al president de la Generalitat, Jordi Pujol

La secció d’hoquei 
patins femení del CN 

Igualada compta amb 7 
campionats d’Espanya i 

6 de Catalunya

Després d’una dècada vincu-
lats al Club Natació Igualada, 
l’any 2002 es decideix crear 
l’Igualada Femení Hoquei 
Club Patins, però el nou club 
ja no seguiria guanyant de la 
manera que s’havia fet durant 
pràcticament una dècada.

Vinculació amb l’Igualada 
Hoquei Club
Pràcticament 20 anys després 
de picar-hi a la porta per pri-
mera vegada, l’Igualada Ho-
quei Club integra l’Igualada 
Femení Hoquei Club Patins 
dins la seva estructura, però 
aquesta aventura conjunta 
només va durar 5 anys. En 
aquest període, les dificul-
tats econòmiques que patia 
l’Igualada HC, provocades 
per la crisi, van deixar l’ho-
quei patins femení sense base 
i amb un primer equip amb 
una situació molt precària 
per disputar l’OK Lliga. Així 
doncs, després de comprovar 
que s’hauria de renunciar a 
disputar la màxima compe-
tició estatal femenina, els ca-
mins de l’hoquei masculí i fe-
mení igualadí es van tornar a 

La Teresa, que ara és la coor-
dinadora, explica que “quan 
es va tornar a començar es va 
haver de crear una escola de 
patinatge per tal de construir 
la base de nou”. Tot i el gran 
volum de clubs esportius que 
hi ha a la ciutat, l’hoquei té un 
avantatge a l’hora de captar 
els més petits, “patinar atrau, 
la seva rapidesa fa que als més 
petits els pugui enganxar més 
ràpid el nostre esport”, expli-
ca Torrents. Tant és així que 
des que es va refundar el club 
fa cinc anys i mig, s’ha passat 
de no tenir base a ser un club 
amb 7 equips i una seixante-
na de jugadores. “Tenim co-
bertes pràcticament totes les 
edats”, explica Torrents.

El fitxatge de Pulgui, una 
declaració d’intencions
Una mostra claríssima que 
aquest és un projecte molt 
seriós i que té clar els seus ob-
jectius és l’arribada de la que 
per molts és considerarda 
la millor entrenadora d’ho-
quei patins del món, la Maria 
Fernández “Pulgui”, fa un any 

En la temporada 
2018/2019 l’Igualada 

Femení HCP té 7 equips 
i una seixantena de 

jugadores
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i mig. “Després de 4 tempo-
rades i mitja com a entrena-
dora a Gijón, vaig creure que 
l’equip havia arribat on jo ha-
via somiat i vaig pensar que 
era el moment de deixar-ho”, 
explica. A Gijón, la Pulgui va 
guanyar 2 Copes de la Reina, 
una OK Lliga femenina i es 
va quedar a les portes de gua-
nyar la Copa d’Europa, ja que 
va caure en una final que dis-
putaven com a amfitriones. 

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Femení HCP 
s’ha classificat mate-
màticament, com a cap 

de sèrie, pel Play Off d’ascens 
a Oklliga una jornada abans 
d’acabar la segona fase de 
grups, en empatar a casa con-
tra el líder indiscutible de la 
categoria,  l’HC Palau Plega-
mans.
Les igualadines començaven 
el partit amb molta intensitat. 
La bona defensa igualadina i 
les bones accions de la portera 
Cristina Riba, desmoralitzava 
a les palauenques. Les enves-
tides de l’Igualada les refusava 
amb seguretat la portera vi-
sitant. Però a tres minuts del 
descans, una bona acció de la 
Carla Claramunt va significar 
el primer gol del partit favora-

ble a l’Igualada.
A la segona part el Palau sortia 
amb més intensitat i empatava 
al minut tres. L’Igualada seguia 
en la seva línia de bon joc sen-
se que l’empat el despentinés 
en excés. Al minut vuit, les 
palauenques es posaven per 
davant al marcador. Quatre 
minuts després, l’Elba Garreta 
tornava a equilibrar el marca-
dor culminant un excel·lent 
contraatac.
La grada local, entregada al ex-
cel·lent partit d’ambdós equips, 
va donar per bo l’empat final 
que permet a les igualadines 
ser un dels caps de sèrie pel 
Play Off d’ascens a l’Oklliga.
El proper partit serà a la pista 
del CP Manlleu ewn jornada 
unificada, i a on quedarà defi-
nida la graella complerta de la 
graella del Play Off.

L’Igualada Femení HCP jugarà el play-off d’ascens a 
OK Lliga com a cap de sèrie

ia és que “no volia marxar 
de Gijón i començar a com-
petir amb elles l’any següent. 
Per mi era el millor equip del 
món, i ho segueix sent, i anar-
me’n a un projecte semblant i 
enfrontar-me a elles no em 
venia de gust”.
Tot i això, quan se li pregunta 
sobre la possibilitat d’enfron-
tar-s’hi la temporada que ve, 
exclama “Ojalá!”. Això vol-
drà dir que l’Igualada Feme-
ní Hoquei Club Patins haurà 
aconseguit l’ascens a l’OK 
Lliga. Tant la Teresa, com el 
Jordi i la Pulgui tenen molt 
clar que aquest no és l’objec-
tiu, però al mateix temps és 
un repte que fa il·lusió. “Hem 
d’anar pas a pas i tocar amb 
els patins a terra”, diu la Pul-
gui. També és d’aquesta opi-
nió el president del club, que 
es mostra rotund, “l’objectiu 
no és pujar a l’OK Lliga”, però 
afegeix “pot ser una conse-
qüència del gran treball que 
està fent tota la gent del club, 
però si això no passa, no serà 
cap desil·lusió, no ens podem 
frustrar”.

Les instal·lacions, una 
mancança
“Als anys 80 hi havia més pis-
tes d’hoquei que ara”, explica 

Jordi Besa. “A les tres que hi 
ha ara -Les Comes, les pistes 
de dalt de Les Comes i l’Es-
cola Pia- s’hi havia de sumar 
el pista del Molí Nou i el ve-
lòdrom”. És per això que des 
de l’Igualada Femení HCP, 
creuen que seria convenient 
la construcció de, no només 
una nova pista d’hoquei, sinó 
dues. “L’hoquei patins, tant 
masculí com femení, està ofe-

L’equip de Nacional Catalana de l’Igualada Femení Hoquei Club Patins de la temporada 2018/2019

gat per les instal·lacions, no 
podem créixer més”, explica 
Jordi Besa.

Un record per Pere Torres
Abans d’acabar l’entrevista en 
Jordi Besa vol tenir un record 
per Pere Torres, que va morir 
la setmana passada. Torres 
havia estat president de la Fe-
deració Catalana de Patinat-
ge entre 1982 i el 2002 i Besa 

creu que “si el nostre club avui 
en dia existeix és, en part, 
gràcies a ell”. Besa explica que 
Torres era un dirigent futu-
rista i avançat al seu temps, 
“va creure molt en l’hoquei 
patins femení quan ningú 
ho feia, segurament per això 
l’hoquei patins femení català 
també és una referència a tot 
el món”, acaba el president del 
club igualadí.

El canvi d’un equip de pri-
mera línia de l’hoquei patins 
europeu per l’Igualada l’ex-
plica ella mateixa: “Estic molt 
a favor de l’esport femení i el 
projecte de l’Igualada m’agra-
dava molt. A més -afegeix- és 
el projecte d’una de les meves 
millors amigues, la Marta So-
ler, cosa que també va anar a 
favor de venir aquí”. Un altre 
dels motius per l’arribada de 
la Pulgui a la capital de l’Ano-

“Hem de tocar de patins 
a terra, l’objectiu no és 
pujar a l’OK Lliga però 

si s’aconsegueix serà 
conseqüència de tot el 
treball que hem fet en 

els darrers anys”
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest passat dissab-
te, el l’Igualada CG 
Aula es va desplaçar 

a Cambrils per participar al 
II trofeu Costa Daurada, una 
competició amb molta par-
ticipació i dividida en dos 
torns.
Les gimnastes del ICGA van 
realitzar uns bons exercicis 
tan tècnicament com elegants 
i ben treballats. en el que va 
ser un matí ple d’èxits. El con-
junt Benjamí, 1es classifica-
des, el conjunt Aleví 3r i el 

conjunt Aleví (pilota) també 
3r. En individuals cal destacar 
Nahya Ramos  en categoria 
benjamí 3a i Elsa Ruiz també 
en categoria pre-benjamí 5a. 
En el torn de tarda, la gim-
nasta Marta Alonso, catego-
ria sènior, va obtenir una 2a 
posició i Paula Sallent aleví 
una 5a posició.
Cal destacar l’exhibició realit-
zada pel gimnasta Marc Sal-
vador, aleví absolut, que va 
sortir a pista amb tres exer-
cicis, mans lliures, cèrcol i 
maces que van fer aixecar als 
assistents.

Diumenge va continuar a 
Santa Coloma de Farners 
on va tenir lloc la 1a fase de 
la Copa Catalana nivell IV i 
VIII.
Els nervis no van ajudar molt 
als gimnastes i van cometre 
petites errades, però l’equip 
tècnic està content de l’esforç 
i de la feina que es realitza di-
àriament.
El gimnasta Marc Salvador 
va obtenir una boníssima 2a 
posició.
L’ICGA segueix treballant de 
valent per millorar resultats 
dia a dia.

L’Igualada CG Aula segueix 
sumant victòries

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat diumenge es 
va celebrar a Sant Boi 
De Llobregat, la prime-

ra fase de Copa Catalana de 
gimnàstica artística masculina. 
El club igualadí, Anoia Club 
Gimnàstic, va participar amb 
8 gimnastes en tres categories 
diferents. En Promoció 1, els 
gimnastes, José Luís Granados, 
Léo Díaz i Miquel Canet, que 
es van classificar com a 7ens 
per equips. El José Luís, va 

guanyar la medalla de bronze 
a la classificació general, plata 
a terra, 5è a arcs, 5e a anelles, 
8è a salt i 9è a barra fixa. Léo, 
9è a terra i 8è a salt. En Promo-
ció 2, Bernat Munné, Pau Ala-
mo i Yago Guitian, 10ens per 
equips, Bernat amb la plata a 
salt i 10è a terra i Yago 9è a salt.
En Promoció 4, Nil López i 
Oriol Acosta, que es va classi-
ficar com a 8è en salt. Moltes 
felicitats nois per l’esforç i de-
dicació i felicitats a la tècnica, 
Laura Muñoz.  

Pòdiums per a la 
gimnàstica artística 
masculina d’Igualada

GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest diumenge 3 de 
Març el Club Gim-
nàstic Òdena amb 3 

de les seves gimnastes, Ainoa 
Lozano, Judit Serra i Erika 
Llenas, i l’entrenadora Mar-
ta Alonso es van desplaçar a 
Cervera per competir en el 
V Trofeu Ciutat de Cervera, 
celebrat al Poliesportiu Fran-

cesc Domènech. 
En aquest trofeu vam poder 
apreciar una gran millora en 
els seus exercicis, malgrat la 
presencia dels nervis. En la 
categoria infantil de Copa II, 
cèrcol, dues de les gimnastes 
van conseguir pujar al primer 
i tercer esglaó del podi, en 1a 
posició Erika Llenas i en 3a 
posició Judit Serra. 

El Club Gimnàstic 
Òdena a Cervera

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat diumenge 24 de 
febrer el Club Rítmica 
Capellades va organitzar 

el 1er Open AGECAT de Gim-
nàstica Estètica de Grup i el 
2on Trofeu Vila de Capellades 
de Gimnàstica Rítmica.
L’Open de Gimnàstica Estètica 
de Grup es va celebrar durant el 
matí i hi van participar equips 
d’arreu de Catalunya amb un 
total de 150 gimnastes i una 
gran quantitat de públic que va 
omplir de gom a gom el pavelló 
poliesportiu i va poder gaudir 
d’una gran jornada d’aquesta 
disciplina tan espectacular.
En aquesta competició el CRC 
va presentar dos dels seus 
equips, l’equip AFISIONA a la 
categoria infantil 12-14 i que 
va aconseguir una treballada i 
merescuda 2a posició i l’equip 
PIPIS a la categoria infantil 
8-10 i que també va aconse-
guir pujar al podi amb una 
molt meritòria 3a posició, cal 

dir que en aquest cas era el seu 
debut en competició així que 
esperem que en aquesta tem-
porada que tot just comença 
ens donin més alegries com la 
de diumenge. En tots dos ca-
sos l’entrenadora i coreògrafa 
és Aida Moreno a qui des del 
Club se la vol felicitar pels re-
sultat obtinguts.
A la tarda es va disputar el 
Trofeu de Gimnàstica Rítmica 
també amb una molt elevada 
participació de gimnastes, més 
de 150, i una altra vegada el pa-
velló ple de públic animant en 
tot moment a les esportistes.
En aquest cas el CRC va pre-
sentar set gimnastes amb uns 
resultats també esperançadors 
de cara la temporada. La Paula 
Vilches de la categoria Benjamí 
C va aconseguir la 2a posició 
més simpàtica i espontània de 
tota la jornada. La Cèlia Gó-
mez en la categoria Aleví C es 
va classificar en 5è lloc. A la 
categoria Infantil B hi van par-

ticipar la Lucía Vilches (5a), 
l’Antonia Gómez (7a) i la Sara 
Loucmiri (11a). La Nerea Ca-
macho en la categoria Cadet B 
va aconseguir un altre podi pel 
CRC aconseguint la 3a posició 
i la Duna Monroy va acon-
seguir l’últim podi del CRC 
quedant en 2a posició a la ca-
tegoria Cadet A. L’entrenadora 
i coreògrafa de totes elles és la 
Gisela Muñoz i des del Club 
també la volem felicitar per la 
feina que està fent amb aques-
tes gimnastes.
Durant la jornada es va 
muntar una parada de ven-
da de polseres solidàries 
CANDELA contra el càncer 
infantil que va ser tot un 
èxit i es van poder recaptar 
més de 500€ que s’entrega-
ran íntegrament a la lluita 
contra aquesta malaltia i 
que ens fa sentir especial-
ment orgullosos de cada 
una de les persones que va 
voler contribuir a la causa.

Èxit del Rítmica Capellades en el 
trofeu i Open disputats a casa seva

EMPRESA D’IGUALADA DEDICADA AL 
SECTOR DE L’ALIMENTACIÓ NECESSITA:

Repartidor autovenda amb 
carnet de conduir

Interessats trucar al tel. 93 805 12 50 
i demanar per Gemma
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FOTOGRAFIA / LA VEU 

Aquests propers dies a 
l’entorn del FineArt 
2019 tindran loc una 

sèrie de tallers, visites a ex-
posicions i xerrades relacio-
nades amb el món de la foto-
grafia que tan viu és aquestes 
setmanes a la nostra ciutat.

Taller Natura de la mà del 
fotògraf Iñaki Relanzón a 
Montserrat 
Aquest dissabte, 9 de març 
s’ofereix la segona edició del 
taller natura (de pagament) 
que realitza el fotògraf Iñaki 
Relanzón a la muntanya de 
Montserrat.
La muntanya de Montserrat 
té una geologia particular 
que li dona un relleu espec-
tacular i al mateix temps 
molt fotogènic. Les famoses 
“agulles”, que culminen les 

parts altes de la muntanya, 
es recreen en mil formes 
capritxoses i donen infinites 
oportunitats fotogràfiques. 
A més, durant el recorregut 
hi haurà l’oportunitat de fo-
tografiar, amb una mica de 
sort, a la reina de les altures, 
la cabra salvatge (Capra py-
renaica), que va ser reintro-
duïda amb èxit després de 
la seva extinció fa dècades a 
Montserrat.
Nivell: mig. 
Inscripció prèvia a finear-
tigualadainfo@gmail.com. 
Places limitades. 
Hora: 8 h Lloc: La Rectoria/ 
Montserrat

Jordi Guillumet i Mònica 
Roselló ens explicaran la 
seva exposició “La Vista re-
nuncia. Arquigrafies” 
Aquest dissabte, 9 de març, a 
les 12h, a l’Adoberia s’ofereix 

la visita guiada a l’exposició 
La Vista renuncia. Arquigra-
fies de Jordi Guillumet i Mò-
nica Roselló amb els autors, 
en el marc de la setena edició 
de FineArt Igualada. Jordi 
Guillumet i Mònica Roselló 
juguen amb els conceptes de 
representació de la realitat a 
través del mitjà fotogràfic, en 
confrontar l’espectador amb 
unes imatges fotogràfiques 
i amb el procés seguit per a 
la seva obtenció. La seva ex-
posició ens apropa a imatges 
que semblen una cosa però 
que realment el procés per 
aconseguir aquesta semblan-
ça ha estat totalment diferent 
al que imagina l’espectador. 
Els autors ens mostraran 
quins conceptes de represen-
tació han utilitzat i de quina 
manera la representació juga 
un paper important en la re-
cepció de les imatges. 

Visita guiada a l’exposició 
Humans of Barcelona (2010 
– 2018), amb Enric Mestres
Aquest diumenge, 10 de 
març, a les 18h, a la sala 
d’exposicions Artèria Igua-
lada s’ofereix la visita guia-
da a l’exposició Humans of 
Barcelona (2010 - 2018) de 
l’Enric Mestres, amb l’au-
tor, en el marc de la setena 
edició de FineArt Igualada. 
Humans of Barcelona és un 
retrat de Barcelona a través 
dels retrats de barcelonins 
reals que fan d’aquesta ciu-
tat, una de les més interes-
sants del món. Hi veureu la 
gent del carrer, la gent que 
viu Barcelona. Mestres ha 

Tallers i visites en el marc del FineArt

intentat captar l’essència i 
el pols de la ciutat, endin-
sant-se en la vida quotidia-
na i en els principals actes 
públics. En la visita guiada 
ens explicarà què l’ha por-
tat a fer un retrat humà de 
Barcelona i quines decisions 
ha anat prenent per retratar 
uns o altres personatges així 
com la tècnica i la seva ma-
nera de veure i entendre la 
fotografia, entre d’altres as-
pectes.

Visita guiada a l’exposició 
Pingüí, amb l’Iñaki Relanzón
Aquest diumenge, 10 de 
març, a les 12h, a la Recto-
ria de Santa Maria s’ofereix 
la visita guiada a l’exposició 
Pingüí d’Iñaki Relanzón, 
amb l’autor, en el marc de 
la setena edició de FineArt 
Igualada. En Relanzón ha 
estat atret des de petit pel 
pingüins i és per això que de 
gran n’ha fotografiat a molts 
i de molts indrets: la Patagò-
nia, l’Antàrtida, Sud-àfrica o 
les illes Malvines. D’aquests 
animals ha après molt i ha 
descobert que alguns viuen 
en climes subtropicals. Amb 
aquesta exposició vol retre 
homenatge a aquestes boni-
ques aus, que es distribuei-
xen per l’hemisferi sud i que 
estan en regressió a causa de 
l’escalfament global. En la vi-
sita guiada ens explicarà els 
detalls d’aquesta passió i el 
seu coneixement, no només 
en els pingüins sinó també 
en la fotografia o té diversos 
premis.

horaris i activitats

Del 22 de 
febrer al 17 
de març 2019

Igualada

cultura Espai patrocinat per

C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat
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TEATRE / LA VEU 

En el marc del 8M, Dia 
Internacional de la 
Dona, tindrà lloc al 

Teatre de l’Aurora la repre-
sentació de La plaça del Di-
amant de la Cia. Mea Culpa. 
L’Aurora se suma a la vaga 
feminista i per això la funció 
prevista pel divendres 8 de 
març queda suspesa.
En aquesta versió de l’obra 
de Mercè Rodoreda, la com-
panyia alterna el passat i el 
present de la protagonista 
de La plaça del Diamant: la 
Colometa jove i innocent, 
que s’enamora del Quimet, es 
casa, té fills, pateix, somnia 
amb coloms i els destrueix i 
la Sra. Natàlia que explica la 
seva nova vida amb l’Anto-
ni, l’adroguer, amb qui troba 
la calma i restableix la seva 
identitat.
Aquesta obra teatral s’inicia 
amb el final de la novel·la 
de Mercè Rodoreda, quan la 
Natàlia descobreix un dia-

mant al seu cor, una raó de 
viure després de la desespe-
ració del suïcidi, una alena-
da d’aire fresc per a ella, que 
ja no és ella mateixa. Torna 
enrere en el temps per reme-
morar els seus tres amors i 
els fets de la seva vida des de 
la mirada serena que per fi 
l’acompanya.
La Cia. Mea Culpa, després 
de visitar l’Aurora amb l’exi-
tosa El darrer dia del Cafè 
de la Granota (2017), torna 
amb una brillant adaptació 
d’aquest obra cabdal de la li-
teratura catalana que compta 
amb l’excel·lent interpretació 
dels actors i actrius d’aquesta 
companyia.
Aquesta programació comp-
ta amb el suport de la Manco-
munitat de la Conca d’Òdena 

El Teatre de l’Aurora programa “La plaça del Diamant” 
en el marc del 8 de març, Dia Internacional de la Dona

El teatre se suma a la 
Vaga Feminista del 8M 
i suspèn la funció pre-

vista per divendres 
8 de març

i forma part de l’agenda d’ac-
tes del Març Feminista amb 
motiu del Dia Internacional 
de la Dona.

Horari i venda d’entrades
Les representacions tindran 
lloc el dissabte 9 de març a 

Una obra de teatre basada en la novel·la de Mercè Rodoreda, cabdal de la literatura catalana, de la mà de Cia. Mea Culpa

les 21 h i el diumenge 10 de 
març a les 19 h. Després de 
la funció de dissabte, els es-
pectadors podran compartir 
les seves opinions en una 
tertúlia que obrirem amb els 
membres de la companyia. 
Les entrades tenen un cost 

de 15 € i 12 € (amb els des-
comptes habituals) es poden 
adquirir per Internet i a la 
taquilla del Teatre de l’Au-
rora (a la plaça de Cal Font) 
una hora abans de cada fun-
ció. Més informació a www.
teatreaurora.cat.

TEATRE / LA VEU 

El proper dissabte 9 de 
març hi ha una nova 
sessió del cicle de teatre 

familiar Tous en Família amb 
una proposta molt divertida, 
plena de tendresa, amor, mú-
sica i humor: Les Supertietes. 
La companyia Les Bianchis 
arriba a Sant Martí de Tous 
amb un espectacle basat en 
el llibre Contes infantils con-
tra tot pronòstic de l’Empar 
Moliner, un llibre que parteix 
de la quotidianitat: els pro-
tagonistes no són princeses 
enamorades ni llops dolents, 
sinó objectes com un llençol, 

uns mitjons, un semàfor…i 
és a partir d’aquests històri-
es que descobrim la història 
de la Queralt, una investi-
gadora peculiar que serà ti-
eta. Això l’alegra molt però 
al mateix temps l’entristeix 
perquè creu que no ho sabrà 
fer. Per això sol·licita ajuda a 
les seves amigues de sempre, 
la Magda, una empresària de 
mitjons, i la Bàrbara, una àr-
bitre de futbol, que són tietes 
des de fa molt de temps. La 
Queralt descobrirà amb els 
contes, la màgia i les seves 
amigues quin és el secret per 
arribar a ser una supertieta.
Si voleu saber quins son els 

“Les Supertietes” de la companyia Les Bianchis, 
dins el cicle de teatre familiar Tous en Família

secrets de Les Supertietes po-
deu venir a La Casa del Teatre 
Nu el dissabte 9 de març a les 
19h. El preu de l’entrada és 
de 6€. Descompte de 1€ pels 
amics de La Casa, Gent Gran 
de Tous i famílies nombro-
ses/monoparentals. Podeu 
reservar les vostres entrades 
enviant un mail a teatrenu@
teatrenu.com o bé trucant al 
677 519 625 (María). Entra-
des limitades.

Una proposta molt di-
vertida, plena de ten-
dresa, amor i música

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

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

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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El cicle Músiques de But-
xaca va tornar a omplir 
divendres passat l’esce-

nari del Teatre Municipal de 
l’Ateneu Igualadí. Després de 
l’èxit i la potència de la pro-
posta de Sey Sisters, en aques-
ta ocasió va ser el grup manre-
sà Arlet, un conjunt emergent 
i pràcticament desconegut a la 
ciutat, qui va prendre el relleu 
per presentar el seu primer àl-
bum d’estudi, Mil Raons. Un 
treball artesanal i cuidat que 
el conjunt va portar a escena 
sense perdre l’essència.
Malgrat que era la primera 
vegada que els manresans ac-
tuaven a Igualada, el debut va 
deixar a tothom amb bon gust 
de boca. Amb el seu pop íntim 
i emotiu, acompanyat d’un 
joc de veus treballat, Arlet va 
aconseguir connectar amb el 
públic en una vetllada que va 
anar de menys a més.
La nit va arrencar amb el tema 
El Vell Profeta, amb el so de 
l’acordió i del cajón com a 
protagonistes. Tot seguit, la 
banda va anar desgranant al-
tres temes propis inclosos en 
el seu treball, com les can-
çons Un Record o Començar, 
intercalades amb versions de 
Manel i Quart Primera. Amb 
el tema Quan calla la ciutat, de 
Txarango, els manresans van 
viatjar al passat per reivindi-

car l’esperit de la infància.
Recta final intensa
El single del grup, Mil raons, 
va arribar abans de la primera 
mitja hora de concert, seguit 
d’una versió de La gran eufò-
ria, l’última tema del cantau-
tor Joan Dausà, que va fer pu-
jar la intensitat de la vetllada. 
Amb el ritme de La previsibli-
tat –un tema d’Oriol Padrós– 
Arlet va encarar la recta final 
de l’actuació, en què també va 
sonar una aplaudida versió 
d’Els Pets (La vida és bonica 
però complicada), dedicada a 
les preses i presos polítics.
Abans d’acomiadar-se, el grup 
es va presentar amb el tema 
Cert, clar i breu, de Mishima, 
i va fer cantar tothom amb la 
cançó Quan tot s’enlaira de 
Txarango. Al final, els aplau-
diments i la insistència del 
públic van fer tornar els mem-
bres de la banda a l’escenari 
per interpretar un bis que va 
posar punt i final a una nit 
plena d’emocions.

Susagna Campadabal

Una nit d’emocions

El pop íntim del quartet 
manresà Arlet connecta 

amb el públic en una 
nova edició del cicle 

Músiques de Butxaca

POESIA / LA VEU 

El mes de març la Bibli-
oteca Central d’Igua-
lada celebra la poesia 

amb diverses propostes, 
coincidint amb la celebració, 
el 21 de març, del Dia Mun-
dial de la Poesia, que pro-
mou la Institució de les Lle-
tres Catalanes a casa nostra. 
L’acte central serà el recital 
de lectures en veu alta amb 
què la Biblioteca vol cele-
brar amb tothom la festa de 
la poesia. Així, tothom qui 
ho vulgui, petits i grans, pot 
sortir a l’escenari a recitar el 
seu poema preferit i compar-
tir-lo així amb tothom. L’ob-
jectiu és treure la poesia dels 
prestatges i viure-la, a través 
de la lectura col·lectiva.
Enguany aquest recital tin-
drà lloc el divendres 22 de 
març, a les 7 de la tarda, i 
per participar-hi només cal 
inscriure’s prèviament a la 

Biblioteca i dir el poema es-
collit d’entre els poemaris de 
la Biblioteca. Les places són 
limitades.
I com que la poesia, com-
partida, és molt millor, el di-
marts 12 de març, a 2/4 de 8 
de la tarda, l’escriptor i poeta 
igualadí Oriol Solà convida 
tothom a fer un tast dels po-
emes que ha fet en els darrers 

Març poètic a la Biblioteca Central 
d’Igualada

anys. Solà ha guanyat diver-
sos certàmens poètics arreu 
dels Països Catalans i és autor 
de diversos llibres com «Tota 
una vida de regal», «L’arqui-
tecte dels papers estripats» 
i «Llunàtics, descabalats o 
caparruts?». En aquest re-
cital estarà acompanyat per 
Carla Jorba en la lectura dels 
poemes i M. Teresa Roig al 
piano. A part d’aquestes pro-
postes, durant tot el mes de 
març es faran diversos punts 
d’interès tant a l’àrea d’adults 
com a la infantil per donar 
a conèixer poemes i poetes. 
I, a nivell de xarxes socials, 
al facebook de la Biblioteca 
trobareu #cadanitunpoema, 
una manera simpàtica de do-
nar a conèixer poetes de tots 
els temps, edats i estils.
El poema amb què enguany 
se celebra a Catalunya aques-
ta diada és «Poesia. Música 
de l’ànima, teixida amb pa-
raules», de Rosa Fabregat.

Va tornat Pau Fuster a l’AU-
GA. L’especialista en jazz que 
divulga per la ràdio i en con-
certs i conferències, aquesta 
vegada és va quedar a les por-
tes. A les portes històriques 
del jazz: les cançons de treball 
dels esclaus negres vinguts 
d’Àfrica, els negre espirituals, 
la música europea per a ballar, 
els blues...
Un repàs a cavall dels segles 
XIX i XX amb fragments mu-
sicals molt representatius  que 
van fer entenedora la classe.
I el proper dilluns: “Dones 
i treball tèxtil a Igualada 

amb perspectiva històrica” 
amb Montserrat Llonch 
Casanovas”

AUGA: a les portes del jazz
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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MÚSICA / LA VEU 

El passat dijous 28 de 
febrer els cantaires 
de la Junge Kantorei 

Hermannswerder –acompa-
nyats dels directors Matthias 
Salge, Nico Brazda i Henri 
Raeck– arribaren a Igualada 
des de Potsdam (Alemanya), 
fet que marcà l’inici de l’es-
perat intercanvi per celebrar 
el cinquantè aniversari de la 
Coral Infantil Gatzara. Amb-
dues corals hem compartit 
cinc dies de jocs, balls, excur-
sions i molta música. Hem 
fet un tour per Barcelona tot 
contemplant els diversos edi-
ficis modernistes de la ciutat 
i visitant la Sagrada Família. 
També hem anat a Mont-
serrat –on hem sentit can-

tar l’Escolania–, hem gaudit 
d’àpats populars i hem estat 
rebuts per l’alcalde. A més a 
més amb motiu de l’inter-
canvi s’ha inaugurat l’Igua-
ladiníssim, una exposició de 
sis fotos de la història de la 
Gatzara situada a l’entrada de 
l’Ajuntament. 
El més destacat, però, són 
dues activitats també relacio-
nades amb la música i la xeri-
nola que tant caracteritzen 
el món coral: la participació 
al Carnestoltes –per primer 
cop– i el concert conjunt. 
Enguany la Gatzara ha tingut 
l’honor de ser la carrossa de la 
Reina Carnestoltes: amb l’aju-
da de pares, mares i familiars 
el dissabte 2 de març els gat-
zarencs vam omplir els car-
rers de groc. Gràcies a la can-

çó feta per Roger Teixé, Pau 
Aymerich i Marc Tarrida i la 
companyia dels cantaires ale-
manys tots vam poder gaudir 
d’un Carnestoltes ben especi-
al. La celebració finalitzà amb 
un aclamat pregó i l’entonació 
del Cant dels Ocells per part 
d’ambdues corals.
D’altra banda, el concert tin-
gué lloc el diumenge dia 3 
de març al Teatre Municipal 
de l’Ateneu, i hi sonaren can-
çons com ara Candombe de 
San Baltasar, El Cañaveral, 
el Cant dels Ocells o Melting 
Frosted Sky –una peça com-
posada per Ruth Gramann en 
honor de l’intercanvi.
La Junge Kantorei Her-

Nou actes de celebració del 50è aniversari de la Coral 
Gatzara: intercanvi i Carnestoltes

mannswerder va marxar di-
lluns dia 4 després d’un emo-
tiu comiat. Però tal com diu 
la cançó, “no és un adéu per 
sempre” sinó “sols l’adéu per 
un instant”, ja que a finals 
d’octubre la Gatzara viatjarà a 
Potsdam, on es durà a terme 
la segona part de l’intercanvi.

L’Ajuntament d’Igualada 
dedica el seu Espai Iguala-
diníssim als 50 anys de la 
Coral Gatzara

La Coral Infantil Gatzara 
celebra enguany el seu 50è 
aniversari i, per aquesta raó, 
l’Ajuntament d’Igualada li ha 
dedicat l’Espai Igualadíssim 

ubicat al seu vestíbul. Aquest 
dissabte, 2 de març, més d’un 
centenar de persones vincu-
lades a l’entitat han assistit a 
l’acte de reconeixement que 
se’ls ha ofert al Saló de Sessi-
ons consistorial, amb la pre-
sència, entre altres, de l’alcal-
de de la ciutat, Marc Castells, 
i del regidor de Promoció 
Cultural, Pere Camps. A con-
tinuació, autoritats i membres 
de la coral han protagonitzat 
la descoberta del panell foto-
gràfic que repassa de manera 
visual les seves cinc dècades 
d’història i que es podrà vi-
sitar durant les properes set-
manes a l’edifici central de 
l’Ajuntament d’Igualada.

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

Temporada 
2019 - 2020Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

FLASHDANCE  Teatre Tívoli

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 prestigio-
sa 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

Dissabte,  dia 4 de maig de 2019         Hora Sortida:  14.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Condal Entrades garantides a platea
Rent és un clam a la llibertat i a la superació personal. La revolucionària òpera rock de Jonathan Larson, guanyadora d’un premi Pulitzer, narra la història d’una 
generació de bohemis del barri d’East Village de Nova York que lluiten per aconseguir l’acceptació social mitjançant el seu art. Joves que compten la seva vida 
en cicles d’amor, que han de plantar cara a la societat superant obstacles com pagar el lloguer i que reaccionen a la proximitat de la mort celebrant la vida i 
l’amor.
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

RENT  Teatre Condal
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MÚSICA / MARIA DALMASES 

El passat diumenge dia 
3 d’abril es va celebrar 
el primer concert del 

XXVI Festival Internacional 
d’Orgue d’Igualada que té a 
Joan Paradell Solé com direc-
tor artístic. Va ser un concert 
on hi van intervenir l’organis-
ta valencià Pablo Marquez i la 
Coral Mixta de la nostra ciutat 
sota la direcció d’Alfred Caña-
mero. Jaume Planas va fer els 
comentaris de les obres, Anna 
Miranda va ser la registrant i 
la visió per pantalla va anar a 
càrrec de Jordi Balsells i Josep 
Aguilera.
Pablo Márquez és actualment 
l’organista de la Catedral de 
València i catedràtic de clavecí 
del Conservatori Superior de 
València, ha guanyat diversos 
premis en concursos d’inter-
pretació i composició i ha 
donat nombrosos concerts a 
Europa, EEUU i al Japó com a 
solista i integrant de agrupa-
cions de cambra i orquestrals. 
La Coral Mixta d’Igualada va 
ser fundada pel mestre Joan 
Just, està formada per una 
trentena de persones i és prou 
coneguda a la nostra ciutat. 
Actualment el seu director 
és Alfred Cañamero, que va 
iniciar els seus estudis mu-
sicals a l’Escolania de Mont-
serrat i els continuà amb 
grans mestres com Manuel 
Oltra, Laszlo Heltay i Antoni 
Ros Marbà; ha estat director 
de formacions com la Coral 
Càrmina de Barcelona i el 
Coro de la Sociedad Musical 
de Sevilla, entre d’altres. 
En el concert es varen alternar 
les composicions per a orgue 
sol i per a orgue i coral. La 

primera va ser Preludi en re 
BuxWV 140  de Dietrich Bux-
tehude (1637-1707) i a conti-
nuació hi va haver la primera 
intervenció de la Mixta amb 
el primer coral Wann meine 
Sünd’mich kränken de la Pas-
sió segons Sant Lluc (1744) 
de Georg Philipp Telemann 
(1681-1767). El concert va 
seguir amb la Fantasia en sol 
menor BWV 542a de Johann 
Sebastian Bach (1685-1750) 
i, amb cor i orgue, fragments 
del Rèquiem en sol menor 
de Domenico Cimarosa 
(1749–1801), entre els que 
es va intercalar el Coral Herr 
Jesu Christ, dich zu uns wend 
BWV 709 de Johann Sebasti-
an Bach. Va prosseguir amb 
una altra obra de Bach, la  
Fuga en sol menor BWV 542b 
i després hi va haver l’última 
intervenció de la Coral Mixta 
amb el darrer fragment de la 
Passió de Telemann. Per aca-
bar, l’organista va tocar dues 
obres més de Bach, el Trio en 

re menor BWV 583 i la Fanta-
sia i fuga en do menor BWV 
537. 
L’organista Pablo Márquez 
ens va oferir un programa de 
música del barroc, basada es-
pecialment en J. S. Bach, autor 
que li agrada molt. Posseïdor 
d’una molt bona tècnica tant 
en els teclats manuals com en 
el pedaler va familiaritzar-se 
amb el nostre orgue i li va 
saber treure la gran riquesa i 
potencial de sonoritat que té. 
Malgrat ser totes del mateix 
període musical, el barroc, les 
obres que va tocar van ser molt 
variades i m’agradaria destacar 
la nitidesa amb què va fer sen-
tir els ornaments tant propis 
de l’època i, en el cas de les fu-
gues, els temes que apareixen 
i reapareixen en les diferents 
veus. Va tocar les obres amb 
molt sentiment i musicalitat. 
Quan va actuar amb la coral, 
es va limitar a acompanyar-la, 
i així vam poder escoltar ben 
clares les veus dels cantaires 

Primer concert del Festival Internacional d’Orgue 
amb presència igualadina

que formen aquest conjunt 
del qual els igualadins ens en 
sentim molt orgullosos. Cal 
agrair l’esforç que fa aquesta 
coral amb el seu director, Al-
fred Cañamero, per interpre-
tar grans obres, força difícils, 
com les que ens va oferir diu-
menge amb tanta dignitat.
El públic, que quasi omplia 
totalment la basílica de Santa 
Maria, va aplaudir moltíssim 
totes les interpretacions. En 
agraïment, la Coral Mixta va 
repetir l’Amen del Rèquiem de 
Cimarosa i Pablo Márquez va 
tocar una altra obra preciosa 
del període barroc, el Preludi 
en do major de George Böhm 
(1661-1733). Després tots 
els artistes van baixar a salu-
dar des del presbiteri on van 
ser obsequiats pels regidors 
de l’Ajuntament de la nostra 
ciutat, Pere Camps i Maribel 
Cuadras.
Recordem que el proper diu-
menge dia 10 de març, hi 
haurà el segon concert del 
Festival. Anirà a càrrec de 
l’organista Tomasz Adam 
Nowak, porta per títol “Cinc 
segles de variacions en di-
ferents estils” i acabarà amb 
una improvisació sobre un 
tema desconegut per a ell, que 
li serà donat en el moment.

I diumenge, segon concert
Diumenge, a les 6 de la tarda 
com és habitual, tindrà lloc el 
segon concert del Festioval 
d’enguany. Anirà a càrrec de 
Tomasz Adam Nowak, orga-
nista titular de la Marktkirche 
St. Lamberti de Munster-Ale-
manya. Composicions de 
Byrd, Sweelinck, J.C.F. Bach, 
Morandi, Brahms i improvi-
sacions.

POESIA / LA VEU 

Compartir. Aquest és l’objec-
tiu a partir del qual l’escrip-
tor igualadí Oriol Solà i Prat 
oferirà la setmana vinent una 
lectura d’alguns dels versos 
i relats que ha estat elabo-
rant aquests últims mesos o 
anys. La sessió es farà dimarts 
(dia 12 de març) a partir de 
2/4 de 8 del vespre a la Sala 
d’actes de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada. Solà comenta 
que ja feia temps que tenia en 
ment una trobada d’aquest 
tipus: “perquè hi havia gent 
que em preguntava què feia... 
perquè hi havia gent que em 
demanava llegir els treballs 
que sabia que m’anaven pre-
miant... i perquè hi havia gent 
amb qui, senzillament, em 
venia de gust ensenyar-li el 
que estava escrivint”.
Per a l’acte de dimarts, gratuït 
i obert a tothom, Solà comp-
tarà amb l’acompanyament 
de Carla Jorba en la lectura 
dels poemes i de la música 
de M.Teresa Roig al piano. 
Aquest “tast poètic” s’inclou 
en el conjunt d’activitats que 
organitza la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada amb motiu del 
Dia Mundial de la Poesia.

Degustació poètica 
d’Oriol Solà i Prat 
a la Biblioteca 
d’Igualada

   

Presentació del llibre: JUSTICIA SIN JUECES a càrrec de Pascual Ortuño i Taula de Diàleg.  
El magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona, referent en l’àmbit iberoamericà de les Alternatives de 

Resolució de Conflictes presentarà el seu últim llibre. Posteriorment s’establirà una taula de diàleg. 
 

Presentaran l'acte: Dr. Fermí Capdevila. Metge. Regidor de Sanitat i Salut Pública de l'Ajuntament d'Igualada
 

                       
Montse Martí. Psicòloga. Presidenta de l’Associació de Psicòlogues i Psicòlegs de l’Anoia

                                               

Dilluns, 18 de març de 2019, a les 18.00 a la Biblioteca Central d’Igualada 
Activitat Gratuïta. Es requereix inscripció: www.copc.cat/cursos o trucant al 932 478 650 

                 A la taula intervindran:  

                        Il·lm. Sr. Carles Brufal Clua. Magistrat. Jutge Degà als Jutjats de Primera Instància i Instrucció d’Igualada. 
                        Dra. Connie Capdevila. Psicòloga, Mediadora i Coordinadora de Coparentalitat; Responsable del GT. de CP del COPC 
                        Dr. Josep Checa. Psiquiatre i Psicoterapeuta Fliar; Director Servei de Salut Mental i Addiccions del CSA Anoia 
                        Violant García. Advocada; Sots-delegada a Igualada de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona 
                        Modera: Jose Fernández. Psicòleg i Coordinador de Coparentalitat; Secretari de l’APPA. 
 

 
Col·labora: 

Organitza:  

  
 

 

Grup de Treball de Coordinació de Coparentalitat de la Secció d’Alternatives de Resolució de Conflictes del COPC i l’APPA 
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Una nova secció de La Veu dona la benvinguda als i les amants de la fotografia

Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Des del fons de Documentació i Arxius de l’AGRUPACIÓ FOTOGÀFICA D’IGUALADA, 
de comú acord amb aquest rotatiu, es farà públic -fotografia rere fotografia- el llarg re-
corregut de la Història de la Fotografia a Igualada, des d’uns anys previs a la Fundació 

d’aquesta agrupació fins als nostres dies.

Cal puntualitzar, però, que aquesta “secció” només rescata -de manera cronològica i meticulosa- 
fotografies històriques de l’antic Arxiu de l’AFI (Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada) i del fons 
de documentació bibliogràfica (llibres i butlletins) de l’Entitat, a més dels arxius més contempo-
ranis, presentant una informació precisa per a cada instantània de valor històric. L’únic propòsit 
és contribuir a crear una fidedigna i ben ordenada MEMÒRIA FOTOGRÀFICA D’IGUALADA, 
sense cap interès d’escriure una història d’Igualada.

PEU DE FOTO: 
La portada del nostre primer BUTLLETÍ (1932) de l’Agrupació, fundada a l’any 1930.

Aquest treball a la ploma del dibuixant anoienc Agustí Mata reprodueix una mirada a 
l’Ermita de La Tossa de Montbui; una joia preromànica de finals del segle X, construïda 
en honor a la Verge de Gràcia.

Ens pots trobar també a:

AFI Història de la Fotografia a Igualada

IGUALADA / LA VEU 

El dijous 28 de febrer la 
Coral de Santa Maria 
va celebrar el tradi-

cional Dijous Llarder, amb 
l’aportació d’una varietat 
truites i pastissos elaborats 
per les mateixes cantaires. 
No hi mancaren tampoc els 
típics embotits, el pa amb to-
màquet, el cava, ni els licors.
Per començar el president 
Lleonard del Rio va llegir el 
Pregó de Carnestoltes adreçat 

a la Coral. Desprès hi hagué 
la presentació de les disfres-
ses capilars que optarien al 
Concurs en la setena edició. 
A les postres del sopar es feu 
l’escrutini de la votació popu-
lar, i aquests foren els guanya-
dors: Primer premi ex aequo: 
“La Maria Callas” (Maite Tor-
rents) i “Les vídues” (Pietat 
Merino, Milagros Sucarrats i 
Roser Viadiu). Segon premi: 
El  Rei Carnestoltes (Lleo-
nard del Rio). I tercer premi, 
també ex-aequo, per a: “La 

La Coral de Santa Maria celebrà el 
Dijous Llarder i el concurs de disfresses

gran Jefa Sioux” (Rosa Vila-
nova); “La família Trap” (Pe-
pita Casanellas i Joan Berna-
dí); “Els escacs” (Ma. Teresa 
Calaf, Concepció Cuadras, 
Maria Montraveta i Jaume 
Vila, i “Els hawaians” (Dolors 
Buchaca, Alfons Ferrer, Elisa-
bet Puñal, Isidre Solé, Mercê 
Travesset i Rosa Valero). Els 
guanyadors reberen els pre-
mis corresponents i en acabar 
la festa posaren per a una fo-
tografia de conjunt amb tots 
els participants.

MÚSICA / LA VEU 

Dins del cicle de concerts de 
la Federació Catalana d’En-
titats Corals de Catalunya, 
el proper diumenge dia 10 
d’aquest mes de març, i a 
l’església Parroquial del Nu-
cli Antic,  a les 6 de la tarda,  
tindrà lloc un concert amb la 
participació de les corals:
Coral Sant Ramon, de Sant 

Ramon
Agrupació Coral Ressò de 
l’Arboç
Coral Sifasol de Sta. Margari-
da de Montbui
Amb un repertori molt variat 
de cançons populars tradici-
onals i algunes de noves, es 
preveu un concert molt amè  
i divertit que estem segurs 
farà les delícies de tots els as-
sistents.

Concert de cant coral al 
nucli antic de Montbui



Un farmacèutic fotògraf

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Va ser-ho D. Joan Prat LLo-
bet, que morí, als 83 anys, 
el 13 de febrer de 1948. Fou 

el fundador de la “Farmàcia de la 
Creu”, inaugurada a la darrera set-
mana del1890.
Va distingir-se per la seva honra-
desa, la millora de la seva ciutat 
nadiua, participant en les activitats 
culturals i benèfiques. A semblança 
del compatrici Bausili -  Salamanca, 
del segle XVIII. A més de ser apo-
tecari, va tenir una gran estima pels 
estudis botànics.
Fou un dels primers igualadins en 
dedicar-se al daguerreotip, poc des-
prés d’haver-se inventat la placa 
seca i quant sortiren les primeres 
màquines fotogràfiques de campa-

nya. Tot i les dificultats que llavors 
oferia l’art de la llum, el senyor Prat 
preparava una emulsió de cristall 
negativa. Junt a la farmàcia tenia un 
laboratori fotogràfic, obert a tots els 
aficionats que li demanaven ajut i 
consell. Els preparava unes ampolles 
de quart de litre, amb líquid revela-
dor, que ell mateix havia ideat.
En 1908, realitzà un reportatge so-
bre les festes del III Centenari del 
Sant Crist d’Igualada, que junt amb 
una col·lecció d’autocromos iguala-
dins, cedí, generosament, a l’Arxiu 
Fotogràfic Municipal
Font: Gabriel Castellà, Butlletí de 
l’AFI, març 1948. Dibuix: R. Busqué 
Castanyé 
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MÚSICA / LA VEU 

Roger Argemí va avan-
çant mes a mes les 
cançons del seu nou i 

segon treball discogràfic Gra-
vetat, que es presentarà amb 
tots els temes agrupats a mit-
jan 2019. El passat dijous l’ar-
tista igualadí publicava a totes 
les plataformes digitals la can-
çó Directament a través de la 
discogràfica Crea Music. Un 
single enregistrat en viu a Me-
dusa Estudio i amb la col·labo-
ració de Manu Guix al piano.
Directament és probablement 
la balada més personal de Ro-
ger Argemí. Es tracta d’una 
declaració d’estima que re-
flecteix el moment en què les 
fletxes de l’amor et travessen 
el cos i et maten: un moment 
d’èxtasi i felicitat.  
Roger Argemí ha format part 
d’algunes de les radiofórmu-
les més importants del país. 
Acompanyat del guanyador 
d’Eurovisió Måns Zelmer-
löw, la cançó ‘Can I Call You 
Home’ dedicada a Barcelona 
ha superat els 600.000 strea-
mings a Spotify i s’ha colat en 
diverses playlist i llistes d’èxits. 
També ha publicat ‘Loco por 
Sentir’, BSO de ‘La Empresa 
Más Loca del Mundo’, una 
websèrie amb la participació 
d’estrelles com Iniesta o Dul-
ceida. Després del seu primer 
disc ‘Un Nou Sentit’, presenta 
noves històries pop i R&B car-
regades de sentiment amb la 
discogràfica Crea Music.

El  passat  27 de febrer, 
la comissió organitza-
dora del concert pel 

càncer infantil vàrem anar a 
Sant Joan de Déu a fer l’entre-
ga simbòlica dels 7746 euros, 
quantitat assolida en el con-
cert del passat 15 de febrer a 
l’ateneu. Diem entrega sim-
bòlica, perquè la real es va fer 
lògicament per transferència 
bancària.
Anar a Sant Joan de Déu és 
descobrir tot un món de soli-
daritat, és trobar-se com una 
gran família. Tot el personal 
de l’hospital treballa  amb un 
objectiu comú: atendre de la 
millor manera possible als 
nens ingressats i acompanyar 
a les seves famílies en aquest 
tràngol de tenir un fill o fi-
lla malalt, a  vegades amb la 
necessitat d’haver de despla-
çar-se de punts allunyats o de 
l’estranger.
Sorprèn la gran quantitat de  
voluntàries i voluntaris  que 
dediquen una part del seu 
temps a acompanyar els nens 
i nenes quan les mares han de 
dinar o sopar o no hi poden 
ser per les raons que siguin. 
Els saben acompanyar amb 
tot l’afecte i tota la delicadesa 
del món. També la col·labo-
ració dels “pallapupes” que 
arrenquen els somriures del 
més petits en aquesta situa-
ció de vulnerabilitat que es 
troben. Una tasca important 
perquè els ajuda a tranquil-
litzar-se  i a alliberar tensions.

En la visita ens va rebre la 
Sara Mendoza, responsable 
de l’obra social de la infància 
de SJD  i després un senyor 
voluntari ens va anar expli-
cant  els futurs projectes: la 
construcció del Pediatric 
Cancer Center i l’ampliació 
dels laboratoris per la inves-
tigació del càncer infantil  i 
d’altres patologies. 
Varem fer un recorregut per 
l’hospital i quedarem admi-
rades de les noves instal·laci-
ons. Uns espais molt moderns 
i acollidors, pensats per rebre 
de la millor manera possible 
a  les criatures que han de ser 
hospitalitzades i  a  les seves 
famílies. 
El projecte del nou hospital 
oncològic infantil, el Pedia-
tric cancer center, es va posar 
en marxa a partir d’entitats 
impulsores com la Fundació 
Leo Messi, la Fundació del 

Barça i l’escola de negocis 
IESE. Posteriorment han col.
laborat moltes altres empre-
ses, fundacions i les donaci-
ons de molta gent particular 
que ha aportat el seu gra de 
sorra en campanyes de mi-
cromecenatge  o en el munt 
d’events que s’han anat orga-
nitzant per aquest nou hospi-
tal ( curses, activitats espor-
tives, xocolatades, concerts, 
....).
Un projecte que ja serà una 
realitat, perquè en 20 mesos 
s’han recollit els 30 milions 
d’euros necessaris.
Ha sigut un projecte de país 
assolit gràcies a  la societat 
civil i que situarà Barcelona 
en un punt de referència en 
oncologia pediàtrica a tot 
Europa. 
Cal seguir investigant per 
poder resoldre més casos 
que avui per avui no tenen 

Lliurat a Sant Joan de Déu el recapte del concert 
benèfic pel càncer infantil

Roger Argemí es-
trena nou single: 
“Directament”

solució i també per minimit-
zar les seqüeles dels nens que 
vencen la malaltia. Es va  en-
davant, actualment es curen 
el 80%  dels nens i nenes ma-
lalts de càncer, però cal des-
tinar més recursos a la inves-
tigació per millorar resultats. 
D’aquí la importància de les 
persones que no paren de fer 
polseres Candela per reco-
llir fons per la  investigació 
i també la de fer actes  per 
recaptar fons per fer possi-
ble que SJD pugui realitzar 
tots els projectes pendents. 
El concert del  passat 15 de 
febrer a l’Ateneu d’Igualada 
va ser un acte senzill però 
important i necessari. 

Teresa Orpinell, Lumi 
García, Elvira Talló i Dolors 

Vendrell



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Ferran Freixa, amb una exposició de luxe, recorre més de 
trenta anys d’una carrera fotogràfica, capaç de fascinar-nos 
a través d’una bella mirada a l’inexorable pas del temps

R ealitzada a partir de negatius sobre paper ba-
ritat de qualitat, aquesta mostra de cent vint 
fotografies, expressament seleccionada per 

al FineArt 2019, ens descobreix una tasca fotogrà-
fica tècnicament i temàticament molt personals; tot 
un veritable segell d’identitat. Això és, inscrit en la 
generació de fotògrafs de la dècada dels 70’, Freixa 
és un dels més representatius exponents del que s’ha 
vingut a anomenar la segona Avantguarda Fotogrà-
fica, especialment pel que fa a la seva incessant ve-
hemència per fotografies d’edificis i espais arquitec-
tònics. Aquí, unes equilibrades composicions i una 
màxima precisió d’enquadrament configuren un im-
pecable treball on ha estat capaç de dibuixar, recrear 
i quan no ennoblir l’estat natural de les coses; una es-
cenificació perfectament subjecta a una harmoniosa 
simfonia de llums i ombres. La seva obra, doncs, no 

gens exempta d’un magnífic relat de refinats matisos 
i contrastos certifica la pacient i entregada mirada 
fotogràfica d’un artista que acostuma a transformar 
tots els ambients o indrets de què s’ha apropiat en 
unes plàcides seqüències que, de retruc, ens sugge-
reixen una inexcusable reflexió sobre l’art i aquells 
instants que es mostren deturats davant nostre.
Des d’un àmbit estrictament temàtic, el conjunt de la 
seva obra ens aproxima a una profunda introspecció 
poètica i intimista del que és  principalment el seu 
focus d’interès: el pas del temps; una realitat que  as-
soleix i es fa seva mitjançant l’apoderament d’escenes 
indeterminades i d’objectes quotidians, presentats 
dins d’una encisadora i molt elaborada  conjugació 
de llums tènues. Endemés, les seves fotografies d’es-
pais o arquitectures letàrgiques -sobradament cone-
gudes, en molts casos- són presentades seqüencial-
ment i de manera al·legòrica a partir d’una espècie 
de reclam o denúncia a propòsit de l’imminent i pro-
gressiu procés de desaparició de què alguns edificis 
seran objecte; no absents, emperò, de constituir ex-
plícites captures d’ambients i entorns que consoliden 
tot un atresorat  patrimoni arquitectònic i urbà.
Endemés, atenent a què aquesta exposició retrospec-
tiva arriba a una veritable dimensió de tall autobio-
gràfic, es fa inevitable redescobrir a aquest gran fotò-
graf. Ferran Freixa neix a Barcelona, el 1950; i, molt 
aviat, la seva passió envers la fotografia el porta a una 
formació autodidacta que no el priva d’introduir-se 
de ple en aquest art des de camps tan punters com 
la moda, la publicitat i la indústria fins a crear, de-
finitivament, un estudi propi de fotografia i disseny 
gràfic. És a mitjans dels 70 quan s’especialitza en la 
fotografia d’arquitectura i d’interiorisme bo i partici-
pant de col·laboracions amb els millors professionals 
i importants firmes que donaran a conèixer la seva 
obra més enllà de les nostres fronteres, en un llarg 
itinerari pels Estats Units, Àsia i Europa; amb obres 
que –a l’actualitat- formen part d’algunes importants 

col·leccions privades i públiques.
A títol personal, i en qualitat de llargs anys veïna de 
la Rambla de Barcelona, després d’haver participat 
tan de prop del efectes de l’implacable incendi que 
va destruir, el 31 de gener de 1994, el Liceu; no puc 
més que sumar-me a posar en valor el que segura-
ment és un dels treballs de Freixa més reconeguts 
recentment: el seu extens i brutal reportatge sobre 
les restes del Gran Teatre del Liceu, també present 
en aquesta exposició. Es tracta d’un exhaustiu docu-
ment visual, aplegat sota el títol “El foc, l’últim acte”, 
en què les fotografies et transporten pel memora-
ble record de tantes i tantes coses que es van perdre 
aquell dia. Efectivament, les instantànies  recollides 
en aquest “últim acte” apunten a ser una invitació 
a una presència viva davant dels evidents límits de 
l’oblit d’aquell magnànim desastre. Ell ha sabut com 
ningú, amb les seves detallades imatges de la devas-
tació, immortalitzar el record de tantes callades mu-
sicalitats i de múltiples aromes ofegades pel foc. Pas 
a pas, per cada un dels racons capturats, t’endinses a 
través d’unes molt potents i tremendes impressions 
visuals en una transferència meticulosa dels efectes 
més corprenedores d’unes flames que ningú no va 
ser capaç d’evitar.
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TALLER / LA VEU 

Aquest diumenge, 10 
de març, a les 12h, 
el Museu de la Pell 

d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia ofereix un taller dedi-
cat a la fotografia, en el marc 
del festival FineArt Igualada 
i dins del seu programa d’ac-
tivitats familiars Creactiva’t al 
Museu!.
El taller, que porta per títol 
Fotografiem sobre una fus-
ta, consistirà a experimentar 
amb fotografies al damunt 
d’un suport poc habitual, so-
bre el qual es traslladaran les 
imatges amb la tècnica del 

transfer, que permet resultats 
suggeridors i molt originals. 
L’activitat, gratuïta i amb l’afo-
rament limitat, s’adreça al pú-
blic familiar i especialment als 
infants a partir de 8 anys.
Programa Creactiva’t al Mu-
seu!
El programa Creactiva’t al 
Museu! Diumenges familiars 
al Museu de la Pell és l’agenda 
d’activitats culturals i lúdiques 
del Museu de la Pell d’Iguala-
da i Comarcal de l’Anoia per 
gaudir amb la família i els 
amics.
En l’edició d’aquest any 2019, 
hi ha propostes molt varia-
des, amb tallers de fotografia, 

tecnologia, creació artística, 
grafiti i art urbà, disseny i ti-
pografia, música o gastrono-
mia entre altres, per apren-
dre, jugar i imaginar entorn 
a les festes i tradicions locals, 
les exposicions temporals i 
les col·leccions del Museu. 
Aquesta iniciativa del Museu 
de la Pell i el departament de 
Promoció Cultural de l’Ajun-
tament d’Igualada, compta 
amb la col·laboració de l’Antic 
Gremi de Traginers d’Iguala-
da, el Museu del Traginer. Col-
lecció Antoni Ros, FineArt 
Igualada, el Col·lectiu Eixar-
colant, l’Associació Cultural 
Dessota, l’Aula de Música Tra-

dicional de l’Anoia (AMTA), 
els Moixiganguers d’Iguala-
da, el Vinseum Museu de les 
Cultures del Vi de Catalunya, 

Creactiva’t al Museu! proposa un taller familiar per 
aprendre a experimentar amb la fotografia

la Fundació Joan Brossa, Fira 
d’Igualada, l’Associació del 
Barri de la Font Vella i la Di-
putació de Barcelona.



#MORDISKODiegoPaqué, formació cre-
ada pel músic-autor Diego Paqué per 
a una posada en escena de tall contun-
dent, per mitjà d’acompanyaments fla-
menc-rockers.
Diumenge a les 7 de la tarda al Rec On 
Fire.

VISITA GUIADA
Jorba 

Visita guiada al Castell de Jorba. Aquest 
castell, que caracteritza el perfil de Jorba, 
es troba dominant l’antic Camí Ral i esde-
vingué una peça clau del domini de l’anti-
ga Baronia de la Conca d’Òdena.
Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
de l’Ajuntament.

VISITA GUIADA
Sta. Margarida de Montbui 

Recorregut pel cim de la Tossa per situ-
ar en el marc dels castells de frontera, la 
ubicació del castell de Montbui, la seva 
rellevància i la seva situació estratègica, 
així com la importància patrimonial de 
l’església de Santa Maria, obra cabdal del 
primer romànic a la comarca..
Diumenge a les 12 del migdia a la Tossa 
de Montbui.

MÚSICA
Sta. Margarida de Montbui 

Concert de la coral Sifasol de Montbui, la 
Coral Sant Ramon de Sant Ramo i l’Agru-
pació Coral Ressò de l’Arboç
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església 
parroquial del nucli antic.

CINEMA FAMILIAR
Piera 

Sessió de cinema familiar apta per a tots 
els públics amb la projecció de la pel.lícu-
la “Leo da Vinci, missió Mona Lisa”
Diumenge a les 12 del migdia al Teatre 
Foment.

TEATRE
Òdena 

“Tots els homes són iguals”, obra original 
de Teatre Espontani
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre 
Centre Unió Agrícola.

SARDANES
Vilanova del Camí 

Ballada de sardanes organitzada per l’As-
sociació Sardanista vilanovina.

DIVENDRES 8

CLUB DE LECTURA TERRITORI 
FANTÀSTIC

Igualada 
Club crossover per a persones majors 
de 14 anys, interessades en la literatura 
fantàstica i la ciència ficció. En aquesta 
ocasió “Un monstre em ve a veure”, de 
Patrick Ness 
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

DISSABTE 9

TEATRE
Igualada 

“La plaça del Diamant” amb la Cia Mea 
Culpa.
La pèrdua i la recuperació de la identi-
tat d’una dona en el context de la guerra 
civil espanyola. Una brillant adaptació 
d’aquest clàssic de la literatura catalana 
amb unes excel·lents interpretacions
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

INFANTIL I FAMILIAR
Igualada 

Storytime: “The dressmaker”  by KidsnUs
El somni de la Sophie és ser una dissenya-
dora de moda famosa i per aquest motiu, 
espia la modista del seu barri, la Dottie
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Bibli-
oteca Central.

FINEART. VISITA
Igualada 

Visita comentada pels autors a l’exposició
“Arquigrafies”, de Jordi Guillumet i Mò-
nica Rosselló
Dissabte a les 12 del migdia a l’Adoberia.

MÚSICA
Igualada 

Damià Olivella ofereix una sessió de Blu-
es &amp; Soul, un homenatge a artistes 
com Stevie Wonder, Sam Cooke, Otis 
Redding o Prince... entre temes propis de 
la seva trajectòria discogràfica.
Dissabte a les 10 del vespre a Visceral Es-
pai Gastronòmic.

VISITA GUIADA
Sant Martí de Tous 

Visita guiada al Tous Medieval a càrrec 
d’Anoia Patrimoni. Aquesta ruta inclou 
la visita al «poblet», el Castell de Tous i 
l’església parroquial de Sant Martí,
Dissabte a les 11 del matí des del local 
de l’AECOM.

DIUMENGE 10

TEATRE
Igualada 

“La plaça del Diamant” amb la Cia Mea 
Culpa.
La pèrdua i la recuperació de la identi-
tat d’una dona en el context de la guerra 
civil espanyola. Una brillant adaptació 
d’aquest clàssic de la literatura catalana 
amb unes excel·lents interpretacions
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

FINEART. VISITA
Igualada 

Visita comentada per l’autor a l’exposició
“Pingüí” d’Iñaki Relanzón.
Diumenge a les 12 del migdia a la Recto-
ria de Santa Maria.

FINEART. TALLER
Igualada 

Fotografiem sobre una fusta.
Porta la fotografia* que més t’agradi i amb 
la tècnica del transfer, la traslladarem so-
bre una fusta i ens l’emportarem per de-
corar un racó de casa.
Diumenge a les 12 del migdia al Museu 
de la Pell.

FINEART. VISITA
Igualada 

Visita comentada per l’autor a l’exposició 
“Humans of Barcelona 2010 - 2018” d’En-
ric Mestres.
Diumenge a les 6 de la tarda a Artèria, 
espai d’art.

FESTIVAL INTERNACIONAL 
D’ORGUE
Igualada 

Concert amb Tomasz Adam Nowak, 
organista titular de la Marktkirche St. 
Lamberti de Munster-Alemanya.Com-
posicions de Byrd, Sweelinck, J.C.F. Bach, 
Morandi, Brahms i improvisacions.
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa Maria.

BALL
Igualada 

Trobada Country
Un bon pla de diumenge a la tarda per als 
amants de la música i el ball country.
La trobada és oberta.
Diumenge a les 6 de la tarda al Cafè de 
l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Diumenge a les 12 del migdia a la plaça 
del Mercat

DILLUNS 11

CONFERÈNCIA
Igualada 

Montserrat Llonch Casanovas. “Dones 
i treball tèxtil a Igualada en perspectiva 
històrica. Tendències i particularitats”. 
La indústria del gènere de punt forma 
part de la identitat d’Igualada. Organitza 
AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

DIMARTS 12

RECITAL
Igualada 

Tast poètic. A càrrec d’Oriol Solà i Prat 
Recital d’aquest escriptor i poeta iguala-
dí, a qui ve molt de gust compartir alguns 
dels poemes que ha estat fent aquests dar-
rers anys.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a la Bibli-
oteca Central

DIMECRES 13

TALLER
Igualada 

... Ara t’ho explico. S de son. A càrrec 
d’Imma Pablos, pediatra, i Anna Garcia, 
narradora de contes.
Taller per a pares i mares en el qual, a 
partir d’un conte, es donaran consells per 
millorar el son dels infants
Dimecres a 2/4 de 4 de la tarda a la llar 
d’infants La Rosella.

DIJOUS 14

CLUB DE LECTURA
Igualada 

Trobada de persones que han llegit un 
mateix llibre. En aquesta ocasió “Joc 
brut” de Manuel de Pedrolo .
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

XERRADA
Piera 

“Amenaces i riscos en l’ús d’internet i les 
xarxes socials”. A càrrec del Centre de Se-
guretat de la Informació de Catalunya - 
CESICAT
Dijous a les 5 de la tarda a l’escola Les 
Flandes.

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 

“Nosaltres dos” L’escriptor i periodista 
Xavier Bosch parlarà de l’amistat entre un 
home i una dona i de com, malgrat pren-
dre camins divergents, saben que sempre 
hi són per ajudar-se
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca

AGENDA
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Feminisme
Estrena • Cuestión de género

RAMON ROBERT / 

Magnífica pel·lícula 
nord-americana, feta per 
una dona, la realitzadora de 

67 anys Mimi Leder. Basant-se en fets 
reals, Leder ha realitzat Cuestión de 
género (On the basis of sex), que con-
centra el seu argument en el personatge 
d’una reconeguda jutgessa del Tribunal 
Suprem d’Estats Units, Ruth Bader 
Ginsburg. Aquesta va ser la segona 
dona en la història, després de Sandra 
Day O’Connor, que va servir en aquest 
alt òrgan judicial. Ginsburg va ser no-
menada per l’alt tribunal en 1993 pel 
president Bill Clinton. Ruth, al costat 
del seu marit, l’advocat Martin Gins-
burg, va canviar el curs de la història 

amb un singular cas sobre discrimina-
ció de gènere que va obrir el camí per a 
la igualtat en els tribunals.
Amb un relat interessant i amb uns 
magnífics actors (Felicity Jones, Armie 
Hammer, Kathy Bates, Sam Waterston) 
aquest biopic abasta dècades de la vida 
de la senyora Ginsburg. Seguim la car-
rera professional  de la protagonista i 
alhora  coneixem la seva vida familiar. 
En contra del que es podria esperar, la 
pel·lícula no cau en les idealitzacions ni 
en els discursismes doctrinals o patriò-
tics. Però sí que s’hi subratllen les capa-
citats i l’enteresa d’una dona. Potser per 
això algú ha qualificat aquesta pel·lícu-
la de feminista. Segurament n’hi hauria 
prou en dir que és una bona pel·lícula 
sobre una dona extraordinària.
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Vida rural
A Tous •  La escuela de la vida

RAMON ROBERT / 

R ealitzada per Nicolas Vanier 
amb notables visualitzacions, 
la trama d’aquesta amable 

pel·lícula francesa arrenca a la ciutat 
de Paris, a l’any 1927. Paul, un nen 
que viu en un orfenat d’un barri obrer 
de París, és adoptat per Celestine, la 
criada d’un comte, i el seu marit, el 
guardaboscos, que treballen en una 
gran finca en Sologne. Acostumat a 
la vida a la ciutat, el noi arriba a un 
món misteriós i inquietant, una re-
gió salvatge amb un immens bosc, 
estanys i cultius. Tot plegat pertany 
al comte de la Fresnaye, un vidu ta-

citurn que viu sol a la seva mansió. 
En els boscos del comte hi ha diver-
sos pescadors i caçadors furtius, com 
Totoche, el més esmunyedís de tots. 
Quan Paul coneix a Totoche, aquest 
li ensenyarà tots els secrets del bosc.
Gratificant i benintencionada, La 
escuela de la vida, o sigui L’école 
buissonnière en el seu títol original, 
mostra algunes bellíssimes imat-
ges de natura i ruralitat, ofereix una 
subtrama de secrets familiars i fins i 
tot  proposa algunes lliçons de vida 
i d’esperit llibertari. A destacar tam-
bé el seu quadre d’actors, en especial 
François Cluzet, Jean Scandel i Eric 
Elmosnino.

Bon cinema japonès
El racó del Cineclub •  Un asunto de familia

RAMON ROBERT/ 

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

família és una de les millors pel·lícules 
d’Hirokazu Koreeda, de qui ja conei-
xíem a casa nostra El tercer asesinato, 
De tal padre tal hijo i Nuestra Herma-
na Pequeña. En la seva nova pel·lícu-
la, el realitzador japonès retorna a un 
dels seus temes predilectes: la família. 
En aquesta ocasió, una família pobre, 
molt peculiar i dedicada a la delin-
qüència. Després d’un dels seus habi-
tuals furts, Osamu i el seu fill troben a 
una nena al carrer, balba de fred. Osa-
mu la porta a casa seva. Al principi, la 
dona d’Osamu no vol que la nena es 
quedi amb ells, però acaba acollint-la. 
Tot i sobreviure amb dificultats gràci-
es a petits robatoris, la família és feliç, 
fins que un incident imprevist revela 
un secret que posa a prova els llaços 
que els uneixen.
En clau de drama realista i emotiu, 
la pel·lícula desenvolupa el seu relat 
amb pinzellades precises i delicades: 
detalls, mirades, moments, patiments 
i somriures. Encara que dramàtica, es 
una pel·lícula plena de llum i espe-
rança. Presentada pel cineclub Ate-
neu i amb assistència d’Albert Nolla 

(traductor al català dels llibres del 
fenomen literari Murakami), es po-
drà veure a l’Ateneu Cinema el proper 
dijous dia 14, en sessions a les 20´00 
hores (doblada al castellà) i a les 22’00 
hores (en versió original amb subtí-
tols).  



CUESTION DE GENERO 
Estats Units. Biografia. De Mimi Leder. Amb Felicity Jones, 
Armie Hammer, Kathy Bates.  
Biopic sobre la jutge del Tribunal Suprem dels EE. UU. Ruth 
Bader Ginsburg. Ruth, al costat del seu marit l’advocat Mar-
tin Ginsburg, va canviar el curs de la història amb un sin-
gular cas sobre discriminació de gènere que va obrir el camí 
per a la igualtat en els tribunals...

CAPITANA MARVEL
Estats Units. Fantasia i acció. D’ Anna Boden i Ryan Fleck. 
Amb Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson.
Situada als anys 90, la història segueix a Carol Danvers quan 
ella es converteix en una de les heroïnes més poderosos 
de l’univers. Quan la Terra es troba atrapada enmig d’una 
guerra galàctica entre dues races alienígenes, ella actuarà de 
manera substantiva i determinant. .

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

   LA ESCUELA DE LA VIDA
França.  Comèdia dramàtica. De Nicolas Vanier. Amb Fran-
çois Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino
París, 1927. Paul, un nen que viu en un orfenat d’un bar-
ri obrer de París, és adoptat per Celestine, una criada d’un 
comte, i el seu marit, el guardaboscos, que treballen en una 
gran finca en Sologne. Acostumat a la vida a la ciutat, el noi 
arriba a un món misteriós i inquietant, una regió salvatge 
amb un immens bosc.

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. . 

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. 

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) 

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

UN ASUNTO DE FAMILIA (Cineclub)
Dj: 20:00/22:00 (VOSE)

1/CAPITANA MARVEL
Dv Dll a Dj: 18:30/21:10
Ds: 15:50/18:30/21:10
Dg: 13:10/15:50/18:30/21:10

2/CAPITANA MARVEL 
Dv a Dj: 17:40/20:20
2/MIGHTY PUPS, LA PODEROSA PATRULLA 
Ds i Dg: 16:35
2/RALPH ROMPE INTERNET 
Dg: 12:30
2/ASTERIX: EL SECRETO DE LA POCION 
Dg: 14:50

3/ CORGI, LAS MASCOTAS DE LA REINA  
Dv a Dll Dc i Dj: 18:00/20:00
Ds: 16:00/18:00/20:00
Dg: 12:00/16:00/18:00/20:00
Dm: 18:00
3/ CORGI, LAS MASCOTAS DE LA REINA 
(VOSE)  
Dm: 20:00
3/ CORGI (CAT)  
Dg: 14:00
3/ ALITA: ANGEL DE COMBATE  
Dv a Dll Dc iDj: 22:15
3/ ALITA: ANGEL DE COMBATE (VOSE)  
Dm: 22:15

4/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3
Dv Dll Dc i Dj: 18:10/20:30
Ds: 15:45/18:10/20:30
Dg: 12:15/15:40/18:10/20:30
Dm: 20:30
4/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 (VOSE)
Dm: 18:10
4/ BOHEMIAN RHAPSODY
Dv i Ds: 22:35
4/ FEEDBACK
Dg a Dj: 22:35

5/ PERDIENDO
Dv Dll a Dj: 17:15
5/ CAPITANA MARVEL
Dv Dll Dc i Dj: 19:20/22:00
Ds i Dg: 16:40/19:20/22:00
Dm: 22:00
5/ CAPITANA MARVEL (VOSE)
Dm: 19.20
5/ CAPITANA MARVEL (3D)
Dg: 12:05
5/ LA LEGO PELICULA 2
Dg: 14:30

6/ MULA
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:10/19:45/22:25
Dg: 12:20/14:55/17:10/19:45/22:25
Dm: 17:10/22:25
6/ MULA (VOSE)
Dm: 19:45

7/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3
Dv i Ds: 17:00
Dg: 14:45/17:00
7/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3(CAT)
Dg: 12:35
7/ PERDIENDO EL ESTE
Dv a Dj: 19:10
7/ UNA CUESTION DE GENERO
Dv i Ds: 21:15
7/ UNA CUESTION DE GENERO (VOSE)
Dm: 17:15
7/ BOHEMIAN RHAPSODY
Dg a Dj: 21:50

8/ GREEN BOOK 
Dv Ds Dll a  Dj: 16:55/19:35/22:15
Dg: 13:45/16:45/19:30/22:15
Dm: 16:55/22:15
8/ GREEN BOOK (VOSE)
Dm: 19:35

SALA AUDITORI

CAPITANA MARVEL
Dv:18:00/20:30
Ds i Dg: 16:00/18:30/21:00

SALA PETITA

GREEN BOOK
Dv i Ds: 18:15
Dg: 21:00
UNA CUESTION DE GENERO
Dv: 20.40
Ds: 16:30/21:05
Dg: 16:30/18:45

BOHEMIAN RHAPSODY  
Dv: 22:15
Ds: 18:00/20:15
Dg: 18:00
LA ESCUELA DE LA VIDA  
Dg: 20:05
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P #latevaveu

Pia Prat Jorba @PiaPrat

Pauli Villamarín @Pauli_G

UeaInquieta @UEAInquieta

Alba Vergés Bosch  @albaverges

Natàlia Mas Guix  @nataliamasguix

iaia Toneta  @iaia_toneta

Isabel Pola @Jorlaibel

Esc Font del Roure @fontdelroure

Del Camp a la Taula @AnoiaCampTaula

Anoia Feminista @anoia_feminista

És que els catalans som molt nets. #fairytales 
#FairyMillo #AjaxRealMadrid

No te obsesiones por llenarte el bolsillo, sino 
por llenar el alma...

#FelizMiércoles

La conferència ”Ciència és nom de dona”, el 1r 
acte del 2019 organitzat per la @UEAInquieta. 
Vam debatre sobre quin és el paper de les #do-
nes en la tecnologia, en el marc del Dia Interna-
cional de la Dona.

Li torno a dir @JosepBorrellF  MEN TI DER !!!
No consentirem que posi en dubte la professiona-
litat i rigorositat dels i les professionals del nostre 
sistema de salut.  Si algun dia té intenció de no fal-
tar a la veritat, ens ho diu i li ho mostrem amb pèls 
i senyals. Salut!

El seu pare, José Figueres Ferrer, pensador i 
humanista, va ser President de la República de 
Costa Rica. Fill d’immigrants catalans d’Os de 
Balaguer, va abolir l’exèrcit. Costa Rica va con-
vertir-se en el 1er país llatinoamericà sense exer-
cit (i un dels més feliços del món).

-Nen, deixa la pantalla una estona que et passes el 
dia enganxat a la màquina i sembla que no sàpi-
gues fer res més que no sigui a través d’aquests 
cacharros moderns, i fes altres coses.
-Quines coses? -Parlar amb mi... 
-Com us vau conèixer tu i el papa? 
-Amb el Tinder...

Somiem i re-imaginem l’escola que volem amb 
les famílies. @escolanova21 #transformacióedu-
cativa “Si vols construir un vaixell, no comencis 
per buscar fusta, tallar taules o distribuir la feina. 
Evoca primer en els homes i dones l’anhel de la 
mar lliure i ampla”. A.S. Exupéry

Som de tradicions, per això avui #dimecresde-
cendra hem passat per la Pastisseria Pla d’#igua-
lada a comprar els primers #bunyols. Ens agraden 
molt! I vosaltres com els preferiu? De vent, farcits 
o de l’Empordà? #bunyolsdequaresma #produc-
tesdelanoia #anoia #somgastronomia

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#67 Jordi Puiggròs i Ascón @jordipuiggros67.

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. Fem sentir la nostra veu!
#entretotestot #cadadiaés8demarç

FOTO: Cesc Sales
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La meva conclusió: l’anhel de la República Catala-
na vol un referèndum amb si/no/potser, on cada 
PERSONA pot opinar En canvi la unitat d’Espan-
ya està per sobre de tots. Doncs ja es pot quedar 
molt unida aquesta Espanya, però tan deshuma-
nitzada, que jo no hi vull pas ser #JoAcuso

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 La Policia Local de Masquefa 
salva la vida d’un nadó

Els Mossos i la Policia 
Local detenen dos homes 
per robar en un restaurant 
d’Igualada

Apareixen pintades a 
favor de la vaga feminista 
en diversos comerços del 
centre d’Igualada

Instants de La Veu            @veuanoia

Els Joves tenim Veu amb Antoni 
@defebrer a l’@escolapiaigualada

Aquest és un primer tastet del re-
portatge el qual podreu veure sencer 
aquest proper dimecres veuanoia.cat i 
divendres a l’edició en paper
#Igualada #Anoia #veuanoia 

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

Nascut a Igualada l’any 1967. Llicenciat en Periodisme per la UAB i Postgrau en Comunicació 
Empresarial per la UPF. Casat amb la Isabel des de 1992 i amb dos fills, el Jordi, de 23, i la Laia, 
de 19. Tots tres són la raó de tot i el millor que m’ha passat a la vida. De petit escoltava emisso-
res llunyanes en una ràdio d’ona curta, omplia papers i papers amb estadístiques esportives de 
tot allò que veia per la tele, i transmetia partits de futbol amb un micròfon de broma... 

Em vaig fer periodista no pas a la Facultat, sinó al carrer i a la ràdio, l’escola de veritat. Em va 
permetre complir molt d’hora la majoria dels reptes que m’havia proposat i transmetre els Jocs 
Olímpics de Barcelona a la Cadena SER abans de tornar a Igualada i començar una nova etapa 
a La Veu de l’Anoia. Boig pel futbol, culer de sempre, apassionat dels viatges i la geografia, el 
modelisme naval i el meu secret, el més guardat, des de fa 35 anys, la simulació aèria.

xarxes Espai patrocinat per

”La Veu de l’Anoia compleix 50 
anys en una Catalunya sobirana 
i independent”.



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

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

Troba les 7 diferències per Nacho Güimil

HORITZONTALS: 1. És com una suma, com un afegitó, però a la posició justa / 2. Pas-
sa que s’esdevé. Membrana que protegeix el pol·len i deforma la Xènia / 3. Cap de cony. 
Assignatura de ciències perfectament palpable. Vampir de discoteca / 4. Dos apuntant-se 
sota el sol. Ocell fent xap-xap a cada sotrac / 5. Xivarri que fan més de vuit i menys de 
deu. Detesta el final de la paròdia / 6. Centre de producció de pinyons. Bestiola d’estar per 
casa. Fa cap al mercat / 7. Ha estat sempre radioactiu. No és que sigui rústec, és que no té 
urbanitat / 8. Carrer sense cotxes de fora. Fa de mal oliar, acil tan radical. ONG que sí / 9. 
Té un contacte íntim amb el Rexona. Un de cap llardós fumant petes de dos en dos / 10. 
Mor a palau. Recurs final de damisel·la acorralada. Amics d’Oferir-ho Tot / 11. Tall dels 
instruments d’acer. La que sempre hem conegut és la del plater / 12. Arbre podat però no-
més de brots tendres. De paraula / 13. Minerals recollits amb cullera, concretament amb 
sàssola. Perdeu les cinc.

VERTICALS: 1. No calen barrets de copa ni cartes: amb una mica d’habilitat verbal tot-
hom en pot fer (tres mots) / 2. Cuc acèfal. En Xènius es va amagar en una perruqueria així. 
Sal remenada / 3. Sempre condueix en hores de feina. Primeres mòltes de farina amb as-
pecte d’amfibis / 4. El dilema li sembla una tria de poc compromís. Ferits en rebregar-se’ls 
les soles / 5. Habilitat llatina. Són coses de naixença. A favor de la veu de l’actor / 6. Exposi 
de manera abstracta les mascotes en remull. És una qüestió de branques / 7. Empremta de 
canut. Assegurança que s’anteposa un prefix per prudència. Està contra tot menys venir de 
les Antilles / 8. No està bé, el cotxe de Martorell. Material que no es pot treballar desperts. 
És a l’última de tot / 9. Surt, que s’acaba l’escreix. No deixa que el genoll s’estigui quiet. 
Tres cinquenes parts de l’imperi Loewe / 10. Una pila de metres quadrats preparats per a 
la cervesa. Grocs foscos / 11. Arrencada del viatge vital. De la criatura a punt de saltar de 
llàgrimes / 12. Per ensenyar la cua fa la vertical. Aquell racó on hi ha algú tremolant de por.

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

Hamburgueses de coliflor i 
quinoa amb cúrcuma

Elaboració:

Comencem posant la quinoa en un colador i la posem 
sota l’aixeta d’aigua freda perquè deixi anar les sapo-
nines. La esbandirem fins que deixi de formar escuma. 
La bullim seguint les indicacions del fabricant en quant 
a quantitat d’aigua. La escorrem i la deixem refredar.

Bullim al vapor també la coliflor. Amb un processador 
d’aliments piquem els alls, el julivert i les ametlles. Po-
sem aquesta picada en un bol gran i afegim la coliflor, 
la quinoa, el formatge ratllat, els ous batuts, la sal, el 
pebre, la cúrcuma i la mostassa. Pastem fins que estigui 
tot unit.

Formem 6 hamburgueses. Escalfem l’oli en una paella 
antiadherent a foc mitjà i cuinem les hamburgueses per 
tandes fins que estiguin daurades per ambdós costats. 
Retirem sobre paper de cuina perquè absorbeixi l’oli so-
brant i servim.

Ingredients
Per a 6 persones

·Quinoa 100 g
·Aigua 300 g
·Cúrcuma mòlta 1/2 cu-
lleradeta
·Sal al gust
·Coliflor neta i en ramells
500 g
·Dents d’all 2
·Julivert fresc un grapat
·Ametlles crues sense pell
40 g
·Formatge Cheddar 100 g
·Ous 2
·Pebre negre mòlt al gust
·Mostassa 1 cullerada
·Oli d’oliva verge extra 1 
cullerada

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



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEJOS  |  69Divendres, 8 de març de 2019

676 959 431

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

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i 

omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Entrades Teatre Aurora

Entrades Cine Ateneu Entrades Música de Butxaca Concerts Hostalets de Pierola

Bicicleta

Escalada

Entrades HoqueiForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 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

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

 
ENTRADES
   

SORTEIG DE

I.H.C.

2
Les entrades tenen vigència d’un mes a partir de la publicació dels guanyadors.

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

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

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

www.igualadahc.com
93 804 42 57



Març
8: Joan de Déu; Veremon; Aurèlia .

9: Francesca Romana; Pacià; Dagobert 
10: Simplici; Macari; Càndid .

11: Eulogi; Àurea; Rosina.  
12: Innocenci I, papa; Maximilià; Bernat; Teòfanes.

13: Roderic; Salomó; Patrícia; Ramir  
14: Arnal; Matilde; Florentina. 

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

Josep Alonso Brufau

Fa temps que vas marxar, 
però el record d’una persona tan excepcional com tu 

sempre estarà entre nosaltres

Els teus amics no t’oblidem mai.

Igualada, març de 2019

(1966-1984)

35è aniversari

Igualada, març de 2019

Teresa Queraltó Solà
En el 3r aniversari de la mort de:

El teu record perdurarà per sempre entre nosaltres.
Els que t’estimàvem no t’oblidarem mai.

ACS

que ens va deixar el 12 de març de 2016
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Fa ja deu anys que ens van 
deixar en Quim i en Martí, 
atrapats per una allau quan 
baixaven del cim del Sant-
fonts, però el seu record per-
sisteix viu entre nosaltres.
Al llarg d’aquests anys, la 
muntanya ens ha evocat so-
vint la seva empenta i la for-
ça de voluntat que els duia 
a aconseguir nous reptes, a 
recórrer nous senders i a su-
perar les dificultats que la na-
turalesa moltes vegades im-
posa. Com tants d’altres que 
els han precedit, ells van tenir 
el mèrit i el coratge d’aquells 
que no es conformen a anar a 
peu pla per la vida.
Tots els qui estimem la mun-

tanya sabem com t’atrapa i 
com els cims aconseguits om-
plen de satisfacció personal 
quan són fruit d’un esforç que 
es contraposa a la immedia-
tesa de voler l’ara i aquí, sense 
matisos i amb totes les pres-
ses, tant comú en el temps 
que corren.
Per això, superat el dol i as-
sumida la seva absència, mal-
grat que restem aquí enyo-
rant-los cada dia, ens quedarà 
per sempre la seva empremta 
i la certesa que van fer allò 
que els omplia i els feia sentir 
feliços.

Famílies Parcerisas Serra i 
Senserrich Feixas

En recordança d’en Quim 
i en Martí

El proppassat 3 de març 
al migdia, se celebrà a 
l’església dels Caput-

xins, el XIIIè. Memorial Ma-
ria del Rio Montfort, funda-
dora i primera directora de 
la Coral de Santa Maria. Els 
actes consistiren en una mis-
sa cantada i un petit concert 
a les escales del presbiteri. 
La direcció dels cants fou de 
Coni Torrents, amb l’acom-
panyament a l’orgue de Maite 
Torrents
El celebrant P. Francesc Mi-
quel Sànchez, comentà l’in-
tenció de la missa-aniversari, 
que coincidia també en una 
trobada de catequesi. Majo-
ritàriament les peces i motets 

interpretats en aquesta Euca-
ristia, ho foren de la compo-
sitora igualadina Maria del 
Rio, com a honorança al seu 
record.
 En les pregàries de l’oferto-
ri es feu memòria igualment 
de la commemoració dels 80 
anys fundacionals i es tingué 
un record per a les excantai-
res que ens han deixat aquest 
darrer any i que són: Mont-
serrat Aribau Riba, Lola Fillat 
Queralt, Antonieta Soteras 
Pons, Ramona Sanvicente 
Lledó, Rosa Mosella Oriol i 
Pepita Macià Padullés. 
El cant del “Virolai” posà 
punt i final a la missa i a con-
tinuació tingué lloc el concert 

La Coral de Santa Maria recordà,
la seva mestra fundadora i primera 
directora

presentat per Concepció Cu-
adras. El repertori constà de 
set cançons: tres havaneres i 
una sardana, el motet “Espòs 
de sang” de Joan M. Colás , “Il 
Pensiero” de l’òpera Nabuc-
co de G. Verdi i el “Cant a la 
senyera” de Lluís Millet, que 
el públic aplaudí dempeus. 
A remarcar la primera audi-
ció de “Gelosa d’una gavina” 
d’Antònia Vilàs. El públic va 
respondre amb entusiasme 
les diferents interpretacions.
El P. Francesc Miquel felici-
tà, en acabar, a la Coral per 
l’emotiva recordança, i ma-
nifestà la disponibilitat dels 
Caputxins d’acollir qualsevol 
iniciativa d’aquesta entitat.

Un moment del concert coral. / JAUME VILA



              

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:

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

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

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 8: PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DISSABTE  9: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIUMENGE 10: 

PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DILLUNS 11: LA CREU
P. de la Creu, 7

DIMARTS 12:  MR SINGLA
Pujadas, 47

DIMECRES 13: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIJOUS 14:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H



Inés Lumbreras /  
Sòcia d’Ecopime

Soc nascuda a Igualada i després de treballar durant uns anys a fora de la 
ciutat, l’any 2012 vam fundar Ecopime junt amb el Marc Sendiu. Ara formo 
part de la Comissió Inquieta, de la Unió Empresarial de l’Anoia. També he 
estat vicedegana i actualment soc Interventora del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Manresa.

Què fa Ecopime?

Fem serveis tècnics d’enginyeria i arquitectura tèc-
nica. Això vol dir, per exemple, que quan algú vol 

obrir un negoci i ja té el local, nosaltres li diem què s’ha de 
fer per adaptar el seu local a la normativa que correspon al 
tipus de negoci que es vulgui obrir. Accessibilitat, compli-
ment de normes per prevenir incendi, etc. Nosaltres també 
fem el projecte d’obres, el projecte d’activitat per comunicar-li 
a l’Ajuntament, la legalització de la instal·lació elèctrica, etc. 
També tenim indústries com a clients, que per exemple volen 
ampliar instal·lacions i nosaltres els ajudem en tot.

Què és la Comissió Inquieta de la Unió Empresarial de 
l’Anoia?

Som un col·lectiu de dones empresàries, directives i profes-
sionals que treballem en pro a la dona. Ho fem a través de 
formacions, xerrades, jornades i tot allò que creiem que pot 
ajudar a la dona per tal d’apoderar-la i donar-li visibilitat

La Comissió es crea el 2015. Hi ha hagut avenç en aquests 
quatre anys que porteu?

És difícil de valorar, però on potser més s’ha notat és en cons-
cienciació. Ara es parla més d’abans de tot el tema de la pre-
sència de les dones en el món empresarial i directiu. Però, per 
exemple, va haver-hi una època en què es parlava molt de la 
conciliació laboral, amb horaris més raonables, però de cop 
i volta ja no se’n sent a parlar. Evolució real jo no n’hi veig 

massa, crec que estem igual que estàvem i nosaltres hem de 
seguir treballant per anar avançant.

Quin tipus d’accions es fan des de la Comissió Inquieta?

Es fan xerrades com la que es va fer el dimarts passat, per 
exemple, organitzada per la UEA i que parlava del paper de 
les dones en el món científic i tecnològic. També, fem forma-
cions de lideratge, gestió d’equips, etc.

A la xerrada de dimarts es va parlar del projecte “Stem amb 
tu”, en què consisteix?

És un projecte encarat a estudiants d’ESO i que pretén fo-
mentar les vocacions de les carreres tècniques i científiques, 
especialment entre les noies, que vegin que elles també poden 
accedir a aquest tipus de carreres.

En la teva experiència personal, quan vas anar a la univer-
sitat, hi havia molta diferència entre els nois i les noies que 
estudiàveu la carrera?

No només a la universitat, sinó que aquesta tendència ja es 
notava al Batxillerat. Jo vaig fer el tecnològic i érem dues 
noies del total de 20. Després, a la universitat, al primer 
curs érem 60 i només 6 noies. La carrera que jo estudiava, 
Electrònica Industrial, els percentatges són especialment 
baixos, però en el cas de Química, per exemple, el percen-
tatge és bastant més alt.

Creus que han canviat aquests percentatges en aquests dar-
rers anys?

Segueixen sent bastant baixos. Jo també formo part de la jun-
ta del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i 
les dades ens diuen que la cosa segueix més o menys igual. De 
fet, al Col·legi només un 10% som col·legiades.

Impulseu alguna iniciativa des del Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials de Manresa?

S’estan organitzant tallers de robòtica per als nens i nenes. 
Aquests tallers van dirigits a alumnes d’ESO. Amb aquests 
tallers la idea és que coneguin aquest tipus de carreres i en el 
moment d’escollir el seu futur professional com a mínim que 
coneixen aquestes possibilitats.

Per què passa això?

Històricament se’ns ha marcat un rol a homes i dones que 
amb el temps hem d’anar difuminant i aconseguir que tots 
siguem iguals.

Has tingut mai complicació a l’hora de treballar pel fet de 
ser dona?

Jo personalment mai m’he trobat en la situació que algú no 
vulgui treballar amb mi pel fet de ser dona.

Marc Vergés | @marcverges8

“Al Batxillerat Tecnològic que jo 
vaig fer només érem dues noies 
en una classe de 20 alumnes”

Divendres, 8 de març de 2019

Espai patrocinat per:

Diuen que no hi ha res de nou sota el sol. Les situacions es repeteixin, encara que les persones canviïn.  La darrera setmana hem vist la 
foto que “demostrar l’interès de la Zona Franca pel polígon de Can Morera”. Fa quinze anys se’n var una altra pel mateix. Es veuen algunes 
cares noves -  però mateix càrrec - i la majoria es repeteixen, més envellides. Com el projecte, que segueix dormint sense que s’hagi sentit 
res. Fins ara, els polígons industrials que s’han anat fent a l’Anoia no han aconseguit refer el teixit empresarial. Uns diuen que estan mal 
concebuts (en alguns hi ha moltes naus, però poca activitat) o s’hi hi han deixat establir activitats que no són industrials (oci i activitats 
logístiques). Potser confonen empresa amb indústria (“anar a la fàbrica”, ja no vol dir el mateix que abans). Els polítics amb cares somri-
ents sempre hi són, però les grans fàbriques no es veuen. Moltes “iniciatives públiques” i també les queixes dels afectats, que veuen com 
els seus camps es converteixen en solars, carrers enllumenats i asfaltat. Diners públics i privats invertits per resoldre molt poc, o res. Però 
sempre es repeteix que ara serà diferent


