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El president Quim Torra i el conseller Josep Bargalló, dimarts a l’Escola Àuria.   Pàgina 11
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L’EDITORIAL

Setmanes decisives
Estem acostumats a dies decisius. A setmanes deci-
sives. El procés sobiranista i la tèrbola situació que 
viu Espanya ens ha comportat als ciutadans estar 
més al cas que mai abans dels moviments de la po-
lítica nacional i estatal. Per davant tornem a tenir 
un nou capítol, aquesta vegada diferent, perquè mai 
han coincidit amb tanta poca diferència de temps 
comicis importants com 
unes eleccions Generals 
i unes altres Municipals i 
Europees. Oi més encara 
si coincideixen al temps 
amb el macrojudici als 
presos polítics, que s’està 
demostrant en més d’una 
ocasió que és un escàn-
dol sense precedents a la 
feble democràcia espa-
nyola. 
Demà dissabte, centenars 
d’anoiencs seran a Madrid en una manifestació his-
tòrica que, per bé que s’ha organitzat en la defensa 
genèrica del dret a decidir per a aconseguir el suport 
d’altres formacions i col·lectiu d’arreu d’Espanya, té 
el rerefons evident de ser també una protesta contra 
el judici als nostres presos polítics i la parafernàlia 
que l’envolta. Molt sembla que serà una demostració 

de  força del poble català que pensa en la indepen-
dència com a millor camí per a les futures genera-
cions, amb respecte per a totes les ideologies i sense 
la violència de la que se’ns acusa sense cap fonament 
verídic. Una protesta contra la mentida, el feixisme i 
la perillosa naftalina que desprenen personatges in-
fames com els del partit d’ultradreta Vox.

Certament, venen set-
manes decisives. Per 
als nostres pobles i 
ciutats, però també 
per a la representació 
del país a les instituci-
ons europees, i al Con-
grés i Senat. D’aquí 
que les veus, cada ve-
gada més nombroses 
i altes, que demanen 
des de Catalunya una 
àmplia participació en 

totes les eleccions, vagin carregades de raó. Els que 
defensem -des del primer dia- el catalanisme en to-
tes les seves vessants, ens hi juguem molt, no només 
per a confirmar el pas decidit cap a la República, 
sinó també per preservar el que molts ens volen des-
truir. No podran. 

Els que defensem el catalanisme 
ens hi juguem molt, no només en 
el camí cap a la República, sinó 

també per preservar el que molts 
ens volen destruir.
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Montserrat del Toro, secretària judi-
cial del jutjat d’instrucció número 13 
de Barcelona, que va ser al departa-
ment d’Economia el 20 de setembre 
del 2017 havia demanat “poder de-
clarar darrere d’una protecció” i va dir 
“vaig sentir a Carme Forcadell aren-
gar les masses tumultuàries.”  I com 
va dir que “havia passat por” va de-
clarar que “m’he estat preparant més 
d’un any per aquest moment”. Així la 
majoria dels testimonis de l’acusació 
no aporten proves, sinó la seva per-
cepció, algunes evidents diferències 
amb el que va passar.  

Javier Ortega Smith, advocat de 
l’acusació particular, es va absentar 
del judici per anar a fer una presen-
tació de Vox al Parlament Europeu. 

Allà va dir a l’eurodiputat de la New 
Flamish Alliance (NVA) que el va 
increpar “ja pot anar a rebre el dona-
tiu que sens dubte li donarà el molt 
honorable fugat, traïdor i covard 
Puigdemont.” I creient que ja no se’l 
sentia li diu a qui l’acompanyava “en-
tre tu i jo el peguem.”

Mark Demesmaeker, l’eurodiputat a 
qui es referia el representant de Vox, 
havia dit “Negar que Catalunya ha 
sigut una nació durant molts segles 
és com negar la llum del sol” i des-
prés d’escoltar el que li van respon-
dre va afegir “aquestes són les formes 
autoritàries que nosaltres rebutgem.”

Carles Sabaté, periodista, va escriu-
re sobre el judici del TS “no tindria 
sentit inventar un relat com aquest 
per després absoldre els acusats.”

Gerard Piqué, futbolista del Barça, 
i Enric Millo, exdelegat del govern 
a Catalunya, s’han creuat diferents 
acusacions a les xarxes, el darrer 
piulet de la polèmica ha estat del ju-
gador de futbol que va dir al polític 
“La teva resposta ha estat eliminar el 
vídeo manipulat. La veritat no s’es-
borra.” 

Daniel Salinero, president de la FE-
CAC (federació d’entitats culturals 
andaluses a Catalunya, ha desmentit 
el fals relat de Ciudadanos i ha negat 
que es vulnerin els seus drets a Ca-
talunya, “Hi ha un problema a Cata-
lunya, i gent a la presó, però no som 
‘colons’ ni s’han malmès els drets dels 
andalusos.” 

Manifest Feminista “Juntes som 
més fortes, cap pas enrere. Ens volem 
lliures, vives, feministes, combatives 
i rebels. Seguirem fins aconseguir el 
món que volem.”

Rocío Monasterio, presidenta de Vox 
Madrid,  ha demanat “conèixer tota la 
veritat sobre els atemptats de l’11 de 
març a l’estació d’Atocha a Madrid, ja 
que el judici es va fer amb un pacte 
per enganyar a tothom.” 

Willy Bárcenas, fill de Luís Bárce-
nas, extresorer del PP, ha assegurat 
que “encara queden moltes coses per 
sortir i espero que surti tot i que cai-
guin tots” i després aprofundeix dient 
“Totes aquestes pràctiques mafioses 
que s’han fet contra nostre han jugat 
amb nosaltres completament. Hem 
estat una pilota en mans del PP”.

Matar un 
elefant
George Orwell explicava que un dels 
pitjors moments de la seva vida va ser 
quan va matar un elefant. L’escriptor 
anglès i autor d’Homenatge a Catalu-
nya havia exercit, òbviament a contra-
cor amb els seus ideals anarquistes, el 
càrrec de policia colonial a Àsia. Allà 
s’havia vist obligat a fer front a un ele-
fant que s’havia escapat i que sembrava 
el pànic pels carrers. Primer va trac-
tar de dissuadir el paquiderm per les 
bones, a crits i amb gestos. Però quan 
l’animal va ferir una persona es va veu-
re obligat, com a figura d’autoritat que 
era aleshores, a dissuadir la bèstia de 
forma més dràstica. Va agafar un fusell. 
No tenia intenció de disparar-li. El que 
volia era descarregar una ràfega de trets 
a l’aire i esbandir els carrers, cada cop 
més plens.  Va anar cap a l’animal i cada 
cop duia més gent darrere seu. Un cop 
davant l’elefant va comprendre que no 
tenia més remei que disparar-li, ja que 
lògicament aquest no s’avenia a raons i 
no hi havia altra manera de fer-lo fora. 
No podia triar. Va matar l’animal i la 
multitud el va aclamar com un heroi. 
Però ell se sentia l’home més fastigós 
del món. 
L’anècdota ens ve a mostrar com a ve-
gades una persona es veu obligada a 
prendre decisions que mai hauria do-
nat per bones segons els seus ideals. 
Condicionades per les circumstàncies 
les millors persones, fins i tot les més 
idealistes, es veuen obligades a soluci-
ons pragmàtiques que no són desitja-
bles a priori. També que un cop hem 
agafat el fusell som presoners de la seva 
endimoniada lògica. La de les bales. 
Que quan ens enfrontem a la natura-
lesa bestial de l’existència no som més 
que una peça més de l’engranatge cíclic 
de la vida. El deure es revela davant 
l’home com una obligació quasi divina 
(el Dharma en diuen els hindús) a la 
qual hom no pot sostreure’s. Compren-
dre que el món a vegades no necessita 
un heroi sinó un monstre és un apre-
nentatge que només podem fer a través 
de la ficció i la metàfora. D’altra ma-
nera correm el risc de perdre la nostra 
estabilitat mental i la nostra humanitat. 
En tota gran crisi vital una part de no-
saltres ens és arrabassada i una altra de 
nova ens és concedida. 

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

BERNAT ROCA
@crossroads1815



D es del territori, durant més de 
12 anys, la societat civil i les 
administracions locals i comar-
cals, hem estat reclamant el re-

coneixement del Penedès com a vegueria, 
com a regió de Catalunya. I ho van reivin-
dicar per història, però principalment com 
a eina necessària d’autogovern, gestió i pla-
nificació, fonamental per aproximar a la 
ciutadania i al territori els òrgans de presa 
de decisió.
Així mateix, aquesta capacitat de gestió 
unificada a tota la vegueria és fonamental 
per superar el perjudici històric que ha su-
posat la divisió del Penedès en tres regions 
de la Generalitat de Catalunya, i dues pro-
víncies de l’estat.
Per fi, el passat dia 8 de febrer de 2017 el 
Parlament de Catalunya acordà la modifi-
cació de la Llei de Vegueries del 2010 per 
tal d’incorporar el Penedès com una unitat 
territorial amb caràcter de vegueria, cons-
tituïda per les comarques de l’Anoia, l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf.
El Penedès queda doncs configurat com 
una vegueria més en el marc de la nova di-
visió territorial del nostre país, amb dret a 
disposar d’un Delegat del Govern i la des-
centralització dels serveis territorials dels 
diversos Departaments. El passat mes de 
juny del 2018, amb l’adveniment d’un nou 
Govern de la Generalitat de Catalunya, es 
va nomenar el Delegat del Govern del Pe-
nedès, així com a la resta de Delegacions 
del Govern. 
Complert aquest requisit, es va fent urgent 
la implementació del dret del Penedès a te-

nir desplegats en el seu territori els dife-
rents serveis territorials de la Generalitat, 
les seves eines d’autogovern, de programa-
ció i planificació territorial en clau vegueri-
al. A part del nomenament del Delegat del 
Govern, no s’ha fet cap tipus de descentra-
lització dels esmentats serveis territorials 
dels Departaments de la Generalitat, tal i 
com succeeix a la resta de vegueries de Ca-
talunya. Aquesta descentralització permet 
al territori tenir una interacció entre les 
necessitats locals i comarcals, i les del país.
El Penedès, com a territori d’uns 2.000 km2 
i una població actual de prop de 500.000 
persones necessita el desplegament admi-
nistratiu del govern del país de forma que 
pugui gestionar i planificar des del propi 
territori. Mantenir la Delegació del Govern 
nua, sense cap servei territorial desplegat 
suposaria que el reconeixement del Pene-
dès com a vegueria ha estat un acte mera-
ment simbòlic sense cap contingut efectiu.
La Vegueria Penedès necessita serveis ter-
ritorials propis que tractin d’una forma 
conjunta i coordinada els aspectes urbanís-
tics, sanitaris, d’infraestructures, d’ense-
nyament, de comunicacions, etc. de forma 
que es constati una aproximació del govern 
a la ciutadania i a les seves necessitats. 
Entenem les dificultats que estem vivint en 
l’ordre pressupostari, però això no ha de 
ser excusa per limitar el desplegament de 
la Vegueria del Penedès, ja que moltes de-
cisions no estan vinculades només a l’apro-
vació del pressupost de la Generalitat.
Per tot l’exposat, les alcaldesses i els alcal-
des de la Vegueria del Penedès, els presi-

dents i presidentes dels Consells Comar-
cals de l’Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès i 
Garraf DEMANEM al President de la Ge-
neralitat de Catalunya i al seu Govern que 
prengui els acords oportuns per tal de dur 
a terme el desplegament al Penedès dels 
serveis territorials dels diferents Departa-
ments de la Generalitat.

El Vendrell, Vil·la Casals, 
14 de març de 2019 .  
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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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ALCALDES I ALCALDESSES 
DE LA VEGUERIA PENEDÈS Manifest Pro Delegacions del 

Govern del dia 14 de març del 2019

Creus que un enfrontament electoral Junque-
ras-Puigdemont beneficia l’independentisme?

 Sí 20,4%  No 79,6%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana
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25 TÍTOLS MUNDIALS PER A TONI BOU

El pilot de Piera ha assolit la fita dels 25 títols mundials als guan-
yar aquest cap de setmana passat a Marsella. Piera i la comarca de 
l’Anoia ens podem sentir orgullosos.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

UNA QUEIXA I UN 
AGRAÏMENT
Josep Ferrer- La Llacuna

Vull manifestar el meu malestar amb el 
Dr. Martínez i la infermera Sra. Estrella 
del CAP de La Llacuna, ja que  l’altre 
dia vaig tenir un problema amb el cor, 
i no varen actuar de forma correcte ja 
que no em van fer les proves necessà-
ries. 
Agrair a l’Hospital d’Igualada, que grà-
cies a la seva bona feina i a la seva bona 
atenció dels seus professionals mèdics 
(no urgències) em varen detectar i di-
agnosticar la gravetat del cor.
Agrair també a la farmacèutica Neus 
que un diumenge que la vaig necessi-
tar em va atendre amb urgència i sa-
tisfacció.

JUDICI AL PROCÉS, 
CAUSA ESPECIAL 
20907/2017
Josep Elias

Fa setmanes ja que venim “assistint” al 
judici contra el Procés. Serà, sens dubte, 
el Judici del segle. Un judici que pretén 
criminalitzar el fet de fer un referèn-
dum; cosa completament democràti-
ca. Un referèndum, però, que es va 
declarar il·legal, cosa que no vol dir 
pas, ni remotament, que fos immo-
ral, o punible, i menys, encara, una 
infracció penal.
L’Estatut de Catalunya, fou sotmès a 
referèndum, que resultà favorable. Per 
tant, és falç que no es puguin fer con-
sultes d’aquest tipus. Rajoy va dir que 
si s’hagués suprimit el referèndum, no 
s’haurien vist aquelles imatges  que “no 
le gustaban en absoluto”. Cert! Però no 
és menys cert que, si s’hagués permès 
la votació per a conèixer la voluntat del 

poble, tampoc s’haurien vist aquelles 
dramàtiques escenes de gent, innocent, 
pegada i colpejada per policies, que han 
de servir i protegir al poble.
S’ha armat una trama jurídica i acusa-
dora per a castigar, amb graus elevats, 
a determinades persones que ja fa més 
d’un any que estan privades de llibertat.
El judici, però, no és sols contra els 
acusats. És també un judici contra la 
separació de poders i la independència 
dels jutges. Les seves decisions, han de 
respondre, estricament, a principis de 
justícia, i no pas a determinades conve-
niències.
S’ha designat un tribunal que ha de jut-
jar als acusats que, potser van sobrepas-
sar determinats límits de dret, per tal 
de fer sobresortir una veritat nova, que 
demanava el poble.
Són uns magistrats que, vulgues que no, 
ja han passat a la història d’Espanya. Els 
seus noms ja no es poden deslligar de 
l’històric judici. Ja sempre més figura-
ran, per bé, o per mal, en aquest acte 
de jurisprudència, que els polítics han 
endegat.
Un judici que, en el fons, també està 
jutjant-los a ells. La difusió d’imatges, la 
presència de públic professional i acre-
ditat, dona peu a que hom pugui opinar 
sobre com actua el molt excel.lentíssim 
senyor Marchena, que presideix el tri-
bunal. No dubtem de la seva professio-
nalitat, però de la mateixa manera que 
hom copsa les declaracions dels acusats, 
dels testimonis, dels fiscals i dels advo-
cats, endevina el procedir de President 
de la Sala, i entrelluca com condueix les 
sessions d’aquest important judici. 
Esperem que, al final, la veritat del que 
va passar en aquell 20S i 1-O, surti a la 
llum pública i que, vistos els arguments 
fiscals i el dels advocats, es doni una 
sentència totalment justa i equànime.
Per això, només falta que els jutges ac-
tuïn - només - guiats per la seva consci-

ència, neutral i gens partidista. Aquí rau 
la seva responsabilitat. La seva decisió 
ha de ser JUSTA; valorant, pondera-
dament, les actuacions. La seva tasca, 
no és fàcil, tota vegada que es mouen  
en un mar amb dues corrents que van 
en sentit contrari, tot i que només una 
és la que ha de prevaldre. La papereta 
dels jutges, és doncs, molt difícil, però 
entenem que si actuen amb imparciali-
tat i objectivitat, el seu treball serà més 
planer. El que no es pot fer és deixar-se 
portar per una inèrcia predeterminada. 
i interessada.
Caldrà esperar el final i veure si tots els 
que hi han intervingut ho han fet amb 
dignitat i honestedat.
Esperem que les persones que han 
de dictar la sentència, un cop l’hagin 
redactada, puguin dormir tranquil·la-
ment. Serà senyal de que hauran obrat 
en conseqüència i que, per tant, els resta 
la consciència descansada. Serà el mi-
llor testimoni de que han actuat justa-
ment, i conforme als valors morals.
En cas contrari, si dictaminen de for-
ma premeditadament interessada, o 
de conveniència, els quedarà, ja per 
sempre més, el remordiment interior, 
que els recriminarà la seva decisió, si 
fos poc ajustada als drets humans i als 
principis més sagrats de la democràcia. 
Ells ho saben!

HOMENATGE  A JORDI 
SAVALL: GRÀCIES  A 
TOTS  PER A FER-HO 
POSSIBLE 
Georgina Serarols

El passat  dimecres  dia 6  de març  al 
c. del Born  d’Igualada, a l’esguard dels 
murs de l’església de Santa Maria, va te-
nir lloc la descoberta de l’escultura que 
Teresa  Riba ha fet del reconegut  músic 

igualadí  Jordi  Savall i Bernadet.
A l’acte hi van concórrer  a part  de l’ho-
menatjat, l’autora de l’escultura,  autori-
tats  i  nombrós públic que no  va voler 
perdre’s l’acte, malgrat la incertesa del 
temps.
Es van fer unes  intervencions per aca-
bar amb el parlament del Mestre que  
va  agrair el gest, que va  concloure  
amb  la interpretació  d’unes   peces 
amb la  seva  viola de gamba, a l’esglé-
sia del Roser.
Però  crec que  és   just   recordar   
que   aquest  projecte  va  començar  a 
l’any 2013, quan  es va  engegar   una 
campanya  ciutadana de recollida  de 
signatures (es van acabar de recollir 
prop d’unes  2442 signatures), a les 
quals  s’ha d’afegir el suport de diver-
ses entitats com ara la Fundació Escola 
Mowgli, Escola Ateneu Igualadi, Es-
cola Pia, Escola de Música d’Igualada, 
La Xarxa, Agrupació Coral La Llàntia, 
Abadia de Montserrat, Schcola Canto-
rum, Joventuts Musicals  d’Igualada, 
Òmnium Cultural Fundació Orfeó 
Català-Palau de la Música Catalana, 
Fundació La Tossa de Montbui, Jove 
Cambra  d’Igualada, AUGA.
Finalment també es va aconseguir  
l’adhesió per  part dels diferents grups  
polítics  amb representació a l’Ajun-
tament d’Igualada. Es va presentar la 
moció al juny de  2014, i l’ajuntament 
en  el seu ple  la va aprovar  per  unani-
mitat. Per tot això crec que és just  dir 
que va ser la  ciutadania  igualadina  
amb el suport d’altres ens els que van  
impulsar la campanya.
El resultat és que Jordi Savall Bernadet  
ha pogut  rebre de la seva ciutat el seu 
homenatge i reconeixement i  final-
ment  ja no  es podrà  dir que “ningú  
no és profeta a la seva ciutat”.
Gràcies  a tothom per la confiança, ho 
hem aconseguit entre tots.
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S i esteu pensant en ca-
sar-vos, sobretot feu-
ho per l’Església. Si 
sou catalans, mantin-

gueu-vos lluny dels jutjats. No 
ho dic perquè m’hagi vingut 
un rampell ultra religiós, no. 

Ho dic després de veure com funciona això de 
la “justícia espanyola” amb els catalans.
El que estic veient en el judici als presos polí-
tics catalans, no ho havia vist mai de la vida. I 
mira que tinc experiència judicial!.
He tingut una dotzena de judicis com a de-
nunciat (Ep! sempre he estat absolt) en casos 
de llibertat d’expressió i/o atemptat a l’honor. 
He estat testimoni en mitja dotzena més i he 
participat com a públic ben bé en una altra 
dotzena de judicis públics. He estat als jutjats 
d’Igualada, de Valls, de Martorell i a l’Audièn-
cia de Barcelona. En definitiva he vist judicis 
de tota mena i amb molta varietat d’acusacions 
i/o defenses.
Una de les meves primeres vocacions professi-
onals -que evidentment no vaig poder seguir 
malgrat haver començat els estudis- va ser la 
de llicenciat en Dret. Els anys de professió pe-
riodística, m’han donat un bon coneixement 
del dret i dels reglaments dels diferents orga-
nismes de caire local i no poques vegades he 
hagut d’estudiar els aspectes legals de les cor-
rupteles que hom es troba en aquesta professió 
de risc que és el periodisme
D’altra banda soc afeccionat a les pel·lícules i 
novel·les de judicis. Una afecció que arrenca 
de la meva infància on veia a la televisió –en 
blanc i negre- la sèrie Perry Mason i ha seguit 
fins ara on m’he menjat totes les temporades 
de The Good Wife.
Amb aquests antecedents, no és estrany que 
m’hagi empassat totes les jornades fins ara, del 
judici de la Sala Segunda del tribunal Supre-
mo. Cada vegada que veig als fiscals o a l’ad-
vocacia de l’Estat interrogar als testimonis, es-
pero inútilment que el president de la Sala els 
esbronqui per la poca consistència de les acu-
sacions i l’escassa preparació que demostren. 
Espero que el magistrat que dirigeix el judici, 
demani perdó als acusats, arxivi la causa i els 
deixi en llibertat.
Això és el que hauria de passar si la justícia 
borbònica fos un autèntica justícia. Com es 
poden demanar 74 anys de presó per unes 
piulades? O per demanar a la gent que vagi a 
votar? Com es poden escoltar testimonis que 
parlen de trampes amb Fairy o denuncien lesi-
ons inexistents? O buscar responsabilitats en 
una factura de tres mil euros.... que el destina-
tari va renunciar a cobrar?
Mentre els condemnats en ferm per l’assalt a la 
llibreria Blanquerna (madrilenys) o els viola-
dors de la Manada (sevillans) segueixen lliures 
i fent vida normal, els polítics catalans fa mes 
d’un any que resten presos, sense ni poder pre-
parar bé la seva defensa.
Per això dic que si sou catalans, no us acosteu 
a cap jutjat del reino de España. No estic segur 
que us deixessin sortir sense complicar-vos la 
vida. 

JOSEP M. CARRERAS

Caseu-vos per 
l’església

Monstres i pallassos

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

A vegades em costa en-
tendre el món en què 
vivim. Sembla que a 
poc a poc anem per-

dent moltes de les conquestes que 
havíem aconseguit amb esforç 
i lluita. M’esgarrifa pensar que 

podem tornar a la societat de mitjans del segle 
XX. És preocupant que, com aleshores, el poder 
es basi en la mentida i la tergiversació; i es preo-
cupant també que els seus líders es presentin com 
a salvadors d’uns valors amenaçats –diuen- per 
una diversitat que fa 
perillar l’estructura 
secular d’una socie-
tat  d’arrel medieval. 
Es vol mantenir el 
poder absolut d’uns 
pocs enfront d’un 
poble sotmès i sen-
se drets reconeguts: 
una fe, un rei, una 
jerarquia. És a dir, 
unitat de religió, mo-
narquia i poder del 
capital.
Per això, sentir al-
guns discursos de 
l’extrema dreta fa posar els pèls de punta. Ja no es 
tracta només de la ideologia clarament feixista i 
antidemocràtica sinó de la violència del seu llen-
guatge. Un llenguatge fet d’insults i amenaces, 
que pretén assolir el poder i imposar per la força 
un model únic de societat, sense tenir en compte 
que en el passat va provocar guerra, destrucció i 
mort.
Us imagineu que en les properes eleccions arri-
bés al poder una coalició formada per Vox, PP i 
Ciutadans? No cal ser profeta per preveure que 
Catalunya tornaria als anys més foscos del fran-
quisme. Se n’anirien en orris les estructures soci-
als que tant ha costat d’aconseguir. No s’amaguen 
de dir que aplicarien un article 155 més dur, més 
llarg i més general, s’intervindrien els mitjans de 

comunicació i el sistema educatiu. Caldria tornar 
a la clandestinitat.
D’altra banda però, què poden oferir aquests 
partits més enllà d’unes ideologies tronades que 
volen ressuscitar? Sembla que només vulguin cri-
dar l’atenció i fer-se veure. No poden presentar ni 
un esborrany de programa que suposi un mínim 
de progrés social. A banda de posar denúncies i 
treure llaços grocs, fins ara no han fet res més. 
Molta cridòria i parafernàlia, però buidor total. 
Algun politòleg hauria de dir-nos com és que 
aquestes ideologies tan primàries, basades en la 

força i sense contin-
gut social estan aga-
fant tant de predica-
ment a tot Europa.
La resposta a aques-
ta qüestió sens dubte 
és complexa, però 
en el fons  crec que 
podem dir que la 
nostra societat tan 
culturitzada, infor-
matitzada i industri-
alitzada no ha sabut 
donar resposta a uns 
problemes que, com 
l’economia, han arri-

bat a ser globals. En comptes de discutir sobre la 
manera d’aprofitar i repartir els recursos i fer-los 
sostenibles, cada país –i els més rics els primers- 
s’han dedicat a tancar-se en ells mateixos per 
mantenir i incrementar la seva situació privile-
giada. Mentre uns no saben viure sense aire con-
dicionat, molts altres no tenen aigua per beure 
o moren de fam. S’ha eixamplat la bretxa social, 
augmentant la riquesa dels rics i la pobresa dels 
pobres. L’espectacle que han ofert Europa i Amè-
rica davant el fenomen de les migracions clama 
al cel.  Els discursos agressius dels aspirants a 
dictadors no poden ser cap solució, com no va-
ren ser-ho en el passat. Si no fossin monstres que 
fan por els tindríem per pallassos ridículs. Tots 
ells ineptes per a governar. 
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Castells -amb crosses per un accident domèstic- amb Torra i Mas, a l’Ateneu. Fotos: Joan Guasch.

El Campus Universitari 
Igualada-UdL oferirà 

el curs vinent els estudis 
d’ADE (Administració 
i Direcció d’Empreses) 

en anglès

Bany de masses de Marc Castells en la seva presentació com a 
candidat de Junts x Igualada amb Puigdemont, Mas i Torra
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a presentació de Marc 
Castells com a candi-
dat a la reelecció com 

alcalde per Junts per Igualada 
va omplir a vessar dimarts al 
vespre l’Ateneu Igualadí, amb 
la presència del president de la 
Generalitat Quim Torra, i l’ex-
president Artur Mas. També va 
comptar amb una connexió en 
directe amb Carles Puigdemont 
-fallida al cap de pocs minuts 
de connexió amb Waterloo-, 
qui va mostrar el seu suport al 
candidat, i d’unes projeccions 
on es podien llegir unes cartes 
dels consellers Joaquim Forn, 
Jordi Turull i Josep Rull apos-
tant també perquè l’actual batlle 
de la capital de l’Anoia segueixi 
al capdavant de la ciutat. 
Els tres darrers presidents de 
la Generalitat es van desfer en 
elogis cap a l’actual alcalde, que 
en un llarg discurs d’una hora 
de durada va explicar la seva 
obra de govern i va avançar al-
guns dels projectes i reptes del 
programa electoral amb el que 
es presentarà a les eleccions del 

Igualada

Els candidats del PDeCAT a l’Anoia van pujar dalt de l’escenari. 

26 de maig. Els objectius passen 
per liderar les ciutats mitjanes 
de Catalunya, executar la sego-
na fase del Parc Central, la re-
novació del Passeig Verdaguer, 
la creació de més pisos tutelats, 
el ViuB3, i la construcció d’un 
Auditori, que comptarà amb 
l’assessorament de Jordi Savall, 
a més de lluitar per a que Igua-
lada sigui “Capital de la Cultura 
Catalana”. Castells va avançar 
que a partir del curs vinent el 
Campus Universitari Iguala-
da-UdL comptarà amb nous es-
tudis: Administració i Direcció 
d’Empreses (ADE) en anglès.
Castells va indicar que “volem 
liderar les ciutats mitjanes del 
país. Quan una ciutat és for-
ta, arriba al cercle virtuós on 
la plenitud és la seva virtut. 
D’aquí unes dècades Iguala-

L’Ateneu, ple a rebentar, dimarts al vespre.

da serà irreconeixible amb un 
campus universitari que serà 
tot un referent a Catalunya”, 
alhora que expressava la seva 
“ferma voluntat” de que el po-
lígon de Can Morera a Òdena 
sigui una realitat. “Indústria 
i agricultura poden conviure 
perfectament, farem un Parc 
Agrari de la Conca”.
El candidat a la reelecció va 
afegir que “em sento estimat i 
em considero una persona ho-
nesta, soc un absolut enamorat 
de la meva ciutat. Ens mancava 
fa un temps confiança i autoes-
tima, i ara això ja ho tenim”.
El president de la Generalitat, 
Quim Torra, va demanar als 
electors que no s’oblidin del 
Primer d’Octubre de cara a les 
properes cites electorals. “És 
important que ens guiï aquella 

unitat”, ha dit, davant del que 
preveu que són unes eleccions 
“fonamentals” i en les que “ens 
juguem el futur del nostre país”. 
“És essencial que aquestes elec-
cions ens vagin bé”, va dir. “És 
important que les tres eleccions 
que venen ens vagin bé per-
què representem la centralitat 
del país i som el millor que va 
donar l’1 d’octubre”. Segons 

Torra “ens trobem en uns mo-
ments importants” en els que 
cal “mantenir l’esperit del 21 
de setembre i de l’1 d’octubre” 
quan “Catalunya va creure en si 
mateixa”.

“Messi” Castells
Artur Mas va comparar Marc 
Castells amb Leo Messi. “És 
un Messi de la política”, va dir, 
perquè “va de cara a barraca 
quan ha rebut la pilota, que al 
capdavall d’això es tracta”. Tam-
bé Mas, com Torra, va dedicar 
el seu discurs a alertar dels 
perills de decaure en la volun-
tat de participar votant en les 
eleccions generals i europees, 
ja esdevenen “clau per al futur 
d’aquest país. No ens podem 
adormir”.  

Els presos polítics Rull, Turull i Forn van escriure cartes de suport.

LLOGUER
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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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Enric Conill (ERC) proposa fer 150 pisos municipals de 
lloguer social per a combatre l’augment del preu a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

L’arquitecte i candidat a 
l’alcaldia d’ERC Enric 
Conill ha marcat l’ob-

jectiu “de ciutat” per tal que 
en els propers anys l’ajunta-
ment pugui oferir 150 pisos 
de lloguer social per a joves i 
gent que ho necessiti. Aques-
ta mesura s’emmarca dins de 
les propostes dels republicans, 
que recorden que “el preu del 
lloguer a Igualada s’ha dispa-
rat en els últims anys” ja que 
“en els dos últims el preu del 
lloguer a Igualada ha pujat 
un 20%”. Els republicans des-
taquen que “hi ha 2000 pisos 
buits a la ciutat” i que “és un 
contrasentit que hi hagi gent 
sense possibilitat de llogar un 
pis i que alhora hi hagi pisos 
buits i cada cop el lloguer si-
gui més car”. Per aconseguir 
aquests 150 pisos des d’ERC 
proposen diverses vies: “la 
rehabilitació de pisos, la com-
pra i construcció i multar als 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a igualadina Montse 
Montaña serà la núme-
ro 2 de la llista electoral 

d’Igualada Som-hi (PSC-Co-
muns) que encapçala Jordi Cu-
adras. Montaña és infermera, 
investigadora i professora uni-
versitària. Ha format part de la 
direcció d’Infermeria de l’Hos-
pital d’Igualada i ha estat cap 
d’infermeria del Consorci Cor-
poració Parc Taulí de Sabadell. 
En aquests moments dirigeix el 
programa docent del Parc Tau-
lí, és cap del Grup de Recerca 
en Infermeria del mateix centre 
i dona classes a la Universitat 
de Barcelona. A més, és una 
persona que de sempre ha estat 
vinculada al moviment femi-
nista i n’és una ferma activista.
Igualada Som-hi (PSC - Co-
muns - Igualada Oberta) té 

La infermera i professora Montse Montaña (Comuns), serà la 
número 2 de la candidatura d’Igualada Som-hi  

com a prioritat la defensa i 
reivindicació dels drets soci-
als. Uns drets que passen per 
garantir el una vida saludable 
amb accés a l’habitatge, la salut, 
l’educació, la feina i la cultura; el 
dret de lesbianes, gais, transe-
xuals, bisexuals i intersexuals a 
estimar i sentir-se com vulguin; 
el dret de les dones a una vida 
lliure de violències masclistes 
en una ciutat governada amb 
perspectiva feminista i LGTBI; 
el dret de la gent jove a somiar 
en un futur; el dret de les per-
sones nouvingudes a sentir-se 
igualadins i igualadines; el dret 
de la gent gran a ser escoltats, 
cuidats i autònoms en les seves 
decisions; i el dret a garantir 
la preservació del planeta amb 
una lluita contra el canvi climà-
tic”.
Montse Montaña, que és mem-
bre del Comú d’Igualada, s’im-

plica amb la candidatura per-
què “cal treballar des del món 
local en la lluita per tots aquests 
drets i contra les desigualtats. 
Igualada Som-hi és una opor-
tunitat per fer-ho possible amb 
optimisme, il·lusió i esperança. 
En un moment com l’actual 
m’entusiasma implicar-me a la 
política municipal en un pro-
jecte que posa en valor l’acord, 
la diversitat i la construcció en 
positiu per Igualada”.
El candidat a l’alcaldia Jordi 
Cuadras valora amb molt en-
tusiasme el pas endavant que 
fa Montse Montaña: “Comptar 
amb una dona com la Montse 
és comptar amb una energia 
desbordant i una capacitat de 
treball més que acreditada. 
Vam dir que faríem una llista 
electoral guanyadora i l’estem 
fent”. El candidat destaca que 
“Montaña és una persona rei-

vindicativa, que porta alçada 
sempre la bandera dels drets, 
de l’esquerra, del progrés i del 
feminisme que són banderes 
que Igualada Som-hi també 
aixeca. És una persona que al 
llarg de la seva trajectòria ha 
tingut llocs de responsabilitat i 
de gestió d’equips com molta al-

tra gent que formem part de la 
candidatura també hem tingut. 
Que la Montse accepti un lloc 
de tanta responsabilitat dins 
Igualada Som-hi com és ocu-
par el segon lloc de la llista és 
un fet que augmenta la solidesa 
del projecte per guanyar, gover-
nar i fer una Igualada millor”.

bancs i granstenidors que te-
nen pisos buits durant molt 
temps”. Aquests 150 pisos 
municipals de lloguer social 
es pretenen destinar a “moltes 
famílies, especialment joves 
que es volen emancipar, gent 
gran amb pensions baixes, o 
persones amb feina precària, 
no estan accedint a un llo-
guer just”
Conill va recordar que “hi ha 
moltes ciutats que han optat 
per aquestes vies i han acon-
seguit augmentar de manera 
molt significativa el número 
de pisos municipals de lloguer 
social”. En aquest sentit els 
republicans destaquen casos 
com el de Manresa  que “en 
tres anys, el parc d’habitatge 
de lloguer social ha augmentat 
en més de 50 habitatges, Cor-
nellà que ha sancionat amb 
60.000€ als granstenidors amb 
pisos buits, Sabadell que ha 
multat amb 21.000€ a bancs 
i han aconseguit mobilitzar 
molts pisos o Reus, que també 

ha optat per multar a granste-
nidors i bancs”. 
Paral·lelament Conill tam-
bé ha destacat que a Igualada 
“només un 0’21% dels 15.688 
habitatges d’Igualada estan 
destinats a lloguer social”. Els 
republicans “denuncien” que 
durant aquest mandat de Cas-
tells “no s’ha avançat ni un 
mil·límetre” i que “no s’ha fet 
absolutament res en aquest 
sentit” i ha assegurat que “el 
govern en un any es va gastar 
més en una inauguració de 3 
hores, 35.000€, que en políti-
ques d’habitatge, 25.000€”.  Se-
gons els republicans, la manca 
d’objectius, la inacció i la dei-
xadesa per part de l’equip de 
govern del PDeCAT en aques-
ta matèria s’ha fet molt evident 
quan a més a més, des d’ERC 
i els altres partits d’esquerres 
del consistori, van aportar al 
Ple, el novembre del 2015 i el 
juny del 2016, programes d’ac-
tuació municipal, preparats 
i detallats per a ser aplicats 

immediatament, claus en mà, 
però no s’han portat a terme. 
Ni diagnosi d’aproximació a la 
necessitat d’habitatge assequi-
ble i de lloguer social, ni Pla 
Local d’Habitatge, ni adhesió 
al Fons d’habitatges de lloguer 
destinats a polítiques socials 

de la Generalitat de Catalunya, 
ni elaboració d’un cens muni-
cipal d’habitatges desocupats, 
ni programa d’intervenció en 
els habitatges desocupats més 
de dos anys en mans de bancs 
i grans tenidors per a mobilit-
zar-los cap al lloguer social.
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El president Quim Torra i el conseller Josep Bargalló visiten 
l’Escola i el Taller Àuria
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, ha 
visitat aquest dimarts 

l’Escola i el Taller Àuria, a més 
de compartir una estona amb 
els regidors de l’Ajuntament. 
Acompanyat de l’alcalde Marc 

Castells i el conseller d’Educa-
ció, Josep Bargalló, ha visitat 
primer l’Escola Àuria, centre 
d’educació especial que la fun-
dació Apinas va crear el 1967 
per donar servei als infants i 
adolescents amb necessitats 
especials de la comarca i que, 
actualment, compta amb 120 

alumnes. Torra ha rebut expli-
cacions detallades del presi-
dent de l’associació Apinas, 
Enric Fillat, i la resta de l’equip 
directiu i docent, que encap-
çala el gerent i exalcalde Jordi 
Aymamí.
Seguidament, les autoritats 
s’han desplaçat a peu fins a la 

torre de Cal Salinas, per visi-
tar les obres d’adequació que 
s’hi estan fent. L’Ajuntament 
d’Igualada ha cedit l’edifici a 
l’entitat Apinas per ubicar-hi 
una Aula Integral de Suport 
(AIS), un equipament educa-
tiu per alumnes amb dificul-
tats d’aprenentatge derivats de 

trastorns mentals greus i pro-
blemes de conducta.  
El programa del president a 
la capital de l’Anoia continua 
mb una visita al Taller Àuria, 
al Pla de la Massa, centre es-
pecial de treball que té com a 
objectiu la inserció laboral de 
persones amb discapacitat.



Al departament @empresacat @coneixementcat hi desenvolupen les 
seves funcions 551 dones, un 63% del conjunt del personal. Pel que fa 
als càrrecs de comandament, les dones n’ocupem un 50%. #SomAquí 
#Som8deMarç

Recuerden: 
Nadie ganaría nada si el Brexit se ‘resuelve’ con un follón.

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

         La mediació

Generalment, tots els conflictes 
que les persones generem dins 
la societat, tenim per norma, 
que per resoldre’ls hem d’anar 

a la justícia ordinària; sigui un conflicte de 
gran magnitud, sigui un conflicte domèstic 
de poca importància, inclús sigui un con-
flicte polític!

Aquest fet ha provocat un col·lapse total 
dels nostres Tribunals de Justícia; a part dels 
retards que comporta aquest col·lapse, en la 
justícia ordinària no tenim cap seguretat de 
com es resoldrà el conflicte, i, tampoc tenim 
cap seguretat, de què una vegada resolt, la 
sentència es compleixi. Mentrestant, cal 
fer les previsions de fons corresponents al 
nostre advocat i al nostre procurador, i, al 
final, ens poden condemnar a pagar les cos-
tes, quantitat que pot arribar a ser la tercera 
part de la quantia del procés. Tot plegat pot 
comportar anys pledejant, i ens pot sortir 
molt car.

Aquest panorama, no ha passat inadvertit 
per la més alta instància judicial del país, 
apostant per la mediació:

“El presidente del Consejo General del Po-
der Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos 
Lesmes, ratificó ayer la apuesta del órgano 
de gobierno de los jueces por la mediación, 
“una forma de hacer justicia económica, efi-
caz y rápida” que favorece la resolución de 
conflictos a través del diálogo, según recoge 
Efe”. Expansión. Madrid “

També hi ha magistrats que aposten per la 
mediació, com el Magistrat Pascual Ortuño 
Muñoz, que en el llibre que acaba de publi-
car Justicia sin jueces (Ariel), defensa la me-
diació a capa i espasa. D’aquest llibre és la 
capçalera d’aquest escrit.

Històricament la mediació en el sentit es-
tricte de conflictes socials són:
-L’arbitratge
-La conciliació, i
- La mediació
Fent un parèntesi, podríem afegir, emulant 
a la vicepresidenta del Govern Carmen Cal-
vo, la figura del “relator” pel diàleg sobre 
Catalunya. Com tothom sap ha acabat com 
el rosari de l’aurora!

Comparant els sistemes, resulta que la jus-
tícia ordinària es pública, molt “garantista”, 

per donar a les parts les mateixes oportuni-
tats. Comporta que el tribunal competent 
sigui el predeterminat per llei, i una vegada 
engegat el procés, s’han de respectar rigo-
rosament les fases formals, i, per últim, es 
dicta sentència. Aquesta sentència dictada 
en primera instància pot ser apel·lada en 
un tribunal superior, i, a vegades, a les més 
altes jerarquies, Tribunal Suprem, Tribunal 
Constitucional. Tot plegat, comporta que els 
processos judicials siguin lents, cars i públics.

Quant a l’arbitratge, és molt més ràpid i 
privat, ja que l’àrbitre és privat elegit per 
les parts, aquest àrbitre rep un encàrrec 
concret, que ha de resoldre en un temps 
determinat. És incompatible amb el procés 
judicial, l’arbitratge tanca la porta dels jut-
jats, ja que el “laudo arbitral” que posa fi a 
una disputa equivaldrà, pel que fa als seus 
efectes, a una sentència d’un jutjat, i contra 
aquest laudo no hi cap el recurs d’apel·lació. 
L’arbitratge doncs,  és ràpid, privat i amb un 
cost predeterminat. 

La conciliació, en canvi, és un procés desti-
nat a evitar la iniciació d’un plet. La concili-
ació, abans d’iniciar un Judici és voluntària, 
excepte en algunes matèries d’ordre públic 
(especialment en el Dret Penal)

La mediació apareix com un procés extraju-
dicial, confidencial i voluntari, una “negoci-
ació assistida” a on el mediador imparcial, 
al que recorren les parts enfrontades en un 
conflicte, ajuda a restablir el diàleg i la comu-
nicació perquè els ciutadans puguin arribar 
per ells mateixos a la solució del conflicte. 
El mediador no pot prendre cap decisió, la 
seva funció consisteix a facilitar el diàleg i 
la comunicació, perquè les parts mateixes 
puguin arribar a la solució del conflicte. O 
sigui, la mediació és ràpida, privada, amb 
un cost predeterminat i, qualsevol part se’n 
pot desdir en qualsevol moment.

Darrerament, des de mitjans del segle pas-
sat, les noves relacions socials i associatives 
han fet que sorgís una mediació microsocial 
(familiar, individual, menors) és l’anomena-
da Alternative Dispute Resolution (ADR), 
aquests sistemes alternatius naixien als 
EEUU, amb l’objecte immediat de descon-
gestionar els tribunals.

Per poder resoldre un conflicte mitjançant la 
mediació, tant en els jutjats com en els ajunta-
ments, donen tota classe d’informació. 

 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Bona notícia: El Financial Times premia Catalunya i 
Barcelona per la capacitat de captar inversió i retenir 
talent. Reconeix l’estratègia de captació d’inversions es-
trangeres a escala internacional.

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

S’ha d’oferir l’opció al treballador de formar-se 
en el que desitgi 

economia i empresa Espai patrocinat per

Josep Soriguera
Advocat ICAB. Director a IURIS TRIVIUM ADVOCATS
josepsoriguera.advocat@icab.cat

“¿Tu verdad? No, la Verdad,
y ven conmigo a buscarla.

La tuya, guárdatela”.
ANTONIO MACHADO. Proverbios y cantares
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Vull dirigir-me a aquest article a 
les empreses que estan dins del 
94,3% de menys de 50 empleats 
i al 0,6% d’entre 50-250 emple-

ats del total del nostre teixit empresarial que 
no tenen a la formació com un factor pri-
mordial de gestió del seu capital humà. La 
formació i la gestió dels recursos humans a 
les grans corporacions és un assumpte que 
es tracta diàriament però que no reflecteix 
la realitat del nostre país en el qual, el 63% 
dels assalariats els aporten empreses de 
menys de 250 empleats.

Qualsevol responsable de persones, empre-
sari o treballador hauria de ser conscient 
avui en dia de la necessitat de seguir for-
mant-se donat l’immens ventall de conei-
xements i habilitats, tant tècniques com de 
factor humà, que, o bé són imprescindibles, 
o d’enorme interès per al creixement profes-
sional.

Però davant la pregunta de  quina forma-
ció necessito o és prioritària per a mi, hi ha 
un ampli camp de possibilitats que no ha 
d’estar influenciat per cursos formatius de 
moda o per decisions precipitades.
Formació: clau en  el creixement professio-
nal i empresarial

Dividiria la formació, inicialment, en dues 
categories i dirigida a dos col·lectius profes-
sionals diferenciats:
a) Habilitats dures: coneixements tècnics i 
destreses professionals.
b ) Habilitats toves:  competències ( capaci-
tat , destresa o habilitat emocional ).
La formació en habilitats dures ha d’estar 
adreçada al personal no directiu, ja que 
aquest és responsable d’aplicar els coneixe-
ments tècnics o destreses que es requerei-
xen perquè la producció arribi a l’objectiu 
de rendiment òptim  (producció + qualitat).
La formació en habilitats toves està indica-
da per a directius i supervisors que neces-
siten traslladar les ordres als empleats sota 
la seva supervisió amb eficiència i eficàcia.
Si es desitja entrar en una dinàmica de crei-
xement empresarial és necessari tenir un 
equip productiu qualificat i uns dirigents 
que sàpiguen inculcar compromís, que pro-
porcionin reconeixement, que dirigeixin, 
no liderin, a equips satisfets amb el seu tre-
ball, que vetllin per un bon clima laboral, 
que siguin íntegres, que actuïn amb justí-
cia, que capacitin, i sobretot, que motivin, 

i dirigint, ha d’estar, ara sí, el Líder. Poste-
riorment s’haurà així mateix de capacitar a 
l’empleat, que ho requereixi, en les compe-
tències transversals alineades amb la cultu-
ra organitzacional dissenyades per la direc-
ció i en les definides en la job description.
Formar-se en habilitats dures no té especial 
complexitat ja que si la persona vol apren-
dre és qüestió d’entrenament. El que ja no 
és tan senzill és capacitar les competènci-
es. Desaprendre hàbits ancestrals adquirits 
d’una errònia política de gestió de persones 
i aconseguir que els col·laboradors es con-
vencin i actuïn segons el canvi, és una àrdua 
tasca que requereix temps i un gran com-
promís per part de tots els actors implicats, 
incloent a la direcció, gerència o propietat.
Aquestes directrius, formació en habili-
tats dures i toves, no són exclusivitat de les 
grans empreses. Les pimes han d’utilitzar 
els recursos de la Fundació Tripartita ja que 
també tenen l’opció de bonificar la totalitat, 
o part, del cost de la formació i que habi-
tualment no utilitzen per desconeixement o 
desinterès. 

En conclusió: s’ha d’oferir l’opció al treballa-
dor de formar-se en el que desitgi si l’empre-
sa no implementa un pla de formació intern. 
Destinar aquests contingents en processos 
formatius no adaptats a les necessitats de 
l’empresa o de l’empleat, és un greu error. 
Utilitzar la formació com a eina de motiva-
ció, en oferir l’oportunitat per al desenvo-
lupament professional, repercutiria, sense 
cap dubte, en una millora del rendiment i 
la competitivitat. Invertir aquests fons, en 
aquesta època de retallades salarials i d’ERO, 
en capital humà, esmorteiria, d’una banda, la 
frustració, i per una altra, la por d’un possible 
escenari d’atur. No generalitzar l’ús de proce-
diments formatius via on-line (MOOC). La 
formació on–line requereix d’una compe-
tència (perseverança) que si no està desen-
volupada en grau alt es desaprofitarien els 
recursos invertits en el programa. Contrac-
tar tècnics que atresorin unes competències 
professionals demostrables.

Hem de ser comprensibles amb la cultura 
de l’organització i adaptar-nos a aquesta. És 
imprescindible ser clars i simples en el nos-
tre procedir. No vulguem pretendre aplicar 
innovacions innecessàries o procediments 
inversemblants. Tenim la responsabilitat 
de comprendre i col·laborar, no d’entorpir i 
imposar.. 

Manel Macià 
Consultor RRHH per competències
@talentiagestio

Formació: clau en  creixement professional i empresarial
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Empresarial 
de l’Anoia

III Fòrum L’horitzó de la
transformació

empresarial
27 de març de 2019 

a les 18:30h
Ateneu Igualadí

inscriu-te

Acte obert a tothom prèvia
confirmació d'assistència 

INVITACIÓ 

El proper 27 de març del 2019 celebrarem el III 
Fòrum Empresarial de l’Anoia per explicar, 
analitzar i debatre l’horitzó de la transformació 
empresarial que ens arriba de la mà de la 
revolució tecnològica, l’eficiència i l’economia 
circular. Exposarem l’estat de l’Anoia en 
aquest sentit, debatrem com afrontar els 
canvis que ens arriben,  i coneixerem casos 
empresarials que ja estan immersos en 
aquesta transformació. El nostre entorn està 
canviant i cal que ens hi adaptem.

Esperem que ens hi acompanyeu perquè tots 
hi tenim molt a dir.

Joan Domènech, president de la UEA

Informació i reserva
Tel. 93 805 22 92
uea@uea.cat
www.uea.cat

Dimecres 27 de març de 2019
a les 18:30h
Teatre Municipal l'Ateneu
(c/ Sant Pau, 9), Igualada

Aforament limitat
Data límit inscripció: 
Dilluns 25 de març 
de 2019

Organitza: Amb el suport: Col·labora: 

PROGRAMA

• Inici i presentació de l’informe III Empresa i Progrés: 
L’horitzó de la transformació empresarial.

• Ponència “L'oportunitat d'adaptar-se àgilment al 
futur”, a càrrec d’Alfons Cornella, expert en 
innovació, consultor i fundador i president 
d’Infonomia i de l’Institute of Next

• Elevator pitch amb casos d’èxit empresarials

• Cloenda de l’acte

• Copa de cava relacional

L’acte estarà conduït per Joan Maria Morros, cap 
d’informatius de RAC1. Ens acompanyarà la 
Consellera d’Empresa i Coneixement i el President 
de la Diputació de Barcelona.



14 |  IGUALADA Divendres, 15 de març de 2019

Carles Cuerva, amb Meritxell Batet.

Vox Anoia demana la retirada dels 
cartells, estelades i llaços d’Igualada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l montbuienc Carlos 
Vilaseca, coordinador 
de Vox a l’Anoia, ha de-

manat a l’Ajuntament d’Igua-
lada aquesta setmana en una 
instància a la que ha tingut ac-
cés La Veu que es retirin tots 
els símbols relacionats amb el 
judici als presos polítics. 
En concret, Vilaseca, en un 
escrit en lletres majúscules i 
en castellà, avisa que l’agost 
de 2018 ja es va presentar una 
instància “similar a aquesta”, 
en la qual es demana “la reti-
rada de la pancarta partidista 
i colpista que oneja en aquest 
Ajuntament. Recordem que 
qualsevol Ajuntament és la 
casa de tots sense excepcions 
i aquesta pancarta exclou a 
molts igualadins/es. També 
exigim la retirada de l’hemi-
cicle”.

“Una imposició totalitària”
El coordinador del partit ul-
tradretà afegeix que la seva 
demanda ve “avalada per la 
resolució del Tribunal Superi-
or de Justícia de 2018, en un 
termini de temps d’una a dues 
setmanes, si no prendrem les 
mesures legals pertinents que 
creiem oportunes per a fer  
complir la legislació vigent, 
donat que això es pot conside-
rar una imposició totalitària”.
L’escrit s’acompanya de fotos 
de la façana de l’Ajuntament 
i també d’una sessió plenària, 
en la qual l’àmplia majoria de 
regidors mostren cartells de 
“llibertat presos polítics” da-
vant de les seves cadires.
La instància, que es va entrar 
l’11 de març, coincidint amb 
la  resolució de la Junta Electo-
ral Central que exigia al Presi-

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

I gualada i l’Anoia podrien 
tenir una presència molt 
destacada en la propera 

legislatura al Congrés de Di-
putats. Si es confirmen el què 
sembla ja està decidit, Caroli-
na Telechea compartirà amb 
Gabriel Rufián el lideratge 
d’ERC a la cambra baixa en els 
propers anys, després de la re-
núncia de Joan Tardà i davant 
la impossibilitat que el primer 

dent Quim Torra la retirada 
dels llaços grocs dels edificis 
públics de la Generalitat, tam-
bé compta amb un escrit que 
es veu clarament que és una 
plantilla que presumiblement 
el partit Vox haurà fet arribar 
a totes les seves delegacions, 
amb la qual cosa és possible 
que també ja hagi entrat en 
molts més ajuntaments del 
país. Només s’ha d’omplir les 
dades de qui presenta la ins-
tància, el nom de la població, 
i la data. 
Aquest escrit compta amb tres 
punts. En el primer es diu que 
el fet de penjar una pancarta 
a l’exterior de l’Ajuntament fa 
que “deixi la seva objectivitat 

com a Administració”. En el 
segon, es fa referència a sen-
tències del Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya i 
principis de la Unió Europea. 
En el tercer, es manifesta que 
“procedeix a judici del sol·lici-
tant a retirar qualsevol bande-
ra, símbol o signe exterior que 
representi una estelada, o pan-
cartes de llibertat”, i més con-
cretament “llaços, pancartes, 
cartells i banderes” que repre-
sentin “una estelada o bandera 
separatista o independentista 
que pugui trobar-se en qual-
sevol lloc públic del munici-
pi (edificis municipals, vies 
públiques, centres educatius, 
places, rotondes...)”.

El PSC situa dos 
anoiencs en les llistes de 
les eleccions Generals

REDACCIÓ / LA VEU 

E l PSC ha situat a dos 
anoiencs en la candida-
tura per Barcelona de 

les eleccions Generals del 28 
d’abril. Seran l’igualadí Carles 
Cuerva -regidor a Capellades-, 
que estarà al lloc número 12, 
i l’alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Noemí Trucharte, que 
figura entre els suplents.
La llista estarà encapçalada 
per l’actual Ministra de Polí-
tica Territorial i Funció Pú-
blica, Meritxell Batet, seguida 
de l’actual Secretari d’Estat per 
a l’Avenç Digital, Francisco 
Polo, i en tercer lloc la dipu-
tada Mercè Perea, la diputa-
da del PSC de referència per 
l’Anoia. 
Des del PSC-Anoia manifes-
ten “la nostra satisfacció per 
aquest reconeixement i aques-
ta valoració, a més de creu-
re que s’obre una important 
oportunitat per la comarca”. 
En paraules del candidat ano-
ienc, Carles Cuerva “volem 
ser al Congrés per continu-
ar treballant en les línies que 

ha obert el president Sánchez 
com recuperar els drets socials 
perduts, ampliar-ne amb nous 
i diàleg amb Catalunya. Però 
també, volem que els proble-
mes de l’Anoia arribin amb 
més força al Congrés, aquesta 
ha de ser la gran oportunitat 
d’un diputat anoienc”.
Així, el candidat anoienc desta-
ca la millora de les infrastruc-
tures que depenen de l’Estat 
com una de les prioritats. “La 
reforma de l’A-2 entre Iguala-
da i Martorell, la millora de la 
línia de tren de Calaf a Man-
resa o la connexió entre l’A2 a 
Abrera i la B-224 a Masquefa, 
entre d’altres”. També, afegeix, 
“cal continuar treballant per 
fer possible el traspàs de la 
Caserna de la Guàrdia Civil 
de Capellades al municipi per 
fins d’interès social”, així com 
“intentar aconseguir recursos 
per programes de reactivació 
econòmica que permetin a la 
nostra comarca reduir l’atur”.
Carles Cuerva té 35 anys i és 
Enginyer Tècnic d’Obres Pú-
bliques especialitat en Trans-
ports i Serveis Urbans.

Carolina Telechea, amb tot de cara per a compartir amb 
Gabriel Rufián el lideratge d’ERC a Madrid

Telechea, durant una compareixença al Congrés de Diputats.

candidat, Oriol Junqueras, pu-
gui esdevenir diputat. Només 
cal que el Consell Nacional 
del partit republicà confirmi 
el que ja és, des de fa dies, un 
crit a veus. D’aquesta manera, 
Junqueras serà el número 1 
d’ERC per Barcelona, seguit 
de Rufián i com a número 3, 
Carolina Telechea.
Segons ha sabut La Veu, Ru-
fián tindrà la responsabilitat 
de continuar essent la cara 
visible d’Esquerra a Madrid, 

en especial dins de l’àmbit 
mediàtic i a les xarxes socials, 
on es desenvolupa amb molta 
solidesa. 
En canvi, Telechea -que avui 
és a la presó de Soto del Real 
entrevistant-se amb Junque-
ras- tindrà un paper determi-
nant: el d’establir diàleg amb 
les forces polítiques espanyo-
les, substituint així el perfil di-
alogant i negociador de Tardà.   
Tot un repte en el moment que 
vivim.



La comunitat religiosa 
que té cura de l’espai 

residencial destinarà els 
diners a la instal.lació 

d’un ascensor

La Directora General de Publicacions Anoia SL, Pia Prat, 
lliurant el taló per valor de 6.513,33€ a la Mare Superiora, Natividad.

El col·lectiu “Per un servei de pediatria digne” 
convoca una manifestació per demà a Igualada

La Veu lliura 6.513,33€ a la Llar del 
St. Crist gràcies a la Revista Solidària
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El col·lectiu que defensa un 
major nombre de pediatres a 
l’Anoia ha convocat per demà 
dissabte 16 de març al migdia 
una manifestació a Igualada. 
Sota el lema “Per un servei de 
pediatria digne” el col·lectiu 
va recollir prop de 3.000 sig-
natures fa unes setmanes, en 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Revista Solidària 
de La Veu ha permès 
aquest any una do-

nació de 6.513€ a la Llar del 
Sant Crist. Aquesta setmana, 
la directora de Publicacions 
Anoia, editora de La Veu, 
Pia Prat, va lliurar el xec per 
valor d’aquesta quantitat a la 
Mare Superiora de la Llar del 
Sant Crist, Natividad. Des de 
les Germanetes dels Ancians 
Desemparats, que tenen cura 
de la residència, ens han expli-
cat que destinaran els diners a 
la instal·lació d’un ascensor.
El passat mes de desembre, 
La Veu de l’Anoia va oferir 
als seus lectors una revista es-
pecial dedicada íntegrament 
a la història i funcionament 
d’aquest espai, de gran vàlua 
per la funció social que realit-
za per a la ciutat, però també 
d’una important referència ar-
quitectònica.
Com ja ha succeït en ocasions 
anteriors amb les revistes de-

REDACCIÓ / LA VEU 

À uria impulsa una 
iniciativa per desen-
volupar un protocol 

de detecció i abordatge de 
possibles situacions de mal-
tractament en el col·lectiu de 
persones amb discapacitat 
intel·lectual amb o sense di-
agnòstic de salut mental.
Una iniciativa pionera a Ca-
talunya encapçalada per un 
grup motor format per enti-
tats d’iniciativa social; Àuria, 
Apinas i Gandhi, entitats del 
sector de la salut com és el 
Consorci Sanitari d’Igualada, 
Institut Català de la Salut i el 
SEMS-DI, Servei Especialitzat 
en Salut Mental i discapacitat 
de Manresa, i organismes pú-
blics com l’Ajuntament d’Igua-

dicades a Càritas i Apinas, els 
ingressos derivats de la publi-
citat dels anunciants a la revis-

ta solidària es deriven a una 
entitat o institució sense ànim 
de lucre que realitzi una fun-
ció social per als igualadins i 
anoiencs. Aquesta iniciativa 
ha comptat, en les tres edici-
ons de la Revista Solidària, 
una gran acceptació entre les 
empreses i comerços de la co-
marca, als quals agraïm des de 
La Veu la seva participació.

Àuria impulsa un 
protocol comarcal per 
casos de maltractaments

2.000 persones en la marxa feminista
REDACCIÓ / LA VEU 

M és enllà de la gran 
manifestació que 
es va fer a Barcelo-

na, altres ciutats de Catalunya 
també van sortir divendres 
8 de març al carrer, dia de la 
vaga feminista. A Igualada, 
per exemple, unes 2.000 per-
sones es van concentrar a la 
Plaça de la Masuca, punt on 
ha iniciat una marxa, que ana-
va darrere una pancarta amb 
el lema “Ni un pas enrere” i 
que va acabar a la Plaça de 
l’Ajuntament. Allí és on es va 

fer la lectura del manifest fe-
minista que també es va llegir 
en altres ciutats de Catalunya.
Aquest 8 de març era el segon 

consecutiu en què els carrers 
s’omplien per a reivindicar la 
igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones.

protesta per la manca de pedi-
atres als CAP’s de l’Anoia, un 
problema que també existeix a 
tot el país. 
La manifestació ha estat con-
vocada a través de les xarxes 
socials. Començarà davant el 
Casal de la Gent Gran del pas-
seig Verdaguer.

lada i el Consell Comarcal.
L’objectiu principal de la cre-
ació d’aquest protocol és do-
nar resposta a la detecció d’ 
una necessitat de cobertura 
social i un buit legal . El tre-
ball preventiu n’és un objectiu, 
així com la detecció i abor-
datge de possibles situacions 
de maltractament que puguin 
patir persones amb discapa-
citat intel·lectual o persones 
que pateixen patologies duals. 
Per aquest motiu, al grup mo-
tor s’hi sumen equips bàsics i 
especialitzats de l´àmbit soci-
al, de la salut, de l’àmbit de la 
dependència i dels cossos de 
seguretat.
Aquesta setmana es celebra-
va la primera reunió amb els 
agents territorials per definir 
el pla de treball.

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

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

artesanal elaborada amb 
ingredients 100% naturals.

  Fes la teva comanda:

         655 817 581

terradetapas@gmail.com

ET VE DE GUST FER UNA

CALÇOTADA A CASA?

NOSALTRES ET SERVIM
CALÇOTS CUITS
A PUNT DE MENJAR
I AMB LA 
TRADICIONAL SALSA
20 calçots cuits: 7€ / Salsa fresca (500g): 6,50€
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Anoiencs pujant a l’autocar, en ocasió de la Diada.

Una desena d’autocars i molts cotxes particulars sortiran de 
l’Anoia per a participar en la manifestació de Madrid
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

U na desena d’auto-
cars marxaran demà 
dissabte al matí des 

de l’Anoia, ben d’hora, cap a 
Madrid per a participar en la 
manifestació que es farà a la 
capital d’Espanya en defensa 
del dret a decidir i contra el ju-
dici als presos polítics. Quatre 
autocars plens de gent d’Igua-
lada, més altres des de Piera, 
Hostalets de Pierola, Mas-
quefa, Vallbona i Capellades 
sortiran des de la comarca, al 
costat d’altres 480 des de dife-
rents punts del país, i 40 més 
de diferents punts d’Espanya. 
Fa setmanes que s’estan orga-
nitzant autocars des de molts 
punt del país amb destinació 
Madrid. També sortiran molts 
trens en direcció Madrid, ac-
tualment hi ha uns 10 trens 
AVE complets o quasi com-
plets. Molta gent també s’ha 
decidit a anar a Madrid en cot-
xe particular. Es calcula que a 
la manifestació pot haver-hi 
almenys 40.000 persones. 
En el cas de l’Anoia, la majoria 
dels autocars surten a l’entorn 
de les 6 del matí, de manera 
que seran a Madrid a l’hora de 
dinar. El retorn és després de 
la manifestació, per arribar a 
la nostra comarca la matina-
da de diumenge. Molta gent 
també ha optat per viatjar de 
manera privada i quedar-se 
una o dues nits a la capital es-
panyola. 
Aquesta marxa és una de les 
principals protestes vincula-
des al judici i forma part d’una 
bateria de mobilitzacions im-
pulsades per entitats i partits 
sobiranistes per a denunciar la 
repressió i la vulneració de drets 
fonamentals a l’estat espanyol.

REDACCIÓ / LA VEU 

V alls Òptics va oferir 
el taller “Si hi veus 
bé, estudiar és més 

fàcil” el passat dimecres 6 de 
març als alumnes de sisè de 
Primària de l’escola Maristes 
d’Igualada.
El COOOC (Col·legi Oficial 
d’Òptics i Optometristes de 
Catalunya), ofereix a les es-
coles la possibilitat de que un 
col·legiat hi desenvolupi una 
presentació/taller, per consci-
enciar de la importància de la 
visió durant el procés d’apre-
nentatge escolar.
Així, l’Optometrista Roser 
Valls, va explicar la diferèn-
cia entre vista i visió amb una 
sèrie de jocs on els alumnes 
van poder avaluar, de manera 
pràctica, el seu sistema visu-
al per aprendre els principals 
símptomes d’algunes alteraci-
ons visuals. També van des-
cobrir qui era l’ull dominant 
director de cadascun d’ells, o 
si tenien alguna alteració de 
la visió al color etc.
Aquests tallers permeten 
conèixer l’acció de la figura 
de l’optometrista, entendre la 
importància que té el sistema 

Començarà 
a les 6 de la tarda
La capçalera de la manifesta-
ció sortirà a les 18 h amb el 
lema “La Autodeterminación 
no es delito. Democràcia és 
decidir”. El punt de trobada 
per a tots els manifestants serà 
el Paseo del Prado. Una de 
les principals recomanacions 
als ciutadans que aniran a la 
manifestació és que hi arribin 
com més aviat millor, cap a 
quarts de sis de la tarda, ja que 
es preveu una gran aglomera-
ció de gent.
La manifestació començarà a 
les 18.00 a Atocha. La inten-
ció és que discorri pel passeig 
del Prado un quilòmetre i mig 
fins a la plaça de Cibeles.
El punt de trobada per a tots 
els manifestants serà el pas-
seig del Prado, l’espai entre la 
rotonda Emperador Carlos V 
i la plaça Neptuno.
Una de les principals reco-
manacions és que els mani-
festants hi arribin com més 
aviat millor, cap a quarts de 
sis de la tarda, atès que es pre-
veu una gran aglomeració de 
gent.
Per facilitar la mobilitat i 
l’arribada de vehicles propis 
d’altres punts de l’Estat, es 
recomana fer servir els apar-
caments dissuasius a les en-
trades de Madrid. Quant als 
autocars, autocaravanes i fur-
gonetes, des de les entitats es 
fa arribar la informació sobre 
on i com aparcar i facilitar 
així la mobilitat de la zona.
Per poder seguir l’acte final 
hi haurà una zona de capa-
citats diverses que s’ubica-
rà a la dreta de l’escenari i 
dues pantalles al llarg del 
recorregut.

Manifestació amb entitats 
d’Espanya i Catalunya
La de dissabte, serà una ma-
nifestació molt plural i diver-
sa, com ho demostra el gran 
nombre d’entitats i associaci-
ons que s’hi han sumat, no no-
més de Catalunya, sinó també 
d’altres punts de la península. 
A més de les entitats i els grups 
parlamentaris convocants 
(Assemblea, Òmnium, JxCat, 
ERC i CUP), des d’Euskal 
Herria, hi haurà representants 
Gure Esku Dago, Altsasu Gu-
rasoak i EH Bildu. De Galícia, 
membres del BNG, Confede-
ración Intersindical Galega, 
Via Galega i Plataforma Galiza 
con Catalunya. D’Andalusia, el 
Sindicato Andaluz de Trabaja-
dores; i d’Aragó, Puyalón.
Les forces sindicals que tam-
bé han volgut mostrar el seu 
suport són les següents: IAC 
Catalunya, Intersindical-CSC 
Catalunya, Intersindical Va-
lenciana, STEI Intersindical 
Illes Balears, LAB Euskadi, 
ESK Euskadi, Steilas Euska-

di, CUT Galícia, CUT Aragó, 
SAT Andalusia, FSOC Ca-
nàries, Intersindical Canària, 
CSI Astúries.

Concert i discursos 
a la Cibeles
En acabar la manifestació, cap a 
les 18.30, es farà un acte a la pla-

visual per a l’aprenentatge, i 
que des de ben petits/tes en-
tenguin que l’ús que en facin 
actualment dels seus ulls, pot 
tenir conseqüències negati-
ves a llarg termini; motiu pel 
qual cal cuidar-los.
Els alumnes es van empor-
tar a casa unes ulleres 3D, 
per utilitzar a la pàgina web 
que el col·legi (COOOC) ha 
habilitat per aquesta acció, 
www.victor3d.cat i un llibret 
amb un test per autoavaluar 
els seus símptomes per po-
der valorar si és aconsellable, 
o no, una revisió per part 
d’un professional de la visió. 

Es va obsequiar a cada classe 
amb dos pòsters per penjar 
a l’aula, sobre els principals 
símptomes d’alteracions vi-
suals i sobre les principals 
normes d’higiene visual.
Si alguna altra escola, insti-
tut, centre educatiu, entitat 
o associació està interessada 
en aquesta o d’altres xerra-
des/tallers, cal posar-se en 
contacte amb l’optometris-
ta Roser Valls a través de la 
pàgina web de www.vallsop-
tics.com , per e-mail vallsop-
tics@vallsoptics.com o per 
telèfon: 93 803 67 98 / 93 804 
29 04

ça de Cibeles. Es projectarà un 
vídeo amb moments del judici 
i hi haurà actuacions musicals 
i discursos per part de l‘ANC, 
Òmnium, l’ACDC, un repre-
sentant dels familiars dels nois 
d’Altsasu, sindicats i col·lectius 
de Madrid. Aquest acte durarà 
una hora aproximadament. 

Valls Òptics va oferir el taller “Si hi 
veus bé, estudiar és més fàcil”

VALLSOPTICS - STA. MGDA. DE MONTBUI
Crta. De Valls, 14 (08710) Sta. Mgda. de Montbui
93 804 29 04

 

VALLSOPTICS - IGUALADA
Passeig Verdaguer 102 (08700) Igualada
93 803 67 98



El president de la Generalitat, Quim Torra, es compromet 
amb el desplegament de la Vegueria Penedès
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E l president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, va 
expressar ahir dijous al 

Vendrell “el compromís” del 
Govern amb el  desplegament 
de la vegueria del Penedès, 
perquè, ha dit, “hi guanya Ca-
talunya”. “La República per la 
qual treballo és un país equili-
brat, sostenible, amb oportini-
tats arreu del territori”, va dir. 
El cap de l’Executiu va encap-
çalar l’Assemblea municipalis-
ta del Penedès, el primer acte 
de la nova vegueria, que va 
reunir els alcaldes del Baix i 
l’Alt Penedès, i el Garraf, a més 
dels presidents de tres consells 
comarcals i la Plataforma Pro-
vegueria Penedès, mentre que 
per representació de l’Anoia hi 
havia la tinent d’alcalde Car-
me Riera i el vicepresident del 
Consell Comarcal i alcalde de 
Tous, David Alquézar.
Davant la setantena d’alcaldes 
de la Vegueria el president va 
dir que “sempre que hem fet al 
país reivindicacions que han 
sortit de manera lliure de la 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dijous dia 21 
de març se celebrarà 
l’acte de presentació 

de la campanya “Igualada Fas-
hion Go Digital” impulsada 
per l’agrupació tèxtil FAGEPI i 
Fira d’Igualada; una campanya 
de promoció digital que bus-
ca projectar tot el potencial del 
clúster tèxtil d’Igualada al món 
per tal d’atraure compradors i 
dissenyadors que apostin per 
fabricar al territori. Aquesta 
campanya compta amb el su-
port de l’Ajuntament d’Igualada 
i es vincula a l’estratègia muni-
cipal de suport a les Industries 
del Disseny d’Igualada i la seva 
Comarca.  La campanya comp-
ta amb dues grans accions de 
comunicació, d’una banda el 
portal web tricot.fashion, l’únic 
portal europeu especialitzat 
en gènere de punt, que serà un 
marketplace per posar en con-
tacte proveïdors i marques, a 
més de recollir continguts d’in-
terès per al sector sobre moda, 
innovació i aspectes tècnics de 

ciutadania, des de baix, han 
pogut tirar ensavant quan han 
trobat complicitat de les ins-
titucions”. “Aquesta vegueria 
que tothom dibuixava o som-
niava ala vau haver de lluitar 
des de baix i defensar davant 
les administracions”, va re-
cordar, i va agraïr la feina feta 
en aquest sentit pels alcaldes 
de les quatre comarques i la 
Plataforma Provegueria Pene-
dès. “Reivindiqueu i defenseu 
sempre la vostra terra i feu-ho 
arreu, feu-ho pel Penedès i per 
la nació sencera”, va dir.
El president de la Plataforma 
Provegueria Penedès, Fèlix 
Simon, explicava que “tenim 
voluntat de ser vegueria. Que-
den pocs dies per desplegar-la 
si es vol complir amb la llei i 
la veritat és que s’ha fet poc”. 
Carme Riera, en representa-
ció de Marc Castells, deia que 
“l’Anoia s’ha compromès amb 
la Vegueria des de l’inici. Vo-
lem que sigui un factor de di-
namització”.
Recordem que el Parlament 
de Catalunya va aprovar el fe-
brer de 2017 la creació de la 

vegueria del Penedès. El juliol 
de 2018 el Govern va nomenar 
l’alcalde de Vilafranca, Pere 
Regull, com a primer dele-
gat del Govern a la zona. Tot 

i això, encara no hi ha hagut 
cap desplegament de depar-
taments de la Vegueria, tot i 
que se sap que Igualada n’aco-
llirà, almenys, el d’Economia, 

Empresa i Universitats.

Podeu llegir el Manifest que es 
va llegir ahir al Vendrell, a la 
pàgina 3.

El clúster Tèxtil i Moda 
d’Igualada llença una 
ambiciosa campanya

procés de fabricació tèxtil.
D’altra banda, l’acció estrella de 
la campanya és la creació d’un 
“Fashion Film”, un micro-curt-
metratge titulat “Knitting 
Dreams” que permetrà promo-
cionar el tèxtil d’Igualada en 
diversos festivals internacionals 
especialitzats en aquest tipus 
de gènere cinematogràfic que 
triomfa actualment al sector de 
la moda. La producció audio-
visual, dissenyada i produïda a 
Igualada, fusiona cinema, moda 
i publicitat, i presenta de forma 
creativa i estètica uns valors que 
van associats a la producció tèx-
til anoienca. 
Tan el portal web com el film 
es presentaran en un acte que 
tindrà lloc dijous dia 21 de 
març a les 19:30h a l’Adoberia 
Bella. L’acte comptarà amb una 
xerrada de l’expert en comuni-
cació audiovisual Josep Maria 
Ganyet, serà presentat pel pe-
riodista igualadí Joan Maria 
Morros i es tancarà amb un tast 
gastronòmic de productes de 
proximitat. Confirmar assistèn-
cia a central@fagepi.net. 

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



18 |  IGUALADA Divendres, 15 de març de 2019

Sota el títol “L’horitzó 
de la transformació 

empresarial”, el Fòrum 
de la patronal anoienca 

tornarà a fer-se a 
l’Ateneu Igualadi

Joan Domènech i Paula Arias, durant la presentació, dimecres al matí.

La transformació empresarial i social marcarà la tercera 
edició del Fòrum UEA, el proper 27 de març

REDACCIÓ / LA VEU 

À uria Grup s’ha ad-
herit a PIMEC. 
Ambdues entitats 

continuaran treballant per 
sensibilitzar les empreses en 
la contractació de persones 
amb discapacitat i per afa-
vorir la igualtat d’oportuni-
tats.
Àuria Grup és un conjunt 
d’entitats que funcionen 
com a centre especial de 
treball i que, en l’actualitat, 
genera ocupació a més de 
750 persones amb diversos 
graus de discapacitat, esde-
venint una de les empreses 
amb més volum de l’Anoia. 
Amb dos centres productius 

REDACCIÓ / LA VEU 

L a transformació em-
presarial i social –de 
la mà de la digitalitza-

ció dels processos, l’eficiència 
i l’economia circular- seran 
les protagonistes de la tercera 
edició del Fòrum Empresarial 
de l’Anoia, un esdeveniment 
organitzat i impulsat per la 
UEA.
Sota el títol “L’horitzó de la 
transformació empresarial”, la 
UEA posa fil i agulla a la ter-
cera edició d’aquest acte, un 
esdeveniment que va néixer 
amb la voluntat i missió d’ex-
posar les inquietuds, preocu-
pacions, reptes, necessitats i 
idees de futur de l’empresariat 
anoienc; i que constata la seva 
consolidació al territori.
Aquest canvi pivota sobre dos 
eixos principals: l’abandona-
ment d’un model econòmic 
lineal per un model circular, i 
la integració de les noves tec-
nologies de la informació al 
procés de producció, distribu-
ció i consum, el que coneixem 
per Indústria 4.0. Aquests dos 
eixos són els que ens marquen 
i ens marcaran com ha de ser 
l’empresa del futur: sostenible, 
eficient, innovadora, puntera, 
connectada, respectuosa amb 
l’entorn, mediambiental i soci-
alment parlant.
En aquest sentit, la patronal 
anoienca posarà en escena la 
transformació empresarial i 
social perquè segons el presi-
dent de la UEA, Joan Domè-
nech, “és una de les preocu-
pacions manifestades pels 
empresaris de la comarca, 
una inquietud que és latent i 
sobre la qual hi ha molt des-
coneixement” . En aquesta 
línia, Domènech afegeix que 
“hi ha empreses a la comarca 
que estan immerses en el nou 

paradigma, però la majoria de 
les empreses de l’Anoia no ho 
estan”.

Presentació de l’informe 
elaborat per la UEA
El III Fòrum Empresarial de 
l’Anoia tindrà lloc el proper 
dimecres dia 27 de març, a les 
18:30h, al Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada; i es preveu 
l’assistència d’empresaris, ex-
perts en transformació digital, 
innovació i economia circular, 
enginyers, agents econòmics i 
socials de la comarca, i diver-
ses autoritats polítiques.
Com en les edicions anteriors, 
es presentarà l’informe “III 
Empresa i Progrés – L’horitzó 
de la transformació empresa-
rial”, un document elaborat 
per la patronal anoienca, on 
es plasmen les dades més re-
llevants, a través d’una tasca 
d’escolta i aproximació a les 
necessitats de l’empresariat, 
els treballadors, els sectors i el 
territori, i a la vegada, efectu-
ant una anàlisi i un estudi de 
la seva realitat en relació amb 

Catalunya, Espanya i l’entorn 
internacional. Paula Arias, 
gerent de la UEA agraeix la 
implicació de les més de 800 
persones, empreses i agents 
que han participat a través de 
fòrums i jornades tècniques 
de treball.
L’objectiu d’aquest document 
és posar sobre la taula una si-
tuació que tot just comença i 
que determinarà el present i el 
futur de la comarca de l’Anoia. 
És una aproximació del què 
suposa aquest horitzó de la 
transformació empresarial ba-
sat en dos grans eixos: el canvi 
tecnològic i l’economia circu-
lar. A més, també té la voluntat 
de compartir el coneixement, 
les eines i les estratègies, així 
com el context de la comarca i 
les seves empreses per encarar 
de manera conjunta un full de 
ruta que permeti posicionar el 
territori com a comarca resi-
lient en un entorn canviant: 
que les empreses enfoquin la 
seva estratègia empresarial, te-
nint en compte aquest entorn 

que canvia i que té molts as-
pectes positius perquè puguin 
avançar sense quedar fora del 
mercat i ser cada vegada, més 
competitives i sostenibles.

Ponència d’Alfons Cornella, 
expert en innovació
EL fòrum serà presentat pel 
periodista igualadí Joan Ma-
ria Morros, cap d’informatius 
de Rac1, i comptarà amb la 
ponència d’Alfons Cornella, 
expert en innovació, i funda-
dor i president d’infonomia, 
empresa de serveis d’innova-
ció que té una xarxa de 25.000 
professionals a tot el món. 
A continuació, es realitzarà 
un elevator pitch amb casos 
d’èxits empresarials. L’acte 

Alfons Cornella, president d’Infonomia, farà una conferència.

clourà amb una copa de cava 
relacional a peu dret.
L’acte, organitzat per la UEA, 
és obert a tothom però es de-
mana inscripció prèvia a la 
pàgina web www.uea.cat.
L’esdeveniment comptarà amb 
l’assistència de la consellera 
d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, 
Àngels Chacón i del president 
de la Diputació de Barcelona, 
Marc Castells. El III Fòrum 
Empresarial de l’Anoia té el 
suport de la Diputació de Bar-
celona i l’Ajuntament d’Igua-
lada; i la col·laboració del 
Consell Comarcal de l’Anoia, 
la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena, Mútua General de 
Catalunya i Servisimó.

Àuria Grup, s’adhereix 
a PIMEC

a Igualada i a Esparreguera, 
dona suport a treballadors 
en risc d’exclusió social o 
vulnerabilitat i fomenta l’au-
tonomia, la igualtat d’opor-
tunitats i la defensa dels 
drets de les persones a través 
de formació especialitzada, 
itineraris d’incorporació la-
boral, ocupació terapèutica 
i programes de voluntariat.
PIMEC, com a patronal més 
representativa de la micro, 
petita i mitjana empresa i 
els autònoms de Catalunya, 
segueix sumant esforços per 
aconseguir posar en valor la 
inclusió laboral de persones 
amb diversitat funcional i 
els beneficis que se’n deri-
ven per a les empreses. 

Com en les anteriors 
edicions, es presentarà 
un document que recull 
les necessitats actuals 
de l’empresariat i els 

treballadors de l’Anoia, 
i un anàlisi de la situa-

ció respecte al país



A Igualada hi havia 
una plantació de 449 

plantes de marihuana i 
una complexa 

instal·lació. La llum, 
com succeeix sempre en 

aquests casos, estava 
“punxada”

Interior de la casa d’Igualada on es va trobar aquest cultiu de marihuana.

Continuen les detencions per cultius de marihuana 
a l’Anoia, ara a Igualada i a Piera
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E ls Mossos d’Esqua-
dra de la comissaria 
d’Igualada van detenir 

el dia 5 de març quatre homes, 
d’entre 31 i 45 anys, de naci-
onalitat hondurenya, domi-
nicana i espanyola, veïns de 
Manresa i d’Igualada, com a 
presumptes autors d’un delic-
te contra la salut pública i d’un 
delicte de defraudació de fluid 
elèctric.
A finals del mes de gener els 
mossos van tenir coneixement 
que hi podia haver una plan-
tació de marihuana en un do-
micili del carrer de la Verge de 
Fuensanta a Igualada, al barri 
de Fàtima. Després de diverses 
indagacions es van confirmar 
les sospites i es va iniciar una 
investigació per identificar els 
responsables de la plantació.
El 5 de març, mentre els mos-
sos vigilaven la casa, van sor-
tir tres persones de l’interior, 
les quals van interceptat per 
identificar. Paral·lelament, els 
investigadors van contactar 
amb el propietari de l’habitat-
ge amb qui van fer una entra-
da voluntària. A l’interior 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.

Els detinguts van ser posats 
en llibertat amb càrrecs
Arran d’aquests fets, els quatre 

homes van quedar detinguts 
per la seva presumpta relació 
amb un delicte de tràfic de 
drogues. També se’ls va acusar 
d’un delicte de defraudació de 
fluid elèctric, atès que la ins-
tal·lació estava connectada de 
manera fraudulenta a la xarxa 
de subministrament.
Tots els detinguts va quedar en 
llibertat després de declarar a 
comissaria amb l’obligatorietat 
de presentar-se davant del jut-
ge quan aquest el requereixi.

Un detingut a Piera
D’altra banda, els mossos van 
detenir el mateix dia 5 un 
home de 40 anys, de naciona-
litat espanyola i veí de Piera, 
com a presumpte autor d’un 
delicte contra la salut pública 
i un delicte de defraudació de 
fluid elèctric.
En aquesta ocasió, els agents 
van detectar una possible 
plantació de marihuana a l’in-
terior d’una casa a Piera.
La investigació va concloure 
el passat dimarts amb una en-

trada i perquisició a l’interior 
del domicili. Un cop dins, van 
localitzar 492 plantes de ma-
rihuana en diferents estats de 
creixement.

Per aquest motiu es va detenir 
al responsable de la plantació 
com a presumpte autor d’un 
delicte contra la salut pública.
El detingut va quedar en lli-

bertat al mateix dia després 
de declarar a comissaria amb 
l’obligatorietat de presentar-se 
davant del jutge quan aquest el 
requereixi.

En aquest carrer d’Igualada, al barri de Fàtima, 
és on hi havia la plantació, a l’interior d’un habitatge.

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, sessió 
sobre les repercussions 
per les mesures sobre 
l’accés a l’habitatge

Dotze infants dels col.legis d’Igualada s’emporten el premi 
del concurs de dibuix dels Tres Tombs

CURS AUTOR ESCOLA
I3 Max Guifré Gómez Maristes
I4 Francesc Priego Hinojal Escolàpies 
I5 Jana Bayà Morist Monalco
1r E.P. Aina Llorach Barrueto  Mowgli 
2n E.P. Violant Vich Sánchez Ramon Castelltort
3r E.P. Laia Güell Jorba Maristes
4t E.P. Rihab Belaïni Bendahou Gabriel Castellà 
5è E.P. Neó Poch Montclar-Mestral
6è E.P. Eloi Puig Bisbal Escola Pia
Especial “Des de dins”
 Hidaya Mir Benouda - 5è Dolors Martí
Especial “ La tècnica” 
 Júlia Villena Bergada – 5è Maristes
Especial “La diligència” 
 Maria Fernández – I5      Maristes 

REDACCIÓ / LA VEU 

U n cop més, des de 
l’Antic Gremi de 
Traginers s’ha or-

ganitzat el 14è Concurs de 
Dibuix infantil per a les es-
coles, en el qual enguany hi 
han col·laborat 14 centres als 
quals des de l’entitat volem 
donar les gràcies de nou per 
a la seva col·laboració. 
El dia 5 de març de 2019, 
Elisabet Serra, Montserrat 
Argelich, Sandra Paradell i 
Sílvia Tomàs com a membres 
del jurat del 14è concurs de 
dibuix infantil a les escoles 
“Surt a veure els Tres Tombs”, 
van decidir, per unanimitat, 
premiar als nens i nenes de 
les escoles que apareixen en 
el quadre d’aquesta pàgina.
L’entrega de premis es realit-
zarà dissabte 30 de març, a 

REDACCIÓ / LA VEU 

A vui divendres dia 15 
de març, a ¾ de 8 del 
vespre, i a l’església 

del Roser tindrà lloc el segon 
dels Misereres o Divendres de 
Pregària al Sant Crist d’Iguala-
da. En aquesta ocasió, la cele-
bració serà presidida per Mn. 
Xavier Romero, rector de la 
parròquia de Santa Maria de 
Cervera. Uns representants 
de l’església de Sant Antoni de 
Cervera, on s’hi venera una 
imatge del Sant Crist del s. 
XIV, tindran cura de la lectura 
i pregàries. Animarà els cants 
Florenci Oliva, acompanyat a 

les 12 del migdia a la Sala de 
la Biblioteca Central de Cal 
Font. L’exposició dels dibui-
xos participants, més d’un 
centenar, serà del 29 de març 
al 13 d’abril , també, a la Sala 
de la Biblioteca Central. 

De passada, informar-vos 
que en els darrers caps de set-
mana el Gremi de Traginers 
d’Igualada s’ha desplaçat a 
noves poblacions per a par-
ticipar en els Tres Tombs. El 
passat diumenge 17 de febrer 

ho va fer a Terrassa, amb el 
carro de bombones. A con-
tinuació, i després d’una jor-
nada de descans, diumenge 
3 de març es va desplaçar a 
Sant Joan de Vilatorrada on 
hi participà de nou amb el 
carro de bombones i també 
amb tres carruatges parti-
culars. I aquest passat diu-
menge 10 de març, ho ha fet 

a Sant Vicenç de Castellet, 
també amb tres carruatges 
particulars.
Informar a tothom que si es 
disposa de butlletes premia-
des de la loteria de La Gros-
sa de Cap d’any, per tal de 
cobrar-les es pot dirigir a la 
botiga “Flors i plantes Arge-
lich” del mercat de la Masuca 
durant tot el mes de març.

l’orgue per Lluís Victori. 
El proppassat divendres tin-
gué lloc el primer dels Misere-
res. Sota la presidència de Mn. 
Ramon Bosch, rector de la 
parròquia de Santa Maria de 
Piera, comptà amb la presèn-
cia dels membres de l’esmen-
tada parròquia, on s’hi venera 
la imatge del Sant Crist . Sens 
dubte, dues tradicions sem-
blants i centenàries, però que 
no havien coincidit mai en un 
mateix acte, tot i la proximitat 
geogràfica.
Abans de la celebració, hi 
hagué el solemne trasllat 
de la imatge del Sant Crist 
d’Igualada des de la seva 

capella, fins al manifesta-
dor de l’Altar Major, on hi 
romandrà exposat fins als 

Avui, segon divendres de Miserere i pregària
al Sant Crist d’Igualada

actes finals de les festes, que 
enguany s’escauran cap a fi-
nals d’abril. 

El proper dimarts 19 de març 
tindrà lloc una nova sessió in-
formativa organitzada per la 
sectorial de la Unió Empresa-
rial de l’Anoia UEA immobi-
liaris.
La sessió girarà entorn 
les repercussions del RDL 
7/2019 d’1 de març i del 
DL 5/2019 de la Generali-
tat de Catalunya en relació 
a les mesures urgents per 
millorar l’accés a l’habitat-
ge. Anirà a càrrec de l’ad-
vocada Rosalia Marcet, a 
les 9.15 hores, a la seu de la 
UEA.  Confirmació d’assis-
tència a montse@uea.cat 



Dilluns, monòleg de 
Marc Buxaderas al 
Casal del Passeig

Dilluns vinent, a debat la superació de la 
judicialització de la vida en l’àmbit familiar
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Aquest proper dilluns, 18 de 
març, a les 6 de la tarda, al Ca·
sal del Passeig, Marc Buxade·
ras ens presenta el seu monò·
leg “Posa un discapacitat a la 
teva vida”.  Un monòleg amb 
clau d’humor, on explica situ·
acions quotidianes que li pas·
sen com a resultat de la seva 
discapacitat, amb l’objectiu 
que la gent reflexioni rient, ja 
que creu que és la millor ma·
nera de gravar un missatge tan 
important com aquest. Obert 
a tothom. No cal inscripció.

REDACCIÓ / LA VEU 

A mb l’objectiu d’avan·
çar en la superació de 
la cultura del litigi ju·

dicial, tan arrelada a casa nos·
tra, l’Associació de Psicòlogues 
i Psicòlegs de l’Anoia en col·la·
boració amb el Col·legi Oficial 
de la Psicologia de Catalunya 
organitzen el proper dilluns, 
18 de març, la presentació del 
llibre: Justicia sin Jueces, a càr·
rec del magistrat de l’Audiència 
Provincial de Barcelona Pas·
cual Ortuño. Posteriorment 
s’establirà una Taula de Diàleg 
amb destacats membres de la 
societat civil de la comarca. 
L’acte tindrà lloc a les 18 h a la 
Biblioteca Central d’Igualada
Les Alternatives en Resolució 
de Conflictes (ARC) són una 
sèrie de procediments enca·
minats a evitar el litigi judicial, 
donat que aquest és el pitjor 
camí per afrontar el conflicte 
en determinats contextos. Un 
d’aquests contextos és el fami·
liar. En casos de divorci amb 
nens menors, on els progeni·
tors han de mantenir la relació 
en benefici de l’adequat desen·
volupament dels seus fills, o en 
disputes per herències entre 
familiars, o en conflictes dins 
l’ empresa on les parts en con·
flicte pertanyen a la mateixa fa·
mília, el litigi judicial és el mitjà 
més directe cap als problemes 
de salut mental i  la ruïna eco·
nòmica de les persones impli·
cades i de les empreses que tant 
els va costar erigir.    Donat que 
tots els organismes internacio·
nals recomanen acudir als mit·
jans ARC en aquests contextos 
en primer lloc, el fet que enca·
ra avui dia la via judicial sigui 
la primera opció constitueix 
una greu anomalia. La nego·

ciació assistida, la mediació, 
la coordinació de parentalitat 
i l’arbitratge són algunes de les 
opcions de ARC desitjables en 
aquestes situacions.
Per parlar de les formes d’es·
timular les ARC a la nostra 
comarca s’han convidat a una 
sèrie de professionals amb 
atribucions dins l’àmbit de la 
gestió del conflicte. Es vol que  
donin la seva visió per avançar 
en la consecució d’aquest ob·
jectiu. El juny de l’any passat 
es va realitzar un primer acte 
amb aquesta finalitat, i una de 
les conclusions més unànimes 
entre els participants va ser la 
desconeixença mútua entre 
professionals i els recursos dis·
ponibles. En aquesta ocasió, i 
amb l’experiència que  l’acte de 
l’any passat els dona, els orga·
nitzadors seuran a la mateixa 
taula de diàleg, a més del jutge 
Pascual Ortuño: 
L’I·lm. Sr. Carles Brufal Clua. 
Magistrat i jutge degà als jutjats 
de Primera Instància i Instruc·
ció d’Igualada, que parlarà de 
la situació de l’administració de 
justícia a la comarca, i com des 
del seu punt de vista es pot mi·

llorar la mateixa per donar un 
millor servei al ciutadà i aug·
mentar la seva qualitat de vida, 
fent que els termes “sentència” i 
“justícia” siguin sinònims. 
Dr. Josep Checa Metge, psi·
quiatre i psicoterapeuta famili·
ar; Director del Servei de Salut 
Mental i Addiccions del Con·
sorci Sanitari de l’Anoia; Do·
cent supervisor de l’Escola de 
Teràpia Familiar de l’Hospital 
de Sant Pau (URL), parlarà de 
la incidència que tenen els con·
flictes judicialitzats i cronificats 
en  la salut mental de les perso·
nes, tant els nens i adolescents 
que els pateixen indirectament 
com en els seus pares
Dra. Connie Capdevila. Psi·
còloga clínica, mediadora fa·
miliar i coordinadora de co·
parentalitat. Més de 30 anys 
d’experiència en diferents àm·
bits de la Psicologia, primer a 
Nova York i després a Barce·
lona. Membre de la Junta de 
Govern del Col·legi Oficial de 
la Psicologia de l’Anoia. Par·
larà de la nova figura de la 
Coordinació de parentalitat, 
que és una assistent del jut·
ge en els casos de progenitors 

multiproblemàtics amb múl·
tiples denúncies en referència 
als seus fills menors. A països 
com EEUU i Canadà on ja fa 
un temps que funciona aquesta 
figura els resultats estant essent 
positius 
Violant Garcia. Advocada. 
Sotsdelegada de l’Il·lustre Col·
legi de l’Advocacia a Igualada. 
Fa 20 anys que exerceix com 
a advocada en temes de dret 
Laboral, Dret Administratiu i 
Dret Civil, havent estat d’alta 
en el Servei d’Assistència Jurí·
dica del Torn d’Ofici en temes 
civils, de família i matrimonial. 
Ens parlarà de les passes efecti·
ves per a introduir les ARC en 
el món de l’advocacia.
L’Associació de Psicòlogues i 
Psicòlegs de l’Anoia té com a 
un dels seus objectius treballar 
per a afavorir la salut mental de 
la població incidint en proble·
màtiques socials que la perju·
diquen i susceptibles de canvi, 
com en aquest cas és la judicia·
lització de la vida. 
L’acte és gratuït i obert a tot·
hom. Cal inscripció prèvia: 
www.copc.cat/cursos o al 932 
478 650

Dijous 28 de març, 
xerrades sobre el 
càncer de còlon

Durant el mes de març se ce·
lebra el dia mundial contra el 
càncer de còlon, el tumor que 
té més incidència. Hi ha més de 
37.000 casos nous anuals que 
afecten tant homes com dones. 
Més de 15.000 persones moren 
a l’any a causa del càncer de cò·
lon. El 90% dels casos que es 
detecten a temps es poden cu·
rar! Des del Punt Comarcal de 
l’Anoia  de l’AECC·Catalunya 
contra el Càncer volen consci·
enciar a la ciutadania sobre la 
importància de prevenir el càn·
cer de còlon.  
Dijous 28 de març, a les 6 de 
la tarda al Punt Comarcal de 
l’Anoia de l’AECC (Rbla. Nova 
32) es faran xerrades sobre 
Prevenció del càncer de còlon i 
recte, què podem fer? a càrrec de 
la Dra. Griselda González, epi·
demiòloga del Consorci Sanita·
ri de l’Anoia, i Les Ostomies , a 
càrrec de Rosa Paredes, experta 
en estomaterapia i acompanya·
da  del Testimoni  de l’Esther 
López Villar. Confirmar assis·
tència a anoia@aecc.es o al Tel. 
930 107 483.

   

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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L’ens segueix apostant 
per la promoció dels 
hàbits saludables i la 

participació coincidint 
amb la celebració 

del 8è Congrés 
Nacional de la Gent 
Gran de Catalunya

El Consell de la Gent Gran de l’Anoia segueix 
apostat per la promoció dels hàbits saludables
REDACCIÓ / LA VEU 

L a seu del Consell Co-
marcal de l’Anoia va 
acollir el 26 de febrer la 

celebració de l’assemblea del 
Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia, presidida per Xavier 
Boquete, president del Con-
sell Comarcal i del Consell de 
la Gent Gran, acompanyat per 
Ramon Bacardit, conseller de 
l’àrea de benestar social i aten-
ció a la ciutadania, així com 
també per més de vint perso-
nes que representaven a vuit 
entitats i set administracions 
locals de l’Anoia. Boquete va 
destacar la importància del 
Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia per poder tirar enda-
vant accions com el desen-
volupament de la campanya 
de prevenció de situacions de 
maltractaments “Tracta’m 
bé”, va animar a les perso-
nes grans a participar a la 
vida política en un període 
en què se celebraran quatre 
eleccions tot inscrivint-se en 
llistes electorals.
El vicepresident segon del 
Consell Enric Senserrich va 
explicar totes les accions du-
tes a terme per aquest òrgan 
durant el 2018, destacant que 
el Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia “és pioner en mol-
tes accions”. Entre d’altres, va 
esmentar la promoció de les 
accions “Aules amb Tracte”, 
que duen a terme les pròpies 
persones grans en els territo-
ris en què se’ls demana, com 
ha estat el cas d’Igualada, 
Òdena i Piera. Una altra acció 
destacada va ser l’elaboració 
i presentació de l’“Informe 
de seguiment del 7è Congrés 
Nacional de la Gent Gran de 
l’Anoia” en què les persones 
grans van poder concloure, a 
través de dades facilitades pels 
ajuntaments de la comarca de 
l’Anoia, del Garraf i de l’Alt Pe-
nedès la situació actual en ma-
tèria de vellesa i en van poder 
redactar propostes perquè els 
propis municipis les puguin 
desenvolupar.
Tot seguit, la secretària Car-
la Casas va exposar les línies 
d’acció pel 2019. L’assemblea 
del Consell va acordar conti-
nuar aquest any comptant amb 
un espai en el qual es trobin 
polítics i persones del Con-
sell, i l’organització a través 
de comissions: les de comu-
nicats, de la campanya “Trac-
ta’m bé”, de l’acció Aules amb 
Tracte, la innovadora aposta 

ENRIC SENSERRICH / CASAL GG

P er seguir la tradició và-
rem fer un concurs de 
disfresses durant el Ball 

de tarda, en el Casal del Pas-
seig i aquest any ha estat més 
animat. Cada vegada costa més 
de participar, per sort la Rua 
del Carnaval d’Igualada va ser 
molt participativa i potser va 
ajudar a que en el Casal també.
Per votació popular es van 
triar un Primer i un Segon 
premi, amb dotació econòmi-
ca, també diploma per cada 
un i copa de cava per a tots els 
participants.  Amb la Sala del 

per una xerrada-taller titulat 
“Tracta’t bé”, de seguiment de 
les polítiques d’envelliment 
als ajuntament de la comarca, 
d’organització del dia mundial 
de la presa de consciència so-
bre l’abús a les persones grans, 
així com també d’organitza-
ció del dia internacional de la 
gent gran, i la comissió que vol 
treballar amb les entitats ban-
càries.
El Consell seguirà aquest any 
promocionant hàbits saluda-
bles a través de xerrades infor-
matives, organitzant intercan-
vis amb altres consells de la 
gent gran i realitzant un vídeo 
promocional d’aquest òrgan. 
Pel que fa a la participació, el 
Consell de la Gent Gran pre-
tén que hi hagi més entitats i 
persones grans representades 
així com també vol mantenir 
la participació a les comissi-
ons a les quals és present, com 
són la del Consell de la Gent 
Gran de Catalunya, la d’En-
velliment actiu i saludable de 
la Catalunya Central, i la de 
Treball Preventiu Intergenera-
cional.
A l’Assemblea General tam-
bé es va donar a conèixer 
que aquest any se celebrarà 
el 8è Congrés Nacional de la 
Gent Gran de Catalunya, el 25 
d’octubre al Món Sant Benet. 
Enric Esquer, representant 
del Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia a la Generalitat de 
Catalunya, va explicar que, a 
fi de recollir les opinions de 
totes les persones grans inte-
ressades en participar, es re-
alitzaran sessions de treball 
descentralitzades i es facilita-
ran enquestes perquè tothom 
tingui la possibilitat d’aportar 
informació. Segons Esquer, un 
dels objectius a assolir durant 
el 2019 serà dinamitzar el ter-
ritori de l’Anoia per participar 
en aquest Congrés.
A continuació, el vicepresident 
segon Enric Senserrich, va lle-
gir un manifest els membres 
del Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia van acordar a l’última 

junta permanent que es donés 
a conèixer a l’Assemblea Ge-
neral: “En la reunió periòdica 
de la Comissió Permanent del 
Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia vàrem acordar denun-
ciar la manca de democràcia a 
Catalunya i a Espanya, pel fet 
de tenir presos polítics, pel fet 
que amb el 155 anul·lessin el 
nostre Govern de la Generali-
tat. També volem recordar que 
va afectar el funcionament del 
Casal del Passeig d’Igualada, 
entre altres accions. I amb tot 
això s’ha intentat eliminar la 
nostra llibertat com a poble, 
sense poder oblidar el mal 
tracte que vam rebre per voler 
votar l’1-O, just el dia que se 
celebrava el Dia Internacional 
de la gent gran. Malgrat que el 
teníem, fins ara no hem mani-
festat com a col·lectiu el nostre 
rebuig envers l’Estat espanyol, 
que amb una Constitució ca-
duca i interpretada segons 

conveniència seva, sembla 
voler anul·lar molts dels drets 
universals. Per tot plegat re-
cordem aquells anys de la 
nostra infantesa o joventut, en 
què la dictadura, sota qualse-
vol denúncia o sospita de ser 
divergent amb el seu estatus, 
anava per les cases detenint 
ciutadans innocents i encar-
cerant-los, maltractant-los, 
o fent-los desaparèixer. Això 
ho tenim a la ment i ho hem 
patit a moltes famílies. I no 
només durant la guerra civil, 
no, sinó durant moltíssims 
més anys. Denunciem enèrgi-
cament aquesta falta de bona 
justícia, la falta de democràcia 
real i demanem que no hi hagi 
cap més maltractament als 
ciutadans de qualsevol edat. 
Prou!!”
Per acabar l’Assemblea gene-
ral es va convocar la següent 
junta permanent del Consell 

de la Gent Gran de l’Anoia 
que se celebrarà el matí del 
14 de març. Al llarg d’aquest 
any també es faran sessions 
d’aquesta junta a Vallbona 
d’Anoia, Capellades i a la Lla-
cuna.
El Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia està format per un con-
junt de persones grans amb la 
voluntat de promoure un en-
velliment actiu i responsable. 
L’objectiu del Consell, que es 
va presentar l’octubre de 2009, 
és treballar pel benestar de 
les persones grans recollint 
el saber i l’experiència que les 
persones adquireixen al llarg 
de la vida. Els objectius del 
Consell de la Gent Gran són 
promoure’l com a òrgan de 
participació, facilitar l’associa-
cionisme, vetllar per la millora 
de la informació adreçada a la 
gent gran, formar i promoure 
hàbits saludables.

Carnaval al Casal de la Gent Gran

Casal completament plena, es 
va poder ballar amb la bona 
música del Fernando Màxim, 
a part de la desfilada de tots 

les persones que anaven amb 
disfressa, tot plegat una tarda 
per gaudir de la convivència i 
la música.



El bon temps ajuda al bon nivell de 
vendes en la Botiga al Carrer
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REDACCIÓ / LA VEU 

E l Consell Comarcal de 
l’Anoia ha organitzat 
les jornades de for-

mació “10 claus per innovar 
i créixer a través del teu pro-
ducte”, a càrrec de l’experta 
Patricia Aznar, d’Aznar Ad-
vocats & Consultors. Les dues 
sessions, emmarcades en el 
projecte Anoia del Camp a la 
Taula, tindran lloc el 19 i 26 
de març de 9 a 13 h a l’edifici 
del Campus Motor de Caste-
llolí.
A través de dues sessions de 
quatre hores cadascuna, es 
faran deu reflexions clau amb 
l’objectiu que cada empresa 
pugui identificar quina pot 
ser la seva via de creixement: 
què estan fent bé i cal poten-
ciar, quins aspectes es poden 
millorar i quin pot ser el pla 

IG. COMERÇ / LA VEU 

B on temps, molta aflu-
ència de públic  i bon 
nivell de vendes van 

marcar aquesta 45ª edició. 
No hi havia passat ni tan sols 
una hora des del comença-
ment, i el Passeig ja estava ple 
de gom a gom. De fet, molt 
abans de les 10.00 h. ja hi ha-
via molta gent fent cua davant 
de les parades. L’animació in-
fantil amb dos inflables també 
va ser tot un èxit.
Un cop més es va demostrar 
que la Botiga al Carrer és un 
veritable motor econòmic de 
la ciutat. Desenes de botigues 
van fer el seu agost  i milers de 
persones van trobar els pro-
ductes de molt alta qualitat 
amb uns preus molt competi-
tius. A part de més de seixanta 
comerços que es van ubicar 
al Passeig Verdaguer, hi havia 

El Consell organitza
un curs sobre innovació 
en el producte

una trentena que, per la seva 
logística, no es podien despla-
çar, i es van instal·lar davant 
del seu establiment comercial. 
Hi van tenir també una bona 
afluència de clients, i també es 

van fer unes bones vendes.
El factor temps també va jugar 
a favor de l’organització, un 
dia espectacular que va con-
tribuir a vendre i gaudir de 
l’activitat.

La Jove Cambra d’Igualada, 
escola d’apoderament juvenil

IG. COMERÇ / LA VEU 

E l passat dissabte 9 de 
març, la Jove Cambra 
Internacional d’Igua-

lada va dur a terme el curs 
«Què és i com funciona la 
JCI» a càrrec de Magí Senser-
rich, formador de la JCI amb 
una gran trajectòria a l’entitat.
La JCI és una organització 
que té com a objectiu de-
senvolupar les habilitats de 

lideratge, conèixer persones 
inspiradores i crear impactes 
positius al territori a través 
de l’apoderament juvenil. 
Per això, en aquesta forma-
ció es va aprofundir en les 
competències i habilitats que 
s’adquireixen a l’hora de par-
ticipar en una entitat de jo-
ves com la JCI, útils al llarg 
de la vida professional i so-
cial, i en els objectius i en el 
funcionament i estructura de 

l’entitat tant des d’un enfoca-
ment local com nacional i in-
ternacional per tal de donar 
a conèixer-la d’una manera 
més acurada en tots els seus 
aspectes i explorar les opor-
tunitats que ofereix. 
Van assistir-hi júniors 
d’Igualada i d’altres ciutats, 
així com joves interessats en 
l’entitat. Es va cloure la for-
mació amb un dinar entre els 
assistents.

d’acció per implementar-ho. 
Per a cadascuna de les deu 
reflexions es realitza una in-
troducció teòrica acompa-
nyada d’exemples pràctics. 
Tot seguit, es convidarà cada 
empresa a  aplicar la reflexió 
al seu cas concret, i després 
s’exposaran els casos i es com-
partiran les experiències amb 
la resta de participants.
Entre els continguts de la for-
mació hi haurà la posada en 
valor una proposta; opcions 
de creixement; estructuració 
d’una oferta o producte; defi-
nició de la política de preus; 
control dels resultats; o co-
municació amb els clients.
L’Anoia del Camp a la Tau-
la és un projecte de suport 
al teixit empresarial de pro-
ductes alimentaris locals i de 
qualitat impulsat pel Consell 
Comarcal de l’Anoia.

REDACCIÓ / LA VEU 

D imecres 6 de març 
Servisimó va acollir 
els alumnes de Grau 

Mig de Tècniques Comercials 
de l’Institut Milà i Fontanals. 
Aquesta jornada forma part 
del projecte educatiu de la 
Unió Empresarial de l’Anoia 
que té l’objectiu d’apropar als 
joves les professions i realitat 
empresarial de l’Anoia. Fran-
cesc Pua, gerent de Servisimó, 

Servisimó acull alumnes 
del Milà i Fontanals

els va explicar tant la situació 
que està vivint actualment el 
sector de l’automoció com la 
importància que té una bona 
formació. Els alumnes tam-
bé van comprovar la revolu-
ció digital al sector comercial 
mitjançant la realitat virtual 
que ja està implementada a 
Servisimó i que ofereix una 
nova experiència al client 
molt més interactiva i atrac-
tiva que els processos de 
venda tradicionals. 

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

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix



P #latevaveu

Marina @marinamis92

Laura Pinyol Puig @laurapinyol

Ramon Vicens @ramonvicens1

Eudald Font i Rica @fonteudald

Carles #27Lliures @Carlesd

Jaume Singla Sangra @jaumesingla

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67

Ateneu Igualadí @AteneuIgualadi

Col·legi Monalco @colmonalco

TICAnoia @TICAnoia

Us he parlat mai de com m’arriba a agradar la 
Gloria Fuertes? És que m’agrada molt, la Gloria 
Fuertes

Avui he assistit a una sessió del Judici al Su-
prem. Revolta veure com s’estira una acusació 
per uns delictes que no han existit.

Molt a aprendre dels nois i noies i dels seus mestres 
de @Apinas_Auria Molt i molt!

Poble Lliure s’acaba presentant només per esgue-
rrar totes aquestes enquestes del tuiter que feu.

És en dies com avui que me’n adono més de com 
de vital és la sanitat pública, i imprescindible la fei-
na de les seves treballadores. 
Malgrat la precarització i les retallades! 
Visca la sanitat pública i universal i la gent que 
la defensa!

Hi ha precedents de recollida de credencials 
parlamentaries a travès de procurador #JoSo-
cElFamósToni

En aquests moments tenim al President Quim 
Torra i a Artur Mas amb nosaltres. Signant al 
nostre llibre. #Catalunya #ElteuAteneu @presi-
dentMas @QuimTorraiPla

Un gran dia a l’hort de la nostra escola.
Vam collir els enciams que hem cuidat durant 
aquests mesos, els vam observar, mesurar i olo-
rar. I a la tarda, ens vam llepar els dits amb una 
bona amanida! Els plats van quedar ben escurats 
#escolaverda #programaSI #menjarsaludable

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#68 Maribel Grau Sevilla

 Bona pinta de programa sobre les noves tec-
nologies que ja esdevenen quotidianes. Nits de 
Diumenge a @tv3cat. Seguirem @nopotserTV3 
amb @jordibaste

FOTO: Cesc Sales
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@marccastells anuncia que el curs vinent es po-
drà estudiar Administració i Direcció d’Empreses 
(ADE) en anglès a #Igualada. Més estudis univer-
sitaris a la ciutat. Gran notícia! #udl @VeuAnoia

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 El president Quim Torra 
visita l’Escola i el Taller Àuria

RAC 1 escull Igualada per 
fer-hi la seva cursa anual

Incendi d’unes bales de 
paper en una nau de 
Vilanova del Camí

Instants de La Veu            @veuanoia

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

#Igualada #Anoia #altsasukoakaske

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

Nascuda a Igualada. Al 2006 vaig decidir que volia ser emprenedora i vaig adquirir 
la franquícia de Calzedonia fins al dia d’avui. Em considero lluitadora i persistent 
pels meus objectius tant professionals com personals. 
 
M’agrada molt el tracte directe amb la gent, l’esport, viatjar i gaudir tant de la meva 
família com dels meus amics. 

xarxes Espai patrocinat per

Que fóssim la comarca amb 
menys índex d’atur i que tin-
guéssim un comerç més com-
petitiu i la gent no hagués de 
marxar a comprar a fora.
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comarca

COPONS / LA VEU 

Prop d’un centenar d’as-
sistents es van des-
plaçar el passat cap 

de setmana a Copons per a 
formar part de l’acte final de 
celebració dels 10 anys de 
l’Associació. D’estil similar a 
les dues anteriors (la primera, 
a Pira l’any 2014; i la segona, 
a Aguilar de Segarra el 2016), 
aquesta tercera convenció 
es va basar en presentacions 
d’iniciatives i temes vinculats 
a la tasca de l’Associació en 
els darrers mesos.
Després de la inauguració 
de la jornada per part de la 
presidenta de l’AMC, M.Car-
me Freixa, i d’en Cesc Salamé, 
alcalde de Copons, es va pro-
jectar en primícia el docu-
mental realitzat per La Conca 
5.1 “Fins i tot els arbres escol-
taven” sobre el present i el fu-
tur de les zones rurals, en què 
es recullen diferents testimo-
nis sobre la vida als micropo-

bles, sobre projectes innova-
dors que s’hi desenvolupen 
i sobre les oportunitats reals 
de repoblar i fer viu el terri-
tori. És destacable l’equilibri 
geogràfic dels municipis que 
hi apareixen i la paritat en la 
tria dels testimonis, aspectes 
que defineixen la qualitat de 
l’equip de treball de La Conca 
5.1.
De la mà d’en Cesc Poch, Di-
rector General de Joventut, 
i d’en Sebastià Mata, alcalde 
de Maldà, es presentava el 
Carnet Jove dels Micropobles 
amb l’objectiu de potenciar el 
vessant territorial del carnet i 
el seu ús en el comerç de pro-
ximitat entre els més joves de 
les zones rurals.

L’Estatut del Micropoble
A continuació, i com a colofó 
de l’acte, es feia públic l’avant-
projecte de llei de l’Estatut 
del Micropoble, redactat per 
Cristian Cimadevilla Magri, 

qui n’explicava els trets més 
destacats; entre d’altres, la 
definició normativa dels mi-
cropobles, la creació d’una 
Secretaria de micropobles 
com a òrgan específic de la 
Generalitat, i exposava as-
pectes concrets pel que fa a 
l’economia i el finançament 
(planificació i estratègies a 
llarg termini, desplegament 
de serveis com la fibra òptica 
i suport real de les adminis-
tracions en la contractació de 
subministraments), de la fis-
calitat, de l’urbanisme i l’orde-
nació del territori (en matèria 
d’infraestructures, d’habitat-
ge, identitat i paisatge, etc.). 

Finalment, l’avantprojecte de 
llei de l’Estatut del Micropo-
ble també defineix quina ha 
de ser la representació insti-
tucional dels micropobles en 
òrgans diversos: inclusiva en 
el Consell de Govern Local, 
en el Consell de Treball Eco-
nòmic i Social, en els consells 
socials de les universitats, en 
els consells de joventut dels 
micropobles, etc. 
Aquesta proposta, perseguida 
des dels inicis de l’Associació, 
s’ha fet realitat i ara l’esbor-
rany serà revisat per tots els 
municipis associats, que en 
podran fer les esmenes per-
tinents fins a mitjans de maig, 
per tal de poder-lo presentar 
a instàncies de la Generalitat 
i dur-ne la seva aprovació al 
Parlament de Catalunya.
Per finalitzar la ronda d’in-
tervencions, el representant 
d’Unió de Pagesos en l’àmbit 
de treball de les immatricula-
cions realitzades per l’Església 

Es presenta l’avantprojecte de llei de l’Estatut 
del Micropoble a la 3a Convenció “Pobles vius, 
territoris vius” feta a Copons
la jornada simbolitza la fi de la celebració dels 10 primers anys de vida de l’Associació, creada el 2008 per una desena d’alcaldes 
i alcaldesses d’arreu del territori.

Catòlica, Joan Cabanabona, 
posava sobre la taula aquesta 
qüestió, amb alguns exemples 
i casos molt comuns a tots 
els municipis. Precisament, 
el mes de febrer l’Associació 
i Unió de Pagesos van signar 
un conveni de col·laboració 
per a donar a conèixer la si-
tuació arreu del territori i de-
nunciar l’apropiació de béns 
comuns per part de l’Església 
Catòlica. Per últim, l’equip 
del projecte Hamlets de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb el qual l’As-
sociació col·labora des de fa 
dos anys, ha exposat els aven-
ços de l’aplicatiu Gisash, que 
permet recollir i mapificar els 
serveis dels micropobles per a 
persones nouvingudes. D’ac-
cés lliure, el Gisash (Sistema 
d’Informació Geogràfica per 
uns micropobles sostenibles i 
actius) permet ajudar els mu-
nicipis a l’hora d’orientar po-
tencials migrants interessats a 
establir-s’hi.
Finalment, la cloenda de la 
3a Convenció “Pobles vius, 
territoris vius” va anar a càr-
rec de Rosa Vestit, Directora 
General d’Administracions 
Locals de la Generalitat de 
Catalunya, qui marxava, se-
gons paraules textuals “amb 
deures”, referint-se a fer arri-
bar l’avantprojecte de llei de 
l’Estatut del Micropoble al 
President Quim Torra i a la 
Consellera Elsa Artadi.
En acabar, més d’una seixan-
tena d’assistents van gaudir 
d’un dinar a l’aire lliure al 
mateix municipi, on van po-
der intercanviar impressions 
sobre la jornada.

 L’avantprojecte de llei 
també defineix quina ha 
de ser la representació 

institucional dels 
micropobles en 
òrgans diversos
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Fins a 20 comparses van 
omplir de color i de gres-
ca els carrers de Vilano-

va del Camí, el passat dissabte. 
La cita amb la Rua de Carnaval 
de Vilanova del Camí ja és re-
ferent a la comarca de l’Anoia i 
va tornar a convocar no només 
el veïnat i les entitats locals, 
sinó també algunes comparses 
de municipis veïns, en una nit 
de festa que va acabar amb un 
gran ball a Can Papasseit.
La creativitat i l’atractiu de les 
disfresses, les coreografies, 
l’organització, la gresca… tot 
sumava a l’hora de fer la se-
lecció per part del Jurat que va 
ser molt complicada, tal i com 
afirma la regidora de Cultura, 
Imma González, perquè hi ha-
via nivell. 
La comparsa d’amics “El reino 
de los 7 mares” formada per un 
grup de persones de Vilanova 
del Camí, va ser la guanyado-
ra del primer premi, amb una 
disfressa amb motius marins i 
una treballada coreografia. 
El segon lloc de la Rua de Vi-
lanova del Camí va ser per a 
l’AMPA de l’Escola Joan Mara-
gall, que amb el lema “Que la 
força ens acomparsi” lluïa una 
espectacular carrossa i vestua-
ri inspirat en la saga Star Wars.
I entre els quatre tercers pre-
mis, González ha destacat a 
l’Associació Cultural Camp del 
Rei amb la comparsa “Fins al 
Congo” que va tornar a desta-
car per la seva creativitat, tant 
en la carrossa com en l’origi-
nalitat del vestuari, aquesta ve-
gada amb motius ètnics. Hi va 
haver, però, quatre tercers pre-
mis, ja que a banda del Camp 
del Rei també es va premiar les 
comparses “Real Company”, 
“Divinos de la muerte” i “Vila-
frica” -comparsa del Club Fut-
bol Vilanova.
El premi especial Cultura, no-
vetat aquest any per premiar 
una altra comparsa, va ser per 
als “Pica Fabra” -de l’escola 
Pompeu Fabra- i el premi a 

la millor comparsa petita per 
als “Venecia Squad”. El premi 
Acústic Anoia a la disfressa 
individual adults va ser per a 
“Madame Aqua”.

El Carnaval Infantil aplega 
més de 300 persones i encara 
la 35a edició amb ganes d’in-
novar 
Més de 300 persones van par-
ticipar aquest dissabte 10 de 
març, al Carnaval Infantil or-
ganitzat per l’Associació Cul-
tural del Camp del Rei.
Es celebrava la 34 edició 
d’aquesta festa esbojarrada i 
Manolo Cano, president de 
l’Associació es mostra satisfet 
de la participació ciutadana i 
també per la creativitat i ori-
ginalitat de les disfresses, en 
una festa que atrau a petits i 
grans. Al concurs de disfresses 
d’enguany hi han participat 13 
comparses petites, 2 grans i di-
ferents disfresses individuals.

Vint comparses omplen de disbauxa 
i creativitat la Rua de Carnaval de 
Vilanova del Camí 

Pel que fa als premis, el presi-
dent de l’entitat explica que es 
van repartir 3 premis a les dis-
fresses individuals que van ser 
per “Acordeonadas”, ” Munta-
nya de Fiti” i “Zoe’s ciber ro-
bot”.
Pel que fa als premis de les 
petites comparses, les guanya-
dores van ser “Al abordaje”, 
“Hamburgueses amb ritme” i 
“Los locos de los gatos”.
Pel que fa a les grans com-
parses, l’Escola Joan Maragall 
amb “Que la força t’acomparsi” 
es van endur el premi al millor 
vestuari mentre que les llars 
d’infants la Baldufa i el Mo-
linet amb la comparsa “Petits 
grans i mims” va tenir premi 
per ser els més marxosos. 
El premi a la comparsa verda 
va ser per els “Super herois del 
reciclatge” i el premi a la mi-
llor comparsa familiar se’l va 
endur “Madagascar” .

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

El passat dijous 7 de 
març va tenir lloc la 
presentació oficial del 

partit “Junts per Vilanova del 
Camí” – Junts x Cat, que con-
correrà a les pròximes elec-
cions municipals a Vilanova 
del Camí liderat per l’actual 
regidor a l’ajuntament Jordi 
Barón. 
Barón va anunciar una can-
didatura compromesa amb 
Vilanova i els vilanovins 
amb la voluntat de construir 
un projecte polític ambiciós, 
ample i transversal on valors 
com el respecte, responsabi-
litat, compromís i humilitat 
en siguin els garants. Perquè 
Vilanova necessita sortir del 
caòtic “Show” i situació de 
paràlisi política total en que 
ha viscut instal·lada aquests 2 
últims anys. 
Davant d’una setantena d’as-
sistents Barón va presentar 
una campanya sota l’Eslògan 
#Som Present #Creem Futur 
apel·lant a la tasca feta fins 
ara i al projecte polític que 
hem de fer junts cara el futur 
per assolir els reptes estruc-
turals que te el nostre muni-
cipi. 
A banda també es va po-
sar l’accent en el caràcter de 
proximitat amb les persones 
que tindrà la pre campanya 
i campanya electoral, cer-
cant la interactuació i com-

plicitat de la ciutadania tant 
presencialment a través de 
3 espais oberts de diàleg i 
propostes que inclouran tots 
els grans àmbits municipals,  
on tothom que vulgui po-
drà fer la seva aportació; i a 
través d’una estratègia digi-
tal on via eines com: pàgina 
web,  “Facebook”, “Twetter” 
o  “Whatsapp” es podran fer 
també aportacions amb les 
quals s’acabarà perfilant el 
programa electoral que serà 
el reflex del que volem que 
sigui Vilanova del Camí cara 
el futur. 
També es va comptar amb la 
col·laboració entusiasta de 
l’Alcalde d’Igualada Sr. Marc 
Castells que va presentar el 
candidat Jordi Barón com 
una persona compromesa, 
fidel i tenaç en la defensa 
del municipi i dels interes-
sos dels vilanovins, i com 
a única opció possible per 
sortir de l’actual situació de 
paràlisi política que viu Vi-
lanova del Camí en aquest 
moment. Castells també va 
deixar palesa la col·laboració 
total i permanent que hi ha 
amb l’equip de Barón per a 
fer front als grans reptes que 
te Vilanova, així com s’ha fet 
fins ara amb temes impor-
tants com l’enllaç ronda sud 
que finalment després d’anys 
de treball i lluita incansable, 
veu la llum amb la seva exe-
cució.  

Junts per Vilanova 
presenta com a candidat 
a l’alcaldia Jordi Barón

Preparació Cambridge 
FIRST CERTIFICATE 

amb examen final de juliol
C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

La poblatana Mònica 
Parejo, fundadora de 
l’ONG Sostres Barcelo-

na, va ser la protagonista de la 
xerrada que es va organitzar, el 
divendres 8 de març a la tar-
da-vespre a l’Ateneu Gumer-
sind Bisbal, amb motiu del Dia 
Internacional de les Dones. 
La jove va presentar l’entitat i 
va reflexionar sobre la realitat 
de la dona en països del tercer 
món. La xerrada va precedir 
el sopar de dones poblatanes, 
que va aplegar més d’una vui-
tantena de comensals.
Mònica Parejo va ser una de les 
fundadores, el 2010, de l’ONG 
Sostres Barcelona, dedicada a 
la defensa dels drets bàsics de 
la infància i amb la qual ha col-
laborat en diferents accions 
en diversos països, com Ne-
pal, Kenya o la Índia. Durant 
la xerrada, Parejo va explicar 
com havia nascut l’entitat so-
lidària, arran d’un viatge per 
les vacances d’estiu al Nepal. 
També va detallar algunes de 
les actuacions en què han es-
tat treballant des de l’entitat, 
com la construcció d’una casa 
d’acollida per a nenes i nens 
al Nepal; la construcció d’una 
escola de primària a Kenya o 
l’aportació de recursos per ti-
rar endavant una escola de la 
Índia.
Precisament, en aquest país, 
tal i com va explicar, se centra 
actualment la principal acció 
de l’ONG que es tracta de fer 
realitat la posada en marxa 
d’una casa d’acollida on les 
dones trobin un lloc on re-
fugiar-se i refer la seva vida. 
Aquest projecte va servir per 
introduir el tema de la dona en 
la conversa. Mònica Parejo va 
recordar el seu viatge a la Índia 
en què va conviure amb dones 
d’aquest país, que va definir 
com a “lluitadores, que volen 
ser partícips d’una societat que 
va canviant de mica en mica”. 
La conferenciant també es va 

referir al pes que tenen les tra-
dicions i la religió en aquests 
països i que són molt difícils 
de combatre. 
Quant a la dona al primer 
món, Mònica Parejo va afir-
mar que “actualment hi ha 
canvis ens els rols tradicionals. 
Tot i així, el fet de ser dona i ser 
mare continua dificultant l’ac-
cés a un lloc de treball”. Res-
pecte la necessitat de jornades 
reivindicatives com la del 8 de 
març, la jove poblatana va ci-
tar les paraules d’una activista 
nigeriana Chimamanda Ngozi 
que diu que “tots hauríem de 
ser feministes, ja que no és una 
lluita com a dones sinó com a 
societat”.
Després de la xerrada es va 
fer el sopar, que va servir el 
bar-restaurant el Cau de l’Ais 
i en què hi van participar més 
d’una vuitantena de dones. La 
festa es va acabar amb un ball 
amb el grup Paris La Nuit. 
Aquestes dues propostes es 
van organitzar des de la regi-
doria de Benestar Social de 
l’Ajuntament.
Abans de la conferència i del 
sopar, a la plaça de l’Ajunta-
ment, es va llegir el manifest 
amb motiu del Dia Interna-
cional de les Dones i es van 
encendre unes espelmes per 
formar el símbol de la dona. 
La lectura va anar a càrrec de 
poblatanes de diferents edats: 
Estel Rodríguez, Eva Torres, 
Núria Ruiz, Pepi Torres i Am-
paro Soteras. Aquesta activitat 

Mònica Parejo, fundadora de l’ONG 
Sostres Barcelona, parla de la realitat 
de la dona al tercer món

la van organitzar les regidores 
de Joventut i Benestar Social. 

Àmplia oferta de propostes
Durant tota la setmana, des de 
la regidoria de Joventut, a tra-
vés del Cau Jove, es van portar 
a terme una sèrie de propostes 
per commemorar la jornada 
del 8 de març. El dilluns 4 es 
va fer un taller d’elaboració 
de pancartes amb lemes rei-
vindicatius; el dimarts 5, un 
d’elaboració de llaços liles i 
el dimecres 6 i el dijous 7, un 
d’estampació de bosses, que va 
ser tot un èxit. 
A més d’aquestes activitats, el 
dimecres 6 la Biblioteca Muni-
cipal mossèn Cinto Verdaguer 
va acollir una sessió de contes 
amb el títol “Quan les nenes 
volen alt i altres contes!”, a càr-
rec d’Anna García. L’activitat es 
va organitzar, conjuntament, 
entre l’Ajuntament i la Manco-
munitat de la Conca d’Òdena. 
El dissabte 9 de març al Cau 
Jove es va projectar la pel·lí-
cula Criadas y señoras de Tate 
Taylor. I els actes amb motiu 
del Dia Internacional de les 
Dones es tancaran demà di-
mecres 13 de març amb una 
xerrada amb el títol “Sexuali-
tat i afectivitat”, que tindrà lloc 
a 2/4 de 6 de la tarda al Cau 
Jove. Després de la xerrada, 
hi haurà un berenar. Aquesta 
proposta s’organitza, conjun-
tament, entre l’Ajuntament i 
la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Una col·lecció d’ins-
tantànies de l’Arxiu 
Fotogràfic Municipal 

(AFM) serà la protagonista de 
la mostra que es podrà veure 
aquest mes de març a la Sala 
d’Exposicions de la Pobla de 
Claramunt. La presentació tin-
drà lloc el diumenge 17 de març 
a la 1 del migdia.
La mostra s’organitza des de la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament i es fa cada any entre els 
mesos de març i abril, normal-
ment pels voltants de Setmana 
Santa. L’exposició recollirà unes 
300 instantànies, que perme-

tran al visitant fer un passeig fo-
togràfic per la vida i els racons 
de la Pobla de Claramunt. 
Aquesta col·lecció és possible 
tirar-la endavant gràcies a la 
feina que porta a terme, des 
de fa anys, el poblatà Andreu 
Miquel qui, de manera desin-
teressada, té cura d’aquest fons 
d’imatges. La mostra es podrà 
visitar fins al dissabte 30 de 
març, de dimarts a dissabte, de 
2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 
del vespre.
L’Arxiu Fotogràfic Municipal 
està ubicat a la masia de can 
Galan. L’horari d’obertura és els 
dimecres, de les 6 de la tarda a 
les 8 del vespre. 

Mostra d’imatges de l’Arxiu 
Fotogràfic Municipal

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’alumnat de segon de 
l’escola Maria Borés de 
la Pobla de Claramunt 

va visitar, el divendres 8 de 
març, la Biblioteca Muni-
cipal mossèn Cinto Verda-
guer. Amb aquest grup han 
començat les visites esco-
lars que, cada any, es fan en 
aquest equipament cultural.
L’objectiu d’aquesta activitat 
és familiaritzar els nens i ne-
nes amb els espais i els recur-
sos de la biblioteca adreçats a 
la seva edat. La bibliotecària 

explica els diferents materi-
als que es poden trobar i els 
informa de les normes d’ús 
del servei i de com compor-
tar-se.
Aquestes visites també ser-
veixen perquè la quitxalla 
sigui autosuficient en l’ús de 
la biblioteca. Per això, durant 
aquestes sessions es combi-
na l’activitat de formació 
amb un temps lúdic per 
mirar contes a l’àrea infan-
til. Les properes visites són 
previstes entre final de març 
i principi d’abril. 

Els alumnes de segon 
de l’escola Maria Borés 
visiten la Biblioteca

INSCRIPCIONS
ONLINE A
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L’ESPELT / LA VEU 

Lluna Plena són dos 
amics apassionats per 
la música: el Pol Sánc-

hez -guitarra i veu- i el Toni 
Palmés -piano i veu- i dissab-
te passat van omplir el Cen-
tre de l’Espelt en un concert 
ple d’il.lusió, ganes i bona 
música que va aplegar amics 
i familiars. Lluna Plena va 
interpretar peces de compo-
sició pròpia, com Luna Nue-
va (ja disponible a Spotify),  
Ganas i Voces Encarceladas 
i versions de temes com Bo-
hemian Rhapsody de Queen, 
Sweet Child O’Mine de Guns 
n’Roses o Que nos sigan las 
luces d’Alfred Garcia durant 
les dues hores que va durar 

el concert. Lluna Plena va 
comptar amb la col·laboració 
de joves músics igualadins en 
algunes de les peces: Albert 
Panisello, segona guitarra, 

Exitós concert de Lluna Plena 
al Centre de l’Espelt

Bernat Marimon, baix i Pau 
Oliva, trompeta. 
Lluna Plena tornarà a actuar 
el proper 5 d’abril a l’Escorxa-
dor, dins la Mostra Jove.

Setmana del comerç a 
Montbui
MONTBUI / LA VEU 

Aquest any, per la Set-
mana del Comerç, 
del 25 al 31 de març, 

l’Unió d’Establiments de 
Montbui ha volgut pensar 
amb els seus socis i amb tots 
els comerciants de la Conca. 
És per això, que proposa unes 
xerrades en clau comercial 
de dues temàtiques diferent, 
però ambdues imprescindi-
bles:
1. “Xarxes socials i comerç 
de proximitat: quan la unió 
fa la força” en la que Schum-

mi Juárez Tamayo ens expli-
carà la importància d’entrar 
dins del món digital, pel pe-
tit comerç. Serà dimecres dia 
27 a 1/4 de 4 de la tarda a 
Mont-Àgora 
2. “La importància de l’acti-
tud davant del nostre negoci” 
en la que Encarna González 
Ruiz ens farà replantejar les 
barreres que nosaltres matei-
xos ens posem per fer créixer 
els nostres negocis i ens par-
larà de la nostra actitud ver-
sus els nostres clients.
La xerrada serà a 1/4 de 4 de 
la tarda també a Mont-Àgora.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Una gran cortina amb 
gairebé 500 cors va 
presidir la plaça del 

Mercat de Vilanova del Camí 
el dia 8 de març. És el resul-
tat de més de tres setmanes 
de feina i de la suma de di-
ferents col·laboracions d’en-
titats i particulars amb punt 
de trobada i logístic al Casal 
de la Gent Gran.
La regidora d’Igualtat Sílvia 
Cáceres va encetar els actes 
institucionals del 8M que en-
guany es presentaven amb el 
lema “Batec de dona”. Cáceres 
va agrair la col·laboració de 
totes les persones que s’han 
anat vinculant al projecte i 
que l’han fet créixer. La regi-
dora va  adreçar un especial 
reconeixement i gratitud a 
Vicky del Carmen, que va te-
nir la idea original del taller 
de cors i ha estat una de les 
ambaixadores de la iniciati-
va també fora del municipi. 
Concretament va coordinar 
la col·laboració dels joves del 
CFGM de Tèxtil de l’Escola 
Milà i Fontanals i de la seva 
tutora, l’Ester que tampoc es 
va voler perdre l’acte.
Les regidores d’Igualtat de 
Vilanova del Camí i d’Òdena, 
Sílvia Cáceres i Vanessa Mas-
sons van ser les encarregades 

de llegir el manifest davant 
el nombrós públic que es va 
concentrar a la plaça.
També hi van ser presents 
l’Alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Noemí Trucharte i 
l’alcalde d’Òdena i respon-
sable dels temes d’Igualtat a 
la MICOD, i altres regidors 
i regidores dels ajuntaments 
de Vilanova, Òdena i Mas-
quefa.
L’acte va comptar amb l’ac-
tuació de la vilanovina Shei-
la Grados que va interpretar 
tres peces relacionades amb 
la lluita de les dones: “Mujer 
de mil batallas”, de Manuel 

Centenars de cors van bategar a la 
plaça del Mercat de Vilanova del Camí 
el dia 8 de març

Carrasco; “La puerta violeta”, 
de Rozalén i “I will Survive”, 
de Gloria Gaynor.
Tot seguit i gràcies a la col-
laboració de Sisco Moreno 
es va fer una fotografia aèria 
intentant dibuixar un cor ge-
gant amb les persones assis-
tents. L’acte es va acabar amb 
l’enlairament d’una cinquan-
tena de globus amb el desig 
de seguir avançant en la lluita 
pels drets de les dones.
A continuació, homes i dones 
van formar una columna que 
va anar fins a Igualada per 
participar a la manifestació 
feminista del 8M.

VILANOVA DEL C./ J. BALADA 

Aquest diumenge la Co-
lla Excursionista de 
Vilanova a resseguit un 

tram del riu Gaià, a cavall entre 
les comarques de l’Alt Camp i la 
Conca de Barberà. La matinal 
a aplegat a 41 participants amb 
ganes de fruir de la natura i fer 
un tast d’història medieval.
Hem començat l’excursió a 
Querol, davallem en direcció a 
la Riera d’Esblada, pel camí ens 
trobem la restaura font de la 
Tous i uns horts que aprofiten 
les aigües d’aquesta font. També 
i veiem una reproducció d’una 
salamandra, ja que en aquest in-
drets s’hi fan actuacions per tal 
de re introduir aquest amfibis i 
també altres animals autòctons.
Més endavant fem una parada 
al Gorg Negre, el lloc s`ho val. 
En aquest punt el Gaià discor-
re engorjat entre altes parets 
de roca. Continuem la ruta i 
ara anem guanyant alçada fins 
arribar a un punt on podem 
contemplar la roca del Benet. 
Roca de grans dimensions que 
sembla suspesa sobre el Gorg 
Negre. Un altre cop arran de 

riu parem a esmorzar al molí de 
Seguer. L’edifici resta en peus, 
però en un precari estat de con-
servació. Després continuem el 
recorregut per un bonic corri-
ol, passem per l’Estret de Ro-
ques Altes i finalment arribem 
a Santa Perpètua de Gaià i allà 
agafem una pujada amb bastant 
pendent que ens porta a l’indret 
on hi ha les restes del castell del 
segle X el qual formava part de 
la línia de defensa de la Marca 
Hispànica. Visitem la torre de 
l’esmentat castell, que ha estat 
restaurada, i permet enfilar-se 
per unes escales de ma fins la 
part més alta. Per un moment 
ens sentim senyors del castell 
veien el poble i el Gaià als nos-
tres peus. Finalment tornem a 
baixar a Santa Perpètua punt 
final de l’excursió.  
Agraïm ens hagin fet gaudir 
tant amb aquesta bonica sorti-
da, Jaume Sayós, Josep Balada i 
Marcelina Grados.
La propera sortida serà el dia 17 
de Març de l’Ametlla a l’Ampolla 
(Tarragonès), anem amb auto-
car, sortida a les 7 h. i tornada 
a les 20 h. 

Sortida de la Colla 
Excursionista vilanovina

Concert al Centre de l’Espelt. / POL GARCIA
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ÒDENA / LA VEU 

La plataforma ciutadana 
Òdena a Fons (OAF) 
ha escollit Andreu Gar-

cia com a cap de la llista amb 
què es presentarà a Òdena a 
les properes eleccions munici-
pals. OAF ha preferit ser una 
plataforma en comptes d’un 
partit independent perquè 
aquesta forma requereix un 
primer filtre democràtic: s’ha 
de votar tot. Així, han estat 
els membres de la plataforma 
els qui han encoratjat i escollit 
el fins ara portaveu d’OAF per 
encapçalar la llista el proper 26 
de maig.
Andreu Garcia té 48 anys, té 
dos fills, és assessor i treballa 
com a director de post-venda 
a un grup d’automoció. La seva 
dona i ell van venir a viure a 
Òdena fa 12 anys perquè vo-
lien per als seus fills un entorn 
tranquil com el que ells havien 
de petits, als barris tranquils i 
petits on van créixer. 
Garcia ha participat des de 
sempre al món associatiu, com 
als consells de joventut o a l’as-
sociació Baula. També s’ha im-
plicat a l’AMPA de l’escola, ha 
estat entrenador esportiu i mo-
nitor d’infants o ha participat a 
la ràdio municipal.
El número u d’OAF va entrar 
en política amb la convicció 
que si tens clar que les coses 
millorin cal implicar-se perquè 
passi. Va començar participant 

en un projecte de plataforma 
ciutadana que va acabar sota 
el paraigua de Convergència i 
Unió. D’aquesta experiència va 
aprendre que dependre d’un 
partit és molt còmode però que 
t’acaba condicionant molt polí-
ticament: moltes vegades les 
decisions sobre les polítiques 
del dia a dia no es prenen al 
poble, sinó que acaben estant 
condicionades pel que s’indica 
des de Barcelona o Madrid.
Seguint amb aquest compro-
mís, Andreu Garcia diu que si 
el trien alcalde treballarà per 
aconseguir millorar el dia a 
dia d’Òdena, escoltant aquells 
a qui més afecten les polítiques 
municipals: els odenencs. Vol 
poder reunir-se amb els veïns 
del municipi per fer allò que es 
cregui més convenient, sense 
interferències de tercers, com-
provant si el que es fa funciona 
i rectificant el que sigui neces-
sari.

Andreu Garcia 
encapçalarà la llista 
d’Òdena a Fons Avancem

ÒDENA / LA VEU 

Òdena va viure aquest 
diumenge una gran 
diada amb la celebra-

ció de la I Fira de les Dones al 
Mercat del Pla d’Òdena, amb 
motiu del Dia Internacional 
de les Dones. Tant el nombre 
de visitants, com d’exposito-
res, com d’activitats que es van 
oferir va superar amb creus les 
expectatives de l’organització. 
El Carrer Lleida del Pla d’Òde-
na estava ple de gom a gom i 
sobretot ple de talent de dones 
que el  van saber transmetre  a 
través de les seves habilitats i 
coneixements amb tallers, ex-
posicions, exhibicions, venda 
de productes, xerrades,  cant 
en directe… 
En total van participar un to-
tal de 130 dones amb compa-
nyerisme i sobretot sororitat i 
amb l’objectiu comú de donar 
visibilitat al paper de la dona 
a la nostra societat. A dos dies 
de la celebració de l’esdeveni-
ment  encara es rebien truca-
des de dones interessades a 
participar. 
Hi van participar dones de 
tots els municipis de la co-
marca però també del Garraf, 
Barcelonés, Baix Llobregat i la 
Conca de Barberà. Les dones 
participants van superar les 
expectatives però les visitants 
també,  ja que la bona difusió 
que es va fer d’aquesta  primí-
cia de fira   va portar públic de 
diverses  poblacions i  fins i tot 

dos autocars ple de dones pro-
cedents de Barcelona.
Les dones expositores que van 
participar van ser: Montser-
rat Roset, Montse Sensarrich, 
Judit Sampere, Yolanda Ru-
bio, el Centre Gui, Shushi ca-
talà, Charo’s Apparel i teixits, 
Asesoras de belleza Yolando 
Morillo, Narayana, Pulseras 
Candela, Associació 7 Vides, 
El 4º de los ratones, comissió 
de dones TIC Anoia, Fòrum 
de Dones d’Òdena, Montse 
Rubio Pastor, Verónica Amé-
zcua, Susanna Maldonado, 
Meraky by Nuna, Las cosas de 
Laura fotografia, Esther Gar-
cía Miralles, Kimo Kap Cata-
lunya, Judith Ramallets Joies, 
Teresa Almirall Forcadell, 
Ànima de Fusta, Libertad Gó-
mez, Intramarina, Tres a a bi-
juteria feta a ma, 3punt0, Hac-
heefe, Anna Singla i Gemma 
Esquer, Josepa Ribera, Imma 
Forment, Mercè Amat, Dolors 
Canudas, Llegim?... llibreria, 
Chitsuddhi, Associació inter-
cultural Nour, Nur Orgànic, 
lanovamasbonita, La Pastisse-
ra del Mas, Stefania Arteaga, 
Beatysecrets byestervaquero, 
Montse Tejada, La sivestrina, 
Bitxitus, Tribus per mames, 
Lourds Sensarrich, Anna Si-
nia, Azabache, Arrel de Vida, 
A grams, Sons Comètica Eco-
lògica, Manualidades Say So-
ria, MICCOD, Família Verda, 
Pinyactus, Wow Moda, Ar-
rels Voladores, La Màgia de 
la Vida, Masia Can Sagristà, 
Tofolades, Uter Art.quitectura 
holística, Eli Elis, Zocaso_bag, 

La I Fira de les Dones omple de gom a 
gom els carrers del Pla d’Òdena

Igualada Femení Hoquei Club 
Patins, La bona espardenya, 
Mònica Matheu Il·lustració i 
Disseny, Pintem C.C.Òdena, 
Ko-k’dones, Núria Admetller, 
Ruh Dansa, Emerita Muñoz, 
Carolina Fernández Yolanda 
Villardón, Flors i Plantes Ar-
gelich i el Xafardeig. 
D’altra banda, cal destacar 
la col·laboració dels Ajunta-
ments de municipis veïns com 
Montbui, Vilanova del Camí, 
Carme, Piera i Hostalets que 
van participar amb la ces-
sió de carpes i altres serveis, 
també del Centre de l’Espelt 
o comerços com Iveco i Terra 
Endins.
L’organització està rebent 
l’agraïment de les dones par-
ticipants per impulsar aquesta 
iniciativa i per l’acolliment i el 
bon tracte rebut durant totes 
aquestes setmanes de treball 
conjunt.
L’Ajuntament d’Òdena cele-
bra l’èxit d’aquesta fira única 
a la comarca i felicita a totes 
les dones expositores. D’altra 
banda, ha manifestat la seva 
voluntat de repetir el pròxim 
any, tot seguint la demanda de 
visitants i expositores que han 
fet arribar les seves peticions 
de continuïtat.
La jornada va omplir un matí 
amb una de les millors mane-
res que l’Ajuntament d’Òdena 
ha trobat per commemorar 
el Dia Internacional de les 
Dones, i és donant visibilitat 
i posant en valor el potencial 
de les dones a través d’aquesta 
fira.

ÒDENA / LA VEU 

Aquest dissabte 9 de 
març i diumenge 10 
Òdena va viure el car-

naval per doble partida, pri-
mer ho va fer al nucli antic el 
dissabte a la tarda i diumenge 
al Pla d’Òdena. El ball, els con-
cursos de disfresses, els sor-
tejos i les rues van prendre el 
protagonisme de dos dies de 
disbauxa.
Així, la festa va començar el 
dissabte omplint de disfresses 
els carrers del nucli antic del 
municipi fins arribar al Pavelló 
Mestre Vila Vell, on va conti-
nuar la festa i xerinola amb un 
berenar per a tothom. 
Diumenge a la tarda, va arri-
bar el torn del Carnaval del 
Pla d’Òdena, que va començar 

a dos quarts de cinc de la tarda 
amb les inscripcions dels parti-
cipants a les pistes de la petanca 
i a les cinc de la tarda es va ini-
ciar la rua pels carrers del barri. 

En arribar al Centre Cívic del 
Pla d’Òdena hi va haver música 
amb DJ i berenar per a tothom. 
A continuació, es va celebrar el 
lliurament de premis. 

Òdena va viure el Carnestoltes

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

pinturascledera@gmail.com
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha engegat 
un nou servei per a la 

promoció turística del muni-
cipi i ofereix visites guiades 
pel seu nucli patrimonial. 
Així, a partir del dissabte 23 
de març ja es podrà realitzar 
la visita “Vallbona, parada 
i fonda”, un recorregut pels 
seus carrers per descobrir-ne 
els orígens medievals, la seva 
evolució moderna, amb ar-
tesans dedicats a la produc-
ció de vidre blau i, és clar, els 
diversos hostals i fondes que, 
des del segle XV i fins avui, 
esquitxen el seu traçat urbà. 
I és que Vallbona d’Anoia 
controlava l’antic Camí Ral 
a l’època medieval, passar el 
riu Anoia en aquell punt del 

camí era una necessitat i tam-
bé un risc, per l’abundància 
de bandolers. Vallbona va 
saber aprofitar aquestes cir-
cumstàncies i es va convertir 
en el refugi de molts viatgers  

“Vallbona, parada i fonda”, comencen 
les visites guiades per la història del 
municipi 

com el Baró de Maldà o Gas-
par de Jovellanos. Molts dels 
seus habitants van deixar la 
pagesia per convertir-se en 
hostalers i així, a Vallbona era 
obligat fer parada i fonda. Els 
seus carrers i edificis del po-
ble expliquen aquesta història 
que a molts sorprèn i sobretot 
de la qual se’n pot aprendre 
molt.
El recorregut guiat per Anoia 
Patrimoni es podrà fer cada 
quart dissabte de mes a les 
12:00, té un preu d’un euro 
per a menors, quatre euros 
per adults i tres euros per a 
majors de 65 anys. Les reser-
ves poden fer-se a través de 
info@anoiapatrimoni.cat o 
bé trucant al 635922384. Si es 
desitja, també es poden con-
certar visites per a grups en 
un altre horari.

CAPELLADES / LA VEU 

El passat dijous, 7 de 
febrer, el Saló Rosa de 
la Societat La Lliga va 

acollir la xerrada per debatre 
el model urbà  per a Cape-
llades organitzada pel grup 
municipal socialista, i que va 
comptar amb la participació 
de l’expresident de la Gene-
ralitat José Montilla així com 
amb la presencia de repre-
sentants de diferents grups 
municipals socialistes de la 
comarca.
La xerrada va començar amb 
una introducció a càrrec del 
regidor Carles Cuerva, que 
va posar de manifest que l’úl-
tima revisió del Pla General 
d’Ordenació Urbana Munici-
pal de Capellades és de l’any 
1986, és a dir, fa 33 anys i les 
implicacions que això com-
porta.
Com va explicar el regidor 
socialista en aquests 33 anys 
la realitat del municipi ha 
canviat, i molt, de la mateixa 
manera que la realitat fora del 
municipi també ha canviat, i 
per tant no podem dependre 
d’un plantejament marcat el 
1986, ja que no respon a les 

necessitats actuals, ni molt 
menys a les futures.
A continuació el l’expresident 
de la Generalitat Jose Monti-
lla va fer una intervenció per 
Explicar la seva experiència 
al respecte en dos dels càrrecs 
que ha ocupat, com alcalde de 
Cornellà de Llobregat i com a 
President de la Generalitat.
Finalment el regidor i por-
taveu municipal, Aaron Al-
cázar, va tancar l’acte fent 
incidència en la importància 
de tenir un pla i un planeja-
ment urbanístic per construir 
la Capellades del segle XXI, 
ja que aquest en el fons afec-
ta i molt, tot allò que li passa 
al municipi i tot allò que ens 
passa al municipi. 
Sabent on va el municipi, què 
vol ser de gran, es possibilita 
atraure activitat econòmica 
amb més eficiència, s’eviten 
problemes de falta de previsió 
de serveis, es té més clar qué 
reclamar a les administraci-
ons superiors, es pot ordenar 
i distribuir els equipaments i 
serveis equitativament arreu 
del municipi.
Des del PSC s’anima a su-
mar-se al projecte per fer pos-
sible aquest canvi al poble.

Xerrada sobre el model 
urbà organitzada pel 
PSC de Capellades

Concert “Tres dives i tres tenors” 
als Hostalets de Pierola
HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Diumenge 17 de març 
de 2019, a les 6 de la 
tarda, a l’Auditori Cal 

Figueres tindrà lloc el concert 
“Tres dives i tres tenors” a càr-
rec de les sopranos Mireia Dolç, 
Cristina Escolà i Núria Lamas 
i els tenors Vicenç Esteve, José 
Luís Blanch i Pedro Calavia, 
acompanyats al piano pel mes-
tre Xavier Dolç que interpre-
taran cançó popular catalana i 
d’arreu, napolitanes, sarsuela i 
òpera. El concert és organitzat 
pels Amics de la Música dels 
Hostalets de Pierola

aparells de fitness
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CAPELLADES / LA VEU 

Capellades ha celebrat 
un any més diversos 
actes en motiu del 

8M, Dia Internacional de la 
Dona Treballadora.
El divendres va començar 
amb la Vaga Feminista. A les 
12, concentració a la plaça 
Verdaguer on es va fer una 
lectura del manifest.
Per la tarda, a les 6 a la Bibli-
oteca El Safareig, es va posar 
en escena “La caputxeta for-
çuda”, de la mà de la Sílvia 
Aparicio, amb molt bona aco-
llida per part dels assistents.
Divendres al matí es va fer 
una caminada convocada per 
la Taula de Dones i la regido-
ria d’Equitat, per fer un dels 
itineraris del “Camins del Pa-
per”, en clau femenina.
El conservador del Museu, 
Ton Lloret, va ser l’encarre-
gat d’adaptar aquesta habitual 
sortida en clau de gènere, do-
nant dades sobre les tasques 
que feien les dones, el seu 
rol, les diferències salarials 
de l’època, l’organització dins 
un Molí Paperer, i la divisió 

sexual del treball. Tal com 
va explicar, “és una llàstima 
constatar com no hi ha gaire 
informació sobre les dones de 
manera específica. Les dades 
concretes que he pogut tro-
bar són de molins de França, 
equiparables per època i es-
tructura als d’aquí”.
Bona part dels assistents va 
continuar la matinal amb un 
concert vermut al Mirador 
del Museu, on es va afegir 
més assistents. El David Gar-
cia a la guitarra i la Jordina 
Biosca amb la seva excel·lent 

Capellades va celebrar el 8 de març

interpretació van fer les delí-
cies del públic amb rondalles 
i poemes.
La regidora d’equitat, Ade-
la Morera, valora en positiu 
la jornada “el moviment fe-
minista creix a la Vila, i en-
guany, a part de realitzar els 
actes des de la Taula de Dones 
i de la Regidoria, s’han realit-
zat altres accions organitza-
des des de la Coordinadora 
Feminista de Capellades, un 
espai de trobada que s’ha ori-
ginat a al voltant de la vaga 
feminista del 8 de Març”. 

PIERA / LA VEU 

La vila de Piera va cele-
brar la jornada del 8 de 
març amb una progra-

mació d’activitats que prete-
nien sensibilitzar la ciutadania 
sobre la importància de lluitar 
contra les desigualtats encara 
existents entre homes i do-
nes. Els actes van estar orga-
nitzats, de forma conjunta, 
per l’Associació de Dones de 
Piera, l’Associació de Dones 
dels Hostalets de Pierola i les 
Falconeres de Piera.

El mateix divendres al matí es 
va pintar un mural a la plaça 
de la Ronda de Ponent dels 
Hostalets amb la Kènia Boa-
da. A la tarda, a partir de les 
19 hores, els pierencs i pieren-
ques van poder participar en 
una cercavila reivindicativa 
que va finalitzar a la plaça del 
Peix, on es va fer una lectura 
conjunta del manifest i es va 
poder gaudir de les actuaci-
ons de l’Escola de Teatre de 
Piera, l’Escola Blue Moon, els 
Falcons de Piera, els Gegants 
de Piera,els  Tambors i els Di-

Reivindicant la igualtat de drets en el 
Dia Internacional de la Dona a Piera

ables. La jornada va continuar 
amb una botifarrada popular i 
un concert a càrrec de Maria 
Fortuny i el Pubill del Raval. 
En finalitzar les actuacions 
musicals, va haver-hi música 
amb dj amb servei de bar fins 
ben entrada la matinada.
Els actes de commemoració 
del Dia Internacional de la 
Dona es van allargar a dis-
sabte amb la representació de 
l’obra  Criatures  al Teatre Fo-
ment de Piera, a càrrec de la 
companyia Gresol. També dis-
sabte es va inaugura

PIERA / LA VEU 

Coincidint amb el di-
mecres de cendra, els 
Diables de Piera van 

organitzar l’enterrament de 
la sardina, l’acte que cada any 
acomiada la celebració del 
Carnaval. La comitiva fúnebre 
va sortir a les vuit del vespre 
de la plaça Jove i va recórrer 
els carrers del centre de la vila 
fins arribar a la plaça del Peix 
on es van llegir els tradicionals 

versots dels Diables. Posterior-
ment, es va organitzar una sar-
dinada popular de la qual van 
poder gaudir tots els presents.
L’enterrament de la sardina 
tanca gairebé una setmana de 
festa durant la qual molts pie-
rencs i pierenques han sortit 
al carrer disfressats i han par-
ticipat en els diferents actes 
del Carnaval. Amb aquesta 
cloenda s’acomiada la cele-
bració i es dóna la benvingu-
da a la Quaresma.

L’enterrament de 
la sardina tanca la 
celebració del Carnaval

LA TORRE DE C. / LA VEU 

Per a aquests comicis, la 
persona escollida per 
encapçalar la formació 

del PSC de la Torre de Clara-
munt és Jose Martín Fernán-
dez. Jose és torredà des de fa 
22 anys, té 49 anys, està casat i 
pare de dues noies. Porta tre-
ballant pels veïns de La Tor-
re de Claramunt i municipis 
adjacent 20 anys amb la seva 
empresa familiar de Refor-
mes “Jose Martín”.
Com a gran defensor de la 
igualtat, és un dels promo-
tors de la primera jornada 
de “Una Torre de Dones”. 
També es molt conegut en el 
poble per la seva implicació i 
participació com a fundador 
i jugador del club de pàdel, 
membre dels Torrebikers des 
de fa 6 anys, jugador de futbol 
de l’equip de la Torre durant 
dotze anys,  col·laborador 

habitual en diverses associa-
cions de protecció animal, i 
gran amant de la natura.
Per ell serà el seu primer con-
tacte directe amb la política i 
espera aportar un aire fresc 
i idees noves al recent equip 
format. Jose posa en valor 
tota la feina realitzada des que 
fa un any és decidís renovar 
la formació comptant amb un 
equip paritari i dels diferents 
Nuclis de la Torre per tal de 
conèixer de primera mà les 
necessitats de cadascun d’ells.

Jose Martín Fernández, el 
nou candidat del PSC per 
La Torre de Claramunt
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

El proper divendres 22 
de març, tindrà lloc la 
presentació de la candi-

datura de Quim Morales com 
alcaldable d’Esquerra Repu-
blicana a La Torre de Clara-
munt. A l’acte, obert a tots 
els veïns, hi assistirà també el 
diputat d’ERC al Parlament de 
Catalunya, Gerard Gómez del 
Moral, qui acompanyarà l’al-
caldable republicà. 
Morales i l’equip d’Esquerra 
a La Torre estan treballant en 
l’elaboració d’un programa a 
través de la participació de ve-
ïns i extraient les opinions ob-
tingudes a partir d’enquestes 
porta a porta realitzades en els 
darrers mesos. 
L’acte està obert a tots els ve-
ïns, i tindrà lloc al Centre So-
cial La Font de l’Armengol, al 
nucli de Pinedes de l’Armen-
gol, el divendres 22 de març a 
les 19:30h.  

Quim Morales, alcalda-
ble de la Torre per ERC

LA TORRE DE C. / LA VEU 

La Torre de Claramunt 
ha viscut dos caps de 
setmana de carnestoltes 

amb molta animació i partici-
pació per part de tots els veïns 
i associacions. Primer va ser el 
torn de Pinedes de l’Armengol 
que va viure la tarda i nit del 
dissabte 2 de març des de les 
cinc de la tarda al centre social 
fins ben entrada la matinada. 
Així, la jornada va començar 
amb una festa infantil amb 
animació amb el grup d’ani-
mació “soni com soni” i be-
renar popular. A les onze de 
la nit va ser el torn dels més 
grans que van gaudir d’allò 
més bé. Grans i petits van par-
ticipar en el tradicional con-
curs de disfresses. 
Els premiats de la categoria 
infantil van ser:  “Àvia” de 0 a 
2 anys, “Heroi” de 3 a 6 anys, 
“Finestra error Windows” 
de  7 a 12 anys i “Pipi calzas 
largas” de 13 a 17 anys. En la 
categoria adults: “Conguito” 
en la categoria individual” i 
“Conguitos” en la de grup.

El Carnestoltes a la Torre de 
Claramunt es va celebrar el 
passat dissabte 9 de març.  A 
partir de les cinc de la tarda 
al centre social de la Torre de 
Claramunt  amb la cercavila 
amb l’animació del grup de 
percussió “Colla de diables 
Sant Pere Nord” de Terras-
sa que van guiar, al ritme de 
tambors, cap al pavelló po-
liesportiu on hi va haver de 
berenar per a tothom, segui-
dament va tenir lloc el con-
curs de disfresses  i l’entrega 
de premis a partir de les 19h. 
Fins les dotze de la nit va con-

La Torre de Claramunt celebra el 
Carnestoltes amb molta gresca i disbauxa

tinuar la festa amb servei de 
barra, sopar popular i música 
sense parar.
Els premiats dels adults de 
La Torre per comparses va 
ser el primer premi per “MC 
Miquel ruta 69” amb 200€, el 
segon premi per “Monstruos 
University” amb 150€ i el ter-
cer premi per “Vikingos” amb 
100€. Pel que fa als premis 
individuals el primer premi 
va ser per  “rentadora” dotat 
amb 100€, el segon premi per 
“Les gueishes de La Torre” 
amb 75€ i el tercer per “Som-
brero loco”amb 50€.

LA TORRE DE C / LA VEU 

L’Ajuntament de la Tor-
re de Claramunt ha 
arribat a un acord per 

mantenir obrir al públic el 
pati i el jardí del restaurant 
de la plaça de l’Univers en els 
horaris en què aquest estigui 
obert. L’acord arriba arran 
d’una proposta de l’Associa-
ció de Propietaris i Veïns de 
Pinedes de l’Armengol (APV-
PA), semblant a l’anterior ces-
sió de la plaça de la piscina.
A canvi de la cessió de l’es-
pai, l’Ajuntament assumirà 
la seva neteja ordinària, es 
compromet a portar a terme 
els treballs i actuacions fi-
to-sanitàries necessàries per 
al  manteniment del roure 
declarat arbre d’interès local 
d’acord amb els requeriments 
tècnics que s’estableixin i s’en-
carregarà del manteniment i 
poda dels altres arbres de la 
plaça; i assumirà el cost d’en-
llumenat de l’espai.

De la seva banda, els propie-
taris de l’espai seguiran sent 
els responsables davant de 
terceres persones i aportaran 
anualment una còpia del re-
but de l’assegurança de res-
ponsabilitat civil. L’APVPA 
assumirà el compromís d’ac-
ceptar les propostes i actuaci-
ons que calgui dur a terme a 
l’espai quan aquestes estiguin 

S’obrirà al públic el patí i el jardí del 
restaurant de la plaça de l’Univers de 
Pinedes de l’Armengol

emparades en motius tècnics.
Les actuacions municipals es 
justifiquen davant el fet que 
la naturalesa societària de la 
propietat, sense ànim de lucre 
i de servei als veïns de Pine-
des de l’Armengol. Qualsevol 
de les dues parts podrà deixar 
sense efecte unilateralment 
l’acord comunicant-lo a l’altra 
amb 1 mes d’antelació.

LA TORRE DE C / LA VEU 

Tot i no aconseguir el 
segell Infoparticipa –
ja que es necessita el 

compliment mínim del 75% 
dels indicadors- l’Ajuntament 
de La Torre ha aconseguit el 
reconeixement del compli-
ment del 63,46% dels indi-
cadors de transparència que 
marca el Laboratori de Pe-
riodisme i Comunicació (LP-
CCP) de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona. Amb 
aquesta puntuació, La Torre 
de Claramunt aconsegueix el 
primer lloc respecte als altres 
ajuntaments de la comarca 
que han aconseguit una pun-
tuació per sota. Cal destacar 
també, que aquest primer 
lloc, és el tercer any conse-
cutiu que s’assoleix i que l’ens 
municipal treballa per assolir 
més del 75% dels indicadors 
per tal d’aconseguir el segell 
el pròxim any.
Aquest segell Infoparticipa, 
que arriba enguany a la seva 
sisena edició, reconeix les 
bones pràctiques que es po-
sen de manifest a les pàgines 
webs de les administracions 
públiques i es basa en els re-

sultats d’avaluar els webs amb 
indicadors fixats a partir de la 
Llei de Transparència. 
El Mapa InfoParticipa és una 
eina impulsada pel LPCCP 
de la UAB l’any 2012 per a 
fomentar la transparència i 
la qualitat de la informació 
de les administracions locals. 
L’any 2013, el LPCCP va plan-
tejar l’atorgament del Segell 
Infoparticipa i, per a tal fi, es 
va crear el Consell Certifica-
dor, encarregat de contrastar 
les avaluacions de l’equip.

Els indicadors que utilitza el 
LPCCP per avaluar la infor-
mació publicada als webs de 
les administracions responen 
a les següents qüestions bà-
siques: Qui són els represen-
tants polítics, com gestionen 
els recursos col·lectius, com 
gestionen els recursos econò-
mics, quina informació pro-
porcionen sobre el municipi i 
la gestió dels recursos col·lec-
tius, quines eines ofereixen 
per a la participació ciutada-
na.
Al Mapa Infoparticipa estan 
publicats els resultats de les 
avaluacions dels webs de tots 
els ajuntaments catalans. 

La Torre compleix el 
63% dels indicadors de 
transparència

Quim Morales

Gerard Gómez del Moral
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest diumenge 17 
de març, el segon de 
Quaresma, Capella-

des acull la fira més tradicio-
nal de la comarca, amb dèca-
des de tradició.
Com és habitual, s’ha prepa-
rat un programa amplíssim, 
repartit per diferents espais 
de la vila i que s’avança, en 
part, el dia abans.
Al matí es farà el Concurs de 
Pintura Joan Campoy – Pre-
mi Capellades, que arriba ja 
a la seva 32a edició. Tot un 
matí on els artistes omplen 
els carrers de la vila per im-
mortalitzar-ne el paisatges.
L’altre gran plat fort serà el 
concert “La Tendresse”, que 
presentaran l’Anna Roig i el 
capelladí Àlex Cassanyes. 
És un homenatge a la can-
çó francesa, amb una tria de 
cançons adaptades per ser 
interpretades amb l’acompa-
nyament de l’Àlex Cassanyes 
Big Band Project. Les entra-
des anticipades a ticketea o bé 
dues hores abans del concert 
a taquilla.
El regidor de Cultura i Pro-
moció Econòmica, Àngel 
Soteras, en aquest sentit des-
taca com ““el Mercat Figue-
ter és un model de fira que 
funciona –i que ens funciona 
molt bé- i, per tant, més que 
introduir canvis el que fem 
és reforçar tots aquests ele-
ments que la fan exitosa: la 
barreja d’activitat comercial 
i associativa, la programació 
d’espectacles de carrer per 
afavorir la itinerància de la 
gent, la reserva d’espais pen-
sats 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 marxi 
amb la sensació que han vist 
només el de sempre. Enguany 
estem convençuts que l’am-
bientació 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 con-
cert 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 diumenge 17 es combina-
ran les propostes comercials 

amb les culturals i d’anima-
ció tant per a grans com per 
a petits.
Així, a la plaça Verdaguer 
durant tot el dia hi haurà la 
mostra “L’Anoia, del camp a 
la taula”, amb productes de 
proximitat. A la plaça Verda-
guer hi haurà els estands del 
comerços i serveis de la vila. 
També s’hi trobarà les dife-
rents entitats i partits polítics, 
que presentaran els projectes 
previstos.
El Mercat Figueter es repar-
teix entre la plaça Verdaguer, 
el carrer del Pilar, el car-
rer Major, les places de Sant 
Miquel, Àngel Guimerà i la 
Bassa i el passeig Concepció 
tancant el circuït fins el carrer 
del Pilar.
Aquest any hi haurà dues no-
vetats. D’una banda el primer 
Ral·li Fotogràfic, organitzat 
conjuntament entre l’Ajunta-
ment i l’Agrupació Fotogrà-
fica Capellades. Les bases per 
participar-hi es poden des-
carregar al web capellades.
cat.
La segona novetat és l’am-
bientació floral de carrers i 

espais, sobretot al carrer Ma-
jor, al Racó de Sant Jordi i al 
Safareig, de la mà de Jardiflor 
Torres.
Els actes començaran a les 11 
del matí amb la inauguració a 
l’estand de l’Ajuntament a la 
Plaça Catalunya, amb les au-
toritats. Seguidament balla-
ran els Gegants de Capellades 
i començaran els espectacles 
itinerants de la Catalan Bag-
pipe Band i de la Cia. La Tal, 
que portaran “Les Fotografi-
ers”. Aquestes dues formaci-
ons aniran tombant pel circu-

ït firal al llarg del matí.
Seguint el programa cal des-
tacar que a les 12 els combos 
de l’Escola de Música actu-
aran al carrer Garbí; a dos 
quarts d’una a l’espai The Le-
mon Day – davant les escales 
de la Piscina- actuaran “Pasto 
i Rebotín” i “Pinpilinpussies”. 
La Coral Xeremell actuarà a 
la 1 a la plaça de Catalunya on 
també cantarà el Coro More-
nita de la Sierra, sobre les 2 de 
la tarda.
La tarda començarà amb 
l’espectacle infantil, amb la 
companyia de Parranda pre-
sentant “Batibull de Mercat 
Figueter”, a la Bassa. A les 6, 
al Teatre La Lliga, el Grup Te-
atral de Capellades estrenarà 
les píndoles teatrals “Figues 
d’un altre paner”, durant 30 
minuts. I per acabar els es-
pectacles, a les 7, a la plaça de 
Catalunya, hi haurà l’especta-
cle de percussió “Tärab” de la 
Cia. Fun Dan Mondays.
El Mercat Figueter també 
ofereix propostes gastronò-
miques al llarg del dia. Així al 
mati, fins les 2, a la plaça de 
Catalunya es podrà fer tas-
tet de ‘migas andaluses’ de la 

Capellades, preparada per viure el Mercat Figueter

Casa d’Andalusia. A la matei-
xa plaça de 12 a 14, la Bode-
ga Torres proposa Vermut de 
Mercat Figueter i de 17 a 20, 
Tastet de gintònics.
Els més petits tenen moltes 
opcions per al dia de Mercat 
Figueter. A la plaça de Sant 
Miquel hi haurà l’espai infan-
til “Salta i juga”, obert d’11 a 
14 i de 17 a 20. A la Bassa, es 
podrà fer d’11 a 14 “Passeja-
des amb ponis” amb l’Hípi-
ca Serra Burgès. Tot, sense 
oblidar les habituals atracci-
ons que s’instal·len dissabte 
i diumenge a l’esplanada del 
Capelló.
D’exposicions, n’hi haurà 3: Al 
Mirador del Museu, s’acabarà 
la Biennal d’Art Riudebitlles; 
a Casa Bas la mostra amb els 
participants del Concurs de 
Pintura Ràpida Joan Campoy 
i al carrer – al passeig Con-
cepció- les motos clàssiques 
de l’Associació Amics de les 
Motos i Vehicles Clàssics del 
Penedès
Finalment, cal recordar que 
el Museu Molí Paperer al 
matí ofereix entrada reduïda 
i l’Abric Romaní, entrades a 
2x1.

c/ de Miquel i Mas,2 · Tel. 93 801 07 34 · Capellades
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DISSABTE 16
- 10 h a 13.30 h. XXXII Con-
curs de pintura ràpida Joan 
Campoy / Premi Capellades
- 11.00 h. Taula rodona so-
bre productes naturals fets 
a casa
Biblioteca El Safareig de Ca-
pellades
- 14.30 h. Lliurament de pre-
mis del Concurs de pintura 
ràpida
Les Voltes Casa Bas
- 19.00 h. Concert d’hivern 
amb “Artem Trio”
Organitza: Sala Paper de Mú-
sica (c/ Fossar 4)
- 21.00 h. Concert “La Ten-
dresse” amb Anna Roig & 
Àlex Cassanyes Big Band 
Project
Teatre La Lliga (entrades 9€ i 
12€ )

DIUMENGE 17
- 10 h a 20 h. 
• Mostra de comerç, serveis, 
entitats i parades d’arreu
•1r. Ral·li fotogràfic - Mercat 

Tots els actes que tindran lloc durant el cap de setmana
Figueter de Capellades
Organitza: Agrupació Foto-
gràfica Capellades
• Mostra de productes de 
proximitat “L’Anoia, del 
camp a la taula”
Plaça Verdaguer
• Ambientació floral de car-
rers i espais. Muntatges flo-
rals a càrrec de Jardiflor Tor-
res
c/ Major- Racó St. Jordi –
Call/c/ Major - Safareig
- 11.00 h. Inauguració insti-
tucional del Mercat Figueter 
2019
Plaça Catalunya
Ball de Gegants de Capella-
des
- 11.30 h. Actuació itinerant 
de la Catalan Bagpipe Band
Espectacle itinerant de la Cia 
La Tal “Les Fotografiers”
- 12.00 h. Concert dels com-
bos de l’Escola de Música de
Capellades Crescendo i 
Happy Band
c/ Garbí
- 12.30 h. Concert vermut 

The Lemon Day amb els 
grups “Pasto i Rebotín” i 
“Pinpilinpussies”
Escales Piscina Blava
- 13.00 h. Concert de la Coral 
Xeremell
Plaça Catalunya
- 13.30 h. Espectacle itine-
rant de la Cia La Tal “Les Fo-
tografiers”
- 14.00 h. Tastet cultural de 
la Casa d’Andalusia amb el 
Coro Morenita de la Sierra
Plaça Catalunya
Actuació itinerant de la Ca-
talan Bagpipe Band
- 17.00 h. Espectacle infantil 
de la Cia de Parranda “Bati-
bull de Mercat Figueter”
Pl. de la Bassa
- 18.00 h. Píndoles teatrals 
“Figues d’un altre paner” del 
Grup Teatral de Capellades
Teatre La Lliga (espectacle de 
30 min.)
- 19.00 h. Espectacle de per-
cussió “Tärab” de la Cia. Fun
Dan Mondays
Plaça Catalunya

DEGUSTACIONS
- 10 h a 19 h. Espai gastronò-
mic “L’Anoia, del camp a la 
taula”. Mostra i venda de vins, 
caves, formatges i embotits de 
proximitat
Plaça Verdaguer
- 11 h a 14 h. Tastet de migas 
andaluses. Agrupació Cultu-
ral Casa d’Andalusia de Ca-
pellades
Plaça Catalunya
- 12 h a 14 h. Vermut del Mer-
cat Figueter Bodega J. Torres
Plaça Catalunya
- 17 h a 20 h. Tastet de gintò-
nics Bodega J. Torres
Plaça Catalunya

ESPAIS DE JOCS
- 11 h a 14 h. Passejada amb 
ponies Hípica Serra Burgès
Plaça de la Bassa
- 11 h a 14 h i de 16 h a 19 h.
Espai infantil “Salta i Juga” 
amb La Xarranca Jocs gegants 
/ tobogan inflable / tallers
Plaça Sant Miquel

EXPOSICIÓ DE MOTOS 
CLÀSSIQUES

Exposició de motos clàssi-
ques
Organitza l’Associació Amics 
de les Motos i Vehicles Clàs-
sics del Penedès
Passeig I. Concepció

NEUS BASART
Taxis Neus 5 i 9 places

629 33 21 24
www.taxineus.com  

taxineus@gamil.com

la torre

capellades

BON MERCAT FIGUETER
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La Lliga

La senyora Maria Roca, la Maria de la Lliga, com se l’anomena 
popularment, esposa del senyor Magí Roig, cafeter titular 
des del 1953 fins el 1974, en aquesta foto acompanyada de 
la filla Pilar i de la Carmen.

Fons: Llibre “100 anys lligats a La Lliga”.  

UNIONS METÀL·LIQUES 
SOLER, S.L.

Carrer de Sant Joan, 33 - Tel. 93 801 11 33 
 CAPELLADES (BCN)

Treballs en ferro i inoxidable:
Escales cargol, portes corredisses,
basculants, tancats, reixes, baranes...

Treballs en alumini:
Portes basculants i corredisses, 
finestres amb rotura tèrmica, 
mallorquines, baranes, tanques 
i portes de jardí...

Mampares bany, dutxa, mosquiteres, persianes...

AUTOMATISMES PER A PORTES I PERSIANES

C. IMMACULADA CONCEPCIÓ, 15
08786 - CAPELLADES

TEL. 93 801 23 85
       /farmacia.granerocampi

FARMÀCIA 
Lda. Mª Teresa Granero Campi

Pl. Verdaguer, 3
08786 Capellades

Tel. 93 801 00 82
codina.sabater@cofb.net

farmàcia Sabater

Finques Vallbona
C/ Major 26 Capellades(08786)
Tlf: 93 801 31 55 · Fax: 93 801 30 55
info@�nquesvallbona.net · www.�nquesvallbona.net

Finques 
VALLBONA

Properament ens trobareu 
al Carrer del Pilar nº10
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Anomenada legalment 
La Lliga Comercial, 
Industrial i Agrícola 

i reconeguda pels vilatans 
com La Lliga, va ser fundada 
el 12 d’octubre de 1901, amb 
l’objectiu, segons consta en 
les actes, de “reunir els ele-
ments comercials industrials 
i agrícoles, la protecció i de-
fensa de llurs interessos, pro-
pagar els coneixements que 
poguessin contribuir al seu 
desenvolupament i prosperi-
tat, fomentar la instrucció i 
els sentiments de fraternitat 
i mútua confiança entre els 
socis, socorre’ls en cas de 
malaltia i proporcionar-los 
un lloc agradable i diversió”. 
Per aconseguir-ho van pro-
posar adquirir en propietat 
un edifici construït expres-
sament amb teatre i jardins, 
impartir classes gratuïtes per 
l’ensenyament d’idiomes, co-
merç, comptabilitat, dibuix i 
música, formar una bibliote-
ca, organitzar conferències 
sobre temes industrials, co-
mercials i agrícoles, celebrar 
vetllades literàries, musicals 
i teatrals.
Després de 118 anys, les co-
ses han canviat i l’entitat s’ha 
adaptat al segle XXI. 
Actualment, i gràcies al teixit 
associatiu, La Lliga està més 
viva que mai, i és una enti-
tat sociocultural sense ànim 
de lucre, que en quatre anys 

i gràcies al compliment dels 
objectius que es va proposar 
la nova Junta quant al foment 
de la participació, ha passat 
de tenir 200 socis a tenir-ne 
1040, unes 600 famílies que 
donen suport i participen 
de les iniciatives proposades 
per La Lliga. Per aquest mo-
tiu l’any 2017 va obtenir el 
premi al foment a la partici-
pació atorgat per la Federa-

Una mica d’història de la Lliga 
de Capellades

Conversa en anglès
Divendres 15 de març a les 
19:30 al Saló Rosa
Preu: 15€ trimestre so-
cis/30€ trimestre no socis. 
Paella or Saffron- which 
came first? Who created 
Paella first and who disco-
vered Saffron? Bring your 
recipes for your best paella. 
- Mercat Figueter
Diumenge 17 de març al 
matí
Com cada any, us esperem 
a la nostra paradeta davant 
de La Lliga, on hi haurà un 
detall per als 1041 socis i 
visitants! 
- Passejant per Girona
Visita cultural. Dissabte 23 
de març.  Encara queden 
algunes places disponibles. 
Si hi estàs interessat truca 
al 683172087. 
Preu transport + visita 
guiada + entrades + dinar: 
50€ socis /60 € no socis.

Altres informacions
- Cursos permanent
Ioga, Pilates, Català per 
adults, Ganxer i Punt, Es-
cacs, Bridge i recordem 
que els dimecres de 18:00 
a 19:00 o de 19:00 a 20:00 
hem començat un nou Ta-
ller de Costura on podreu 
aprendre a cosir, patrons, 
vores, botons i consultar el 
que vulgueu. 

Preus: 3€ hora socis / 6€ 
hora no socis. Informació a 
cada curs.   
- Restaurant-Cafeteria La 
Lliga 
Menú especial 17 de març 
Pel proper diumenge, dia 
del Mercat Figueter, el Res-
taurant La Lliga ens oferirà 
un menú especial incloent 
entre altres plats: Amanida 
de figues, Llom de porc far-
cit de confitura de figues i 
formatge manxec i Gelat ar-
tesà de formatge fresc amb 
figues caramel·litzades o fi-
gues amb xocolata i nata.  
- Capvespre d’Art
L’Equip de Programació de 
La Lliga estem treballant 
amb la Comissió Organit-
zadora del Capvespre d’Art 
formada per: El Taller, 
l’Ajuntament, La Lliga i una 
colla d’Artistes. Enguany  es 
portarà a terme al pati de La 
Lliga el dissabte 10 d’agost.
Tots les persones que vul-
guin mostrar el seu art en 
diferents tècniques, rebran  
informació contactant amb: 
capvespredart@gmail.com
- Secretaria
Estem a la vostra disposició 
a Secretaria tots els dilluns 
de 16,30 a 19,30 on podeu 
fer qualsevol suggeriment, 
consulta, queixes. També 
podeu utilitzar el correu 
lalliga.societat@gmail.com

Properes activitats 
de la Lliga

ció d’Ateneus de Catalunya. 
Les programacions trimes-
trals inclouen una quaran-
tena d’actes pensats per a 
tots els públics i edats, con-
sistents en xerrades, sopars 
amb persones d’interès soci-
al, cultural o polític, teatre, 
sortides, cinema, concerts, 
activitats per a infants, cur-
sos, etc. 
Uns dels objectius de l’enti-
tat és donar cabuda al gran 
nombre d’entitats de Cape-
llades que poden utilitzar els 
seus espais, i manté una es-
treta col·laboració amb l’àrea 
de Cultura de l’Ajuntament 
per al seguiment del Conveni 
amb el Teatre, així com l’or-
ganització d’esdeveniments 
conjunts.  

Després de 118 anys, 
les coses han canviat i 

l’entitat s’ha adaptat al 
segle XXI.  Actualment, 

i gràcies al teixit as-
sociatiu, La Lliga està 

més viva que mai

Major, 80 - CAPELLADES
Tel. 93 801 02 09 - Fax. 93 801 36 60

E-mail: anoiadeserveis@anoiadeserveis.com

ANOIA DE SERVEIS, S.L.
Assesorament laboral, �scal, mercantil i comptable

Vins 
Caves 

Champagnes
Gran selecció de wiskies

Cognacs i Brandis 
Xeres Olorosos 

Oportos
Moscatells selectes

Varietat de Licors
 Aiguardents

Embotits Selectes 
Ibèrics

Formatges 
Selecció de conserves

Xocolates belgues  
Bombons

c/ Major, 32  Tel. 93 801 03 55 - CAPELLADES
calemilia32@gmail.com

FERRETERIA

Psg. Concepció, 28
08786 Capellades (BCN)
Tel. 93 801 11 70 - Fax. 93 801 38 27
Tel. mòbil: 607 538 657
ferreteriaxaloc@yahoo.es
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Aquest diumenge 
Iguana estarà pre-
sent al Mercat Figue-

ter de Capellades per donar 
a conèixer els seus serveis i 
facilitar les gestions i les altes 
als capelladins i capelladines 
i a al resta de població de la 
comarca. A més, presentarà 
Iguana TV, una plataforma 
agregadora de continguts 
que permet tenir tots els 
continguts audiovisuals que 
l’usuari pot necessitar en un 
sol lloc, sense haver de sal-
tar d’una plataforma a una 
altra. Iguana TV incorpora 
més d’una norantena de ca-
nals (30 generalistes, 12 es-
pecialitzats, 40 de notícies 
nacionals i internacionals, 
4 infantils) i 13 plataformes 
de vídeo a la carta gratuï-
tes. A més, s’hi poden afegir 
aquells continguts de paga-
ment que tingui l’usuari com 
Netflix, BeIN Sports, Dazn, 
Amazon Prime Vídeo, HBO 
o Rakuten TV, entre d’altres.
Iguana TV té un cercador in-
tegrat fàcil i intuïtiu que per-
met buscar continguts i re-
bre notificacions de manera 
unificada, així com un gestor 
d’alertes de disponibilitat. El 
preu d’Iguana TV és de 6 eu-
ros al més IVA inclòs.

Capellades ja té fibra òptica 
d’alta velocitat
La fibra òptica d’Iguana ja 
ha arribat a Capellades. Una 
tercera part de la població 
ja pot gaudir de connexió a 

Internet de qualitat amb un 
servei de proximitat, amb 
l’operador de telecomunica-
cions de l’Anoia. En el decurs 
del mes de març s’enllesti-
rà el desplegament de tot el 
municipi.
Pel que fa a la velocitat de 
connexió, Iguana ofereix 
connexions a Internet d’al-
ta qualitat amb un ample 
de banda de fins a 1000/300 
Mbps, triplicant la velocitat 
que oferia fins ara a preus 
d’allò més competitius. La 
connexió a Internet d’Igua-
na és la que compta amb més 
ample de banda i té només 
tres mesos de permanència. 
A més, s’hi poden afegir les 
línies de mòbil que convin-
gui, telefonia fixa i televisió.

Les persones i empreses que 
estiguin interessades en la 
connexió d’Iguana ja poden 
contactar amb l’operador de 
telecomunicacions i sol·lici-
tar l’alta del servei.

Mercat Figueter
Per tal de facilitar la gestió, 
Iguana instal·larà aquest diu-
menge 17 de març un punt 
d’atenció i informació al 
Mercat Figueter de Capella-
des, concretament a la plaça 
Catalunya del municipi. L’ob-
jectiu d’aquest punt d’atenció 
és tramitar les altes dels ca-
pelladins i capelladines i fer 
atenció al client de proximi-
tat. Les gestions també es po-
den fer via telefònica (93 803 
55 09), a través de la pàgina 

Iguana presentarà Iguana TV aquest diumenge al 
Mercat Figueter de Capellades
L’operador de telecomunicacions de l’Anoia ja pot tramitar altes de fibra òptica a Capellades, la Torre de Claramunt 
i ben aviat a Clariana

web (www.iguana.cat) i de 
la botiga d’Igualada (carrer 
Santa Caterina, 32).

Propers municipis a con-
nectar
Iguana també està treballant 
en el desplegament de La 
Torre de Claramunt que es-
tarà enllestit en breu, Clari-
ana (Argençola) i Cabrera 
d’Anoia. I al llarg d’aquest 
2019 també es farà arribar la 
xarxa de fibra òptica d’Igua-
na a Castellolí i Copons.
Aquesta important inversió 
es fa amb fons propis d’Igua-
na que inverteix al territori i 
també amb una part de fons 
FEDER de la Unió Europea 
destinats a fer arribar con-
nexió d’alta qualitat a indrets 

on hi ha greus dèficits de 
connectivitat a Internet.
Iguana és l’operador de te-
lecomunicacions de l’Anoia 
amb seus a Igualada i a Mas-
quefa que desplega la seva 
pròpia xarxa de fibra òptica 
i de radioenllaç i que ofereix 
serveis d’Internet, telefonia 
mòbil i telefonia fixa tant a 
empreses com a particulars.

Iguana TV té un cer-
cador integrat fàcil i 
intuïtiu que permet 
buscar continguts i 

rebre notificacions de 
manera unificada

CLÍNICA DENTAL
CINGLE

CLÍNICA DENTAL
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL
MASQUEFA

CLÍNICA DENTAL
CUNIT

C. De Vic, 34
08272 St. FRUITÒS DEL BAGES
Tel. 93 876 93 45

C. Abad Muntades, 1 baixos
08786 CAPELLADES
Tel. 93 801 39 20

Av. de la línea, 13 baixos
08783 MASQUEFA
Tel. 93 772 90 56

Av. La Font, 62 baixos
43881 CUNIT
Tel. 977 67 62 23

www.dentalmon.es

PERRUQUERIA CANINA
Alimentació per a mascotes

Servei de perruqueria

Servei d’autorrentat

Complements i joguines per a 
mascotes

Pssg. Immaculada Concepció, bxs 28, local 4
CAPELLADES - 938012972
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Dissabte al matí Ca-
pellades s’omplirà de 
pintors, cavallets i 

colors. Enguany s’arriba ja a 
la 32a. edició del Concurs de 
Pintura Ràpida Joan Campoy 
– Premi Capellades.
El dia abans del Mercat Fi-
gueter, des de fa uns anys, és 
el moment escollit per aquest 
concurs que convoquen 
l’Ajuntament de Capellades 
i els Amics de les Arts. Hi 
ha dues propostes diferents. 
D’una banda es pot optar al 
premi Capellades, que en 
aquesta edició se situa als vol-
tants de la Bassa i el Museu 
Molí Paperer de Capellades. 
L’únic premi d’aquesta cate-
goria està valorat en 400 eu-
ros.
D’altra banda, hi ha la cate-
goria general, on es pot pre-
sentar una obra sobre qualse-
vol espai de la vila. El primer 
premi 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.
capellades.cat. 
Per inscriure’s cal anar a Casa 
Bas entre les 8:30 i les 10:30 
del matí. L’obra finalitzada 
s’ha d’entregar al mateix lloc 
abans de les 13:30. Llavors es 
reunirà el Jurat, format per 
persones de reconeguda sol-
vència artística, es farà públic 
el veredicte 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. 

32è Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy – 
Premi Capellades

Aquest concurs, que 
ja compta amb 32 

edicions, el convoquen 
els Amics de les 

Arts i l’Ajuntament 
de Capellades
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El Centre Tecnològic 
Comunitari (CTC) de 
Masquefa i la xarxa 

municipal d’accés a Internet i 
telefonia ‘Masquefa sense fils’ 
estan d’enhorabona. Aquest 
2019 celebren 10 anys de la 
seva implantació al municipi 
i amb l’objectiu de fer exten-
siva l’efemèride al conjunt 
de la població, al llarg d’en-
guany impulsaran diverses 
accions promocionals i de 
millora del servei.
Dimarts 5 de març, l’Ajun-
tament de Masquefa va ce-
lebrar una roda de premsa 
per presentar públicament 
les principals xifres de balanç 
d’aquesta dècada de funcio-
nament del CTC i de ‘Mas-
quefa sense fils’ i per detallar 
les actuacions que hi ha pre-
vistes amb motiu del 10è ani-
versari. L’acte va anar a càrrec 
de l’alcalde, Xavier Boquete; 
i Carles Mernissi, regidor de 
Promoció Econòmica i TIC.

El CTC: un equipament in-
tegral al servei del creixe-
ment social i econòmic
El Centre Tecnològic Comu-
nitari de Masquefa es va in-
augurar el mes de maig del 
2009. Al llarg del darrer anys, 
més de 400 persones es van 
inscriure als diferents cursos 
de formació i orientació im-
pulsats des del CTC; de les 

quals, un 30% provenien de 
fora del municipi. Unes xifres 
que, segons Xavier Boquete, 
“evidencien que el CTC és un 
servei de referència arreu del 
territori en matèria de foment 
de polítiques actives d’ocupa-
ció, formació i inclusió social. 
Al llarg dels darrers anys hem 
anat multiplicant els recursos 
econòmics i humans desti-
nats a aquest espai municipal, 
conscients del seu potencial i 
del servei de primera mà que 
ofereix a emprenedors, em-
preses, ciutadans en recerca 
activa de feina i persones amb 
diversitat funcional”.
Així, altres dades rellevants 
del darrer curs de funciona-
ment del CTC són les prop 
de 500 persones que s’han 

atès a través del Servei Local 
d’Ocupació i el Servei d’Em-
prenedoria; els més de 5.000 
usuaris que han fet ús de 
‘Masquef@ula’, l’espai de for-
mació, ús lliure de les TIC i 
centre operatiu i d’informa-
ció del servei ‘Masquefa sen-
se fils’; o les més de 50 ofertes 
de feina que s’han gestionat 
i on s’hi ha inserit fins a 130 
persones.
Una trajectòria que al llarg 
de la darrera dècada l’hi ha 
valgut al CTC la consecució 
de distincions com el Pre-
mi a l’Alfabetització Digital 
atorgat per la Generalitat de 
Catalunya, el Premi Nacio-
nal Fundación Disminuidos 
Físicos de Aragón, el Premi 
Solidari ONCE Catalunya, 

o el reconeixement del Con-
sorci Administració Oberta 
de Catalunya (AOC) per la 
implantació de l’Administra-
ció Electrònica. Tota la infor-
mació sobre els serveis que 
s’ofereixen a través del CTC 
es pot consultar a través del 
web www.ctc.masquefa.net 
o als perfils oficials de l’equi-
pament a Facebook, Twitter i 
Instagram.

‘Masquefa sense fils’: 10 anys 
dedicat a incentivar l’ús de 
les tecnologies i la connec-
tivitat
Més d’un miler d’usuaris –
particulars i empreses- s’han 
beneficiat al llarg dels darrers 
10 anys de la xarxa municipal 
d’accés a Internet i telefonia 
‘Masquefa sense fils’; un pro-
jecte pioner a la vila nascut 
per incentivar l’ús de les tec-
nologies i garantir que tots els 
masquefins puguin gaudir de 
connexió a Internet, telèfon, 
i d’altres serveis dins la prò-
pia xarxa sense fils. Segons 
el producte contractat es pot 
utilitzar des de casa, o des de 
qualsevol punt de l’exterior 
amb el portàtil, el telèfon mò-
bil o la tablet. La gestió del 
servei i l’atenció als usuaris se 
centralitza al CTC.
Es tracta d’un servei muni-
cipal idoni per a usuaris que 
utilitzin Internet a casa per a 
la navegació, la consulta de 
correus electrònics, l’ús de les 

El CTC i ‘Masquefa sense fils’ commemoren 
el seu 10è aniversari

xarxes socials i busquin un 
preu molt econòmic. Així ma-
teix, també ho és per a empre-
ses, comerços o emprenedors 
que necessitin fer un ús més 
intensiu de la connexió. Per a 
més informació podeu con-
sultar el web www.masquefa-
sensefils.cat. Des del 2008, la 
xarxa ha desplegat per tot el 
municipi -tant al centre urbà 
com a les urbanitzacions- una 
xarxa de telecomunicacions 
amb tecnologia Wi-fi avan-
çada compatible amb tots els 
estàndards.

Més recursos i millors es-
pais per commemorar el 10è 
aniversari del CTC
Amb l’objectiu de millorar i 
crear nous serveis, posar en 
valor la tasca que s’hi duu a 
terme i agrair el recolzament 
de totes les persones impli-
cades, el consistori ha disse-
nyat per aquest 2019 un am-
pli programa d’accions per 
celebrar els 10 anys de vida 
del Centre Tecnològic Co-
munitari; entre elles, les més 
destacades, l’impuls d’un nou 
web corporatiu, d’una nova 
imatge institucional i d’un 
perfil a Instagram; l’habi-
litació d’una nova carpa al 
bar de l’equipament; la bai-
xada de preus del lloguer de 
les aules d’informàtica; l’ar-
ranjament de diverses àrees 
de l’edifici; o l’edició d’un 
vídeo promocional.

MASQUEFA / LA VEU 

Dimecres 6 de març 
l’Ajuntament de 
Masquefa, la Fun-

dació Privada Jaume Bal-
mes i Àuria Fundació van 
presentar la tercera edició 
del Projecte Singulars Créi-
xer-Futur. Un projecte aturat 
l’any passat per l’aplicació de 
l’article 155 i que finalment 
culmina amb aquesta nova 
edició. Amb representants de 
l’àmbit social, econòmic, em-
presarial i municipal, l’acte 
va tenir una gran afluència.
L’aposta ferma del consisto-
ri i les dues Fundacions se 
centra en la creació d’espais 

de transformació de l’en-
torn que impulsin un model 
d’inclusió sociolaboral on es 
promoguin els drets i millo-
rin les oportunitats laborals 
per als joves.
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa, destaca la tas-
ca realitzada per Àuria com 
a model de referència i ha 
anunciat nous lligams amb 
l’entitat igualadina amb la 
creació d’una nova Fundació 
a l’Anoia Sud per al desen-
volupament de serveis que 
l’entitat social té consolidats 
a Igualada. Així mateix ha 
manifestat la voluntat d’in-
volucrar a les empreses de la 
zona perquè vegin als joves, 

futurs treballadors i treballa-
dores, com a una oportunitat 
i no com a un problema.
Marta Mateu, directora 
d’Àuria Fundació, destaca 
l’esforç que es realitza des de 
les entitats d’Àuria, a l’Anoia 
i el Baix Llobregat Nord, per 
aconseguir una societat cada 
vegada més inclusiva. Una 
tasca que passa per facilitar 
la transformació profunda de 
moltes empreses i de l’entorn 
en relació a la discapacitat i 
els valors de la diversitat.
Per la seva banda, el direc-
tor formatiu de la Fundació 
Privada Jaume Balmes, Gon-
zalo Rodríguez, destaca la 
formació professional que 

es desenvolupa orientada a 
satisfer, en tot moment, les 
necessitats dels usuaris però 
també les necessitats pròpies 
del territori.
Des que es va inaugurar ara 
fa un mes la nova edició del 
projecte Créixer-futur de 
Masquefa, 18 joves de més 
de 16 anys amb certificat de 
discapacitat, diagnòstics en 
salut mental o joves escola-
ritzats amb NEE (Necessi-
tats Educatives Especials) en 
l’etapa obligatòria, han estat 
beneficiaris d’un itinera-
ri per a la inclusió laboral a 
l’empresa ordinària.
Els itineraris, que són perso-
nalitzats, contemplen la vida 

laboral, formativa, familiar, 
social, comunitària i relacio-
nal, des d’un enfoc global de 
planificació centrada en la 
persona. Els mòduls forma-
tius s’orienten en la forma-
ció de jardineria, les TIC, el 
manteniment i peonatge in-
dustrial, la logística i la gestió 
de magatzem, o el Certificat 
de Professionalitat de neteja 
de superfícies i mobiliari en 
edificis i locals. El conjunt 
d’activitats formatives prete-
nen dotar de competències 
transversals i bàsiques per 
potenciar l’autonomia dels 
joves i aportar les eines ne-
cessàries per consolidar un 
lloc de treball.

Tercera edició del projecte formatiu Créixer-Futur, 
Projecte Singulars, adreçat a joves a l’Anoia Sud
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CALAF / LA VEU 

La festa del Pellofa va do-
nar el tret de sortida di-
vendres al matí amb la 

cercavila organitzada conjunta-
ment per tots els centres educa-
tius del municipi i va continuar 
al vespre amb el torneig de Beer 
Pong a la festa Animal Party, 
una festa amb entrada oberta 
a l’envelat. Per commemorar la 
diada del 8 de març, tres dones 
van ser les djs protagonistes de 
la nit: el duet d’Igualada ELLES, 
la santmartinenca Virgi Energy 
i la calafina Judit Mit. 
Enguany, l’espectacle infantil va 
tenir lloc dissabte al matí. Jau-
me Ivars amb “Que comenci 
la festa” va fer protagonistes als 
infants i les seves disfresses. Al-
hora, La Polseguera van ser els 
encarregats d’anar per les boti-
gues de la vila a fer la valoració 
del concurs de botiguers on van 
participar més d’una trentena 
de comerços i tots ells van rebre 
un premi.
La rua va ser la gran protago-
nista, va superar el rècord de 
participació amb 18 carrosses i 
8 comparses, amenitzada amb 
el ritme de la batucada Mara-
cuyá. Arribades les reines Pe-
llofa amb una entrada estel·lar, 
van donar inici a la rua que ana-
va des del Casal de Calaf fins a 
l’envelat. Calafins i calafines van 
omplir els carrers de disfresses, 
música, carrosses i comparses, 
creant un ambient de disbauxa 
i festivitat.
Arribats a l’envelat, les Pellofes 
van ser les reines de la festa fent 
un repàs irònic i pujat de to de 
l’actualitat municipal, la política 
general i la reivindicació de la 
figura de la dona, seguidament, 

van realitzar l’entrega de premis 
del concurs de carrosses i com-
parses.

PREMIS RUA DE CARNA-
VAL
- Carrossa més animada: Catri-
na World
- Carrossa més original: Galax-
fins
- Carrossa més espectacular: 
Popins 2
- Millor comparsa: La confraria 
de la Santa Birra
La festa va continuar amb la 
XIII Mamada, el corre-bars de 
Carnaval, amb l’assistència de 

18 carrosses i 8 comparses superen 
el rècord de participació a la Festa 
del Pellofa

220 persones. Va comptar amb 
la participació de 7 bars del po-
ble que van oferir un gran as-
sortit de menjar i beure als par-
ticipants que després van anar a 
l’envelat per acabar la festa.
Finalment, el multitudinari ball 
de disfresses va comptar amb 
els concerts de Mayayo Rif, Ta-
peo Sound System i Dj Markus 
Wolf. Durant el ball, també es va 
realitzar un concurs de disfres-
ses i les comparses premiades 
en aquest cas van ser: “Cotxes 
de xoc” per ser la disfressa “més 
catxonda” i “Cruelas” per ser la 
disfressa que “més ho peta”.

CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte, 16 de 
març a les 20.45 ho-
res, continua la terce-

ra edició del Festival MEB del 
Casino de Calaf amb el grup 
Las Migas. El cicle de concerts 
arriba un any més amb un ca-
lendari ple d’artistes de renom 
de tot el territori. Las Migas 
és un quartet format per Bego 
Salazar (veu), Marta Robles 
(guitarra), Alicia Grillo (gui-
tarra) i Roser Loscos (violí). 
Elles sobresurten per ser no 
només intèrprets, sinó també 
compositores i arranjadores 
dels seus propis temes. La seva 
música fusiona diferents estils 
musicals, passant per la cançó 
mediterrània, la música per a 
l’ànima, la poesia cantada i el 
flamenc.
Las Migas s’embarquen en un 
nou projecte amb la discogrà-
fica Concert Music Entertai-
ment. El nou àlbum s’anome-
na ‘Vente conmigo’ i compta 
amb la producció de Josemi 
Carmona, així com la col·labo-
ració de Miguel Poveda en un 
dels seus temes. Aquest disc 
incorpora tocs electrònics que 

difereixen dels seus anteriors 
àlbums. Un estil més rítmic i 
lluminós, que conserva la pas-
sió i l’elegància que sempre ha 
caracteritzat la seva música.
La programació del Festival 
MEB s’allargarà fins al mes de 
maig. Després de Las Migas, el 
6 d’abril actuaran The Sey Sis-
ters. A Grup Vocal ho farà el 
dia 20 amb ‘Octubre. Cançons 
per la Llibertat’ i finalment, 
el 30 d’abril actuarà el grup 
Obeses. Per acomiadar el cicle 
de concerts, Magalí Sare, can-
tant de Quartet Mèlt, actuarà 
el 4 de maig. Tots els concerts 
estan programats a les 20.45 
hores.
Ja estan a la venda les entrades 
de tots els concerts del festival 
al portal TicTacTiquet.com. 
Les entrades pel concert de Las 
Migas es poden comprar de 
manera anticipada aquí tictac-
tiquet.com. També es podran 
adquirir a taquilla des d’una 
hora abans de l’espectacle. El 
preu del concert pel públic en 
general és de 15 € (12 € anti-
cipada) i per als socis de 12 € 
(10 € anticipada). Els nens fins 
a 12 anys tenen l’entrada gra-
tuïta. 

El ritme de Las Migas 
arriba aquest dissabte al 
Festival MEB

Si ets comerç, 
dues subscripcions 

al preu d’una

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

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

2X1

la premsa de casa
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ARGENÇOLA / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha realitzat l’avanç 
del Pla d’ordenació ur-

banística (POUM) d’Argen-
çola, un document de plane-
jament que descriu com i on 
es desenvoluparà urbanística-
ment el municipi i defineix els 
trets essencials que contindrà 
el futur Pla urbanístic.
Després d’una primera fase 
d’anàlisis i diagnosi urbanís-
tic, s’han definit els objec-
tius i els criteris generals del 
futur pla i s’han concretat 
també les característiques 
bàsiques i estructurants 
d’una proposta d’ordenació. 

D’entre dos escenaris estudi-
ats, s’ha escollit l’alternativa 
que garanteix un creixement 
sostenible a partir de les pro-
jeccions demogràfiques del 
municipi, preservant els seus 
valors ecològics i culturals.
El document tècnic s’ha sot-
mès a un procés de partici-
pació ciutadana, i un cop 
aprovat pel ple municipal, a 
continuació s’obrirà un perí-
ode d’exposició al públic i 
serà tramès per a ser avaluat 
pels òrgans competents de 
medi ambient per a l’avalu-
ació ambiental estratègica 
ordinària i per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme.
Argençola és un municipi si-

La Diputació de Barcelona lliura a 
l’Ajuntament d’Argençola l’avanç de 
Pla d’ordenació urbanística

tuat a l’Anoia, amb una po-
blació de 250 habitants i un 
terme municipal de 47,30 
km2. El territori es disposa 
en una orografia  molt acci-
dentada i estructurada a tra-
vés de les rieres de Clariana 
i de Goda que li confereixen 
caràcter i qualitat ambiental, 
on s’intercalen zones de bosc 
amb zones agrícoles de secà, 
per anar aprofitant els espais 
més plans en forma de ter-
rasses. La població es distri-
bueix en els nuclis d’Argen-
çola, Carbassí, Porquerisses, 
Clariana i Contrast, quedant 
relativament ben comuni-
cats, alguns a través de la  
carretera N-II.

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

El passat diumenge 10 
de març, l’Ajuntament 
de Sant Martí Sesguei-

oles, l’Associació Cultural La 
Corriola i l’AMPA “La More-
ra” van organitzar la Festa de 
l’Arbre de Sant Martí Sesguei-
oles.
La celebració tenia com a 
objectiu retre homenatge en 
record al Sr. Agustí Espelt i 

Massana, de Can Fesol, im-
pulsor de la Festa de l’Arbre ja 
fa anys.
Els actes van començar a les 
11 del matí, amb una planta-
da d’arbres a la zona esportiva 
a càrrec de diferents famílies 
del municipi, i a les 12 h va 
tenir lloc un acte institucio-
nal on es va fer la col·locació 
d’una la placa commemorati-
va de l’impulsor, a la mateixa 
zona esportiva.

Famílies santmartinenques 
planten el seu arbre a la 
Festa de l’Arbre

S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

El diumenge 17 de març 
tindrà lloc la jornada 
de portes obertes de 

l’Escola Font de l’Anoia de 
Sant Martí Sesgueioles, d’11 
a 13 hores.
A la matinal, organitzada per 
l’AMPA Font de l’Anoia, hi 
ha programats jocs de taula 
pels nens i nenes que hi as-
sisteixin, una passejada amb 
cavalls i esmorzar per a tot-
hom, a càrrec de les famílies.

Escola rural dins el ZER 
Vent d’Avall
L’Escola Font de l’Anoia és 
una de les escoles rurals que 
integren el ZER Vent d’Avall. 
Una de les característiques 
d’aquest tipus d’escoles és el 
sistema de grups multinivell 
i multicicles en l’aprenen-
tatge. Es tracta d’un mèto-
de de treball que permet la 
interacció entre alumnes 
de diferents edats i mestres. 
Petits escolten els grans, i 

grans aprenen dels petits, fet 
que fomenta l’autonomia i la 
responsabilitat de cada nen a 
través del treball cooperatiu.
Un altre dels avantatges de 
les escoles petites és el vin-
cle entre els mestres, els 
alumnes, la família i el po-
ble, creat gràcies a la relació 
propera. Aquesta proximitat 
ajuda que el treball sigui més 
personalitzat i permet una 
millor atenció a la diversitat. 

Diumenge, portes obertes 
de l’Escola Font de l’Anoia 
de Sant Martí Sesgueioles 

CALAF / LA VEU 

Des d’aquest mes, si 
es vol donar a conèi-
xer un negoci o una 

entitat, es pot demanar una 
sol·licitud per disposar d’un 
espai promocional al Mercat 
de Calaf.
La regidoria de Promoció 
Econòmica ha posat a dispo-
sició pública una carpa muni-
cipal que es podrà demanar a 
través del catàleg de tràmits de 
l’Ajuntament i que permetrà a 
l’interessat participar al mer-
cat de Calaf de forma gratuï-
ta i de forma puntual un únic 
dissabte de 09 h a 14 h.  

Per sol·licitar la carpa, s’haurà 
de fer a través d’una instància 
genèrica que es podrà dema-
nar a través de la seu electrò-
nica o a la recepció de l’Ajun-
tament. En aquesta s’haurà de 
detallar: 
- Nom de l’empresa/entitat
- Data del dia que es vol reser-
var
- Producte que s’ofereix
- Nom del responsable
- Població
- Correu-e
- Telèfon mòbil
- Rebut d’autònom i de la se-
guretat social dels darrers me-
sos, si s’escau

- Certificat de manipulador 
d’aliments, si s’escau
El lloc de recollida i entrega de 
la carpa serà al mateix mercat 
el dia que s’autoritzi. 
La brigada municipal serà 
l’encarregada d’entregar i reco-
llir la carpa a l’espai on aquesta 
estarà ubicada al mercat.
D’altra banda, si es vol tenir 
una parada de forma regular 
es pot realitzar - de forma pre-
sencial on en línia -  el tràmit 
de sol·licitud d’autorització 
per a l’exercici de venda am-
bulant. Per més informació, 
es pot contactar amb vilaseca-
na@calaf.cat

El mercat de Calaf posa a disposició 
d’entitats, negocis o comerciants un 
nou espai promocional

Ajuntament d'Igualada

NOCES D’OR 2019 

Es proposa a tots els matrimonis igualadins que enguany celebrin les 
NOCES D’OR (50 ANYS DE CASATS) i que no hagin contactat ja amb 
l’Ajuntament, que ho facin trucant al telèfon 93 803 19 50 (extensió 
2537) o adreçant-se personalment per a inscriure’s al departament 
de Protocol, abans del dia 30 d’abril, per tal de convidar-los formal-
ment a l’homenatge que es durà a terme el dijous, dia 9 de maig, dins 
dels actes de la Primavera Gran 2019.

Igualada, gener de 2019
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Amb el seu vuitè triomf 
al trial de Marsella, 
el pilot pierenc Toni 

Bou amb la Honda oficial es 
va proclamar per tretzena ve-
gada campió del món indoor 
amb 61 victòries en aquesta 
especialitat indoor. I si per 
això no fos poc, ja son 25 els 
títols totals que acumula su-
mant els indoor i els de l’aire 
lliure, una fita impressionat i 
única a l’esport de les motos 
en totes les seves modalitats.
Molt content al finalitzar la 
prova francesa Bou comen-
tava: “Ha estat una prova tan 

exigent com gratificant. Aquí 
tenia la primera oportunitat 
de proclamar-me campió del 
Món i ho he aconseguit tot i 
que no ha estat gens fàcil. Les 
zones ens han fet donar el mi-
llor de nosaltres en cadascuna 
d’elles i el púbic s’ho ha passat 
d’allò més bé. Volia aprofitar 
aquesta primera oportunitat 
d’aconseguir el títol per evi-
tar jugar-m’ho tot a Andorra 
la Vella, ja que allà la pressió 
hauria estat enorme, augmen-
tada pel fet de córrer a casa. 
Ara ja sé que aquesta prova 
serà tota una festa i espero 
tancar la temporada amb un 
nou triomf davant la meva 

gent. Aquest tretzè títol ha es-
tat més complicat que molts 
altres. Els rivals han pressio-
nat molt en tota la temporada 
i no m’he pogut relaxar en cap 
moment. La meva trajectòria 
ha estat ascendent i aquesta 
nit ha arribat la culminació”.
Així, el darrer trial puntuable 
al principat andorrà, serà de 
tràmit per Toni Bou i tam-
bé per Adam Raga que amb 
la TRRS ja es subcampió. La 
lluita estarà pel tercer lloc que 
es jugaran els dos pilots ofici-
als de GasGas que hi arriben 
molt igualats, el pilot basc Jai-
me Busto 49 punts i el gironí 
Jeroni Fajardo 46 punts.

Toni Bou aconsegueix 25 títols 
mundials guanyant a Marsella

MUNTANYA / LA VEU 

L’esquiadora i corredora 
de muntanya iguala-
dina, Laura Orgué, ha 

anunciat aquesta setmana a 
través de les seves xarxes so-
cials que abandona la com-
petició professional. En un 
missatge publicat a Instagram 
i Twitter, Orgué explica que 
“l’any que ve no tinc inten-
ció de seguir competint de 
la manera que ho he fet fins 
ara. Han estat molts anys de 
buscar el màxim rendiment i 
ja fa temps que em sento que 
el cos i la ment em comencen 
a llençar missatges d’avís”.
En aquesta carta oberta, Or-
gué aprofita per agrair el su-
port a tot el seu entorn, fa-
mília, amics, patrocinadors, 
clubs i institucions que li 
han donat suport durant tota 
la seva carrera. Finalment, 

acaba l’escrit amb un avís, 
“pot semblar un adéu defi-
nitiu, però no és gens cert. 
És un adéu obert. M’agra-
da massa el dorsal com per 
no tornar-me’n a penjar mai 
més cap. L’esport em fascina 
i m’omple en totes les seves 
vessants i tinc ganes d’aprofi-
tar-les. En veiem a les munta-
nyes!”, acaba el missatge.
Laura Orgué, que té 32 anys, 
va començar la seva carrera 
com a esquiadora de fons, 
i va tenir l’oportunitat de 
disputar tres edicions dels 
Jocs Olímpics d’hivern, 
Torí 2006, Vancouver 2010 
i Sotxi 2014. A més, en els 
darrers anys, Laura Orgue 
també ha competit en curses 
de muntanya. En aquesta 
modalitat, per exemple, s’ha 
proclamat fins a 7 vegades 
campiona del món del qui-
lòmetre vertical.

Laura Orgué anuncia la 
seva retirada 

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

A.M. ANOIA 
www.amanoia.com
Tel. 93 803 93 00Espai patrocinat peresports
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L’Igualada Rigat diu adéu al somni de la Final Four 
europea a la pròrroga
HOQUEI / LA VEU 

No va poder ser. Tot i la 
mobilització de l’afi-
ció i el bon paper de 

l’equip, serà el Sarzana qui ju-
garà les semifinals de la World 
Skate Europe Cup el pròxim 
mes d’abril. El matx disputat 
dissabte passat es va allargar 
fins la pròrroga, on els italians 
van aconseguir el 3-3 definitiu 
que els donava el pas a la se-
güent ronda, amb un 7-8 favo-
rable al final. 
7 penals (4 per l’Igualada), 5 
faltes directes (3 per l’Iguala-
da) i 3 targetes blaves (2 per 
l’Igualada), van acabar sent 
claus, ja que els arlequinats 
només van poder transformar 
dos jugades a pilota aturada, 
mentre que el tercer gol del 
Sarzana, de falta directa, va 
significar la seva classificació. 
Al final de la pròrroga, ni amb 
cinc jugadors a pista, ni amb la 
força del pavelló, va ser possi-
ble aconseguir el gol que hau-
ria decidit el partit als penals
Tot i l’amarga eliminació, el 
matx va començar de la mi-
llor manera possible. Al minut 
1 de joc, César ‘Tety’ Vives 
transformava un penal. No-
més dos minuts més tard, el 
mateix jugador va tenir una 
nova oportunitat des del punt 
de la pena màxima, però el 
porter italià Simone Corona 
va endevinar-li les intencions 
aquesta vegada. Els arlequi-
nats van insistir, però els va 
faltar un punt d’encert, ja que 
Simone Corona es va lluir 
amb una gran actuació.
Al minut 6 va ser el conjunt 
italià qui va tenir un penal a 
favor. Penal que Elagi Deitg 
va aturar amb una interven-
ció magnífica – la primera de 
moltes – però la parella arbi-
tral va indicar que s’havia de 

repetir i a la segona, Davide 
Borsi va enviar la pilota al 
fons de la xarxa. L’empat al 
marcador va igualar una mica 
el joc, fins al moment domi-
nat pels locals. Els arlequinats 
buscaven el gol, però amb 
l’empat, les possessions eren 
molt curtes.
El Sarzana va tenir opció de 
posar-se per davant perquè 
al minut 9 de joc, ‘Tety’ Vives 
va veure una targeta blava i 
va donar una falta directa als 
italians, però Elagi Deitg va 
endevinar les intencions de 
Rampulla i va mantenir l’1-
1 al marcador. La rèplica de 
l’Igualada Rigat, també des del 
punt de penal, va ser per Baliu 
al minut 14, però el capità de 
l’Igualada no va marcar la oca-
sió, que es va estavellar al pal. 
Passat l’equador de la prime-
ra meitat, el ritme de joc es 
va equilibrar. L’Igualada Rigat 
va començar a fer més forta la 
seva defensa i al Sarzana cada 
cop li era més difícil portar 
més perill a la porteria d’Elagi 
Deitg si no era amb xuts ex-
teriors. Els arlequinats es van 
créixer amb el pas dels minuts, 
i a les acaballes de la primera 
part van materialitzar-ho amb 
dos gols de Sergi Pla. El ‘7’ de 
l’Igualada Rigat va transfor-
mar primer una falta directa 
– el jugador argentí Ipiñazar 
va veure una targeta blava – i 
a 10 segons del final de la pri-
mera meitat es va inventar una 
jugada en solitari a una àrea 
farcida de jugadors i va trobar 
la manera de anotar el gol, el 
3 a 1, que posava a l’Igualada 
Rigat per davant a l’eliminatò-
ria (7-6).

L’Igualada no remata 
el partit
A la represa, es va veure un 
Sarzana força afligit pel resul-

tat. El ritme del partit va bai-
xar molt, sobretot després de 
la novena falta dels italians i 
d’un nou penal errat pels visi-
tants, que Elagi Deitg va atu-
rar amb el casc (27’). Amb un 
Sarzana força tocat, a l’Iguala-
da Rigat no va trobar el punt 
d’encert necessari, ni contraa-
tacs, ni teixint jugades i tam-
poc a pilota aturada: Sergi Pla 
va errar una falta directa per la 
desena del Sarzana (40’) i els 
italians, un penal (42’).
Una de les poques errades de-
fensives de l’Igualada Rigat en 
tot el partit va significar el se-
gon gol del Sarzana, que igua-
lava l’eliminatòria i forçava la 
pròrroga. Els dos equips, amb 
9 i 14 faltes respectivament, 
van baixar revolucions i van 
optar per anar al temps extra, 
que va ser letal per l’Igualada.

Gol al primer minut 
de la pròrroga
El Sarzana es va avançar al pri-
mer minut de pròrroga gràcies 
a una falta directa de Rampu-
lla, ja que l’Igualada Rigat va 
cometre la desena. L’Igualada 
va tenir la rèplica pràctica-
ment de forma immediata, 

perquè el Sarzana va cometre 
la quinzena falta directa, però 
Sergi Pla no va transformar-la. 
Al 54, els arlequinats van tenir 
un altre penal, però Roger 
Bars tampoc va marcar-lo. 
Aquestes dues jugades a pilo-
ta aturada van acabar per ser 
claus, en benefici del Sarzana.
L’Igualada Rigat va jugar gai-
rebé la meitat la segona part 
de la pròrroga amb un jugador 
menys per una targeta blava a 
Méndez, cosa que va limitar 
molt el joc igualadí. L’últim 
minut de joc, Ferran López va 
canviar Elagi Deitg pel cinquè 
jugador a pista. Els jugadors  
ho van intentar amb insistèn-
cia als últims instants. De fet, 
Simone Corona va ser clau 
-aturant una pilota, però amb 
el xiulet final, el marcador in-
dicava 3-3, un 7-8 al global, 
que donava el pas al Sarzana.
El capità de l’Igualada Rigat, 
Ton Baliu, va atendre la prem-

sa després de l’eliminació i va 
considerar que “no hem sabut 
tancar el partit amb el 3 a 1”. El 
seu entrenador, Ferran López, 
confirmava que “el vestuari 
està tocat, però són llàgrimes 
de ràbia i orgull”. El tècnic va 
posar en valor el treball del 
seu equip a pesar de l’elimi-
nació i va dir que “estic orgu-
llós de l’equip, del públic i de 
ser l’entrenador de l’Igualada 
Rigat”. López també va reco-
nèixer el bon treball del rival 
i sobre el seu equip, també 
va declarar que “hem errat 
moltes pilotes aturades i això 
es paga car. També podríem 
haver sentenciat l’eliminatò-
ria amb molts contraatacs.” 
Tot i això, López va donar 
la cara pel seu equip, de qui 
va dir que “no podem recri-
minar res a aquests jugadors 
que ho han donat tot. Tot el 
que s’havia de fer en aquest 
partit s’ha fet.”

HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Femení HCP, 
ja classificat com a cap 
de sèrie pel Playoff 

d’ascens a l’OKlliga, va per-
dre a la pista del CP Manlleu 
aquest diumenge.
L’avantatge al marcador de 
les osonenques ja es va evi-
denciar en el marcador al 
final del primer temps amb 
un parcial de 1-0. Les igua-
ladines, que van realitzar 
una bona primera part, van 
desaprofitar un penal i van 
tenir nombroses ocasions de 
gol que no van voler entrar a 
la porteria local.

A la segona, un altre gol lo-
cal al minut dos augmentava 
la diferència en el marcador. 
Però les igualadines van se-
guir fent el seu joc i creant 
ocasions que tampoc s’acaba-
ven transformant en gols.
El 2-0 acabaria essent el resul-
tat definitiu i acabava la sego-
na fase amb les igualadines 
esperant el rival que sortirà 
de la eliminatòria prèvia que 
jugaran el CH Vila-sana i el 
CP Voltregà.
L’Igualada tindrà dues set-
manes per preparar els 
quarts de final que jugarà 
com a local el darrer cap de 
setmana de març.

L’Igualada Femení HCP 
espera rival pel play-off 
d’ascens a OK Lliga

Fotos: Joan Guasch
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FUTBOL / LA VEU 

El desplaçament al camp 
del Tàrrega era impor-
tant pel CF Igualada 

per recuperar les sensacions 
i aixecar els ànims després 
de la derrota davant el Vista 
Alegre.
Amb aquest panorama, els 
primers minuts van ser sen-
se gaires ocasions, ambdós 
equips no volien fallar per 
donar opcions al rival. Però 
l’expulsió del porter local va 
fer que el partit es decantés 
més del costat igualadí. Així 

va ser com, al minut 42, Ba-
raldés va aprofitar una pilota 
morta a l’àrea rival, per obrir 
el marcador. El partit anava 
al descans amb victòria per 
la mínima, però amb un joc 
molt travat.
A la represa, els anoiencs van 
agafar el control del partit, 
veient un Tàrrega molt reple-
gat, que feia perill a les juga-
des de pilota aturada. Així va 
ser, com en un córner, des-
prés d’un rebot, els de l’Ur-
gell empataven el partit.
Però els de Moha van seguir 
atacant i, pocs minuts des-

FUTBOL / LA VEU 

Seguint amb la bona línia 
de joc de les jugadores 
de Jordi Torres, l’equip 

afrontava un partit molt dur 
contra el CE Seagull, però 
amb ganes de seguir amb la 
tònica positiva.
Així va ser com, amb una 
pressió alta, es va dificultar la 
sortida de pilota rival i l’arri-
bada de les ocasions. Minuts 
molt igualats amb unes ano-
ienques molt ordenades. No 
obstant, els darrers minuts de 
la primera meitat van ser de-
cisius, ja que en dues jugades 
per banda, les locals van po-
sar el marcador 2-0. Es com-

plicava el duel amb aquest re-
sultat al descans.
A la represa, l’Igualada sabia 
que s’havia de mantenir viu 
dins del partit. I així ho va fer 
amb grans intervencions de 
Noelia, i amb un gol de Ma-
rina a falta de vint minuts pel 
final. Amb el resultat ajustat, 
les visitants haguessin pogut 
fer la igualada amb un penal 
no xiulat.
Amb l’equip a l’atac, en el mi-
nut 88, les badalonines van 
marcar el tercer i definitiu 
gol. Derrota amb bona imat-
ge per encarar el següent par-
tit, que serà aquest diumenge 
a 2/4 de 2 a Les Comes davant 
el CE Europa.

El CF Igualada femení 
acaba el Tourmalet 
competint

prés, Simón convertia un 
penal per avançar, de nou, 
els blaus. El gol va fer que 
l’equip igualadí tingués més 
ocasions que no es van ma-
terialitzar.
Perdonar va tenir la seva pe-
nalització, quan al minut 82, 
Ribera va ser expulsat al fer 
un penal i els locals van fer 
l’empat. El 2-2 va ser el resul-
tat final. Un càstig molt dur 
pel vist al terreny de joc.
Amb aquest punt l’Iguala-
da suma 39 punts i aquest 
dissabte rep la visita de la 
Rapitenca.

Foto: Xavier Garcia

Empat per recuperar sensacions 
del CF Igualada

Bon partit, però mal resultat pel Club 
Handbol Igualada
HANDBOL / LA VEU 

El Finques Argent Hand-
bol Igualada es va en-
frontar el passat dissab-

te a l’Handbol  Pardinyes  de 
Lleida, un dels millors equips 
de la lliga.
A la primera part l’Handbol 
Igualada va fer un partit de 
pissarra en el que va dominar 
totalment el joc de l’encontre 
i anul·lant totalment al  Par-
dinyes. La defensa igualadina 
i l’atac van ser molt superiors 
al de l’equip lleidatà i es va re-
flectir en el marcador, amb un 
11 a 18 aquests primers 30 mi-
nuts. Era qüestió de seguir així 
durant la segona part, que es 

preveia difícil perquè l’Hand-
bol Lleida Pardinyes sortiria a 
per totes.
La segona meitat del partit va 
ser diferent, el  Pardinyes  va 
sortir molt agressiu perquè 
havia de recuperar com fos 
aquesta diferència. A poc a 
poc va anar recuperant-se en 
el marcador i al minut 15 ja 
havien escursat la diferència 
a 3 gols i quan faltaven cinc 
minuts per acabar, el marca-
dor reflectia un empat a 25. Els 
nervis en el conjunt igualadí 
eren molt evidents. Els últims 
minuts van ser d’infart, els 
dos equips volien guanyar el 
partit i els atacs i contraatacs 
eren rapidíssims. Les defenses 

no deixaven passar al contra-
ri i el resultat final no es veia 
clar. El  Pardinyes  aconseguia 
marcar i encara quedava més 
d’un minut.  L’Igualada  en el 
contraatac s’apropava a la por-
teria del Pardinyes  i li van fer 
un penal força evident que els 
àrbitres van xiular com una 
simple falta. Aquí es va acabar 
el partit, ja que el  Pardinyes 
recuperava la pilota quan fal-
taven 10 segons i els igualadins 
ja no van tenir res més a fer en 
el partit. Final 26 a 25, injust 
pel partit que es va veure a la 
pista.
El pròxim partit  serà a 
Igualada contra  l’Hand-
bol Vilamajor.
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BÀSQUET / LA VEU 

El bon moment de for-
ma del Monbus Iguala-
da es reflexa en els úl-

tims resultats, amb 4 victòries 
consecutives, 3 de les quals 
per més de vint punts de dife-
rència. Amb aquesta bona di-
nàmica tocava seguir sumant 
i lluitant per assolir les places 
de playoff.
El líder de la categoria, l’Iber-
sol CB Tarragona, arribava al 
partit davant els de L’Anoia 
amb un dinàmica també de 
4 victòries consecutives però 
amb sensacions molt dife-
rents a les dels igualadins, 
ja que les 3 últimes victòries 
havien estat per un punt de 
diferència.
Els igualadins agafaven la ini-
ciativa al marcador al comen-
çament del partit amb un par-
cial de 7-14. Però El Serrallo, 
que mostrava una molt bona 
entrada, va ajudar a l’equip a 
sumar per tornar un parcial 
de 6-0 i col·locar-se a només 
un punt. El resultat al final 
del primer quart era d’empat 
a 19.
La igualtat es mantenia du-
rant tot el segon període, els 
tarragonins s’avançaven i po-
saven el marcador 28-25. Els 
anoiencs no estaven còmodes 
a pista però tot i així acon-
seguien aguantar el resultat 
i amb un parcial de 16-14 al 
segon quart, s’arribava al des-

cans 35-33.
La segona part, marcada per 
les dures defenses per part 
dels dos equips, es reduïa 
l’anotació amb 14-15 de par-
cial i no es permetien llan-
çaments còmodes a prop de 
l’anella. L’electrònic mostrava 
la màxima igualtat durant tot 
el tercer quart. I s’arribava al 
final 49-48.
L’últim quart, tal com es pre-
veia a l’inici del partit seria 
d’infart. El Serrallo era una 
olla a pressió des del l’inici del 
matx, però en aquest últim 
quart el xivarri era eixorda-
dor. El CBT començava amb 
un punt d’avantatge el quart 
i l’ampliava. Al minut cinc, la 
diferència era de 3 punts a fa-
vor dels locals. Però els igua-
ladins van treure el caràcter i 
la personalitat que els carac-
teritza, sense deixar-se ensor-
rar per la intensitat defensiva 
del rival ni la pressió de l’afi-
ció. Els de l’Anoia aconse-
guien capgirar el marcador 
en els minuts finals i ja no van 
perdre l’avantatge fins al final 
del partit. Amb un parcial de 
19-25 l’Igualada s’enduia la 
victòria per 68-73.
Els igualadins sumen la cin-
quena victòria consecutiva. 
Amb aquesta davant el líder, 
els igualadins estan a només 
un partit del primer i segon 
classificats, amb el Tarragona 
els de l’Anoia tenen els dos 
partits guanyats i davant del 

Quart a la primera volta van 
perdre de 3 punts de diferèn-
cia. Amb els resultats d’aques-
ta jornada, el quart classificat 
queda a dos partits de dife-
rència.

Fitxa tècnica 
Monbus C.B. Igualada: Miki 
Stobart (5), Sergi Carrión 
(4), Miquel Benito (4), Edu 
Burgès (8), Jordi Torres (14), 
Carles Fons (10), Jaume Tor-
res (1), Pau Camí (2), Toni 
Lamolla, Àlex Matencio, Edu 
Tejero (25), Roger Pérez (0). 

Crida a l’afició
Tot i que falten encara uns 
partits per acabar la tempo-
rada, una victòria aquest diu-
menge contra el Quart, segon 
classificat, suposaria aconse-
guir una molt bona posició, 
fins i tot el liderat, i tenir a 
tocar les fases d’ascens.
L’equip entrenat per Jordi 
Martí té clar que és un partit 
clau en la temporada i per 
això han preparat el par-
tit amb profunditat durant 
tota la setmana. El pavelló 
de Les Comes s’ha d’omplir 
per aconseguir un ambient 
de final. 
Des del club, la consigna és 
clara: aquest diumenge, a les 
17.45h, toca omplir Les Co-
mes i donar suport a uns ju-
gadors que aquesta tempora-
da ho estan donant tot.

Victòria del Monbus Igualada a casa 
del líder per seguir lluitant per l’ascens

BÀSQUET / LA VEU 

Partit on la pèrdua de 
pilotes i el baixos per-
centatges d’encert van 

condemnar a l’Yvette Pons 
Igualada a una derrota a Tar-
ragona. Els 49 punts que van 

aconseguir la tripleta local 
Peña, Hughes i Pascual van 
ser una llosa al marcador per 
les blaves. Aquest cap de set-
mana, important partit a casa 
contra CityLift GEiEG Uni-
Girona.

Les pèrdues de pilota i el 
baix encert condemnen a 
una derrota a Tarragona

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Cap de setmana de lliga 
nacional alevina d’ho-
quei línia, que es cele-

brava a l’última seu, Sagunt. 
Els jugadors de l’Igualada Ho-
quei Línia tenien tres partits 
complicats per davant. El pri-
mer, dissabte al matí contra 
els Skulls d’Almàssera, entre-
nat per Luís Torlay, anterior 
entrenador de l’Igualada i per 
tant, un rival que coneixia bé el 
nostre equip. A l’Igualada li va 
costar entrar en el partit i dos 
gols en els primers dos minuts 
van ser un cop fort a nivell aní-
mic. L’equip va anar a remolc 
dels Skulls que van jugar amb 
rapidesa i combinacions. Du-
rant la segona part, el joc i la 
intensitat de l’Igualada va mi-
llorar i l’equip va fer dos gols, 
un de Nil Mendoza i l’altre de 
Marc Hueva, però els Skulls no 
van afluixar i el marge de gols 
de la primera part es va fer in-
salvable. Final 12 – 2 a favor de 
l’equip valencià.
A la tarda, l’Igualada es va en-
frontar amb el Cent Patins de 
Rubí, un rival molt fort que es 
jugava quedar entre els primers 
classificats. Tot i que l’Igualada 
va millorar molt el seu joc, no 
va poder fer res contra un Rubí 
molt fort, amb molts canvis i 
per tant, amb jugadors molt 
frescos físicament. L’Igualada 
només va poder fer set tirs a 
porteria, sense poder transfor-
mar-ne cap. Un 0-13 a favor 
del Rubí no va fer justícia a l’es-
forç dels jugadors igualadins i 

el bon partit del porter, Yeray 
que va parar més del doble dels 
tirs que va rebre a porteria.
Finalment, diumenge al matí, 
els jugadors es van enfrontar 
amb el Valladolid, que ha que-
dat tercer a la classificació de la 
lliga elit alevina nacional. Els 
jugadors de l’Igualada ho van 
donar tot, esforçant-se al mà-
xim tot i els pocs efectius que 
tenien en comparació amb el 
Valladolid que comptava amb 
14 jugadors i dos porters. Va 
ser un partit molt disputat 
i l’Igualada va aguantar fort 
durant tota la primera part i 
va arribar diverses vegades a 
la porteria contrària amb pe-
rill però sense transformar les 
oportunitats que tenia. Durant 
la segona part, els jugadors van 
acusar el cansament. El resultat 
final de 0-12 no mostra el gran 
esforç i bon joc que van fer els 
igualadins.
La participació dels alevins 
de l’Igualada Hoquei Línia a 
la Lliga elit nacional ha estat 
tota una experiència per als 
joves jugadors, als quals feli-
citem per l’esforç i el joc que 
han mostrat en una lliga amb 
un nivell tant alt i exigent. Han 
jugat: Yeray Lorenzo, de porter,  
Joan Cusachs, Biel Gelabert, 
Biel Guerrero, Martina Font, 
Mart Hueva, Nil Mendoza, Ot 
Sànchez, Joan Roig, Laia Sil-
vestre. També cal agrair a l’en-
trenador, Samu Piquer, l’esforç 
i la dedicació que hi ha posat 
per  portar a l’equip aleví  fins 
on ha arribat

L’Igualada Hoquei Línia 
Aleví de menys a més a 
Sagunt

Diumenge, 17 de març
Partit important, podem ser líders de la Lliga EBA!

17.45  Monbus CB Igualada vs Quart CB
Us necessitem a tots per animar l’equip

Omplim Les Comes!  Us hi esperem



48 |  ESPORTS Divendres, 15 de març de 2019

IGUALADA / LA VEU 

El Teatre Municipal 
l’Ateneu d’Igualada va 
ser un any més l’esce-

nari el passat diumenge, 10 de 
març, de la gala de lliurament 
dels Premis Neptú, que van 
reconèixer els millors espor-
tistes de la capital de l’Anoia 
durant l’any 2018. L’acte ha 
constat de dues parts: la pri-
mera, amb protagonisme per 
als millors esportistes escolars 
i, la segona, centrada en les 
entitats, clubs i esportistes fe-
derats.
El moment àlgid de la vetlla-
da va ser el nomenament dels 
dos millors esportistes indivi-
duals, premis que van recau-
re en els triatletes del Club 
Atlètic Igualada (CAI), Anna 
Noguera i Albert Moreno. 
Anna Noguera va ser campi-
ona estatal absoluta de Triatló 
de Mitja Distància i de Triat-
ló de Llarga Distància i 4a a 
l’Europeu de Triatló de Mitja 
Distància. Albert Moreno, 
de la seva banda, va ser 3r a 
l’Europeu de Triatló de Mitja 
Distància i primer classificat 
estatal a la Marató de Barcelo-
na de l’any passat. Noguera es 
va imposar a les altres finalis-
tes, la corredora Sheila Avilés 
(CAI) i l’escaladora Alba Pel-
fort (Club Excursionista UEC 
Anoia) i Moreno va superar 
el també atleta Marc Sánchez 
(CAI) i el palista Joan Masip 
(CTT Borges).
A la categoria dels millors es-
portistes en esports d’equip 
els guanyadors van ser la 
basquetbolista Laia Solé, 
campiona d’Europa sub ’20 

amb la selecció estatal i ju-
gadora de la lliga università-
ria nord-americana, i també 
Elagi Deitg (Igualada Hoquei 
Club), tercer porter menys 
golejat a l’OK Lliga i 6è clas-
sificat a la Lliga i semifinalista 
de la Copa amb el seu club.
També van ser premiats els 
atletes Marta Galló (CAI) i 
Àlex González (CAI) com els 
millors esportistes promesa; 
Pol Cantero (Club Handbol 
Igualada) com l’entrenador 
més destacat; i l’Infantil Fe-
mení del Club Bàsquet Igua-
lada i l’Infantil Masculí A de 
l’Igualada Hoquei Club com 
els equips de base amb més 
projecció.
El jurat dels premis va ator-
gar reconeixements especi-
als a Gemma Cubí, del Club 
Handbol Igualada, que l’any 
2007 va impulsar el projec-
te inclusiu Special Handbol, 
avui plenament consolidat a 
l’entitat, i també al Club Na-
tació Igualada per haver orga-
nitzat l’esdeveniment esportiu 
més destacat de l’any passat, 
que va ser la 80a edició de la 
Copa Nadal.
Anteriorment, es van atorgar 
mencions als esportistes de 
clubs i entitats igualadines 
que van assolir resultats im-
portants. I, en la primera part 
de la gala, també han rebut 
el reconeixement de la ciutat 
els esportistes de Primària 
Pol Rubio i Martina Llorach 
de l’Acadèmia Igualada, Álex 
Mediñá i Ana Fernández 
del centre educatiu Mont-
clar-Mestral, Guim Gabarró i 
Jana Planell del Col·legi Jesús 
Maria, Nil Nevado i Paula Do-

mínguez del Col·legi Maristes 
Igualada, Aleix Morón i Alba 
Martínez del Col·legi Monal-
co, Martí Aguilera i Bruna Ca-
zorla de l’Escola Dolors Mar-
tí, Edin Morist i Alba Boix de 
l’Emili Vallès, Àtticus Artigas 
i Niurka Azzine de l’Escola 
Gabriel Castellà, Roger En-
rich i Helena Díaz de l’Escola 
Garcia Fossas, Pol Campo i 
Ivet Ortega de l’Escola Mare 
del Diví Pastor, Jordi Vives i 
Queralt Corominas de l’Es-
cola Pare Ramon Castelltort, 
Jan Pedragosa i Gisela Ramí-
rez de l’Escola Pia, Roc Este-
ve i Júlia Sendra de l’escola de 
l’Ateneu Igualadí, Quim Pol i 
Aura Serra de la Fundació Es-
cola Mowgli i Pau Via i Berta 
Camprubí de les Escolàpies. 
Pel que fa a la Secundària, els 
millors han estat Nil Aguilera 
i Carla Guillén de l’Acadèmia 
Igualada, Pepe Domínguez i 
Carlota Coll del centre educa-
tiu Montclar-Mestral, Pol Co-
ronel i Alba Gras del Col·legi 
Maristes Igualada, Andreu 
Pérez i Nerea Muñoz del Col-
legi Monalco, Oriol Viladrich 
i Meritxell Gassó de l’Esco-
la Anoia, Àngel Guillorme i 
Doae Chellak El Guennou-
ni de l’Escola Àuria, Arnau 
Baltà i Sílvia Puig de l’Escola 
Pia, Nil Cabello i Ona Vidal 
de l’Institut Badia i Margarit, 
Yousaf Zeriouh i Lena Carles 
de l’Institut Joan Mercader 
i Josep Domènech i Carlo-
ta Díaz-Guerra de l’Institut 
Pere Vives Vich. A més, Ma-
nel Cervera i Ana Hernández 
també van rebre una menció 
especial per la seva aportació 
a l’esport escolar.

Els Premis Neptú coronen els triatletes 
Anna Noguera i Albert Moreno com 
els millors esportistes d’Igualada

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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Els atletes Juvenils (Sub-
18) del C.A. Igualada 
Petromiralles, Aitor 

Caldito i Marta Galló, van 
assolir brillantment els títols 
de campions d’Espanya res-
pectius en el salt de llargada, 
en el decurs dels 68ens Cam-
pionats d’Espanya Juvenils 
indoor, que es van dur a ter-
me al Velodrom Lluís Puig de 
València, en doble Jornada 
de dissabte i diumenge, amb 
la participació dels atletes es-
tatals capdavanters dels anys 
2002/2003, entre ells els 10 
atletes del CAI que havien 
assolit les mínimes de parti-
cipació corresponents. Anna 
Torras no va poder participar 
per lesió, en els 1.500 m.ll.
Van sobresortir les actuaci-
ons d’Aitor Caldito, campió 
d’Espanya Juvenil en el salt 
de llargada, amb un millor 
intent de 7,08 m., marca per-
sonal de l’anoienc, i de Marta 
Galló, que era també campi-
ona d’Espanya en el salt de 
llargada fem., amb un millor 

intent de 5,68 m.
Pol Roca era 8è en el salt d’al-
çada, amb un millor intent 
de 1,89 m., marca personal 
de l’anoienc, assolint plaça 
de finalista. David Muñoz era 
12è en el salt de perxa masc., 
amb un millor salt de 4,11 m., 
també marca personal.
Riduan Boulbayem era 9è a 
la final “A” dels 3.000 m.ll., 
assolint la 12a posició global 
amb un registre de8’50”38, 
igualment marca personal de 
l’igualadí.
Laia Planas era 12a en el salt 

d’alçada fem., amb un millor 
intent de 1,59 m., igualant 
marca personal.
Berta López era 4a en la 
4a s/f. dels 800 m.ll. amb 
2’21”26, marca personal, i 
Júlia Solé era 7a en la 5a s/f. 
dels 800 m.ll. amb 2’23”61. 
Gerard Farré era 6è en la 4a 
s/f. dels 800 m.ll. 2’03”76, no 
assolint el passi a les finals 
respectives.
Carla Alemany era 12a en la 
1a s/f. dels 1.500 m.ll., amb 
5’01”22, que no li donaven 
l’accés a la final.

Aitor Caldito i Marta Galló (CAI), 
campions d’Espanya Sub-18 en 
salt de llargada

ATLETISME / LA VEU 

Els atletes de categ. Ab-
soluta, Sub-20 i Sub-
23 del C.A. Igualada 

Petromiralles Abdessamad 
Oukhelfen, Marina Suria i 
Naima Ait Alibou,  van asso-
lir el  campionat d’Espanya de 
Cros i el Bronze en les cate-
gories respectives,  en la seva 
participació al 101è campionat 
d’Espanya de Cros individual 
i per Seleccions autonòmiques 
disputat diumenge a Cáceres, 
en una brillant actuació dels 
representants del CAI. 
Abdessamad Oukhelfen va 
assolir el títol de Campió 
d’Espanya Absolut amb Ca-
talunya, entrant en 18a posi-
ció individual i 3r català, amb 
30m. 27seg., per completar 
els 10.050 m. de cursa, en el 
seu debut com atleta espa-
nyol amb la selecció Catalana 
Absoluta, assolint  la victòria 
Catalunya amb 99 punts, per 
davant de Madrid, 2ns amb 

106 punts, i de Castella/Lleó, 
3rs amb 139 punts, i fins a 16 
seleccions autonòmiques clas-
sificades. El campió estatal 
individual va ser Oassim Ou-
maiz (Andalusia).
Marina Suria assolia també el 
Campionat estatal per Selec-
cions amb Catalunya Sub-20, 
entrant 30a individual i 5a 
catalana amb 23 min. 26 seg., 
per completar els 6.050 m. de 
cursa. Catalunya es va impo-
sar amb 53 punts, seguides 
d’Asturies, 2es amb 69 punts, i 
de Navarra, 3es. amb 74 punts, 
entre 16 seleccions autonòmi-
ques participants.
Naima Ait Alibou era  3a i 
Bronze amb la Selecció Cata-
lana Sub-23, entrant 16a indi-
vidual i 2a atleta catalana, amb 
38 m. 09 seg., sobre 10.050 m. 
de recorregut conjunt amb les 
atletes de categoria Absoluta, 
i fins a 9 seleccions autonò-
miques classificades. La cam-
piona estatal absoluta va ser 
Trihas Gebre, del País Basc.

Tres atletes del CAI Or i 
Bronze al Ct. d’Espanya 
de Cros amb Catalunya

ATLETISME / LA VEU 

Els atletes Cadet (Sub-
16) del C.A. Igualada 
Petromiralles/Jocnet 

participants al Campionat 
de Catalunya en Pista Co-
berta de diumenge passat a 
Sabadell, assoliren un total 
de 3 medalles, 2 Or i 1 d’Ar-
gent, a més de diversos llocs 
de finalista en les proves cor-
responents, diverses marques 
personals, i diverses mínimes 
per al Campionat d’Espanya 
Cadet del proper cap de set-
mana a Sabadell. El CAI era 
5è per clubs en la puntuació 
global dels seus atletes amb 
40 punts, entre 51 equips par-
ticipants, en una gran actua-
ció global.
Entre els 10 atletes del CAI 
participants, van sobresortir 
les actuacions de Carla Bisbal, 
campiona de Catalunya en 
els 1.000 m.ll., amb 2’55”95, 
confirmant la mínima estatal, 
i assolint amb les seves com-
panyes del relleu de 4 x 300 

m. la medalla d’Argent amb 
2’55”96, amb Francina Mas-
sagué - Carla Bisbal - Andrea 
Gil i Judit Navarro, darrera 
del C.A. Sant Just, guanya-
dores amb 2’54”82, rècord de 
Catalunya.
Cal ressaltar també que Joan 
Sendra assolia el títol de cam-
pió de Catalunya en salt d’al-
çada, amb 1,85 m., igualment 
mínima estatal,  i era 8è a la 
final dels 60 m. tanques amb 
12”51, després de dominar 
la 3a s/f. amb 8”93.  Mar Pla-
nas era 4a en triple salt  amb 

11,07 m., a 6 cm. del podi, 
confirmant igualment les mí-
nimes estatals respectives.
Núria Moix era 5a en llançam. 
del pes, amb 9,51 m., i 12a en 
alçada, amb 1,39 m. Ian Que-
raltó era 6è en salt de perxa, 
amb 3,20 m., i Edit Guzmán 
7a en pes, amb 9,41 m.  Anna 
Quero era 7a en 3.000 m.ll., 
amb 11’19”22.
Francina Massagué era 3a en 
la s/f. corresponent dels 300 
m.ll. amb 42”52, mínima es-
tatal, que no li donava l’accés 
a la final de la prova.

Carla Bisbal i Joan Sendra (CAI), 
campions de Catalunya Sub-16 en 
pista coberta

ATLETISME / LA VEU 

Dissabte al matí, els 13 
atletes del CAI Pe-
tromiralles/Jocnet 

classificats per a la final del 
Campionat de Catalunya In-
fantil (Sub-14) indoor, assoli-
ren un total de 5 medalles:  2 
d’Or, 2 Argent i 1 de Bronze, 
a més de diversos llocs de fi-
nalista. Rubén Sánchez assolia 
2 medalles d’Or, en 60 m.ll. i 
salt de llargada, Mar Buchaca 
les 2 d’Argent, en 60 m.ll. i salt 
d’alçada,  i el Bronze era per a 
Oriol Alonso en 2.000 m.ll. 
El CAI era 2n per puntuació 
global dels seus atletes, amb 
50 punts, darrere de l’A.A. Ca-
talunya, entre un total de 55 
clubs classificats, en una bri-
llant actuació global.
Rubén Sánchez era campió 
de Catalunya en els 60 m.ll., 
amb 8”01 a la final, i amb 
7”99 en la s/f. corresponent, 
i era també campió en salt 
de llargada, amb un millor 
intent de 5,24 m.
Mar Buchaca era sotscampi-

ona en els 60 m.ll. amb 8”15 
a la final, i amb 8”12 en la s/f. 
corresponent, i era també cam-
piona en salt d’alçada, amb un 
millor salt de 1,50 m.
Oriol Alonso era 3r i Bronze 
en els 2.000 m.ll. amb 6’27”08.  
Aya Boulbayem era 5a en els 
1.000 m.ll. amb 3’20”95, segui-
da de Carlota Mollà, 7a amb  
3’27”80. Clara Enrich era 5a en 
els 2.000 m.ll. amb 7’12”10. 
Elsa Alias era 7a en el llança-
ment del pes, amb 10,51 m., 
Paula Cambero 8a en els 600 
m.ll. amb 1’50”32 i Ferràn Sa-
grera 8è en pes, amb 8,91 m.  
Marc Aguila era 9è en els 2.000 
m. marxa, amb 12’42”86.
Irene Solsona era 11a en salt 
de perxa, amb 1,90 m. Jan Tar-
ga era 7è en la 2a s/f. dels 60 
m. tanques, amb 11”45, no ac-
cedint a la final.
Les rellevistes del CAI de 4 x 
200 m. es veieren obligades 
a abandonar per caiguda a 
la darrera recta, amb l’equip 
format per Aya Boulbayem - 
Alba Cerro - Carlota Mollà i 
Mar Buchaca. 

Cinc medalles per al 
CAI al Campionat de 
Catalunya Sub-14 PC
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Diumenge passat es va 
disputar en un remo-
delat circuit urbà per 

la ciutat de Barcelona, la 41a 
edició de la ZURICH Marató 
de Barcelona, què amb uns 
17.500 atletes participants, va  
situar novament la prova bar-
celonina sobre els 42.195 m. 
entre les de major participació 
del continent.
Hi prengueren part un grup 
de set atletes, triatletes i mem-
bres del CAI Popular, del C.A. 
Igualada Petromiralles, entre 
els que cal ressaltar la 54a posi-
ció general i 3r en categ. M-45 
d’Antonio Martínez, amb 2h. 
40m. 15seg., i la 28a en categ. 
W-35 de Francina González, 
1.559a gral. amb 3h. 17m. 10 
seg.  El triatleta del CAI Tri-
atló Albert Moreno, va com-
pletar els 30 primers Km. de 
cursa en posicions properes a 
les primeres classificades fem. 

de la cursa barcelonina. Es va 
retirar per indisposició Jordi 
José.
Els guanyadors absoluts foren 
Alemu Bekele (Bahrein)amb 
2h. 06m. 04seg., i KuftuTahir 
(Etiòpia), 1a fem. i 14a general 
amb 2h. 24m. 44seg. millorant 
ambdós atletes els rècords de 
la prova. A la Zurich Marató 

Barcelona també hi van parti-
cipar en Pau Mestre i en Josep 
Maria Torres, el primer amb 
un temps de 4h 01m 18s i el 
Josep Ma. va fer un temps ex-
cepcional de 3 h 08m 52s. Tots 
dos van debutar en els 42 km 
patint en els últims quilòme-
tres però molt satisfets d’arri-
bar a meta. 

Antonio Martínez (CAI), 3r en M-45 a 
la Marató de Barcelona

ATLETISME / LA VEU 

Esports Vilanova ja ha 
començat a escalfar la 
25a Cursa Popular de 

Vilanova del Camí.  La cita és 
aquest diumenge, 17 de març. 
Enguany, la cursa celebra 25 
anys d’història, i des d’Esports 
Vilanova del Camí afirmen 
que han preparat la prova amb 
més opcions que mai. Han in- 
corporat una caminada popu-
lar de 5’5 km per l’entorn rural 
del municipi, que esperen faci 
créixer encara més la partici-
pació.
En total hi haurà quatre ma-
neres de participar a la mati-
nal: fent alguna de les curses 
d’adult, la de 10 km (puntuable 
per a categoria Promesa-sèni-
or i Veterans A i B) o la de 4,5 
km (puntuable per a Aleví, 
Infantil, Cadet-juvenil, Pro-

mesa-sènior i Veterans A i B), 
amb sortida a les 10:30h des 
de la zona esportiva de Can 
Titó; fent la cursa infantil d’un 
quilòmetre (per a categoria 
benjamí i inferiors), prevista a 
les 12h del migdia, o bé par-
ticipant a la 1a Caminada Po-
pular, amb sortida a les 10:30h 
(que és no competitiva).
La intenció és fer d’aquesta 
convocatòria una cita molt 
més familiar i participativa. 
No hi faltaran els premis i 
alguns sortejos per fer-la 
atractiva.
La cursa és organitzada per 
Esports Vilanova amb el su-
port del CAI Petromiralles i 
de Diputació de Barcelona i 
el patrocini i col·laboració de 
SuperMas, Jocnet, Sport, Far-
ma- cia Massana, Therana, 
Marathon Esports, Aneto i 
Powerade.

Diumenge arriba la 25a 
Cursa Popular de Vilanova

MUNTANYA / LA VEU 

Aquest passat diumen-
ge 10 de març, Mira-
vet s’ha convertit en 

l’escenari de la cursa de mun-
tanya de La Cameta Coixa.
L’11a edició d’enguany ha 
comptat amb una participa-
ció total de 700 participants i 
ha obert la 18a Copa Catala-
na de Curses de Muntanya de 
la FEEC amb un total de 21 
km i  1300 m. de desnivell po-
sitiu en la categoria absoluta.

Ha estat una jornada marca-
da per les altes temperatures. 
Els corredors han sortit de 
l’emblemàtic Castell de Mira-
vet per continuar per terreny 
molt pedregós i tècnic per fi-
nalitzar a la plaça del poble 
on els esperava un merescut 
dinar.
Els guanyadors absoluts han 
estat Zaid Ait Malek (CEM 
La Cameta Coixa) i Ester 
Casajuana (Club Excta. Alli-
beradrenalina).
Per part dels corredors de 

la secció de trail de la UE-
CANOIA van participar 
Txus Oliva i David Núñez. 
En Txus, per uns problemes 
en el calçat no va poder fi-
nalitzar la prova tot i estar 
molt a prop d’aconseguir-ho. 
Per la seva part el David fi-
nalitzava en 136a posició de 
la general i 7é de la seva ca-
tegoria.
El proper 18 de maig hi hau-
rà la segona prova d’aquest 
campiona, la Marató Ultra 
Cerdanya.

Corredors de la UECANOIA a la Copa 
Catalana de curses de muntanya

VÒLEI / LA VEU 

El Jorba Solà Sènior 
Masculí va assolir una 
contundent victorià 

davant el St.Boi, aconse-
guint així uns importants tres 
punts per mantenir la lluita 
per la permanència. Va ser 
un encontre que sols en el 
primer set va tenir emoció, 
amb molts errors dels equips 
sobretot, amb sac. Després 
l’Igualada, una vegada dins 
del partit, no va donar opci-
ons a un St. Boi perdut, que 

no va tenir reacció en cap 
moment. La setmana vinent 
l’equip es desplaça a Cunit a 
mirar de sumar més punts.
Per la seva banda, el Sènior 
Femení es va deixar dos punts 
a casa davant un rival inferior, 
el Vall d’Andorra. Va ser un 
dels pitjors partits d’aquesta 
temporada de les igualadines 
que deixen escapar punts va-
luosos per mantenir opcions 
d’aspirar a 2a, que cada cop 
està més difícil. Aquest cap de 
setmana visiten al Sant Pere  
Pescador.

El masculí de l’IVC 
segueix sumant punt per 
aconseguir salvar-se
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GIMNÀSTICA / LA VEU 

Aquest cap de setma-
na el club igualadí va 
participar a Girona a 

la 1a fase Copa Catalana nivell 
V i nivell IV i la 2a fase Nivell 
VIII.
Va ser, una vegada més, una 
competició amb molt nivell, 
en què els gimnastes de l’ICGA 
van lluitar i defensar molt bé 
els seus exercicis sobre el tapís.
A l’espera dels resultats del 
gimnasta Marc Salvador i la 

gimnasta Marta Elias, cal des-
tacar la bona 3a posició de 
la Sheila Garcia, que també 
va recollir el guardó a la seva 
trajectòria com a gimnasta 
a l’Igualada Club Gimnàstic 
Aula, que es van entregar als 
Premis Neptú que es van ce-
lebrar el diumenge. L’Igualada 
Club Gimnàstic Aula segueix 
treballant diàriament per ob-
tenir bons resultats en pròxi-
mes competicions i estan molt 
satisfets de totes /tots les/els 
seves/seus gimnastes .

L’Igualada Club 
Gimnàstic Aula a Girona

GIMNÀSTICA / LA VEU 

L’equip sènior de gim-
nàstica estètica del club 
Esportiu INEF BCN, 

amb les gimnastes igualadines 
i anoienques Aida Moreno, 
Mar Casals, i Alba Tort, va 
acudir a la cita el passat cap de 
setmana del 7 al 10 de març al 
pavelló Universiada de Sofia, a 
Bulgària.
La capital europea va acollir els 
millors equips del món, fins a 
132 equips de 24 països, entre 
ells INEF BCN, que se les va 

veure amb els equips de l’Est, 
grans dominadors d’aquesta 
disciplina, i les grans rivals 
Ciutat de Barcelona-Alcon.
L’INEF Barcelona va ser el pri-
mer equip en sortir a la com-
petició a la fase preliminar 
i potser, aquest factor els va 
perjudicar a l’hora de fer les 
valoracions. L’equip va quedar 
satisfet de la seva actuació, i 
tot i realitzar un gran exercici, 
finalment va quedar fora de 
l’accés a la final de diumenge.
Tot i així les gimnastes ano-
ienques i totes les seves com-

panyes estan molt satisfetes 
d’haver participat en un cam-
pionat d’aquesta categoria, 
una experiència única que els 
permet compartir uns dies 
amb gimnastes d’elit de tot el 
món i veure les diverses tèc-
niques d’entrenament, disci-
plina i coreografies, a part de 
l’enriquiment personal. Tor-
nen amb molt ànims per pre-
parar-se de cara a la propera 
competició a nivell d’Espanya 
en la 2ª Fase de la Copa que 
es celebrarà el proper 4 i 5 
d’Abril.

Tres gimnastes anoienques participen 
al World Cup a BulgariaSOFIA

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El darrer dia 24 de fe-
brer és va celebrar a 
Blanes la 1a fase del 

nivell VII, on el CE Mont-
bui va presentar 3 de les se-
ves gimnastes, Alba Bosch, 
Martina Ting Gras i Tania 
Gabarri. El club i els tècnics 

de l’entitat volen felicitar-les 
pel seu enorme treball i com-
promís, fent un gran paper i 
defensant els seus exercicis 
després d’algunes lesions i 
contratemps. El 23 de març 
és realitzarà la 2a fase a Llo-
ret on esperem veure-les al 
màxim rendiment i demos-
trant tot el que saben fer.

El CE Montbui 
competeix a Blanes

PATINATGE / LA VEU 

Les patinadores de 
l’Igualada Hoquei Club 
van participar el passat 

cap de setmana a les Jorna-
des Comarcals de Patinatge 
Artístic, celebrades a la pista 
de Les Comes d’Igualada i a 
la pista del Prat de Llobregat. 
Les dues cites han estat un 
gran èxit de participació, amb 
més de 180 patinadors per 
jornada.
El club igualadí va presentar 
un total de 18 patinadores, 
entre categories Prebenjamí, 
Benjamí, Aleví i Infantil. A 
Les Comes, les arlequinades 
van aconseguir tres primers 
llocs en les seves respectives 
categories: Rut Martí (Aleví 
B), Núria Barrado (Aleví C) 
o Ona Claver (Prebenjamí C).
La resta de patinadores tam-
bé van aconseguir posicions 
molt bones. En categoria 
Prebenjamí B: Íngrid Mora-
les (22a), Arlet Campo (24a), 

Martina Sánchez (25a), Laura 
Lopera (29a) i Elna Salvador 
(33a). En categoria Prebenja-
mí C: Queralt Marimon (9a).
Al Prat, les patinadores van 
aconseguir dos podis: Ivet Ri-
era (1a) i Jana Molins (3a), les 
dues de la categoria Benjamí 
A. La igualadina Maria Mar-
tínez va ser quarta. En cate-
goria Benjamí C, la classifica-
ció va ser la següent: Glòria 
Gabarri (21a), Joana Labari 
(15a), Martina Roviró (28a) 
posició i Mar Miralvés (31a). 

En categoria Infantil C, la Jo-
ana Gabarrí va quedar en 25a 
posició.
El cos tècnic va acabar les 
jornades felicitant a totes les 
patinadores per la feina ben 
feta i  van apuntar que “segui-
rem entrenant per les pròxi-
mes jornades”. Des del club, 
també es vol felicitar a totes 
les patinadores i sobretot a 
la feina ben feta del cos tèc-
nic. La propera competició 
Comarcal és el  30 de març a 
Sant Just d’Esvern.

Èxit de podis per a les patinadores 
de l’Igualada HC a les Jornades 
Comarcals

ESPEOLOGIA / LA VEU 

El passat diumenge 
10 de març, l’ESPE-
LEO GRUP ANOIA –

EGAN- va fer realitat una de 
les activitats més destacades de 
la seva agenda d’aquest 2019, 
any en què l’entitat igualadina 
celebra el 30è aniversari. 
L’activitat, batejada com a 
descoberta de l’espeleologia 
i oberta a tothom, va servir 
perquè els participants cone-
guessin de primera mà l’orga-
nització i la realització d’una 
exploració subterrània. La jor-
nada va començar a la seu del 
Club, on es va fer la presen-
tació i una breu introducció 
a la història de l’espeleologia 
així com als aspectes d’aquest 
esport-ciència que es conside-
ren més importants: seguretat, 
protecció i conservació del 
medi, geologia, etc.

Per la segona part de l’acti-
vitat el grup es va desplaçar 
fins al poble de Mont-ral, a les 
muntanyes de Prades, on els 
participants van poder posar 
en pràctica tot el que s’havia 
explicat i experimentar com 
és això de recórrer una mun-
tanya per dintre. En primer 
lloc es va visitar la cova de la 
Moneda i després d’una cur-
ta caminada i de superar un 
petit tram de via ferrada es 
va accedir a la cova de Mont-
ral, molt característica pel fet 
que té dues boques i permet 
un recorregut circular entrant 
per una i sortint per l’altra. La 
combinació de la bellesa del 
recorregut, els petits obstacles 
i l’emoció d’haver de fer servir 
la corda per superar-los va fer 
gaudir de valent a tots els par-
ticipants que van ser guiats en 
tot moment per monitors de 
l’EGAN.

Descoberta de 
l’espeologia
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MÚSICA / LA VEU 

Quimi Portet arriba a 
Igualada amb el seu 
World Tour de músi-

ca “moderadament moderna i 
passablement popular” aquest 
dissabte, 16 de març, a les 21h, 
al Teatre Municipal l’Ateneu. 
El concert forma part de la 
programació del Cicle Escena 
Sonora.
Com tots els artistes veritable-
ment grans, Quimi Portet és 
un gènere en sí mateix. Més 
enllà dels tres milions i mig 
de discos venuts amb Los Rá-
pidos, Los Burros i El Último 
de la Fila, la insubornable fi-
delitat al seu propi univers l’ha 
convertit en un referent tant 
per a coetanis com per a les 
noves generacions de la músi-
ca feta aquí.
Sensibilitat, ironia i una veu 
pròpia que sona com mai en 
un nou àlbum, Festa Major 
d’Hivern (Quisso Records-Fi-
na Estampa, 2018), el desè de 
la seva carrera en solitari, gra-
vat de cap a peus per ell mateix 
i coproduït juntament amb el 

britànic David Tickle, amb qui 
ja va treballar a Astronomía 
Razonable (1993) i Hoquei so-
bre pedres (1997). Rock’n’roll 
de quan el rock’n’roll impor-
tava sense nostàlgia ni com-
plexos que, en directe i amb 

Jordi Busquets a la guitarra i 
Ángel Celada a la bateria, es 
transforma en una festa major 
personal i absolutament in-
transferible.
Les entrades es poden adqui-

La Festa Major d’Hivern de Quimi Portet arriba aquest 
dissabte al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada

rir anticipadament, al preu de 
15 euros, al Punt de Difusió 
Cultural i Turística d’Igualada, 
situat al c/ Garcia Fossas, 2, de 
dimarts a divendres de 18:30 a 
20:30h i el dissabte d’11 a 14h. 

També al web www.ticketea.
com i, des d’una hora abans 
del concert, a la taquilla del 
Passatge Vives. El mateix dia 
tindran un preu de 18 eu-
ros. Els socis d’Òmnium i els 
Amics del Teatre de l’Aurora 

les poden adquirir per 12 eu-
ros i els alumnes de les escoles 
de música per 10 euros.

Cicle Escena Sonora
Aquest concert forma part del 

Cicle Escena Sonora d’hivern, 
que ja va tenir una primera 
part la passada tardor. La pro-
posta la promou l’empresa de 
gestió cultural i comunicació 
El Gest i compta amb el patro-
cini de Moritz, amb la col·la-
boració d’Òmnium Anoia i les 
escoles de música d’Igualada 
i amb el suport del departa-
ment de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament, el Teatre de 
l’Aurora, el Programa.cat del 
departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya i 
l’Oficina de Difusió Artísti-
ca (ODA) de la Diputació de 
Barcelona.
Abans de Quimi Portet, ja han 
actuat a Igualada en el ma-
teix cicle, Anna Roig & Àlex 
Cassanyes Big Band Project, 
al Teatre Municipal l’Ateneu, 
i els Ljubliana & the Seawolf, 
al Teatre de l’Aurora. Tancarà 
aquest cicle el diumenge, 14 
d’abril al Teatre de l’Aurora, la 
cantant Celeste Alías presen-
tant l’espectacle Tot sembla tan 
senzill. Homenatge a Mont-
serrat Abelló, juntament amb 
Santi Careta i Sònia Moya.

L’intèrpret vigatà fa una 
escala del seu World 
Tour a la capital de 

l’Anoia, formant part 
del Cicle Escena Sonora

MÚSICA / LA VEU 

Rere una història es-
trafeta i exagerada 
s’amaga una realitat 

que potser és més comu-
na que no ens pensem: una 
mare cansada, atabalada i 
esgotada; un fill endimoniat 
i sense límits que la desespe-
ra, i un pare absent i despis-
tat viuen en una casa on les 
estones que passen junts són 
plenes de crits, càstigs i ba-
ralles. Un relat que ens porta 
al límit de la paciència, de la 
trapelleria i la dolenteria.

L’experiència viscuda els 
farà canviar les actituds
El proper dilluns 18 de març, 
amb música de Lluís Vidal i 
text de Dani Coma, tindrà 
lloc a la pista d’hoquei de les 
Comes la cantata escolar El 
nen trapella, que des de l’Es-
cola/Conservatori Munici-

pal de Música organitzen les 
regidories d’Ensenyaments 
Artístics i d’Ensenyament 

de l’Ajuntament d’Igualada, 
amb la col·laboració de les 
escoles municipals d’art i te-

atre, i el suport de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí. 
En aquesta dissetena edició, 
entre els dos municipis, hi 
participaran al voltant de 
750 nens i nenes de 4t de pri-
mària.
La cantata —adreçada als pa-
res i als familiars dels alum-
nes— es farà dues vegades. La 
primera sessió serà a les 18h 
i intervindrà l’alumnat de les 
escoles: Maristes, Monalco, 
Montclar-Mestral, Ateneu 
Igualadí, Dolors Martí, Emi-
li Vallès, Marta Mata (Vila-
nova del Camí), Escola Pia 
i Pompeu Fabra (Vilanova 
del Camí); la segona sessió 
serà a les 19:30h i intervin-
drà l’alumnat de les escoles: 
Acadèmia Igualada, Escolà-
pies Igualada, Jesús-Maria, 
Mare Del Diví Pastor, Ga-
briel Castellà, Garcia Fossas, 
Joan Maragall (Vilanova del 
Camí), Ramon Castelltort i 

Escola Mowgli.
En les dues sessions també 
hi participarà un cor d’alum-
nes de l’Escola Municipal de 
Música, i alumnes de l’Esco-
la Municipal de Teatre que es 
faran càrrec de la narració.
A més de les cançons, tam-
bé es podrà gaudir dels ele-
ments plàstics que ha fet 
l’alumnat de les escoles de 
primària per il·lustrar algu-
nes escenes de la cantata. El 
programa de mà l’han dis-
senyat i maquetat alumnat 
de l’Escola Municipal d’Art i 
com ja és habitual, la cantata 
estarà acompanyada per un 
conjunt instrumental format 
per professorat i alumnat de 
l’Escola/Conservatori Muni-
cipal de Música.
A nivell de mobilitat i per 
tal de millorar els accessos a 
les Comes, es recomana als 
assistents venir a peu o amb 
transport públic.

L’Escola Municipal de Música ja té a punt la cantata escolar

cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat
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TEATRE / LA VEU 

El proper diumenge dia 
17 de març, a ¼ d’1 del 
migdia, el grup Xarxa 

Igualada presentarà el penúl-
tim espectacle de la tempo-
rada La princesa en texans, 
al Teatre Municipal l’Ateneu. 
Clara Gavaldà i Joan Cirera 
fa més de vint anys que ex-
pliquen contes arreu i creen 
espectacles per al públic fa-
miliar, primer amb el grup 
Nets i Polits i després amb 
deParranda. Al novembre de 
2012 van crear La Companyia 
Sgratta i a l’estiu de 2013 van 
estrenar amb gran èxit el seu 
primer espectacle Sol amb la 
Lluna. 
Les entrades són a 6€ i a 5€ 
per als socis de Xarxa. La ven-
da d’entrades és al vestíbul de 
l’Ateneu, des d’una hora abans 
de l’inici de l’espectacle. 

La princesa en texans
Al país del Poble Sec fa temps 
que no hi plou, i per acabar-ho 
d’arreglar, un terrorífic drac es 
beu la poca aigua que raja de 
la Font Dolça. Aconseguirà la 
princesa Maribel fer fora el 
drac? Ho aconseguirà el cava-
ller? Arribarà finalment l’ai-
gua al poble? Prepareu-vos, 
perquè dos peculiars vene-

dors ambulants ens explica-
ran aquesta fantàstica llegen-
da. Coneixerem una princesa 
molt especial, que amb l’ajuda 
d’una pila de personatges en-
tranyables i divertits, ens en-
senyarà que l’important no 
és qui ets, sinó com ets. Una 
obra de teatre familiar per 
trencar estereotips i fer-se un 
tip de riure.
L’obra es basa en El país del 
poble sec de Clara Gavaldà i 
Joel Joan. La mateixa Clara i 
Joan Cirera han escrit aquest 
espectacle i en són els seus in-
tèrprets. La música és de Da-
vid Moreno, i Paula Crespo és 
la dissenyadora de la il·lumi-
nació. Les coreografies són de 
Guillem Cirera. L’escenografia 
és de Joan Careta i el Popo-
up de Roiberta Brida. Nídia 
Tusal ha dissenyat el vestuari 
i l’ha confeccionat conjunta-
ment amb Marta Pell. 
 
La Companyia Sgratta
Clara Gavaldà Guiteras (Avi-
nyó 1974) ja de ben petita ha 
participat en diversos mun-
tatges amateurs i encara ara 
no ho ha deixat, ja que par-
ticipa de forma regular als 
muntatges del Grup de Teatre 
d’Avinyó. A partir de 1997 
entra a la companyia Nets i 
Polits, la filial infantil de la 

companyia de teatre de carrer 
Gog i Magog, on feia d’anima-
dora, actriu i xanquera en els 
espectacles Animalció (1996), 
Spum! (1998) i diversos mun-
tatges a mida. Seguidament 
amb deParranda presenten 
Nem de parranda (2000), 
Banquet d’històries (2000), 

Tela Marinera (2002), El Regal 
de la princesa (2004). A partir 
d’aquest moment es dedica a 
fer de rondallaire explicant 
contes en biblioteques, esco-
les i treballant per a editorials. 
Al llarg d’aquests anys també 
ha impartit cursos de narració 
de contes i ha rebut classes de 

La Companyia Sgratta arriba amb “La princesa en 
texans a l’Ateneu” de la mà de Xarxa

formació musical. Finalment 
amb La Companyia Sgratta 
ha creat i interpretat Sol amb 
la Lluna (2013) i De què fan 
olor els pets? (2016).
Joan Cirera Pintó (Manresa 
1976) després de participar 
en diversos muntatges ama-
teurs i de fer alguns cursos de 
teatre, decideix que això de 
fer teatre no està fet per a ell i 
es posa a estudiar imatge i so 
amb la idea de ser tècnic. A 
partir d’aquí passa a estar del 
1997 al 2000 a la companyia 
Nets i Polits, la filial infantil 
de la companyia de teatre de 
carrer Gog i Magog, on a més 
de portar la part tècnica tam-
bé feia d’animador i xanquer 
en els espectacles Animalció 
(1996), Spum! (1998) i diver-
sos muntatges a mida. Segui-
dament comença a fer ‘hores 
del conte’ a biblioteques i amb 
deParranda presenten Nem 
de parranda (2000), Ban-
quet d’històries (2000), Tela 
Marinera (2002), El Regal 
de la princesa (2004), El Sa-
rau (2005), Cacau de contes 
(2006), Revetlla (2008), Gui-
rigall (2009) i la reposició de 
Banquet d’històries (2011). 
Companyia Sgratta ha creat i 
interpretat Sol amb la Lluna 
(2013) i De què fan olor els 
pets? (2016).

POESIA / LA VEU 

El poeta Marc Freixas, 
nascut a St. Pere de 
Riudebitlles (Alt Pene-

dès) i igualadí des de fa molts 
anys, escriu en vers lliure amb 
referents poètics com Miquel 
Martí i Pol, Joan Vinyoli, 
Lluís Solà, David Caño,... Ha 
editat quatre llibres de poesia: 
El llarg camí d’escriure, Amor 
i Silenci, Reflexions A Plena 
Llum de Carrer i Damunt Les 

Passes. També ha creat un 
disc de cançó poètica Música 
d’amor i silenci amb el cantau-
tor Albert Gàmez. 
Ha participat en diferents 
projectes literaris. Ha escrit i 
ha recitat en alguns discs del 
seu germà, el cantautor Cesk 
Freixas. Actualment escriu 
a la secció “Reflexions Dos 
Punt Zero” al diari l’Enllaç 
dels anoiencs i a la secció 
“Poemes Dos Punt Zero” al 
diari La Fura del Penedès. 

Participa en ocasions a les 
escoles recitant i explicant el 
què és la poesia als infants. 
També ha actuat al Festival 
Barnasants i a Matins de TV3. 
Aquest diumenge com a 
membre i fundador de l’As-
sociació Cultural Galàxia,  
oferirà un recital poètic per a 
les preses, els presos, les exili-
ades i els exiliats polítics.  Al 
finalitzar el recital,  també qui 
vulgui podrà sortir a recitar 
un poema o llegir un escrit 

per a l’ocasió.
Serà diumenge 17 de març 
a partir de les 12h, a l’hora 
del vermut poètic al Casal 
Popular d’Igualada, el Fo-
ment. L’entrada és solidària, 
el recapte serà íntegre per a 
la Caixa de Solidaritat. Us hi 
esperem!
Ho organitza: Associació Cul-
tural Galàxia amb el suport 
del Casal Popular d’Igualada, 
El Foment, Òmnium Anoia i 
La Caixa de Solidaritat.

“La llibertat per damunt de tot”, recital solidari de poesia per a 
les persones preses i exiliades polítiques amb Marc Freixas

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

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

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

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

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

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

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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MÚSICA / MARIA DALMASES 

El passat diumenge dia 
10 de març hi va haver el 
segon concert del XXVI 

Festival Internacional d’Or-
gue d’Igualada, que organitza 
l’Ajuntament d’Igualada amb 
la direcció artística de Joan Pa-
radell. Va anar a càrrec de To-
masz Adam Nowak i portava 
per títol “Cinc segles de varia-
cions en diferents estils”. Jaume 
Planas va presentar el concert, 
Anna Miranda va ser la regis-
trant que va ser felicitada per 
l’organista, i la visió per pan-
talla va anar a càrrec de Jordi 
Balsells i Josep Aguilera.
Tomasz Adam Nowak va néixer 
a Varsòvia, va estudiar al Con-
servatori Frédéric-Chopin de 
la mateixa ciutat, i més tard a 
Munic, París i Amsterdam. Ha 
guanyat alguns dels més presti-
giosos concursos organístics a 
nivell mundial i el 1994 va acon-
seguir el primer premi al con-
curs d’improvisació d’Haarlem. 
Com a docent ha treballat a di-

verses universitats i Hochschule 
d’Alemanya. També és organista 
de l’Stadt-und Marktkirche St. 
Lamberti de Münster (Alema-
nya). Ha fet concerts en molts 
Festivals organístics i sales de 
concerts. Ha participat com a 
membre del jurat als concursos 
de Chartres i Haarlem, col·la-
bora amb orquestres simfòni-
ques a Alemanya i a l’estranger 
i és director artístic del Festi-
val Internacional d’Orgue de 
la regió de Westfalen Lippe 
(Alemanya). Tal com va de-
mostrar en el concert, culti-
va tot tipus de música i és un 
gran improvisador. 
El concert va començar amb 
obres del renaixement i prin-
cipis del barroc: The Queen’s 
Alman de William Byrd (1543-
1623) i les Variacions “Est-ce 
Mars” de Jan Pieterszoon Swe-
elinck (1562-1621). Va conti-
nuar amb una obra del període 
clàssic, Allegretto amb varia-
cions sobre “Ah, vous dirai-je 
maman” de Johann Christoph 
Friedrich Bach (1732-1795) 

un dels 20 fills que va tenir J. 
S. Bach. Totes són obres molt 
variades i alegres, basades en 
danses i cançons populars, i ja 
vam poder gaudir de la gran 
categoria de l’organista. Després 
vam entrar en l‘època romànti-
ca amb Introduzione, Tema con 
Variazioni e Finale (con l’imita-
zione di Piena Orchestra) de Gi-
ovanni Morandi (1777-1856), i 
es va poder sentir la riquesa del 
nostre orgue al fer imitacions 
dels diferents instruments de 
l’orquestra, acabant amb una de 
la música militar.
Les Variacions sobre un tema 
de J. Haydn op. 56 Variaci-
ons Sant Antoni de Johannes 
Brahms (1833-1897) van ser 
escrites originalment per a 2 
pianos i també per a orquestra. 
El passat diumenge les vam po-
der escoltar en una versió per 
a orgue feta pel mateix con-
certista, que va ser un prodigi 
musical, que seguia fidelment 
la partitura original i li donava 
una nova dimensió en utilitzar 
els recursos de sonoritat que 

té l’orgue. Una versió que tam-
bé va servir per veure la seva 
gran tècnica i virtuosisme que 
ja havíem percebut en les obres 
anteriors. 
Segons el programa, l’última 
obra del concert era una im-
provisació sobre un tema que 
se li donaria en el moment. En 
un sobre enviat des de Roma, 
Joan Paradell havia escrit la 
melodia  de l’Himne nacio-
nal de Catalunya Els segadors 
però ell no en coneixia el sig-
nificat. L’única indicació que 
hi havia era “Maestoso”. En 
va fer una improvisació que 
va durar 11 minuts, amb una 
gran riquesa musical, canvis 
de tempo i de registres, que va 
deixar tot l’auditori absoluta-
ment meravellat. En acabar va 
ser llargament aplaudit perquè 
aquesta interpretació ens va 
commoure i va aconseguir que 
ens adonéssim que no estàvem 
només davant d’un organista 
amb gran tècnica, musicalitat 
i virtuosisme sinó que estàvem 
davant d’un músic excepcional 

que era capaç d’emocionar-nos 
amb el seu art.
Després, davant de les ovacions 
del públic que, malauradament 
no omplia del tot la basílica, 
encara va fer una altra impro-
visació, aquesta vegada sobre 
la coneguda Cançó de bressol 
de J. Brahms. A continuació va 
baixar al presbiteri on va rebre 
la felicitació del senyor Pere 
Camps, regidor de Promoció 
cultural i Relacions instituci-
onals, de la senyora Maribel 
Cuadras, regidora de Govern 
obert i Ensenyaments artístics 
i de tot el públic assistent.

Proper concert
Recordem que el proper con-
cert del Festival es farà el pro-
per diumenge dia 17 i anirà a 
càrrec del East West Trio, for-
mat per Marina Omelchenko, 
a l’orgue, Oganes Kazaryan, 
al duduk i la soprano Teh-
mine Schaeffer. Com sempre 
serà a les 6 de la tarda a la 
basílica de Santa Maria i amb 
entrada gratuïta. 

Variacions i genial improvisació en el segon concert 
del XXVI Festival internacional d’orgue d’Igualada

Escape 
Room
De Joel Joan i
Hèctor Claramunt  

Diumenge 24 de març de 2019
a les 19 h    

Teatre Municipal l’Ateneu

Preu: 20,18 i 15 €

Si ets subscriptor 
de la Veu 

gaudeix d’un 
20% dte. en la 

compra 
de la teva 
entrada 

ensenyant el 
carnet 

de subscriptor
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Aquest cap de setmana 
tindrà lloc al Teatre 
de l’Aurora l’estrena 

de l’adaptació al català d’una 
de les òperes més originals 
del segle XX, La veu huma-
na, escrita per Jean Cocteau 
i musicada per Francis Pou-
lenc, sota la direcció del pres-
tigiós dramaturg i director te-
atral Marc Rosich. Una òpera 
protagonitzada per la mezzo-

soprano Marta Valero acom-
panyada al piano per Guillem 
Martí, que ens fa viure el final 
d’una història d’amor a través 
d’una última conversa telefò-
nica. La intimitat d’una dona 
rebutjada pel seu amant; la 
soledat d’una dona abando-
nada que ens mostra la seva 
angoixa, desesperació, ràbia, 
tristesa, nostàlgia.
En l’adaptació al català a 
càrrec de l’anoienc Joan Ma-
teu Besançon, la vivència de 
l’òpera deixa de ser un pro-
ducte cultural allunyat del 
gran públic i permet endin-
sar-se en les subtileses de la 
relació entre música, text i 
escena. En aquest sentit, la 
proposta acosta aquesta mú-
sica en un format accessible i 
viable.

Horari i venda d’entrades
Les representacions tindran 
lloc el dissabte 16 de març a 

El Teatre de l’Aurora estrena ‘La veu humana’, l’adaptació 
al català d’una de les òperes més originals del segle XX

Escrita per Jean Coc-
teau i musicada per 

Francis Poulenc, sota la 
direcció de Marc Rosich 
i protagonitzada per la 
mezzosoprano Marta 
Valero acompanyada 
al piano per Guillem 

Martí.

les 21 h i el diumenge 17 de 
març a les 19 h. Després de la 
funció de dissabte, els espec-
tadors podran compartir les 
seves opinions en una tertúlia 

que obrirem amb els mem-
bres de la companyia. Les en-
trades tenen un cost de 15 € i 
12 € (amb els descomptes ha-
bituals) es poden adquirir per 

Internet i a la taquilla del Te-
atre de l’Aurora (a la plaça de 
Cal Font) una hora abans de 
cada funció. Més informació 
a www.teatreaurora.cat.

FOTOGRAFIA / LA VEU 

Aquest dimarts ha co-
mençat l’última set-
mana de FineArt 

Igualada amb la visita de diver-
ses escoles a les nostres exposi-
cions, una activitat que serveix 
als infants per aprendre també 
a través de la fotografia.
El dissabte, 16 de març, es pro-
posen diferents activitats. Per 
una banda, el taller de trans-
ferències fotogràfiques amb 
la Mireia Alises, a les 10 h a 
l’Adoberia Bella on aprendrem 
a transferir les nostres fotogra-

fies sobre argila polimèrica, 
fusta i tèxtil. Per una altra ban-
da, el taller de fotografia noc-
turna, a les 19 h a la Cotonera. 
Per als dos taller les places són 
limitades, cal inscriure’s a fine-
artigualadainfo@gmail.com. 
Per finalitzar el programa de 
dissabte es durà a terme la pre-
sentació del llibre Escola de 
Pastors, de Joan Alvado, a les 
19.30 h a l’Adoberia Bella.
Per finalitzar el programa d’en-
guany es celebrarà el veredic-
te del III Ral·li, a les 11 h a la 
seu de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada.

Última setmana d’exposicions i tallers a FineArt
L’esdeveniment, de renom a 
Catalunya i pioner a nivell 
nacional en el sector de la fo-
tografia, té lloc en 20 espais 
d’exposicions d’Igualada. Un 
esdeveniment consolidat que 
un any més ha superat les ex-
pectatives, amb un gran èxit 
de participació en les activi-
tats proposades. Durant 24 
dies Igualada està sent foto-
grafia i fins diumenge serà 
encara fotografia; no es pot 
deixar escapar l’oportunitat 
de visitar les 54 exposicions 
que fan d’aquest festival una 
meravella.
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Amb 30 edicions a l’es-
quena i consolidada 
com la fira de referèn-

cia dels espectacles infantils i 
familiars a Catalunya, els dar-
rers anys la Mostra Igualada ha 
apostat per conquerir també el 
públic juvenil (a partir de 12 
anys), centralitzant totes les 
propostes per aquesta franja 
d’edat a L’Escorxador, que en-
guany suma un espai d’actua-
ció més. A part de la Sala Gran, 
la Sala Petita, el Pati Lateral, el 
Pati, s’estrenarà la Nau Nova 
com a cinquè espai d’actuació.
Per tal de respondre a l’interès 
real dels nois i noies, en aques-
ta 30a edició i per segon any 
consecutiu, es convertirà en un 
espai gestionat pels mateixos 
joves, amb l’acompanyament 
de l’equipament juvenil La Ka-
serna i la Mostra. A través d’un 
Grup de Participació Jove, una 
trentena de nois i noies s’han 
reunit per proposar, debatre i 
decidir totes les activitats para-
l·leles que no formen part de la 
programació oficial. D’aquesta 
manera la Fira contribueix a 
dissenyar l’espai segons les in-
quietuds dels mateixos joves.
“Hem crescut amb els espec-
tacles de la Mostra com a es-
pectadors i després com a vo-
luntaris. Ara, amb el Grup de 
ParticiPació, gaudim la Fira 
d’una manera molt diferent a 
la que estem acostumats”, ex-
pliquen els joves. “La progra-
mació que hem preparat és 
complementària a l’oficial. És 
diversa i variada”, afegeixen.
Durant els quatre dies de Fira 
el Grup de Participació Jove 
ha organitzat una quinzena 
d’activitats. Dijous 4 tindrà 

lloc un taller de percussió a 
càrrec de Protons i divendres 
5 ja començarà el gruix de 
programació amb un taller de 
percussió corporal amb Kike 
Cuadros; improshows amb els 
Instituts Joan Mercader i Pere 
Vives Vich; l’espectacle El mal 
querer de Rosalía a càrrec de 
l’Aula, escola de dansa i el con-
cert de Lluna plena. Dissabte 
6 destaquen una classe oberta 
de swing amb Swing Anoia; un 
dinar popular, una post-fun-
ció de l’espectacle PlayOff amb 
NovaVeu i els concerts Les Pas-
tes de la iaia i Contracorrent.
Diumenge 7 les activitats aca-
baran amb l’espectacle Q33NY, 
...i tu, què estaves fent? d’Ene-

mic Natural; un taller de carto-
màgia i l’actuació de percussió 
a càrrec de Deutèriums.
“Convidem a tota la gent jove 
que se sumi al projecte. Con-
juntament podem potenciar 
les arts escèniques dins d’Igua-
lada i, fins i tot arreu de l’Ano-
ia”, “Durant aquests mesos 
hem treballat per un sol mo-
tiu: fer que tothom qui vingui 
gaudeixi de les activitats i els 
espectacles tant com nosaltres 
hem gaudit preparant-ho”.

La programació de la Mostra 
JOVE
Dels quatre itineraris per edats 
que proposa la Mostra, el ter-
cer està dedicat exclusivament 

a propostes juvenils a L’Escor-
xador amb nou espectacles. 
D’entre les propostes destaca 
PlayOff de La Joven Compañía, 
una tragicomèdia que reflexio-
na sobre el paper de la dona i 
de l’esport femení en una soci-
etat que encara manifesta un 
masclisme ferotge en molts 
àmbits. També formen part 
de la programació per a joves 
Elefant Terrible, produït per El 
Eje i H.I.I.I.T., un viatge a tra-
vés d’un joc de realitat virtual 
en què la infància torna de ma-
nera molt potent. L’espectacle 
s’acompanya d’una instal·lació 
amb ulleres de realitat virtual 
on el públic pot veure un curt-
metratge en VR que funciona 
com a pròleg; Amor
Oscuro [Sonetos] de Viridiana 
Centro de Producción Teatral, 
la història dels versos desa-
pareguts d’un poeta desapa-
regut, Federico Garcia Lorca 
i Meeting Point de Ertza una 
proposta de dansa que parla de 
dels llocs on es troba la gent, 
dels bassals que cal creuar i del 
temps que cal esperar.
L’humor i el clown també hi te-
nen cabuda a la Mostra JOVE 
amb l’estrena a Catalunya de 
CALMA! de Guillem Albà, un 
solo en què el conegut clown 
proposa un divertit muntatge 
per riure i fer-nos oblidar les 
presses del dia a dia i Bye bye, 
Confetti de Companyia Come-
diants La Baldufa, un especta-
cle de pallassos extravagants 
i autèntics, en què les mitges 
tintes no tenen cabuda. 
Pel que fa a l’àmbit musical 
els joves podran gaudir de My 
(Hip-Hop) History de Pulmon 
Beatbox, espectacle de cloenda 
de la Mostra JOVE. Sons, rit-
me, colors i paraules per expli-
car-nos el seu viatge personal 
en el món de la música i per 
introduir-nos en una recent 
història de revolta, llibertat i 
expressió: la història del hip-
hop; Mali Vanili que amb Lo 
nostre no funciona presenten 
una comèdia anti-intel·lectual 
amb un repertori atípic que va 
del Hip-
Hop a la Bossa Nova, passant 
per les balades dels 80s, l’Indie 
més folklòric i infinitat de gè-
neres absolutament diversos i 
finalment Cor de Teatre Joves 
portaran a la Mostra Rome-
o&Julieta, una proposta de te-
atre musical, una combinació 
explosiva de Shakespeare, la 
música dels 90 i la potència del 
cant coral.

La Mostra JOVE porta 9 espectacles a L’Escorxador 
i una quinzena d’activitats organitzades pel Grup de 

MÚSICA / LA VEU 

El  passat diumenge dia 3 de 
març, va tenir lloc a l’Església 
romànica de Santa Maria de 
La Tossa el segon  dels con-
certs del nou cicle de concerts 
d’Hivern a La Tossa, organit-
zat per l’entitat Contrapunt, 
amb Marga Mingote que va 
oferir una selecció de cançons 
i llegendes  històriques, tant 
en la nostra llengua com amb 
d’altres llengües germanes 
com l’occità-provençal, llen-
gua de trobadors o el fran-
cès i és que Marga Mingote, 
acompanyada sigui de l’ar-
pa diatònica medieval, sigui 
del pandero quadrat, encara 
existent a les nostres contra-
des, o absolutament a capella, 
oferia amb la seva veu unes 
històries captivadores, que 
han trascendit la geografia i 
la història durant segles i van 
captivar i fer delir al públic 
durant més de cinquanta mi-
nuts sense pausa talment com 
una trobairitz de l’època. 
Diumenge vinent dia 17  de 
març  tot cloent el cicle serà el 
torn del Trio clàssic Héxié. Es 
tracta d’un trio creat recent-
ment i format pels joves mú-
sics professionals ja coneguts 
a la nostra comarca i compo-
nents assidus de l’Orquestra 
Terres de Marca, el flautista 
Oriol Carceller i la violinis-
ta Marta Carceller,  a qui se 
suma la violoncel·lista man-
resana Adriana Alsina, amb 
un repertori d’autors més 
clàssics (clàssics cortesans) 
combinat amb algunes peces 
contemporànies.  
Recordem que el cicle és or-
ganitzat per l’entitat Contra-
punt, Plataforma per a la pro-
moció d’activitats musicals, 
que anys anteriors ja havia or-
ganitzat les Vetllades de Cap-
vespre als estius i els migdies 
de concert a la tardor. Al cicle  
hi col·laboren la Fundació 
Tossa de Montbui, el Amics 
de La Tossa de Montbui i la 
Llibreria Llegim...? El preu 
de les entrades és 8 euros pels 
adults i 4 euros per la mai-
nada entre 8 i 14 anys. Si ad-
quiriu entrades anticipades a 
Llegim...? Llibreria el preu és 
de 7 euros i 3’5 per mainada 
entre 8 i 14 anys. Els infants 
fins 8 anys tenen l’entrada 
gratuïta. Per qualsevol altra 
informació podeu també tru-
car a Llegim...? Llibreria. 

El Trio Héxié tanca 
el Cicle de concerts 
d’hivern a La Tossa 
de Montbui

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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Aquest mes de març la 
Biblioteca ha posat en 
marxa el nou servei 

d’autopréstec que modernitza 
i agilitza els tràmits que habi·
tualment fan els usuaris amb 
el carnet. Aquesta modernit·
zació de l’equipament dóna el 
tret de sortida a la celebració 
dels vint anys de la Biblioteca, 
que va obrir portes el 14 de 
maig de 1999. Amb la instal·
lació de dos màquines al ves·
tíbul els usuaris podran fer·se 
ells mateixos els préstecs i re·
torns, les renovacions, recollir 
les reserves i consultar l’estat 
del seu compte. Per fer ús del 
servei és imprescindible por·
tar el carnet de la Biblioteca, ja 
sigui en paper o al mòbil, grà·
cies a l’aplicació Biblioteques 
XBM.
El nou servei ha estat possible 
gràcies a una subvenció de la 
Diputació de Barcelona. Els 
punts d’autopréstec disposen 
de pantalles tàctils que van in·

dicant totes els passos a seguir. 
Incorporen tecnologia RFID 
(identificació per radiofre·
qüència), que permet trans·
metre dades sense fils, a través 
d’ones de ràdio. Així, els xips i 
els lectors RFID substitueixen 
els codis de barres i permeten 
endur·se o retornar diversos 
documents al mateix temps 
en una única operació. Quan 
l’usuari s’emporta els docu·
ments en préstec pot imprimir 
un rebut on li apareix la data 

La Biblioteca enceta la celebració del seu 20è 
aniversari estrenant el servei d’autopréstec

de retorn.
Aquest canvi permetrà al per·
sonal de la Biblioteca reduir 
les tasques mecàniques i de·
dicar més temps a feines de 
valor afegit, com l’organització 
d’activitats culturals, l’asses·
sorament en investigació i re·
cerca, la prescripció literària, 
la formació d’usuaris, iniciar 
projectes innovadors en l’àm·
bit de la lectura... Es tracta, en 
definitiva, de millorar l’aten·
ció personalitzada a l’usuari.

A més de l’autopréstec també 
s’ha instal·lat una pantalla in·
formativa al vestíbul per mos·
trar continguts d’interès com 
les novetats, recomanacions i 
l’agenda d’activitats, tant per 
als adults com per als infants. 
Amb la posada en funciona·
ment de tot plegat la Biblio·
teca fa un salt endavant en la 
implantació de noves tecno·
logies per millorar el servei a 
l’usuari. Precisament el servei 
de préstec de tot tipus de do·
cuments és un dels puntals de 
les biblioteques, que ofereixen 
molts altres serveis com in·
formació i recerca, accés a les 
TIC, formació d’usuaris, etc. 
Actualment més d’una cin·
quantena de biblioteques de la 
Xarxa de la Diputació dispo·
sen del servei d’autopréstec. A 
l’Anoia la primera en oferir·lo 
va ser la renovada Biblioteca 
Mont·Àgora de Santa Marga·
rida de Montbui. També en té 
el Bibliobús Montserrat, que 
recorre diversos municipis de 
la comarca.

LLIBRES / LA VEU 

Des de la setmana pas·
sada ja es troba a les 
llibreries el dinovè 

llibre de l’escriptor capelladí. 
Publicat per Edicions Saldo·
nar, en la seva col·lecció de 
#Periodisme, Avi, et trauré 
d’aquí! és el resultat d’una pro·
mesa. La que Joan Pinyol va fer 
a Joan Colom, l’avi que no va 
conèixer, el republicà exhumat 
d’una fossa comuna de Llei·
da per la dictadura i traslladat 

vergonyosament al Valle de los 
Caídos sense el permís de la 
família. Aquest va ser el com·
promís adquirit davant la crip·
ta que acull els seus ossos i que 
vol allunyar del costat dels del 
seu botxí.

Contingut del llibre
Després d’un pròleg de la 
Montse Armengou, directora 
del programa “Sense Ficció” 
de TV3, que subratlla el pa·
per dels mitjans públics en les 
lluites personals a favor dels 

morts oblidats de la guerra, el 
llibre descriu en primer lloc el 
periple vital del capelladí Joan 
Colom des que l’octubre de 
1938 va ser mobilitzat per la 
República fins que va morir en 
un camp de presoners de Llei·
da, el març de 1939, just ara fa 
vuitanta anys. A través de les 
cartes personals que va enviar 
a la seva esposa s’explica la seva 
vivència al quarter d’Horta de 
Barcelona, als aeròdroms de la 
Garriga i de Sant Julià de Vila·
torta i les condicions que li van 

provocar la mort com a preso·
ner a la Seu Vella de Lleida.
La segona part del llibre detalla 
com l’any 2008 la família va des·
cobrir el trasllat secret del cos al 
Valle de los Caídos i conté el 
relat de tots els passos i ressons 
que durant deu anys ha seguit la 
lluita del Joan Pinyol per treure 
l’avi d’allí i enterrar·lo a Cape·
llades, la població d’origen, al 
costat de la seva àvia. En aquest 
sentit s’evidencien totes les di·
ficultats (polítiques, jurídiques 
i eclesiàstiques) amb què s’ha 

trobat l’escriptor de Capellades 
per assolir l’objectiu que es va 
marcar fa deu anys.
Una tercera part té la forma 
d’una carta adreçada als fills en 
què l’autor els prova de trans·
metre els valors de la seva lluita 
i el llibre es clou amb un epíleg 
de Robert Casas, professor de 
Cultures Ibèriques i llatinoa·
mericanes en una universitat 
dels Estats Units, que subratlla 
el valor de la paraula humani·
tat en relació al culte als nostres 
avantpassats un cop finats. 

Joan Pinyol publica “Avi et trauré d’aquí”

Dimarts es 
presenta el llibre 
“Història Mundial 
de Catalunya”
LLIBRES / LA VEU 

Dimarts a les 7 de la tarda la Bi·
blioteca Central d’Igualada aco·
llirà la presentació del llibre His-
tòria Mundial de Catalunya de 
Borja de Riquer. L’acte compta·
rà amb la presència d’Antoni 
Dalmau (autor de dos capítols 
del llibre) acompanyat de Ber·
nat Roca (professor d’història i 
filosofia) i Francesc Vilaprinyó 
(historiador i periodista).
Organitza: Omnium Anoia i 
Llibreria Aqualata amb la col·
laboración de la Biblioteca Cen·
tral d’Igualada.
Sota la direcció del catedràtic 
d’Història Borja de Riquer,  es 
tracta d’un llibre d’història ri·
gorós i alhora divulgatiu, or·
denat per dates clau, en el qual 
un centenar d’historiadors i 
experts en cada època i matèria 
ens ofereixen un retrat de com 
Catalunya s’explica amb el món 
i, també, del que Catalunya ha 
aportat a Europa i al món des 
de la Prehistòria fins als temps 
contemporanis.
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història de la Fotografia a Igualada

Des del fons de Documentació i Arxius de 
l’AGRUPACIÓ FOTOGÀFICA D’IGUALA-
DA, a un pas de celebrar nou dècades d’una 

Entitat fundada a l’any 1930, ens estrenem a fer pú-
blica la llarga Història de la Fotografia a Igualada i 
més... bo i situant-la en el seu context. 

La història de L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA 
D’IGUALADA troba els seus orígens en LA HIS-
TÒRIA DE LA FOTOGRAFIA A CATALUNYA i 

dels seus pioners, els primers amateurs que van conver-
tir-se en uns veritables referents a tot Casa Nostra. Si bé 
la primera imatge fotogràfica impressionada als Països 
Catalans va ser el daguerreotip realitzat per Ramon Ala-
bern, a l’any 1839, al Pla de Palau de Barcelona; a mesura 
que el daguerreotip es va anar imposant, van començar 
a obrir-se progressivament estudis fotogràfics per tot el 
territori català, d’entre els quals els de Pau Audouart i 
el dels germans Napoleón, a Barcelona; així com el de 
Jaume Font a Igualada, a principis del XX, entre d’altres.

PEU DE FOTO:

Fotografia © MNACTEC

Recreació del primer daguerreotip (considerada la primera fotografia) fet a Barcelona per Ramon Alabern. 

CULTURA / LA VEU 

Tres dies després del 
8 de març, AUGA va 
programar aquesta 

conferència sobre el paper 
de la dona en la indústria del 
gènere de punt i confecció a 
Igualada. Un repàs a uns anys 
en que una gran part de les, i 
els, assistents havien treballat 
en aquesta activitat.
Montserrat Lloch va situar 
amb precisió la importància 

d’aquesta indústria en el con-
text català i estatal i va des-
tacar-ne les xifres d’empleats 
per empreses, les vendes, les 
marques, i el procés de crea-
ció del fenomen i les causes 
de la davallada. També s’asse-
nyalà el molt  bon volum de 
fabricats que encara repre-
senta  el sector del gènere de 
punt exterior.
I el proper dilluns Bernat 
Roca farà reviure la figura de 
l’igualadí Jaume Caresmar

Dones i treball tèxtil a 
Igualada, de la mà d’AUGA

Si us ve de gust... Oriol Solà i Prat

LLIBRES / LA VEU 

Oriol Solà i Prat ha 
preparat una petita 
mostra de l’activi-

tat literària que ha estat de-
senvolupant aquests darrers 
mesos, i l’ha encabida en 
un volum titulat “Si us ve de 
gust...”. L’escriptor igualadí 
convida així a fer un tast dels 
seus versos i relats. La pre-
sentació en societat d’aquest 
treball es va fer en el trans-

curs de la lectura poètica que 
es va fer dimarts al vespre a 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada: amb l’acompanyament 
musical de M. Teresa Roig al 
piano, Carla Jorba i el mateix 
Oriol Solà s’encarregaren de 
llegir una vintena de poemes 
que abordaven temes com la 
pàtria, l’amor, o la vellesa, 
entre altres.
Segons apuntava Solà di-
marts, “aquest concepte 
de compartir és la base i és 

l’essència d’aquesta trobada 
d’avui, i de totes les altres 
trobades que puguin anar 
sorgint a partir d’ara. Perquè 
tinc ganes de continuar com-
partint els meus treballs amb 
tothom qui hi pugui estar in-
teressat”. Aquests són, exac-
tament, els mateixos mo-
tius que han portat l’autor a 
preparar “Si us ve de gust...”, 
un llibre on es recullen fins 
a quaranta treballs literaris 
d’estils i temàtiques ben di-
verses, la meitat dels quals 
són en format de conte i nar-
racions mentre que l’altra 
meitat són poemes. Són, tots 
ells, propostes que han rebut 
el reconeixement dels jurats 
dels diferents certamens on 
es van presentar.
Comptant els vuit llibres que 
l’escriptor igualadí ha escrit 
conjuntament amb altres au-
tors (fruit de la seva partici-
pació en concursos literaris 
o en altres projectes col·lec-
tius diversos), aquest és ja el 
catorzè treball de Solà que 
veu la llum.C. Jorba, M.T. Roig i O. Solà, en l’acte de dimarts a la Biblioteca. / BCI



Monja paulina

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Ens referim a sor Rita Merca-
der, que nasqué a Igualada pel 
desembre de 1847. Pertanyé a 

l’ordre de Sant Vicenç de Paül, des del 
1865. Feu els vots solemnes, cinc anys 
després. Fou germana de la Caritat en 
la Borderia de Múrcia.
Més tard, fou destinada al reial Asil 
de Lavander (Madrid). De dit establi-
ment va ser-ne Superiora, durant 
més de trenta anys, o sia fins a la 
seva defunció. Desenvolupà una 
tasca que fou molt apreciada per la 
Infanta donya Isabel i de la Reina 
regent, donya Maria Cristina, cosa 
que afavorí el creixement de la vida 
assistencial  d’aquell asil.

En 1894, realitzà un viatge a Catalu-
nya, visitant la seva casa nadiua, ubica-
da en el carrer Nou, de la nostra ciutat, 
veient com aquesta havia prosperat. 
Solia donar suport a les comandes que 
Igualada feia a la Cort de Madrid. El 
seu nom va ressaltar n l’acte d’impo-
sició s’insígnies de capità general, a la 
Bandera del sant Crist d’Igualada.
En 1911 és declarada Filla Predilec-
te d’Igualada. En 1914 es col·locà un 
marbre en el frontis de la seva casa 
nadiua; i, des del 1923, ostenta el seu 
nom, un els carrers d’Igualada.
Font: Gabriel Castellà. Dibuix de 
Pere Puig - Boletín AFI, gener 1948, 
número 71. 
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LLIBRES / LA VEU 

El consultor i docent tec-
nològic, Manel López 
i Seuba, ha publicat el 

llibre Internet de las cosas. La 
transformación digital de la 
Sociedad, editat per Ra-Ma. 
Una obra de divulgació tec-
nològica que posa llum sobre 
l’impacte de les noves tecno-
logies a la societat i que ens 
ajuda a entendre i posar les 
bases a una revolució que està 
canviant, i canviarà, la forma 
en que es viu: la Revolució 4.0.
El llibre, que ja és a la venda a 
les llibreries d’arreu de l’Estat 
espanyol i Llatinoamèrica, és 
la sisena obra de l’autor iguala-
dí, tot i que és la primera vega-
da que s’allunya del format de 
manual tècnic per atrevir-se, 
en aquesta ocasió, amb un lli-
bre de divulgació tecnològica, 
dirigit al públic general. 
En un món que evoluciona a 
marxes forçades, López ens 
convida a reflexionar sobre la  
Revolució 4.0, és a dir, els can-
vis que està experimentant la 
societat de manera accelerada 
en totes les seves facetes com a 
conseqüència de l’absorció de 
les noves tecnologies, i que té 
com a principal actor Internet 
de les Coses (IoT, per les seves 
sigles en anglès). Un concep-
te que fa referència al conjunt 
d’objectes que s’interconnec-
ten i que, sobretot, tenen la 

capacitat d’interaccionar en-
tre ells, amb l’entorn, amb 
Internet, prendre decisions i 
comunicar-se amb el món, el 
que podríem anomenar ob-
jectes “intel·ligents”. Entenem 
IoT, doncs, com un concepte 
que englobaria tot el conjunt 
d’objectes connectats i la seva 
relació entre ells i les persones, 
i no els objectes de manera in-
dividual.
Aquesta idea, que d’entra-
da sembla abstracte, es pot 
aproximar a la realitat amb 
exemples que modificarien 
el nostre dia a dia; un raspall 
de dents que detecta càries 
i  demana cita al dentista, un 
lavabo que fa anàlisis d’orina i 
porta un control de la nostra 
salut, o un despertador que, 
quan sona, encén la cafetera, 
són només alguns dels exem-
ples de la transformació soci-
al que arriba. Tot i que a dia 
d’avui soni futurista, es calcula 

El consultor tecnològic Manel López 
explica les claus de la revolució digital 
al llibre “Internet de las cosas”

que l’any 2020 hi haurà una 
mitjana d’entre 2 i 6 coses con-
nectades a Internet per habi-
tant del planeta.
En el llibre, Manel López ex-
plica de manera amena i pràc-
tica, com IoT està canviant 
totes les esferes de la societat, 
empenyent empreses, governs 
i ciutadans a adaptar-s’hi. Un 
fenomen que està penetrant 
en tots els sectors productius 
i que “es convertirà en la re-
volució més important de tots 
els temps”, suposant la “plena 
entrada a la quarta revolu-
ció industrial”, segons explica 
l’autor.
El llibre ja està a la venda i es 
pot adquirir a totes les llibreri-
es de l’Estat i també per inter-
net a les pàgines de centres co-
mercials com El Corte Inglés 
(www.elcorteingles.es), Casa 
del Libro (www.casadellibro.
com) o el de la pròpia editorial 
Ra-ma (www.ra-ma.es).

Dissabte,  la Galàxia 
Poètica amb poesia 
solidària per l’autisme
POESIA / LA VEU 

La Galàxia Poètica és un 
petit projecte poètic 
impulsat per l’Associa-

ció Cultural Galàxia d’Igua-
lada, entitat cultural sense 
ànim de lucre, amb la fina-
litat de disposar d’un espai 
poètic a la ciutat d’Igualada, 
obrint l’art de la poesia als 
poetes i poetesses, i al pú-
blic en general. Acostumen 
a participar 6 poetes amb 
acompanyament d’altres ar-
tistes (músics, pintura, dan-
sa...). Obert a totes les edats: 
infants i joves també poden 
venir a recitar.
La 10a sessió serà el dissab-
te 16 de març a les 18 h, i es 
recitarà poesia i es cantaran 
cançons en suport a l’autis-
me. En aquesta ocasió i com 
a excepció es farà aportació 
voluntària per investigar i 
recolzar l’autisme amb l’enti-
tat convidada “Univers Agat-
ha Autisme” és l’única asso-
ciació altruista i solidària 
que treballa exclusivament 
amb cultura per a divulgar, 
reivindicar, transgredir amb 
cultura i art per tal de cons-
cienciar sobre el trastorn de 
l’autisme, un trastorn neuro-
lògic que actualment afecta a 
1 de cada 70 individus, 4 ve-
gades més en el sexe masculí 
que el femení”.
Actuaran el trio Lluna Bla-

va composat per: Joan Blau, 
Joan Casamor, Gabriel Maria 
Pérez.” És un trio que com-
bina la música del cantautor 
Joan Blau, amb la d’en Joan 
Casamor (membre dels Mon 
Casino Casamor) i la poesia 
i rapsòdia d’en Gabriel Maria 
Pérez. Amb tocs més aviat 
acústics i algun punt jazzís-
tic”. També actuaran altres 
rapsodes i músics com: Va-
lentina Botana, Pep Panosa, 
Cris Company, Alfons Mula, 
Jorge Martin Navarro i Ma 
Rosa Closa. 
La Galàxia Poètica es realit-
za el 3r dissabte de cada mes, 
menys a l’estiu.
Més info: associaciocultu-
ralgalaxia@gmail.com o telf. 
636 919 373.
Agraïm a l’Espai Cívic Cen-
tre, a Cultura Igualada, a 
l’Ass. Cultural Univers Àgat-
ha i a l’Ajuntament d’Iguala-
da pel suport.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Al Casal Popular d’Igualada, el Foment, les icòniques 
fotografies de “La revolta catalana” subratllen el capital 
professional de Jordi Borràs

Si bé l’Exposició “La revolta catalana” del fo-
toperiodista i reporter barceloní Jordi Bor-
ràs i Abelló va ser inaugurada al Casal Po-

pular d’Igualada, el Foment, des del primer dia 
del festival FineArt Igualada; de fa dos divendres 
que l’acte de presentació d’aquesta testimonial 
producció a càrrec del mateix autor va ser un 
dels més participats de les Mostres del FineArt 
2019. Òbviament, tanta concurrència havia de 
respondre al gran interès que -al costat d’una 
visita guiada a un selectiu aparador d’imatges- 
despertava una obra de la qual, majoritàriament, 
n’és protagonista la societat catalana arran d’uns 
fets esdevinguts que han quedat enregistrats de 
per vida en la memòria col·lectiva de distintes 
generacions de catalans.
Això és, les inquietuds i els ideals del poble català 
es veuen extraordinàriament plasmats en el que 
apunta a ser -a propòsit de l’1 d’octubre- un any 
de tot un poble, un intensíssim període visualit-
zat a través d’esdeveniments tan pregons com la 
mobilització general de la societat, la violència 
policial o la resistència pacífica, entre altres; uns 
fets  que ja han estat inscrits en els annals de la 
història. Àdhuc, més enllà de recopilar tot l’esde-
vingut en dotze mesos que a ningú no ha deixat 
indiferent, les fotografies certifiquen la veritable 
voluntat d’actuació d’un poble enmig d’una insò-
lita combinació d’exultació, d’horror i, sobretot, 
de molta dignitat.
Jordi Borràs (1981), graduat en il·lustració i tam-
bé fotògraf professional, treballa com a freelance 
compaginant indistintament aquestes dues compe-
tències, a més de ser membre del Grup de Periodis-
tes Ramon Barnils. A l’actualitat també col·labora, 
entre altres mitjans amb El Món, El Temps, Crític 
i la revista basca Argia; des d’una especial preferèn-
cia per al camp del fotoperiodisme de raó social i 
d’àmbit nacional, així com amb un interès molt es-
pecífic envers aquelles organitzacions i grupuscles 
espanyolistes d’extrema dreta que actuen a Catalu-
nya en oposició a la causa independentista catalana 

bo i obtenint una sorprenent crònica de fotografia 
social. Tanmateix, amb el pas dels anys, una con-
solidada trajectòria evidència fins a quin extrem 
Borràs ha sabut capturar –enmig de circumstàncies 
d’autèntica incertesa i de risc- unes impressionants 
i implacables seqüències que de forma expressa no 
necessiten ni un peu de foto ni cap tipus de comenta-
ri. Efectivament, els anhels i les inquietuds del poble 
català es veuen magnífica i puntualment retratats en 
cadascuna de les imatges, ja siguin del referèndum i 
de les mateixes agressions d’aquell primer d’octubre, 

LEKKER LEKKER HAAI 
Mireia Vilanova, fotografies
Aquesta exposició recull el dia a 
dia de la fauna marina Sud-africa-
na, pretén desmitificar el caràcter 
assassí que s’atribueix als taurons 
blancs,.
De l’1 al 29 de març a La Gaspar 
Sala d’Exposicions

CÒMIC I IL·LUSTRACIÓ 
MADE IN IGUALADA. 
NARRACIÓ SEQÜENCIAL 
EN IMATGES
Esdrás Cristobal Serrano
Treballs de l´il·lustrador i dibui-

xant de còmics igualadí Esdras Cris-
tóbal, que ha dibuixat còmics per a 
mercats tan diversos com els EUA, 
França o Alemanya.
Del 12 de març al 26 d’abril al Punt 
de Lectors de la Biblioteca Central

SIBÈRIA, ON EUROPA ES 
TROBA AMB ÀSIA
Natàlia Dubovik Dubovik
Nascuda al mateix cor de Sibèria, 
Natalia Dubovik, a través dels qua-
dres, realitzats en aquarel·la i pastel, 
ens convida a pujar al famós tren 
transsiberià, recórrer Rússia
Del 21 al 31 de març a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions

FINEART. INUITS
Francesc Bailón. Fotografia.
Fins el 17 de març a la Sala d’expo-
sicions de la Biblioteca

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

IGUALADINISSIM. 30 
ANYS DE LA MOSTRA 
D’IGUALADA

Coincidint amb la celebració del
Dia Mundial del Teatre Infantil i 
Juvenil, (20 març) l’Ajuntament 
d’Igualada inaugurarà l’Igualadi-
níssim dedicat als 30 anys de la 
Mostra..
Del 21 de març al 14 d’abril al ves-
tíbul de l’Ajuntament.

FINEART
Apropar la fotografia a tots els pú-
blics, dinamitzar espais expositius, 
crear espais de reflexió, tallers, 
projeccions i visites per fer d’Igua-
lada la ciutat de la fotografia i el 
disseny.
Fins el 17 de març a diversos es-
pais de la ciutat

EXPOSICIONS
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ja siguin de les diferents i successives mani-
festacions endemés de les dels mateixos pre-
sos polítics. Seqüencialment ordenades, totes 
elles i amb tota mena de detall reflecteixen el 
camí polític emprès per la societat catalana 
amb tots els seus passos reivindicatius. Al cap 
i a la fi, doncs, tota aquesta mostra ens con-
dueix a una conclusió determinant i rotunda: 
l’independentisme es fa més que inqüestiona-
ble en base a la superior demanda d’un gran 
col·lectiu, independentment de les militànci-
es polítiques i de les conviccions de cadascú. 
Es tracta, al capdavall, d’unes fotografies on 
s’evidencia que l’autor ha presentat un cicle 
del procés que, en aquest moment, es troba 
mig paralitzat a l’espera del mateix judici i de 
les properes eleccions espanyoles
En el marc d’aquesta mateixa presentació de 
l’exposició, l’autor també ens va convidar a 
descobrir la publicació que sota el nom de 
“Dies que duraran anys”, editada el setembre 
passat, constitueix el volum imprès en paper 
fotogràfic de gran qualitat en el què com si 
d’un àlbum familiar es tractés, fotografia rere 
fotografia constitueixen un veritable docu-
ment que cadascú pot fer-se seu, i molt seu, 
d’aquesta “revolta catalana”, altrament  el re-
flex d’una societat projectada a transformar 
de manera sàvia i entusiasta -que no il·lusa- 
els destins d’un país.
A propòsit de les seves múltiples exposicions 
i de les tantes publicacions fotogràfiques que 

té en el seu haver, és d’obligat esment el reconeixe-
ment del què, a l’any 2016, Borràs, va ser mereixedor 
per part de la Fundació Comissió de la Dignitat, del 
Premi Dignitat concedit gràcies als seus valerosos i 
intrèpids treballs com a documentalista gràfic i fo-
toperiodista compromès. El mateix any també va ser, 
amb la seva publicació “Desmuntant Societat Civil 
Catalana”, que va obtenir el premi Liberisliber “Pen-
sa” (de no ficció) concedit per la Fira d’Editorials In-
dependents.



TEATRE
Igualada 

“La princesa en texans” de La companyia 
Sgratta
Al País del Poble Sec fa temps que no hi 
plou, i per acabar-ho d’arreglar, un terro-
rífic drac es beu la poca aigua que raja de 
la Font Dolça. Organitza Xarxa Igualada
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al TEatre 
Municipal l’Ateneu.

FESTIVAL D’ORGUE
Igualada 

“East trio west”, amb Marina Omelchenko 
(orgue), de Rússia; Oganes Kazarian (du-
duk), d’Armènia i Tehmine Schaeffer (so-
prano), d’Armènia.Composicions de Shi-
ratsy, Pachebel, Bach/Gounod, Ekmalyan, 
Händel, Böhm, Schubert, Saint-Saëns....
Diumenge a les 6 de la tarda a la Basílica 
de Santa Maria.

MÚSICA
Masquefa 

Masquefa Sona Bé. Concert  a càrrec de 
L’Orquestra de Corda Néos Ensemble 
Diumenge a les 6 de la tarda a al sala po-
livalent de al Rogelio Rojo

MÚSICA
Calaf 

Músiques a Cau d’orella.  Concert a càrrec 
de Fearless Rose. Concert solidari amb 
Músics sense fronteres.
Diumenge a les 6 de la tarda a la Sala de 
Fustra del Casal.

MÚSICA
Els Hostalets de Pierola 

Concert “Tres dives i tres tenors”. a càr-
rec de les sopranos Mireia Dolç, Cristina 
Escolà i Núria Lamas i els tenors Vicenç 
Esteve, José Luís Blanch i Pedro Calavia, 
acompanyats al piano pel mestre Xavier 
Dolç. 
Diumenge a les 6 de la tarda a l’auditori 
Cal Figueres.

DILLUNS 18

CONFERÈNCIA
Igualada 

Bernat Roca. “Jaume Caresmar i el seu 
temps. Igualada després de la Guerra de 
Successió”. Qui va ser Jaume Caresmar? 
Viatjarem en el temps per redescobrir una 
figura important i oblidada de la cultura 
igualadina. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

Setmana de concerts dels alumnes de 
l’EMMI, que mostren el treball dels alum-
nes.
Durant tota la setmana a partir de 2/4 
de 6 de la tarda a l’Escola Municipal de 
Música

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

“Justicia sin jueces”, de Pascual Ortuño

DIVENDRES 15

CLUB DE LECTURA JOVE
Igualada 

Trobada de nois i noies que han llegit el 
mateix llibre, inclosa dins les activitats 
“Stop tu pots” per prevenir l’assetjament 
escolar. En aquesta ocasió “JUUL”, de 
Gregie de Maeyer 
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca Central

CINEMA
Igualada 

Projecció de la pel.lícula “Cami a l’esco-
la”. Activitat emmarcada en la ‘Guardiola 
Solidària’, projecte integrador de l’Escola 
de l’Ateneu. 
Divendres a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu

CONFERÈNCIA
Igualada 

“Revolució i contrarevolució en la guer-
ra civil a Igualada”. A càrrec de Miquel 
Térmens i Graells. Miquel Térmens ex-
posarà el xoc dels projectes ideològics i 
les postures que es van articular durant la 
Segona República i que van esclatar amb 
la guerra civil.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central.

CONTES PER A NADONS
Piera 

A-Animal. Amb la Gisela Llimona apren-
drem els sons dels animals, cantarem al-
guna cançó i viatjarem.
Divendres a 2/4 de 6 de la tarda a la Bi-
blioteca

DISSABTE 16

FINEART. TALLER
Igualada 

Taller de fotografia .Taller sobre transfe-
rències fotogràfiques, per Mireia Alises. 
Aprendrem a transferir una fotografia a 
diferents materials
Dissabte a les 10 del matí a l’Adoberia 
Bella.

PATITROBADA
Igualada 

L’esperit d’aquests dissabtes lúdics és 
compartir el meravellós món del joc amb 
la família i amics de la mà de la gent del 
Pati
Dissabte a partir de les 10 del matí al 
vestíbul de l’Ateneu.

POESIA
Igualada 

Galàxia Poètica
Poesia de temàtica “SOLIDÀRIA”- Su-
port a l’Autisme. Convidem a participar a 
l’As.Cultural Univers Àgatha Autisme de 
Barcelona.
Dissabte a les 6 de la tarda a l’Espai Cí-
vic Centre.

FINEART. LLIBRES

Igualada 
Presentació del llibre “Escola de Pastors“ 
de Joan Alvado.
Dissabte a les 7 de la tarda a l’Adoberia 
Bella

FINEART. TALLER
Igualada 

Taller de fotografia nocturna Aprèn com 
fer fotografies a la nit, amb poca llum..
Dissabte de les 7 de la tarda a les 11 de la 
nit a la Cotonera.

MÚSICA
Igualada 

Escena Sonora: “Festa Major d’hivern” de 
Quimi Portet Com tots els artistes verita-
blement grans, Quimi Portet s’ha conver-
tit en un gènere en si mateix.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

MÚSICA
Igualada 

“La veu humana”. Una darrera conversa 
per telèfon. El final d’una història d’amor. 
Una de les òperes més originals del s.XX 
que integra a la perfecció música, text i 
escena sota la direcció de Marc Rosich.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora.

MÚSICA
Capellades 

Concert d’hivern. Amb ARTEM TRIO: 
Natalia Szmydt, violí, Violeta González, 
violoncel  i María López, piano  Finalista 
del 29è Concurs Internacional  Paper de 
Música de Capellades
Dissabte a les 7 de la tarda a la sala Pa-
per de Música.

TAULA RODONA
Capellades 

Taula rodona “Productes naturals fets a 
casa”. La conversa es farà entre persones 
que a casa seva fan sabó per a la roba, cos-
mètica i productes naturals en general
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca 
El Safareig.

MÚSICA
Capellades 

“La Tendresse”. L’Anna Roig ha escollit 
les cançons franceses i l’Àlex Cassanyes 
n’ha fet els arranjaments. Temes de Jac-
ques Brel, Claude Nougaro, Serge Gains-
Bourg, Barbara, entre d’altres, que reten 
homenatge a la cançó francesa
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre la 
Lliga

DIUMENGE 17

MÚSICA
Igualada 

“La veu humana”. Una darrera conversa 
per telèfon. El final d’una història d’amor. 
Una de les òperes més originals del s.XX 
que integra a la perfecció música, text i 
escena sota la direcció de Marc Rosich.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

Presentació del llibre i taula rodona.. 
Amb Pasqual Ortuño, magistrat de famí-
lia; Connie Capdevila, psicòloga i media-
dora; Josep Checa, psiquiatre i psicotera-
peuta familiar; i Violant Garcia, advocada
Dilluns a les 6 de la tarda a la Biblioteca 
Central

DIMARTS 19

CLUB DE LECTURA DE LITERATURA 
INFANTIL
Igualada 

Club de lectura adreçat a pares, mares, 
avis, àvies, mestres i professionals de 
l’educació, per conèixer, comentar i reco-
manar les novetats infantils .
Dimarts a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació de llibre “Història mundial 
de Catalunya”. Sota la direcció del cate-
dràtic d’història Borja de Riquer.
Dimarts a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Central

DIMECRES 20

CINEMA
Igualada 

Cinema en VO “1984”. Pel·lícula dirigida 
per Michael Radford basada en el llibre 
de George Orwell que es comentarà en el 
Club de lectura en anglès
Dimecres a les 6 de la tarda a al Biblio-
teca Central

CONFERÈNCIA
Igualada 

Conversa amb Laura Rosel Parlem amb la 
periodista Laura Rosel, dins el cicle Con-
verses de l’AnoiaDiari.
Dimecres a les 8 del vespre al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

LLIBRES
Igualada 

“Ernest. Lluch. Biografia d’un intel·lectu-
al agitador” de Joan Esculies.  
Dimecres a les 8 del vespre a la Sala de 
socis de l’Ateneu.

DIJOUS 21

7 D’EXPERIÈNCIES
Piera 

“Jo, Trump”. El periodista Ramon Rovira 
construirà un perfil implacable del presi-
dent dels EEUU
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca.

CLUB DE LECTURA
Capellades 

Trobada del Club de Lectura sigui per 
comentar el llibre “El domador de lagar-
tijas”.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
El Safareig.

AGENDA
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Transport de droga
Estrena • Mula

RAMON ROBERT / 

En els darrers 30 anys, Clint Eas·
twood ha realitzat o interpretat, 
o ambdues coses a la vegada, 

una dotzena llarga de pel·lícules nota·
bles o extraordinàries. Fem una mica 
de memòria: Als anys 90, Sin perdón, 
Un mundo perfecto i Los puentes de 
Madison. A la primera dècada de segle 
XXI, Mystic River, Million Dollar Baby 
i Cartas desde Iwo Jima. I en els darrers 
anys, Gran Torino, Jersey Boys i Sully, 
entre d’altres. Pocs cineastes, i pocs ac·
tors poden presumir d’una filmografia 
de tant nivell com la que ostenta Clint 
Eastwood. Ara ens arriba la nova pel·
lícula ( interpretada, dirigida i produï·
da) del vell cineasta nord·americà. Als 
seus 88 anys, ens torna a sorprendre 
amb una nova pel·lícula, Mula.
Acompanyat en el repartiment d’actors 
tan sòlits com son Bradley Cooper, 
Dianne Wiest, Michael Peña, Lau·
rence Fishburne i Andy García, Clint 
Eastwood interpreta el personatge 
d’Earl Stone, un octogenari sol i sense 
recursos econòmics, i que s’enfronta a 

l’execució hipotecària del seu negoci. 
És llavors quan se li ofereix una feina 
aparentment fàcil: només requereix 
conduir una camioneta. Però, sense 
saber·ho, Earl es converteix en trafi·
cant de drogues per a un càrtel mexicà, 
i passa a estar sota el radar de l’agent 
Colin Bates, de la DEA.
Basant·se en fets reals recollits en un 
article periodístic de Sam Dolnick, la 
pel·lícula esdevé com una mena de 
crònica social i fondeja en el retrat in·
timista d’un personatge vell, solitari i 
desenganyat, per cert no molt diferent 
a l’interpretat pel propi Clint Eastwo·
od a Gran Torino (2008).  Sigui una 
comèdia greu o una tragèdia ridícula 
sobre aquest camell tardà, el cert és 
que la pel·lícula es sustenta en un to 
amable i en una narrativa serena i molt 
clàssica, qualitats atribuïbles al bon 
ofici de Clint Eastwood com a cineas·
ta.  Aparentment simple i inofensiva, 
Mula és una pel·lícula humanament 
profunda i políticament intencionada. 
Potser no és la millor pel·lícula del seu 
autor, però sí que serà una de les mi·
llors pel·lícules de l’any. 

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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Superació personal
Estrena •  La clase de piano

RAMON ROBERT / 

L es històries de superació per·
sonal gairebé són sempre ben 
rebudes pels lectors de llibres i 

pel públic del cinema. És el cas de La 
clase de piano (Au bout des doigts), 
pel·lícula que ha assolit notables re·
captacions de taquilla en el seu país 
d’origen, França.
Escrita i realitzada per Ludovic Ber·
nard en to de comèdia dramàtica, La 
clase de piano concentra la seva tra·
ma en el personatge de Mathieu Ma·
linski, un jove una mica marginal al 
qui obsessiona la musica.
Quan un dels petits furts que sol 
dur a terme amb els seus col·legues 
el porta al calabós, Pierre Geitner, 
director del Conservatori Nacional 
Superior de Música i que el va veu·
re tocar en una estació, aconsegueix 
treure’l a canvi de serveis socials. 
Però Pierre té un pla diferent per a 

Mathieu: veu en ell el futur gran pi·
anista en potència que porta dins i, 
per això, l’inscriu en el concurs na·
cional de piano. Mathieu entra en un 
món molt diferent al seu i comença 
les classes amb intransigent profes·
sora, la Contesa.
Interpretada per Jules Benchetrit, 
Lambert Wilson i Kristin Scott Tho·
mas, que contribueixen a la elegàn·
cia, el rigor i a la subtilitat amb la que 
el realitzador escenifica el relat

Retorn a l’illa
Cicle Gaudí •  Entre dos aguas

RICARD FUSTÉ/ 

E l dijous 21 de març, a les vuit 
del vespre, a l’Ateneu Cine·
ma i dintre del Cicle Gaudí, el 

Cine·club presenta la producció del 
2018 guanyadora d’aquest premi, Entre 
dos aguas, dirigida per Isaki Lacuesta. 
Assistirà a la sessió el seu productor, 
l’igualadí Paco Poch.
Dotze anys després de La leyenda del 
tiempo, Isaki Lacuesta recupera esce·
nari i personatges; torna a la Isla de 
San Fernando per explicar·nos la his·
tòria dels germans Isra i Cheíto. Un 
acaba de sortir de la presó i l’altre torna 
de servir a la Marina. Junts, recorden 
la mort violenta del pare quan eren 
uns nens i miren de refer els llaços. 
Lacuesta aconsegueix que una histò·
ria de ficció sembli un documental, en 
bona mesura gràcies a la interpretació 
dels nois protagonistes, personatges en 
la realitat i en la llegenda.



LA MUJER EN LA MONTAÑA 

Islàndia. Drama social. De Benedikt Erlingsson. Amb Ha-
lldóra Geirharðsdóttir.  
 Als seus 50 anys, Halla, professora de cant, declara la guerra 
a la indústria local de l’alumini, que està contaminant seu 
país. Per a això, pren tot tipus de riscos per tal de protegir el 
medi ambient a Islàndia. Però la seva situació podria canvi-
ar amb l’arribada inesperada una carta que dóna llum verda 
per fi als seus tràmits d’adopció d’una nena.

MULA

Estats Units. Basada en fets reals. De Clint Eastwood. Amb 
Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest, Michael 
Peña..
A Earl Stone, un octogenari que està en fallida, sol, i que 
s’enfronta a l’execució hipotecària del seu negoci, se li ofe-
reix una feina aparentment fàcil: només requereix conduir. 
Però, sense saber-ho, Earl es converteix en traficant de dro-
gues per a un càrtel mexicà, i passa a estar sota el radar de 
l’agent de la DEA Colin Bates.

EL PAPA FRANCISCO, UN HOMBRE DE PALABRA

Suïssa-Itàlia-Alemanya. Documental biogràfic. De Wim 
Wenders.. 
A l’any 2013, el cardenal argentí Jorge Mario Bergoglio, va 
esdevenir el pontífex número 266 de l’Església Catòlica. Es 
tracta del primer papa procedent d’Amèrica del Sud, el pri-
mer de l’hemisferi sud i el primer jesuïta en ser nomenat 
bisbe de Roma, però, sobretot, és el primer papa que tria el 
nom de Francesc, en honor a Sant Francesc d’Assís.
  COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3

Estats Units. Fantasia / Animació. De Dean DeBlois
El que va començar com la inesperada amistat entre un jove 
víking i el temible drac Fúria Nocturna s’ha convertit en una 
èpica trilogia que ha recorregut les seves vides. Ara, Singlot 
i Desdentao compartiran una nova aventura. Però, pel camí, 
hauran de posar a prova els llaços que els uneixen, plantant 
cara a la major amenaça que mai hagin afrontat ... i a l’apari-
ció d’una Fúria Nocturna femella.

LA CLASE DE PIANO

França. Comèdia dramàtica. De Ludovic Bernard. Amb 
Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas. 
La música és el secret del jove Mathieu Malinski.Quan un 
dels petits furts que sol dur a terme amb els seus amics el 
porta al calabós, el director del Conservatori Nacional li 
aconsegueix la llibertat.  El director té un pla per a Mathieu: 
veu en ell el futur gran pianista i, per això, l’inscriu en el 
concurs nacional de piano. 
  

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.

  ENTRE DOS AGUAS

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

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) 

COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 
Dv: 18:00
Ds: 17:00/19:30
Dg: 17:00
Dll: 17:00
Dc: 18:15

MULA 
Dv: 20:30
Ds: 22:00
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 17:30 (VOSE)

ENTRE DOS AGUAS (Cicle Gaudí)
Dj: 20:00

1/CAPITANA MARVEL
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 14:30/17:00/19:30/22:00
Dm: 17:00/22:00
1/CAPITANA MARVEL (3D)
Dg: 12:05
1/CAPITANA MARVEL (VOSE)
Dm: 19:30

2/ESCAPE ROOM 
Dv Dll Dc i Dj: 18:35/20:40/22:45
Ds: 16:30/18:35/20:40/22:45
Dg: 12:30/16:30/18:35/20:40/22:45
Dm: 18:35/22:45
2/ESCAPE ROOM (VOSE) 
Dm: 20:40

3/ TAXI A GIBRALTAR  
Dv Dll a Dj: 18:45/20:45/22:40
Ds: 16:40/18:45/20:45/22:40 
Dg: 12:40/ 16:40/18:45/20:45/22:40

4/ CAPITANA MARVEL
Dv Dll a Dj: 18.30/21:00
Ds: 16:00/18:30/21:00
Dg: 13:00/16:00/18:30/21:00

5/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3
Dv Dll Dc i Dj: 18:00/20:15
Ds: 15:50/1800/20:10
Dg: 12:15/15:50/18:00/20:10
Dm: 18:00
5/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 
(VOSE)
Dm: 20:10
5/ PERDIENDO EL ESTE
Dv a Dj: 22:20

6/ CAPITANA MARVEL
Dv a Dg i Dc: 20:15
6/ CORGI, LAS MASCOTAS DE LA REINA
Dv i Dc: 18:20
Ds i Dg: 16:20/18:20
6/ RALPH ROMPE INTERNET
Dg: 12:10
6/ ALITA ANGEL DE COMBATE
Dv i Ds: 22:40
Dll i Dj: 22:25
6/ ALITA ANGEL DE COMBATE (VOSE)
Dm: 22:25
6/ ASTERIX
Dg: 14:10
6/ BOHEMIAN  RHAPSODY
Dg i Dc: 22:40
Dll Dm i Dj: 19:50
6/ UNA CUESTION DE GENERO
Dll i Dj: 17:15
6/ UNA CUESTION DE GENERO (VOSE)
Dm: 17:15

7/ GREEN BOOK
Dv a Dll Dc i Dj: 17:05/19:35/22:10
Dm: 17:05/22:10
7/ GREEN BOOK (VOSE)
Dm: 19:35
7/ MIGTHY PUPS
Dg: 15:50
7/ LA LEGO PELICULA 2
Dg: 12:45

8/ MULA 
Dv a Dll Dc i Dj: 17:10/19:45/22:30
Dm: 17:10/22:30
8/ MULA (VOSE) 
Dm: 19:45
8/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3
Dg: 15:00
8/ COMO ENTRENAR A TU DRAGON 3 (CAT)
Dg: 12:50

SALA AUDITORI

MULA
Dv:18:15/20:30
Ds: 16:15/18:30/20.45
Dg: 16:15/18:30/20.45

SALA PETITA

CAPITANA MARVEL
Dv: 18:15
Ds: 16:15
Dg: 16:15
LA MUJER DE LA MONTAÑA
Dv: 20.40
Ds: 18:45/20:40
Dg: 18:45/20:40

EL PAPA FRANCISCO  
Ds: 18:00
UN HOMBRE DE PALABRA  
Ds: 19:35
LA ESCUELA DE LA VIDA  
Dg: 18:00
LA CLASE DE PIANO  
Dg: 19:50
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Igualada descobreix el telèfon i s’inaugura la primera 
central telefònica de la ciutat
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Des de la central de la 
Rambla Nova hi 

havia un circuit de dues 
línies fins a les de 

Capellades i Martorell, 
i en totes elles hi treba-

llava una “senyoreta 
telefonista”

En aquest edifici de la Rambla Nova es va situar la primera central 
de la companyia de “Telefònica” que va haver-hi a Igualada.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any 1904, els igualadins 
van poder començar a 
conèixer un aparell que 

esdevindria tota una revolució 
al llarg del segle XX, i que avui 
considerem gairebé indispen-
sable: el telèfon. En concret, el 
19 de novembre s’inaugurava 
oficialment la xarxa telefònica 
de la “Compañía Peninsular 
Telefònica”, que tenia instal.
lada la seva central a la Ram-
bla Nova 27. Més tard aquest 
carrer es va passar a dir Ram-
bla Carlos VII, però després, 
com avui, va recuperar el nom 
de “Nova”.
Recuperem la crònica que, 
una setmana més tard, publi-
cava el setmanari “El Iguala-
dino”:
“Per a la legal formalitat i re-
coneixement dels aparells, va 
assistir a aquest acte D. Ve-
nancio Prieto, el digne cap de 
telègrafs, havent pogut apre-
ciar que tots els aparells es-
tan muntats conforme el que 
està escrit en el reglament de 
telefonia i convencent-se de 
l’esplendidesa i perfecció de la 
línia, que és un model d’instal-
lació. 
Consta aquest servei de dues 
línies de doble circuit, d’enllaç 
amb les viles de Capellades i 
Martorell, el servei de les quals 
hem tingut ocasió d’utilitzar i 
resulta d’una qualitat perfecta. 
Està confiat el servei de telefo-
nistes a la central de Martorell, 

1904 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

situada al carrer del Noya 33, 
a la senyoreta Da. Montserrat 
Esteve; de la central de Cape-
llades, domiciliada al carrer 
del Pilar, a la senyoreta Da. 
Pilar Prats; i el d’aquesta Cen-
tral General a la senyoreta Da. 
Anita Conde i Baliu.
La instal·lació i muntatge de 
tot el material d’aquesta xarxa 
telefònica ha estat portada a 
terme sota la intel·ligent direc-
ció de l’actiu muntador mecà-
nic D. Mariano Pascual.
Dins del període de dos mesos 
a més tardar, la comunicació 
telefònica es farà extensiva per 
mitjà d’una línia interurbana, 
a partir de la vila de Martorell 
fins a Barcelona, que enllaçarà 
amb la urbana de dita capi-
tal, aconseguint amb aquesta 
combinació la comoditat de la 
comunicació directa.
És d’augurar que el comerç i 
indústria d’aquesta ciutat sa-
brà compensar els desvells i 
sacrificis que la Compañía 
Peninsular se ha imposat, do-
tant-nos de tal valuós i útil 
servei”. 
La casa on es va situar la pri-

mera central de telèfons a 
Igualada era de Josep Galtés 
i Cardús (Igualada, 2 de de-
sembre de 1877-15 d’agost de 
1932), conegut tècnic i pintor 
modernista que es va dedicar 
principalment a la decoració 
d’interiors. Es va casar a fi-
nals de l’any 1915 amb Maria 
Puig Miquel i el matrimoni 
va tenir cinc fills. La família 
va viure sempre a la rambla 
Nova, número 27, i quan el 
19 de novembre de 1904 es va 
inaugurar, en el mateix immo-
ble, l’oficina de la Companyia 
Telefònica. Maria Puig hi va 
acabar treballant, també, de 
telefonista.

El primer club ciclista
D’altra banda, també durant la 
Festa Major de 1904, en con-
cret pel dia de Sant Bartomeu, 
es va inaugurar a la ciutat el 
primer “Club Ciclista”, que 
es va establir al Passeig Ver-
daguer -llavors es deia també 
així-, a la cantonada amb el 
carrer de Santa Caterina.

Primer número de “El Ateneo”, la revista mensual de l’Ateneu 
Igualadí de la Classe Obrera, publicat el novembre de 1904.

Anuncis de xocolata amb llet, d’una companyia d’assegurances, una tintoreria,
i una perruqueria, publicats a “El Igualadino” el 1904.



La Fou de Tous
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L
a Fou és un saltant d’aigua de la riera de 
Tous que es troba a la propietat d’Aubareda, 
la masia més antiga de la comarca. Aquest 
saltant crea en el seu recorregut una sèrie 

de tolls i rierols que tots junts formen un paratge 
humit enmig d’una població de secà com és Tous.
Al voltant de la Fou corren un seguit de llegendes, 
fonamentades sobretot per la gran quantitat de co-
ves que l’aigua ha anat formant en les roques. Les 
dues  llegendes més conegudes expliquen com un 
bandoler (El Panna) usava la Fou com a amagatall 
i com a escapada o també expliquen com la Mare 
de Déu va esculpir la seva imatge en les roques 
(La cova de la Mare de Déu).
La llegenda més coneguda però és la llegenda de 
la Cérvola Blanca.

Com arribar a la Fou:

Està força ben indicat, trobem els primers indica-
dors de la ruta (senyalització verda de trekking) a 
la primera plaça que trobem tot just arribar al poble 
de St Martí de Tous. Allà hi ha un parc infantil i una 
indicació d’una hípica.
Seguim amb el cotxe pel camí en direcció a la hí-
pica i ja marca “La Fou”, a uns 10/15 minuts del po-
ble, aparquem i comencem la caminada pel mateix 
camí amb el qual hauríem anat amb el cotxe.



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

Crema bicolor de 
brandada i pebrot

Elaboració:
Preparem la brandada seguint les instruccions de la nostra recepta original. Si volem 
fer-la menys líquida, utilitzem només tres gots de llet en comptes de quatre. Repartim 
la barreja en quatre gotets, omplint només la meitat, i deixem temperar.

Pelem i tallem la ceba i la tirem en un cassó amb l’oli, a foc molt suau, durant uns 
15-20 minuts. Si ho tapem, el procés serà més ràpid. Afegim el ketchup i els pebrots, 
tallats a tires. Quan arrenqui el bull de nou, afegim el brou i la molla de pa. Coem a 
foc suau durant 15 minuts.

Triturem la crema de pebrot i la passem per un colador, perquè ens quedi una textura 
suau i vellutada. Salpebrem al gust. Col·loquem la crema de nou en el cassó (prèvia-
ment esbandit) i li afegim la crème fraîche. Remenem i donem un bull de cinc minuts.

Quan la crema de pebrot s’hagi temperat, cobrim cada gotet amb ella. Piquem les 
olives negres sense os i les repartim entre els quatre gotets. Decorem amb una mica 
de julivert fresc i servim tèbia o a temperatura ambient.

Ingredients
Per a 4 persones
·Crema de brandada de 
bacallà 200 g
·Ceba 100 g
·Oli d’oliva verge extra  30 g
·Ketchup 5 g
·Pebrot vermell (rostit i 
pelat) 120 g
·Brou de verdures 200 ml
·Molla de pa 12 g
·Creme Fraiche o crema 
fresca
·Olives negres sense os 4
·Sal
·Pebre negre mòlt

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



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

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

Espai patrocinat per:

Troba les 7 diferències per Nacho Güimil

HORITZONTALS: 1. Si et fas tan erudit en dret posaràs consulta, no cal que ho juris / 2. 
Aquí es dedicava als versos i a Anglaterra al twist. Alcavot i bergant, i a més caragirat / 3. 
Cap de cony. Sucant de qualsevol manera entre ocells. Principi d’axonometria / 4. Damunt 
sense empastifar. Que se sent al mateix moment. Dòlar excarcerat / 5. Inesgotable, com el 
pare universal. Sí que han nascut, sí, però han estat ajudats / 6. Indicis de putrefacció. An-
tipàtica amb ganes. Abracen la religió / 7. Al·legaven que era algú andalús. No sap d’on vé-
nen els trons ni les direccions / 8. Arma de barber amb arguments. Barques rudimentàries 
però que navegaven com reis / 9. Minera disfressada d’ex soviètic. Existir com un humà / 
10. Cor de ruc. Incomunicat. Cel tot alterat per mitja clenxa / 11. Va de conya per cosir pell 
girada. Petrolier sud-americà / 12. Plataformes ideals per a l’esperit i la moral. Ha acabat 
el bròquil / 13. És al sorus com als moros la moral. Repàs de l’any: hi ha hagut oscil·lació.

VERTICALS: 1. Per al bon ludolingüista és la veritable perdició (tres mots) / 2. Enmig 
de cada full. Parar els peus al treballador. Raja de sota del setrill / 3. A l’hora de ballar cal 
seguir-lo. Enganxós d’una manera salvatge / 4. Estranyament viu. Els forçuts que viuen 
al bosc. Tira cap a Vallderroures / 5. Doni suport al rei persa que va regnar després de la 
primeria. Terreny desbrossat per conrear, si no no val / 6. Osca feta en forma de cranc es-
cuat. Faci dibuixos perquè l’arquitecte s’enfili / 7. A la panxa del bou. Infantona, minyona. 
Per sota és la mar de gustosa / 8. Quantes coses no fem per ells, i això que només en tenim 
un… Fa anys que explica la guerra / 9. A condició. Cintes transportadores de surfistes. 
La malmesa, l’enèrgica i la flamenca / 10. Florida primaveral, tota orgullosa. Arriscada, 
perillosa / 11. Il·luminació llatina a les portes de Luxemburg. Bolic, farcell, per dissimular 
el llostre. Neva en absència de la Braun / 12. Unitats per sota de la unitat. Reafirmació del 
bust (que els fa més veritables?).

passatemps
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER 

AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

MÙSIQUES DE BUTXACA

www.musiquesdebutxaca.cat

SORTEIG 
DE 2 ENTRADES

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i 

omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Entrades Teatre Aurora

Entrades Cine Ateneu Entrades Música de Butxaca Concerts Hostalets de Pierola

Bicicleta

Escalada

Entrades HoqueiForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 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
15: Madrona; Ramon de Fitero; Lluïsa de Marillac .

16: Agapit; Heribert; Ciríac; Abraham. 
17: Patrici; Josep d’Arimatea, .

18: Ciril de Jerusalem; Salvador d’Horta; Coloma de Farners   
19: Solemnitat de sant Josep; Amanç .

20: Ambròs de Siena; Fotina; Eufèmia i Alexandra 
21: Filèmon o Filemó; Fabiola

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
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Josep Sabaté i Padrós

Igualada, març de 2019

Sacerdot diocesà

Vicari de la parròquia de la Sagrada Família, 
capellà del Barri de Montserrat entre 1967 i 2018

 A.C.S
Morí a Igualada el passat dissabte 9 de març a l'edat de 81 anys, i 57 de sacerdoci, 

havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

 Els seus afligits: germans, Francisco i Carme, Maria (†) i Josep; nebots, Emilio, Francesc, Santi i Josep 
Maria; renebots, Carla, Aida, Toni i Carola, així com tota la comunitat parroquial de la Sagrada Família, 

especialment la que camina al barri de Montserrat, agraeix les oracions i les mostres de condol rebudes 
aquests dies i en les exèquies celebrades a l'església de Ntra. Sra. de Montserrat el passat dilluns.

La missa del proper diumenge, dia 17, a les 8 de la tarda, a l'església parroquial de la Sagrada Família 
s'oferirà pel seu etern descans.

 

Joaquim Solé i Llorach

La família demanem a tots els qui els coneguéreu, una pregària en el seu record.

Els qui us hem estimat mai us oblidarem.

Morí el dia 27 de març de 2003

16è aniversari de

Igualada, març de 2019

Montserrat Rubió Pont
Morí cristianament el dia 26 de febrer del 2017

2n aniversari de

Aquesta setmana pas-
sada ens ha deixat na 
Rosa Beltran Sanjuan 

que a més de ser una bona 
persona i una bona amiga, és 
també la mare dels meus fills: 
Càndid (+), Laia i Jaume.
No he conegut una persona 
més bondadosa i solidària que 
la Rosa. Sempre de bon hu-
mor, tot i que la vida la va ferir 
amb massa pèrdues irrepara-
bles. De ben joveneta va per-
dre al pare –l’enyorat Càndid 
Beltran Martí-, al nostre pri-
mer fill –en Càndid-, a l’àvia 
Rosita que va ser per a la Rosa 
el millor puntal tota la vida i 
finalment, a la mare, Adela 
Sanjuan.
Del seu cosí, el doctor Damià 

Pons Martí va heretar la seva 
impressionant biblioteca amb 
llibres de medicina, història, 
investigació i ciència. Biblio-
teca que la Rosa, amb pacièn-
cia franciscana i els recursos 
econòmics que es podia per-
metre, va anar ampliant amb 
llibres de religió, d’història i 
d’art. Uns llibres que la Rosa, 
a través de la Laia, va posar a 
disposició d’un futur projecte 
de biblioteca al Pirineu. 
La mort prematura del seu 
pare li va impedir seguir la 
vocació d’il·lustradora -tenia 
molt bona mà per al dibuix- i 
va treballar en altres tasques, 
entre elles al quiosc/llibreria 
de la família. Abnegada, sen-
zilla i solidària, es va dedicar 

a tenir cura de persones an-
cianes, encara que això la va 
obligar durant una llarga tem-
porada a viure fora d’Igualada. 
Membre de Vida creixent, va 
ser fins al final de la seva vida, 
feligresa de la parròquia de la 
Sagrada Família, vinculant-se 
a les seves activitats pastorals, 
sense voler mai cap mena de 
protagonisme, només amb 
afany de servei i participació a 
la comunitat cristiana.
Fa quinze anys va patir un 
càncer que li va desfigurar el 
coll i quan tots teníem assumit 
que l’havia superat, va reapa-
rèixer amb traïdoria obligant a 
la Rosa a passar per un calvari 
de tractaments que, malgrat el 
patiment que li produïen, ella 

va entomar amb resignació i 
esperança de guariment. 
“Vull viure per a veure créi-
xer els meus nets, Jofre i Rita” 
deia, mentre pacient es deixa-
va posar dosis de quimioterà-
pia que li destrossaven el cos i 
li provocaven forts patiments. 
La Rosa a vist créixer al Jofre 
fins als 16 anys i la Rita ha per-

Rosa Beltran Sanjuan, solidària, bondadosa i senzilla
dut a la seva àvia amb només 
cinc anys. Va poder conviure 
i compartir grans moments 
amb ells els darrers mesos de 
la seva vida, a la Vall Fosca 
on va poder gaudir d’un dels 
hiverns més assolellats que es 
recorden al Pirineu. La Rosa 
ha deixat per tot arreu el tes-
timoniatge de la seva bondat, 
la seva bonhomia, el seu amor 
pels fills i el respecte per les 
persones grans. 
Dissabte passat, en el fune-
ral de comiat, la Rosa ens va 
deixar encarregada una tasca: 
plantar les llavors que es varen 
repartir entre els presents, per 
a poder-la recordar cada dia a 
través de les flors.
Rosa estimada, ens veurem 
allà dalt. 

Jaume Singla

La Jornada diocesana de ca-
tequesi enguany tindrà lloc 
a la parròquia de la Sagrada 
Família el proper diumen-
ge, 17 de març. El tema de 
les Jornades anirà al voltant 
de la Celebració del misteri 
cristià, en el marc de la in-
troducció de la segona part 
del Catecisme, que serà el tí-
tol de la ponència de la tarda, 

a càrrec de Mn. Jaume Gon-
zález, professor de l’Institut 
Superior de Litúrgia de Bar-
celona. Al matí Mn. Enric 
Termes, Delegat de catequesi 
de Barcelona, ens presentarà 
les idees principals del Di-
rectori per a la missa amb 
infants. El senyor Bisbe pre-
sidirà la missa de les 12 del 
migdia a la parròquia.

Jornada Diocesana de 
catequesi



              

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

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

Kiva espai de teràpies
c/Sant Simplici, 20 baixos

IGUALADA
info@kivaterapies.com 622102760

Dimarts a la tarda
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 15: TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DISSABTE  16: ADZET
Av. Barcelona, 9

DIUMENGE 17: 

 BAUSILI Born, 23
(9:00- 22:00)

SECANELL Òdena, 84
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 18: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMARTS 19:  BAUSILI
Born, 23

DIMECRES 20: CASAS V.
Soledat, 119

DIJOUS 21:  PILAR
A. Mestre Montaner, 26
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Genar Esteve  Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

La hipercolesterolè-
mia és una malal-
tia molt comuna, 
que pateix molta 

gent, però que, sobretot, és 
important controlar en per-
sones majors de 74 anys i en 
col·lectius de risc. Es tracta 
d’un excés de colesterol a la 
sang, i pot aparèixer tant en 
persones grasses com pri-
mes, com en homes o dones.

Què és el colesterol?
El colesterol és un tipus de 
greix que tots tenim a la 
sang. Ve determinat per di-
ferents factors: genètics, di-
etètics (consum excessiu de 
greix saturat i/o colesterol, 
alcohol,...), conseqüència 
d’altres malalties (hipotiro-
ïdisme, colèstasi, síndrome 
nefròtica, diabetis,...) o pel 
consum de determinats 
fàrmacs (estrògens, corti-
coides, retinoides,...).
Segons el seu origen, el 
colesterol el podem clas-
sificar en dos tipus: en-
dogen (el fabrica el nostre 
propi organisme al fetge), 
i exogen (l’ingerim a tra-
vés de l’alimentació).

El nostre cos necessita co-
lesterol per a un correcte 
funcionament, ja que és 
l’encarregat de produir els 
àcids biliars que ajuden a 
digerir els greixos i aju-
da a produir vitamina D 
(necessària per la nostra 
pell) i hormones (sexuals 
i tiroides).

Per què és perillós?
El colesterol es desplaça per 
la sang mitjançant unes pro-
teïnes anomenades lipopro-
teïnes, diferenciant així, 
entre colesterol “bo” (d’alta 
densitat o HDL) i “dolent” 
(de baixa densitat o LDL). 
Quan el cos és incapaç d’ab-
sorbir tot el colesterol que 
circula per la sang, aquest es 
pot acumular a les artèries, 
disminuint el seu diàmetre 
(arterioesclerosi) i augmen-
tant, així, la tensió arterial, 
un dels principals factors de 
risc per patir malalties car-
diovasculars, les quals van 
ser considerades per la OMS 
l’any 2015 com a la principal 
causa de mort al món. 
El colesterol bo (HDL) és 
l’encarregat de mantenir ne-
tes les artèries, ja que trans-

porta el colesterol de les 
cèl·lules fins al fetge per ser 
descompost i eliminat. Men-
tre que l’LDL fa el camí con-
trari, provocant que el coles-
terol s’acumuli a les nostres 
cèl·lules.

 Com es mesura?
Els nivells de colesterol es 
poden mesurar amb una 
petita mostra de sang del 
braç o d’un dit. La prova cal 
realitzar-la sempre en dejú i 
s’ha de mantenir el mateix 
estil de vida (pes i exercici), 
que en les 3 setmanes prèvi-
es a l’analítica.
Tenir elevats nivells de co-
lesterol no té cap tipus de 
símptoma, d’aquí la impor-
tància d’un control periòdic 
segons cada persona. 
A partir dels 74 anys i en 
persones amb factors de 
risc es recomana contro-
lar-ho, com a mínim, un 
cop a l’any, ja que un mal 
control de la hipercoleste-
rolèmia augmenta el risc de 
tenir malalties cardiovascu-
lars, ictus, infarts, etcètera.
La resta de la població, a 
partir dels 35 anys, es reco-
mana fer un control cada 5 

anys, com a mínim. 
Colesterol total: 
- Valors ideals < 200 mg/dl
- Valors moderats entre 
200-240 mg/dl
- Valors alts > 240 mg/dl

Consells bàsics per con-
trolar el colesterol:
· Controlar el pes: És im-
portant mantenir el pes 
ideal. Es recomana seguir 
una dieta baixa en calori-
es, en casos d’excés de pes. 

· Seguir una alimentació 
equilibrada (piràmide 
alimentària): Consumir 
vegetals, prioritzar el con-
sum de peix blanc i blau a 
les carns, evitar el consum 
de greixos d’origen animal 
i d’origen vegetal transfor-
mats, limitar el consum 
d’ous, beure molta aigua i 
utilitzar oli d’oliva tan per 
cuinar com per amanir. 
· Fer activitat física regu-
larment: Es recomana fer 
30-45 minuts d’exercici 
moderat al dia.
· Reduir el consum d’alco-
hol i no fumar.

Com controlar la hiper-
colesterolèmia?
1)Seguir una vida saluda-
ble (alimentació sana + 
exercici).  Aquí es pot in-
cloure el consum d’Ome-
ga-3 o llevat d’arròs ver-
mell.  

2)Si un estil de vida sa-
ludable no és suficient, 
el metge valorarà l’opció 
d’iniciar un tractament 
farmacològic per mante-
nir els nivells de colesterol.

Hi ha molts medicaments 
per regular els nivells de 
colesterol, i alguns pro-
dueixen efectes secunda-
ris, com dolor muscular, 
rampes o pèrdua de força. 
En aquests casos, pren-
dre suplements de po-
tassi i magnesi, així com 
conezima Q10 ajuden a 
pal·liar aquests efectes. 
Tot i això, en cas d’estar 
en tractament farmacolò-
gic cal consultar al met-
ge abans de prendre cap 
suplement alimentari, ja 
que tot i ser naturals po-
den interaccionar amb la 
medicació. 

Hipercolesterolèmia



Jaume Gabriel /  
Indi’s Folls d’Igualada

Fa 27 anys, un grup d’amics va crear Indi’s Folls, un equip de futbol sala que amb el 
temps es va anar fent un lloc a Igualada, sobretot pel caràcter extravertit i implicat 
dels seus membres. Un d’ells és Jaume Gabriel, que sempre n’ha estat la cara més 
visible. El grup està feliç perquè el proper 14 d’abril es compliran 10 anys de “la 
Gran Follada”, una cita esportiva i divertida que és esperada per molta gent.

Arribar al desè aniversari de “la Gran Follada” deu ser 
tota una festa, per a la gent d’Indi’s Folls...

Sí que ho és, però arribar als 27 d’Indi’s Folls encara ho 
és més. En gairebé tres dècades han passat moltes coses, és molt 
temps. És veritat que també ens hem fet un lloc en el món dels 
“runners”, amb “la Gran Follada”, però ja des de l’inici el que volí-
em és que fos un diferent, per això en el mateix lema ja diem que 
és una “cursa folla, divertida i diferent”. Si fos una carrera com 
tantes altres, el primer any no haguéssim tingut l’èxit que ja vam 
tenir. La gent se la va fer seva des del primer moment i ha anat 
quallant.

Per als Indi’s Folls ja deu haver passat la nova generació. Con-
tinuen, els vostres fills?

Sí, i tant. Els Indi’s en veritat és un equip de futbol sala, que des 
de fa un parell d’anys, quan en vam complir 25 de l’entitat, ja 
juguen amb nosaltres els nostres fills de 18 i 19 anys. Tots, i fins 
i tot els més petits, són voluntaris de “la Gran Follada”. El futbol 
sala segur que continuarà, el que no està tan clar és que segueixi 
la cursa.

Caram! És curiós que intuïu ja que una cosa continuarà i l’al-
tra potser no.

Sí, però la joventut d’avui dia és diferent. El futbol sala els motiva 
molt, però la cursa porta molta feina i temps, has de començar a 
organitzar-la cap al mes d’octubre, s’han de buscar parocinadors, 
subvencions, corredors... Fer tots els cartells de publicitat, la pro-
moció.. es fa un muntanya. No sabem si hi haurà una onzena 
edició. Quan s’acabi aquesta, pararem, i pensarem què fer.

I vosaltres, com us vau atrevir a fer això, si estàveu també tan 
còmodes jugant només a futbol sala?

Els Indi’s ja vam organitzar les 24 hores de futbol sala a Igualada, 
que no s’havien fet mai. En vam fer 16 edicions, i a la darrera 
vam veure que aquesta modalitat se n’anava avall. El futbol 7, 
per exemple, començava a estar molt de moda. En aquells temps 
començava a córrer, també amb la parella, i en una trobada amb 
tota la colla va sortir la possibilitat d’organitzar una cursa. Des-
prés van sorgir els detalls, com fer-la per parelles, amb una cor-
da, obstacles... El nom va sorgir del propi nom de l’entitat. Som 
els “Indi’s Folls”, doncs “la Gran Follada”. Evidentment, el nom té 
truco. Sabíem que amb aquest nom vindria molta gent.

Va tenir tan èxit que fins i tot algun hiperventilat es va pensar 
que això era una altra cosa.

Sí, l’exconseller Miró i Ardèvol. Va passar perquè la revista Ado-
lescents.cat va explicar la nostra cursa, i ell va entendre que no 
podia ser que anunciessin això rebent subvencions públiques... 
A més, va dir que la cursa es feia per parelles, que “s’ho munta-
ven” entre elles... En fi. Bé, gràcies a aquest senyor, es va fer molta 
publicitat. Fantàstic.

En ocasió del desè aniversari, fareu alguna cosa especial?

Cada any intentem vestir la cursa amb alguna història. L’any pas-
sat va ser una cursa “terrorífica”, i en aquesta ocasió hi hem posat 
la “X”, de deu en números romans, però també perquè aquest 
any, a més de fer la cursa gran i petita, fem també la cursa “eX-
treme”, el doble de llarga i amb un circuit molt més agressiu. El 
vídeo de presentació es va fer en record també a la sèrie “Expe-
diente X”, de manera que els membres del grup desapareixíem i 
apareixíem en diferents espais de la ciutat. Ja veus, ho vestim tot 
de festa, nosaltres. 

La cursa és del menys, vaja.

La cursa és un més a més, tot i que hi ha qui ve a guanyar, amb esperit 
competitiu. Aquest any és possible que vingui a córrer el Roger Roca. 
També tenim un correu de la Núria Picas, que diu que li agradaria ve-
nir, i presentar també el seu segon llibre. Tot això són al·licients per a 
nosaltres, però els més grans són els dels corredors que no han vingut 
mai i s’apunten. L’any passat, dos germans, un d’aquí i un que viu a 
Madrid, van participar junts. Hi ha un munt d’anècdotes així.

Heu estat sempre implicats amb l’independentisme. La vostra 
samarreta amb l’Estelada es buscava per tot arreu.

Quan vam fer la samarreta fa 10 anys, la fèiem servir de manera 
festiva, quan anàvem a la Diada, per exemple. Avui no la fem 
servir tant, perquè et trobes fàcilment algú que t’ho tira en cara. 
Abans això no passava. De tota manera, nosaltres som així. L’any 
passat la cursa va coincidir amb una manifestació a Barcelona i 
vam posar un cartell de “Llibertat presos polítics”. Vam tenir sis 
baixes. Bé, no ens amaguem de com som. 

Algú us ha copiat la idea?

No. A Montbui es va intentar la Duotrail, que era una cursa per 
parelles, però el concepte era diferent. Però no ens consta res 
igual a tot el país.

Vindrà aquest any molta gent?

De moment estem al 75% en totes tres curses. És potser l’any que 
el ritme va més lent, però és que hi ha moltes curses, a tot arreu. 
I costa que la gent repeteixi. S’ha de promocionar molt per les 
xarxes, abans era molt fàcil per Facebook, però ara està de moda 
Instagram. Apunteu-vos a indisfolls.cat/la-gran-follada/ i reser-
veu-vos el 14 d’abril!

Jordi Puiggròs | @jordipuiggros67

“El 14 d’abril, la X Gran Follada” 
serà una gran festa”
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Espai patrocinat per:

Encara que formalment diuen que no s’han iniciat les campanyes (perquè no es demana el vot), els polítics sembla que “ho estan perma-
nentment”. Els candidats parlen dels eixos de les seves actuacions futures i del que faran “quan manin”. Mentre uns posen en evidència 
que l’IBI a Igualada costa el doble que Vic, Vilafranca, Olot o Tortosa, altres parlen de models “d’èxit” d’altres ciutats i els vol fer seus. 
L’Alcalde d’Igualada, amb crosses per una lesió muscular, sembla absorbit pel seu càrrec com a President de la Diputació (està en una 
munió d’actes de diferents àmbits, que genera abundants notícies i fotos en els mitjans de comunicació) però llueix el suport de diferents 
Presidents de la Generalitat. El soroll polític continua condicionant la situació nacional amb les seves connotacions, però en les eleccions 
municipals s’hauria de valora el que s’ha fet fins ara i molt més, el que s’espera que es faci. I en això caldrà destriar aquelles paraules que 
s’emporta el vent i les capacitats reals que tenen per construir un futur millor. Es fan moltes promeses i el ciutadà haurà de valorar si qui 
les fa, té possibilitat de realitzar-les o no.  

Consum mitjà (l/100 km): 4,2 – 5,1. Emissions CO₂ (g/km): 97 – 115.

NOU COROLLA HYBRID
EL MÓN EVOLUCIONA

Av. Europa, Nº4 - 08700 
Igualada - Barcelona  

 938 04 82 30

TOYOTA IGUALADA
toyotaigualada.toyota.es.


