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L’EDITORIAL

Jugar amb nosaltres
A questa setmana hem tingut una agrada-

ble notícia. La conversió de l’Escola de 
l’Ateneu en centre públic és molt benvin-
guda. Era una demanda molt debatuda a 

la ciutat des de feia temps, i a més ha comptat amb 
el consens tant del professorat i pares, com de la 
propietat, la centenària entitat cultural d’Igualada. 
Aquí cal agraIr la predis-
posició de la Generalitat 
de Catalunya, que darre-
rament ha tingut també 
gestos amb Igualada i 
l’Anoia amb la construc-
ció d’un nou institut a la 
ciutat, però també amb la 
creació d’instituts-escola 
en indrets com Òdena o 
els Hostalets de Pierola, 
que ajudaran no només 
a millorar la qualitat dels 
nostres centres educatius, sinó també donar més co-
moditat i garanties a les famílies. Són passes enda-
vant.
Fins aquí tot molt bé. El que ja no ens ha agradat 
gens és l’espectacle llastimós que hem hagut de su-
portar aquests dies entre dues formacions polítiques 
a l’Ajuntament, la que lidera l’alcalde Marc Castells 

-Junts per Igualada- i ERC, amb Enric Conill. Els 
retrets constants entre els uns i els altres, en comu-
nicats i a les xarxes socials, que han estat objecte 
de crítica per part de molta gent, són de vergonya 
aliena. 
No és la primera vegada que succeeix. En el rere-
fons hi ha una vella batalla sense resoldre de males 

relacions entre excon-
vergents i republicans  
que va arribar al seu 
clímax després de les 
darreres eleccions 
municipals, i que ara 
torna a agafar volada 
amb unes eleccions 
nacionals a la canto-
nada.
És denunciable que es 
polititzin terrenys in-
tocables com l’educa-

ció -i fa uns mesos la sanitat- en benefici d’interes-
sos polítics, siguin de qui siguin, oi més si es tracta 
d’un territori petit com el nostre. Facin el favor, uns 
i altres, de preocupar-se només dels ciutadans i dei-
xar-se de ridícules baralles i demostracions de força 
-de pa sucat amb oli- que no condueixen a res posi-
tiu. Prou. 

És denunciable que es polititzin 
terrenys intocables com 

l’educació -i fa uns mesos la 
sanitat- en benefici d’interessos 

polítics, siguin de qui siguin.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Andrés Betancor, exvocal de la JEC 
i professor de dret administratiu a la 
Pompeu Fabra, era assessor assalariat 
de Ciutadans mentre ell pregonava 
“la transparència en la gestió” i el seu 
fill treballa a Brussel·les com ajudant 
d’un diputat europeu de Cs. 

Lorena Roldàn, portaveu del Cs al 
Parlament, va dir “que Betancor si-
gui assessor del nostre partit és un fet 
totalment legal. Els independentistes 
han de deixar d’intoxicar”

Josep Costa, vicepresident del Parla-
ment de Catalunya, ja va dir “La JEC 
és una de les X de la repressió”

José Maria Aznar, expresident del 
Govern espanyol pel PP, va declarar 

“és difícil trobar un país que doni 
la clau de la governabilitat a un pres 
condemnat per sedició.” I Pablo Ca-
sado, president del PP “estem davant 
d’un frau polític, un engany legal i 
un desfalc a la sobirania, que no to-
lerarem.”

Felipe González, també expresident, 
però del PSOE, ha dit “Ni l’autode-
terminació, ni l’amnistia haurien de 
tenir cabuda en la Mesa de negoci-
acions entre Catalunya i Espanya. Si 
es planteja una reforma faré com-
panya i hi votaré en contra. Crec 
que és una performance de cara les 
eleccions catalanes i per fomentar la 
divisió dels partits independentistes”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director general de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) ha dit “el 
risc de propagació del coronavirus 
ha pujat a nivell molt alt a tot el món. 
Encara tenim la possibilitat de con-
tenir-ne l’extensió. La clau és trencar 
la cadena de transmissió. Tot i que el 
nombre de casos i de països afectats 
són clarament preocupants.”

Carles Puigdemont,  expresident de 
la Generalitat i eurodiputat, va dir 

“Hem entrat a Catalunya. Molt con-
tents i emocionats de tornar a trepit-
jar terra catalana com a persones lliu-
res, després de més de dos anys i tres 
mesos vivint a l’exili. Gràcies a tots els 
que ho han fet possible.”

Oriol Junqueras, president d’ERC 
empresonat a Lledoners, va fer un 
vídeo on va reivindicar haver forçat 
l’estat a negociar i va demanar “ser 
més i més forts per guanyar-ho tot. 
Quan som molts, quan actuem coor-
dinat, sense retrets i sense confondre 
l’adversari, tenim la força per obligar 
a l’estat a fer coses que per sí mateix 
mai hauria fet.” 

Clara Ponsatí, eurodiputada,  en el 
mateix acte va dir que “És una en-
ganyifa contraposar el diàleg a la in-
dependència. De res serveix ajornar 
la independència o buscar el nostre 
lloc dins de l’Estat espanyol. Mai tin-
drem lloc a l’Estat espanyol” i ja havia 
dit “No ens faran lliures les promeses 
buides de diàleg dels mateixos que 
mai compleixen cap promesa. No ens 
deixem enganyar per fotografies de 
taules i diàlegs d’enganyifa que només 
busquen fer guanyar temps a Pedro 
Sánchez.”

Aznar  i 
González
Felipe González i José Maria Aznar són 
dos expresidents del govern espanyol 
que en deixar d’exercir els seus càrrecs 
no van acceptar cedir protagonisme 
mediàtic i passar a un anonimat més 
que recomanable. Així, tot i els anys que 
fa que van deixar les seves responsabili-
tats de govern, Aznar i González seguei-
xen treballant per aparèixer a les porta-
des dels diaris. I tot i pertànyer a partits 
polítics diferents, a banda de l’anticata-
lanisme que els agermana els dos expre-
sidents comparteixen moltes més sem-
blances polítiques del que pot semblar 
a primera vista. Aznar sempre ha sigut 
un polític de dretes, però amb l’evolució 
que està fent en els últims anys tindria 
tot el sentit que acabés fitxant per l’ex-
trema dreta de Vox.
Per la seva banda González, amb els 
anys, ha anat evolucionant clarament 
cap a la dreta, i l’esquerranisme teòric 
que de tant en tant encara predica no va 
més enllà d’un discurs retòric adreçat a 
la soferta militància socialista. Una altra 
coincidència és que els dos expresidents 
engreixen els seus patrimonis particu-
lars mitjançant les portes giratòries, una 
sortida econòmica que es van preparar 
a consciència mentre exercien altes res-
ponsabilitats de govern. I coincideixen 
tots dos que cal atacar per terra, mar i 
aire la Catalunya real, ja que no volen 
admetre que la ciutadania independen-
tista té més pes polític que la minorità-
ria Catalunya unionista que ells defen-
sen amb dents i ungles. Se senten més 
còmodes explicant-se en els mitjans 
més populistes i, molt especialment, els 
d’extrema dreta, i eviten els mitjans de 
comunicació menys estomacals, és a dir, 
més professionals.
La seva llunyania política amb el presi-
dent actual, Pedro Sánchez, els ha fet 
acostar posicions en la malaltissa deriva 
anticatalana que tots dos comparteixen. 
Ara s’han proposat fer descarrilar el 
govern socialista actual. Des dels mit-
jans de comunicació que dèiem abans, 
s’adrecen sovint a periodistes, jutges, 
fiscals i a tothom que els vulgui escoltar 
per criticar determinades mesures peni-
tenciàries les quals, seguint estrictament 
la normativa vigent, es comencen a apli-
car als presos polítics empresonats in-
justament. En aquest sentit, cal recordar 
que quan eren els alts càrrecs socialistes 
els que estaven empresonats, aquells sí, 
per delictes molt greus, amb morts pel 
mig i tot, van fer tot el possible perquè 
el compliment de les penes quedés re-
duït a la mínima expressió. Ara, amb els 
presos polítics catalans, busquen exac-
tament el contrari. L’aplicació de la llei 
no és igual per a tothom.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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A Igualada estem d’enhorabona. 
Fa uns mesos vam saber que 
l’Ateneu Igualadí havia demanat 
al Departament d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya, encapçalat pel 
Conseller Josep Bargalló, que estudiés la 
viabilitat de convertir l’escola de l’Ateneu, 
llavors concertada, en un nou centre pú-
blic. Aquesta petició responia a una fórmu-
la ideada pel Departament que consisteix 
en oferir la conversió de centres concertats 
en públics a canvi de la compra o lloguer 
de l’espai i la continuïtat dels professors. 
Aquesta nova proposta enteníem i ente-
nem que és una excel·lent manera d’oferir 
més places públiques i alhora ajudar a es-
coles concertades que veuen complicada la 
seva viabilitat futura. És un win-win per a 
tothom: hi guanya l’escola ja que soluciona 
anticipadament problemes futurs, hi gua-
nya la ciutat perquè augmenta l’oferta de 
places públiques sense necessitat de cons-
truir una nova escola i a més ho fa al bell 
mig de la ciutat, hi guanyen els nens i nenes 
perquè no noten un canvi brusc o abrupte 
en el seu cicle acadèmic ja que la integració 
és absolutament natural i plàcida, hi gua-
nyen els pares ja que sigui per proximitat 
o per projecte educatiu s’asseguren la con-
tinuïtat idèntica del funcionament escolar 
i, a més, un estalvi econòmic significatiu. 
I finalment, hi guanyem tots perquè fem 
polítiques públiques eficients, efectives i 
sobretot, amb consens.
Recordo quan ens vam reunir amb di-
ferents AMPAs de les Escoles Públiques 

d’Igualada al 2017. Llavors la necessitat 
d’augmentar l’oferta de places públiques ja 
era un reclam compartit per a molta gent i 
coincidíem en la necessitat de generar una 
nova escola pública a la ciutat. Nosaltres, 
des del primer moment, vam ser molt clars 
amb la voluntat de no enganyar a ningú: 
construir una nova escola pública no era 
viable perquè demogràficament era molt 
difícil de garantir i a més tenia un cost 
econòmic massa elevat. Per això, ja llavors, 
vam proposar la conversió d’una escola 
concertada cap a pública a Igualada. L’Ate-
neu Igualadí no ho havia demanat, encara, 
però era qüestió de temps que alguna es-
cola concertada de la ciutat ho fes ja que, 
com dèiem, el número de naixements feia 
preveure que algun centre patiria dificul-
tats per seguir. Existien diferents camins, 
construir una nova escola en podia ser un, 
d’altres deien també que no calia ni cons-
truir ni convertir. Nosaltres vam ser clars, 
érem al mig: convertir com a fórmula que 
garanteix consens, eficiència, optimització 
de recursos i satisfer les expectatives de 
tothom.
Finalment així ha sigut. Molts ho hem tre-
ballat com pertocava: sense fer soroll, amb 
discreció i treballant intensament per fer-
ho possible, amb un treball conjunt amb 
el Departament d’Educació. Lluny d’esti-
rabots públics o perseguint titulars fàcils. 
La política de venda de fum la fan uns al-
tres, no som aquí per replicar-la. Aquesta 
oportunitat la ciutat l’havia d’agafar, Igua-
lada no podia tornar a prendre un tren. I 

feliçment s’ha aconseguit.  
Des d’aquí vull agrair especialment a la 
junta de l’Ateneu Igualadí, qui ha gestionat 
amb diligència i professionalitat tot aquest 
procés, iniciat a principis de l’any passat. 
També cal reconèixer la feina feta del De-
partament d’Educació, no només per oferir 
aquest acolliment sinó també per l’interès 
i l’aposta que ha fet perquè l’Ateneu Igua-
ladí sigui la segona escola pública de tot el 
país que s’ha reconvertit. Fa pràcticament 
un any li vaig demanar personalment al 
Conseller Bargalló que apostés per Iguala-
da, que la conversió de l’Ateneu a la nostra 
ciutat fos prioritària atesa la realitat social 
i educativa de la ciutat, i ha complert amb 
escreix. Gràcies, Conseller, i gràcies a tot 
l’equip del Departament, molt significati-
vament als serveis territorials d’educació 
de la Catalunya Central per l’esforç i la 
dedicació i al Director General de Centres 
Públics per la determinació.  I també vull 
agrair als pares i a l’AMPA el suport majo-
ritari per fer aquest pas, un suport que re-
flecteix de manera clara i evident la confi-
ança que tots plegats tenim amb l’educació 
pública i de qualitat.  
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Ateneu Igualadí, una nova escola 

pública que satisfà a tothom

Què us sembla que l’Escola de l’Ateneu passi a ser 
escola pública?

 Bé 72,8%  Malament 27,2%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

ENRIC CONILL
Portaveu ERC Igualada

Molts ho hem treballat com perto-
cava: sense fer soroll, amb discreció 
i treballant intensament per fer-ho 

possible, amb un treball conjunt 
amb el Departament d’Educació. 

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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IGUALADA COMERÇ

L’Associació de comerç celebra enguany 40 anys i ha preparat un 
seguit d’actes per celebrar l’efemèride. De moment, demà hi ha una 
nova edició de la Botiga al Carrer.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

CONCEPCIÓ: GAUDIM 
I PORTEM VIDES AL 
MÓN!
Josep M. Oliva Codina

Fa temps que m’arriben massa in-
puts negatius: al meu fill de 14 anys 
li ensenyen com s’ha de posar un 
condó, una amiga de la dona mentre 
nosaltres paríem el nostre primer fill  
ells es revisaven el DIU...Però aquest 
article no és per criticar el que altres 
fan sinó per animar a fer-ho dife-

rent. A plantejar sí és possible actuar 
com a societat de manera diferent a 
com ho estem fent. A no tenir por de 
l’embaràs: tenir un fill és un bé, és un 
do, és una sort! Tenir-ne un, dos...
els que cadascú vulgui i pugui...Però 
per tenir una filla o un fill és neces-
sari vàries premisses:
-tenir algú amb qui tenir-lo, aquest 
algú ha de venir a d’acord, ha de ser 
estimat, ha d’haver-hi un projecte 
comú...Un compromís, una respon-
sabilitat de l’un per l’altre. No em 
plantejo aquí una maternitat sense 

paternitat.
-treure’s la llosa de la mentalitat 
“anticonceptiva”: a tot arreu us ex-
plicaran com s’ha de fer perquè el 
vaixell no arribi a port. Pastilles, 
aparells, progesterona injectable,...
Per massa gent la concepció és una 
malaltia que s’ha de curar a cops. 
¿Concebre és com un càncer  que 
hem de tractar amb radioteràpia?
En fi, joves i grans somiem un pro-
jecte, busquem aquella persona amb 
qui puguem realitzar el somni i lla-
vors gaudim del plaer sabent que 

porta vida. Una vida que canviarà 
aquest món! El jove i l’adult hem 
de saber esperar, preparant-nos pel 
moment que trobarem aquella per-
sona que ens farà grans en l’amor...I 
el fet de saber que la sexualitat és per 
gaudir-ne dins d’una parella estable, 
responsable, amb projecte obert als 
fills ens farà anant perdent la por 
i anar desfent-nos de la llosa dels 
prejudicis del món actual. Volem la 
Vida i volem gaudir-ne amb la màxi-
ma plenitud!
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BERNAT ROCA PASQUAL
@crossroad1815

1918

Va ser Domingo Ferrer 
i Valls, alcalde d’Igua-
lada, qui el 8 d’octubre 
de 1914 profèticament 

va dir que: «Vindran molt fàcil-
ment conflictes pel menjar; po-
den venir germans expatriats i 

debem ajudar-los; pot també venir una peste amb 
motiu d’aquesta guerra esfereïdora.» La Primera 
Guerra Mundial va desballestar el món tal com 
havia evolucionat durant el segle XIX. Fruit de les 
tensions imperialistes, de la cursa d’armaments 
animada per la revolució tecnològica i industrial, 
el sistema d’aliances europeu i l’ultranacionalis-
me balcànic, la Gran Guerra, que és com va ser 
coneguda pels seus contemporanis, ho va canviar 
tot. No va ser, com es va arribar a dir, la guerra 
que havia d’acabar amb totes les guerres ni una 
gesta gloriosa ni èpica. Va ser una massacre hu-
mana i un daltabaix econòmic que ensenya com 
la frivolitat dels qui manen quan juguen amb el 
poble pot sortir molt cara. La història ensenya, 
però no té alumnes. 

El conflicte va tenir uns efectes estimulants per 
l’economia igualadina que va veure’s beneficiada 
per la neutralitat espanyola durant el conflicte. 
L’electrificació de la indústria igualadina, que ha-
via vist com en pocs anys l’aparició de l’Electra 
Igualadina havia comportat l’extensió de l’energia 
elèctrica. Els blanquers van incorporar aquesta 
energia que permetia multiplicar la producció i 
escurçar els processos. Corretges, bosses, soles de 
sabata... Eren alguns dels productes que la indús-
tria podia proporcionar als exèrcits, principal-
ment aliats. No tot van ser flors i violes. Com se 
sap els períodes de creixement generen un efecte 
tisora i la inflació de preus no es va fer esperar. 
L’esclat de la Revolució Russa el 1917 va donar, i 
així ho recull la premsa local de l’època, esperan-
ces als treballadors d’una onada revolucionària 
que alliberaria Europa de l’opressió de la guerra i 
el capitalisme. Els obrers van haver d’esperar anys 
i l’arribada de la República inicia un cicle revolu-
cionari que es tancarà amb la victòria de Franco 
el 1939 després també d’una guerra cruel. La his-
tòria ensenya, però no té alumnes.  

Però un fenomen molt important i dramàtic 
d’aquell temps va ser la Grip Espanyola (que no 
era espanyola sinó que Espanya va ser l’únic país 
que va fer una publicació real dels afectats) de 
l’any 1918. Sols a Igualada van morir 104 perso-
nes de pneumònia i 29 de grip durant l’octubre de 
1918. L’alcalde de 1914 havia encertat tràgicament. 
L’ajuntament va prendre mesures per pal·liar la 
tragèdia ja que més de 130 morts en una ciutat de 
poc més de 10.000 habitants era una xifra espan-
tosa. La carta del llavors alcalde Ramon Guitart i 
Pons és digna de ser estudiada d’allò que s’espe-
ra d’un batlle en una situació crítica: solidaritat i 
empatia. Encara avui emociona llegir aquestes no-
tes mecanografiades el 16 d’octubre de 1918. Cito 
textualment: «L’esperit d’humanitat que ha donat 
sempre aquesta ciutat i que es posat de relleu quant 
la misèria i les enfermetats han portat la desgràcia 
a les famílies.» La carta apel·la a la solidaritat dels 
igualadins envers els seus conciutadans per fer un 
recapte de productes pels més necessitats i per les 
famílies dels quals no poden treballar davant l’epi-
dèmia. Virtus unita fortior. 
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8 de març
Dia Internacional de les dones

WWW.DIBA.CAT/DIADONES

#HORADECONTINUAR

Les xifres oficials parlen d’14 dones assassinades des de l’1 
de gener de 2020 i de 1.047 des de l’any 2003. En resposta 
a aquesta situació, des de la Diputació de Barcelona es 
despleguen eines per ajudar els ajuntaments a combatre 
aquesta xacra social: s’han format 3.327 professionals 
municipals en polítiques d’igualtat i abordatge de les 
violències masclistes, i s’han dut a terme més de 900 tallers 
i activitats de sensibilització a tot el territori; també s’han 
facilitat 66 carpes Punts lila que permeten atendre a peu de 
carrer en els espais d’oci tot tipus de consultes relacionades 
amb les actituds i agressions masclistes i sexistes. 

És l’hora de continuar
És l’hora de continuar protegint els drets de les dones. És l’hora 
d’igualar els sous de les dones i els homes per fer la mateixa feina. 
És l’hora de caminar pels carrers foscos sense por. És l’hora d’ex-
tingir el masclisme i d’aconseguir la igualtat. És l’hora de continuar 
posicionant les polítiques de gènere locals com un instrument clau 
i transformador per aconseguir pobles, ciutats i territoris equita-
tius, diversos i feministes.

Aquests són els missatges de la campanya institucional als muni-
cipis que impulsa la Diputació de Barcelona aquest 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones, a través de l’eslògan general «És l’hora 
de continuar», amb l’objectiu de dissenyar eines útils per als i les 
professionals municipals implicats en l’equitat, la diversitat sexual i 
de gènere, i els drets de les dones, per estar més a prop d’elles. 

La Diputació posa a disposició dels ajuntaments diversos materials 
i recursos que contribueixen a la difusió d’aquests missatges i del 
compromís vers la igualtat de gènere i, alhora, proporciona a la 
ciutadania elements de reflexió entorn d’aquestes qüestions.

Es tracta de mostrar com les dones, amb l’acció col·lectiva, les se-
ves aportacions, l’avenç dels rols lliures d’estereotips i la unió; estan 
transformant i millorant la societat.  

Igualtat real entre homes i dones
S’ha fet molt camí però encara en queda molt per recórrer. L’Ofi-
cina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona té per 
finalitat donar suport a tots els ens locals de la demarcació perquè 
puguin desenvolupar polítiques d’igualtat de gènere.

És vital continuar treballant per aconseguir la igualtat real entre 
homes i dones. Una igualtat que en l’àmbit del gènere es concreta 
en alguns programes i polítiques que han estat i són clau per a 
molts municipis; com ara els Centres d’Informació i Recursos per 
a Dones que ja donen cobertura a 130 localitats, un 42% del total 
provincial; o el suport que la Diputació ofereix als ajuntaments per 
a l’elaboració de plans i projectes envers la promoció de la igualtat, 
la lluita contra les violències masclistes i la LGTBIfòbia (fins ara ja 
se n’han realitzat 240).

Les noves generacions
Així doncs, partint que el feminisme és una proposta política que ge-
nera transformació i necessàriament ha de recollir i incorporar di-
ferents veus i desitjos, és essencial afavorir la participació de dones 
diverses en diferents àmbits, especialment de les més joves, i empode-
rar-les. Les noves generacions han de ser un fil conductor per aconse-
guir uns municipis feministes.

Tanmateix, la importància de treballar per la igualtat de gènere també 
es veu reflectida en el fet que és un dels Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS), el número 5. Els ODS són a l’arrel del Pla de 
Mandat que la Diputació de Barcelona està acabant d’elaborar, que ha 
de portar l’administració a desenvolupar polítiques transformadores 
que promoguin la igualtat de tots els territoris. 

La Diputació de Barcelona juga un paper central per tal que tota la 
ciutadania pugui tenir els mateixos recursos, visqui on visqui. És evi-
dent que un municipi petit no pot oferir els mateixos serveis que un 
de gran i per això la Diputació arriba on no arriben aquests ajunta-
ments, per fer efectiu el principi d’igualtat en tots els seus significats.

Aquest 8 de març tornarà a ser l’altaveu per denunciar les desigualtats 
entre dones i homes. I la Diputació de Barcelona continuarà treballant per 
disminuir aquestes diferències a través, sobretot, de l’educació de la gent 
jove, perquè només si les dones són fortes es podrà avançar amb fermesa.



La notícia que l’associ-
ació ultra –vinculada 
al PP- Asociacions de 
Abogados Cristianos 

havia ampliat la seva llista de 
demandes “por ofensas a la re-
ligión” a la cadena Netflix, des-
prés de denunciar pel mateix 

motiu a l’actor espanyol Willy Toledo, que va 
escriure un renec al seu mur de facebook, em va 
motivar a escriure a Maria Riesco, directora de 
comunicació de l’esmentada associació, lamen-
tant que perdessin el temps i el fessin perdre, 
denunciant coses que entren dins de la llibertat 
personal de cadascú. 
En la carta li deia en castellà perquè m’entengués: 
Me pregunto si su entidad que denuncia, y pide 
ayuda económica para denunciar las ofensas a 
los sentimientos religiosos, piensa denunciar los 
casos de pederastia perpetrados presuntamente 
por miembros de la Iglesia Católica Apostólica y 
Romana?
La resposta de Maria Riesco em va sorprendre: Lo 
primero decirle que en Abogados Cristianos esta-
mos en contra de cualquier tipo de abuso y por 
supuesto nos parece deleznable y condenamos cu-
alquier delito contra la libertad sexual cometido 
en el ámbito que sea. No obstante, entiendo que 
no tiene conocimientos de Derecho porque de lo 
contrario no haría una pregunta como la que nos 
formula en su correo electrónico y por ello, proce-
do a explicarle:
Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual 
de las personas, son delitos semi públicos, es de-
cir, no admiten la acción popular. Necesitan de la 
denuncia de la persona ofendida, más en casos de 
menores, dónde deben ser los propios perjudicados 
o sus representantes legales quienes se querellen y 
personen. En cualquier caso, esta asociación no 
ha tenido conocimiento de ningún delito de abu-
so sexual, si así fuese, lo pondría en conocimiento 
de las autoridades en el menor tiempo posible. Si 
usted ha tenido conocimiento de alguno, por fa-
vor, háganos llegar la información y lo denunci-
aremos. (sic) 

Deuen ser els únics de tot l’univers que no s’han 
assabentat dels casos de pederàstia i abús sexual 
dins de l’església catòlica. Que ho digui una di-
rectora de comunicació diu molt poc de la seva 
competència professional.
Dos dies després de la resposta de Maria Riesco, 
el Jutjat Penal número 26 de Madrid donava a 
conèixer el veredicte d’absolució a l’actor Willy 
Toledo amb el qual aquesta associació de “aboga-
dos cristianos” ha patit un veritable “efecte Strei-
sand” que consisteix en fer un comunicat oficial 
per a amagar una cosa i aconseguir l’efecte con-
trari: que tothom en parli. 
A Espanya la dreta té tot un seguit d’associaci-
ons “fantasma” que es querellen contínuament 
contra minories per  estendre la por i fer que la 
postura oficial dels partits PP, C’s i Vox, sembli 
centrada, però si busques qui hi ha al darrere de 
Abogados Cristianos, Manos Limpias, Hazte oir, 
AVT i altres similars, sempre hi trobes personat-
ges de la burgesia extractora i algun que altre ad-
vocat desvagat que no té altra feina que tocar la 
pera i viure “del cuento”. 

RAQUEL SERRAT
Responsable de Dones d’Unió de Pagesos

Abogados cristianos i 
l’efecte Streisand

Un altre 8 de març (i més imprescindibles)

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Un altre 8 de març i res ha canviat massa. 
Un any més hem de continuar exigint els 
nostres drets per la igualtat de les dones i 

homes en el treball: igualtat de tracte i d’oportu-
nitats. Hem de continuar lluitant per la no discri-
minació per raó de gènere i cridant que ens volem 
vives. Un altre 8 de març i continuem sense un 
canvi estructural i cultural real que faci visible la 
situació de la dona i aposti per una societat més 
justa i equilibrada.
No pot ser tan difícil. Dones i homes, junts, for-
mant equip, ens podem apoderar i podem parti-
cipar equitativament en tots els àmbits de la vida 
pública i priva-
da. Quan les do-
nes avancem, la 
societat avança.
Com a dones, no 
volem ser una 
quota que cal 
complir en ter-
mes de paritat. 
No volem sentir 
que ens escullen 
per ser dona i 
no per ser bones 
en els àmbits de 
presa de deci-
sions en la vida 
política, econò-
mica i pública. 
La nostra opinió 
i el nostre treball 
són imprescindibles, com ho som nosaltres com 
a col·lectiu si volem superar els reptes que se’ns 
presenten com a societat en els pròxims anys.
I, especialment necessàries, som en el nostre sec-
tor: les empreses agrícoles i ramaderes de Catalu-
nya necessiten pageses. Cal la força emprenedora 
i la visió transversal que la dona pot aportar al 
món rural si volem que aquest es mantingui viu. 
Som motor.

Les últimes setmanes hem vist com el sector agra-
ri europeu, estatal i autonòmic sortia al carrer per 
reclamar, com fa anys que fa Unió de Pagesos, mi-
llores en les condicions de treball i viabilitat de les 
nostres empreses. Les pageses també hi érem! La 
nostra lluita és clau perquè, entre d’altres aporta-
cions, som les que garantim el relleu generacio-
nal, fixem les famílies al territori, impulsem pro-
jectes innovadors i apostem per la sostenibilitat. 
Un poble sense dones envelleix i desapareix. I què 
més cal garantir perquè els pobles no desapare-
guin? Doncs serveis i oportunitats.
També som decisives, probablement, en el repte 

més important 
que afrontem ja 
no com a soci-
etat, sinó com a 
espècie. Em re-
fereixo a l’emer-
gència climàtica. 
La pagesia estem 
en el punt de 
mira. Informa-
cions inexactes i 
sensacionalistes 
c r i m i n a l i t z e n 
el nostre sector 
quan, en realitat, 
no som el pro-
blema, sinó part 
de la solució. I 
aquí, les dones 
hi tenim molt a 

dir fent pedagogia, promocionant els nostres pro-
ductes de proximitat i educant els nostres fills en 
els valors que les nostres àvies inculcaven i prac-
ticaven com són l’amor a la terra, l’esforç en el tre-
ball, la responsabilitat en l’estalvi, i els valors de la 
família. Aquests valors són els que ens han fet el 
que som avui. A elles els hi devem continuar tre-
ballant, homes i dones, perquè cap altre 8 de març 
sigui només “un altre 8 de març”. 
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S embla mentida que en 
ple segle XXI a Europa hi 
hagi poblacions que no 
tinguin accés a l’aigua po-

table. És el cas de Santa Coloma 
de Queralt, el poble on vaig néixer 
i on visc i altres vuit po-
bles de la Baixa Segarra, 

que en total sumem uns 5.000 habitants. 
M’explico. L’any 2007 la Unió Europea va 
establir uns mínims referents a la presèn-
cia d’arsènic i nitrats en l’aigua per poder 
establir la seva potabilitat. Aquests límits 
són sobrepassats per l’aigua que arriba a 
les aixetes de les cases. Els ajuntaments 
afectats s’afanyaren a publicar bans ad-
vertint la població, que varen provocar la 
compra massiva d’aigua embotellada.
La situació no ha canviat. Inicialment les 
autoritats locals varen dir que el proble-
ma l’havia de resoldre la Generalitat a 
través de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA). Es va parlar de portar l’aigua de 
l’Ebre, malgrat la seva mala qualitat, atès 
que una canonada arribava ja fins prop de Sarral.  
Més tard es va optar per una altra solució, que es 
va fer pública a través de la premsa local i comar-
cal. Consistia en portar l’aigua del pantà de Rialb, 
de millor qualitat, a través del canal Segarra-Gar-
rigues. Per al seu anunci no hi mancaren les fo-
tos dels alcaldes junt amb els representants de la 

JOSEP M. CARRERAS

La Catalunya oblidada
Generalitat. Però tot va quedar en paper mullat. 
Els responsables s’escuden dient que es va ajornar 
per la crisi i les retallades. Però la realitat segueix 
essent la mateixa, res ha canviat.
Ara es torna a parlar del projecte de l’aigua de 
l’Ebre a partir de la construcció d’un gran dipòsit 

a Forès, el punt més alt de la contrada des d’on es 
distribuïria pels pobles afectats. Diuen que el ter-
mini d’execució pot demorar-se uns quatre o cinc 
anys.
Mentrestant, els soferts contribuents seguim pa-
gant els rebuts de l’aigua de l’ACA com si fos bona 
(i que cobra l’Ajuntament) i comprant garrafes per 

al consum de boca. És a dir, en realitat la paguem 
dues vegades. Això sense tenir en compte l’enor-
me quantitat de residus de plàstic que es generen 
per aquest motiu (escoles, residència d’avis, res-
taurants...).
Cal fer també una mica d’autocrítica perquè si la 

problemàtica s’ha eternitzat fins aquest 
punt també ha sigut per la passivitat de 
la població --que ha renunciat massa fà-
cilment a un dret primari de qualsevol 
persona-- i la manca de pressió de les 
autoritats locals a l’Administració. No sé 
què hauria passat si s’hagués anat a tallar 
l’autovia A-2 a la Panadella o si l’ajunta-
ment hagués retingut els rebuts de l’ACA 
per fer-los efectius quan hagués resolt el 
problema. 
Per sort, però, recentment s’ha creat una 
Plataforma per a l’Aigua Potable que vol 
pressionar per a una solució definitiva 
del problema. Segurament estaria resolt 
si els habitants d’aquestes poblacions no 
fóssim tan mesells i reclaméssim els nos-
tres drets. En altres indrets de Catalunya 

s’han resolt  situacions semblants en qüestió de 
setmanes.
Però som la Catalunya oblidada i només es recor-
den de nosaltres quan ens necessiten. Ara, a més, 
hi ha en projecte un macro-parc eòlic que acabarà 
de destrossar el poc que ens queda: el paisatge. Tot 
en benefici d’uns pocs. En parlarem.  
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L’alcalde Marc Castells està molt enfadat amb com s’ha portat 
l’anunci de la designació de l’Ateneu com a escola pública.

L’alcalde, visiblement 
molest, no va voler 

comparèixer en l’anun-
ci oficial perquè “ningú 
m’ha dit encara quina 
responsabilitat hi tin-

drà l’Ajuntament”

La designació de l’Ateneu com a nova escola pública de 
la ciutat evidencia la mala maror entre JuntsxCat i ERC
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

N o se suporten. I no és 
la primera vegada que 
s’evidencia. Recent-

ment, ja va passar quelcom si-
milar amb l’anunci -per part de 
la consellera d’ERC Alba Ver-
gés- de la designació, imminent, 
de l’Hospital d’Igualada com a 
centre sanitari universitari. No 
va agradar la unilateralitat, i va 
enfadar, i molt, a l’alcalde Marc 
Castells i a la consellera, tam-
bé igualadina, Àngels Chacón, 
de JuntsxCat. Ara s’ha tornat 
a repetir. La situació nacional, 
i el moment claríssim de cam-
panya electoral, ha ajudat a que 
la temperatura pugi uns graus 
més.
La setmana passada, la Gene-
ralitat va avisar als periodistes 
que el conseller d’Educació, 
Josep Bargalló, seria dilluns a 
a Igualada per visitar l’Esco-
la de l’Ateneu i fer un “anunci 
important”. Era evident que es 
tractava de la designació de l’es-
cola -concertada- com a sisena 
escola pública de la ciutat, po-
sant així punt i final a mesos de 
converses.
A l’Ajuntament ho sabien. L’al-
calde ha explicat que “sempre 
hem dit que des de l’Ajun-
tament estaríem al costat 
d’aquesta iniciativa sempre que 

Igualada

els professors, l’entitat i els pa-
res hi estiguessin d’acord, com 
així és. Però també hi ha una 
tercera part implicada, que és 
l’Ajuntament. Ens va sorpren-
dre molt l’anunci d’una roda de 
premsa per part de la Generali-
tat sense cap reunió prèvia amb 
nosaltres, sense cap document 
on posi clarament quina és la 
responsabilitat de l’Ajuntament 
en aquesta operació. Tampoc 
què passarà amb l’escola bres-
sol”. 

El conseller Bargalló 
no va venir finalment
Castells va afegir que “vam 
consensuar dijous que el con-
seller Bargalló no vindria final-
ment a Igualada”, situació que, 
d’altra banda, no es va comu-
nicar a la premsa. “Per Llei ha 
d’haver-hi un conveni entre la 
Generalitat i l’Ajuntament, i no 
en sabem res. Em van convidar 
a ser a la ronda de premsa, però 
em vaig assessorar amb els ser-

Marc Castells demana 
a la Generalitat “lleial-

tat institucional” i 
llença un dard a ERC: 

“alguns haurien de 
pensar més en el país 

que en el partit”

veis jurídics municipals, i seria 
irresponsable anar a assumir 
un acord sense saber què supo-
sa per a la institució que presi-
deixo”.
L’alcalde aclareix que “els vaig 
demanar uns dies per a que 
poguéssim ultimar els detalls 
d’aquesta operació... Per això 
diem que aquest anunci va ser 
precipitat. Demano lleialtat 
institucional”, deia Castells, vi-
siblement molest. Fins i tot va 
avançar que la nova escola pú-
blica de l’Ateneu podria tenir 
un cost proper als 100.000€ per 
a les arques municipals.
Junts x Igualada, en un comu-
nicat, afegeix que “ERC es ba-
nalitza amb l’abast del que su-
posa aquesta gestió, ja sigui per 
desconeixement o irresponsa-
bilitat, menystenint la voluntat 
d’acord del govern de la ciutat i 
l’impacte econòmic de les con-
siderables despeses que hi ha 
darrere la gestió d’una escola, 
que recauran en les butxaques 
dels igualadins i les iguala-
dines”. Per al partit que governa 
la ciutat en solitari “és lamen-
table que hi hagi partits que 
anteposin els seus interessos 
per davant dels interessos de la 
ciutat, tot plegat per fer anun-
cis electoralistes trepitjant el ri-
gor i la bona gestió del sistema 
educatiu. I és inadmissible que 

aquests interessos portin a poli-
tització de l’educació, que ens és 
una qüestió molt més seriosa”.

Avui, ple per defensar les Es-
colàpies
Casualitat o no, hores després 
de l’anunci l’Ajuntament feia 
saber la convocatòria d’un ple 
extraordinari per avui diven-
dres al migdia per defensar 
l’escola Escolàpies, que es troba 
en un atzucac important per la 
negativa de la Generalitat a au-
toritzar una línia d’ESO que els 
havia estava promesa. 
“A Igualada hi ha una escola 
pública de molta qualitat i al-
hora escoles de tradició social 
i religiosa que també ofereixen 
un bon servei. S’ha de defensar 
tota l’escola igualadina”, deia 
l’alcalde.
“A Igualada hem aconseguit 
una universitat pública i també 

un nou institut públic, el Badia 
Margarit, però també hem de 
tenir en compte a l’escola con-
certada. Espero que la Genera-
litat s’avingui a parlar d’aquest 
assumpte”, deia Castells. Al ple 
es vol aprovar una moció exi-
gint al conseller Bargalló que 
autoritzi la línia d’ESO al centre 
escolar, la primera que tindria.  
“Volem saber si els grups polí-
tics de la ciutat estan al costat 
de les escoles igualadines o del 
seu partit”. Un altre dard clarís-
sim en direcció a ERC.

Enric Conill (ERC) diu que tot plegat és perquè 
“l’Ajuntament no vol pagar el conserge”
A les files d’ERC, el portaveu 
Enric Conill, assegura que “el 

govern de Marc Castells s’oposa 
a aquest pas endavant històric 

per l’educació d’Igualada per-
què no vol pagar el conserge de 
l’escola” i assegura que és “una 
actitud irresponsable, no està a 
l’alçada” malgrat que “tothom 
està d’acord amb aquesta con-
versió, ningú s’hi oposa a part 
del govern municipal”
Per a Conill, la conversió en 
escola pública de l’Ateneu és 
una “excel·lent notícia” ja que 
aquest pas es fa “amb el consens 
d’absolutament tothom”, i con-
sidera que “és una gran notícia 
tenir una nova escola pública 
al centre, ja que així ajudem a 
reequilibrar l’oferta pública de 
la ciutat”. Conill també agraeix 
“la gran feina que ha fet l’Ate-
neu Igualadí i el Departament 
d’educació” per fer possible 
“aquesta aposta històrica per 
l’educació d’Igualada”.

Des d’ERC Igualada es mostren 
“absolutament perplexos” da-
vant “l’oposició del govern mu-
nicipal d’Igualada, encapçalat 
per Marc Castells, qui es mos-
tra contrari a aquesta passa en-
davant”. Conill explica que “és 
sorprenent que Marc Castells 
es posicioni en contra que una 
escola es converteixi en pública 
si justament ha sigut la mateixa 
escola qui ho ha demanat” i as-
segura que “el govern s’hi oposa 
perquè no vol pagar el conser-
ge de l’escola, és absolutament 
increïble i molt irresponsable. 
A totes les escoles públiques de 
Catalunya, a totes, el conserge 
el paga l’ajuntament del munici-
pi. De fet, l’article 164 de la LEC 
diu que la conservació, mante-
niment i vigilància a les escoles 
ho ha d’assumir Ajuntament. 

Castells vol incomplir la llei?”

Les festetes i màrqueting 
de Marc Castells
Conill explica que “l’ajuntament 
té un pressupost de 60 milions 
d’euros, de debò que l’alcal-
de no vol pagar el conserge de 
l’escola?”. Segons Conill “Marc 
Castells gasta molts diners 
amb festetes i màrqueting, com 
aquella inauguració de 3 hores 
que va costar 35.000€, i això ho 
paguem tots els igualadins amb 
l’IBI més car de Catalunya. 
El regidor republicà assegura 
que “nosaltres lluitarem perquè 
sigui possible malgrat l’oposició 
del govern municipal. Si Marc 
Castells vol que Igualada perdi 
aquesta oportunitat d’or, nosal-
tres treballarem per no perdre 
aquest tren”.

PLAÇA CAL FONT, 3  O8700 IGUALADA (BCN)



L’anunci es va fer dilluns en roda de premsa. / CRISTINA ROMA
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Som-hi celebra el pas i 
vol saber què passa amb 
l’escola bressol

La Generalitat, que ha llogat l’edifici a l’Ateneu per 17 anys, 
farà obres al centre, assumeix personal i projecte educatiu
REDACCIÓ / LA VEU 

A partir del proper curs 
2020-2021, l’Escola 
Ateneu Igualadí passa 

a integrar-se a la xarxa pública 
del Departament d’Educació. 
Així ho ha anunciat el direc-
tor general de Centres Públics, 
Josep Gonzàlez-Cambray, en 
roda de premsa a la seu actual 
de l’escola. Amb aquesta mesu-
ra, es vol incorporar a aquells 
centres de titularitat privada 
que compleixin els requisits que 
dicta la normativa i amb acord 
entre la titularitat del centre i 
l’administració pública.  
La nova escola pública serà 
un centre d’educació infantil i 
primària d’una línia entre P3 i 
6è, que és la mateixa capacitat 
que disposava l’Ateneu. Actual-
ment, Igualada disposa de 20 lí-
nies d’infantil i primària, de les 
quals 8 corresponen a escoles 
públiques, i 12 a centres privats/
concertats. 

Equilibri
Amb la conversió a centre pú-
blic, s’equilibra l’oferta de pla-
ces públiques al centre d’Igua-
lada, que és on està ubicada 

Igualada Som-hi (PSC-Co-
muns) celebra que l’Escola de 
l’Ateneu Igualadí es converteixi 
en la sisena escola pública de la 
ciutat. La formació d’esquerres 
i progressista considera que és 
un “pas endavant” de l’oferta 
d’educació pública de la ciutat 
i permet un “major equilibri” 
entre l’escola pública i l’escola 
concertada. “A més, serà la pri-
mera escola pública al centre 
d’Igualada, cosa que perme-
trà donar servei a un nombre 
important de famílies de tota 
aquesta zona”.
Igualada Som-hi demana que 
l’esperit de la moció aprovada 
per unanimitat a l’Ajuntament, 
al Ple del mes de juliol, donant 
suport a l’Ateneu en aquest pro-
cés, sigui el que imperi i que 
tothom respecti aquell acord de 
ciutat “sense buscar rèdits par-
tidistes o polítics”. També recal-
ca que el Departament d’Ense-
nyament i l’Ajuntament puguin 
acabar de tancar un acord que, 
entenen, ha de ser bo per la ciu-
tat.

Igualada Som-hi també desta-
ca que un cop coneguda la de-
cisió de la Generalitat, “cal fer 
els tràmits per convertir l’escola 
bressol de l’Ateneu en un escola 
bressol municipal tot compar-
tint espais amb la de primària. 
Fer realitat la quarta escola 
bressol municipal va ser un dels 
punts que la formació d’esquer-
res i progressista va aconseguir 
incloure al Pressupost 2020 de 
l’Ajuntament”.
El regidor portaveu d’Igualada 
Som-hi, Jordi Cuadras, explica 
que “tenir una nova escola pú-
blica amb escola bressol mu-
nicipal al centre de la ciutat és 
una molt bona notícia i només 
podem que alegrar-nos-en. 
És un pas endavant que estem 
segurs que servirà per a donar 
més servei i, també, per ajudar 
a fer un repartiment equitatiu 
d’alumnes a la ciutat i a lluitar 
contra la segregació escolar. 
Traslladem la nostra felicitació 
a l’Ateneu i donem la benvingu-
da, amb els braços ben oberts, 
a la sisena nova escola pública”.

l’escola. Al mateix temps, es 
podrà fidelitzar els residents 
de la zona. Així ho ha explicat 
Gonzàlez-Cambray: “Es dona 
així resposta a les necessitats 
d’escolarització. En aquest cas 
a Igualada, la justificació del 
principi d’escolarització ve molt 
condicionada pel fet de que no 
hi ha suficient oferta pública al 
centre de la ciutat. Nosaltres, 
com a Departament d’Educa-
ció, davant de la demanda de 
places públiques per part de les 
famílies, hem de ser capaços de 
donar resposta i incrementar 
l’oferta. En el centre d’Igualada, 
el que fem és oferir una oferta 
pública a les famílies, fins ara 
inexistent”.
El director de Centres Públics 
ha afegit que “l’Ateneu ens ho 
ha posat fàcil, i també les famí-
lies. Perquè compartim uns ma-
teixos objectius, que van enca-
minats a poder continuar fent 
oferta educativa al centre del 
municipi, en aquest cas pública, 
per continuar creant valors en 
nens i nenes”. La presidenta de 
l’Ateneu Igualadí, Mireia Claret, 
ha ressaltat que “és un dia molt 
feliç per nosaltres perquè es 
materialitza un projecte que fa 

molt de temps que portàvem 
pensant i planejant”.
L’escola és un centre constru-
ït el 1900, amb 221 alumnes. 
Precisarà d’obres per tal de 
millorar-ne les instal·lacions i 

perquè disposi d’aspectes que 
ara manquen com l’ascensor, o 
que n’ha de millorar l’equipa-
ment com ara el gimnàs –amb 
poca superfície-, o la fusteria 
–cal reparar-la o substituir-la i 

posar vidres de seguretat-. La 
Generalitat ha llogat l’edifici a 
l’Ateneu per 17 anys.
Pel que fa al personal docent, 
el nou centre disposarà d’un 
director/a nomenat excepci-
onalment per un curs, i que 
posteriorment es cobrirà a tra-
vés d’un concurs de plaça.  La 
plantilla serà de 15 mestres, i 
s’assegura la continuïtat de tot 
el personal docent, que queda-
rà subrogat, i del PAS (personal 
d’administració i servei) que 
s’integraran al conveni de per-
sonal laboral.
Respecte del projecte educatiu 
del centre, es mantindran les 
singularitats del projecte que 
caracteritza l’escola actualment.

OBLIGATORIS

ESTUDIS

CENTRES
PÚBLICS

D’IGUALADA

OBLIGATORISOBLIGATORIS

Dissabte, 7 de març
Escola Municipal d’Art i Disseny
La Gaspar
de 10 a 13h 
Institut Pere Vives Vich
d’11 a 13h

Dilluns 27 d’abril
Institut Badia i Margarit
de 17.30 a 19.30h

Dimarts 28 d’abril
Institut Joan Mercader
de 17.30 a 19.30h

Dissabte 9 de maig
Institut Milà i Fontanals
d’11 a 13h

Dijous 11 de juny
Centre de Formació d’Adults Anoia
de 17 a 19 h
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Les caigudes de la gent gran amaguen, en ocasions, una malaltia que pot ser letal si no es tracta bé.

Cada any, les caigudes 
de la gent gran, sobre-
tot dones, generen una 

cadena de fractures 
que pot acabar amb el 
trencament del maluc 

i... la mort

L’Hospital d’Igualada, pioner en el tractament de la “malaltia 
silenciosa del segle XXI”: l’osteoporosi
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

C aure és fàcil. Li pot 
passar a qualsevol. 
Els més joves s’aixe-

quen amb relativa rapidesa i, 
habitualment, no passa d’una 
anècdota, per més dolorosa 
que sigui. Però a partir d’una 
edat les coses es compliquen. 
Molt més del que ens pensem. 
Una simple caiguda, tonta, pot 
conduir-te a la mort. Sí, així de 
cru i de real. I les fractures, so-
bretot les de maluc i especial-
ment a les dones, maten cada 
any més que malalties molt 
conegudes. I infinitament 
molt més, però molt més, que 
el maleït coronavirus. 
Li diuen “la malaltia silencio-
sa”, i amb tota la raó. Apareix 
quan menys te l’esperes, i lla-
vors recordes aquella caiguda, 
de fa mesos, que semblava que 
no passaria d’allí... La fragilitat 
òssia, el que es coneix com os-
teoporosi, porta de corcoll a la 
comunitat mèdica. És motiu 
de debat i d’anàlisi a les taules 
on es decideix el camí de la 
medicina i el control de la sa-
lut. Afortunadament, hi ha so-
lucions encaminades a tractar 
el problema. I amb èxit. 
A l’Hospital d’Igualada, hi ha 
una unitat que ha estat con-
siderada la millor d’Espanya, 
sobretot a l’hora de formar 
professionals que es vulguin 
dedicar a tractar les fractures 
osteoporòtiques. 
El comitè científic del projec-
te “FLS Excellence” va triar el 
nostre hospital d’entre deu de 
tot Espanya com el més i mi-

llor preparat. Al capdavant hi 
el Dr. Enric Duaso, director 
de servei de l’Àrea Sociosa-
nitària del Consorci Sanitari 
de l’Anoia. Hem parlat amb 
ell per obrir-nos els ulls a un 
problema que hi és, i que no 
podem oblidar.

Com és que l’Hospital 
d’Igualada és referent en la 
lluita contra l’osteoporosi?
El que no entenc és perquè no 
va ser abans així. La caiguda 
amb conseqüències és la quar-
ta causa de mortalitat a nivell 
mundial. A mesura que va en-
vellint la població, més enca-
ra. Per això li diuen l’epidèmia 
silenciosa del segle XXI. És la 
que més mortalitat i discapa-
citat generarà en aquest se-
gle. És més prevalent que els 
càncers d’ovari i mama, junts. 
Comença a partir dels 55-60 
anys, però després és molt 
prevalent per sobre dels 80.

Com es detecta, aquesta ma-
laltia?
L’exemple més fàcil és aquest. 
Tens una fractura, entre 55 i 
60 anys, perquè has caigut a 
peu pla. Normalment, quan 
passa això, i no es tracta d’un 

accident, ja es diu que ha suc-
ceït per fragilitat òssia. 
A partir d’aquí, hi ha un risc 
imminent d’una nova frac-
tura. Això vol dir que pots 
tornar-te a trencar entre un 
i cinc anys després de la pri-
mera fractura, sobretot en el 
primer any. Quan un cau i té 
una fractura, el primer que ha 
de fer és sotmetre’s a l’Atenció 
Aguda. Si et trenques el canell, 
te’l reduiran i et posaran un 
guix. Si et trenques el maluc, 
t’operaran. Però igualment has 
de saber què tens un risc im-
minent de tornar a tenir una 
fractura. 
Per tant, aquí és quan jo haig 
de veure què hi ha darrere 
d’aquesta primera fractura 
per evitar que no torni a ha-
ver-n’hi una altra. Gairebé 
sempre em trobaré que, o bé 
existeix un problema d’osteo-

porosi, o bé quelcom està pro-
vocant les caigudes. 

Quin tipus de tractament es 
fa?
En ambdós casos, s’han de 
veure els medicaments i les 
patologies que poden provo-
car aquestes caigudes, o bé 
osteoporosi. Al final, hi ha un 
diagnòstic de les dues situaci-
ons, i es posa un tractament. 
Si funciona, el que estem 
aconseguint és reduir aquest 
risc imminent de nova frac-
tura que et deia abans. Si no 
es fa això, hi haurà fractura. 
Per exemple, fractura distal 
de radi, posa cap als 60 anys. 
Després, a la dècada següent, 
apareix una fractura vertebral. 
Si no s’atura això, es va multi-
plicant cada vegada més. 
Finalment, cap als 80 anys, tot 
plegat condueix a la fractura 
de maluc (cadera). Si no es 
fa el que explicava abans per 
intentar parar-ho, s’acabarà 
amb això. Aquesta fractura és 
la que té més mortalitat, més 
discapacitant, i que més gene-
ra que les persones acabin en 
residències. El 5% dels que te-
nen fractura de maluc es mo-
ren a l’Hospital. Si tot va més 
o menys bé, a l’any d’haver 
tingut la fractura de maluc, 
el 27% han mort. És evident, 
doncs, que l’objectiu és inten-
tar reduir el màxim possible 
aquest percentatge de fractu-
res de maluc.

Una unitat especia-
litzada a l’Hospital 

d’Igualada és conside-
rada la millor d’Espan-
ya, amb un percentatge 

considerable d’èxit

Aquestes xifres que dius tam-
bé es poden situar a l’Anoia?
Sí. Tenim a l’Anoia uns 
120.000 habitants, i es produ-
eixen unes 140 fractures de 
maluc cada any. Per les quals, 
4 persones es moriran a l’Hos-
pital, i una trentena perdran la 
vida en el primer any. I això es 
pot reduir fent aquesta inter-
venció.

Com pot ser que passi, això? 
És a dir, quan un avi entra 
en un Hospital perquè s’ha 
trencat algun os, no s’hauria 
d’activar ja un protocol per 
evitar que acabi, tard o d’ho-
ra, trencant-se el maluc?
Quan m’has preguntat per què 
érem pioners en aquest tracta-
ment, és perquè abans només 
es feia l’Atenció Aguda. No 
s’avançava més. Una persona 
es trencava el canell, li po-
saven un guix, i ja està. Nin-
gú no es preocupava per cap 
factor més, per conèixer què 
hi havia al darrere d’aquella 
fractura. Era també un tema 
social, o cultural. Era normal 
entrebancar-se, caure i tren-
car-se el canell. Es posava al 
diagnòstic “caiguda casual”, i 
es considerava quelcom habi-
tual. És amb el temps que s’ha 
anat veient que no era tan ca-
sual, ni era tan normal. Potser 
aquell avi es prenia una pila de 
medicaments que li treien re-
flexes i per això queia. I potser 
també tenia una malaltia que 
li treia força muscular. I això 
es podia millorar, però no es 
mirava. Era un avi que havia 
caigut. Normal.

Avui dia no tenim la matei-
xa alimentació, ni els matei-
xos costums, que fa 50 anys. El Dr. Enric Duaso és el director de servei de l’Àrea Sociosanitària del Consorci Sanitari de l’Anoia. 
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Trencar-se el maluc, 
darrer esglaó de 

l’osteoporosi, és la 
quarta causa de mort a 
Espanya. Infinitament 

molt més que 
el coronavirus

Per què continuem tenint, 
doncs, els ossos tan febles? 
Per què fallen tant d’hora, si 
en canvi, per les millores que 
hi ha hagut, podem viure 
més anys?
Des que naixem, fins més o 
menys els 20 anys d’edat, hi 
ha el que anomenem el pic 
de massa òssia. És a dir, tots 
aquells hàbits saludables, i la 
ingesta de proteïnes i de re-
quisits càlcics que fan falta, 
ens produiran un pic deter-
minat. Depèn d’això, dels hà-
bits, de l’exercici, de la genè-
tica també. Habitualment hi 
ha qui diu d’això “tenir molta 
ossada”. Penseu que els ossos 
van experimentant canvis al 
llarg dels anys, es desfan i fan 
constantment. Aquest pic és 
importantíssim, perquè, en el 
cas de les dones, quan arriba 

la menopausa, apareix un fac-
tor hormonal que fa que es 
destrueixi més os, i en canvi 
se’n faci menys de nou. Doncs 
si resulta que si tu tens un pic 
molt alt, entraràs amb osteo-
porosi més tard. Com que ara 
vivim més anys, passa el ma-
teix amb els homes, a partir 
dels 70 anys. 
A mesura que va envellint la 
població, com que ens troba-
rem que es va destruint més 
os, que formant-se’n de nou, 
serà una malaltia que aparei-
xerà sí o sí.

Quanta gent ha passat ja per 
aquest servei nou de l’Hos-
pital? Heu pogut ja avaluar 
l’èxit?
Quan vam començar al 2010, 
ja hi havia un informe de la 
Fundació Internacional d’Os-
teoporosi que demanava que 
féssim intervenció per evitar el 
màxim les fractures de maluc. 
Llavors ja vèiem que, de totes 
les persones que havien tingut 
la fractura, almenys la meitat 
ja n’havien tingut alguna més, 
i això afectava el 16% de la po-
blació. 
El 2018, vuit anys després de 
que vam començar, de totes 
les persones que s’havien tren-
cat el maluc, tenim una adhe-
rència al tractament del 70%, 
segons dades del Servei Català 
de la Salut. Podem reduir fins 
a un 40% el risc de fractura. 
Estem al damunt de tot el llis-
tat d’hospitals. És bestial haver 
aconseguit això. 

Imatge d’osteoporosi.

“Legalitzar l’eutanàsia és excel.lent”
El Dr. Enric Duaso és res-
ponsable de l’àrea sociosa-
nitària de l’Hospital, per on 
cada dia passa molta gent 
gran. Alguns d’ells acaben 
allí la seva vida, no tots de la 
manera que havien esperat. 
Com a tot arreu, a voltes hi 
ha condicions que conviden 
seriosament a la reflexió, i 
obren vells debats com el de 
l’eutanàsia, molt d’actualitat 
perquè el Congrés de Dipu-
tats ha iniciat recentment el 
camí per a la seva legalització 
definitiva. 
El Dr. Duaso se’n mostra 
molt a favor. Explica que 
“entre atenció pal·liativa i 
eutanàsia la línia és difícil. 
Per la meva forma de pensar 

legalitzar-la és excel·lent. Cal 
posar-ho dins d’un marc on es 
faci un protocol clar i concret, 
per a aquelles persones que 
tinguin una malaltia crònica, 
evolutiva, discapacitant i amb 
total dependència”.
Duaso afegeix que “el fet que  
puguin decidir fins allà on vul-
guin arribar em sembla molt 
bé. Ho voldria per mi, donat el 

cas. Sempre s’ha de preservar 
la voluntat de la persona que 
ho demana, i no de l’entorn. 
Jo no puc decidir per ningú. 
A nivell de col·lectiu mèdic, 
es prendrà una decisió col-
lectiva, però cadascú actuarà 
en funció del seu codi ètic o 
religiós. Passarà molt temps 
fins que sigui admès amb 
normalitat per a tothom”.

Ajuntament d'Igualada

SANT JORDI 2020
Es comunica a les llibreries i �oristeries d'Igualada que 
estiguin interessades a ocupar un estand per a la venda de 
llibres i roses el dia 23 d'abril a la plaça de Cal Font, que cal 
que emplenin la instància corresponent de sol·licitud a 
l'Ajuntament d'Igualada �ns el dia 20 de març, per tal de 
distribuir els espais d'aquesta zona i fer la previsió dels 
materials necessaris pel muntatge.

En cas de no presentar la sol·licitud dins d'aquest termini, 
l'Ajuntament no garanteix la disponibilitat d'espais ja que 
s'entendrà que no desitgen instal·lar-se en cap estand.

Les entitats i associacions sense ànim de lucre s’ubicaran en 
el tram de carrer que hi ha entre la pl. de Cal Font i el c/ del 
Clos.  Les llibreries i �oristeries s’ubicaran a la pl. de Cal Font 
com cada any. 

Aquelles entitats, escoles i associacions sense �nalitat de 
lucre que vulguin muntar alguna parada d'articles relacio-
nats amb la festa de Sant Jordi, poden presentar la sol·lici-
tud �ns el dia 27 de març.

Els espais es distribuiran per ordre d’inscripció, és a dir, tenint 
en compte la data i el registre d’entrada de la sol·licitud. 

Ajuntament d'Igualada
Igualada, 2 de març de 2020

ESCOLA

D’IGUALADA
PÚBLICA

Termini de preinscripció: del 23 de març a l'1 d'abril de 2020

Dissabte, 7 de març d’11 a 13h
Escola Dolors Martí

Escola Bressol la Rosella

Dimecres, 11 de març de 17.30 a 19.30h 
Escola Emili Vallès 

Divendres, 13 de març de 9 a 13h i de 15 a 17h
Escola Ramon Castelltort

Dissabte, 14 de març de 10 a 12 h
Escola Garcia Fossas

Escola Bressol la Lluna
d´11 a 13 h

Escola Ramon Castelltort
 

Dimecres, 18 de març de 9 a 17 h
Escola Gabriel Castellà

ESCOLES BRESSOL,
INFANTIL I PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

Dissabte, 7 de març d’11 a 13h
Institut Pere Vives Vich

Dilluns, 9 de març de 17.30 a 19.30 h
Institut Badia i Margarit

Dimecres, 11 de març de 17.30 a 19.30h
Institut Joan Mercader

Dissabte, 14 de març d´11 a 13 h
Institut Badia i Margarit
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Els regidors Patrícia Illa i Jordi Marcé, explicant els detalls de la Fira.

Aquest any és 
El Vendrell, el proper 
serà Tortosa i després 

d’Igualada continuarà 
Lloret de Mar

Igualada serà Capital de la Cultura Catalana el 2022

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls dies 13 i 14 de març 
Igualada acollirà la no-
vena edició de la Fira 

de l’Ensenyament, que, amb 
el lema “Encerta el teu camí, 
se celebrarà a l’edifici de l’antic 
Escorxador. El programa 
d’enguany ha estat presentat 
aquest dimecres per la tinenta 
d’alcalde i regidora de Promo-
ció de la Ciutat, Patrícia Illa, i 
el regidor de Promoció Eco-
nòmica, Jordi Marcé. 
A més d’una àmplia oferta 
d’estudis, els visitants podran 
assistir també a dues xerrades 
d’orientació adreçades a joves i 
a les seves famílies. La prime-
ra, a càrrec d’Ivan Larà, tindrà 
lloc el divendres, a les 9.30 h, i 
porta per títol “Identifica i en-
trena les teves competències”. 
La segona, a càrrec de l’Associ-
ació Educant en Color, s’adre-
ça especialment a les famílies i 
porta un títol ben il·lustratiu: 
“No sap què fer! Com podem 
ajudar els nostres fills i filles?”.

REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada ha estat designa-
da el passat dilluns com 
a Capital de la Cultura 

Catalana 2022. En el moment 
de rebre la comunicació ofici-
al l’alcalde, Marc Castells, ha 
convidat les entitats i la ciuta-
dania “a participar i a prepa-
rar-la i viure-la conjuntament. 
Espero que, tots plegats, po-
drem fer realitat una gran ca-
pitalitat”.
Castells també ha manifestat 
davant dels mitjans de comu-
nicació que durant “la capita-
litat servirà per fer una mira-
da al passat i reconèixer tota 
la gent que ha fet de la nostra 
cultura és ara i avui; per fer 
una mirada d’autoestima del 
present i veure que estem en 
un moment dolç de la cultura 
igualadina, però sobretot per 
projectar-nos cap al futur”.
L’alcalde ha destacat, en aquest 
sentit, que “la cultura iguala-
dina ha de ser un dels pilars 
fonamentals de la cohesió de 
la nostra ciutat i, també, de 
la construcció d’aquella ciutat 
amb la qualitat a escala huma-
na que totes les ciutats mitja-
nes d’aquest país han volen 
tenir”. 
I ha afegit que la capitalitat ha 

de servir, també, per promou-
re iniciatives d’infraestructu-
res culturals, aspecte en el qual 
ha subratllat que “la ciutat re-
quereix un nou auditori. Més 
ben dit, Igualada requereix un 
auditori, perquè només dispo-
sem de l’Ateneu Igualadí, que 
està sobresaturat i que no re-
uneix els requisits necessaris 
per fer-hi determinats grans 
esdeveniments musicals”
Castells ha insistit que la de-
signació “és una alegria im-
mensa i la volem compartir 
amb tots els ciutadans i ciuta-
danes i amb totes les persones 
que ho han fet possible. Per 
això hem convocat ja totes les 
entitats per al dia 18 de març 
per explicar-los la cronologia 
i els futurs passos que hem de 
fer i sàpiguen i coneguin en 
què consisteix aquesta capita-
litat”. Finalment, l’alcalde ha 
volgut felicitar públicament 
Lloret de Mar, que ha estat no-
menada Capital de la Cultura 
Catalana de l’any 2023.

El president de l’Organització 
Capital de la Cultura Catala-
na, Xavier Tudela, ha notificat 
aquest dilluns la designació a 
l’alcalde, Marc Castells, i li ha 
mostrat el convenciment que 
“la vostra capitalitat cultural 
serà molt beneficiosa per a la 
vostra ciutat, per a la cultura 
catalana i per a la nostra na-
ció”.
L’Organització Capital de la 

Cultura Catalana destaca que 
“amb motiu de la seva capi-
talitat cultural, Igualada té la 
voluntat de mostrar tot allò 
que la distingeix a nivell cul-
tural, per palesar la qualitat i 
la potencialitat del teixit asso-
ciatiu, de les empreses i dels 
equipaments. Igualada vol que 
l’any 2022 la ciutat sigui un 
aparador que projecti el mu-
nicipi amb l’objectiu que tots 

els col·lectius se sentin repre-
sentats. La intenció és projec-
tar la cultura en general, amb 
un equilibri de les disciplines 
artístiques però amb la volun-
tat de reforçar alguns elements 
com són la música de cambra, 
el patrimoni arquitectònic, les 
arts escèniques i el patrimoni 
tradicional i popular.
La Capital de la Cultura Ca-
talana s’adreça a tot el domini 
lingüístic i cultural català. Té 
entre els seus objectius contri-
buir a ampliar la difusió, l’ús i 
el prestigi social de la llengua 
i la cultura catalanes i promo-
cionar i projectar el municipi 
designat, tant a l’interior com 
a l’exterior.
Gairebé totes les forces polí-
tiques de l’Ajuntament  s’han 
congratulat de l’anunci. La 
regidora de Poble Actiu, Neus 
Carles, afirmava que “espe-
rem que ho puguem treballar 
tots plegats i que, amb aques-
ta excusa, posem la cultura a 
Igualada a on es mereix”. Joan 
Valentí, d’ERC, deia que “cele-
brem la designació! Aquest ha 
de ser realment un projecte de 
Ciutat! Fugint de partidismes 
i on els veritables protagonis-
tes siguin les seves entitats i els 
seus agents culturals!”.

La Fira de l’Ensenyament torna la setmana vinent a 
l’Escorxador amb tota l’oferta d’estudis superiors

Els visitants a la Fira de l’En-
senyament podran trobar-hi 
informació relacionada a 
universitats i centres d’estu-
dis superiors de Catalunya, 
centres de formació professi-

onal, Programes de Formació 
i Inserció (PFI), cossos de se-
guretat pública, altres estudis 
reglats i de formació contínua 
i ocupacional o el programa 
Garantia Juvenil. 

També hi haurà punts d’orien-
tació acadèmica i professional, 
que inclouran assessorament 
personalitzat, i el Punt d’in-
formació de la Kaserna, que 
atendrà consultes relacionades 
amb mobilitat internacional, 
beques, carnets, participació 
juvenil i projectes i activitats 
per a joves.
Com en anteriors edicions, la 
Fira comptarà amb la col·la-
boració del Consell Comar-
cal de l’Anoia, que facilitarà 
el transport amb autobús 
dels alumnes d’instituts de la 
comarca, circumstància que 
permet que, de cara al diven-
dres al matí, ja es tingui con-
firmada l’assistència de 1.300 
estudiants.

Certamen consolidat
Patricia Illa ha destacat que es 
tracta d’un certamen plena-
ment consolidat, fins al punt 
que ha esdevingut ja una fita 
destacada en el calendari estu-
diantil igualadí i que, gràcies 
a la seva variada oferta, atrau 

cada cop més estudiants d’al-
tres localitats de comarques 
veïnes. 
Illa també ha posat en valor 
les xerrades informatives, amb 
especial èmfasi a la que s’adre-
ça especialment a les famílies 
que viuen amb inquietud els 
dubtes dels seus fils i filles a 
l’hora d’escollir el seu futur 
acadèmic.
Per la seva banda, Jordi Mar-
cé ha emmarcat l’organització 
d’aquesta fira en l’aposta deci-
dida de l’Ajuntament pel co-
neixement i ha destacat que, a 
més de voler oferir una oferta 
cada cop més àmplia i variada 
d’estudis postobligatoris, Igua-
lada vol fer també la funció de 
ciutat orientadora per ajudar 
els joves a encarrilar adequa-
dament les seves inquietuds. 
En aquest sentit, ha destacat 
la tasca que es fa des d’Ignova 
Orientació, amb un equip de 
nou persones que ajuden els 
joves que tenen dubtes sobre 
com orientar els estudis i el 
futur professional.



S’inaugura la “travessia exterior” de la N-II a Igualada
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Portada del diari ABC, amb la notícia de la inuaguració 
de la travessia exterior de la N-Ii a Igualada.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

E l 17 d’octubre de 1955, 
es va inaugurar la “tra-
vessia exterior” de la 

carretera N-II a Igualada, de 
manera que el trànsit deixa-
va de passar per l’interior de 
la ciutat. La notícia va ser re-
produïda en tots els mitjans 
espanyols de l’època, doncs a 
l’acte hi va assistir el Ministre 
d’Obres Públiques del govern 
de Franco. 
La crònica que en va fer el 
“Diari d’Igualada” és molt in-
teressant. Hi veureu queixes i 
situacions que perduren avui 
dia...
“El anuncio de la visita del 
Excmo. Señor Ministro de 
Obras Públicas, Sr. Conde de 
Vallellano, despertó justificada 
expectación, el lunes último, en 
nuestra Ciudad. Se trataba de 
inaugurar la travesía exterior 
que comprende del kilómetro 
552,460 al 559 de la carretera 
general.
Después de la bendición del 
nuevo tramo de carretera, el Sr. 
Ministro cortó la cinta simbóli-
ca y recorrió, acompañado  de 
las Autoridades, el curso de la 
travesía, deteniéndose en el so-
berbio viaducto que se llamará 
de Valldaura, nombre de un 
afluente del torrente del Espelt. 
Terminado el recorrido, S.É- 
y séquito se trasladaron a la 
Casa Consistorial. El Sr. Al-
calde (Francisco Llansana) dio 
la bienvenida al Sr. Ministro 
agradeciendo la deferencia, 
que su visita significaba para 
nuestra ciudad.
Expuso que en el siglo pasado 
las ansias de los igualadinos 
para conseguir la expansión de 
la ciudad, habían sufrido dos 

1955 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

graves quebrantos : el incendio 
de una gran fábrica -el llama-
do “Vapor cremat” que había 
de asegurar un extraordinario 
desarrollo a la industria textil, 
y la modificación del primitivo 
trazado de la línea del ferrocar-
ril del Norte que dejó a Iguala-
da en su aislamiento, fuera dte 
la gran red de comunicaciones 
ferroviarias. Frustradas estas 
esperanzas, quedó a los igua-
ladinos el antiguo proyecto 
del pantano de Jorba. Muchas 
han sido las gestiones realiza-
das en distintas épocas, hasta 
que finalmente pudimos ver 
que las Cortes Españolas, en 
sesión del 14 de junio de 1.954, 
aprobaban la construcción del 
Pantano, entre otros cuatro de 
la cuenca del Llobregat. Con su 
construcción Igualada vería re-
suelto el problema de la escasez 
de agua industrial, y potable 
que ha impedido el gran desar-
rollo a que estaba destinada 
por su pujanza industrial.
Refiriéndose a la travesía exte-
rior que acababa de ser inau-
gurada, dice que si bien mo-
mentáneamente puede parecer 
perjudicial a determinados in-
tereses, no hay duda de que a 
la larga será un beneficio para 
todos, ya que posibilitará la ex-
pansión del núcleo urbano, cre-
ando nuevas industrias e insta-
laciones en una nueva zona de 
gran tránsito”.
Tenia raó l’alcalde Llansana en 
els avantatges que comporta-
ria la travessia exterior. Però 
el pantà de Jorba no s’acabaria 
fent mai. 

Obertura de 
l’Hotel Amèrica
L’obertura de la “travessia ex-
terior” va comportar, també, 

l’origen de l’Hotel Amèrica, 
quan Jeroni Carol Gual, pro-
pietari del Bar Amèrica, situat 
a la Rambla Sant Isidre a ple 
centre d’Igualada, va decidir 
engegar un nou projecte cons-
truint un hotel parador al peu 
de la nova N-II. 
Així, el 8 de desembre de 1955 
obria les portes l’Hotel Amè-
rica, establiment que durant 
molts anys passà a ser un refe-
rent com a lloc de parada per a 
molts viatgers que es desplaça-
ven entre Barcelona, Madrid, 
Andorra i altres localitats.
En contínua evolució, aquest 
establiment experimentà el 
seu principal creixement a 
partir dels anys 70, conjunta-
ment amb el fort desenvolu-
pament industrial de la ciutat. 
Fou així que l’any 1973 s’inau-
gurava una ambiciosa am-
pliació que comprenia una 
edificació de 6 plantes amb 
34 habitacions i un imponent 
vestíbul que complementaven 
la ja mítica cafeteria originà-
ria, les sales del restaurant i el 
gran saló de festes, construïts 
amb anterioritat.

Parròquia Sagrada Família
El 2 de desembre de 1954, una 
nova parròquia era erigida 
pel Bisbe de Vic, Joan Perelló, 
amb el nom de “Sant Agus-
tí”. Primer ecònom de la par-
ròquia Ramon Prat i Creus. 
Pocs dies després, es va fer el 
primer Baptisme, de Joaquín 
Basas Riba. El 20 de desembre 
de 1954, el primer Matrimo-
ni: Gregorio Salvador Arcas 
amb Ana de la Paz Rosa Cara-
zo. Només començar el 1955, 
el cinc de gener, les primeres 
exèquies: Josefa Crivillers 
Rojo (de 15 dies d’edat).
L’1 de març de 1955, es feia 
oficial el canvi de nom: co-
mençava la parròquia de la 
“Sagrada Família” d’Igualada.



“El tema com veiem dona molt a de-
batre i aconsella en el sí de l’empresa 

una regulació.”

“Som un país industrial, amb una economia potent i oberta al 
món, tal com ho demostra el rècord històric que les exportacions 
catalanes han tornat a registrar al 2019 per novè any consecutiu”

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

El finançament de les startups s’eleva un 51% en un any 
(font: @accio_cat ). Destaquen les empreses TIC, ciències 
de la vida, industria i les tecnologies, que s’han finançat 
a través de ‘crowdequity’

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

“Ja tenim al estat xinès a qui 
reclamar  la seva negligencia “

economia i empresa Espai patrocinat per
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MAMA POR!

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat

Molt bona notícia q les exportacions d’alta #tecnologia creixin un 
20,8% el 4T 2019. La composició de les exportacions d’un país és tant o 
més important que el seu creixement. I les exportacions d’alta tecnolo-
gia estan significativament relacionades amb major #PIB per càpita.

FER UN CAFÈ O FUMAR EN HORES DE 
TREBALL ÉS TREBALL EFECTIU?

Recentment hem llegit o es-
coltat en el mitjans de co-
municació que una recent 
sentència permetia no 

considerar treball efectiu el temps 
destinat a fer un cafè o fumar, dins 
de la jornada de treball, com si fora 
una novetat, com si existís un dret 
bàsic, ara qüestionat, que permetés 
dins de la jornada laboral destinar 
part d’ella a fer el cafè, fumar i altres 
pauses.

Voldria fer uns aclariments. En pri-
mer lloc la sentència és de 10-12-
2019. En segon lloc va ser dictada per 
l’Audiència Nacional a raó d’un con-
flicte col·lectiu en l’empresa GALP 
ENERGIA ESPAÑA SAU a instàncies 
de CCOO, on la representació sindi-
cal postulava l’existència d’una tole-
rància per part de l’empresa que, per 
raó de la nova normativa que obliga 
al registre de jornada, l’empresa ara 
controla i descompta. Era qüestió de 
temps que amb la implantació del 
registre de jornada situacions com 
aquesta sortissin a relluir. Des del dia 
12/5/2019, per raó del Reial Decret 
de Llei 8/2019 de 8 de març de me-
sures urgents de protecció social i de 
lluita contra la precarietat laboral en 
la jornada de treball, és obligatori en 
les empreses privades el registre de la 
jornada de treball. La norma va néi-
xer inspirada en la finalitat d’evitar 
jornades més enllà de les legals i con-
trolar les hores extres, al temps com 
a mecanisme per acreditar-les i, en el 
seu cas, poder-les reclamar i, simul-
tàniament, per part de l’Estat (Ins-
pecció de Treball) sancionar i fer-les 
cotitzar. Però un registre de jornada 
no sols registra les possibles hores de 
més sinó de les de menys. Ara amb 
el registre obligatori es detecta tant 
l’excés com el defecte. Així registre és 
també de control.

La sentència de l’Audiència Nacio-
nal el que diu és que si no hi ha una 
condició més beneficiosa, un pacte 
o acord col·lectiu les absències (fora 
del casos regulats per llei o conveni) 
per fer el cafè, fumar, etc. dins de la 
jornada de treball NO SÓN TRE-
BALL EFECTIU. És més, fins i tot el 
Tribunal valida que l’eficàcia de les 
hores extres requereix autorització 
expressa de l’empresa per fer-les. En 
resum: molt soroll i (crec) no gaire 
de nou, més enllà que “oido a nave-
gantes” que el registre horari permet 
controlar o evidenciar tant les hores 
de més com les fetes de menys o les 
pauses no permeses.

Sorprèn que arrel d’aquesta sentèn-
cia la Ministra de Treball hagi ma-
nifestat que s’estudiarà la possibilitat 
legal que les pauses per fer el cafè o 
fumar es puguin considerar temps 
de treball.

Cal estar a la casuística: una cosa 
és fer un cafè puntual, l’altre sortir 
a fer el cafè o cafès i una cosa és fer 
una cigarreta puntual i altre sortir a 
fumar varis cops, però ¿i els que no 
fan cafè ni fumen?: es crea un greu-
ge comparatiu. El tema com veiem 
dona molt a debatre i aconsella en el 
sí de l’empresa una regulació.   

Santiago Portillo i Castellet
Advocat
@sportillolex
santiagoportillo.cat

 “...poques coses hi ha tan irracio-
nals com la por, i alhora tan huma-
nes. No obstant això, la por sempre 
està disposada a fer-nos veure les 
coses pitjor del que són, com va es-
criure fa més de dosmil anys Tito 
Livio” Màrius Carol,  La Vanguar-
dia (LV) 11/02/2020. 

El coronavirus   genera por pels 
més de 2000 morts que por-
ta, i pels quasi 80.000 infectats 
confirmats que hi ha,  i, segura-

ment, la força de la comunicació és tan 
forta que ens fa veure les coses pitjor del 
que són.
La por, tan humana, genera una curio-
sitat especial,  d’aquí que la por que  ha 
generat el coronavirus,    les cadenes te-
levisives  s’espavilen per programar sèri-
es, pel·lis de por,  amb bones expectati-
ves d’audiència, arran de la por que ha 
generat el coronavirus. Aquesta, la por 
també ha generat diversos contratemps; 
ciutats amb els seus habitants confinats; 
persones amb quarantena en creuers de 
luxe sense poder-ne sortir; tancaments 
de fronteres; suspensió de vols... i, el que 
més  ha afectat al nostre entorn,  la sus-
pensió  Mobile World Congres  2020.
Quant a la suspensió del Mobile World  
Congres  realment és la  por al corona-
virus  el que n’ha provocat la suspensió? 
O s’ha aprofitat la por per defensar altres 
interessos? “Algun dia sabrem quin ha 
estat l’ordre dels diversos factors que ha 
emprès a la suspensió del Mobile World 
Congres de Barcelona, aparador de la 
tecnologia xinesa al món” Enric Juliana, 
LV 16/02/2020.
Totes aquestes contrarietats provoquen 
que els afectats ja es mirin les pòlisses 
d’assegurança,  per veure a qui i què es 
pot reclamar. 
La por, doncs, com també la majoria de 
fets de la societat, per no dir tots,  es fa 
servir per generar  expectatives  econò-
miques. 

Però i els morts? 
Quan un es mor no hi ha indemnització 
que valgui, perquè és irreversible, però 
els hereus reclamen del seu ser estimat,  
o no, la indemnització corresponent  
sota  el precepte que la indemnització 
mai podrà compensar la pèrdua,  però 
reclamen. 
El coronavirus ha sortit de la província 
xinesa de Wuhan,  i és sabut que l’estat xi-
nès no va controlar l’epidèmia de manera 
efectiva  en origen  durant massa temps, 
provocant la transmissió epidèmica a 
mig món. Així doncs, amb aquests parà-
metres,  ja tenim a l’estat xinès a qui recla-
mar  la seva negligència per no controlar 
en origen de manera efectiva  l’epidèmia.

El problema, en aquest cas, és com es 
reclama?
Cal mirar-ho, perquè de les últimes no-
tícies resulta que l’epidèmia de manera 
forta ja la tenim a costat de casa, a Itàlia 
amb diversos morts i més de 50.000 per-
sones confinades i amb mesures dràsti-
ques per controlar-la. 
Diria que és un problema entre estats i 
caldria que les reclamacions es fessin en-
tre ells, demanant les indemnitzacions 
oportunes, no tan sols pels morts que ha 
causat de cada estat en qüestió, sinó tam-
bé per les despeses socials que comporta  
aquesta mala praxi xinesa en el control 
de l’epidèmia en origen.
La Xina és molt forta, i difícilment algun 
estat li dirà alguna cosa, perquè en el cas 
que algun estat li presentés alguna recla-
mació i Xina no la complís, l’estat que li 
reclama  li hauria de posar alguna sanció, 
i no és el cas, és la Xina en aquests mo-
ments la que té força per posar sancions. 
Però cal tenir en compte la globalització 
del món, de tal manera que la responsa-
bilitat també es globalitzarà.
Dit això d’altra manera,  si un se sent 
perjudicat per la mort d’un familiar, que 
vagi al jutjat i presenti la denúncia opor-
tuna, de vegades aquestes coses arriben 
lluny, sinó que preguntin al Pinochet.   

Josep Soriguera Blanch
Advocat ICB. Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
Josepsoriguera.advocat@icab.cat
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KOMpe una empresa a l’alçada

Començar literalment de 
zero, creure en el projec-
te i tirar endavant. Així va 
començar KOMpe, sota la 

batuta d’Efrén García, una empresa 
anoienca que es dedica a la venda i llo-
guer de plataformes elevadores, trans-
port de maquinària i internacional i a 
la formació en plataformes elevadores.
L’empresa ha estat guardonada recent-
ment amb els Premis UEA a la Capa-
citat Emprenedora 2019, per la seva 
arriscada aposta de crear una empre-
sa vinculada al sector de la construc-
ció en plena recessió econòmica l’any 
2009. I és que Efrén García va iniciar 
aquest projecte vinculat a aquest sec-
tor que coneixia perfectament, sense 
pràcticament recursos financers i amb 
molta il·lusió, empenta i energia; tot i 
que les empreses del sector es caracte-
ritzen per tenir molt capital: “Vaig co-
mençar amb un soci, qui em va cedir 
les seves instal·lacions; tan aviat com 
em va ser possible, vaig comprar la 
seva participació. Ho tenia clar, era un 
emprenedor atípic. Tenia moltes ganes 
d’arrencar el projecte”. 

Donar servei, sempre

KOMpe va arrencar sense tenir pla-
taformes pròpies, amb col·laboradors 
que li llogaven la maquinària; però 
amb una premissa molt clara que a dia 
d’avui, continua essent la mateixa: “do-
nar servei, sempre”. L’Efrén sabia des 
de ben al principi, quin era el punt clau 
per diferenciar-se de la resta d’empre-
ses que llogaven màquines, en el cas 
de KOMpe, s’havia de llogar servei. Un 
nínxol de mercat, aleshores, per explo-
rar, molt diferent a les empreses que 
disposen de molt capital, que invertei-
xen i lloguen màquines. Una fórmula 
que li ha fet arribar el més amunt pos-
sible del seu sector, sumant-li d’altres 
factors com reinventar-se i donar ser-
vei les vint-i-quatre hores del dia tots 
els dies de l’any.
I així és com va començar KOMpe, 
sense cap màquina, dedicant-se al llo-
guer de plataformes elevadores. I al 
cap de l’any, ja facturava un milió i mig 
d’euros, i tot i que sembli una parado-
xa, durant quatre o cinc anys, l’empresa 
no disposava de cap plataforma fins al 
moment que va adquirir-ne de pròpia, 
començant per la compra de dos cami-
ons cistella i un tres eixos.

“Volem ser l’empresa de re-
ferència a Catalunya de les 
plataformes elevadores”

Durant la seva evolució, l’empresa ha 
passat per dos punts d’inflexió molt 
importants que han marcat i potenciat 
el seu creixement i la seva expansió. En 
aquest sentit, KOMpe va decidir apos-
tar fora de la comarca, diversificant i 
ampliant el negoci amb delegacions, 
per així créixer en zones de Catalunya 
on hi hagués més activitat econòmica: 
“El primer punt d’inflexió va ser quan 
vam comprar una empresa del sector 
de Terrassa, ara fa uns tres anys i mig. 
Després, al cap de mig any, vam obrir 
delegació a Sant Andreu de la Barca i 
aquí és on ha estat la nostra gran evo-
lució i empenta. I després, hem obert a 
Gavà”, explica l’Efrén. Tot i això, des de 
KOMpe afirmen que el seu màxim ob-
jectiu és convertir-se en “l’empresa de 
referència a Catalunya de les platafor·
mes elevadores” i poder arribar a obrir 
una delegació a Madrid.

La visibilitat, element clau

La imatge corporativa és la carta de 
presentació de tota empresa davant el 
públic. Tota impressió compta, i això 
ho van tenir ben clar, des dels seus 
inicis. Conscients que la visibilitat és i 
era un element clau per a la seva em-
presa, des de KOMpe hi van apostar, 
i la seva imatge la cuiden fins al més 
mínim detall, tenint molt en compte 
que les accions i serveis que desenvo-
lupen són molt visibles, així com tam-
bé les localitzacions on s’ubiquen les 
oficines; ajudant que ràpidament, els 
nous clients saben què fa KOMpe i on 
és present: “Als pocs anys d’haver inici·
at l’activitat, la visibilitat de KOMpe a 
la província de Barcelona era notable, 
quan en realitat nosaltres ens definíem 
com una empresa d’enganxines perquè 
cap màquina era nostra però les reto·
làvem amb adhesius de KOMpe. Com 

que sortíem a tants llocs, els nostres col·
laboradors ens van començar a veure 
com competència. Això ens va obligar 
a invertir en la compra de plataformes 
elevadores”, afirma Manel Ortuño, ad-
junt a direcció de KOMpe.

Línia pròpia Black Edition

D’altra banda, el segon gran punt d’in-
flexió de l’empresa va ser la decisió 
d’apostar per una línia pròpia, la Black 
Edition, focalitzada en donar servei al 
sector audiovisual. La creació d’una 
línia especialitzada en el sector de la 
publicitat, els esdeveniments i la te-
levisió, oferint aquest tipus de serveis 
a empreses del sector de la producció 
audiovisual: “La creació d’aquesta línia 
anomenada Black Edition ha estat un 
altre nínxol de mercat que s’ha decidit 
explotar i que ens ha ajudat per dife·

renciar·nos de la competència. Sabem 
que el nostre negoci requereix molta in·
versió i nosaltres havíem de trobar un 
nínxol de mercat que valorés el servei i 
on el preu no fos el primer factor alho·
ra de prendre la decisió de contractar 
els nostres serveis o els d’una altra em·
presa del sector” explica Ortuño. Des 
de Black Edition s’ofereix el servei de 
lloguer amb tècnic. També disposen 
d’una àmplia flota de furgonetes ta-
ller, de tal manera que hi ha qualsevol 
incidència, es pugui donar una res-
posta àgil, eficaç i ràpida. Black Edi-
tion també ha fet pintar les màquines 
de color negre perquè no reflecteixin 
els focus “Això les productores ho valo·
ren molt i la creació d’aquesta línia ens 
ha donat notorietat a nivell nacional”, 
raona Ortuño.

A més, l’altra línia de negoci que ha 
implicat la creació de Black Edition 
és el servei de localitzacions per a les 
productes perquè puguin rodar. Col-
laboren amb plataformes com Netflix, 
per exemple, i gràcies al servei de llo-
guer, han fet possible el rodatge de 
pel·lícules, curtmetratges i anuncis 
com “Tengo ganas de ti” amb el Ma-
rio Casos o “100 metros” amb el Dani 
Rovira, gran part dels spots publicita-
ris, entre molts més.

Sector: serveis

“Les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any”

Presents a:
 Igualada, Terrassa, Gavà i Sant Andreu de la Barca

Any fundació: 2009

Amb la col·laboració de:

Una empresa de servei d’alçada que va néixer ara fa deu anys, en 
plena recessió econòmica, però amb una forta convicció i capaci-
tat emprenedora. Com a curiositat, tenen la plataforma elevadora 
més alta del món 57 metres d’alçada. L’empresa compta amb una 
línia de negoci, Black Edition, especialitzada en el sector cinema-
togràfic, televisió, publicitat i esdeveniments. 
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P #latevaveu

Núria Vinyals @NuriaVinyals

Ateneu Igualadí  @AteneuIgualadi

Mònica Bautista @mbautivi

Ajuntament d’Igualada @ajigualada

 Júlia Cot @cot_julia

Alba Vergés Bosch @albaverges

Cristina Domènech @CristinaDomenec

Tots els qui agraeixen la tasca dels germans del 
nord en l’acte d’ahir a #Perpinyà i l’1-O, que no 
oblidin mai que la seva lluita ve de lluny i que 
dia vindrà que nosaltres els haurem d’ajudar en 
el seu alliberament. 

L’any vinent la nostra escola serà la sisena escola 
pública d’Igualada. Com a ateneistes estem molt 
contents de garantir la formació de qualitat. El 
nostre esperit va ser, segueix sent i serà l’educa-
ció per a totes i tots. Endavant!!! #ElteuAteneu 

En el meu món ideal les biblioteques públiques 
obren tots els dies de la setmana i no tanquen 
al migdia.

La ciutat d’Igualada ha estat designada com a 
Capital de la Cultura Catalana 2022. 

Ara que s’apropa el 8M, aprofito per dir que és 
una mica humiliant quan em truqueu per ofe-
rir-me una feina o participar en una xerrada 
“perquè necessitem una dona”.

Aquesta tarda m’he reunit amb presidentes i 
presidents de societats científiques de l’Acadè-
mia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Cata-
lunya i Balears per compartir i buscar sinèrgies 
en la lluita contra el #coronavirus

“No haver-te conegut seria terrible. Però terrible 
terrible. I no ho sabria. A sobre, no ho sabria.” 
Moltes felicitats admirat @e_casasses pel Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes.

www.veuanoia.cat

2 31 L’empresa anoienca Jip Moda 
tancarà portes a l’estiu després de 
gairebé mig segle d’història

Marc Castells carrega contra 
Educació per haver “tirat pel dret” 
amb l’Escola Ateneu Igualadí

Mor als 96 anys l’empresari 
Veremond Bertran Torras

#latevaveu  

xarxes: El més llegit

    @cnigualada     @llibreriacalrabell

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 
Ajudeu-nos a viatjar per la comarca i a conèixer els seus seguidors! 

Igualadí del 1975. 
Des de petit ja enganxat al món de la informàtica, 
els jocs de rol, la ciència-ficció i l’espai. 
De la informàtica n’he fet la meva feina, 
actualment estic dirigint l’àrea de projectes 
d’Intel·ligència artificial i indústria 4.0 a Engisoft 
Cloud Services, i col·laborant amb EADA com 
a professor associat, explicant com aplicar la 
tecnologia d’internet de les coses a les empreses. 
 
També formo part de la junta de TICAnoia, 
on, al costat d’uns companys que admiro, 
aporto el meu granet de sorra per a la 
dinamització del sector TIC a la nostra comarca. 
 
De les altres aficions de la infància no me n’he sabut 
desenganxar i això m’ha portat a ser cofundador 
de l’Agrupació Astronòmica de l’Anoia, i del grup 
IGD Tech&Drinks des d’on intentem generar 
un punt de trobada per a la comunitat TIC 
de la comarca mitjançant xerrades informals. 
 
Passo part del dia fent volar coloms sobre 
com la Intel·ligència artificial i el big data 
canviaran les nostres vides, sempre amb 
una mirada a l’espai, però amb els peus a 
terra gràcies a la Núria, l’Oriol i l’Arnau. 
 

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

Un equip internacional d’investigadors, sota 
lideratge anoienc, troba indicis de vida fora de la 
Terra.

  @fineartigualada             



Laura Llucià, amb l’alcalde Marc Castells i el regidor Jordi Marcé.

Igualada Comerç inicia el seu 40è 
aniversari amb un sopar 
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REDACCIÓ / LA VEU 

E ls Mossos d’Esqua-
dra la comissaria de 
d’Igualada van detenir 

el passat 26 de febrer dos ho-
mes, de 23 i 21 anys, veïns de 
Manresa i de nacionalitat es-
panyola i dominicana, com a 
presumptes autors d’un delicte 
d’homicidi en grau de tempta-
tiva.
El passat 16 de febrer, pels 
volts de les set del matí, es 
va produir una agressió amb 
arma blanca al carrer Sant 
Antoni de Baix d’Igualada. Per 
motius que es desconeixen, 
dues persones van ferir greu-
ment un altre home.
La víctima presentava tres 
ferides d’arma blanca a la part 
de darrera del tòrax. A causa 
de la gravetat de les ferides es 
va traslladar el ferit a l’Hospi-
tal Bellvitge on li van practicar 
una intervenció quirúrgica.
Arran d’aquests fets es va obrir 
una investigació que va con-

REDACCIÓ / LA VEU 

A postem pel comerç” 
és el lema escollit 
per commemorar 

els 40 anys Igualada Comerç, 
l’entitat que aplega 150 es-
tabliments de la ciutat i que 
aquest dimecres ha presentat 
els principals actes de l’agenda 
preparada amb motiu d’aquest 
aniversari. La presidenta de 
l’associació, Laura Llucià, ha 
anunciat que un dels esdeve-
niments centrals és el sopar 
previst per al proper 14 de 
març, que serà presidit per la 
consellera d’Empresa i Conei-
xement, Àngels Chacón i que 
acollirà el lliurament de la se-
gona edició dels Premis Igua-
lada Comerç.
La commemoració també in-
clou una mostra de fotografi-
es antigues i actuals a la Sala 
Municipal d’Exposicions i 
s’està treballant en l’organitza-
ció d’un fòrum sobre comerç 
a la tardor. A més, l’entitat or-
ganitzarà com cada any acti-
vitats com la Botiga al carrer, 

el primer dissabte de març i 
el primer de setembre; el Ma-
de-IGD, que es fa dins del pro-
grama del REC. O la campa-
nya de Nadal.
Igualada Comerç va néixer 
ara fa quaranta anys amb la 
denominació d’UBIC (Unió 
de Botiguers i Comerciants 
d’Igualada), que es va canviar 
per l’actual amb motiu del 30è 
aniversari de l’entitat. El regi-

dor de Dinamització Econò-
mica, Jordi Marcé, ha volgut 
posar en valor la trajectòria i 
la tasca desenvolupada durant 
tots aquests anys, així com 
la bona sintonia per treba-
llar conjuntament i aprofitar 
sinergies amb l’Ajuntament. 
Marcé també ha ressaltat la 
importància del comerç com a 
motor de l’activitat econòmica 
d’Igualada.

cloure el passat 26 de febrer 
amb la localització i detenció 
a Manresa dels dos presump-
tes autors dels fets.
Els detinguts van passar el dia 
28 a disposició del jutjat d’ins-
trucció en funcions de guàrdia 
d’Igualada, el qual va decretar 
l’ingrés a presó per un d’ells i 
llibertat amb mesures caute-
lars per l’altre.

Detinguts els autors 
de la ganivetada a un 
home al c/St. Antoni 
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La propera edició de l’Aerosport 
tindrà a les dones com a protagonistes
REDACCIÓ / LA VEU 

L a 28a edició del cer-
tamen d’aeronàutica 
general i esportiva Ae-

rosport ja té dates i temàtica: 
se celebrarà els dies 9 i 10 de 
maig i tindrà com a protago-
nistes les dones a l’aviació. 
Fira d’Igualada, ha fet aquest 
anunci coincidint amb els ac-
tes de commemoració del 8 
de març i després de mesos 
de treballar-hi amb l’objectiu 
de fer visible la gran aportació 
que han fet les dones al món 
de l’aviació des dels seus inicis, 
al segle passat.
L’edició d’enguany, que tin-
drà lloc a l’Aeròdrom Iguala-
da-Òdena, comptarà amb la 
participació de la pilot fran-
cesa d’acrobàcies Melanie As-
tles, la primera dona que va 
competir al Campionat Mun-
dial del Red Bull Air Race. 
També seran presents al cer-
tamen l’alemanya Elisabeth 
Heilmeyer, una pilot especi-
alitzada en vol sense motor i 
fundadora de l’Associació “Las 

REDACCIÓ / LA VEU 

L es regidores d’Igual-
tat dels municipis que 
formen part de la Man-

comunitat de la Conca d’Òde-
na (MICOD) han presentat 
aquest dimecres l’agenda d’ac-
tivitats que han organitzat 
conjuntament per comme-
morar la celebració del 8 de 
Març, Dia Internacional de la 
Dona. La regidora d’Igualada, 
Carlota Carner, ha estat l’en-
carregada d’explicar els actes 
més destacats i ha subratllat 
que “continuem posant de 
manifest la importància de se-
guir treballant, dones i homes, 
per aconseguir la igualtat real 
i efectiva de les persones i de 
l’eliminació de la discrimina-
ció per raons de gènere”.
L’agenda, que es repartirà pels 
diferents equipaments mu-
nicipals, alguns establiments 
privats i al web www.micod.
cat, inclou fins a 62 activitats, a 
més d’exposicions impulsades 

Sillas Voladoras” que promou 
el vol adaptat per persones 
amb discapacitat, i també al-
tres dones pilots d’aviació co-
mercial i enginyeres aeronàu-
tiques.
Des de Fira d’Igualada també 
han anunciat que, gràcies a 
l’èxit de l’any passat, tornaran 
els dos festivals aeris amb les 
espectaculars acrobàcies dels 
pilots Àlex Balcells, Castor 
Fantoba i la pròpia Melanie 
Astles, i també la mostra d’ae-
ronaus que es dediquen a sal-
var vides en condicions extre-

mes, com ara els helicòpters 
del cos de Mossos d’Esquadra, 
del Servei d’Emergències Mè-
diques (SEM), de Salvament 
Marítim i els AirTractors del 
cos de Bombers de la Genera-
litat de Catalunya. 
També repetirà la zona d’ini-
ciació de drons, les activitats 
lúdiques infantils, les confe-
rències tècniques i es farà una 
gran promoció de batejos de 
vol perquè els visitants puguin 
viure l’experiència de volar en 
algunes de les aeronaus de les 
empreses expositores.

Xerrada d’ERC amb dones 
destacades del món de l’esport
REDACCIÓ / LA VEU 

D emà dissabte 7 de 
març, amb motiu del 
dia Internacional de 

les Dones, 8 de març, la secre-
taria de les dones d’Esquerra 
Republicana Anoia i Igualada i 
el Jovent Republicà  organitzen 
una xerrada amb dones desta-
cades del món de l’esport. 
L’acte comptarà amb Anna 
Caula i Paretas, entrenadora 
esportiva vinculada a l’ Uni Gi-
rona de bàsquet i a la selecció 
espanyola, actualment Diputa-
da al Parlament de Catalunya, 
amb la Regidora igualadina 
i nedadora del CNI Iolanda 
Gandia i Martinez que també 
va ser nedadora del Club Me-
tropole de Canàries, campio-
na d’ Espanya i membre de la 
selecció espanyola. També hi 

assistirà la igualadina Marina 
Salanova i Oliva, graduada en 
INEFC, futbolista del 1r equip 
femení del Club Futbol Iguala-
da i Millor Esportista Universi-
tària de la modalitat de futbol 
femení al 2019, i  per últim la 
igualadina Maria Díez i Bus-
qué, graduada en Pedagogia, 
jugadora de la selecció espa-
nyola i entrenadora d’ hoquei 

patins.
Quatre dones fortes i compro-
meses, des de ben joves, amb 
l’esport femení i amb una car-
rera esportiva plena d’èxits, que 
explicaran la seva experiència 
al llarg de tota la seva trajec-
tòria esportiva, personal i la-
boral. En aquesta jornada es 
parlarà dels valors de l’esport, 
dels avantatges i inconvenients 
de les carreres esportives feme-
nines, de la bretxa salarial, de 
les habilitats emocionals que 
s’adquireixen amb l’esport... 
De moltes coses, però sobre-
tot animar a tota la ciutadania 
a seguir lluitant per assolir la 
igualtat real entre dones i ho-
mes, en aquest àmbit de la vida 
i en tots.
L’acte està previst pel 7 de març 
a les sis de la tarda a la sala Gol-
fes del Teatre de l’Aurora.

La Conca d’Òdena 
celebra el Dia de la 
Dona amb 62 activitats

des d’entitats i des de les ad-
ministracions. La portada del 
díptic que recull tots aquests, 
és la portada guanyadora del 
VII Concurs de Cartells del 8 
de març, i “és un recordatori al 
llegat històric de les dones que 
ens han precedit en la lluita fe-
minista, i sense les que avui no 
seriem on som”. L’acte central 
d’aquest 8M es durà a terme 
a l’Institut Pere Vives Vich, el 
dia 13 de març i inclourà el 
lliurament de la primera edi-
ció del Premis Natividad Yar-
za de recerca en gènere.
Carlota Carner ha estat acom-
panyada de les regidores Lau-
ra Pavón (Vilanova del Camí), 
Coral Vázquez (Santa Marga-
rida de Montbui), Alba Ga-
llardo (Òdena), Berta Pons (la 
Pobla de Claramunt) i Gem-
ma González (Jorba); Carla 
Peña (Castellolí) ha excusat 
l’absència per motius laborals.

Llegiu l’Especial del Dia de la 
Dona a partir de la pàgina 23

Càritas proposa una trobada 
amb l’activista Carmen Juares
Des de Càritas Arxiprestal 
Anoia-Segarra commemora-
reb el Dia Internacional de les 
Dones, amb un acte demà dis-
sabte dia 7 de març a les 18h. 
de la tarda a l’Ateneu Igualadí.
L’acte serà conduït per Ma-
rina Llansana (periodista) i 
comptarà amb la presència de 
Carmen Juares. És una dona 

migrant, d’origen hondureny, 
que arribà a Catalunya l’any 
2005. Activista en l’àmbit dels 
Drets Laborals, el Feminisme 
i l’Antiracisme, i cofundadora 
de Mujeres Migrantes Diver-
sas. Va participar junt amb 
l’actriu Leticia Dolera al pregó 
de les Festes de la Mercè de 
Barcelona a l’any 2018.
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La consellera Àngels Chacón va animar als agents locals a liderar el projecte europeu Med Pearls. / GC

Els productes Med 
Pearls es desenvolupen 
en zones de baixa den-
sitat turística però d’alt 
potencial per desenvo-
lupar productes Slow 

Tourism

L’Anoia, escollida per una prova pilot a Catalunya 
en l’ambiciós projecte turístic Med Pearls
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L a consellera d’Empresa i 
Coneixement, la iguala-
dina Àngels Chacón, va 

inaugurar divendres, al Centre 
d’Innovació Anoia de Vilano-
va del Camí, el projecte eu-
ropeu Med Pearls i va animar 
als agents locals tant públics 
com privats a liderar aquestes 
experiències que es desenvo-
luparan en zones de baixa den-
sitat turística però amb molt de 
potencial. En aquest sentit va 
declarar que “els actors locals, 
tant públics com privats, que 
treballeu cada dia per l’Ano-
ia, heu d’estar al capdvavant 
d’aquests projectes que demos-
tren el potencial turístic de 
Catalunya que aposten per la 
sostenibilitat i el benestar dels 
ciutadans“. Chacón va desta-
car que “és molt positiu que 
una comarca com l’Anoia se 
sumi a aquest turisme respon-
sable, que pretén diversificar 
les activiats, desestacionalitzar 
i desconcentrar l’oferta, incre-
mentar la despesa i activar els 
sectors productius del seu en-
torn”.
L’acte de presentació del pro-
grama Med Pearls va reunir 
una vuitantena de membres 
del sector públic i del sector 
privat de l’Anoia. La jornada va 
comptar també amb la presèn-
cia del director de l’Agència Ca-
talana de Turisme, David Font, 
el diputat delegat de turisme 
de la Diputació de Barcelona, 
Juan Luís Ruiz, el vicepresident 
del Consell Comarcal de l’Ano-
ia, Jordi Cuadras i l’alcaldessa 
de Vilanova del Camí, Noemí 
Trucharte. 
El projecte Med Pearls, que 
forma part del programa ENI 
CBC MEDITERRANEAN - 

SEA BASIN PROGRAMME 
de la Unió Europea, està li-
derat per l’Agència Catalana 
de Turisme, del Departament 
d’Empresa i Coneixement, i té 
com objectiu la creació de 26 
experiències turístiques en di-
versos països del Mediterrani 
com són Egipte, Grècia, Jordà-
nia, Palestina i Itàlia. 
En el cas de Catalunya, la in-
versió per crear aquests pro-
ductes al llarg dels propers tres 
anys anirà destinada, a part de 
a l’Anoia, a la Ribera d’Ebre i a 
Les Garrigues. 
En cadascuna de les tres co-
marques, l’ACT treballa con-
juntament amb els respectius 
patronats de turisme de les di-
putacions i els consells comar-
cals per tal de donar continuïtat 
al projecte i treballar conjunta-
ment amb els diferents agents i 
actors del territori que seran els 
qui aportaran el valor de proxi-
mitat als projectes.
La jornada s’ha dividit en dos 
parts: una primera sessió on 
s’ha explicat quins són els ob-
jectius del projecte, els benefi-
cis que aportarà a la comarca 
i com accedir a les ajudes que 
es posaran a disposició dels in-
volucrats; i una segona sessió 
de treball que ha consistit en 
realitzar un anàlisi DAFO de 
la destinació, seguit d’un ma-
pping de l’oferta turística de la 
comarca. La jornada ha fina-
litzat amb la posada en comú 

de les conclusions de les res-
pectives sessions de treball per 
dibuixar les properes passes a 
seguir. 

Alt Potencial de l’Anoia
Les bases del projecte Med Pe-
arls estableixen que les experi-
ències s’han de desenvolupar 
en zones de baixa densitat tu-
rística però que disposin d’un 
alt potencial per desenvolupar 
aquests productes d’Slow Tou-
rism. 
D’aquesta manera, es busca  
atraure un públic interessat en 
una tipologia de turisme res-
ponsable i sostenible, que posa 
èmfasi en promoure i involu-
crar les economies locals per 
donar a conèixer experiències 
turístiques culturals i naturals, 
respectant les destinacions i 
apostant per una relació natu-
ral entre el turista i la població 
local. Aquestes experiències 
han de tenir com a finalitat 
posicionar internacionalment 
la Mediterrània com a desti-
nació de qualitat i excel·lència 

per aquest tipus de turisme, tot 
partint de la cooperació públi-
coprivada.
En relació amb això, cal des-
tacar el Med Pearls com una 
iniciativa que busca un creixe-
ment on els agents locals adop-
tin un rol actiu en el disseny 
del producte i en l’experiència 
turística. 
L’objectiu final passa per la cre-
ació d’aquests productes Slow 
Tourism, per això està adreçat 
a agències de turisme incoming 
o “Destinations Management 
Companies” (DMCs). Per altra 
banda, també serà essencial la 
participació de start-ups i em-
prenedors del sector de les TIC 
per proveir solucions tecnològi-
ques que complementin aquests 
productes turístics. Les empre-
ses que formin part d’aquesta 
prova pilot rebran formació en 
creació de producte turístic; po-
dran realitzar viatges de benc-
hmarking amb les altres ex-
periències que formen part del 
projecte; rebran assessorament 
tecnològic; participaran en fires, 

workshops i altres activitats de 
promoció turística; i entraran 
a formar part d’un programa 
de cross selling amb la resta de 
socis, adreçat a tercers mercats 
com els Països Nòrdics, Estats 
Units i Canadà, Rússia i Àsia. A 
més, també es podran presentar 
en la convocatòria d’ajuts per 
al desenvolupament d’aquests 
productes.
L’Anoia ha estat una de les tres 
escollides pel fet de ser una co-
marca amb un fort patrimoni 
tant natural com cultural, cosa 
que la converteix en un bres-
sol ideal per esdevenir un dels 
projectes pilot per al desenvolu-
pament dels productes turístics 
del Med Pearls. A part d’aquests 
atractius, el turisme és un sector 
emergent en una comarca que 
ja aposta per la sostenibilitat i 
l’accessibilitat universal, alinea-
da amb els valors de l’Slow Tou-
rism, de cara a aconseguir una 
destinació turística atractiva 
tant per la població local com 
per als visitants. 
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El Consell Comarcal 
acull un itinerari 
formatiu gratuït sobre 
creació de cooperatives

La mobilitat i les comunicacions preocupen als 
agents socioeconòmics de la comarca

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia acollirà, durant el mes de 
març, l’itinerari formatiu 
‘Eines per crear la nostra coo-
perativa’, impulsat per l’Ateneu 
Cooperatiu de la Catalunya 
Central en col·laboració amb 
l’àrea de Promoció Econòmica 
de l’ens comarcal. 
Constarà de sis sessions repar-
tides durant tot el mes; les 4 
primeres dirigides a persones 
que volen posar en marxa un 
projecte cooperatiu o conso-
lidar-lo, i les dues darreres, 
dedicades específicament a 
finançament participatiu, es-
tan obertes també a persones 
que ja hagin engegat el seu 
projecte. La primera càpsula, 
el 3 de març, serà ‘La coope-
rativa, un model pel nostre 
projecte?’. La segona, ‘Com 
funciona una cooperativa?’ es 
desenvoluparà el 5 de març i 
la seguirà, el 10 de març, ‘La 
gestió col·lectiva’. El 12 de 
març es farà una taula rodona 
sobre ‘Experiències coope-
ratives’, el dia 17 hi haurà un 
‘Taller de Crowfunding bàsic’ 
i, finalment, el 18 de març un 
‘Taller de Comunicació’. Totes 
les sessions es faran de 15:30 a 
18:30h al Consell Comarcal de 
l’Anoia, a la plaça Sant Miquel 
5, d’Igualada. L’activitat és gra-
tuïta amb inscripció prèvia.

REDACCIÓ / LA VEU 

P rofessionals d’atenció 
primària estan fent 
diverses xerrades a 

l’Anoia per explicar a la ciuta-
dania què és el document de 
voluntats anticipades (DVA), 
un tràmit que es fa de mane-

REDACCIÓ / LA VEU 

U na vintena de perso-
nes, representants i 
membres d’entitats, 

associacions, agents públics 
i privats vinculats a diferents 
àrees socioeconòmiques de 
la comarca, es van reunir 
amb la Unió Empresarial 
de l’Anoia amb l’objectiu de 
posar en comú inquietuds, 
opinions i reptes en matèria 
d’infraestructures, carreteres 
i mobilitat.
Els assistents van coincidir en 
què per progressar econòmi-
cament i ser més competitius 
és vital comptar amb unes 
comunicacions òptimes tant 
per carretera com per xarxa 
ferroviària, tenir bones in-
fraestructures i un servei de 
transport públic eficient. En 
aquest sentit, tot i afirmar que 
la comarca està molt ben situ-
ada geogràficament i comp-
ta amb eixos estratègics (A2, 
B224, C15, B40) importants, 
van estar d’acord en què cal 
millorar moltes de les vies per 
a esdevenir un territori òptim 
i competitiu. I és que segons 
els assistents “a l’Anoia hem 
deixat escapar oportunitats, 
talent, i empreses per falta 

d’unes bones comunicacions 
i sòl industrial disponible”. En 
aquest sentit, els agents soci-
oeconòmics van coincidir en 
què “és vital la unitat de co-
marca per defensar entre tots 
el que realment volem i creiem 
important per tenir una Anoia 
forta, competitiva i atractiva”.
Al llarg de la reunió es van 
tractar diversos temes com 
la millora de les carreteres 
principals i secundàries, la 
connexió entre municipis i 
comarques veïnes, la millora 
del transport públic per fa-
cilitar la mobilitat de les per-

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

Avui divendres dia 6 de març, 
a 2/4 de 8 del vespre, i a l’es-
glésia del Roser tindrà lloc el 
segon dels Misereres o Diven-
dres de Pregària al Sant Crist 
d’Igualada. En aquesta ocasió, 
la celebració serà presidida 
per Mn Ricard Lázaro, consi-
liari diocesà de la Renovació 
Carismàtica. Uns represen-
tants d’aquest grup de pregà-
ria tindran cura de les lectures 
i pregàries de la celebració. 
Animarà els cants Florenci 
Oliva, acompanyat a l’orgue 
per Lluís Victori. 
El passat divendres tingué lloc 
el primer dels Misereres.
Abans de la celebració, hi ha-
gué el solemne trasllat de la 
imatge del Sant Crist d’Igua-
lada des de la seva capella, 
fins al manifestador de l’Altar 
Major, on hi romandrà expo-
sat fins als actes finals de les 
festes, que enguany s’escauran 
cap a finals d’abril. 

sones, els accessos... També 
es va debatre la necessitat de 
sòl industrial de gran format, 
la necessitat d’apostar o no 
pel tren gran, i l’activitat que 
hauria d’acollir l’aeròdrom. 
També es va parlar de submi-
nistraments i impuls d’energi-
es renovables, l’aposta per les 
noves tecnologies, la cober-
tura de banda ampla, entre 
altres.
Un altre tema destacat, segons 
els assistents, va ser la impor-
tància de donar més veu a la 
comarca i tenir més pes en 
plans estratègics ja sigui de 

mobilitat a l’àrea metropoli-
tana, a la vegueria del Pene-
dès o en apostes de país. Així 
com també, treballar accions 
per potenciar el turisme.
La trobada entre la UEA i els 
agents socioeconòmics va fi-
nalitzar amb algunes propos-
tes sobre la taula interessants 
per a treballar, i en aquest 
sentit, la patronal anoienca es 
va posar a la seva disposició 
amb la voluntat de millorar 
i dinamitzar econòmicament 
el territori, perquè l’única 
manera de fer-ho és treballar 
conjuntament i amb consens.

Xerrades a Igualada per explicar què és 
el document de voluntats anticipades

ra gratuïta i que permet a les 
persones deixar constància 
de com volen que siguin els 
seus tractaments si un dia no 
poden decidir-los per si ma-
teixes. Entre d’altres aspectes, 
poden indicar-hi les prefe-
rències en les cures a rebre, la 
donació d’òrgans, l’assignació 

d’un representant en cas de no 
poder expressar-se, etc.
Les properes xerrades seran 
els dies següents:
- Dimarts 10 de març, a les 11 
h, al Casal del Passeig.
- Dilluns 30 de març, a les 19 
h, a la Biblioteca Central de 
Cal Font.

L’objectiu és que totes les 
persones majors d’edat tin-
guin informació sobre el 
document de voluntats anti-
cipades i sobre el fet que per 
fer-se’l, al seu CAP de re-
ferència, no cal que siguin 
persones grans o que tinguin 
cap malaltia.

ES TRASPASSA CAFETERIA / BAR
En ple funcionament

Cèntric - Gran terrassa
Per jubilació.

Interessats trucar de 16:00 a 19:00: 
Tel. 628 942 483

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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Els batlles anoiencs van 
acordar treballar una 
estratègia conjunta i 

consensuada

La UEA reuneix alcaldes de l’Anoia i el Consell Comarcal 
per parlar de comunicacions i infraestructures
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REDACCIÓ / LA VEU 

P er als socialistes de l’Alt 
Penedès, el Baix Pene-
dès, el Garraf i l’Anoia 

“el pressupost 2020 presentat 
pel govern de la Generalitat de 
Junts i ERC redueix dràstica-
ment la inversió en compara-
ció amb el pressupost 2010 del 
govern progressista” i assegu-
ren que “no n’hi ha prou amb 
parlar del Penedès, sinó que 
s’ha de traduir en més inversió 
per al territori”.
Representants socialistes de 
l’àmbit Penedès han explicat 
en roda de premsa que la pro-
posta de pressupost 2020 de la 
Generalitat de Catalunya que 
ha presentat el vicepresident 
Aragonès contempla una in-
versió d’uns 37 milions d’eu-
ros per a les comarques de 
l’Alt Penedès, el Baix Penedès, 
el Garraf i l’Anoia, mentre que 
en el pressupost de fa 10 anys 
(2010) amb un govern pro-

REDACCIÓ / LA VEU 

F a pocs dies, la UEA 
seguint el seu treball 
d’escolta i anàlisi sobre 

les infraestructures, les carre-
teres i mobilitat de l’Anoia, va 
convocar una trobada amb els 
i les alcaldes/ses i el Consell 
Comarcal per tal de conèixer 
la seva opinió i escoltar les se-
ves necessitats o propostes de 
millora.
A l’inici de la trobada, la pa-
tronal anoienca va afirmar 
que la necessitat de millora 
en infraestructures i comuni-
cacions que arrossega la co-
marca des de fa molts anys és 
un tema que preocupa molt a 
l’empresariat anoienc perquè 
dificulta el desenvolupament 
econòmic de la comarca, i 
en aquest sentit, va exposar 
la necessitat de treballar una 
estratègia única de territori 
en l’àmbit d’infraestructures i 
mobilitat.
Davant la demanda de la UEA, 
els batlles anoiencs, i també 
el Consell Comarcal, es van 
mostrar favorables a arribar a 
un consens per tal d’impulsar 
una estratègia conjunta amb 
l’únic objectiu de fer avançar 
el territori i millorar les co-

municacions. Van afirmar que 
“aquest treball és important 
per l’Anoia, però també van 
admetre que no era una tasca 
fàcil davant les tres realitats 
ben diferenciades i pròpies de 
la comarca: Alta Anoia, Conca 
d’Òdena i Anoia Sud”.
Durant la reunió es van iden-
tificar algunes vies com a pri-
oritàries per actuar-hi, però, 
entre altres temes, també es 
va posar sobre la taula la mi-
llora de les carreteres internes, 
la manca de servei de trans-
port públic entre municipis, la 
connexió amb Barcelona amb 
tren, i el debat de si la comar-
ca necessita i ha d’apostar per 
a crear sòl industrial de gran 
format.
La sostenibilitat, l’eficiència, 
la millora de les telecomu-
nicacions en municipis i po-
lígons industrials, el futur 
d’infraestructures com l’aerò-
drom i el complex motor de 
Castellolí, van ser altres te-
mes que també es van parlar 
a la reunió amb la UEA.

El PSC diu que la Generalitat 
invertirà menys al Penedès 
que quan manava el tripartit

gressista, el pressupost era de 
més de 102 milions d’euros. 
Això significa una reducció 
del 64% d’inversió al territori. 
Per part dels representants 
socialistes de l’Anoia, la in-
versió en infraestructures és 
cabdal. Els eixos viaris que 
comuniquen amb Barcelona, 
el Baix Llobregat i el Penedès 
necessiten actuacions urgents 
per tal de garantir la segure-
tat, la connexió territorial, el 
transport públic i el desen-
volupament econòmic” i han 
recordat “el nivell d’inver-
sió en carreteres és ínfim. 
A l’Anoia, per exemple, “la 
carretera B-224 acumula 
desenes d’accidents anuals i 
la carretera C-15 espera un 
canvi que no està plasmat als 
pressupostos. La connexió 
en bus per l’A2 no garanteix 
una bona connexió sosteni-
ble amb Barcelona i el Baix 
Llobregat si no es preveu el 
carril Bus VAO a la B23.”
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Dimarts, un nova 
taula rodona amb 
eines per prevenir i 
afrontar el suïcidi

El Consell de la Gent Gran de l’Anoia 
fixa els seus objectius per aquest any

Dins del cicle de xerrades que 
s’ofereixen els dimarts a la bi-
blioteca, des de l’Associació 
de Psicòlegs i psicòlogues de 
l’ Anoia (APPA) proposem 
una segona trobada  per par-
lar d’ un tema complex, el su-
ïcidi. Ja d’ entrada, posarem a 
la llum un tema tabú, del que 
ens convindria parlar però del 
que no sempre és fàcil fer-ho. 
L’ objectiu de la xerrada és fer-
lo visible i emplaçar-nos en el 
seu abordatge multidiscipli-
nar, des de diferents actors i 
perspectives.
Comptarem amb la presència 
de Darío Nogués, de l’ asso-
ciació APSAS, que ens il.lus-
trarà en un tema que ells ate-
nen diàriament, tant a nivell 
de prevenció com d’ atenció 
a supervivents, a nivell indi-
vidual o grupal.  Tindrem el 
privilegi de comptar amb el  
testimoni de l’ Ester Albert, a 
qui hem conegut a la pel.licula 
“Me llamo Violeta” o al docu-
mental del Sense Ficció sobre 
bullying emès recentment. L’ 
Ester ha patit un doble dol per 
suïcidi i la seva mirada sobre 
el tema l’ ha fet créixer perso-
nalment. Comparem de nou 
també amb  l’ Andrés Gimé-
nez, testimoni  que ha partici-
pat en diferents jornades, tant 
per  la seva experiència perso-
nal com professional, com a 
mosso d’ esquadra l. Alhora, 
presentarem recursos on acu-
dir en cas de necessitar-ho. 
La xerrada serà el dimarts 10 
de març a les 19:00 h, a la bi-
blioteca municipal, i estarà 
moderada per Pilar Arbós, 
Psicòloga General Sanitària i 
vicepresidenta de l’APPA.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 25 de febrer, a 
la seu del Consell Co-
marcal de l’Anoia, es va 

celebrar l’Assemblea General 
Anual del Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia. La va presi-
dir el president de l’ens, Xavier 
Boquete, i hi van assistir tam-
bé la consellera d’Acció Social, 
Sandra Fernández, alcaldes, 
regidors, representants d’en-
titats i persones grans a títol 
particular.
Boquete va agrair la tasca de 
l’equip tècnic del departament 
de Benestar Social i Atenció a 
la Ciutadania i va posar en va-
lor la implicació dels membres 
del Consell de la Gent Gran de 
l’Anoia (CGGA) i el seu vice-
president, Enric Senserrich. 
Va destacar molt especial-
ment els deu anys d’activitat 
de l’òrgan, que fa costat a les 
persones grans aplicant el Pla 
Comarcal de la Gent Gran, el 
Voluntariat i altres accions, 
com el desenvolupament de 
la campanya Tracta’m bé de 
prevenció de situacions de 
maltractaments a les perso-
nes grans, el qual va recolzar 
la creació de l’Equip d’Atenció 
a la Vellesa de l’Anoia (EAVA). 
El president del Consell va re-
marcar, igualment, el fet que 
Enric Esquer, representant a la 
comarca del Consell Nacional 
de la Gent Gran de Catalunya, 
ha aconseguit d’aquest òrgan 
un veritable espai de reflexió, 
de participació, de voluntat i 
d’il·lusió.
A continuació es va presen-
tar un vídeo, on hi partici-
pen els mateixos membres 
del CGGA, que convida a les 
persones grans a mantenir-se 
actives i implicar-se en l’activi-
tat d’aquest òrgan. Tot seguit, 
Enric Esquer va repassar les 
principals activitats dutes a 
terme durant l’any 2019, des-
tacant el Dia Internacional de 
la Gent Gran, el Dia Mundial 
per a la Presa de Consciència 
Contra l’Abús i el Maltracta-
ment a les Persones Grans, el 
desenvolupament de la ini-
ciativa Aules amb tracte, els 
intercanvis amb altres consells 
de la gent gran de Catalunya, 
una desena de xerrades in-
formatives i tallers formatius 
sobre la fase Precongressual o 
el 8è Congrés Nacional de la 
Gent Gran. Aquestes activitats 
responien a alguns dels objec-
tius principals del Consell de 
la Gent Gran de l’Anoia, com 

són promoure’l com a òrgan 
de participació, facilitar l’as-
sociacionisme i vetllar per la 
millora de la informació a la 
Gent Gran.
En aquesta assemblea també 
es van ratificar als membres 
de la seva Junta Permanent i 
la secretària del CGGA, Car-
la Casas, va detallar el Pla de 
Treball de l’any 2020, centrat 
especialment en organització, 
participació, formació (en es-
pecial al voltant de les TIC i 
l’envelliment), trobada post-
congressual intercomarcal, 
ampliació de la llista de pro-
jectes de Voluntariat Sènior, 
manteniment de la campanya 
del Tracta’m bé a través de les 
xerrades “Tracta’t bé” i desen-
volupament territorial gràcies 
a les polítiques d’envelliment 
actiu que es volen promoure.
Abans de finalitzar, Enric Sen-
serrich va agrair el suport del 
president i els diferents con-
sellers comarcals al llarg dels 
darrers deu anys, així com la 
implicació dels tècnics del 
Consell Comarcal i les perso-
nes grans que de forma volun-
tària han fet possible aquesta 
trajectòria. La suma d’esfor-
ços, va afirmar, contribueix a 
un futur millor per les perso-
nes grans dins d’una societat 
intergeneracional.

Acte Postcongressual
El mateix dia es va fer l’Acte 
Postcongressual a l’Anoia re-
ferent al 8è Congrés Nacional 
de la Gent Gran de Catalu-
nya, que és la fase de difusió 
i seguiment per donar com-
pliment als acords, les con-
clusions i el Manifest d’aquest 
Congrés. La benvinguda va 
anar a càrrec del president 

del Consell Comarcal, Xavier 
Boquete, que va agrair la par-
ticipació i treball de les perso-
nes membres de la Comissió 
Permanent Consell de la Gent 
Gran de l’Anoia.
A continuació, Enric Esquer, 
representant de la comarca al 
Consell Nacional de la Gent 
Gran de Catalunya, va expli-
car les principals conclusions 
que figuren en un llibret que 
es va repartir entre els assis-
tents. Nou punts que es resu-
meixen en Solitud no volguda; 
Acceptació del cicle de la vida 
i de la mort; Visibilització de 
la gent gran; Intimitat, afecti-
vitat i sexualitat; Qualitat de 
vida; Solidaritat intergenera-
cional; Participació i repre-
sentativitat; Preparació per a 
l’envelliment i la longevitat; i 
Desenvolupament sostenible. 
Esquer va acabar explicant el 
procés i valorant la feina que 
s’està fent des de l’nici amb el 
Precongressual, amb el Con-
gressual i ara en el Postcon-
gressual, animant els mem-
bres del Consell de la Gran de 
l’Anoia a participar d’una ma-
nera activa.
Tot seguit, David Agustí, res-
ponsable de l’Oficina de la 
Gent Gran Activa (OGGA) 
de la Generalitat i secretari del 
Consell Gent Gran de Catalu-
nya, va agrair la feina feta i va 
donar detalls del Congrés, ma-
nifestant el compromís de fer 
que els acords que s’hi havien 
adoptat es portin a la pràctica i 
que el treball fet pugui ser una 
realitat, amb la participació 
dels diferents departaments 
de la Generalitat. Va destacar 
el treball fet per tots els actors 
participants, animant a seguir 
en aquesta tasca.

El 13 de març, 
2n. Networking d’UEA 
Inquieta

El proper 13 de març, tin-
drà lloc la segona edició del 
Networking UEA Inquieta, 
amb l’objectiu d’ajudar a cre-
ar una xarxa útil de contactes 
entre empresàries, directives, 
professionals i emprenedo-
res de l’Anoia, el Berguedà, 
el Penedès i el Garraf, que et 
permetrà identificar noves 
oportunitats de negoci i/o de 
col·laboració
Serà de 12:15 a 17 hores, 
al Restaurant Sesoliveres. 
Preu: 25 €/sòcies - 35 €/no 
sòcies. Més informació a 
www.uea.cat

Dijous vinent, jornada 
per a incorporar-se al 
mercat de treball els 
nous dissenyadors 

Per tercer any consecutiu, 
l’associació professional dis-
seny=igualada i “la Gaspar” 
Escola Municipal d’Art i Dis-
seny coorganitzen I ara què? 
2020. Es tracta d’una jornada 
que combina el format debat 
i taller i que està dirigida als 
joves estudiants que finalitzen 
els seus estudis de disseny i es 
disposen a inserir-se en el sec-
tor. Es farà el dijous 12 de març 
a les 10 del matí a l’Adoberia 
Bella.
Com diu el seu anunciat, I Ara 
què? proporciona respostes als 
interrogants i inquietuds que 
es plantegen els nous profes-
sionals, així que abandonen 
el marc protegit de l’escola i 
han de sortir a l’exterior a gua-
nyar-se la vida. 
I Ara Què? proporciona infor-
mació i eines perquè els joves 
puguin orientar els seus pri-
mers passos en aspectes com 
ara els drets de propietat in-
tel·lectual i industrial de les se-
ves creacions, l’explotació dels 
quals els permetrà veure remu-
nerat el seu treball. 
A més, podran dialogar amb 
dues professionals que, com 
ells, han cursat els seus estudis 
a “la Gaspar”. Mireia Sala, que 
ja fa uns anys que es va gradu-
ar, ara treballa en el camp dels 
disseny gràfic i la il·lustració. 
Mentre que la Sílvia Gómez fa 
ben poc que va acabar la seva 
etapa formativa.
Finalment, els participants des-
cobriran que no estan sols en 
aquesta nova etapa. Que hi ha 
una entitat, disseny=igualada, 
disposada a acompanyar-los i 
recolzar-los en els seus primers 
anys de professió. 
En coherència a aquest plan-
tejament de suport als disse-
nyadors emergents, la imatge/
cartell de l’activitat ha estat 
encarregada a Clàudia Hohn-
haussen, i la seva aplicació grà-
fica a Aaron Soriano, els dos 
autors del cartell de la Festa 
Major d’Igualada 2019, selec-
cionats en el workshop que va 
impartir el dissenyador Raúl 
Ramos i que va organitzar “la 
Gaspar”.
Inscripcions gratuïtes (places 
limitades): info@dissenyigua-
lada.com
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Les dones de tot el món hem estat convidades a mobilit-
zar-nos i seguir la vaga feminista, que any rere any està omplint 
carrers i places, per fer sentir les nostres reivindicacions; com la 
dignificació de totes les nostres feines, l’apropiació dels nos-
tres cossos i la demanda d’igualtat salarial. Venim d’una llarga 
història de dones que ens precedeix sense la que avui no 
seriem aquí, tal i com convida a reflexionar la portada de 
l’Agenda d’enguany, guanyadora del concurs de cartells pel 8 
de març. Cal que recordem les dones valentes que van obrir 
camí, com la primera alcaldessa de Catalunya que va fer de 
mestra a diferents pobles de l’Anoia, a la que commemorem 
amb la I edició del Premi Natividad Yarza. Tot i el camí recorre-
gut, les nostres vides segueixen marcades per les desigualtats, 
les violències masclistes, la precarietat, les exclusions socials i 
laborals, el racisme i la LGTBIfòbia i per la manca de responsabi-
litat de la societat patriarcal i de l’estat en els treballs de cures. 
Cal seguir treballant per crear consciencia i teixir sororitat, i per 
això us convidem a participar dels actes, xerrades, tallers, 
exposicions i cinefòrums de la programació d’aquesta agenda, 
per commemorar un mes de març feminista.
 
Ens trobem als carrers i a les places! 

Carlota Carner Carrer, Laura Pavón Pérez, 
Coral Vázquez Hontoria, Alba Gallardo

Regidories d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena      

Exposicions 
EXPOSICIÓ: Viatge a l’Índia amb ulls de dona, 
a càrrec de Neus Aguilera 
Inauguració exposició: diumenge 23 de març a les 13h

Dies: del 23 de febrer ak 8 de març 
Horari:  dimarts a dissabte de  17.30 a 19.30 h
Lloc: sala d’exposicions de la Plaça de l’Ajuntament, la 
Pobla de Claramunt
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

EXPOSICIÓ: Imatges per al Dia internacional 
de les dones. 
Descripció: recull de les obres presentades al VII 
Concurs de cartells pel 8 de març. La guanyadora és la 
portada de l’agenda d’actes de la MICOD del 8 de març, 
Dia Internacional de les Dones.

Dies: del 4 al 12 de març
Horari de visita: de 9 a 14 h i de 15 a 21 h
Lloc: Espai Cívic Centre, Igualada

Dies: del 12 al 20 de març
Lloc: sala d’exposicions Mont-Àgora, Sta. Margarida de 
Montbui
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena, 
Espai Cívic Centre i Mont-Àgora.

EXPOSICIÓ: De l’ombra a la llum.
Exposició de fotografia de 5 dones que han patit violència 
masclista i van formar part del taller d’ombra i llum. 

Dies: Del 5 de març al 6 d’abril a Mont-Àgora
Lloc: sala d’exposicions Mont-Àgora, Sta. Margarida de 
Montbui
Ho organitza: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Concursos
IV Concurs FEM VISIBLES LES DONES de 
l’Espai Jove d’Òdena.
Tens entre 10 i 18 anys? Escull una dona que t’inspiri i que 
sigui la teva ídola. Porta un dibuix, una foto, una poesia o 
un escrit i digues per què vols fer visible aquesta dona. 
Pots portar-ho del 19 de febrer al 6 de març als Espais Joves 
d’Òdena (El Pla i Nucli). El 8 de març es lliuraran els premis i 
s’exposaran els treballs al centre recreatiu i cultural.

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

18è CONCURS DE FOTOGRAFIA: COM ENS 
VEIEM LES DONES? TEMA: “NOSALTRES I EL 
PLANETA” de Dones amb Empenta.
TERMINI. Fins diumenge 22 de març a les 12:00h, inclòs. 
LLIURAMENT PREMIS Dissabte 28 de març, a les 19.30 
h, al centre Mont-Àgora, amb l’exposició de les obres 
participants. 
Consulta’n les bases a: web www.dae.cat / Instagram 
@donesambempenta i Twitter @DonesAmbEmpenta, 
#ConcursDAE2020 / Facebook  www.facebook.com/
donesambempenta
PREMIS: 3 categories: Primer premi: 100 € Segon: 75 € 
Premi del públic: 50 €SIAD MICOD

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena, a través del Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones, ofereix informació, primera 

atenció, acompanyament, a les dones en tots els àmbits relacio-
nats amb la seva vida laboral, social personal i familiar.
 Servei gratuït i confidencial.
 Contacta-hi
 Per telèfon: 636 365 631
 Per correu electrònic: siad@micod.cat

Serveis especialitzats 
d’atenció a les dones

facebook.com/mancomunitatconcaodena   @micod_cat         @mancomunitat_conca_odena

www.micod.cat

SIE. Servei d’Intervenció Especialitzada 
en violència masclista
Telèfon per demanar visita 
i consultes: 93 8048265 
De dilluns a divendres de 9.30 a 19.30 h



Carmel·la Planell
Filòloga, historiadora i fotògrafa
Fotos i text

DIA INTERNACIONAL DE LES DONESDivendres, 6 de març de 2020

Pia Prat Jorba  directora de La Veu de l’Anoia

La perspectiva dels anys i el 
fet de ser dona

Sempre atreta pel món de la 
comunicació, va compaginar Ci-
ències de la Comunicació amb 
Ciències Empresarials. Després 

de treballar en agències de pu-
blicitat i màrqueting de Barcelo-
na i d’Igualada (Vives Vidal), una 
situació conjuntural la va portar 
a la direcció del diari. Amb la 
perspectiva de deu anys, reco-
neix que els inicis van ser durs en 

coincidir amb un moment ardu 
per a l’empresa. Jove i inexper-
ta, però amb voluntat resolutiva, 
va afrontar una reestructuració 
de plantilla, assumint la gestió 
empresarial des d’un àmbit que 
abastava Igualada i comarca, i 

participant de la responsabilitat 
comunicativa amb les instituci-
ons, associacions, entitats, etc.

Si bé no ha estat fàcil portar una 
empresa com a dona, al seu torn 
tampoc ho és conciliar vida fami-
liar i laboral, en la seva condició 
de mare; tot i així, Igualada fa 
còmode el dia a dia. D’altra ban-
da, pel fet ser dona, empresària 
i jove, lamentablement, ha topat 
amb més d’un perfil d’homes 
que li han qüestionat, a més de 
la professionalitat, la seva auto-
ritat. “L’herència de sistema pa-
triarcal ha fet efecte en un estrat 
de senyors grans”, observa.

La direcció de La Veu, una filo-
sofia empresa

Quant al diari, ha creat una filo-
sofia empresa orientada a què 
tot l’equip (quatre dones i tres 
homes) treballi en base a una 
lliure adaptació horària sense 
restar efectivitat a la tasca pro-
fessional de cadascú; un plante-
jament que ha donat pas a un 
equip molt implicat. “El nostre, 
és un gran equip!”, afegeix. En-
demés, trenta-set anys d’un di-
ari, que mai no ha fet vacances, 
i ha esdevingut líder a la comar-
ca, són motiu suficient per sen-
tir-se’n orgullosa tant per la gran 
tasca de l’equip de la Veu com la 
dels col·laboradors.

Premsa de paper versus prem-
sa digital

De les tècniques digitals, el pro-
cés d’adaptació requereix estar a 
el dia i capacitat de resposta en-
vers unes publicacions de rigor 
periodístic. A l’any 2018, precisa-
ment, La Veu digital va rebre el 
reconeixement de l’Associació de 
Premsa Catalana, pel seu disseny 
i continguts; mèrits que possibi-
liten guanyar quota de mercat 
a les visualitzacions. Amb tot, 
puntualitza: “El nostre punt fort 
segueix sent el diari de paper”; 
un rotatiu presentat en diverses 
seccions destinades a ser de l’in-
terès d’un públic molt plural.

La joventut com a receptora 
d’informació

La joventut és molt conscient 
de què passa al món; però és un 
segment de població que no se 
l’ha tingut en prou consideració. 
D’aquí la nova secció: “Els joves 
tenim veu”. 

I, a les joves periodistes, cal ani-
mar-les a què cursin els estudis 
de manera vocacional i que és 
comprometin a parlar de tot 
amb totes les conseqüències.

L’especial “Dones” d’aquest any es 
proposa -a partir d’unes converses 
amb expertes en diferents àmbits de 
la comunicació local- de dur a terme 

un estudi més o menys profund sobre la 
presència i visibilització d’algunes profes-
sionals significades en aquests mitjans, bo 
i deixant obert l’interrogant sobre fins a 
quin punt a les nostres contrades podem 
parlar d’una consolidada igualtat de gène-
re a totes les plataformes -ràdio, televisió, 
premsa escrita i digital- d’aquests sectors 
de la comunicació. Es tracta, doncs, d’un 
retallat estudi que apunta a posar en co-
neixement de la ciutadania l’agenda real 
de dades professionals de les dones que 
participen, a nivell laboral, en algun dels 
àmbits de la comunicació, mostrant al seu 

torn en quina mesura -aquestes- han pogut 
contribuir a trencar el sostre de vidre de 
la llarga i escassa presència femenina amb 
càrrecs significats als mitjans; i, el que és 
més, poder combatre a favor d’uns drets 
igualitaris entre homes i dones  aquells es-
tereotips sexistes secularment imposats.

Tanmateix, i d’un cop d’ull, tot i que resul-
ti excepcional el fet de trobar tres dones 
directores de mitjans locals; és important 
de subratllar que –encara als nostres dies- 
es pugui constatar que a la demarcació de 
la Mancomunitat de la Conca d’Òdena no 
se supera el 25 % de la presència de dones 
en les seccions més valorades del món de 
la comunicació, com és el cas de la difusió 
de les notícies, ja siguin televisades, radi-

ades, de les xarxes digitals o de la premsa 
tradicional, independentment de disposar 
cadascuna del millor dels currículums. Tot 
això succeeix, malgrat haver canviat per 
complet actualment la manera d’entendre 
el periodisme quan, de fet, ha deixat de ser 
tan sols un mitjà més per a convertir-se en 
una eina amb la qual les professionals han 
de poder defensar a tothora i amb autori-
tat femenina la seva feina, un treball perio-
dístic de qualitat.

Al capdavall, a més de posar en valor a 
aquestes grans dones (entrevistades); la 
idea persegueix que algun dia esdevingui 
realitat un únic objectiu: “Les dones me-
reixen una equitativa presència i veu en el 
Món de la Comunicació”.

La visibilització de les dones 
als mitjans de comunicació, 

en l’àmbit de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
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Montse Sanou  directora de Ràdio Igualada 

Venint de persones, de sempre, 
proclius a la comunicació no és 
estrany de trobar la periodista 
Montse Sanou en la direcció de 
Ràdio Igualada.

Com a dona, curiosament, en el 
seu moment va ser objecte d’un 
desencontre a propòsit d’un as-
sumpte de conciliació familiar 
laboral... “Com si només fossin 
les dones les úniques a haver de 
plantejar-se aquest tema!”, diu. 
No obstant això, moltes manio-
bres possibiliten l’organització 
del dia a dia en vies d’una òptima 
realització professional.

El valor periodístic i comuni-
catiu de la Ràdio local, a l’era 
digital

Des de 1998 forma part de 
l’equip professional de Ràdio 
Igualada; moment en què la rà-
dio funcionava amb documents 
en fax, enregistraments en cas-
sette, talls de veu de les notícies 
en Revox i unes emissions que 
s’escoltaven només a través de 
les ones i d’un aparell de ràdio. 
Ara la ràdio disposa de pàgina 
web, twitter i facebook i pots 
escoltar-la amb un simple mòbil, 
a qualsevol lloc del món. Especi-
alment regentar el càrrec de di-
rectora, més enllà de la respon-
sabilitat que suposa -encara que 
no hi hagi jerarquies a l’equip de 

treball- la fa sentir valorada per 
la confiança que se li ha referit, 
a més de ser una recompensa a 
la feina. Des d’una altra perspec-
tiva, el fet que l’emissora hagi 
rebut, aquests últims anys, uns 
importants reconeixements per 
part de Ràdio Associació de Cata-
lunya és motiu d’orgull per a tot 
l’equip; sobretot en evidenciar 
el valor periodístic i comunica-
tiu d’un mitjà local i de proximi-
tat, on tots els professionals són 
molt importants a l’hora d’oferir 
una programació plural i diversa.

La pautada introducció del món 
digital al terreny radiofònic per-
met considerar força positius els 
canvis quan gairebé sense sortir 
de l’emissora es pot editar una 
notícia de la mateixa manera 
que un oient pot descarregar-se 
els podcasts des de qualsevol 
racó de món. Les xarxes socials 
comporten, en contrapartida, 
la dificultat de desconnectar. Al 
seu torn, la sobreinformació i la 
immediatesa fan minvar la cre-
dibilitat de les comunicacions, 
en un temps en què qualsevol 
pot  jugar a periodista. Per des-
comptat, senyala: “Convé trobar 
un equilibri entre la ràdio tradici-
onal i les noves tendències de la 
radiodifusió”.

Qualsevol jove periodista, al 
marge de la formació, ha de 

mostrar un sobrat interès per tot 
el que l’envolta a més de gran 

empatia amb les persones. I, no 
cal dir que ha de saber que ac-

cedeix a un món sense horari ni 
calendari.

Pepita Segura Abad directora de l’Enllaç dels anoiencs

El despertar de la Premsa 
gratuïta a Igualada

Segons Pepita Segura van ser 
unes circumstàncies oportunes 
les que la van portar a la direc-
ció d’un diari. D’un treball per 
a una publicació poc rendible, 
en un moment en què Cata-
lunya despertava a la premsa 
gratuïta -un model de periodis-
me d’èxit a Europa-,no va dub-
tar a plantejar-se el pas d’una 
publicació de pagament a una 
de gratuïta, visibilitzant per en-
davant que el rotatiu aconse-
guiria una major difusió; i, en 
conseqüència, abastaria més 
camps de publicitat. No sense 
algunes objeccions d’entrada, 
aquest va ser el començament 
de l’Enllaç.

La realització professional 
en la direcció d’un diari

Després de tants anys dirigint 
aquest mitjà, avui pot afirmar 
que no ha passat per cap situ-
ació desafortunada ni per ser 
dona ni per problemes de con-
ciliació laboral, agraint sempre 
el suport d’una família també 
defensora del seu projecte. En 
suma, els resultats aconseguits 
per la seva realització profes-
sional i, en relació amb l’en-
torn més proper, la porten a 
la satisfacció de reconèixer-se 

regentant un diari que agrada 
a molta gent i sobretot que és 
molta la gent que se l’ha fet 
seu al llarg dels anys.

La digitalització ha portat 
més lluny a L’Enllaç.

Oberta a les noves tècniques 
digitals ha passat per un còmo-
de procés d’adaptació, i agra-
eix que, amb la digitalització, 

la feina s’ha tornat molt més 
fàcil. De retruc, Internet i les 
xarxes socials, a més de bene-
ficiar el treball d’un equip -en 
què cadascú assumeix la seva 
funció- han propiciat un major 
abast geogràfic de les seves 
publicacions, permetent un fà-
cil accés des de qualsevol dis-
positiu digital. En un diari, on 
no hi ha seccions destacades, 
l’interès de cadascuna resideix 

a presentar la notícia de la for-
ma més objectiva possible. I 
aquesta és l’aportació del seu 
periòdic a la ciutat i comarca, 
des d’una longeva oferta públi-
ca i gratuïta que ha convidat a 
la lectura a milers i milers de 
persones.

La joventut és el futur.

Si bé considera que hi ha una 

joventut plural i diversa amb 
actituds únicament proclius a 
el món d’Internet, convé asse-
gurar fonts d’informació amb 
garanties de professionalitat. 
Qualsevol jove aspirant a pe-
riodista, abans de res, ha d’evi-
tar la primícia i assumir que 
una notícia requereix tota una 
tasca professional.
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Mireia Guilella periodista i fotògrafa, directora del programa “La meva Anoia” 

Mireia Rubio Molín periodista, redactora i cap d’informatius de Ràdio Nova 

L’entrevista és la més pública 
de les converses privades.

Com a periodista i especialment 
en el camp de la televisió, l’acte 
de comunicació que majorment 
l’ha motivat ha estat l’entrevista 
i, sobretot aconseguir entrevis-
tes en profunditat, destinades a 
mostrar l’essència de les perso-

Primers passos al Regió 7

Filla d’Igualada, es va criar al 
barri de Sant Maure, un en-
torn que manté amb igual es-
tima amb Vilanova del Camí. 
Llicenciada en Ciències de la 
Comunicació, exerceix el pe-
riodisme des de 1995, un camp 
compartit amb l’escriptura. Va 
començar a treballar al Regió 
7, a la secció de comarques. Es 
tractava d’un diari dirigit per 
homes i gestionat des de Man-
resa; l’única salvetat  és que va 
poder compartir un treball de 
periodisme digne i de qualitat 
amb una altra dona, i amb igual 
entusiasme. D’aquell període 
sosté que, el fet de ser jove, i 
dona, comportava doble desa-
vantatge no en relació amb els 
companys però si en el tracte 
de les fonts d’informació; quan  
encara no tenia prou conscièn-
cia del que era el masclisme i 
només lluitava per a fer bé la 
feina i demostrar la seva vàlua 
professional.

“La ràdio enganxa”. 17 anys a 
Ràdio Nova

Més endavant es va incorporar 
a Ràdio Nova, i una especial 
passió per la radiodifusió van 
portar-la a considerar que “la 
ràdio enganxa”. Avui, ja porta 
17 anys en el departament de 

nes, com diu ella: “mostrar l’ice-
berg sencer i no només la punta”.

Així, en plena era digital, i quan 
Internet ja era una valuosa font 
d’informació per a qualsevol pro-
grama televisiu, els seus inicis al 
Canal Taronja es corresponen 
amb el moment en què des de la 
direcció i en vies d’una nova pro-

comunicació d’aquesta emis-
sora vilanovina, i subratlla el 
seu tangible creixement i pro-
jecció com canal d’informació 
d’aquest municipi que ha ar-
ribant a crear un vincle d’alt 
valor social entre la ràdio i els 
radiooients; àdhuc estima que 
és tot un tribut haver assolit 
una de les grans missions de la 
ràdio: l’acompanyament afec-
tiu i un saludable entesa amb 
el públic.

Visibilització de la Dona           
a la ràdio 

Si bé no és precisament la pro-
fessió el que determina la re-
alització personal d’un individu 
en qualsevol cas, més enllà de 
manejar-se amb una accepta-
ble conciliació laboral i famili-
ar; subscriu la importància que 
com dona -a Ràdio Nova- hagi 
aconseguit donar més veu i vi-
sibilitat a les dones, tant en la 
redacció de programes com en 
relació amb un equip de tre-
ball, majoritàriament femení.

Abast de la programació

Reconeixent el pes de la digi-
talització radiofònica i l’ampli 
abast actual per a totes les 
emissions, celebra el notable 
seguiment referit a alguns pro-
grames de segell polític i social, 

gramació es va tenir a bé acollir 
la seva proposta d’entrevistes. 
Així va néixer: “La meva Anoia”, 
una realització en què interve-
nien un càmera, un editor de 
programa i ella mateixa, com a 
responsable total de l’entrevista. 
I en la realització d’aquest, el seu 
programa, si alguna cosa la va fer 
sentir plenament satisfeta, més 

a banda d’altres que assumei-
xen el repte de col·laborar amb 
diferents entitats. Finalment, 

enllà de la llibertat d’acció i de 
l’èxit aconseguit, va ser el fet de 
compartir converses amb perso-
nes singulars de l’esfera pública 
i cultural d’Igualada i comarca, i 
poder presentar-les públicament 
d’una manera més intimista i 
més humana, en base a mos-
trar aquell entorn rural o urbà 
que més els identifica, endemés 

partint de la base que queda 
molt per aprendre, posa en 
alerta que el pitjor enemic de 

d’incidir en una vivències que no 
solien ser tractades davant d’una 
càmera, com: el bullying, el lesbi-
anisme, el racisme ...

La importància i l’abast de la 
Televisió local i comarcal

Considera que no és Internet 
l’única i efectiva sortida per a 
un nou món de comunicació te-
levisiva, però serà la base; i ni La 
ràdio ha desaparegut ni ho farà 
televisió: el viu i en directe és 
important. Ara bé, les televisions 
locals o comarcals tristament es 
mantindran en segon pla mentre 
siguin tan escassos els recursos 
econòmics.

En aquest context, observa que el 
pes de la televisió sobre les noves 
generacions és gairebé inexistent; 
el consum de continguts d’aquest 
sector generacional s’orienta cap 
a altres vies ... I si algun d’ells es 
proposa de fer televisió cal que 
l’entrega sigui total i es proposi  
una connexió real amb l’especta-
dor.

A banda de l’exercici del periodis-
me, un treball del qual se’n  sent 
raonablement satisfeta; l’esfera 
professional que més realitzada la 
fa sentir és la fotografia artística 
i el reportatge fotogràfic, àmbits 
en què treballa actualment.

qualsevol mitjà de comunica-
ció és la ignorància de les per-
sones que se’n manifesten com 
adversàries.
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Carlota Martí Niubó periodista i cap de premsa

La salut del periodisme quan 
ella s’estrenava

Des de nena, l’afició per a expli-
car històries van ser uns passos 
per a l’accés al món de la comu-
nicació; un univers que sense ha-
ver-se plantejat ser periodista va 
abocar-la enamorar-se d’aquest 
ofici. La seva primera gran res-
ponsabilitat va ser agafar el timó 
d’Anoiadiari, un mitjà digital amb 

pocs anys de vida però amb mol-
ta ambició, al qual, amb els seus 
coneixements, s’hi va adaptar 
plenament. Llavors, fa ja 10 anys, 
la salut del periodisme de la co-
marca era bona, sobretot per 
l’empenta d’una nova generació 
de periodistes joves i delerosos 
de treballar. Per descomptat, 
també hi havia un sa esperit 
competitiu entre els mitjans: la 
ràdio, la TV, el diaris tradicionals 

(La Veu de l’Anoia, Regió 7 ...) i 
Anoia diari es va consolidar com 
el primer diari digital de la co-
marca.

Cap de redacció a              
Anoia Diari

En tant que dona, i sense passar 
per cap situació desafortunada 
per aquesta condició, agraeix la 
confiança del fundador del diari 

a l’hora de permetre-li liderar 
tan jove un projecte periodístic 
d’envergadura, un treball que 
va compartir amb altres com-
panyes de professió ja que en 
aquella època aquest diari esta-
va fet especialment per dones. I 
així és, el que la fa sentir més sa-
tisfeta d’aquell compromís pe-
riodístic, més enllà de creure en 
haver contribuït al creixement 
del diari, va ser l’èxit d’arribar a 

totes les persones de la comar-
ca i explicar aquesta mateixa 
comarca des del punt de vista 
dels anoiencs ... I el que és més, 
explicar allò esdevingut pel món 
des dels propis ulls d’algun ano-
ienc forà.

Procedència i fiabilitat          
de les notícies

Avui entén que internet més 
que una sortida única per als 
nous horitzons de la comunica-
ció és una realitat que convida 
a altres formes d’accedir a la in-
formació; però cal qüestionar-se 
sempre la procedència de la no-
tícia en qüestió. El periodisme 
de qualitat s’orienta cap a un 
consum de notícies en línia de 
pagament, totalment compati-
ble amb les edicions en paper. 
En aquest sentit, és d’urgent 
necessitat formar la joventut en 
la detecció d’una desinforma-
ció que s’estén de forma vírica i 
amb continguts sense cap mena 
de filtratge. Des de fa un temps, 
ja no exerceix com a periodista. 
Ara està treballant en el que hom 
anomena el “Darkside”, i és cap 
de premsa de la Representació 
de la Comissió Europea a Barce-
lona; explicar el projecte euro-
peu als ciutadans de Catalunya i 
les Illes Balears la fa sentir molt 
realitzada.

Montse Candàliga locutora de Ràdio Igualada 

Primers passos

La seva afició per la ràdio li ve 
de petita i de l’entorn famili-
ar. El 1985 va entrar a formar 
part de la plantilla professio-
nal de Ràdio Manresa Cadena 
SER; i, sentint gran respon-
sabilitat envers el medi, amb 
una formació autodidacta, es 
va consolidar com a locutora. 
Va viure l’època més eferves-
cent de la ràdio, sense passar 
ni per prejudicis de gènere ni 
laborals, en contra va desco-
brir la competitivitat professi-
onal entre companys. Ara bé 
del que se’n sent plenament 
satisfeta és del seu nivell 
d’exigència cap al control de 
tot el que surt per antena.

Ràdio Igualada és la        
seva vida

Per a ella, la ràdio és la seva 
vida; i pel que fa a Ràdio Igua-
lada entén que la seva projec-
ció podia haver estat superior 
si realment s’hagués recone-
gut el treball de les persones 
que la fan. En aquest sentit, 
especialitzada en el terreny 
de la cultura musical i fins i 
tot servint-se dels més avan-
çats recursos digitals, lamen-
ta que aquesta secció de ve-
gades quedi escombrada pel 
redundant pes de certs infor-

matius. Així mateix, si bé les 
noves tecnologies i Internet 
ofereixen grans sortides a la 
comunicació radiofònica (im-
mediatesa i actualitat de la 
notícia) lamenta la tendència 
recent a la filmació dels pro-
grames radiats: “Em sembla 
un trencament de la intimitat 
del locutori, la qual cosa frac-
tura tota la màgia de la ràdio 
“, afegeix. Ràdio Igualada, per 
ser una ràdio municipal, més 
enllà de proposar-se donar 
veu i proximitat als seus ra-
diooients, tracta amb massa 
deteniment les informacions 
des actes realitzats des de i 
pel consistori. Ningú, en anys, 
no ha actuat prou agosarada-
ment per a dur a terme algun 
projecte més ambiciós i reno-
vador ... Ràdio Igualada s’ha 
decantat pel “anar fent”, diu.

L’abast social d’aquest 
mitjà

D’altra banda no es pot obvi-
ar que les xarxes socials han 
transformat substancialment 
el model de la radiodifusió lo-
cals fins restar-li aquell valor 
de la proximitat; però també 
és cert que li han concedit 
el poder d’arribar a tothom i 
ben lluny. No obstant això, el 
seu públic és majoritàriament 
adult; els joves s’han conver-

tit en grans consumidors de 
xarxes socials deixant de ban-
da la ràdio. Però, si entre ells, 

algú sent interès per aquest 
mitjà, un suggeriment: abans 
de decidir-se per un grau d’es-

pecialització cal cedir a tocar 
totes les tecles d’aquest canal 
comunicatiu.
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• Activitat: Taller de prevenció contra la violència de 
gènere a càrrec de Mousiké. Debat reflexiu amb activitats 
teatrals i d’expressió corporal. 
Hora: 18.00h
Lloc: La Kaserna, Igualada
Ho organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament 
d’Igualada

Dimarts 10 de març 
• Activitat: Videofòrum “Mi querida cofradía” que tracta la 

història de Carmen, que porta més de 30 anys vinculada 
amb la confraria del seu poble i el seu somni és convertir-
se en la seva confrare cap. Direcció: Marta Díaz. 
Hora: 16.00 h, durada 84 m
Lloc: Casal de la Gent Gran,  Centre Cívic Pla d’Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena

• Activitat: Taller intergeneracional: “Personalitzem la 
roba” inspirat en la pionera  dissenyadora de moda Coco 
Chanel, que va introduir l’ús de peces de roba masculines 
en les dones.
Hora:  de 17.30h a 19 h
Lloc: Espai Cultural i recreatiu, avinguda Manresa 103, 
Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena

• Activitat: Cine-fòrum: “En la bretxa” La desigualtat 
de gènere en el món laboral, vist des de les diferents 
perspectives que van des de l’absència de referents 
femenins, el sostre de vidre, la maternitat, els 
micromasclismes i com es relacionen aquestes 
desigualtats dins d’un marc educatiu i laboral. Col.loqui a 
càrrec d’Alba Barbé. 
Hora: 19.30 h
Lloc: Cinema Ateneu, Igualada
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada i àrea d’igualtat de 
gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena

Dimecres 11 de març
• Activitat: Contes de color lila, que l’amor s’hi enfila, a 

càrrec de Mònica Torra
Hora: 09.00h
Lloc: Escola Guerau de Jorba
Ho organitza: Àrea d’Igualtat de gènere de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena. 

• Activitat: Teatre “Hi ha res més avorrit que ser una 
princesa rosa?” de l’autora Raquel Díaz Reguera i 
adaptació i direcció de Paco Mir. 
Hora: 11.15h
Lloc:  Sala gran de Mont-Àgora 
Persones destinatàries: Adreçat a alumnes de 3r, 4t i 5è 
de les escoles de primària de Montbui.
Ho organitza: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

• Activitat: Taller teatre social: Coco Chanel, viatge al 
S.XIX. Reflexió dels canvis que s’han viscut al pas de 
les dècades. Com eren les dones en aquella època fins 
l’actualitat, a càrrec de Judit Atienza i Ivan Grados 
Hora: 18.15h
Lloc: sala d’actes, Centre Cívic El Pla d’Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena

• Activitat: Taller “Micrormasclismes quotidians” en toc 
d’ironia a càrrec de Dones amb Empenta.
Hora: 19.00 h
Lloc: sala d’estudi del Mont-àgora
Adreçat a dones adultes. 
Ho organitza: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 
i àrea d’igualtat de gènere de la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena.

• Activitat: Xerrada “Ser dona i ser gran”, fer-se gran, 
sovint no és fàcil, però encara resulta més complicat 
quan qui es fa gran és una dona. A càrrec de Glòria Fité 
Guarro, psicòloga general sanitària. Especialitzada en 
psicogeriatria i psicoteràpia. 
Hora: 19.00 h
Lloc: Casal del Passeig, Igualada
Ho organitza: APPA (Associació de Psicòlegs i Psicòlogues 
de l’Anoia).

Divendres 13 març 
• Activitat: Networking per dones empresàries, directives, 

professionals i emprenedores
Hora:  de 13.00 a 17.00 h
Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia
Cal confirmació d’assistència a: ueainquieta@uea.cat
Ho organitza: UEA Inquieta

• Activitat: Presentació del llibre i recital “Mudando la piel” 
de l’autor Alejandro Penalva
L’autor presenta aquest poemari, un homenatge a les 
dones, amb un recital acompanyat al piano per Marina 
Freixas. Amb la presència de Lourdes Senserrich, 
il.lustradora del llibre.
Hora: 19.00 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada.

• Activitat: “L’essència de la dona”  Taller de ioga, per tal 
de connectar amb la sensibilitat i prendre consciència  de 
la presència i de l’essència de la dona, a càrrec de Maria 
Carreño i Carmen Reguero. 
Hora: de 19.00h a 20.30h
Lloc: teatre Jardí
Persones destinatàries: tota la població
Preu: gratuït 
Inscripcions:  A l’Ateneu Gumersind Bisbal  fins el dijous 
12 de març. Places limitades.
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt. 

Dissabte 14 de març
• Activitat: Contes de color lila, que l’amor s’hi enfila, a 

càrrec de  Mònica Torra.
Hora: 12.00 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Ho organitza: Àrea d’Igualtat de gènere de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena

• Activitat: Taller “Micrormasclismes quotidians” en toc 
d’ironia a càrrec de Dones amb Empenta.
Hora: 12.00 h
Lloc: sala Polivalent, Jorba
Ho organitza: Dones de Jorba i àrea d’igualtat de gènere de 
la Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

Diumenge 15 de març
• Activitat: II Fira de les Dones: Recull de propostes de 

dones en diferents àmbits: salut, esport, creació, etc., 
per mostrar el valor i la pluralitat de visions de les dones 
en els diferents temes tractats. Hi podreu trobar des de 
demostracions a fins a tallers i exposicions
Hora: de 9.00 a 14.00h
Lloc: carrer Lleida, el Pla d’Òdena. 
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena

• Activitat: 2a matinal esportiva d’esport femení
Hora: 9.30 h a 12.30 h Matinal de tennis, dobles femení
Lloc: Pistes de tennis de Can Passanals 
Hora: 10.00h a 12.00h Matinal de Padel Femení

Lloc: Pistes de padel de les Moreres
Hora: 10 a 12 h. Festival de Patinatge Artístic i Exhibició 
de Country
Lloc: Can Passanals
Hora: 10:30 h. Cursa de la dona de 2 km i passejada per 
espais naturals.
Ho organitza: Club de tennis Montbui i Top Tennis, Club les 
Moreres, Secció de Patinatge Artístic del C.H.Montbui i Grup 
de Country de Santa Margarida de Montbui 
Servei d’Esports de l’Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui

• Activitat: Caminada i esmorzar a Collbàs
Hora: 9.00 h
Lloc: Sortida de Can Titó (davant del camp de futbol de 
Vilanova del Camí) i arribada a l’ermita de Collbàs, on 
tindrem preparat l’esmorzar.
Cal inscripció prèvia, telèfon 938050494, correu 
electrònic bllapag@ccoo.cat
Ho organitza: Unió Intercomarcal de CCOO Baix Llobregat 
-Alt Penedès-Anoia-Garraf

Dilluns 16 de març
• Activitat: Taller: “Nous Gèneres”  a càrrec de Filigrana

Hora: 16.30 h
Lloc: Espai Jove Can Muscons, camí del Cementiri, 15 de 
Vilanova del Camí
Ho organitza: Espai Jove Can Muscons i Àrea d’igualtat de 
gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

• Activitat: Contes de color lila, que l’amor s’hi enfila, a 
càrrec de Mònica Torra.
Hora: 17.30h
Lloc: Biblioteca municipal Can Papasseit de Vilanova del 
Camí
Ho organitza: Àrea d’Igualtat de gènere de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena

Dimarts 17 de març
• Activitat: Taller “Sexe segur, sexe protegit”  a càrrec de 

Dones amb Empenta. 
Hora: 18:00 h
Lloc: La Cooperativa, avinguda de la Unió, 27, de Castellolí
Ho organitza : Ajuntament de Castellolí i Àrea d’igualtat de 
gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena

Dimecres 18 de març
• Activitat: Contes de color lila, que l’amor s’hi enfila, a 

càrrec de Mònica Torra. 
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca l’Atzavara, Carrer de la Guixera, 8 d’Òdena
Ho organitza: Àrea d’igualtat de gènere de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena

Divendres 20, dissabte 21 i   
diumenge 22 de març

• Activitat: Teatre “Infanticida” La compositora Clara Peya 
i el dramaturg Marc Rosich signen una brillant adaptació 
musical de l’obra en què Víctor Català va trencar amb un 
mite irreductible fins al moment: l’instint maternal.
Hora: Divendres i dissabte a les 21 h i diumenge a les 19 h
Lloc: Teatre de l’Aurora, Igualada
Ho organitza:
de gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

Dimarts 24 de març
• Activitat: xerrada sobre “Cicle menstrual i feminitat”  a 

càrrec del SIAD MICOD
Hora: 19.00 h
Lloc: aula de formació Espai Civic Centre, Igualada
Ho organitza: Àrea d’igualtat de gènere de la Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena 

• Activitat: Presentació de l’’informe sobre l’acaparament 
de recursos naturals i la vinculació amb les violències 
masclistes que pateixen les dones a comunitats de 
Guatemala i Moçambic, amb testimonis de les comunitats 
que viuen la situació de violència.
Hora: 19.00h
Lloc: Sala de socis, Ateneu Igualadí
Ho organitza: Cooperativa de consum Naturalment, Setem 
i  GRAIM

Dimecres, dijous i divendres 25, 26 i 27 de març
• Activitat: Formació “Gènere i polítiques públiques” per al 

personal tècnic dels ajuntaments de la MICOD. 
Hora: 10.00h
Lloc: sala gran, Biblioteca l’Atzavara, Òdena. (Carrer de 
la Guixera, 8)
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena i Àrea de dones i lgtbi de la Diputació de 
Barcelona

Dissabte 28 de març
• Activitat: Lliurament de premis del Concurs de Fotografia 

“Com ens veiem les dones?” amb el tema “Nosaltres i el 
planeta”.
Hora: 19:30 h
Lloc: Vestíbul de Mont-Àgora
Ho organitza: Dones amb Empenta. Hi col.labora: Ajuntament 
de Santa Margarida de Montbui. 

Divendres 3 d’abril
• Activitat: Marta Knight a Músiques de butxaca; és una de 

  tavitpac ah euq ,yna mitlú’l ed stnegreme snoicalever sel
crítica i públic amb el seu folk de curta distància amb tocs 
indierock cadenciós i esperit britpop,
Hora: 23.00 h
Lloc: Ateneu Igualadí
Preu: 12 € 
Ho organitza: Departament de Cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada

Dimecres 15 d’abril
• Activitat: Taller “Aprèn a posar límits” L’autoestima 

  metisseceN .laicos ivnac nu ref rep esab al sé aninemef
posar límits i conèixer-nos per prendre decisions des de 
la llibertat. 
Dates: 15, 22, 29 d’abril i 6 de maig
Hora: 19.00 h
Lloc: Espai Cívic Centre, Aula 3
Inscripció prèvia: del 9 al 28 de març a rierag@aj-
igualada.net
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada i Àrea d’Igualtat de 
gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

Diumenge 19 d’abril
• Activitat: 1a cursa de la dona: Corre 5 km per a una causa 

solidària amb l’Associació SOM Prematurs. 
Hora: 10.00h
Lloc: Rambla Sant Isidre, Igualada
Inscripció prèvia a www.clubatleticigualada.com i 
físicament a l’establiment Marathon Esports (C/Torre, 9, 
Igualada)
Ho organitza: Club atlètic d’Igualada Hi col.labora: 
Departament d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada

Programa d’actes
De dilluns 2 de març a divendres 6 

• Activitat: Taller de pancartes reivindicatives per a la 
manifestació i elaboració de llaços liles
Hora: de 17.00 a 19.30 h
Lloc: Espai Jove d’Òdena del Nucli i Espai Jove Centre 
Cívic Pla d’Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena.

• Activitat: Taller de manualitats adreçat a  les dones de 
l’Associació de Pensionistes i Jubilats
Hora: Durant tota la setmana 
Lloc: Casal de la Gent Gran de Vilanova del Camí
Ho organitzen: Regidoria de la Gent Gran i Associació de 
Pensionistes i Jubilats de Vilanova del Camí 

Dilluns 2 de març 
• Activitat: Contes de color lila, que l’amor s’hi enfila, amb 

Mònica Torra
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal de la Pobla de Claramunt
Destinataris: infants de  3 a 12 anys
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt i àrea 
d’igualtat de gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

• Activitat: Encesa de llums liles a la façana de l’Ajuntament
Hora: 20.00 h
Lloc:  Ajuntament d’Òdena

Dimarts, dimecres i dijous  3,  4  i 5 de març  
• Activitat: Elaboració de llaços liles  i expressió artística, 

plafons del dia de la Dona i txapes  
Hora: a partir de les 17.00 h 
Lloc: Cau Jove, la Pobla de Claramunt
Destinataris: joves de 11 a 25 anys
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

Dimarts 3 de març
• Activitat: Contes per la Igualtat a càrrec d’Anna Garcia

Hora: 17.45 h
Lloc: Espai de Joc, Centre Cívic Pla d’Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena

• Activitat: Taller “Sexisme a les cançons” a càrrec de 
Dones amb Empenta
Hora: 16:00 h
Lloc: Espai Jove Can Muscons, Camí del Cementiri, 15, de 
Vilanova del Camí
Ho organitza: Espai Jove Can Muscons i Àrea d’igualtat de la 
Mancomunitat de la Conca d’Òdena
De dimecres 4 al 25 de març

• Activitat: Taller “Diem prou a la violència de gènere” 
on buscarem eines individuals i col.lectives per prevenir 
i afrontar la violència masclista. A càrrec de Montserrat 
Fernández. Adreçat a dones a partir de 16 anys, si venen 
soles, a partir de 12 acompanyades d’una familiar adulta.
Hora: De 19.15 a 20.45 h 
Dies: Dimecres
Lloc: Casal Cívic Montserrat, Igualada
Ho organitzen: Dones de les tardes del Dimecres i Casal Cívic 
Montserrat

Dimecres 4 de març
• Activitat: Club del còmic  “Lo que más me gusta son los 

monstruos”, d’Emil Ferris
Modera: Daniel Rio, el club del còmic comenta l’òpera 
prima d’aquesta autora. Tertúlia adreçada a persones 

de continuïtat. Cal inscripció prèvia. Inscripció anual: 6 €
Hora: 19.00 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada.

Dijous 5 de març
• Activitat: Taller “Et controlen a través de les xarxes?” a 

càrrec de Dones amb Empenta
Hora: 16:00 h
Lloc: Espai Jove Can Muscons (Camí del Cementiri, 15 - 
08788 Vilanova del Camí)
Ho organitza: Espai Jove Can Muscons i Àrea d’igualtat de la 
Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

• Activitat: Creació d’un collage popular i berenar de 
germanor
Hora: 17.30 h
Lloc: parc de Sant Galderich, la Pobla de Claramunt
Destinataris: tota la població
Preu: gratuït
Ho organiza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

Divendres 6 de març

ACTE INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ
Parlament de les regidores d’igualtat de la 
Mancomunitat de la Conca d’Òdena, entrega 
del premi del concurs de portades i entrega 
de la primera edició del Premi Natividad Yarza. 
A continuació intervenció de les tres primeres 
classificades. Per tancar l’acte xerrada a càrrec 
de la Marta Vives, de l’Arxiu Comarcal: “Qui va 
ser Natividad Yarza i perquè calia dedicar-li un 
premi”;   
Hora: 12.00 h
Lloc: sala Andrés Calvo de l’INS Pere Vives Vich
Ho organitza: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena.

• Activitat: Monòleg “Visca la vida”, lectura dramatitzada a 
càrrec de Mercè Vaquero
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala gran de la Biblioteca l’Atzavara, Òdena 
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena

• Activitat: Taula de dones de l’àmbit sanitari
Hora: 20.00 h 
I a continuació sopar de la dona
Hora: 21.30 h
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal.
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt

Dissabte 7 de març 
• Activitat: “El treball a la llar, visibilitzar allò invisible”. Marina 

Llansana conversa amb Carmen Juárez, coordinadora de 
l’Associació Mujeres Migrantes Diversas.
Hora: 18.00 h
Lloc: sala de socis de l’Ateneu igualadí, C/Sant Pau, 9, 
Igualada.
Ho organitza: Càritas Anoia. 

• Activitat: Taller: Elaborem les pancartes del 8 de març
Hora: 18:00 h
Lloc: La Cooperativa, avinguda de la Unió, 27 , de Castellolí
Organitza: Ajuntament de Castellolí i Àrea d’igualtat de gènere 
de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena

• Activitat: Xerrada Dia de la Dona Treballadora i degustació 
de productes extremenys
Hora: 18:00 h
Lloc: Unión Cultural Extremeña Anoia,  carrer del Roser, 
26, Vilanova del Camí
Ho organitza: UCE Anoia

• Activitat: Tastet Autodefensa Feminista: L’autodefensa 
existeix perquè existeix l’agressió, té en compte les 
tècniques psicològiques i físiques, inclou la prevenció, 
genera autoestima i sororitat. 
Hora: 18.00h
Lloc: A la Rambla Sant Isidre, davant del Foment, Igualada
Ho organitza: Intersindical-CSC Hi col.labora: El Foment i 
de l’Associació d’arts marcials i salut: Kyoukai Budo (Ateneu 
Igualada).

• Activitat: Preparades, llestes...dones! Taula rodona amb 
Núria Picas esportista, corredora de muntanya i Diputada 
d’ERC al Parlament de Catalunya i Iolanda Gandia 
esportista i Regidora d’ ERC Igualada, i altres dones 
esportistes del nostre  entorn. 
Hora: 18.00 h
Lloc: Sala de les golfes del Teatre de l’Aurora, Igualada
Ho organitza: ERC Anoia, ERC Igualada i Jovent Republicà.

• Activitat:Taula rodona de dones emprenedores, 
protagonistes de les seves vides. D’orígens i perfils 
professionals diversos. Unides, compartiran des de la seva 
experiència i visió personal. Se’ns faran properes i la seva 
veu esdevindrà la veu de totes, en el clam pel dret a la 
igualtat en un món laboral classista, precarizat i dominat 
pel patriarcat.
Hora: 19.30h
Lloc: El Foment, Igualada
Ho organitza: Intersindical-CSC. 

• Activitat: Cinefòrum “Coco: de la rebeldía a la leyenda de 
Chanel”. Pel.lícula que es centra en els anys d’aprenentatge 
de la dissenyadora de moda. Direcció: Anne Fontaine i en 
acabar sopar de germanor. 
Hora: 19:00 h, durada 104 m 
Lloc: Biblioteca l’Atzavara, Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena. 

Diumenge 8 de març
• Activitat: Celebració del Dia Internacional de les Dones

9.00h. Mural de pintura urbana amb Ginagiore
11:00h. Taller de pancartes
12:00h. Lectura del manifest
Lloc: c/ del Pont    (al costat del Frontó)
17:00h. Sortida d’una marxa conjunta fins a Igualada per 
participar en la manifestació del 8M.
Lloc: plaça de l’Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui
Paralel.lament...

• Activitat: 1a Matinal esportiva d’esport femení: 
Demostració de gimnàstica rítmica, handbol, futbol sala, 
bàsquet, zumba, Marxa Nòrdica
Hora: de 9.00h a 13.00 h
Lloc: pavelló de Mont aQua
Ho organitza: C.Esportiu Montbui, F.S Montbui, C.Basquet 
Mares Montbou, Grup  MontAqua, Servei d’Esports de 
l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 

• Activitat: Caminada per les dones i esmorzar
Hora: 9.00 h 
Lloc de sortida:  plaça Major d’Òdena 
Recorregut: Caminada circular pel camí de les vinyes. Pl. 
Major- El Pla d’Òdena – Pl. Mestre Vila Vell  
Persones destinatàries: Tota la població
Posteriorment entrega de premis del concurs “Fem 
visibles les dones”. A continuació   del Dia Internacional de 
les dones i acte seguit: actuació musical i lectura de poesia 
a càrrec de Maria Àngels Oliva. 
Hora: 12:30 h
Lloc: plaça Mestre Vila Vell, davant del Pavelló, Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena

• Activitat: Caminada del Dia de les dones
Hora: 9.30h 
Lloc de sortida: plaça de l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt
Recorregut: plaça Ajuntament, esmorzar als Mesets i 
tornada a la plaça de l’Ajuntament
Persones destinatàries: Tota la població
A totes les persones participants se’ls farà un obsequi del 
Dia de les dones
A continuació lectura del Manifest del Dia de les dones
Hora: 13.00 h
Lloc: plaça de l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt 

• Activitat: Concentració i lectura del Manifest i col.locació 
d’una placa commemorativa del Dia Internacional de la 
Dona
Hora:  11.00 h 
I a continuació

• Activitat: Taller de xapes i taller de manualitats, amb la 
col.laboració del Casal de la Gent Gran i l’Associació de 
Dones Progressistes Socialistes de Catalunya. 

• Activitat: Tallers de dansa i actuació musical amb veus en 
directe a càrrec de l’entitat Artístic. 
Lloc: plaça del Mercat de Vilanova del Camí 
Ho organitza: Ajuntament de Vilanova del Camí

• Activitat: Parades variades organitzades per dones amb 
venda de samarretes, artesania i mostra del comerç local.
Hora: de 9.00 a 14.00 h
A partir de les 13.30h vermut popular i a continuació

• Activitat: Lliurament d’una placa commemorativa a una 
dona treballadora del municipi. 
A partir de les 15.00h Dinar popular al Bar Molina (Preu: 
10€)
Cal inscripció prèvia al telèfon: 606 24 44 00
Lloc: plaça del Mercat de Vilanova del Camí
Ho organitza: Associació de Dones Progressistes Socialistes 
de Catalunya. 

• Activitat: Penjada de davantals als balcons
Hora: Tot el dia
Lloc: carrers diversos de Jorba i Sant Genís. 
Ho organitza: Dones de Jorba

Dilluns 9 de març
• Activitat: Contes de color lila, que l’amor s’hi enfila, amb 

Mònica Torra
Hora: a les 11.00 h
Lloc: Escola les Passeres, Castellolí
Ho organitza: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena

• Activitat: Taller intergeneracional “Personalitzem la roba” 
inspirat en la dissenyadora pionera Coco Chanel, que va 
introduir l’ús de peces de roba masculines en les dones. 
Hora: de 17.30 a 19.00 h
Lloc: Espai Jove, Centre Cívic El Pla, carrer Unió s/n, 
Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena
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ÒDENA / LA VEU 

L’agenda d’actes per ce-
lebrar el 8M a Òdena 
va començar dimarts a 

les 8 del vespre, moment en 
què es va fer l’encesa de llums 
liles a la façana de l’ajunta-
ment després que dilluns 
s’ajornés per la pluja. Dimarts 
a tres quarts de 6 de la tarda a 
l’Espai de Joc, al Centre Cívic 
Pla d’Òdena, l’Anna Garcia 
explicava Contes per la Igual-
tat. Avui  divendres 6 de març 
a dos quarts de 8 del vespre 
a la Sala gran de la Biblioteca 
l’Atzavara, la Mercè Vaquero 
posarà veu a la lectura dra-
matitzada del monòleg Visca 
la vida! Un monòleg fulmi-
nant que tracta els sofriments 
del confinament forçat de Fri-
da Kahlo,  i durant tota la set-
mana, des de les 5 de la tar-
da fins a dos quarts de 8 del 
vespre, a l’Espai Jove d’Òdena 
del Nucli i a l’Espai Jove Cen-
tre Cívic Pla d’Òdena es farà 
cada dia el taller d’elaboració 

de llaços liles i de pancartes 
reivindicatives per a la mani-
festació del 8M. Les activitats 
continuaran durant el dissab-
te 7 de març, amb la projecció 
a les 7 del vespre de la pel·lí-
cula Coco: de la rebeldía a la 
leyenda de Chanel. Després 
de la projecció hi haurà sopar 
de germanor  per compartir

Caminada i manifestació 
a Barcelona durant el diu-
menge 8 de març
Durant la diada del 8M les ac-
tivitats començaran a les 9 del 
matí amb la Caminada per les 
dones, una ruta circular ober-
ta a tothom, en el marc de la 
qual es farà entrega dels pre-
mis del concurs Fem visibles 
les dones, continuarà amb la 
lectura del manifest del Dia 
internacional de les dones i 
a finalment, hi haurà l’actua-
ció musical i recital poètic a 
càrrec de Maria Àngels Oliva, 
a partir de dos quarts d’1 del 
migdia, a la plaça Mestre Vila 
Vell, davant del pavelló. Du-
rant la tarda s’ha organitzat la 
sortida per anar a la Manifes-
tació de Barcelona amb auto-
car, amb diferents sortides 
des de l’Espelt, la plaça Major 
d’Òdena i el Pla d’Òdena, a 
dos quarts de 3 de la tarda, 
tres quarts de 3 i a les 3 en 
punt, respectivament. El preu 
del bitllet serà de 5 euros i les 
persones menors de 18 anys 

Arrenquen dues setmanes d’activitats en el marc 
del 8M a Òdena

hauran d’anar acompanyades 
amb un responsable adult.

Més activitats a partir del 9 de 
març
Durant la setmana següent 
les activitats continuaran 
amb el taller intergeneraci-
onal Personalitzem la roba, 
inspirat en la visió de la 
moda de Coco Chanel. El 
taller es farà el dilluns i di-
marts a partir de dos quarts 
de 6 de la tarda a l’Espai 
Jove, Centre Cívic El Pla. 
Durant el dimarts tindrà lloc 
al Casal de la Gent Gran a 
partir de les 4 de la tarda, la 
sessió de Videofòrum amb la 
projecció de Mi querida co-
fradia. I durant la tarda del 
dimecres, a partir d’un quart 
de 7 es podrà veure l’obra de 
teatre protagonitzada per 
Judit Atienza i Ivan Grados, 
Taller teatre social: Coco 
Chanel, viatge al s. XIX, una 
reflexió dels canvis sociocul-
turals viscuts i protagonit-
zats per les dones a través de 

la figura de la dissenyadora 
de moda francesa. 

II edició de la Fira de les do-
nes al Pla d’Òdena
Durant el diumenge 15 de 
març tindrà lloc al carrer 
Lleida del Pla d’Òdena la se-
gona edició de la Fira de les 
Dones, un recull de propostes 
provinents de tots els àmbits 
i sectors, professionals, do-
cents, artístics, divulgatius i 
de lleure, per mostrar el valor 
i la pluralitat de la visió de les 
dones. La jornada començarà 
a les 10 del matí, s’allargarà 
fins a les 3 de la tarda i s’hi 
podran visitar exposicions, 
participar en tallers, activitats 
esportives, de creació i de sa-
lut.
Finalment, el dimecres 18 de 
març a la biblioteca l’Atzava-
ra, la sessió Contes de color 
lila, que l’amor s’hi enfila a 
càrrec de Mònica Torra tan-
carà dues setmanes d’activi-
tats en el marc del 8M, Dia 
internacional de les dones

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’àrea d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí s’ha 

donat la mà amb diferents 
entitats del municipi per 
dissenyar el programa d’ac-
tivitats del Dia de la Dona. 
Aquest diumenge, 8 de març, 
la plaça del Mercat acollirà 
un programa divers que s’en-
cetarà a les 11.00 h amb la 
lectura d’un Manifest.
Tot seguit es col·locarà una 
placa commemorativa del 8 

de març, Dia Internacional 
de la Dona, que lluirà en una 
de les columnes de la plaça 
porxada la frase: “Dones i 
homes som iguals. Per una 
societat més justa, diversa i 
igualitària”.
Els actes institucionals se-
guiran amb un taller de 
confecció de xapes i altres 
manualitats que comptaran 
amb la col·laboració de la di-
namitzadora del Casal de la 
Gent Gran, Carolina Galdón, 
de les usuàries del Casal i de 
l’Associació de Dones Pro-

gressistes Socialistes de Ca-
talunya, ASOCPROCAT, de 
recent creació al municipi.
A partir de les 11:30 h, co-
mençarà un tallers de Fit 
Gipsy Dance i Zumba a càr-
rec de l’escola Artístic. Du-
rant l’acte es vendran moca-
dors liles per lluir durant el 
taller de Fit Gipsy. El preu 
dels mocadors, que han estat 
elaborats per les usuàries del 
Casal de la Gent Gran, és de 
2 €.
I sense deixar de banda la 
música, a partir de les 12:30 

h, hi haurà una nova col·la-
boració d’Artístic que oferirà 
als assistents un concert amb 
veu de dona.
La regidora d’Igualtat, Laura 
Pavón, ha convidat la ciuta-
dania a participar dels actes 
que s’han programat, “que a 
banda de reivindicar el femi-
nisme en tots els seus sentits 
i un paper més important de 
la dona en tots els sectors, 
vol esdevenir una festa per 
fer partícips actius els ho-
mes”.
La dinamitzadora del Casal, 

Vilanova del Camí celebrarà el Dia de la Dona amb un programa 
de caire commemoratiu i festiu a la plaça del Mercat 

Carolina Galdón, també ha 
aprofitat per convidar les 
dones grans del municipi a 
apropar-se al Casal per gau-
dir de les activitats que s’hi 
programen. Aquesta setma-
na, i aprofitant la celebració 
del 8 de març, estan elabo-
rant mocadors liles i altres 
manualitats que presentaran 
el pròxim diumenge. Les 
persones que estiguin inte-
ressades en fer aquests ta-
llers poden anar al Casal, de 
dilluns a divendres, de 10.00 
a 12:00 h i de 16:00 a 18:00 h.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
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MONTBUI / LA VEU 

Divendres passat va 
tenir lloc la tretzena 
edició de la Marató 

de Donants de Sang de Mont-
bui, acapte extraordinari que 
va omplir de solidaritat el 
Centre Cívic i Cultural La Vi-
nícola. En l’edició d’enguany 
hi van prendre part 215 perso-
nes, de les quals 172 van poder 
fer efectiva la seva donació. 14 
més van donar plasma i tam-
bé hi va haver 29 oferiments 
de persones que no van poder 
sang per motius de salut.
La jornada va suposar un in-
crement d’una trentena de 
donants en relació a les dues 
anteriors edicions. Potser hi 
va influir en positiu el fet de 
tornar a realitzar-se en diven-
dres, enlloc de dijous, i tam-
bé que enguany el punt més 
àlgid de l’epidèmia de grip va 
tenir lloc al mes de gener. Va 
ser especialment remarcable 
l’afluència de donants durant 
la tarda, i també cal valorar les 
persones que van donar sang 
per primer cop.
La Marató de Sang es va de-
senvolupar amb total norma-
litat entre les 10 del matí i les 

9 del vespre. A les 11 del matí 
es va fer la protocolària encesa 
del marcador, amb la presèn-
cia de l’Alcalde Jesús Miguel 
Juárez i la regidora de Cultura 
montbuienca Sara Bergantiño. 
I a les nou de la nit, es va fer 
la simbòlica aturada del mar-
cador amb la presència de la 
regidora de Salut Coral Váz-
quez.
Els donants de sang van poder 
degustar una xocolatada i un 
refrigeri. També hi va haver 
la col·laboració durant tota 
la jornada de l’Associació de 
Donants de Sang de l’Anoia 
(ADSA), així com els comer-
ços del municipi.
Durant tota la jornada hi va 
ser present a la sala de dona-
ció personal del CAP mont-
buienc, que va aprofitar la 
jornada per donar a conèixer 
i difondre entre la població el 
servei “La Meva Salut”.
Des de l’organització de l’ac-
te, el Banc de Sang i Teixits, 
en col·laboració amb l’Ajun-
tament de Montbui i l’ADSA, 
es fa una valoració molt posi-
tiva d’aquesta Marató, que va 
complir amb escreix amb els 
objectius marcats de persones 
que hi van prendre part.    

215 Persones van 
participar a la tretzena 
marató de donants de sang

MONTBUI / LA VEU 

Durant les darreres 
setmanes s’han dut 
a terme els treballs 

de millora de la connexió del 
clavegueram existent entre el 
carrer Parlament i el final del 
Torrent Torres, a través d’un 
projecte que permet millorar 
aquest tram de la xarxa de sa-
nejament. 
S’ha posat al dia la xarxa de 

sanejament de la zona, i a tra-
vés d’un sistema de bombes, 
s’ha aconseguit que totes les 
aigües recollides desguassin 
al pou de trencament, que a 
la seva vegada està plenament 
connectat amb la xarxa de 
clavegueram que discorre pel 
carrer Doctor Fleming. 
L’actuació, que està ja a la seva 
recta final, ha anat a càrrec de 
l’empresa Moix SL, per un im-
port superior als 66.000 euros.

S’ha millorat la connexió del 
clavegueram emtre el carrer parlament i 
el final del torrent torres

MONTBUI / LA VEU 

El dissabte 7 de març a 
partir de les quatre de 
la tarda s’obriran les 

inscripcions pel Carnestoltes 
infantil, activitat que es durà 
a terme enguany a Mont-
mercat. A les 5 de la tarda 
començarà la concentració 
de disfresses individuals i de 
comparses, i també l’actuació 
del grup d’animació Cia La 
Cremallera, amb l’espectacle 
“Explosive”.
A partir de les sis de la tarda 
es durà a terme el lliurament 
de premis individuals i tam-
bé el de la categoria de com-
parses. Hi haurà premis a les 
tres millors disfresses de les 
categories 0-3 anys, 4-6 anys 
i 7-12 anys i també al nen/a 
més petit disfressat. Tamma-
teix es lliuraran premis (vals 
de compra) a la comparsa 
més nombrosa, a la comparsa 
més sostenible, i a la compar-
sa més divertida.
 
Carnaval de grans: Només 
inscripcions presencials 
i anticipades, fins el 5 de 
març, a Mont-Àgora

També el dissabte 7 de març, 
però a partir de les 18.30 ho-
res, començarà al carrer de 
les Arts (zona Mercadona) la 
concentració de comparses 
i carrosses del Carnestoltes 
d’adults. Des d’aquí sortirà la 
rua a partir de les 19.30 ho-
res, que recorrerà bona part 
del Boulevard montbuienc, 
fins arribar a MontMercat, on 
es farà el ball i concentració 
de comparses.
Com a novetat important, cal 
destacar que les inscripcions 
per a aquest Carnestoltes de 

grans únicament es podran 
formalitzar de forma anti-
cipada. Per fer-ho, cal anar 
a Mont-Àgora, de dilluns a 
dijous, en horari d’atenció al 
públic (de 16 a 20 hores). És 
important recordar que en-
guany no s’admetran inscrip-
cions el mateix dia de la rua.
També és novetat que la rua 
de Carnestoltes de Montbui 
comptarà amb un espai sen-
se soroll, des de la sortida 
(Mercadona) i fins la zona del 
Maxi Dia. Aquesta iniciativa 
permetrà als/les menors amb 
Transtorns de l’Espectre Au-
tista (TEA) poder gaudir de 
la rua. 

Una de les novetats, el servei 
de cessió de disfresses
Ahir dimarts a la tarda es va 
habilitar al CCC La Vinícola 
un servei de cessió de disfres-
ses per a aquelles persones 
que no en dispossessin i que 
volguessin participar, dis-
fressades, de la festa. Només 
calia deixar cinc euros com a 
fiança per a cada disfressa (i 
que es retornaran en tornar la 
disfressa en les degudes con-
dicions).

Demà dissabte, Carnestoltes a Montbui

MONTBUI / LA VEU 

A Montbui es duran a 
terme nombroses ac-
tivitats durant els pro-

pers dies, en el marc d’aquesta 
commemoració.
El diumenge 8 de març es fa-
ran diferents activitats reivin-
dicatives. A les 9 del matí, al 
costat del frontó (zona carrer 
Pont-Can Passanals) es farà 
un mural de pintura urbana, a 
càrrec de Ginagiore. A les 11 
del matí continuarà la matinal 
amb un taller de pancartes, i a 
les 12 del migdia es farà la lec-
tura del manifest.
El mateix diumenge 8, però a 
les cinc de la tarda, es farà la 
concentració d’assistents per 
anar fins a Igualada en marxa 
conjunta per prendre part a la 
manifestació del 8 de Març. 
També en l’àmbit d’igual-
tat, el dimecres 11 de març, 
a partir d’un quart de 12 del 
matí tindrà lloc a la Sala Gran 
Mont-Àgora una representa-
ció teatral adreçada als esco-
lars de tercer, quart i cinquè 
curs de les escoles de Mont-

bui, que porta per títol “Hi ha 
res més avorrit que ser una 
princesa rosa” ?. També aquell 
mateix dia, però a partir de 
les set de la tarda, tindrà lloc 
a Mont-Àgora un “Taller de 
micromasclismes quotidians”, 
a càrrec de Dones amb Em-
penta.
El dissabte 28 de març, com 
a acte final de l’agenda d’acti-
vitats sobre el 8M a Montbui 
es durà a terme el Lliurament 
de premis del Concurs de Fo-
tografia “Com ens veiem les 
dones” ? Enguany aquest con-
curs té com a tema de les foto-
grafíes “Nosaltres i el planeta”. 
L’acte començarà a dos quarts 
de vuit del vespre.
Cal remarcar també que du-
rant les properes setmanes es 
podran veure tres exposicions 
relaciones amb el 8 de Març 
a Mont-Àgora. D’una banda, 
del 5 de març al 6 d’abril es 
podrá veure a Mont-Àgora la 
mostra “De l’ombra a la Llum”, 
recull de cinc fotografies de 
cinc dones que van patir vio-
lència masclista i que van for-
mar part del taller “De l’ombra 

a la Llum”. 
Entre els dies 12 i 20 de 
març, també al vestíbul de 
Mont-Àgora, es podrà veure 
una exposició amb els “Car-
tells del concurs de portades 
Agenda 8M 2020”. 
I a partir del 28 de març també 
es podran veure a Mont-Àgo-
ra les fotografies participants 
en el Concurs “Com ens ve-
iem les dones” ? Nosaltres i el 
planeta, organitzat per Dones 
amb Empenta.

Aquest dissabte, a la Biblioteca 
Mont-Àgora, “Hora del Con-
te” amb valors sobre la igualtat 
de gènere
Aquest proper dissabte la Bi-
blioteca Mont-Àgora tindrà 
lloc una sessió de l’”Hora del 
Conte” amb valors sobre la 
igualtat de gènere. Aquesta 
activitat, emmarcada en la 
celebració del 8 de Març, Dia 
Internacional de les Dones, 
anirà a càrrec de Raig de Sol, 
i està especialment adreçada 
per a nens i nenes a partir de 
3 anys. L’activitat començarà a 
les 12 del migdia.

Montbui commemorarà el 8 de març, 
el Dia internacional de les dones
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Fins a 24 comparses van 
concórrer finalment a 
la Rua de Carnaval de 

Vilanova del Camí que va su-
perar les expectatives de l’or-
ganització i de la regidoria de 
Cultura. Disfresses diverses, 
creativitat, molta animació i 
un públic que omplia de punta 
a punta el carrer Santa Llúcia 
van posar els millors ingredi-
ents a la nit de disbauxa car-
navalera.
La veterania del Camp del 
Rei amb la comparsa titulada 
“L’endemà” van aconseguir el 
primer premi de la nit, seguida 
per la família del CF Vilano-
va i tot un món de disfresses, 
“VilaDisney” que van atraure 
les mirades dels més petits, so-
bretot per l’alfombra voladora 
i per la disfressa de Gepetto i 
la titella de pinotxo. També els 
magnífics “Dracs de Sakura” 
van merèixer un segon premi.
Els tres tercers premis van ser 
per a “Esquadró Cabrera”, per 
a “Steamart”, de l’Esbart Dan-
saire de Vilanova del Camí i 
per a “Fly Free”, aquestes dues 
últimes molt ben valorades 
per les seves coreografies.
Pel que fa a la resta de premis 
cal assenyalar que el Premi In-
finity per a la comparsa peti-
ta va ser per a “Les guerreres 
del Sweet”, de Sweet India. El 
Premi Acústic Anoia per a 
disfressa individual va ser per 
a “Fantasia Oriental”; el Premi 
Especial Cultura va ser per a 
“Yip Yips de l’Escola Pompeu 
Fabra”, i el Premi Especial La 
Xispa per a “La vida es un ju-
ego, juega”. 

El Jurat estava integrat per 
diferents membres de la Co-
missió de Festes: Enriqueta 
Borrega, Marta Trucharte i 
Cecilia Holgado; Laura Pavón, 
com a representant del govern 
i Leonor García, de Vilanova 
Comerç.
El bon ambient no només es va 
viure durant la rua, sinó tam-
bé a l’arribada a Can Papasseit. 
El pregó va a anar a càrrec de 

El Carnaval 2020 de Vilanova del 
Camí aplega 24 carrosses superant 
totes les expectatives de l’organització

PRATS DE REI / LA VEU 

L’empresa anoienca Jip Moda 
tancarà portes a l’estiu després 
de gairebé mig segle d’histò-
ria. El motiu, segons va avan-
çar el Regió 7 i ha confirmat 
l’ACN, és la jubilació del seu 
fundador, Josep Guitart. El 
tancament de l’empresa su-
posarà l’acomiadament d’una 
cinquantena de treballadors 

dels cinc establiments que la 
marca té a Catalunya. Con-
cretament, a Els Prats de Rei, 
Sant Fruitós de Bages, Vic, 
l’Ametlla del Vallès i Alcarràs. 
L’empresa va néixer als Prats 
de Rei l’any 1974 i, des de lla-
vors, s’ha anat estenent a di-
versos municipis. Entre tots 
els centres, la marca suma 
7.000 metres quadrats dedi-
cats al tèxtil i la confecció.

L’empresa anoienca Jip 
Moda tancarà portes

CABRERA / LA VEU 

El passat dilluns es va 
celebrar un ple ex-
traordinari a Cabrera 

d’Anoia amb un únic punt del 
dia, una moció de reprovació 
a l’anterior govern del muni-
cipi format pel PSC i Veïns 
per Cabrera.
La moció detallava les ges-
tions i accions preses per 
l’anterior govern, encapça-
lat per l’exalcalde, Salustiano 
Monteagudo Hidalgo, i que 
segons l’equip de govern ac-
tual, d’Esquerra Republica-
na,  han portat a l’ajuntament 
a una situació de precarietat 
econòmica. Just a l’inici del 
Ple extraordinari, sense a ver 
llegit ni tal sols la moció, el 
PSC, actualment a l’oposició, 
va abandonar el Ple.
Aquesta moció constava de 7 
punts, de les diverses irregu-
laritats que el govern actual 
considera que es van produir 
en el mandat anterior. En pri-
mer lloc, la cancel·lació del 
contracte ESE de Fulton, que 
comporta una indemnització 
a l’empresa de 270.222,22€ a 
pagar durant 5 anys i amb un 
6% d’interès.
En segon lloc també es par-
lava de 279.293,36 euros cor-
responents a pagaments de 
factures efectuats sense parti-
da pressupostaria i pendents 
d’aplicació a l’acabar l’any 
2018.
També es menciona una sub-
venció directa de 128.582,39 
€ per la “Reparació de la car-
retera i construcció d’un mur 
d’escullera al seu pas per Can 
Gallego”, cobrada al gener del 

2019 què es va fer servir per 
pagar part de l’excés de factu-
res sense partida pressupos-
taria del 2018.
En el quart punt es parla d’una 
nova subvenció, en aquest cas 
de 50.000 € atorgada per la 
Diputació de Barcelona per 
inversions en instal·lacions 
esportives, que no es pot fer 
efectiva perquè el projecte 
presentat pel govern anterior 
és inassolible per la capacitat 
econòmica de l’Ajuntament.
Els punts cinc i sis fan re-
ferència a l’impagament de 
14.858 i 10.722 euros a l’Es-
cola Bressol i al Foment de 
l’Ocupació del Consell Co-
marcal, respectivament
Des del grup municipal d’Es-
querra a Cabrera d’Anoia de-
nuncien que “de totes aquestes 
males pràctiques, ens n’hem 
assabentat de manera extra-
oficial, ja que no hi havia in-
formes ni a favor ni en contra 
de la Secretaria – Intervenció, 
a excepció de FULTON”. El 
grup municipal també recla-
ma que “ens haguessin pogut 
avisar d’aquestes nefastes ac-
tuacions que han deixat l’eco-
nomia del nostre municipi 
en una situació molt precària 
que afecta directament a fu-
tures inversions i millores de 
serveis pels ciutadans i ciuta-
danes, restant qualitat de vida 
i benestar al municipi”.

El ple de Cabrera d’Anoia 
reprova la gestió de 
l’anterior equip de govern

“De totes aquestes ma-
les pràctiques ens n’hem 

assabentat de manera 
extraoficial” diuen des 

d’ERC

Cristian Rubio, representant 
de la comparsa guanyadora de 
l’any passat, “El reino de los si-
ete mares”. 
Centenars de persones van 
omplir la sala durant l’actua-
ció del grup de versions Eko, 
que va fer ballar de valent el 
públic assistent. Després del 
lliurament dels premis, la festa 
carnavalera va continuar amb 
Dj Machaca.
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ÒDENA / LA VEU 

El Carnestoltes d’Òdena 
va començar dissab-
te 29 a la tarda, amb 

la rua del nucli d’Òdena. La 
Comissió de Joves, organit-
zadors i encarregats d’ame-
nitzar la festa, van recrear la 
presència de l’artista interna-
cional catalana Rosalía, que 
va llegir el pregó del Carnes-
toltes abans que arrenqués la 
rua, a les 17.45 h al Parc de 
la Font.
Des d’allà, els 168 participants 
disfressats, d’edats d’entre els 
11 mesos i els 62 anys d’edat, 
van desfilar pel carrer Hortes, 
el Passeig Sant Miquel, el car-
rer Sant Pere Màrtir, la Plaça 
Major i el carrer Mossèn Bor-
ràs, fins a arribar a la plaça 
Mestre Vila Vell. Un cop al 
pavelló l’Ajuntament d’Òdena 
va oferir una xocolatada als 
participants mentre el jurat 
deliberava. Aquest any l’han 
format membres del Club de 

Petanca, l’Associació de Veïns 
del Barri de la Font, els Cara-
mellaires, la Colla sardanista, 
el Fòrum de dones, l’Associa-
ció de Veïns de la Guixera, i 
una veïna del Pla d’Òdena.
Pel que fa als premis indivi-
duals, els guanyadors de la 
categoria de 0 a 6 anys van 

La Comissió de Joves recrea la visita de Rosalía al nucli d’Òdena 
per amenitzar el Carnestoltes

ser primer Genís Gea amb 
la disfressa de Tauró i sego-
na Valentina Cabello, amb 
la disfressa de Bruixa; a la 
categoria dels 7 als 12 anys 
el primer premi va ser per 
Guim Regordosa, disfressat 
d’R2D2, seguit de Kimberly, 
disfressada de Malèfica; i a la 

JORBA / LA VEU 

L’Ajuntament de Jorba i 
el Consorci Sociosanita-
ri d’Igualada (CSSI) han 

arribat un acord a través del 
qual des d’aquest mes de gener 
els jorbencs que ho requereixin 
disposen de transport des del 
domicili fins als centres assis-
tencials de la capital de la co-
marca.
Aquest servei arriba després que 
l’Ajuntament de Jorba sol·licités 

categoria de 13 o més anys, la 
guanyadora va ser Carolina 
García, amb la disfressa La 
cassette i la segona, Núria Tí-
rvio, disfressada d’He perdut 
el cap. Les quatre comparses 
participants, La llegenda de 
Sant Jordi, Dónde está Wally?, 
Yabadabadú i La peña que ríe, 
es van endur premis.
El consistori considera que el 
del nucli d’Òdena ha estat un 
carnestoltes amb força partici-
pació ciutadana i valora molt 
positivament tant la participa-
ció com l’organització a càrrec 
de la Comissió Jove, que ha 
comptat amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Òdena.
 
Diumenge de Carnestoltes al 
Pla d’Òdena
L’endemà, diumenge 1 de 
març, a la tarda es va celebrar 
el Carnestoltes al nucli del Pla 
d’Òdena, amb la corresponent 
rua i concurs, organitzats per 
l’Associació de Veïns La Cora-
za, amb el suport de l’Ajunta-

ment d’Òdena i la col·labora-
ció de la Comissió Jove.
Després de les inscripcions, 
la rua va arrencar a les 17 h 
a la pista de la petanca, i va 
passar pel carrer Unió, Cal 
Riba, el carrer La Línia, el 
carrer Oxígen, el carrer de 
la Unió, Carretera, plaça de 
Sant Pere, Sant Bartomeu, el 
carrer del Calç, el carrer de 
Sant Miquel, per acabar de 
nou al carrer de la Unió.
A l’arribada al centre cívic 
del Pla es va oferir un bere-
nar a tots els participants, 10 
d’entre 0 i 14 anys, 4 d’adults 
i 9 comparses. El jurat, for-
mat per membres de di-
ferents entitats i veïns del 
municipi, van decidir que el 
premi infantil fos per Iker 
Oliva amb Lego prisionero; 
el premi per a l’adult, per Jor-
di Caldito amb Goku; i el de 
millor comparsa per Dónde 
está Wally? Rah-Mon Roma 
es va encarregar d’amenitzar 
la festa amb caire infantil.

que el CSSI ofereixi als usuaris 
del municipi el mateix servei 
de transport des del domicili 
fins als centres assistencials, i 
viceversa, de què gaudeixen els 
usuaris d’altres municipis de la 
Conca d’Òdena.
La regidora de benestar social 
de Jorba Carme Marcé mostra 
la seva satisfacció per aquest 
acord que “incrementa i millo-
ra els serveis que s’ofereixen a 
la gent gran i les persones amb 
dependència” del municipi.

El Consorci Sociosanitari 
d’Igualada és un organisme 
constituït per l’Ajuntament 
d’Igualada i el Consorci de 
Salut i Social de Catalunya. 
Ofereix una atenció integral, 
social i sanitària, a la gent 
gran i a persones amb depen-
dència per millorar la seva 
qualitat de vida i potenciar la 
seva autonomia. Ofereix ser-
veis a les persones d’Igualada, 
la comarca de l’Anoia i la seva 
àrea d’influència.

Jorba aconsegueix transport per als usuaris del Consorci 
Sociosanitari d’Igualada
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PIERA / LA VEU 

El passat diumenge, dia 
1 de març, el municipi 
de Piera va ser apadri-

nat per la població de l’Escala 
com a propera Vila del Llibre. 
La regidora de Cultura, Anna 
Pallerols, acompanyada del 
regidor de Fires, Josep Maria 
Rosell, va recollir el testimo-
ni per formar part d’aquesta 
xarxa de municipis que treba-
lla amb l’objectiu de difondre 
la cultura a través de la lite-
ratura.
Com a Vila del Llibre, Piera 
dedicarà una part de la Fira 
del Sant Crist a aquesta inicia-
tiva amb la voluntat de poten-
ciar la cultura. Els dies 25 i 26 
d’abril s’oferirà a les persones 
visitants un programa d’acti-
vitats amb espectacles, tallers, 

conferències, concerts i taules 
rodones, entre d’altres, amb 
un element comú:  els llibres 
i tot el que els envolta.
Una visita per la Vila del Lli-
bre de l’Escala aquest diu-
menge els va permetre gaudir 
de les parades d’editors al cos-

Piera es convertirà en la propera Vila 
del Llibre

tat del mar, escoltar la confe-
rència de la  Mediterrània -a 
càrrec de l’eminent gastròfag 
Jaume Fàbrega- i ser presents 
en l’acte de cloenda amenitzat 
pel cantautor Josep Tero, que 
va musicar versos de dotze 
poetesses catalanes.

PIERA / LA VEU 

El projecte Tocatta va 
néixer el curs 2009-
2010 arran del fet d’en-

tendre la música com a eina 
de cohesió social. L’Aula Mu-
nicipal de Música de Piera tre-
balla des de fa anys en la idea 
d’establir xarxa entre diferents 
entitats del municipi, així com 
també amb els centres educa-
tius.  El projecte Tocatta n’és 
una mostra i està destinat a 
tots els alumnes de 5è de pri-
mària de Piera, amb l’objectiu 
que el nen aprengui a fer sonar 
l’instrument.
Per al desenvolupament 
d’aquest projecte, se segueixen 
diferents passos: en un primer 
moment, l’escola de primària 
demana als alumnes que por-
tin algun instrument del seu 
entorn; a continuació l’escola 
i l’Aula Municipal de Músi-
ca posen els seus respectius 
bancs d’instruments a disposi-
ció del projecte i d’aquí en surt 

una llista definitiva amb l’ad-
judicació d’un instrument per 
a cada alumne. Seguidament, 
s’elaboren uns patrons rítmics 
i melòdics molt senzills que 
es treballaran en tres sessions 
d’una hora, de les quals una 
és una sessió inicial d’assaig 
parcial (corda, vent, percus-
sió i instruments electrònics) 
i les altres dues són sessions 
conjuntes amb concert final 
amb format orquestra per a la 
resta de l’alumnat de l’escola i 
les famílies.El contacte direc-
te amb instruments obre un 
món completament nou per 
a ells. El fet d’oferir el concert 
a companys i familiars els su-
posa un plus de concentració i 
motivació.
Enguany, el projecte ja s’ha 
dut a terme a les escoles   les 
Flandes, Creixà i Apiària. El 
proper dia 9 de març finalit-
za a l’escola Herois del Bruc. 
Aquest any, els alumnes de 5è 
han treballat el tema Highway 
to Hell, del grup AC/DC.

10è aniversari del 
projecte Tocatta

PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament, amb el 
suport de l’Agrupació 
de Defensa Forestal 

de Piera, ha portat a terme la 
construcció d’un pas de for-
migó i, tot seguit, l’eliminació 
d’un estretament mitjançant 
un desmunt reforçat amb una 
escullera per a facilitar l’ac-
cés al camí de la riera de Ca 
n’Aguilera. L’actuació ha estat 
considerada d’urgència, ja que 
l’espai és un punt estratègic 
que dona accés a gran part de 
la zona forestal del municipi 
i cada cop que es produïa un 
episodi de pluges torrenci-
als quedava intransitable. En 
aquest sentit, els mitjans d’ex-
tinció d’incendis podran acce-
dir-hi de manera més ràpida 

i segura i, alhora, garantir el 
subministrament d’aigua ne-
cessari per a desenvolupar la 
seva tasca.
L’actuació s’inclou dins del Pla 
Municipal de Prevenció d’In-
cendis Forestals de Piera, en 
el qual es determinen les in-
tervencions i mesures que cal 
prendre per a reduir les causes 
dels incendis, limitar-ne els 
efectes i facilitar-ne l’extinció.

Es millora l’accés al camí 
de la riera de Ca n’Aguilera

PIERA / LA VEU 

E ls Diables de Piera 
van organitzar, un any 
més, el tradicional en-

terrament de la sardina amb 
el qual es dóna per tancada 
la celebració del Carnaval. 
Coincidint amb el dimecres 
de cendra, la comitiva fú-
nebre va sortir a les vuit del 
vespre de la plaça Jove i va 
recórrer els carrers del cen-
tre de la vila fins arribar a 
la plaça del Peix on es van 
llegir els tradicionals versots 
dels Diables de Piera davant 
l’atenta mirada del públic 
assistent. Posteriorment, es 
va organitzar una sardinada 
popular.
L’enterrament de la sardina 
tanca uns dies de celebració 
durant els quals molts pie-
rencs i pierenques han sor-
tit al carrer disfressats i han 
participat en els diferents 
actes del Carnaval. Amb 
aquesta cloenda es dóna la 
benvinguda a la Quaresma.

L’enterrament de la 
sardina posa punt 
final al Carnaval

Vols treballar als Jutjats i ser funcionari
de l’Administració de Justícia?

IMMINENT CONVOCATÒRIA
T’ajudem a la preparació. Llarga experiència.

Classes a Igualada

Informa’t als tels. 938034882 i 627474065

ANUNCI
Aprovació inicial de la Modi�cació puntual del PAU-8 del Text 
refós del POUM de Jorba.

Per acord de l’ajuntament ple de data 22 de gener de 2020, ha 
estat aprovada inicialment la Modi�cació puntual del PAU-8 del 
Text refós del POUM de Jorba.

De conformitat amb els articles 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
i 23.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, es sotmet l’esmentada modi�-
cació puntual, a informació pública per un període d’un mes, a 
comptar des de la darrera de les publicacions al Butlletí O�cial de 
la Província, al periòdic La Veu de l’Anoia i als taulers d’anuncis 
físic i electrònic de l’ajuntament.

Durant l’esmentat termini la Modi�cació puntual podrà ésser 
examinada per les persones interessades, les quals hi podran 
presentar les al·legacions que estimin pertinents.

Els drets d’informació es podran exercitar a l’Ajuntament de Jorba 
(carrer Major, núm. 2) en horari de dilluns a divendres, de 9 a 15 
hores, i els dimarts i dimecres, de 16 a 18 hores.

També es podran exercitar els drets d’informació a través de la 
següent adreça web:
http://www.jorba.cat/ajuntament/anuncis-edictes/

Contra aquest acte administratiu de tràmit, no de�nitiu en via 
administrativa, no hi cap recurs.

Jorba, 25 de febrer de 2020.
Signat digitalment per l’alcalde, David Sànchez Garcia.

Ajuntament
de Jorba
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PIERA / LA VEU 

No sap què fer! Com 
podem ajudar als 
nostres fills i filles?

Aquest és el títol de la xerrada 
adreçada a famílies amb joves 
en el tram final de l’ESO i el 
batxillerat. De manera viven-
cial i dinàmica parlarem so-
bre el moment vital que viuen 
els joves a l’hora d’escollir el 
seu itinerari educatiu per ar-
ribar a un futur professional. 
Treballarem les emocions que 
estan presents (neguits, dub-
tes, pors, il·lusions, incertesa) 
i compartirem eines i recur-
sos que podem utilitzar per 
acompanyar-los en aquest 
procés.
Entre d’altres es tractaran 
continguts com l’elecció de la 
professió, mites i creences, la 
coherència personal del jove 
a l’hora d’escollir, la rellevàn-
cia del sentit, la motivació i la 
il·lusió en la nova aventura a 
emprendre i s’oferiran eines i 
recursos personals per acom-
panyar els joves a escollir el 
seu itinerari. 
L’acte serà el dilluns 9 de març 
a les 19.30h a la Biblioteca de 
Piera. 

L’escriptora i especialista en 
estudis de gènere Montse 
Barderi a Piera
La cinquena experiència a 
la Biblioteca de Piera convi-

da l’escriptora i especialista 
en estudis de gènere Montse 
Barderi a parlar de la seva 
novel·la La memòria de l’ai-
gua, premi Prudenci Bertra-
na 2019.
La memòria de l’aigua és la 
història de tres generacions 
de dones: la Clemència, ros-
sa com un fil d’or, nascuda a 
Bellparatge a finals del segle 
XIX; la seva filla Rosalia, que 
viurà tot el procés d’indus-
trialització, i la Núria, neta 
de la Clemència, que lluitarà 
per tenir la formació, la lli-
bertat sexual i l’amor que no 
van tenir mai la seva mare 
ni la seva àvia. La misèria, 
el maltractament, la inco-
municació i la discriminació 
marquen les vides d’aquestes 
dones a la Catalunya més 
pobra, però també el poder 
de la reconciliació i de la su-
peració determinen el destí 
final de les protagonistes. És 
una novel·la èpica i colpidora 
i alhora el relat ocult de mol-
tes dones. 
La Montse Barderi és també 
autora de nou llibres tant de 
literatura com de filosofia 
pràctica i ha estat traduïda a 
l’italià, al romanès i al portu-
guès. 
El 7 d’experiències serà di-
jous 12 de març a les 19h i 
serà presentat per la Sònia 
Magallón, directora de la Bi-
blioteca de Piera. 

Properes activitats a la 
Biblioteca

PIERA / LA VEU 

Amb motiu de la com-
memoració del Dia 
de la Dona, s’han 

programat diferents activi-
tats amb l’objectiu de reivin-
dicar els drets de les dones 
i denunciar les desigualtats 
encara existents en la nostra 
societat. El proper dijous, 
dia 5 de març, s’iniciaran els 
actes amb la projecció del 
documental  Venus: confesi-
ones desnudas V.O.S.E. i una 
posterior taula rodona orga-
nitzada per l’Eixam de Piera, 
a les 18 hores, al Casal per a 
Joves i Grans.
El divendres dia 6 de març, 
l’entitat La Llavor de Piera 
oferirà una xerrada sobre 
educació menstrual amb la 
col·laboració de Naturea-
qua23 i la Biblioteca de Pie-
ra. Aquesta se celebrarà a les 
18.30 h a la sala d’exposicions 
de la biblioteca municipal i 
anirà a càrrec d’Agnès Font 
i Chaïmae Mokhtari Khaled. 
Les activitats continuaran el 
dissabte dia 7 de març a par-
tir de les 18.30 h a la plaça 
del Peix amb una taula rodo-
na sobre feminisme, un ta-
ller de pancartes de l’Eixam, 
una performance a càrrec del 
grup Actriüs, una fideuà po-
pular i discomòbil. Una gran 
part d’aquestes propostes es-
taran organitzades pel grup 

feminista les Barjaules.  
El dia 8 de març se celebra-
ran els actes més institucio-
nals. A les 12 hores, s’oferirà 
un concert-vermut a la plaça 
del Peix que anirà a càrrec de 
dos músics locals, que amb 
el piano i la veu presentaran 
un repertori basat, principal-
ment, en estàndards de jazz.
A la tarda, el grup feminista 
les Barjaules obrirà una mar-
xa feminista pels carrers de 
la vila, que sortirà del Gall 
Mullat a les 17 hores i fina-
litzarà a la plaça del Peix, i 
comptarà amb la col·labora-
ció del grup de tambors i de 
la colla infantil dels Diables 
de Piera. 
Un cop finalitzada la marxa, 
l’Escola de Teatre de Piera 

A Piera, una setmana dedicada a la 
dona

farà una  performance  i es 
llegirà el manifest del Dia de 
la Dona.
Els actes de commemoració 
del Dia de la Dona continu-
aran el dissabte 14 de març, 
a les 18 hores, al Teatre Fo-
ment de Piera amb un fòrum 
de debat sobre la dona i la 
gestió del seu temps, a través 
de la projecció de l’obra tea-
tral Miedo y soledad.
Finalment, del 10 al 31 de 
març, els pierencs i les pie-
renques podran visitar l’ex-
posició «Pioneres, dones 
científiques» al Bar Foment, 
que mostra l’obra de Neus 
Benavent Valles i està orga-
nitzada per l’Associació de 
Dones de Vilanova i la Gel-
trú. L’entrada serà lliure.

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

Temporada 
2020 - 2021Anem al teatre!

        

 
 
 

 
 
 

EVA CONTRA EVA TEATRE ROMEA
 Dissabte, dia 25 d’abril de 2020   Hora de sortida:  15.45  hrs.
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Romea. Entrades garantides a la platea
És una comèdia inspirada en el clàssic “All about Eve” de Joseph L. Mankiewicz. Dues actrius, dues generacions ben diferenciades han d’interpretar un 
mateix personatge. En aquesta coincidència topen dues maneres d’entendre la vida i la professió.
L’actriu jove lluita per aconseguir l’oportunitat de donar-se a conèixer. L’actriu més gran s’esforça per no permetre que el pas dels anys la facin desaparèixer 
dels escenaris. Però això no les converteix necessàriament en enemigues, són més aviat mirades complementàries que poden aprendre l’una de l’altra, 
sense cap necessitat de destruir-se. 
Autor: Pau Miró
Direcció: Sílvia Munt
Amb: Emma Vilarasau, Andreu Benito, Eduard Farelo i Nausicaa Bonnín.
Producció executiva: Macarena Garcia
Cap tècnic del teatre: Sergi Lobaco i Raúl Martínez
Producció: Bitò i Teatre Romea  
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

Dissabte, dia 9 de maig de 2020 Hora de sortida:  15.15 hrs.
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli. Entrades garantides a la platea
El Teatre Tívoli segueix apostant pels grans musicals i porta a Barcelona El Medico, el Musical Basat en el Bestseller de Noah Gordon, guanyador del Premio 
Millor Musical 2019. El musical El Médico ès un viatge emocionant, ple d’aventures , de l’enigmàtica Londres a la luxosa Persia del S XI i on el protagonista 
Rob J Cole  descobrirà el valor de l’amor, l’amistat, i la superaciò.
El pùblic del teatre Tívoli de Barcelona podrà gaudir d’ una superproducciò de gran qualitat, amb 20 mùsics en directe i 40 actors, que aconsegueix sorpren-
dre i emocionar per igual amb una adaptaciò �del de la Novel·la de Noah Gordon, convertint  l’espectacular Musical El Médico de Noah Gordon en una peça 
ineludible de la temporada.  El Médico El Musical ès el musical que mès premis ha obtingut, del que destaca el Premi Millor Musical 2019 de Broadway World, 
i ès el musical nùmero 1 de la crítica, del que ha dit: “Un musical èpic”, El Periódico; “Impecable”, ABC; “Excel·lents veus, “Metròpoli“ i “Un musical que posa 
en peus a tot el públic, “El País..
Pagament al fer l’inscripció -  Places limitades

EL MÉDICO TEATRE TÍVOLI
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CAPELLADES / LA VEU 

Aquest dimecres es va 
celebrar la sessió ordi-
nària del mes de febrer 

del Ple de l’Ajuntament de Ca-
pellades.
Hi van assistir els regidors de la 
corporació municipal, que van 
començar aprovant l’acte de la 
sessió ordinària i els decrets 
d’alcaldia darrers. 
Seguidament es va nomenar la 
regidora Adela Morera com a 
presidenta del Consell Munici-
pal de Dones i Persones LGT-
BI. Tal com va explicar l’alcal-
de, Salvador Vives, “aquesta 
presidència és potestat de l’al-
calde però es delega amb la re-
gidora perquè és qui porta els 
temes de gènere a l’Ajuntament 
de Capellades”.
Seguidament es va aprovar la 
proposta de conveni de col·la-
boració amb la Comissió de 
Festes del Carrer, per un va-
lor de 3.000 euros, però que 

tal com va detallar el regidor 
de Cultura, Àngel Soteras, 
“la col·laboració no és només 
econòmica, ja que la voluntat 
de l’Ajuntament va més enllà i 
donarà suport en tot allò que 
calgui”.
Els regidors de totes les forma-
cions van agrair la tasca de la 
Comissió de Festes del Carrer 
i després van votar per unani-

El ple capelladí aprova el conveni de col.laboració 
amb l’Associació de Festes de Carrer

mitat aquesta proposta i la de 
tràmit legal d’aprovar l’incre-
ment de sou que marca el Reial 
Decret de 20 de gener.
Encara es va mantenir la una-
nimitat en l’aprovació del Con-
veni amb Càritas, que és de 
6.200 euros, i en l’aprovació 
de les Bases reguladores de 
la subvenció que es dóna per 
organitzar activitats juvenils. 

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta setmana Ca-
pellades està acollint 
els professors i alum-

nes que estan participant en 
un projecte Erasmus +, jun-
tament amb l’institut Molí de 
la Vila de Capellades. Els sis 
països participants estan tre-
ballant en un projecte de medi 
ambient, centrat en el reciclat-
ge. A la trobada a Capellades 
hi estaven convidats represen-
tants dels 6 països –Polònia, 
Eslovàquia, Grècia, Romania, 
Turquia  i Catalunya- però 
finalment els polonesos i els 

grecs no hi han pogut assis-
tir per les mesures decretades 
pels seus governs arran del co-
ronavirus.
Aquesta setmana els estudi-
ants estaran allotjats a les ca-
ses dels alumnes capelladins i 
combinaran les estones de tre-
ball en el projecte amb les d’oci 
i coneixença del país.
Aquest dilluns al matí s’ha fet 
la recepció oficial per part de 
l’Ajuntament. L’Alcalde de Ca-
pellades, Salvador Vives, els 
ha fet la rebuda a la sala d’ac-
tes del Museu Molí Paperer de 
Capellades, i els ha explicat la 
vila i les seves característiques.

Tal com va detallar el regidor 
de Joventut, Miquel Sabaté, 
“aquesta subvenció és una eina 
que ens serveix per acompa-
nyar i promocionar el jovent 
capelladí que vol fer coses pel 
poble”.
Junts per Capellades es va 
abstenir en l’aprovació de la 
modificació del reglament del 
Consell Municipal de Dones i 
Persones LGTBI.
Per la seva banda, Vila de Ca-
pellades, va votar en contra de 
la moció presentada per Junts 
per Capellades demanant un 
baixador d’alta velocitat al Pe-
nedès. Abans dels habituals 
precs i preguntes de les sessi-
ons ordinàries, la regidora Est-
her Ramos va presentar la seva 
dimissió. Els regidors de totes 
les formacions van coincidir 
en agrair-li la tasca executada i 
desitjar-li sort en la nova etapa.
La sessió es pot descarregar a la 
pàgina web de l’Ajuntament i al 
canal de YouTube.

Erasmus + a Capellades aquesta setmana

CAPELLADES / LA VEU 

Iguana visitarà aquest proper 
divendres dia 6 de març el mu-
nicipi de Copons i diumenge 
dia 8 s’instal·larà a Capellades. 
Així doncs aquest divendres, 
a partir de les 19.30 hores a la 
Sala Polivalent de Copons, els 
tècnics de l’operador de tele-
comunicacions anoienc oferi-
ran una xerrada als habitants 
de Copons per explicar el des-
plegament de la fibra òptica 
al municipi que començarà 
en breu. Iguana farà arribar 
la seva pròpia xarxa de fibra 
òptica a Copons resolent una 
de les mancances històriques 
del municipi que no disposa 
de telecomunicacions de gran 
ample de banda.
Aquesta inversió es farà amb 
fons propis d’Iguana que 
l’operador inverteix al territori 
i també amb finançament de 
fons FEDER de la Unió Euro-
pea destinats a fer arribar con-
nexió d’alta qualitat a zones 
blanques, és a dir a indrets on 
hi ha greus dèficits de connec-
tivitat a Internet.

Mercat Figueter de Capella-
des
D’altra banda, aquest proper 
diumenge dia 8 de març Igua-
na s’instal·larà de 10 a 20 ho-
res al Mercat Figueter de Ca-
pellades en un estand ubicat 
a la plaça de Catalunya de la 
localitat. Des d’allí mateix, els 
capelladins i capelladines que 
ho desitgin o qualsevol per-
sona de la comarca que visiti 
el Mercat Figueter, podrà tra-
mitar l’alta dels serveis d’In-
ternet, telefonia fixa i mòbil, 
i televisió que ofereix Iguana. 

L’equip d’Iguana 
serà aquesta set-
mana a Copons i a 
Capellades

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

PROMOCIÓ TORPADO E-BIKE
Rígida 

a partir de 80€

Doble suspensió
 a partir de  100€

Bateria de 500wh 
Motor 80nw.

Autonomia de 100 km.

en 24 quotes 
sense interessos

PROMOCIO TORPADO E-BIKE capsele-
ra,

sota  a partir de 80€ rígida
        a partir de 100€ doble suspensio

bateria de 500wh motor 80nw.
autonomia de 100 km.
merci Enric.
en 24 quotas sense interesos
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LA LLACUNA / LA VEU 

La Llacuna ha organitzat 
per dissabte 7 de març  a 
les 8 del vespre una festa 

per a tothom per a commemo-
rar el Dia Internacional de les 
Dones amb l’obra musical ‘Qui 
els va parir’ del Grup de Teatre 
Montbui. L’entrada tindrà un 
cost de 5 euros inclou coca i 
cava i serà a la piscina.
‘Qui els va parir’ és una adap-
tació lliure de ‘Criatures’ de T 
de teatre, a càrrec del Grup de 
Teatre Montbui, que es dedica 
especialment als muntatges 
musicals i que ja l’ha presentat 

en d’altres poblacions catala-
nes. És, segons la companyia, 
“una mirada còmica de la dis-
tància que separa els grans dels 
petits”, amb “textos curts amb 
to burleta però implacables, 
acompanyats per cançons de 
musicals adaptades expressa-
ment per l’ocasió”, sempre amb 
un estil divertit i fresc.
Els actors són Carles Borrega, 
Joan Gabarró, Mosa Garcia, 
Anna Just, Sílvia Mula i Jor-
di Tudela i Francina Canta-
rell, que també s’ha ocupat 
de l’adaptació de les cançons, 
mentre que Mosa Garcia és la 
responsable de les coreografies.

La Llacuna celebra el Dia 
Internacional de les Dones

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El Servei Local d’Ocupa-
ció dels Hostalets de Pi-
erola organitza, gràcies 

a la col·laboració de l’Àmbit 
d’Estratègies per l’Ocupa-
ció del Consell Comarcal de 
l’Anoia, un taller informatiu 
i pràctic sobre el mercat de 
treball a l’Anoia i el Baix Llo-
bregat Nord. A través d’aquest 
taller, les persones partici-
pants podran conèixer amb 
més profunditat quins són els 
principals sectors econòmics 

de la zona, quins perfils pro-
fessionals són els més deman-
dats i quina és la tendència 
en els propers anys. L’objectiu 
principal és conèixer el mer-
cat de treball i aquells sectors 
que generen més ocupació 
per tal de fer una recerca de 
feina més acurada. El taller es 
durà a terme el proper diven-
dres, 13 de març, a la biblio-
teca municipal en horari de 
10 a 11:30h. Per a més infor-
mació i inscripcions, es pot 
contactar amb el Servei Local 
d’Ocupació trucant al 93 771 

21 12 o bé presencialment els 
dilluns, dimecres i divendres, 
en horari de 9 a 14h. Amb la 
introducció de les píndoles in-
formatives APP, Activa’t, Par-
ticipa i Prepara’t, del Consell 
Comarcal de l’Anoia, actua-
ció realitzada amb el suport 
de Diputació de Barcelona, es 
complementa l’acompanya-
ment individual i grupal que 
es porta a terme fins ara des 
del SLO i s’incorpora la possi-
bilitat de rebre formació sobre 
temes concrets de la mà d’una 
persona experta en la matèria.

Taller informatiu i pràctic sobre el 
mercat de treball

VALLBONA D’A / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha signat un 
conveni de col·labora-

ció amb l’Associació de Defen-
sa Forestal (ADF) de Vallbona 
d’Anoia segons el qual l’entitat 
s’encarregarà del servei mu-
nicipal de vigilància forestal, 
prevenció i extinció d’incen-
dis als boscos i zones forestals 
del terme de Vallbona d’Anoia.
El consistori atorgarà a l’ADF 
de Vallbona d’Anoia una sub-
venció econòmica de 1.500 
euros per sufragar les despeses 
pròpies del funcionament de 
l’Agrupació durant l’any 2020. 
També es compromet a pro-
porcionar una ubicació per 
als vehicles, materials i equi-
paments de l’ADF de Vallbo-
na d’Anoia. Cedeix a l’entitat 
l’ús d’una part aproximada de 
100 m2 de l’espai del que era 
el garatge de Cal Pitxeró per 

guardar vehicles, materials i 
equipaments.
L’ADF de Vallbona d’Anoia és 
una entitat independent i sen-
se ànim de lucre, amb perso-
nalitat jurídica pròpia que té 
com a principal finalitat soci-
al la col·laboració voluntària i 
desinteressada en tasques de 
protecció dels boscos i pre-

Vallbona signa un nou conveni amb 
l’ADF

venció i extinció dels incendis 
forestals de Vallbona d’Anoia.
Així, l’ADF i l’Ajuntament vet-
llen per la prestació de serveis 
i recursos que garanteixin la 
seguretat de les persones i les 
coses en  situacions d’emer-
gència (com nevades, inunda-
cions o ventades) i de segure-
tat en actes.

MIRALLES / LA VEU 

L’AECC-Catalunya con-
tra el Càncer, seu pro-
vincial de Barcelona. 

En  agraïment  a la Junta Lo-
cal de Sta. Maria de Miralles 
formada per Emília Solé, Ce-
lerina Ferrer, Jacinta Micheli, 
Concepció Ferrer, Pepita Ar-
gelich  i Maria Teresa Soler i 

en reconeixement per la seva 
destacada participació com 
a voluntàries, demostrant 
compromís i responsabilitat 
en la lluita contra el càn-
cer durant aquests  10  anys, 
se’ls va fer l’entrega, a la seu 
d’Igualada, per part de la 
presidenta i coordinadora 
Èlia  Gabarró d’un un diplo-
ma i un pin.

Reconeixement a la Junta 
local de Miralles contra 
el càncer

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings, 
o�cies, locals comercials, empreses, escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56

08700 Igualada
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CALAF / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha lliurat a l’Ajun-
tament de Calaf l’estudi 

de millora de l’accessibilitat al 
cementiri i l’inventari i pla de 
manteniment dels ponts  mu-
nicipals. Es tracta de dos do-
cuments de suport a l’equip 
municipal a l’hora de decidir 
les actuacions a realitzar en 
aquest equipament i en les in-
fraestructures de la seva com-
petència. Els dos treballs han 
estat lliurats per la vicepresi-
denta segona de la Diputació, 
Carmela Fortuny, a la tinenta 
d’alcalde Montserrat Mases i 
el regidor d’Urbanisme, Jordi 
Biosca.
L’estudi de millora de l’accessi-
bilitat del cementiri té com a 
objectiu plantejar diverses op-
cions per oferir un millor ser-
vei a la ciutadania en un equi-
pament format per dues zones 

d’èpoques constructives dife-
rents que presenta problemes 
d’accessibilitat, especialment al 
cementiri vell  que està catalo-
gat com a Bé Cultural d’Interès 
Local.
L’estudi proposa tres opcions 
per tal que l’entrada sigui acces-
sible, dues opcions per resoldre 
els punts inaccessibles del ce-
mentiri nou i planteja tres ni-
vells d’intervenció al cementiri 
vell. Totes aquestes actuacions 
s’han valorat funcionalment i 
econòmicament i permeten la 
seva execució en fases succes-
sives. Així, el cost de les actu-
acions a realitzar oscil·la entre 
els 25.000 i els 97.500 euros en 
funció de l’opció que s’esculli.
D’altra banda, l’inventari i pla 
inicial de manteniment dels 
ponts municipals és un docu-
ment en el qual s’indiquen les 
característiques principals dels 
tres ponts de titularitat muni-
cipal  amb una diagnosi del seu 

estat de conservació i la seva 
capacitat estructural. En base 
a totes aquestes dades, es dis-
senya un pla inicial de mante-
niment en el qual es prioritzen 
les actuacions en funció de la 
necessitat i urgència d’inter-
venció en cadascun dels ponts.
Amb aquestes dades i en base 

Estudi de millora de l’accessibilitat al cementiri i pla de 
manteniment dels ponts municipals de Calaf

als càlculs realitzats posterior-
ment, es conclou que tots tres 
ponts són de tipologia i capa-
citat estructural adequades al 
trànsit que suporten. Pel que 
fa al pla de manteniment s’ha 
centrat en aquells aspectes que 
cal tenir en compte per dotar 
els ponts d’elements de segu-

retat i d’una bona conserva-
ció, com són la col·locació de 
baranes adequades, neteja de 
la vegetació que apareix a les 
juntes dels paviments, repa-
ració puntual de paviments, 
i neteja i tractament de para-
ments amb morter de repara-
ció.
En aquest pla s’han establert 
unes prioritats d’actuació que 
permetran escometre aquestes 
actuacions de manteniment 
de forma esglaonada, d’acord 
amb els criteris tècnics, per tal 
de garantir que tots els ponts 
es troben en bones condici-
ons, en tot moment. El cost to-
tal de les actuacions previstes 
en aquest treball és de 23.433 
euros. Amb aquests dos tre-
balls l’Ajuntament disposa 
d’unes eines per decidir com 
anar millorant l’accessibilitat del 
cementiri i també el manteni-
ment dels tres ponts municipals 
en funció dels seus recursos.

CALAF / LA VEU 

El dissabte 29 de febrer, 
Calaf va celebrar la Festa 
del Pellofa, el seu car-

nestoltes.
Tot i que durant la festa no es 
van haver de lamentar inci-
dents, durant la matinada sí 
que es van realitzar diferents 
actes vandàlics a l’espai públic 
del municipi que van malmetre 
mobiliari urbà. 
Al carrer Castellfollit es va 
trencar un fanal, segurament 
d’un cop de cotxe. A l’àrea ver-

da de descans de la carretera 
de Manresa es van partir per 
la meitat els dos arbres que s’hi 
havien plantat recentment per 
generar-hi un espai d’ombra en 
un futur. A més, també es van 
realitzar diferents destrosses en 
cons i elements de les obres a 
diversos emplaçaments. 
Segons s’ha calculat des dels 
serveis municipals, el cost de 
les destrosses suposa un im-
port de 1.300 euros, comptant 
el desmuntatge dels materials 
vells, la compra dels nous i el 
seu muntatge. 

CALAF / LA VEU 

Aquest dissabte el Ca-
sino rebrà per segon 
any consecutiu a Sal-

va Racero i el seu maridatge 
més immortal. Presentant el 
seu nou disc ‘Immortals’, Ra-
cero trepitjarà l’escenari cala-
fí amb el seu so més acústic 
i la degustació de quatre vins 
de qualitat. El concert serà el 
segon espectacle del Festival 
MEB del Casino i tindrà lloc 
el 7 de març a les 20.45 hores. 
Amb la primera peça musical 
‘Vaig’, Racero emprenia un 
viatge solitari i ens convida-
va a acompanyar-lo en el seu 
“anar” musicat i musical, a la 
segona peça ens parla d’on 
volem arribar. 
El Festival MEB seguirà el 21 
de març amb Marc Parrot, 
conegut pel seu personatge El 
Chaval de la Peca, presentant 
‘Refugi’ en un format únic, a 
una iurta a la plaça dels Ar-
bres. El 4 d’abril serà el torn 
del teatre musical ‘Una altra 
estrena’, una producció de la 
Xarxa de Teatres d’Ateneus de 
Catalunya. El 25 d’abril torna-
rem a comptar amb els autors 
de ‘Maleïdes les guerres’, però 
amb el seu nou projecte ‘Vo-
lem (si volem)’, de la mà de 

Carles Beltran, Lali Barenys 
i Namina. El grup Bemba 
Saoco serà l’últim artista del 
festival amb un concert ben 
especial, el públic estarà situ-
at entre els músics i tothom 
portarà auriculars! El concert 
tindrà lloc el 30 d’abril. 
Les entrades pel Concert – 
Maridatge es poden adquirir 
trucant al 93 689 83 77 i in-
clouen la presentació del disc 
Immortals en format acústic, 
4 vins de qualitat i un sopar 

Calaf acull un maridatge immortal 
amb Salva Racero

menú degustació de la mà del 
restaurant Ke Diví. Els tiquets 
tenen un cost de 45€ (Gene-
ral) i 42€ (Socis), en cas que 
algú vulgui assistir al concert 
sense optar al menú degus-
tació ho podrà fer trucant al 
telèfon anterior o adquirint 
l’entrada a taquilla del Casino 
des d’una hora abans de l’es-
pectacle. Aquestes entrades 
tenen un cost general de 15€ 
(13€ anticipada) i pels socis 
de 12€ (10€anticipada).

La nit de carnestoltes 
deixa diverses destrosses

FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

c/Córdoba, 14 - T. 93 805 27 94 Sta. Mgda. de Montbui
info@fernandezsanglas.com www.fernandesanglas.com

Finestres d’alumini i PVC
Especialistes en
-FINESTRES -PORTES
-BALCONERES- CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
-RECOBRIMENT DE PARETS
-SOSTRES

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!
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CALAF / LA VEU 

Un any mes, Calaf s’ha 
bolcat aquest cap de 
setmana del 28 i 29 de 

febrer en la celebració del car-
nestoltes, la Festa del Pellofa, 
organitzada per l’associació La 
Polseguera amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament. 
El tret de sortida del carnaval 
el va donar la cercavila escolar 
que va tenir lloc el divendres 
28 de febrer al matí on hi van 
participar els dos centres edu-
catius infantils - llar i escola - i 
que, com a novetat d’enguany, 
va acabar amb l’espectacle 
“Que comenci la festa” pro-
tagonitzat per Jaume Ibars al 
pati de l’Escola Alta Segarra.
La nit de divendres, també 
va estar carregada d’activitats 
dins l’envelat ubicat al pàr-
quing de l’antiga serradora 
amb un torneig de beer pong 
i la festa dels Súpers, on es 
proposava als assistents que 
vinguessin disfressats d’algun 
dels mítics personatges dels 
dibuixos animats d’aquest 
programa de televisió. Tres 
disc joqueis: dj Desviades, dj 
Stop the Drama i Virgi Energy 
van amenitzar la festa fins ben 
entrada la matinada. 
Com es tradició a Calaf, el 
matí del dissabte, la comissió 
de carnestoltes de La Polse-
guera va recórrer les botigues 
de la vila per fer la valoració 
del concurs de botiguers on 
van participar una trentena de 
comerços i on tots ells van re-
bre un premi.
La rua va ser la gran protago-
nista de la Festa del Pellofa, 
amb una gran participació 
gràcies a les 16 carrosses i 4 
comparses inscrites que van 
aplegar fins a un miler de per-
sones. Les tres reines Pellofa 

van donar el tret de sortida a 
la rua i la van seguir durant 
tot el trajecte des del Casal de 
Calaf fins a l’envelat. La cerca-
vila que va recórrer els carrers 

més cèntrics del municipi va 
estar marcada per un ambi-
ent alegre i festiu carregat de 
música i balls, a partir de les 
cançons que sonaven des de 

CALAF / LA VEU 

L’Ajuntament de Calaf 
ha convocat la cinque-
na edició dels Jocs Flo-

rals, els premis literaris que el 
consistori entrega en el marc 
de la diada de Sant Jordi. En 
aquesta edició, les categories, 
disciplines i premis a què es 
pot optar són:

FLOR NATURAL
- Subcategoria Cicle Inicial
- Subcategoria Cicle Mitjà
- Subcategoria Cicle Superior
Disciplina: lliure
Premi: 50 euros en llibres 
i/o material escolar per cada 
subcategoria
FLOR NATURAL
- Subcategoria 1r., 2n., 3r. i 4t. 
ESO
- Subcategoria Batxillerat
Disciplina: lliure
Premi: 50 euros en llibres 
i/o material escolar per cada 
subcategoria
VIOLA D’OR (A partir de 18 
anys)
Disciplina: poesia
Premi: 150 euros
ENGLANTINA D’OR (A 
partir dels 18 anys)
Disciplina: prosa
Premi: 150 euros
Les obres es poden presentar 
en format imprès fins al 26 de 
març de 2020 a la recepció de 
l’Ajuntament de Calaf o bé a 
través del correu electrònic 
jocsfloralscalaf@gmail.com 
fins al 27 de març a les 14h.
El lliurament de premis es re-
alitzarà en un acte organitzat 
per l’Ajuntament durant la ce-
lebració de la Diada de Sant 
Jordi 2020 el dia 23 d’abril a 
la tarda a la plaça dels Arbres. 

Obert el termini de 
presentació d’obres 
als Jocs Florals de 
Calaf de 2020

Gran participació a la Festa del Pellofa de Calaf

les carrosses o les batucades 
acompanyants i on destacaven 
les coreografies perfectament 
assajades per molts dels parti-
cipants en relació amb els seus 
personatges. 
D’altra banda, molts altres 
calafins i calafines també van 
omplir els carrers de la vila 
amb les seves disfresses par-
ticulars o simplement, per 
gaudir com a espectadors de 
la rua i l’ambient carnavalesc. 
En arribar a l’envelat, les Pe-
llofes van tornar a agafar el 
protagonisme de la festa fent 
un repàs irònic i pujat de to 
de l’actualitat municipal i la 
política general. Tot seguit, 
van realitzar l’entrega de pre-
mis del concurs de carrosses i 
comparses.

Premis rua de Carnaval
- Primer premi: La família Ad-
dams
- Segon premi: En Grease Ca’t 
- Tercer premi: Veggi Team 

Premis millor comparsa 
- Calaf Punk 

La festa va continuar amb la 
XIV Mamada, el corre-bars de 
carnaval, amb l’assistència de 
més 200 persones. Va comptar 
amb la participació de 6 bars 
del poble que van oferir un 
gran assortit de menjar i beu-
re als participants que després 
van anar a l’envelat per acabar 
la festa.
Finalment, el multitudinari 
ball de disfresses de la nit va 
comptar amb els concerts de 
l’Orquestra Mitjanit, Sixtus 
i Dj Markus Wolf. Entremig 
dels concerts, també es va rea-
litzar un concurs de disfresses. 
Els premis van ser per: Genis 
de la llàntia i Apolo 69. 

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com
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CAPELLADES / LA VEU 

El Mercat Figueter de 
Capellades és una fi-
ra-mercat que es ce-

lebra el segon diumenge de 
Quaresma.
La festa ve de lluny, quan la 
gent de comarca venia a com-
prar les “figues”. Amb els anys 
va evolucionar primer cap a 
un mercat de temporada i més 
endavant com a fira. 
Aquest any el Mercat Figueter 
de Capellades farà coincidir el 
segon diumenge de Quaresma 
amb el Dia Internacional de 
la Dona Treballadora. Amb 
aquesta escaiença, els actes del 
Mercat s’han preparat en clau 
de gènere i s’han allargat al 
dissabte durant tot el dia.
El Mercat Figueter és la suma 
de molts factors. D’una banda 
és una mostra de comerç i de 
serveis dels molts productes 
que s’ofereixen a Capellades. 
D’altra banda, també es un 
aparador de l’àmplia activi-
tat cultural que hi ha la vila. 
Per això s’anirà combinant les 
actuacions locals amb altres 

propostes de molts tipus dife-
rents.
Així enguany al Mercat Figue-
ter de Capellades hi haurà al 
Passeig una exposició d’auto-
caravanes i una de motos clàs-
siques; a la plaça Verdaguer, 
Mostra de vins i caves de Pro-
ximitat, Tastet de ‘migas an-

daluses’ i Vermut del Mercat 
Figueter; a la plaça Catalunya, 
al vespre, Tastet de Gintònics.
Les parades veuran canviat el 
seu lloc habitual, ja que es ta-
llarà el carrer Abat Muntadas 
i es canviarà pel carrer Garbí. 
El carrer Pilar, Major i Passeig, 
les parades seran com sempre.
Una altra novetat destacada 
és que a l’esplanada del Ca-
pelló no hi haurà atraccions i 

El Mercat Figueter torna a Capellades, un any més

que aquest espai es destinarà a 
aparcament.
Però segurament el que més 
cridarà l’atenció serà la Bassa 
on per un dia es podrà tornar a 
gaudir de les antigues barques.
A nivell d’espectacles, cal des-
tacar el concert de presentació 
de “Rise” amb The Sey Sisters, 
el dissabte a les 9 de la nit al 
Teatre La Lliga. També dissab-
te al matí hi haurà dos passis 

de “Memòries líquides” amb 
Rosa Vendrell i per la tarda 
Bubble Football i Archery Tag 
al Camp de Futbol per als jo-
ves a partir de 12 anys.
Diumenge, ambientació floral 
per diversos carrers; segona 
edició del Concurs Fotogrà-
fic; inauguració del Mercat 
Figueter a les 11 a la plaça Ca-
talunya amb diverses actuaci-
ons després dels parlaments 
oficials: ball de les gegantes, 
actuacions de les falconeres, 
Esbart Dansot amb el Ball de 
Gitanes i la performance “Nu-
sos”. Aquests actes són en clau 
de gènere per commemorar el 
Dia Internacional de la Dona 
Treballadora.
En aquesta línia, al llarg del 
matí hi haurà l’espectacle de 
carrer “A la fresca”, de la Com-
panyia Anna Confetti; l’espec-
tacle de circ i malabars “The 
Flamingo’s” de la Cia.Los Her-
rerita i l’espectacle de clown 
femení “Wet floor” de la Cia. 
Cris-is.
Els més petits tindran espais 
de joc a la plaça Sant miquel 
amb un gran inflable gratuït i 
amb noria, barqueta i carrusel 
ecològics, de pagament.

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

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



Salvador Vivés és alcalde de Capellades des de l’any passat.

“L’equip de govern ens comprometem a obrir la passarel·la i 
l’edifici de restauració de la Cinglera del Capelló”
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

S alvador Vives i Alari 
és alcalde de Capella-
des des de les darreres 

eleccions municipals. En re-
presentació d’ERC, ja havia 
ocupat càrrecs de govern a 
l’anterior mandat, quan l’al-
caldia era en mans de Vila de 
Capellades-CUP. Ara les dues 
formacions continuen com-
partint les tasques de govern, 
però en aquesta ocasió els re-
publicans ostenten l’alcaldia. 
Amb Salvador Vives hem par-
lat dels projectes que l’Ajunta-
ment té preparats per als pro-
pers mesos. 

Com porta això de ser alcal-
de, després d’haver estat ja 
quatre anys en el govern com 
a regidor?
Una cosa és ser regidor de go-
vern i l’altre alcalde, que acu-
mules tota la responsabilitat 
de tots els àmbits. En un poble 
petit com Capellades ets l’al-

Salvador Vives, alcalde de Capellades

calde 365 dies a l’any, 24 hores. 
Realment ja estava una mica 
preparat pel fet de la respon-
sabilitat i el compromís i la de-
dicació, però quan t’hi trobes 
de veritat realment veus que sí 
que és així. Jo estic molt con-
tent. En mantenir la coalició 

ja hi havia una estabilitat. El 
programa que vam presentar 
el podrem anar realitzant. Tot 
i així no portem encara un 
any... Tenim una planificació 
per als quatre anys de man-
dat, i a poc a poc s’aniran fent 
les coses. 

De moment sí que heu pogut 
solucionar coses urgents?
Una de les més importants era 
la manca de maniobra d’inver-
sió a nivell anual. Teníem un 
pressupost que depenia amb 
ingressos i despeses fixes, i la 
capacitat de maniobra que te-

níem era molt mínima. Hem 
liquidat el deute perquè la si-
tuació financera ho permetia, 
i per tant hem pogut incorpo-
rar una quantitat important 
de calés que es destinava a de 
capital i interessos. Això ens 
permetrà realment un 2020 
per poder fer més inversions 
de necessitats vitals que crec 
que tenim a Capellades. 

L’Ajuntament venia arrosse-
gant, ja de molts anys enrere, 
un deute imponent.
Hi havia un deute important, 
sí. Els últims quatre anys del 
2015 al 2019 estant ja al go-
vern hem reduït aquest deute, 
passant d’un 70% a un 40%, i 

“Hem liquidat el deute 
i això ens permetrà un 
2020 per poder fer més 
inversions de necessi-

tats vitals que crec que 
tenim a Capellades”
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a finals del 2019 estàvem so-
bre un 30%, més o menys. Des 
de l’1 de gener estem a deute 
zero. Per tant podem encarar 
tres anys llargs amb una certa 
tranquil·litat i amb capacitat 
d’inversió. Estem pendents 
també, és clar, de tota la pre-
visió de subvencions, a través 
del PUOSC i la Diputació.

Entre ERC i la CUP sumeu 
quasi el 60% dels vots dels 
capelladins. Hi ha una bona 
entesa entre les dues forma-
cions?
Hi ha una molt bona entesa. 
Tant en el passat mandat com 
en aquest hem pactat progra-
mes de govern, i hem posat 
prioritats. Tenim clar el que 
ens hem compromès com a 
coalició. Això és en benefici 
dels capelladins, perquè una 
estabilitat de 8 anys permetrà 
fer moltes coses que les tens 
previstes... Penseu que a Ca-
pellades durant molts anys no 
hi ha hagut en gaire ocasions 
repetició d’alcaldes i governs. 
En un poble com el nostre, on 
l’alcalde és un element central 
del dia a dia, això és fonamen-
tal. Ara hi ha hagut un canvi 
d’alcalde però hi ha unes bases 

principals amb les millores 
que hem pogut preparar. 

Com tenim el tema de l’Abric 
Romaní? Tot el que s’ha de 
fer sembla l’obra de la Seu. 
Com és que tarda tant en ser 
una realitat?
És una pregunta que també 
m’he fet moltes vegades. Crec 
que hem de posar els peus al 
terra. Com et deia, Capellades 
té els ingressos que té, estem 
limitats, perquè ni a nivell de 
superfície podem tenir po-
lígons ni tenim creixement.  
Per  tant necessitem suports. 
En el cas de la cinglera i l’edi-
fici, tenim un projecte a dos o 
tres anys vista. Tot el projecte 
global l’hem presentat al PU-
OSC. La quantitat que se’ns 
atorga es decidirà al maig. Tot 
i així, amb recursos propis i 
una subvenció que tenim de 
la Diputació,  estem treballant 
en la passarel·la, i la intenció 
és obrir-la aquest any. Ens 
agradaria que fos així, tant de 
bo. El que sí que us puc dir és 
que, aquesta vegada sí, l’objec-
tiu final és obrir passarel·la i 
l’edifici de restauració. Ens hi 
comprometem. Més endavant 
treballarem en el projecte del 

museu.
Aquest compromís d’obrir 
passarel·la i l’edifici, que serà 
diríem el final de recorregut 
de la Cinglera del Capelló, 
compta amb el suport de l’Eu-
dald Carbonell, que ens està 
donant el suport necessari.

Tots els governs municipals 
han focalitzat molt la seva 
gestió en els serveis socials, 
per l’època que ens ha tocat 

A la legislatura anterior vaig 
ser el regidor d’Acció Social i 
Sanitat. Hem estat un govern 
molt sensible a les necessitats 
de les persones més febles. Es 
van incrementar les despeses 
destinades a persones amb 
necessitats en més d’un 250 
per cent. Cobrim, és clar, unes 
necessitats molt bàsiques però 
tot i així si no es queda nin-
gú sense poder tenir aquest 
servei de suport. També hem 

“Aquesta vegada sí,  
l’objectiu final és obrir 
passarel·la i l’edifici de 
restauració de l’Abric 

Romaní. Més endavant 
treballarem en el pro-

jecte del museu”

viure. Com està Capellades 
en aquest tema?

El Mercat del Figueter tin-
drà una gran i sorprenent 
novetat. Per primera vega-
da en molts anys, podrem 
veure un dels símbols de la 
Bassa.
L’alcalde Salvador Vives ex-
plica que “des de la regido-
ria de Cultura, Promoció 
Econòmica i Turisme, i els 
nostres tècnics municipals, 
tenim una sorpresa molt 
impressionant. Després 
de molts anys, tornarem a 
veure barques a la Bassa. 
La gent gran ho recordarà 
perquè ho havia viscut in-
tensament. Durant el dia 8 
de març, diumenge, torna-
ran les barques a la Bassa. 
N’hi haurà un total de sis, 
des de les 10 del matí i fins a 
les 6 de la tarda. Tothom hi 
podrà pujar gratuïtament.  
A tot l’equip de govern i als 
tècnics municipals ens fa 
molta il·lusió poder tornar a 
veure les barques a la Bassa, 
estem molt contents”.

A la foto, postal 
de Capellades de 
finals de principis 
dels anys 90 
del segle passat

Les barques tornaran diumenge            a la Bassa

C. IMMACULADA CONCEPCIÓ, 15
08786 - CAPELLADES

TEL. 93 801 23 85
       /farmacia.granerocampi

FARMÀCIA 
Lda. Mª Teresa Granero Campi

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

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

anoiadeserveis@anoiadeserveis.com

ANOIA DE SERVEIS, S.L.

Assesorament:

Laboral
Fiscal

Mercantil 
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
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“Tenim unes mancan-
ces a nivell de carrers. 

Portem molts anys amb 
problemes d’asfalt i de 
voreres, i amb el siste-

ma de l’enllumenat pú-
blic. Volem capficar-nos 

en aquests temes”

incrementat hores d’atenció a 
la infància, de treballadora so-
cial. Hem estat enfocant totes 
les polítiques socials en donar 
suport a la gent gran, ajudant 
a arranjar cada any més d’una 
dotzena de banys i cuines en 
habitatges. Hem incrementat 
la teleassistència en quasi un 
80 per cent. 
També hem incrementat les 
despeses al jovent amb ajudes 
de transport, i ara per a que els 

nivell dels pous.
L’altre tema important és el de 
la neteja. A través dels plans 
d’ocupació de la Diputació o 
del Consell Comarcal inten-
tarem millorar aquest aspec-
te. Com abans he dit, volem 
invertir en l’Abric Romaní, i 
obrir un espai per als joves. 
També volem posar pilones i 
adequar espais específics per 
que els joves puguin fer al-
guna activitat física. Evident-
ment la nostra nineta dels ulls 
és l’Abric Romaní.

Ja en temps de l’alcalde Mar-
cel·lí Martorell es deia que 
potser a Capellades li caldria 
entrar a la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena, perquè es 
troba una mica en terra de 
ningú, i això no l’acaba d’afa-
vorir. Creu el mateix?
Estem igual. N’hem parlat a 
nivell l’equip de govern, però 
tampoc hem aprofundit. Hem 
prioritzat aquest pla de govern 
de quatre anys. Ara que em 
dius això, fa uns dies vam re-
unir-nos alcaldes amb la Unió 
Empresarial. Abans havien 
fet trobades amb els de l’Al-
ta Anoia, amb els de l’Anoia 
Sud... I allà estàvem nosaltres, 
una mica al mig. Sí, certament 
és així. La Mancomunitat de 
la Conca podria ser una bona 
eina, sí. No ho sé, en parlarem 
entre nosaltres.

Hi ha un projecte per des-
doblar el tram Igualada-Ca-
pellades de la C15. Heu pre-
sentat al·legacions. Què us 
sembla el projecte?
Molt interessant. Cada dia ho 
palpem, els capelladins. Passar 
per les rotondes és un proble-
ma. ERC, Vila de Capellades 
CUP i el PSC van presentar al-
legacions sí, pel que enteníem 
comportava el desdoblament  
quant a impacte ambiental i 
sonor per a l’Abric Romaní. 
També ens preocupava quina 

seria la sortida d’aquest des-
doblament, de cara a poder 
entrar cap a Capellades. Que 
jo sàpiga no hem obtingut res-
posta, encara. La proposta de 
2+1 per anar fins a Vilafran-
ca també la trobem molt bé, 
són molts els capelladins que  
es desplacen cada dia amunt 
i avall. Aquest projecte, com 
més aviat es pugui realitzar, 
millor. Serà molt preocupant 
tant per Capellades, com per 
la Pobla i la Torre, perquè 
quan es facin les obres tot el 
trànsit haurà de rodar per 
l’antiga carretera. Això vol dir 
semàfors per dins el poble.  
Però bé, tots els canvis que 
siguin per a millor sempre te-
nen un moment de patiment. 

Sembla que han dissenyat 
una calçada damunt l’altra, 
per sota de l’Abric Romaní?
L’ampliació seria per la banda 
de la via del tren, per sobre el 
ferrocarril. Aquí hi entre un 
contacte directe amb la mun-
tanya i, és clar, una certa preo-
cupació hi és.

De 13 regidors a l’Ajunta-
ment, 10 són independentis-
tes. Déu n’hi do. Per què?
La gent de Capellades és una 

gent molt arrelada a la seva 
vila, amb un teixit social im-
pressionant. Més de 50 en-
titats en un poble de 5.000 
habitants. Fa goig! i fa poble. 
Aquest sentiment de país, a 
favor de poder-nos governar, 
és intrínsec crec que amb la 
gent de Capellades. De sem-
pre. Evidentment, com ja 
vaig declarar a la meva inves-
tidura, soc independentista,  
republicà, soc d’esquerres 
i d’Esquerra Republicana, 
però és clar, soc alcalde de 
tots els capelladins i crec que 
ho estem intentant. Els car-
rers són per a tothom i aquest 
és el meu plantejament. 
Quan estic aquí, en aquest 
despatx, soc l’Alcalde de 
Capellades, no soc alcalde 
d’Esquerra. 

joves puguin tenir un local per 
a ells, i en renovar espais de les 
entitats culturals.

Hi ha prou places a la resi-
dència per a la gent gran?
Tenim una residència de 83 
places. El 2015, quan vam en-
trar a govern, teníem 25 pla-
ces públiques, i les altres eren 
privades. No estava al cent per 
cent plena perquè és un ser-
vei car, com a tot arreu, i els 
ingressos de la gent gran tots 
sabem com són... El 2017, 
gràcies a la consellera Bassa i 
la bona feina que va fer el De-
partament de Benestar Social 
i Família, la Residència de Ca-
pellades va passar de 25 places 
públiques, a 70. Ara està plena 
completament. 
Hem incrementat el servei 
d’atenció de centre de dia, i 
actualment hi tenim unes 35 
persones.

Quines són les inversions 
que teniu previstes?
Tenim unes mancances a ni-
vell de carrers. Portem molts 
anys amb problemes d’asfalt 
i de voreres, i amb el sistema 
de l’enllumenat públic. Volem 
capficar-nos en aquests te-
mes, i continuar invertint en 
la xarxa d’aigua. Com sabem 
Capellades té la xarxa d’aigua 
pròpia i a més som els que ges-
tionem l’aigua. Ja vam apostar 
el 2017-18 per automatitzar 
la xarxa de control i gestió de 
l’aigua, el control del clor i del 

Les barques tornaran diumenge            a la Bassa “Tenim més de 50 
entitats en un poble de 

5.000 habitants. Fa goig 
i fa poble. Aquest senti-
ment de país, a favor de 
poder-nos governar, és 
intrínsec en la gent de 

Capellades. De sempre”

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

Pl. Verdaguer, 3
08786 Capellades

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

farmàcia Sabater

 C/ Portal , baixos local 1. Capellades
Tel: 645 857 018

gemmaespasafotografia@gmail.com
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- XXXIII Concurs de pintu-
ra ràpida Joan Campoy
De les 10 del matí a 2/4 de 2 
del migdia pels carrers i pla-
ces.
- Memòries líquides, a càr-
rec de Rosa Vendrell. Inclòs 
dins el Dia Internacional de 
la Dona.
A les 11 del matí i a la 1 del 
migdia al Safareig
- Lliurament de premis del 
Concurs de pintura ràpida
A 2/4 de 3 de la tarda a les 
Voltes de Casa Bas
- Bubble Football + Archery 
Tag (activitat per a joves)

De les 5 de la tarda a les 8 del 
vespre al Camp de futbol
- Concert “Rise” amb The 
Sey Sisters. Inclòs dins el Dia 
Internacional de la Dona.
A les 9 del vespre al Teatre la 
Lliga

DIUMENGE 8

- Mostra de comerç i serveis. 
Mostra de comerç local i en-
titats capelladines
De les 10 del matí a les 8 del 
vespre pels carrers i places.
- II Ral.li fotogràfic Mercat 
Figueter. Organitza Agrupa-

ció Fotogràfica Capellades.
- Mostra de vins i caves de 
proximitat. Cellers i bode-
gues de la comarca.
De 10 del matí a 7 de la tarda 
a la plaça Verdaguer.
- Ambientació floral de car-
rers i espais. Muntatges flo-
rals vinculats als Dia interna-
cional de la Dona.
De 10 del matí a 7 de la tarda
- Inauguració del Mercat Fi-
gueter 2020
A les 11 del matí a la plaça 
Catalunya
- Ball de les gegantes. Les 
Falconeres. L’Esbart Dan-
sot amb el Gall de gitanes. 
Performance “Nusos”. Acte 
inclòs dins el Dia Mundial de 
la Dona
A les 11 del matí a la plaça 
Catalunya
- Espectacle de carrer “A la 
fresca”. Acte inclòs dins el 
Dia Mundial de la Dona
A 2/4 de 12 per carrers i pla-
ces
- Concert dels combos Cres-

PROGRAMA D’ACTES

cendo i Happy Band de l’Es-
cola de Música
A les 12 al racó de Sant Jordi.

- Concert-vermut amb Anna 
Andreu i XCLRS
A 2/4 d’1 a les escales de la 
Piscina Blava
- Concert de la Coral Xere-
mell
A 3/4 d’1 a la plaça Catalunya
- Tastet cultural de la Casa 
d’Andalusia amb el Coro 
Morenita de la Sierra
A les 2 del migdia a la plaça 
Catalunya
- Espectacle de circ i malal-
bars The Flamingo’s, de la 
Cia los Herrerita
A les 5 de la tarda al pati de 
la Lliga
- Espectacle de clown femení 
“Wet Floor” de la cia Cris-is. 
Acte inclòs dins el Dia Inter-
nacional de al Dona
A 2/4 de 7 de la tarda a la pla-
ça Catalunya.

93 801 22 15
c/Major, 82 - Capellades

Tel. 629 332 124 
619 052 889

taxineus@gmail.com

Taxis 7 i 9 places

CLÍNICA VETERINÀRIA 
CAPELLADES

Passeig Concepció, 24 - 08786 Capellades
C/ Pare Anton Soteras, 25 - 08787 La Pobla de Claramunt

clinicaveterinariacapellades@gmail.com
93 801 02 54 - 608 73 94 60

Medicina interna  
 Cirurgia   
Radiologia
Ecografia   

Analítiques   
Exòtics

Dietètica i nutrició   
Reproducció

Vacunacions  
 Visites a domicili
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CAPELLADES / LA VEU 

L ’any passat l’Agru-
pació Fotogràfica de 
Capellades va con-

vocar la primera edició del 
Ral·li Fotogràfic, on els par-
ticipants podien presentar 
imatges del Mercat Figue-
ter. La proposta va tenir tan 
bona acollida que enguany 
es tornarà a repetir la inici-
ativa.
En aquesta ocasió caldrà 
presentar 3 imatges, totes 
relacionades amb les temà-
tiques protagonistes de la 
jornada: el mercat figueter, 
el Dia de la Dona Treballa-
dora i l’ornamentació floral.
La inscripció s’ha de fer el 
mateix diumenge, al matí, a 
l’estand de l’Agrupació Foto-
gràfica a la plaça Catalunya.
Aquest concurs està reco-
negut per la Federació Ca-
talana de Fotografia i serà 
puntuable per la obtenció 
de títols d’AFCF , EFCF i 
MCEF amb el número 2020-
25 Finalistes amb el 15%.
Les imatges guanyadores es 

faran públiques el dissab-
te 21 de març a les 7 de la 
tarda al local de l’Agrupació 
Fotogràfica. El Primer pre-
mi serà de 150 € i diploma; 
el segon premi de 100 € i 
diploma; el tercer premi de 
50 € i diploma. Del 4t al 10è 
classificat tindran diplomes. 
També hi ha premi, trofeu i 
diploma, pel millor partici-

Segona edició del Ral·li Fotogràfic

pant menor de 14 anys.
El president de l’Agrupa-
ció, Miquel Estrada, anima 
tothom a participar: “d’una 
banda la inscripció és gratu-
ïta i els participants poden 
optar a molts premis. D’altra 
banda, aquest és un concurs 
reconegut per la Federació 
Catalana que punta per di-
ferents títols”.

CAPELLADES / LA VEU 

Dins els actes del Mer-
cat Figueter de Cape-
llades fa ja uns anys 

que es celebra el Concurs de 
Pintura Ràpida Joan Campoy.
Enguany la 33a. edició 
d’aquest concurs es farà el 
dissabte al matí pels carrers 
de la vila. Per inscriure’s no-
més cal anar de 8:30 a les 10: 
a Casa Bas amb un llenç en 
blanc per tal de segellar el 
bastidor.
Es pot triar entre la catego-
ria general, amb qualsevol 
perspectiva de la vila o bé el 
Premi Capellades, dedicat  als 

“Exteriors de la torre i de la 
fàbrica Guasch”.
Amb totes les obres partici-
pants es farà una exposició 
a Casa Bas que es podrà vi-
sitar fins el 29 de març a la 
sala municipal d’exposicions 
Les Voltes de Casa Bas, i que 
s’inaugurarà el diumenge de 
la Fira.
L’entrega de premis als 3 gua-
nyadors de la categoria gene-
ral i al Premi Capellades es 
farà dissabte a dos quarts de 3 
de la tarda, un cop s’hagi reu-
nit el Jurat, format pels Amics 
de les Arts, representants del 
consistori i pintors capella-
dins de reconeguda solvència.

A punt el Concurs de 
Pintura Ràpida Joan 
Campoy

c/ de Miquel i Mas,2 · Tel. 93 801 07 34 · Capellades

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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CAPELLADES / LA VEU 

La periodista de Subi·
rats, Rosa Vendrell, 
presenta l’espectacle 

audiovisual ‘Memòries Líqui·
des. Veus dels safareigs’, sobre 
les feines de rentar la roba de 
les nostres àvies i besàvies a 
rius, recs, basses i safareigs. 
A Capellades es podrà gaudir 
demà dissabte en dues ses·
sions, una a les 11 del matí i 
l’altra a la 1 del migdia al Sa·
fareig i és un acte inclòs dins 
la programació especial que 
es fa del Dia Internacional de 
la Dona.
Memòries Líquides és un es·
pectacle que visibilitza tot el 
microcosmos al voltant de 
la bugada, física i simbòlica, 
dels rentadors com espais de 
treball i de socialització. Una 
veritable xarxa social que 
és “passat” a casa nostra i és 
“present” a molts llocs…
Memòries Líquides és una 

activitat cultural que es plan·
teja reivindicar aquests espais 
com espais de memòria col·
lectiva, on el públic participa 
activament. Un viatge pels 
rentadors i les vivències de les 
dones que ho han viscut i de 
les que ho han transmès a les 

El Safareig de Capellades acollirà 
l’espectacle “Memòries líquides”

CAPELLADES / LA VEU 

I diumenge a la tarda a les 
5, els més petits estan 
convidats a gaudir d’un 

espectacle de circ i malalbars 
al Pati de la Lliga. Es es tracta 
de l’espectacle The Flamingo’s 
de la Cia Los Herrerita
La companyia de circ Els 
Herrerita l’integrem tres 
membres (Joan Lluís Mon·
tero “Skate”, David Herrera i 
Marcel Aguilar) i la vam for·
mar a mitjans de l’any 2005 a 
la ciutat de Barcelona. Els tres 
vam coincidir a principi dels 
‘90 a l’ambient circense de 
Barcelona, que va trobar re·
cer a l’Ateneu Popular de Nou 
Barris, espai de referència 
obligada per tot aquell que es 
dediqués al circ a la ciutat.
Ens vam donar a conèixer a 
partir del 2006 amb l’espec·
tacle The Flamingo’s, tornen 
per primer cop… dirigit per 

seves filles i nétes. L’espectacle 
consta de lectures, fotografi·
es, videos i cançons en direc·
te. S’acompanya d’una mostra 
d’objectes relacionats amb la 
bugada i inclou una copa de 
cava final.

Teatre per als més petits 
amb The Flamingo’s

Miner Montell (ex Los Galin·
dos i Àticus·tilt).
L’espectacle The Flamingo’s 
forma part dels principals 
circuits de difusió com Pro·
grama.cat, i dels diferents 
programes de la Diputació 
de Barcelona i altres entitats 
com La Xarxa. Ha participat 
en nombroses fires i festivals, 
i també festes majors.

CAPELLADES / LA VEU 

De vegades la història 
oral ens regala per·
les gastronòmiques, 

la de l’arròs paperer n’és una 
d’elles. Una història que l’any 
2008, Montserrat Miquel –
descendent de la família fun·
dadora de l’empresa paperera 
Miquel i Costas & Miquel·, 
va transmetre al Museu Molí 
Paperer de Capellades.
Una recepta rescatada dels 
antics molins que van aflorar 
a la comarca de l’Anoia als 
voltants del 1700. Un guisat 

que els paperers elaboraven 
amb carn i arròs, condimen·
tat amb el vi de la zona i els 
productes que donava la ter·
ra: ceba, tomàquet i l’impres·
cindible llorer que creixia als 
marges del riu.

RECEPTA
Temps de preparació: 3 h

Ingredients per a 6 persones: 
Llard de porc, 1,5 kg de jarret 
de vedella o de xai 2 cebes,1,5 
kg de tomàquets, vi blanc, vi 
de xerès, sal, pebre negre, ar·
ròs, llorer.

Preparació:
1. Poseu a coure en una cas·

sola, amb el llard de porc, el 
jarret de vedella (o de xai), sal 

L’Arròs Paperer, una recepta històrica rescatada en el temps
i pebre, amb les cebes a tros·
sos, els tomàquets naturals, 
una mica de vi blanc i mitja 
copa de vi de xerès. Tapeu la 
cassola i deixeu·ho coure a 
foc lent durant 3 h.
2. Un cop cuit, traieu la carn 
de la cassola i deixeu una 
mica del sofregit.
3. En aquest sofregit, afe·
giu·hi aigua i feu una sopa 
d’arròs espessa amb una fulla 
de llorer.
4. Presenteu la sopa en una 
sopera i, per separat, en una 
safata calenta, la carn amb el 
sofregit.

ALUMINI I FUSTA · INSTAL·LACIÓ DE PLATS DE DUTXA · MAMPARES DE BANY 
AIXETES · MOSQUITERES · MOBLES DE BANY I CUINA

Passeig Miquel I Mas, 23 baixos · CAPELLADES         Tel. 93 801 04 90 (Reda) 
ceramiquescapellades@gmail.com
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FUTBOL / PERE SANTANO 

CF PERALADA 1
CF IGUALADA 0

El Peralada marcava 
al minut 85, després 
d’una segona part de 

domini absolut de l’Igualada.
Els blaus feien un gran trajec-
te per visitar el camp del Pera-
lada, un equip que encarava el 
duel amb una ratxa de quatre 
victòries de manera consecu-
tiva. Tot i la situació, els igua-
ladins no volien donar el braç 
a tòrcer i volien treure un bon 
resultat.
Tot i les bones intencions dels 
de Cabestany, la primera ocasió 
va ser pels locals, on Albert va 
aturar un gran u per u per man-
tenir l’empat. A partir d’aquest 
acció, tant igualadins com els 
de l’Alt Empordà, no van acon-
seguir dominar la pilota.

Els anoiencs feien una pressió 
alta per incomodar la sortida 
de pilota del Peralada i, mica 
en mica, es van anar apro-
pant a l’àrea rival. Primer va 
ser Nil, en una gran jugada 
i després Óscar, en una falta 
frontal. L’enfrontament podia 
caure per qualsevol dels dos 
costats i a la vora del descans, 
el Peralada va estavellar la 
pilota al travesser. S’arribava 
a la mitja part amb l’empat a 
zero.
La segona part va ser total-
ment diferent. Pressió molt 
avançada dels igualadins, que 
incomodava molt la sortida 
de pilota dels locals. Això va 
provocar que no hi hagués 
perill a la porteria d’Albert.
A la vegada, a mesura que 
avançaven els minuts, els 
blaus veien com anaven ge-
nerant més perill a la porteria 
del Peralada. I més, quan es 

van quedar amb 10. S’apro-
pava el final i en una segona 
jugada, al minut 85, els locals 
feien el gol del triomf. Una 
jornada més, els igualadins 

deixaven escapar punts al 
tram final del partit.
Aquest cap de setmana, 
l’equip tindrà un enfronta-
ment directe a la classificació, 

el San Cristóbal. Les Comes 
espera tenir un gran ambient 
per afrontar un duel molt im-
portant, el dissabte, a les 6 de 
la tarda.

FUTBOL / LA VEU 

CF IGUALADA 17
MALLORCA 0

Les blaves guanyaven 
de manera contundent 
a les cuers de la lliga i 

escalen posicions a la classi-
ficació.
Les igualadines aconseguien 
un triomf sense contempla-
cions, davant un equip que 
arribava amb moltes baixes 
i que eren conscients que 
seria gairebé impossible 
puntuar.
Les jugadores de Cubí, lluny 
de relaxar-se, van voler dei-
xar el partit encarrilat des 
d’un bon inici i el primer 
quart d’hora va ser un cons-
tant atac i gol que sentencia-
va el matx. S’arribava al des-
cans amb l’abultat resultat de 
10 a 0.

A la segona part, les anoien-
ques van seguir atacant i van 
arribar fins al dissetè gol, ve-
ient-se el partit per finalit-
zat, quan les mallorquines es 

van quedar amb 6 jugadores.
Aquest cap de setmana, el 
conjunt blau torna a descan-
sar i el dia 15 de març visitarà 
el camp del Levante Las Planas.

Golejada d’escàndol contra el cuer

FUTBOL / LA VEU 

E l Masquefa va donar 
prou maldecaps als 
blaus que van saber 

resoldre amb serenor i in-
tel·ligència les escomeses 
locals, sent efectius en to-
tes les seves línies. Primera 
meitat de tempteig, on la re-
velació en els blaus van ser 
els “jovenets” del equip, que 
van saber agafar la respon-
sabilitat. 0 a 1 a la mitja part.
En el segon temps un ràpid 

contraatac en què la mareja-
ven Marc Raja i Carles Solís, 
que li cedia de nou a Marc 
Raja per materialitzar el se-
gon gol blau, eixamplant el 
marcador per desesperació 
local. Pràcticament sobre 
el xiulet final, Alexis rema-
tava a plaer una centrada 
mil·limètrica de Carles So-
lís que servia per fiançar als 
blaus en la zona còmode de 
la classificació i allargar un 
moment dolç dels blaus.

Els veterans s’emporten 
la victòria en la seva 
visita a Masquefa

sinergiah2o.com

Tel 659 43 09 14

necessita incorporar

Es requereix:
Experiència demostrable  
en reparacions i muntatges.

S’ofereix:
Contracte laboral SS.
Estabilitat laboral i sou 
segons experiència.

 FRIGORISTA
 TÈCNIC DE 
CLIMATITZACIÓ

Interessats envieu CV a
estany@jestany.com

ESTANY
Refrigeració i equipaments
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L’Igualada Rigat no impedeix el rècord de victòries del Barça
HOQUEI PATINS / LA VEU 

IGUALADA RIGAT 3
FC BARCELONA 5

Magnífica segona part de 
l’Igualada HC que va fer gruar 
al poderós FC Barcelona que 
només va poder certificar el 
seu rècord de 23 victòries se-
guides a l’Ok Lliga a 5 segons 
pel final. Pablo Alvarez va fer 
el 3 a 5 definitiu amb l’Elagi 
dret fent pràcticament de ju-
gador.
El Barça va igualar el rècord 
de victòries consecutives i es 
va assegurar el primer lloc 
de cara als play-offs. L’IHC, 
en canvi, es va quedar sense 
recompensa a un bon joc per 
segona jornada consecutiva 
(ja li va passar a Reus) però se 
n’ha emportat una recàrrega 
d’autoestima de cara al partit 
de dissabte a les 8 contra el 
Noia a l’Ateneu Agrícola. Fer 
tremolar un Barça com ho 
van fer els de Francesc Lina-
res suposa un reconeixement 
a la capacitat de reacció de 
l’equip que ha de ser vitami-
na pura de cara a aquest final 
apassionant de temporada.
Però tot això va passar a la 
segona part. A la primera 
els blaugranes van ser supe-
riors. L’IHC va quedar tocat 

pel primer gol, molt matiner 
(minut 6’28) de Bargalló. No 
tant pel gol com per la falta, 
força clara, de la qual va néi-
xer l’acció ofensiva blaugrana. 
Les protestes van provocar 
l’expulsió de Sergi Pla. I tot i 
que l’equip va saber defensar 
la inferioritat, el cert és que 
va quedar afectat per la juga-
da i va estar 10 minuts massa 
pendents de les decisions ar-
bitrals. Tot i això, el marcador 
no es va moure fins als últims 
5 minuts quan Panadero va 
fer el 0 a 2 en un remat al se-
gon pal, després d’una contra 
amb Joao. El portuguès va ser 
l’autor del 0 a 3 a falta d’un 
minut i mig. I l’esquerda po-
dria haver estat encara més 
gran si l’Elagi no hagués atu-
rat una FD a l’últim minut de 
la primera meitat.
Els “rigats” van sortir a la se-
gona meitat disposats a atu-
rar la via d’aigua. I ho van 
fer amb escreix. Primer Pla, 
al minut 4:30, aprofitant una 
FD. I un minut després, en 
Ton robant a mitja pista, en-
trant sol a l’àrea i superant 
Egurrola per sota les cames. 
L’IHC gairebé havia remuntat 
un irremuntable 0 a 3. El 3 a 3 
va surar en l’ambient fins que 
el trencasomnis lusità, Joao 
Rodrigues, es va inventar un 

xut creuat per tornar a ampli-
ar la diferència amb el 2 a 4.
Els igualadins però no estan 
en any de renunciar a cap 
somni. I el van seguir perse-
guint. I van connectar amb 
el públic, molt endollat, per 
seguir-lo intentant. I la reali-
tat és que el van tenir a tocar 
dels dits amb dues FD de Pla i 
Méndez (també Joao en va te-
nir una que no va aprofitar).

Amb el 2 a 4 es va entrar a l’úl-
tim minut. I el somni es resis-
tia a esvair-se. Ton va culmi-
nar una jugada col·lectiva de 
tot l’equip per fer el 3 a 4 en 
un remat de cullera des de 
dins de l’àrea. Gol per reduir 
diferències al mínim i per fer 
tremolar el rècord blaugra-
na. Els d’Edu Castro no van 
poder respirar tranquils fins 
que a falta de 5 segons Pablo 
Alvarez va aprofitar la pressió 
arlequinada (porter inclòs) 
per fer el 3 a 5 definitiu. 
Amb els resultats de la jorna-
da, amb victòries de Girona i 
Caldes, la classificació queda 
molt ajustada quan s’entra en 
les 2 últimes jornades de la lli-
ga regular (Girona queda a 2 
punts i Caldes a 3). L’IHC hau-
rà de defensar la seva posició o 
intentar millorar-la en els dos 
partits que queden. El primer, 

dissabte a Sant Sadurní.

Derrota a Reus en un partit 
molt igualat
L’Igualada HC no va poder 
conservar el quart lloc de la 
classificació tot i haver fet 
un gran partit a Reus i haver 
remuntat un 2 a 0 dels roig-
i-negres. Un gol d’Àlex Ro-
dríguez de penal quan només 
faltaven 4 minuts per acabar 
deixava marcava el 3-2. Els 
roig-i-negres van defensar 
amb ungles i dents perquè 
els donava la tant esperada 
quarta plaça. L’IHC ho va se-
guir intentant amb tota la in-
tensitat. I de fet, a falta de 27 
segons Jordi Méndez va veure 
la segona targeta blava per 
l’equip arlequinat, però els 
anoiencs no van aconseguir 
tornar a empatar el marcador.

Foto: Xavi Garcia

HOQUEI PATINS / LA VEU 

IFHCP 4
CP JORQUERENC 0

Les igualadines es van 
imposar clarament a 
un bon CP Jonquerenc 

que va anar de corcoll amb 
l’atac de les igualadines. El 
partit, molt igualat, es va anar 
decantant en el tram final del 
primer temps amb dos gols 
de la Laia Cid, amb el que 
s’arribava al descans, (2-0).
A l’inici de la segona part, les 
igualadines sentenciaven el 
partit gràcies a un gol de la 
‘Angy’ Fernández i a un altre 

de la Pati Miret en els primer 
minuts de joc. Amb el 4-0 al 
marcador el partit no va do-
nar gaire més de si gràcies al 
domini local i els tres punts 
es quedaven a Les Comes i 
se’n retallaven dos al CP Vol-
tregà, líder, que va empatar 
a la pista del CP Vilanova, i 
per ampliar la distància amb 
el tercer classificat, el CH 
Mataró, que va perdre a casa 
contra el HC Sferic de Ter-
rassa.
La propera jornada, l’Igua-
lada Femení HCP pot fer-
se matemàticament amb la 
segona posició si guanya o 
aconsegueix sumar els ma-

teixos punts que el CH Ma-
taró sumi al proper partit, 
que jugarà contra el totpo-
derós CP Voltregà, que no 
va ser tant poderós aquesta 
jornada a la pista del CP Vi-
lanova al que s’hi va presen-
tar sense la portera interna-
cional Victoria Caretta, ni 
la Maria Anglada, ambdues 
convocades per jugar partit 
de la competició europea.
Amb la dinàmica de dos 
partits consecutius perduts, les 
igualadines tornen a recuperar 
bones sensacions després de la 
victòria d’aquest cap de setma-
na, i encaren el tram final amb 
les màximes aspiracions.

Nova victòria de l’Igualada Femení HCP

HOQUEI PATINS / LA VEU 

El Comitè Europeu de 
Patinatge ha suspès 
temporalment totes les 

competicions de clubs i selec-
cions a Europa. L’organisme 
així ho ha decidit a causa de 
la crisi del Coronavirus. En 
un comunicat fet públic als 
mitjans de comunicació ahir 
dijous, el Comitè considera 
“impracticable la continuació 
de les competicions europe-
es”.
Aquest suspensió afecta de 

manera directa a l’Igualada 
Hoquei Club, que el proper 
dissabte 14 de març havia de 
jugar el partit de tornada dels 
quarts de final de la WS Eu-
rope Cup contra el Barcelos 
portuguès. Des del Comitè 
Europeu de Patinatge asse-
guren que faran seguiment 
de l’evolució de la situació i 
que es prendran les decisions 
que es considerin oportunes 
en quan a la represa, total o 
parcialment, de les diferents 
competicions.

La tornada de la WSE 
Cup de l’Igualada Rigat, 
suspesa pel coronavirus
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El Monbus CB Igualada recupera el 
camí de la victòria
BÀSQUET / LA VEU 

CB MARTORELL 64
CB IGUALADA 75

El Monbus CB Igua-
lada tenia un partit 
complicat a la pista 

del CB Martorell, un dels 
pocs equips que ha vençut 
als igualadins aquesta cam-
panya, després d’encaixar la 
derrota a casa la passada set-
mana contra el SESE. El par-
tit començava d’allò més bé 
per als anoiencs que amb un 
parcial inicial molt favorable 
obligaven a l’entrenador local 

a aturar el partit al cap de tres 
minuts de l’inici d’aquest. Els 
locals reaccionarien després 
del temps mort i aconseguien 
baixar la diferència per sota 
els 10 punts al final del pri-
mer període (15-22).
El segon període estaria pro-
tagonitzat per certa igualtat, 
un nivell físic alt per part 
dels dos equips que no crea-
va desequilibris en el marca-
dor (14-17) que portava als 
igualadins a guanyar de 10 al 
descans.
A la represa, els assistents 
van poder gaudir d’un gran 
joc igualadí que els duria per 

moments fins als 25 punts 
d’avantatge. Gràcies a una 
gran defensa, el marcador 
parcial del quart seria de 7 a 
18. A l’últim període els lo-
cals intentaven el miracle i 
van aconseguir maquillar el 
marcador amb un 28 a 18 de 
parcial per al 64 a 75 final.
Nova victòria del Monbus CB 
Igualada que amb un balanç 
de 16 victòries i 4 derrotes 
manté la segona plaça del 
grup C-A de lliga EBA. Demà 
dissabte 7 de març, a 3/4 de 6, 
rebran a Les Comes al líder, el 
CB Vic.

BÀSQUET / LA VEU 

BÀSQUET ALMEDA 62
CB IGUALADA 49

El passat dissabte l’Any-
time Fitness CB Igua-
lada va disputar una 

nova jornada de Copa Ca-
talunya contra l’Almeda, un 
dels grans equips de la cate-
goria. Des de l’instant inicial 
es va poder apreciar un partit 
molt igualat, amb alts i bai-
xos per part dels dos equips 
a causa d’intenses defenses, 
amb l’equip igualadí sempre 
a punt de situar-se per davant 
en el marcador. Durant la se-
gona part, que va continuar 

amb el tarannà de la primera,  
l’Igualada va aconseguir assu-
mir el lideratge en el marca-
dor, però en l’inici de l’últim 
quart l’equip igualadí va patir 
una important crisi anotado-
ra i l’Almeda la va aprofitar 
per, a poc a poc, distanciar-se 
en el marcador, emportant-se 
així la victòria, 62-49

Fitxa tècnica
Parcials 20-12, 11-16, 7-13, 
24-8 
Anotadores: Compte (0), 
Carner (10), Ojide (0), La-
molla (7), Jane (8) Amatlle 
(2), Aniento (5), Gener (3), 
Escuert (10), Lauren (4), Car-
rasco (0).

L’últim quart condemna 
al CB Igualada contra 
l’Almeda

Partit per oblidar
HANDBOL / LA VEU 

HANDBOL IGUALADA 30
HC MANYANET 36

El dissabte passat l’Igua-
lada s’enfrontava a un 
dels equips forts de 

la  Lliga l’H.C. Manyanet de 
Barcelona, partit complicat 
d’entrada perquè el Manyanet 
té un equip superior sobre el 
paper i l’Igualada arribava a 
l’encontre  havent perdut els 
cinc últims partits.
En l’inici de la primera part el 
partit va ser molt igualat en el 
marcador,  el Manyanet sem-
pre va anar pel davant, però 
amb diferències mínimes i en 
alguns moments el marcador 
va estar igualat.   El joc era 
dur, però es va arribar a la fi 
d’aquesta primera part amb 

un 14 a 15 favorable al Ma-
nyanet, així que tot s’havia de 
decidir a la segona meitat. 

En la represa, el partit va 
ser molt similar a la prime-
ra part, el Manyanet va anar 
pel davant però amb diferèn-
cies mínimes i a estones del 
partit l’Igualada empatava en 
el marcador. Encara que no 
aconseguia posar-se pel da-
vant, no deixava d’assetjar als 
barcelonins.   Va ser a partir 
del minut 55 quan l’equip de 
Barcelona va començat a dis-
tanciar-se més clarament de 
l’equip igualadí, el  joc es va 
tornar més brut del que era 
i va haver-hi expulsió de dos 
jugadors, un per cada equip. 
Al final, el partit acabava amb un 
30 a 36 a favor dels barcelonins.

VÒLEI / LA VEU 

El Sènior Masculí B de 
l’Igualada VC va anar 
a jugar a Viladecans el 

dissabte a la tarda, amb un 
resultat de 3-2. Malgrat el 
resultat, els nois van fer un 
molt bon paper sobre  la pis-
ta. El partit va ser molt dispu-
tat amb defenses i atacs ben 
treballats i amb un mínim 
d’errors, tot i el resultat. El 
pròxim cap de setmana, per 
qüestió de calendari, no hi 
haurà partit  del SMB. 

Per altra banda, el partit de 
la 5a jornada pertanyent a les 
fases d’ascens a 3a catalana, 
feia que les noies de Sènior 
Femení B es desplacessin al 
camp del CV Llinars, penúl-
tim a la classificació. Després 
d’un primer set on l’Igualada 
va ser més la suma d’errors 
propis que no pas d’encerts 
de l’equip rival, el 2n set van 
començar a despertar tot i 
que no acabaven de trobar el 
seu joc. No va ser fins a un 3r 
set amb un 7 inicial de l’equip 
rival lleugerament més dèbil, 

l’Igualada va ficar distància al 
marcador per endur-se el 3r 
set, però el van haver de patir 
fins a endur-se’l al 27-29. Al 
tercer set, però no van saber 
enllaçar l’eufòria d’endur-se 
un set llarg i treballat i va 
caure finalment de la banda 
de les de  Lliçà, que van gua-
nyar el partit per un 3-1. Les 
igualadines obren la llauna 
per primer cop en aquesta 
fase d’ascens que ajudarà al 
fet que aquest sigui el primer 
set guanyat però no l’últim. 

Doble derrota dels sèniors “B” de 
l’Igualada VC

Cap de setmana de partits importants a Les Comes!

Dissabte 17.45h - Monbus CBI contra el líder, CB Vic
Diumenge 12.30h - Anytime Fitness CBI - AB Premià

El millor bàsquet, a casa! Us hi esperem! Entrada lliure
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TENNIS TAULA / LA VEU 

El passat dissabte l’equip 
de tennis taula de se-
gona nacional del CPP 

IGUALADA es desplaçava 
fins al barri de Gràcia a Bar-
celona per disputar la 17a jor-
nada de la lliga nacional.
L’equip format per Dani Luco, 
David Vinyals i Francesc Ma-
sip s’enfrontava contra Martí 
Folch, Bernat Folch i Ferran 
Cano, un conjunt molt sòlid 
que és el líder de la classifica-
ció i que l’any passat jugava a 
primera nacional.
El partit començava amb 
Dani contra Ferran. L’iguala-
dí no es va acabar d’adaptar 
ni a la pista, amb molta hu-
mitat, ni a la taula, molt rà-
pida, i va acabar perdent per 
un ajustat 3 a 1. Seguidament 
David jugava contra Martí, i 

també marcadors força ajus-
tats però victòria pel gracienc 
3 a 1. A continuació venia un 
dels plats forts, dos dels mi-
llor jugadors de la categoria, 
Francesc contra Bernat, amb 
el repte d’anivellar el partit 
pel montbuienc. No va poder 
ser i Bernat va guanyar per un 
ajustat 3-2 amb punts de molt 
nivell.
En la segona fase del partit 
Dani perdia contra Martí 3 a 
1 en un partit disputat i una 
mica tens en alguna ocasió. 
Amb el partit perdut saltava a 
la pista Francesc per intentar 
fer el punt de l’honor però no 
va ser així i un gran Ferran 
es va imposar per un ajustat 
3 a 0. Ja amb el partit i l’ave-
rage decidit també pels bar-
celonins David i Bernat van 
deleitar als espectadors amb 
punts de cara a la galeria molt 

espectaculars i on finalment 
Bernat es va imposar també 
per 3 a 0. 
El proper partit serà contra el 
Badalona el 14 de març a les 
Comes, partit important per 
seguir somiant amb totes les 
aspiracions intactes al play-
off d’ascens a 1a nacional. 

També cal destacar l’actuació 
dels nens de l’escola de tennis 
taula que el passat dissabte 
van disputar la 6a edició del 
circuit promeses. Van passar 
de grup Adrià López arribant 
a quarts i Joel Costa a vuitens. 
Joan Parè, Adrià Rodríguez i 
Roc Esquius no van aconse-

guir passar la fase de grups. 
Aquest dissabte també es dis-
puta de 10 a 12.30 del matí 
a la sala de les Comes la 2a 
edició del circuit de jocs es-
colars, on esperen comptar 
amb una bona participació 
i molt d’entusiasme per part 
dels inscrits.

Derrota contundent a la pista del líder

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Catorze eren els trams 
de què constava el 
Ral·li Catalunya His-

tòric que es va disputar el di-
vendres i dissabte organitzat 
pel RACC. Els del divendres 
foren els de; Font-Rubí, Puig 
de les Agulles, Pontons, El 
Montmell, L’Albiol i Riudeca-
nyes. I els del dissabte; Due-
saigües, La Mussara, El Pont 
d’Armentera, Savallà-Co-
nesa, Vallespinosa, Querol, 
Òdena i Talamanca.
La majoria d’ells, trams mun-
dialers del RallyRACC del 
WRC i també amb protago-
nisme anoienc, com el tram 
d’Òdena. Però sens dubte la 

verdadera protagonista ano-
ienca era la igualadina Anna 
Vives, fent de copilot de la 
barcelonina Tere Armadans 
amb el Volkswagen Golf GTI 
MK1.
Fenomenal el seu ral·li, doncs 
aconseguiren ser les millors 
en els trams d’El Montmell 
i Savallà amb què aconse-
guien, al final del ral.li, una 
molt bona quarta posició ab-
soluta, a tocar pràcticament 
del podi. Una altre gran clas-
sificació d’Armadans i Vives, 
conegudes popularment com 
Nenas Team, que ara fa tres 
anys, i amb el mateix cotxe, 
guanyaren la Copa de Dames 
del prestigiós Ral·li Mon-
te-Carlo Històric. 

4t lloc de Tere Armadans 
i Anna Vives al el Ral·li 
Catalunya Històric
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Eloi Santafé (CAI), 4t en 60 m tanques 
a l’Encontre Internacional Sub-20 
indoor de Minsk
ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Sub-20 del 
C.A.Igualada Petromi-
ralles, Eloi Santafé, va 

participar els dies 25 i 26 de 
febrer, en l’Encontre Interna-
cional per seleccions estatals 
en Pista Coberta que es va 
dur a terme a Minsk (Bielo-
rússia), amb la participació 
dels atletes europeus més 
destacats d’aquesta categoria, 
nascuts els anys 2001-2002. 

Hi van participar les selecci-
ons de Bielorússia, Azerbait-
jan, Israel, Itàlia, Espanya, 
Letònia, Lituània, Kazakhs-
tan, Polònia, Turquia, Estònia 
i Ucraïna.
L’atleta del CAI, que partici-
pava amb la selecció espanyo-
la Sub-20, va assolir dimarts 
classificar-se per a la final dels 
60 m. tanques, essent 2n de la 
s/f. corresponent, amb marca 
personal de 7”92. Dimecres,  
va assolir una excel·lent 4a 

posició a la final dels 60 m. 
tanques, amb 8”06.
La selecció espanyola va as-
solir també la 4a posició amb 
201 punts, en la competició 
dominada per Itàlia, amb 
241, seguits de Bielorússia, 
2ns amb 220 punts i de Polò-
nia, 3rs amb 218.
En aquest encontre internaci-
onal Sub-20 de Minsk,  hi van 
participar un total de 24 atle-
tes estatals, entre ells 5 atletes 
catalans.      

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta del C.A.Iguala-
da Petromiralles, Cora 
Salas, va assolir una 

molt meritòria 5a posició, en 
el decurs de les proves cor-
responents al 56è Campionat 
d’Espanya Absolut en Pista 
Coberta, disputats en doble 
Jornada de dissabte i diumen-
ge a Ourense. 
Els 7 atletes del CAI partici-
pants assoliren 2 posicions 
de finalista, en una destacada 
actuació global, en aquesta 
competició que va comptar 
amb la participació de les pri-
meres figures de l’atletisme 
estatal. 
Cora Salas assolia la 5a posi-
ció en el salt de llargada, amb 
6,04 m., plaça de finalista, 
prova dominada per Fatima 
Diame - Valencia Esports - 
en una destacada actuació de 
l’atleta del CAI.  
Marc Sánchez era 7è en el salt 
d’alçada, amb un millor intent 
de 2,10 m., prova dominada 

per Alexis Sastre - Playas de 
Castellón -, i en la que era 8è 
l’entrenador del CAI i atleta 
de l’Intec-Zoití d’Osca Edu-
ard Fàbregas, amb 2,10 m. 
assolint ambdós atletes places 
de finalista.
Jordi Yoshinori Matsuoka era 
9è en el Salt de Llargada, amb 
un millor intent de 6,59 m., 
prova dominada per Jean Ma-
rie Okutu - F.C. Barcelona -.
Nora Taher era 10a en el triple 
salt, amb un millor intent de 
12,19 m., prova dominada per 
Ana Peleteiro - Adidas -. 
Guillem Carner era 4t en la 1a 
s/f. dels 800 m.ll. amb 1’51”75, 
i Eloi Santafé era 4t en la 2a 
sèrie dels 60 m. tanques, amb 
8”35, no assolint el passi a les 
següents fases corresponents.
Naima Ait Alibou era rigoro-
sament desqualificada en els 
1.500 m.ll. quan havia assolit 
una gran 3a posició en la 1a 
s/f. amb 4’28”87, que li hagués 
donat el passi a la final de la 
prova, dominada per Esther 
Guerrero - New Balance.

Cora Salas (CAI) és 5a 
en salt de llargada al 
Campionat d’Espanya

ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Sub-20 del C.A. 
Igualada Petromiralles, 
Riduan Boulbayem, va 

assolir la medalla de Bronze 
en els 3.000 m.ll. correspo-
nents al Campionat de Ca-
talunya Sub-18 i dels 3.000 
m.ll. Sub-20 en pista cober-
ta de diumenge, a Sabadell. 
Hi participaren 7 atletes del 

C.A. Igualada Petromiralles, 
assolint 1 bronze i 6 llocs de 
finalista, en una destacada ac-
tuació global.
Riduan Boulbayem era 3r i 
bronze en els 3.000 m.ll. del 
Campionat català Sub-20, 
amb 9’12”43. Roger Suria era 
4t en els 3.000 m.ll. Sub-18, 
amb 9’13”71, i Anna Torras  
6a a la final dels 3.000 m.ll. 
Sub-20 fem. amb 10’52”15.

Aleix Llorens era 5è en el 
llançament de Pes, amb 12,95 
m. i Joan Sendra era també 5è 
a la final dels 60 m. tanques 
amb 8”39, i amb 8”28 en s/f., 
i era a més 9è en alçada, amb 
1,75 m., ressentint-se d’una 
lesió en el decurs de la prova.
Laura Giménez era 5a en els 
3.000 m. marxa amb 17’17”64, 
i Mar Planas era 10a en triple 
salt, amb 10,39 m. 

Riduan Boulbayem (CAI), bronze al 
Campionat de Catalunya Sub-20

ATLETISME / LA VEU 

Dissabte passat, 29 de 
febrer, es van dur 
a terme a Sabadell 

les proves corresponents a 
la Jornada classificatòria del 
Campionat de Catalunya 
Infantil (Sub-14), amb una 
nombrosa participació d’at-
letes dels clubs catalans, entre 
ells un grup de 9 atletes del 
C.A. Igualada Petromiralles/
Jocnet,  classificant-se alguns 
dels i les representants del 

CAI per a la Final de demà 
dissabte 7 de Març, en la ma-
teixa instal·lació. 
Pel que fa a les S-14, van as-
solir la classificació Jana Pla-
nell, 3a en el salt de perxa, 
amb 2,40 m. i Clara Enrich en 
els 2.000 m.ll. amb 7’20”97.  
També participaren, sense 
assolir la classificació: Laia 
Alonso en els 1.000 m.ll. amb  
3’30”77, Jana Planell en el 
salt de llargada, amb 4,11 m. 
Etna Torras en salt de perxa, 
amb 1,85 m., i Ares Giménez 

en els 2.000 m. marxa, amb 
14’10”38. 
Pel que fa als S-14 mascu-
lí, Jordi Pastor va assolir la 
classificació per la final en el 
llançament de pes, amb 8,16 
m. També participaren, sense 
assolir la classificació:  Ulisses 
Caldito en els 60 m.ll. amb 
8”57, i en el triple salt, amb 
8,77 m. Guim Gabarró en 
1.000 m.ll. amb 3’19”64, i Da-
vid Checa en 60 m. tanques, 
amb 12”61 i en salt d’alçada, 
amb 1,29 m.  

Atletes del CAI participen als 
classificatoris del Campionat català 
Sub-14 en pista coberta
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TRIATLÓ / LA VEU 

El passat diumenge 16 
de febrer es disputava 
la XIV edició del Du-

atló de carretera d’Igualada, 
la prova organitzada pel Club 
Atlètic Igualada Triatló és un 
dels duatlons més històrics 
del calendari català i que a 
l’hora era també Campionat 
Nacional de Catalunya de 
grups d’edat. Els atletes del 
club local obtenien grans re-
sultats i podis al Campionat.
Gairebé 200 participants pre-
nien la sortida per recórrer 
els 6 km de cursa a peu, 18 
km amb bici de carretera, en 
un circuit d’anada i tornada 
que portava als atletes a la po-
blació de Sant Martí de Tous 
i 3 km de cursa per finalitzar 
la prova.

L’atleta del CAI Triatló Aïda 
Solà finalitzava en una bri-
llant segona posició de la ge-
neral femenina, aconseguint 
també la medalla d’or del seu 
grup d’edat; Assumpta Cas-
telltort era també or al seu 
grup d’edat i Cristina Bru 
plata; Juntament amb la resta 
d’integrants de l’equip feme-
ní format per Cristina Tabas 
i Alba Amat aconseguien la 
victòria per equips.
L’equip masculí amb una re-
presentació molt nombrosa i 
amb atletes molt joves acon-
seguí una gran 6a posició per 
clubs, Josep Maria Cuervo era 
or i Jan Bisbal bronze als seus 
corresponents grups d’edat.
Els resultats dels components 
del CAI Triatló Petromiralles 
van ser:

Femení:
2a – Aïda Solà Hernandez. 
1:09:58 
9a – Cristina Bru Clotet. 
1:13:36
16a – Cristina Tabas Juan. 
1:20:06
17a – Alba Amat Fernandez 
1:20:41
18a – Assumpta Castelltort 
Amoròs 1:20:53 
Masculí:
28è – Josep Maria Cuervo 
Rovira 1:00:21
33è – Jan Bisbal Belenguer 
1:00:34
72è – Pablo Caride Alonso 
1:04:46
109è – Manel Vivancos Gon-
zalez 1:12:16
117è – Antoni Salanova Roca 
1:13:43
125è – Ricard Solé Figueras 
1:17:56

Victòria per l’equip femení del CAI al 
Duatló de carretera d’Igualada

ATLETISME / LA VEU 

El corredor del Club 
Natació Igualada va 
participar aquest pas-

sat diumenge a la Marató de 
les Vies Verdes, que recor-
re el tram de l’antic carrilet 
des de Girona fins a Platja 
d’Aro en 4 distàncies simul-
tànies (42 km, 30 km, 21 km 
i 10 km), majoritàriament en 
tram de pista. El Pau va par-

ticipar en la modalitat de 30 
km amb sortida a Cassà de 
la Selva i en la seva primera 
participació en la distància 
va parar el crono en 2 h 37 
minuts, mantenint un ritme 
regular durant gairebé tot el 
recorregut. Malauradament, 
la cursa d’aquest any (amb 
prop de 1.500 participants) 
quedarà marcada per la mort 
sobtada d’una participant a 
pocs metres de l’arribada.

Pau Mestre, del CNI, a la 
Marató de les Vies Verdes

DUATLÓ / LA VEU 

Dissabte al matí, els jo-
ves triatletes Pol Ru-
bio i Guim Gabarró 

es desplaçaven a Santa Susan-
na per disputar la V Duatló 
Infantil, organitzada pel club 
Trikids. Aquesta prova forma 
part del IV Circuit Maresme. 
Sota unes distàncies de 2000 
m. la primera cursa a peu, 
8000 m. el sector de ciclis-
me i 1000 m. l’últim córrer. 
Al voltant d’uns 46 triatle-

tes feien una sortida con-
junta en la categoria in-
fantil masculí i femení. 
Amb un temps núvol i mig 
plujós el Guim i el Pol arriba-
ven a box en bones posicions 
després dels primers quilò-
metres, de cursa a peu, amb 
un recorregut de bike pla a la 
vora del mar, sortien a cór-
rer l’últim tram de la cursa. 
Al final de la cursa el Guim 
arribava a meta en una mag-
nífica 8a posició i el Pol asso-
lia la 14a posició.

Dos joves anoiencs participen a la Duatló de Santa Susanna

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat
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iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 



ESPORTS  |  55Divendres, 6 de març de 2020

GIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat dissabte es va 
celebrar a Salt - Giro-
na, la primera fase de la 

Copa Catalana de gimnàstica 
artística masculina, el club 
igualadí Anoia Club Gimnàs-
tic, va participar amb excel-
lents resultats. En la categoria 
de Base 1, va competir el gim-
nasta Leo Diaz, que va obtenir 
l’or a, terra, salt, i barra fixa, la 
plata a paral·leles, el quart lloc 
a anelles i cinquè lloc a la clas-
sificació individual general. 
En la categoria de Promoció 4, 
va competir el gimnasta Ori-
ol Acosta, que va obtenir l’or a 
l’aparell de salt, el quart lloc a 
barra fixa, el setè a paral·leles, 
sisè a terra i sisè a la classifi-
cació individual general. Per 

finalitzar en la categoria de 
Promoció 2, van competir els 
gimnastes, Bernat Munné, Mi-
quel Canet, Pau Alamo i Yago 
Guitian, junts van obtenir el 
primer lloc a la classificació 
per equips, i el bernat Mun-
né es va proclamar campió 
d’aquesta categoria obtenint 
l’or a la classificació individu-
al general, també va obtenir 
l’or a barra fixa, paral·leles i a 
salt, i la plata a cavall amb arcs 
i a anelles, el Pau Alamo va 
obtenir el setè lloc a paral·le-
les i a barra fixa i el sisè lloc a 
terra, l’Yago va obtenir el setè 
lloc a terra i a cavall amb arcs, 
i el Miquel va obtenir el sisè 
lloc a salt. Moltes felicitats als 
gimnastes i a la tècnica Laura 
Muñoz.  

Pluja de medalles a 
Salt per l’Anoia Club 
GimnàsticGIMNÀSTICA / LA VEU 

El passat diumenge 1 de 
març, tres de les gim-
nastes del CE Montbui 

van competir en la 2a fase de 
nivell VII base, per assolir 
una plaça per a la final. Tot 

i realitzar bons exercicis, en 
aquest esport no sempre es 
veu reflectit l’esforç i dedi-
cació al tapís, ja que tant els 
nervis com la tensió poden 
jugar una mala passada. Tot i 
així, el millor premi és el re-
coneixement propi de l’esforç, 

El CE Montbui competeix per assolir 
la final de Base

capacitat de lluitar i de supe-
rar-se que que tant la Júlia 
Enrich, la Tania Gabarri i la 
Júlia Rubio tenen. El club està 
molt contents del treball rea-
litzat per les tres gimnastes i 
les animen a seguir treballant.

BEISBOL / LA VEU 

El passat cap de setmana 
va tenir lloc la Catalu-
nya Baseball Week, un 

prestigiós torneig de beisbol 
que acull els millors equips 
europeus en categoria U12, 
U15 i U18. Entre ells, la Selec-
ció Catalana U18 on ha fet el 
seu debut el jove jugador Da-
vid Muñoz Martínez de Aren-
zana en la posició de pitcher 
amb una destacada actuació 
en les seves intervencions.
Aquest llançador, que actu-
alment juga al BC Manresa 
Drac’s, i que cursa 1r de bat-
xillerat a l’Institut Milà i Fon-
tanals, tant sols fa poc més de 
3 anys que practica aquest es-
port on ha experimentat una 

espectacular progressió, espe-
cialment en el darrer any on 
ha estat entrenat per la llegen-
da del beisbol cubà Remigio 
Leal, que amb molt de treball 
ha millorat la seva forma física 
i tècnica en el llançament, fet 
que l’ha posat al nivell d’altres 
jugadors de la seva categoria 
que fa molts més que juguen a 
aquest esport.

El beisbol, tot i ser un esport 
desconegut per molts, té a Ca-
talunya més de 1.500 llicènci-
es, 80 equips en diferents ca-
tegories i disposa de 15 camps 
de joc.
Podreu trobar més informa-
ció a la pàgina de la Federació 
Catalana de Beisbol I Softball: 
http://www.fcbs.cat/wp/

Un igualadí debuta amb la selecció 
catalana sub-18 de beisbol

AUTHENTIC OUTLET
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cultura Espai patrocinat per
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www.rendaurbana.cat

MÚSICA / LA VEU 

En aquesta nova tem-
porada les Músiques 
de Butxaca s’estrenen 

com a seu del Barnasants 
acollint un dels concerts 
del festival Internacional de 
Cançó d’Autor que enguany 
celebra el seu 25è aniversari. 
El projecte Cultural Barna-
sants ha organitzat entre ge-
ner i abril més de cent con-
certs únics en una trentena 
de seus repartides per Cata-
lunya, País Valencià, Illes Ba-
lears, Catalunya Nord, Estat 
Espanyol, Itàlia i Cuba.
El concert que acollirà Músi-
ques de Butxaca, amb la col-
laboració d’Òmnium Cultu-
ral, és el de  VerdCel, conjunt 
alcoià que presentarà el seu 
últim treball Bifocal. Un do-
ble disc amb novel·la gràfi-
ca que representa un punt 
d’inflexió en la trajectòria 
d’Alfons Olmo, alter ego de 
VerdCel.
Bifocal tanca un quadríp-
tic compost pels elements. 

El Festival Barnasants a Igualada amb la presentació 
de VerdCel a Músiques de Butxaca 

Comença el 2012 amb Els 
dies del saurí amb el fons de 
l’aigua. Després va arribar 
Argilaga, que era el foc, una 
resposta contundent per ca-
nalitzar la ràbia d’una ma-
nera constructiva. Després 
va venir De plantes, talaies i 
cims, un treball de terra que 
es pregunta sobre l’existència 

i molt més d’arrel i finalment 
arriba Bifocal que és aire. Si 
Saurí era més rock, Argilaga 
era més pop i Plantes era més 
arrel, aquest últim han vol-
gut que fos més cançó, cançó.
VerdCel segueix teixint una 
veu pròpia dins el llenguatge 
actual de la cançó amb lletres 
plenes de sensibilitat i sentit 

crític. Un projecte de cançó 
sòlid, autèntic i innovador 
amb un directe enèrgic i vi-
tal. 
A Músiques de butxaca Al-
fons Olmo presentarà el disc 
sencer acompanyat de Toni 
Medialdea, Marcel Ferrer 
i Raül Lorenzo. També els 
acompanyarà el Dídac Roc-

her, que farà una col·labora-
ció, tal com va fer en el disc.
El concert se celebrarà avui 
divendres 6 de març, a les 11 
de la nit al Teatre Municipal 
l’Ateneu.
Preu de les entrades a 12 € 
amb gintònic inclòs i 10 €, 
preu de descompte per als 
socis de l’Ateneu Igualadí, 
Cineclub Ateneu, Amics del 
Teatre de l’Aurora i Òmnium 
Cultural 
Les entrades es poden com-
prar anticipades a través de 
la web www.musiquesdebut-
xaca.cat 
Organitza el cicle de concerts 
l’Ateneu Igualadí amb el su-
port de l’Ajuntament d’Igua-
lada i amb la col·laboració 
de: Òmnium Anoia, UNES-
CO Igualada, Renda Urbana, 
L’Acústic, Cafè de l’Ateneu, 
Primeras Marcas, Supermas, 
Enric Martí Videoproduc-
cions, Canal Taronja, Rà-
dio Igualada, Infoanoia.cat, 
AnoiaDiari, Veu de l’Anoia i 
Fruiteria Pilar. 

FOTOGRAFIA / LA VEU 

El festival fotogràfic 
FineArt Igualada arri-
ba a l’equador d’aquesta 

vuitena edició. Fins al 15 de 
març es pot continuar gaudint 
de les 52 exposicions reparti-
des per la ciutat d’Igualada. A 
més a més, el festival també 
inclou un gran nombre d’ac-
tivitats paral·leles, a continu-
ació us detallem les visites, 
xerrades i tallers d’aquest ter-
cer cap de setmana de FineArt 
2020:
Ahir dijous es duia a terme la 
presentació del llibre La capsa 
vermella, a L’empremta d’Òm-
nium Cultural; es va parlar 
de qui era Antoni Campañà 
i perquè va amagar les foto-
grafies de la Guerra Civil, així 
com també es van explicar les 
diferents tècniques per a l’ob-
tenció de la imatge i els dife-
rents estils fotogràfics.
El 7 de març s’han preparat 

dues visites guiades. A les 12 
h es podrà assistir a la vista 
que es realitzarà a l’exposició 
Sota la pell del Rec, a l’Adobe-
ria Bella, on el Joan Solé ens 
parlarà d’aquest projecte per 
documentar el canvi del bar-
ri del Rec. A les 18 h, la Lídia 
Carbonell, per tots aquells que 
el passat cap de setmana no 
van poder assistir, torna a fer 
una visita guiada al seu Mar de 
fons, a la Teneria, per consci-
enciar-nos de la importància 
dels plàstics.
Per al diumenge hi ha progra-
mades dues visites guiades i 
un taller molt especial. A les 
11 h, a l’Adoberia, la fotògrafa 
Eva Parey ens farà una visita 
a la seva exposició de les jor-
naleres sirianes refugiades a la 
Vall de la Bekaa, AAMELAT 
SOURIYAT, on ens aproparà a 
aquesta realitat colpidora que 
es viu al Líban. Seguidament, 
ens traslladarem imaginària-
ment a la Illa de Pasqua amb 

la visita guiada del Joan Díez 
Llorente i el seu Rapa Nui 3D, 
la visita serà a les 12 h al Mu-
seu de la Pell i Comarcal de 

Continuen les activitats de FineArt Igualada 2020

l’Anoia. També a les 12 h, i al 
mateix Museu de la Pell, s’ha 
programat un taller gratuït per 
menuts i grans sobre fer fotos 

amb una càmera estenopeica, 
farem fotos amb una capsa de 
sabates! Aforament limitat, 
inscripcions a 938 046 752.



CULTURA  |  57Divendres, 6 de març de 2020

TEATRE / LA VEU 

Aquest cap de setma·
na arriba al Teatre 
de l’Aurora la versió 

teatral de la coneguda novel·
la de José Saramago, Assaig 
sobre la lucidesa. L’adaptació 
teatral que proposa la compa·
nyia La Danesa, molt aplaudi·
da pel públic i la crítica en la 
seva estrena al Festival Grec, 
ens confronta amb la faula de 
Saramago. L’obra se’ns fa ab·
solutament vigent, després 
de les revoltes ciutadanes 
esdevingudes al món en els 
darrers deu anys, i posa de 
relleu el debat necessari en·
torn de l’anomenada “demo·
cràcia real”.
Fa quatre anys, a la capital, 
una plaga de ceguesa va fer 
aflorar el millor i el pitjor dels 
ciutadans i dels governants. 
Només una dona ho va veure 
tot. Ara, quatre anys després, 
els ciutadans són cridats a les 
urnes i, de manera aparent·

ment espontània, voten mas·
sivament en blanc. Aquest 
qüestionament implacable 
als partits que gestionen la 
democràcia generarà un pols 
violent entre el poder i la ciu·
tat. La dona que ho va veure 
tot encara hi és. I continua 
veient·ho tot.
Assaig sobre la lucidesa és la 
segona part del cèlebre Assaig 
sobre la ceguesa, obra amb la 
qual José Saramago va un pas 
més enllà en la seva mirada 
crítica als mecanismes del 
poder i va posar en el punt 
de mira la corrupció del sis·
tema democràtic.
L’Aurora se suma a la vaga 
feminista i per això la funció 
prevista pel diumenge 8 de 

“Assaig sobre la lucidesa”, del prestigiós escriptor José 
Saramago, divendres i dissabte al Teatre de l’Aurora

El teatre se suma a la 
Vaga Feminista del 8M i 

suspèn la funció 
prevista per diumenge 

8 de març

març queda suspesa.

Horari i venda d’entrades 
Les representacions de As-
saig sobre la lucidesa, tindran 
lloc divendres 6 i dissabte 7 
de març a les 21 h. Després 

de la funció de divendres, els 
espectadors podran compar·
tir les seves opinions en una 
tertúlia que obrirem amb els 
membres de la companyia. 
Les entrades tenen un cost 
de 16 € i 13 € (amb els des·

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

TALLER / LA VEU 

Aquest diumenge, 8 
de març, a les 12 del 
migdia, el Museu 

de la Pell proposa una nova 
activitat dins del progra·
ma familiar Creactiva’t!. En 
aquesta ocasió, coincidint 
amb el festival fotogràfic 
FineArt, els més petits po·
dran aprendre a construir 
un prototip de càmera es·
tenopeica amb materials 
reciclats. Coneixeran els as·
pectes d’aquesta tècnica fo·

togràfica, i durant la jornada 
ells mateixos esdevindran 
fotògrafs, capturant aquells 
espais del museu que més 
els suggereixin. Per la rea·
lització d’aquesta activitat és 
necessari la utilització d’una 

caixa de sabates de cartó que 
els assistents al taller poden 
portar de casa.
L’activitat, organitzada per 
l’Ajuntament d’Igualada, es 
dirigeix a famílies amb in·
fants a partir de 6 anys; és 
gratuïta, amb aforament li·
mitat i admissió segons or·
dre d’arribada.

Programa Creactiva’t al 
Museu!
El programa Creactiva’t del 
Museu de la Pell dins del 
Departament de Promoció 

El Museu de la Pell proposa als més petits un taller de fotografia
L’activitat, que forma 

part del programa 
Creactiva’t, permetrà 
fer fotos “màgiques” 

amb una càmera 
estenopeica

de la Ciutat de l’Ajuntament 
d’Igualada compta en l’edició 
d’aquest any amb la col·la·
boració de RailHome BCN, 
Museu de Sant Boi de Llo·
bregat, FineArt, Auria Grup, 
Dessota, Museu de la Vida 
Rural de l’Espluga de Fran·
colí, Iglú de Vent i l’Europe·
an Balloon Festival, Aula de 
Música Tradicional de l’Ano·
ia, Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya, Zoom 
Festival i La Gaspar: Escola 
Municipal d’Art i Disseny i la 
Diputació de Barcelona.



58  |  CULTURA Divendres, 6 de març de 2020

MÚSICA / MARIA DALMASES 

El passat diumenge dia 
1 de març es va fer el 
primer concert del 

Festival Internacional d’Or-
gue d’Igualada que organitza 
el departament de Cultura de 
l’Ajuntament d’Igualada amb 
Joan Paradell Solé com a di-
rector artístic.  Els intèrprets 
van ser Daniel Gottfried, a 
l’orgue, i el seu germà Stefan 
Gottfried, al saxòfon. Jaume 
Planas va fer els comentaris, 
Anna Miranda va ser la regis-
trant i la visió per pantalla va 
anar a càrrec  de Jordi Balsells 
i Josep Aguilera
Daniel Gottfried, nascut l’any 
1990, va estudiar Orgue i 
Composició Viena i a Lió. 
Actualment és un dels orga-
nistes de l’església jesuïta de 
Viena i imparteix classes a la 
Universitat de Música i Arts 
de la mateixa ciutat; ha actuat 
en diferents països europeus 
i en Festivals d’orgue i tam-
bé amb el seu germà. Stefan 
Gottfried, nascut el 1993, va 
estudiar, a la Universitat de 
Música i Arts de Viena i al 
Reial Conservatori dels Paï-
sos Baixos de l’Haia. El 2017 
ha estat guardonat amb el 
títol Màster de Música, ha 
actuat en nombroses ciutats 
europees i ha compartit es-
cenari amb grans músics de 
jazz. Ambdós tenen junts 
projectes musicals. 
El concert el va començar 
l’organista amb la Toccata 

(de la Simfonia núm. 5 op. 
42 núm. 1) de Charles-Ma-
rie Widor (1844-1937). A la 
segona obra ja vam poder 
escoltar els dos instruments 
junts, amb un bonic arranja-
ment, fet per ells mateixos, de 
la Sonatina de Maurice Ravel 
(1875-1937), una obra ori-
ginal per a piano amb 3 mo-
viments. Després va venir el 
primer tast del que formaria 
la part més original del con-
cert: peces de bandes sonores 
en versions per a saxòfon i 
orgue. Van tocar 4 fragments 
de la música que Nino Rota 
(1911-1979) va fer pel film Il 
Padrino. 
El nostre Festival és, tal com 
indica el seu nom, un Festival 
d’orgue i quasi mai no hi fal-
ta alguna obra del gran mes-
tre J. S. Bach  (1685-1750). 
Per això, Daniel Gottfried hi 

va tocar el Trio-Coral Herr 
Jesu Christ, dich zu uns wend 
(BWV 655). Un altre tast de 
música de banda sonora va 
ser de la pel·lícula Catch Me If 
You Can  del músic John Wi-
lliams (n. 1932), i a continu-
ació l’organista va interpretar 
una altra obra per a orgue sol, 
les meravelloses Litanies  (JA 
119) de Jehan Alain (1911-
1940). Per acabar, ambdós 
intèrprets van oferir tres pas-
satges del film The Mission  
d’Ennio Morricone (n. 1928). 
Va ser un concert molt dife-
rent que va mostrar el treball 
de dos músics molt joves que 
tenen una gran formació, 
molta tècnica i virtuosisme i 
que volen aprofundir en di-
versos estils. Les tres obres 
per a orgue sol que es van 
tocar eren de tres segles dife-
rents (XVIII, XIX i XX) i els 

Extraordinari i original primer concert del XXVII 
Festival internacional d’orgue d’Igualada 

Diumenge podrem escoltar Hans Ole Thers

dos instrumentistes junts  van 
executar bàsicament música 
del segle XX, que segurament 
és més adequada al saxòfon 
que és un instrument modern 
(va ser inventat a mitjan segle 
XIX).  Sempre busquen noves 
obres i noves combinacions i 
així troben la manera de gau-
dir i fer gaudir la música. Van 
tocar obres de gran dificultat 
però que van fer arribar de 
manera planera al nombrós 
públic que quasi omplia la 
nostra basílica, un públic 
que, al final del concert, va 
posar-se dempeus mentre ells 
saludaven encara des del cor. 
En agraïment van fer dos bi-
sos: una altra obra de Morri-
cone, del film Cinema Paradi-
so, i la cançó Mona Lisa, dels 
americans Ray Evans i Jay 
Livingston interpretada en la 
pel·lícula Captain Carey per 
Nat King Cole.
En acabar els bisos, els músics 
van saludar des del presbiteri 
i van ser obsequiats pels regi-
dors del nostre Ajuntament 
Pere Camps i Miquel Vives. 
Els dos germans van comen-
tar que estaven molt contents 
d’haver pogut actuar al Fes-
tival i que no s’esperaven la 
gran acollida que van tenir a 
la nostra ciutat.
Recordem que el proper diu-
menge dia 8 hi haurà el segon 
concert del Festival, que anirà 
a càrrec de l’organista danès 
Hans Ole Thers, amb obres 
de Williams, Bach, Händel, 
Widor i Tournemire.  

LLENGUA / LA VEU 

El Premi Sambori és 
l’únic premi de narra-
tiva en català dirigit 

als centres educatius dels 
Països Catalans. Hi poden 
participar alumnes de pri-
mària, secundària i batxi-
llerat i cicles formatius, i té 
com a objectius promoure la 
participació en un projecte 
comú i difondre l’ús del cata-
là dins de l’àmbit escolar, tot 
incentivant la imaginació, 
la creativitat i aquells valors 
pedagògics que es treballen 
en cadascun dels centres.
El Premi consta d’una pri-
mera fase que se celebra a 

les demarcacions (en aquest 
cas, la Vegueria del Penedès) 
i una fase final que se celebra 
a Barcelona i en la qual parti-
cipen tots els premiats de les 
demarcacions.
Des del 2006, Òmnium Cul-
tural organitza i impulsa el 
Premi Sambori Òmnium 
a Catalunya, Andorra i la 
Catalunya Nord, tot coor-
dinant-se amb la Funda-
ció Sambori, que organitza 
aquest concurs des del 1998 
al País Valencià.
El divendres dia 13 de març 
a les 19h tindrà lloc als Cine-
mes Mont-Àgora de Santa 
Margarida de Montbui la 
festa de lliurament de premis 

de la demarcació Vegueria 
Penedès, a la qual assistiran 
membres de les quatre juntes 
territorials d’Òmnium Cul-
tural (Alt Penedès, Anoia, 
Baix Penedès i Garraf) i re-
presentants municipals i de 

les escoles participants als 
premis. Per part de la Junta 
Nacional d’Òmnium Cultu-
ral hi assistirà la vocal Maria 
Majó i Clavell. La presenta-
ció de l’acte anirà a càrrec del 
grup “Gralla Manufactures 

Acte de lliurament de premis del Premi Sambori 2020 de la 
Vegueria Penedès a Sta. Margarida de Montbui

Teatrals”.

Més treballs i centres parti-
cipants que en l’edició ante-
rior
Es premien tres treballs en 
cadascuna de les sis catego-
ries següents: cicle inicial 
(primer i segon de primària), 
cicle mitjà (tercer i quart de 
primària), cicle superior 
(cinquè i sisè de primària), 
primer cicle d’ESO (primer 
i segon d’ESO), segon cicle 
d’ESO (tercer i quart d’ESO), 
batxillerat i cicles formatius. 
En l’edició d’enguany a la de-
marcació s’han presentat un 
total de 100 treballs de 33 
centres educatius.

CULTURA / LA VEU 

D illuns passat, mentre 
la ventada feu desis-
tir alguns d’anar a 

l’AUGA, la presència de Jau-
me Alsina en va portar molts 
altres. L’Ateneu igualadí feia 
un goig expectant i el Sr. Alsi-
na va respondre amb escreix.
Fa seixanta anys que Alsina 
va fer néixer Àrea de Guisso-
na que avui té més de set mil 
empleats, una facturació as-
tronòmica i una marca apre-
ciada com és bonÀrea.
Empresari atípic. Intel·ligent, 
finíssim i amb paraules molt 
entenedores per explicar a 
tothom aspectes prou com-
plexos d’un gegant que marca 
camí en el sector alimentari 
d’aquí i de molts llocs.
Va agradar molt i no va deixar 
cap pregunta sense resposta.
I el proper dilluns vindrà Jo-
sep Maria Baldasano per par-
lar de l’actual canvi climàtic.

AUGA:  Jaume 
Alsina, una vida al 
cadpdavant
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ÒPERA / CLAUDINA VALLÈS 

El proper divendres 13 
de març tindrem al Te-
atre Ateneu d’Igualada,  

l’oportunitat d’assistir a una 
divertida i moderna posada 
en escena de la famosa òpe-
ra Il Barbiere di Siviglia (El 
Barber de Sevilla). El reparti-
ment és variat i els artistes de 
procedència diversa: italians 
com el director musical i pi-
anista Riccardo Serenelli i el 
tenor Carlo Giacchetta, locals 
com el baix Antonio Fajardo 
i la mezzo Claudina Vallès i 
mallorquins com la soprano 
Maria Casado i el baix Pablo 
Lopez. 
També tindrem sobre l’escena-
ri el  Jorge Tello Rodríguez, el 
baríton més representatiu del 
Perú i des de fa un temps esta-
blert a Mallorca. En Jorge, que 
té una agitada agenda artística 
tant a Europa com a Amèrica, 
ha participat com a protago-
nista de l’òpera Alzira de G. 
Verdi, al Gran Teatre Nacio-
nal de Lima, en coproducció 
amb l’Opera Wallonie de Lieja 
(Bèlgica) i la ABAO (Bilbao) i 
a la qual la prestigiosa revista 
lírica “Opera XXI” ha premiat 
amb la “Millor nova produc-
ció 2019” amb una entrega de 
premis al Gran Teatre del Li-
ceu el proper 12 de març. 
“Va ser una gran alegria rebre 
la trucada del productors per 
donar-me la notícia i poder 
participar en una espectacu-
lar producció, juntament amb 
grans companys i al país on 
em vaig iniciar com a artista” 
ens va explicar el Jorge, el qual 
guarda un gran record de l’ex-
periència. 
“Arribar al teu país després 
d’anys de desenvolupar la teva 
tasca per tota Europa amb 
aquesta gran producció va ser 
emocionant, a més de retro-
bar-me amb antics companys 
dels quals n’havia après tant”. 
El Jorge està molt orgullós 
d’aquesta coproducció, en la 
que tindrà oportunitat de tor-
nar a participar en breu, tant a 
Lieja com a Bilbao. 
Encara que actualment la seva 
carrera estigui centrada en 
rols verdians, Il Barbiere di 
Siviglia, és una de les operes 
que més vegades ha interpre-
tat a la seva carrera. “Per mi el 
Figaro és un rol inacabable, al 

qual sempre se li poden donar 
nous matisos. Sento que l’úni-
ca manera de mantenir-lo viu 
és fer-lo diferent cada vegada 
que l’interpreto”. 
El baríton peruà - mallorquí 
ha representat aquest rol de-
senes de vegades per tot Euro-
pa, moltes d’aquestes vegades 
també al prestigiós Gigli Ope-
ra Festival on va coincidir amb 
el Mestre Serenelli, que actual-
ment és el seu Vocal Coach i 
que també ens acompanyarà 
en aquesta ocasió a Igualada. 
La seva carrer musical a Euro-
pa la va iniciar a Barcelona, a 
la pedrera de l’Òpera de Saba-
dell, justament debutant amb 
el Figaro i des d’aquest mo-
ment aquest rol s’ha convertit 
en un company inseparable. 
“Figaro significa molt per mi, 
ja que encara que  l’interpre-
tis de mil maneres diferents, 
l’essència del personatge és la 
del supervivent, aquell que va 
pel món enginyant diferents 
maneres de viure com ell vol i 
que, al mateix temps, no perd 
mai l’alegria”. 
Es reconeix un artista versàtil, 
capaç d’enfrontar-se a rols tan 
forassenyats i còmics com el 
Figaro i dies després és capaç 
de posar-se en la pell de per-
sonatges dramàtics i sinistres 
com el Tonio de Pagliacci o el 
Baró Scarpia de Tosca, gràcies 
a la seva solvència teatral. “He 
tingut la sort de poder com-
partir amb grans directors 
d’escena i companys de teatre 
musical i de text, del quals 
n’he après molt i que han estat 
una gran escola per mi”. 
Des que la seva carrera musi-

cal ha pres embranzida, viu gi-
rant el mon, essent una verta-
dera oportunitat per al públic 
igualadí d’apreciar-lo en viu. 
“Va ser en una gira de l’Òpera 
de Catalunya on vaig cantar 

Els Amics de l’Òpera portaran “Il  Barbiere di Siviglia” 
a l’Ateneu
Dalt l’escenari del Teatre Municipal es podrà gaudir de la presència del baríton peruà Jorge Tello Rodríguez

els meus primers Figaros i 
sempre és una il·lusió especi-
al tornar anys després amb el 
mateix títol. És com tornar a 
les meves arrels”. 
En aquesta nova producció 

d’Il Barbiere di Siviglia, Tello 
ens avança que les aventu-
res del barber més famós de 
l’òpera estaran ambientades 
en el món rural i en els seus 
particulars estereotips ideats 
per la Direcció Escènica de la 
Carla Font. 
El Amics de l’Òpera d’Igua-
lada ja han comptat en altres 
ocasions amb la presència 
d’en Jorge Tello, al qual ens 
uneix una relació personal, 
i aquesta vegada, gràcies 
també al suport de d’Institut 
d’Estudis Baleàrics, ens ha 
estat possible comptar, acom-
panyant-lo amb la resta d’ar-
tistes mallorquins. 
Esperem que aquest sigui el 
primer títol d’una Temporada 
estable d’Òpera que ens per-
meti portar a la nostra ciutat 
figures i produccions d’alt ni-
vell artístic i que en comple-
mentin la rica oferta cultural 
igualadina. 

Divendres i dissabte a les 21 h

Preu: 16 � / 13 �
Diumenge a les 19 h

6/7/8 MARÇ

PROGRAMACIÓ GENER/MAIG 2020

TEATREASSAIG SOBRE 
LA LUCIDESA

- LA DANESA

UNA CRÍTICA FEROTGE ALS MECANISMES DE PODER I A LA CORRUPCIÓ 

DEL SISTEMA DEMOCRÀTIC. UNA VERSIÓ TEATRAL DE L'OBRA DEL PRESTIGIÓS 

ESCRIPTOR JOSÉ SARAMAGO, MOLT APLAUDIDA PEL PÚBLIC I PER LA CRÍTICA.

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat

DE JOSÉ SARAMAGO 



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

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, anys anteriors a la fundació de l’AGRU-
PACIÓ FOTOGRÀFICA. Entitat que, a l’octubre d’aquest 2020, celebrarà els 90 anys.

ANY 1908. TESTIMONIATGE D’UN DIA DE MERCAT, DESPRÉS DE L’ENDERROC 
DE L’ILLA DE CASES QUE DIVIDIA L’ACTUAL PLAÇA DE L’AJUNTAMENT.

Recordeu que l’enderroc total de l’illa de cases que hi havia al centre de l’actual plaça 
de l’Ajuntament va unificar en una sola plaça aquest nucli urbà, que havia estat divi-
dit entre la Plaça del Blat i la Plaça Nova! Després ja es va construir el Mercat de “La 
Pajarera”, cap al 1910.
I, fixeu-vos en les façanes d’uns edificis que encara es conserven i dels porxos, en 
una fotografia, d’autoria desconeguda.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de Docu-
mentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat. 
Recerca: Carmel·la Planell Lluís
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TALLER / LA VEU 

“Lightpainting: dibui-
xem amb la llum”, és la 
nova proposta famili-

ar de Bibliolab de la Bibli-
oteca Central d’Igualada 
per dimecres de la setmana 
vinent, dia 11 de març, a les 
6 de la tarda. Es tracta d’un 
taller interactiu i imagina-
tiu amb la llum com a pro-
tagonista, adreçat a infants 
a partir de 6 anys i les seves 
famílies. Els participants fa-
ran fotografies jugant amb 
la llarga exposició dels ob-
jectius. D’aquesta manera 
aconseguiran dibuixar amb 
la llum i emportar-se a casa 
una fotografia única. Aques-
ta activitat coincideix amb 
la celebració, a Igualada, del 
festival fotogràfic FineArt, i 
està organitzada per la Bibli-
oteca i Inquiet.
Amb aquestes propostes la 

Biblioteca esdevé així un es-
pai d’experimentació i cre-
ativitat per als usuaris. Els 
Bibliolabs s’estan desenvolu-
pant a diverses biblioteques 
de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals, promoguts per 
Diputació de Barcelona i 
responen a la voluntat de 
caminar cap a un nou mo-
del bibliotecari en el que es 
fomenta el coneixement i 
l’aprenentatge participatiu.

Nou Bibliolab familiar 
«Lightpainting: 
dibuixem amb la llum»

MÚSICA / LA VEU 

Continuant el cicle de-
dicat a Ludwig van 
Beethoven que orga-

nitza el professorat de l’Es-
cola-Conservatori Munici-
pal de Música d’Igualada, el 
proper dimecres dia 11 de 
març podrem comptar amb 
la participació extraordinària 
de Luca Chiantore, pianista i 
autor del llibre “Beethoven al 
piano”, que interpretarà obres 
del compositor alemany i de 
la compositora Hélène de 
Montgeroult. Aquest concert 
es durà a terme a les 8 del ves-
pre a l’Auditori de l’ECMMI i 
serà precedit d’una xerrada 
presentació a les 19h. a càrrec 
del mateix intèrpret. 
Luca Chiantore (Milà, 1966) 
va estudiar piano i composi-
ció amb Emilia Crippa Stra-
della, Alexander Lonquich, 
Edoardo Strabbioli i Franco 
Scala, entre d’altres, interes-
sant-se al mateix temps en 

l’execució amb teclats histò-
rics. És doctor en Musicolo-
gia per la Universitat Autò-
noma de Barcelona i la seva 
activitat com a investigador, 
intèrpret i docent l’ha por-
tat fins als principals països 
d’Europa, Àfrica, Amèrica i 
Àsia. Ha publicat, entre altres 
textos, Història de la tècnica 
pianística (2001; 8a reimpres-
sió, 2016); Beethoven a el pi-
ano (2010) i Escriure sobre 
música (2016), aquest últim 
al costat de Áurea Domínguez 
i Sílvia Martínez. Des de 2003 
dirigeix Musikeon, empresa 
de serveis musicològics i for-

Luca Chiantore a l’Escola de Música 
d’Igualada

mació musical especialitzada, 
i és cofundador de l’Tropos 
Ensemble al costat de el tam-
bé pianista, compositor i pro-
ductor David Ortolà.

Concert del  “Grup de Folk”
A càrrec del Grup de Folk de 
l’Escola/Conservatori Mpal 
de Música d’Igualada, dirigit 
pel professor Pep Massana. 
Ens oferiran diverses músi-
ques que han treballat durant 
aquest primer quadrimes-
tre de curs. Serà dilluns 9 de 
març a 2/4 de 6 d ela tarda al 
centre cívic del Passeig i l’en-
trada és gratuïta.



Escut d’Igualada

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

El dia 23/3/ 2003, en aquestes 
pàgines, van publicar-me una 
carta oberta al conseller heràl-

dic de la Generalitat, en la que vaig 
queixar-me de la rigorositat  respecte 
els escuts dels pobles de Catalunya. Li 
feia constar les opinions de diferents 
dissenyadors:
J.M. Ainaud de Lasarte (21/12/1995) 
“L’aprovació de l’escut correspon al 
ple de l’Ajuntament i no de cap co-
missió d’historiadors, o dissenyadors, 
que sols han d’assessorar”
Juli Capella “ Sembla que la Genera-
litat està homogeneïtzant tota la ri-
quesa heràldica de Catalunya. Sembla 
que un sol senyor hagi fet tots els  es-
cuts. Anem a pitjor.”
Ramon Bigas (23/12/95) “La norma-

tiva que regularitza els escuts acaba 
amb la riquesa de la tradició que te-
nien tots els municipis.”
Claret Serrahima (14/2/96) “Cada ve-
gada més escuts dels pobles i ciutats 
de Catalunya estan disfressats de ci-
ència medieval”.
Armand de Fluvià va contestar-me, a 
“La Veu”, el 17 /4/2003 “Abans d’ésser 
aprovat el Registre d’Escuts, va pas-
sar per l’Associació i per la Federació 
de Municipis, per l’Institut d’Estudis 
Catalans, catedràtics, Diputacions i 
Gabinet Jurídic de la Generalitat, per 
tal de que fessin al·legacions. El 1958, 
a Roma es va prendre un acord inter-
nacional sobre el tema.”
Foto: Escut del finestral del despatx 
de l’Alcadia d’Igualada.. 
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POESIA / LA VEU 

Aquest mes de març 
la Biblioteca Central 
d’Igualada vol ce-

lebrar el Dia Mundial de la 
Poesia d’una manera diferent 
i ha organitzat, un acte adre-
çat especialment als joves. Es 
tracta d’una Jam poètica jove 
en què els nois i noies pugen 
a l’escenari a recitar el seu po-
ema preferit, ja sigui propi o 
de qualsevol poeta i en qual-
sevol llengua, amb l’acom-
panyament musical al piano 
d’Albert Gámez. La Jam poè-
tica tindrà lloc el dijous 19 de 
març, a les 7 de la tarda.
La Biblioteca engresca als 
joves de quart d’ESO i Batxi-
llerat a apuntar-se en aquesta 

festa de la poesia per compar-
tir plegats una bona estona 
jugant amb els versos i desco-
brir el poeta que porten dins. 
Només cal passar per la Bibli-
oteca a inscriure’s o contac-
tar-hi per mail (b.igualada.c@
diba.cat) o per telèfon (93 804 
90 77).
En anys anteriors la Biblio-
teca havia celebrat un recital 
de lectures en veu alta obert 
a persones de totes les edats. 
Enguany, amb la col·labora-
ció del departament d’En-
senyament de l’Ajuntament 
d’Igualada i la Kaserna, se li 
vol donar un nou aire. L’ob-
jectiu és apropar també el 
gènere poètic, el gran oblidat 
de la literatura, als més joves, 
i engrescar-los a escriure els 

Jam poètica jove a la Biblioteca per 
celebrar el Dia Mundial de la Poesia

RECERCA / LA VEU 

El Campus Universitari 
Igualada-UdL, amb el 
suport del Centre d’Es-

tudis Comarcals d’Igualada 
(CECI), el Rotary Club Igua-
lada, l’Ateneu Igualadí de la 
Classe Obrera, l’Associació de 
Disseny Igualada i de l’Ajun-
tament d’Igualada, convoca la 
16a edició dels Premis Iguala-
da Recerca Jove. Uns guardons 
que reconeixen els millors tre-
balls de recerca dels estudiants 
de Batxillerat i Cicles Formatius 
de Grau Superior del curs 2019-
2020. El termini de presentació 
dels treballs finalitzarà el 30 de 
març de 2020.
El Premi contempla tres moda-
litats: la científica i tecnològica, 
la humanística i social, i l’artísti-

ca, dotades amb un primer pre-
mi de 300 euros i un viatge de 
15 dies a un camp de joventut 
Rotary International d’un país 
europeu per al guanyador o la 
guanyadora i un segon premi 
de 150 euros. En cadascuna, a 
més, hi ha una la subcategoria 
d’àmbit local, amb un premi de  
150 euros per a l’estudiant.
L’objectiu dels Premis Igua-
lada Recerca Jove és potenci-
ar l’interès per la recerca dels 
alumnes que cursen estudis 
post obligatoris. Poden optar 
als Premis els treballs realitzats 
per un únic autor o autora que 
hagin estat seleccionats prèvi-
ament pel seu centre. Per tal 
de participar-hi cal lliurar el 
treball al Campus Universitari 
Igualada-UdL en format pdf. 

S’obre la convocatòria 
dels Premis Igualada 
Recerca Jove

seus propis versos o a desco-
brir poetes de tots els temps 
i d’arreu. A l’Espai Jove de la 
Biblioteca hi ha el racó #his-
tòriesvitals, on hi trobaran 
llibres escrits per joves poetes 
com Defreds, autor de «1775 
calles» i «Con un cassette y 
un boli Bic», i César Brandon 
Ndjocu, autor dels exitosos 
volums «Las almas de Bran-
don». També altres joves po-
etes com Atticus, Ane Santi-
ago, Blon Pablo Perez Rueda 
i Luna Al- Mousli. Els seus 
llibres són plens de reflexions 
vitals on aboquen les seves 
inquietuds i preocupacions, 
combinant moltes vegades la 
poesia amb la prosa i la il·lus-
tració.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Pas de deux”, de Leysis Quesada Vera, al FineArt 2020: 
un curiós relat fotogràfic

A questa dona d’origen cubà, filla de la ciutat 
de Cienfuegos, va néixer a l’any 1973. La 
seva família va traslladar la seva residència 

a la província de Matanzas; i, és en aquest entorn a la 
població d’Amarillas on començarà a experimentar 
en el camp de la fotografia. Professionalment, a part 
d’ampliar els seus coneixements d’idiomes, va exer-
cir com a professora ensenyament superior a l’Ha-
vana. És a la capital de Cuba, a partir del 1999, on la 
seva passió per la fotografia l’empenyerà a descobrir 
diferents autors, endemés de conèixer de ben a prop 
l’Estudi de Fotografia de Maine; aquí, a resultes d’un 
contacte amb el fotògraf John Golden i l’obsequi –
per part d’aquest- d’una càmera Nikon, es decantarà 
determinantment pel mon de la fotografia. D’alesho-
res ençà, a l’entrada del segle XXI, se situa la seva 
realització professional amb unes primeres captures 
fotogràfiques de gran interès documental, la qualitat 
fotogràfica de les quals l’aproparà a alguns fotògrafs 
de renom. 
En qüestió de temps, amb una escassa però molt 
validada trajectòria fotogràfica va convertir-se en 
una significada fotògrafa tot i prendre com a font 
d’inspiració obres de mestres de la categoria de Se-
bastià Salgado i Sally Mann. La seva producció volia 
apropar-se a l’intimisme de la vida quotidiana cuba-
na d’algunes zones rurals per a apropiar-se temàti-
cament d’uns imponents escenaris costumistes. Tot 
plegat uns retrats de la vida rural en totes les seves 
manifestacions del dia a dia; veritables evocacions 
que eren com reviure alguns episodis de la seva in-
fància i sentir com emanava una força d’inspiració 
de part d’aquelles persones que l’havien acompanyat 
de petita.
Tanmateix, si alguna cosa va ser -per a ella- un llan-
çar-se a la fama això va succeir quan, arran de nai-
xement de la seva filla, va trobar en ella una nova 
font d’inspiració temàtica basada sobretot en la fa-
mília i en les persones de més proximitat; des d’una 
perspectiva de captar diferents situacions de la quo-
tidianitat i sobretot incidir en aquelles expressions 
que majorment comuniquessin l’estat de les seves 
emocions. Òbviament, s’entreveu que en aquest mo-
ment fotogràfic ella va convertir la fotografia en un 

ELNA. LA CORDA
Fotografia.
Quan acabo les peces per a mi co-
bren vida davant de qui les mira. 
Són elles les que es relacionen amb 
l’espectador, l’espai i les mirades 
d’altres disciplines artístiques. 
Del 21 de febrer al 15 de març a 
la Sala Municipal d’Exposicions.

ANTROPOLOGIA DELS 
SENTIMENTS
Fotografia. 
D’Isabel Muñoz, Premi Nacional-
de Fotografia 2016
Del 21 de febrer al 5 d’abril a la sala 
d’exposicions del Museu de la Pell

FOTOGRAMES 
PERDUTS
Per Cromwell
Fotografia. Carrers atapeïts que su-
ren ràpidament o paisatges que ero-
sionen lentament
Del 21 de febrer al 15 de març a Ar-
tèria.

RAPA NUI 3D
Joan Diaz Llorente
Fotografia. Mite i realitat es confo-
nen en aquest territori que, de re-
truc, ha donat vida a una cultura 
extraordinària
Del 21 de febrer al 15 de març al 
Portal del Llevador

BESTIARI
Guillem Vidal Picó
Fotografia. Aquestes fotografies po-
sen en pràctica un joc infantil. El joc 
d’observar els núvols del cel, les ro-
ques, les escorces o les arrels
Del 21 de febrer al 15 de març a la 
sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central

INTERPRETANT REALI-
TATS I FICCIONS
Teresa Suau
L’autora ha trobat en la il·lustració
un refugi i una manera d’acostar-se 
a la realitat per reinterpretar-la, amb 

un llapis, amb un pinzell, o davant 
d’una pantalla 
Del 2 de març al 30 d’abril al Punt 
de lectors de la Biblioteca Central

LA GÈNESI DE LA FOR-
MA
Mostra els treballs de recerca so-
bre els mecanismes i les forces físi-
ques que generen la forma 
Del 2 al 31 de març a la sala d’ex-
posicions de la Gaspar.

EXPOSICIONS

instrument exclusivament  documental 
atesa la capacitat de testimoniar el fons 
psicològic de l’individu, de les persones, 
en un instant concret, d’acord amb la re-
lació de causa i efecte que a ella li produís. 
Això és, en aquest sentit, és una obvietat 
que cada captura fotogràfica formi part 
d’una seqüència, també, per ella viscuda. 
En el fons retrata la seva pròpia història, 
el seu passat, les seves vivències, els seus 
triomfs i fracassos ... considerant que tot 
això és un fefaent reflex d’ella mateixa.
Des d’una altra perspectiva, el seu itine-
rari professional es detura en un capítol 
molt especial, aquell que ella considera 
com a oblit la veritable autenticitat de les 
dones en el món de la fotografia, presen-
tades de forma habitual com a un pro-
ducte o una entitat encasellada, és a dir 
personalitzant-les sense ànima; a tothora 
mostrades en imatges al servei del siste-
ma, o de velles icones de la cultura i de la 
tradició.  I, és a propòsit d’aquesta mirada 
atenta a les dones cubanes que, arran del 
naixement de la seva filla, va decantar-se 
per treure el cap envers un món de l’art 
que sempre l’havia seduït; especialment 
aquell referit a les arts de la dansa i de la 
interpretació. En base a aquesta aproxi-
mació mai no se li havia passat pel cap 
pensar que podria reflectir, a través de 
la fotografia, imatges d’escenes silenciades en el seu 
imaginari. Així és com va començar la sèrie de re-
trats de ballarina anomenada “Pas de deux”: un tre-
ball fotogràfic que té per punt de partida l’ingrés de 
la seva filla gran, Avril, a l’Escola Nacional de Ballet 
de l’Havana.
“Pas de deux” apunta a ser, doncs, una successió 
d’instantànies que certifiquen –potser- una insòlita 
curiositat: fotografiar les ballarines fora de l’escena-
ri, amb l’única intenció de no reflectir la perfecció 
ni l’estètica de la gran posada en escena. Per tant, 
aquestes fotografies es proposen de mostrar uns 
interiors vestits d’una gran naturalitat i senzillesa a 

més de presentar l’entorn en què es movien les balla-
rines en un ambient amigable que no amaga perfils 
personals summament espontanis. Òbviament, “Pas 
de deux” és explicar la història des d’un enfocament 
diferent, des d’un altre punt de vista fidel a la veritat 
més absoluta, a l’essència dels interiors on la càmera 
es deixa empaitar per aquesta força vital que bate-
ga del vincle existent entre aquestes dones, dels seus 
afectes i les seves complicitats, de la mateixa energia 
que es desprèn dels seus cossos a cada pas de l’assaig 
de la dansa. Definitivament, s’endevina  una Cuba no 
gens convencional que defuig qualsevol estereotip o 
connotació  folklòrica.
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AGENDA

FINEART 
Igualada 

“Rapa Nui 3D”
Visita comentada per l’autor Joan Díez.
Diumenge a les 12 del migdia al Portal del 
Llevador

FINEART - TALLER 
Igualada 

Fem fotos màgiques amb una càmera es-
tenopeica
En aquest taller aprendrem a construir una 
càmera estenopeica i farem fotografies del 
que vulguis de forma quasi màgica amb 
una senzilla capsa de sabates..
Diumenge a les 12 del migdia al Museu de 
la Pell

FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE 
Igualada 

Concert amb Hans Ole Thers, organista 
titularde la Helligaandskirken de Copen-
hagen
Interpretarà composicions de Williams, 
Bach, Händel,  Widor i Tournemire.
Diumenge a les 6 de la tarda a la basílica 
de Santa maria

DILLUNS 9 

CONFERÈNCIA
Igualada 

Josep M. Baldasano. “Impactes i vulnera-
bilitat davant l’actual canvi climàtic”.
Quan es planteja el tema de l’actual canvi 
climàtic  sorgeixen habitualment dues pre-
guntes. Normalment la primera és: Real-
ment hi ha un canvi climàtic, i de veritat 
està forçat per l’activitat humana? Organit-
za AUGA
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu.

DIMARTS 10 

CONFERÈNCIA
Igualada 

“Parlem de suïcidi”. Taula rodona amb 
associacions i testimonis Coordina: Pilar 

DIVENDRES 6 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA 
Igualada 

“Ensenya’m la llengua”, de Toni Beltran
Presentació a càrrec d’Antoni Dalmau i 
l’autor. Aquest llibre vol ser una eina per 
recuperar un vocabulari popular i col·lo-
quial que fins fa pocs anys era viu
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblio-
teca Central

TEATRE 
Igualada 

“Assaig sobre la lucidesa”
Una crítica ferotge als mecanismes de po-
der i a la corrupció del sistema democràtic. 
Una versió teatral de l’obra del prestigiós 
escriptor José Saramago, molt aplaudida 
pel públic i per la crítica
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

MÚSIQUES DE BUTXACA 
Igualada 

VerdCel presenta ‘Bifocal’ al Músiques de 
butxaca, seu delfestival BARNASANTS
Més despullat que mai, Alfons Olm ha 
bastit una veu única dins el llenguatge 
modern de la cançó amb influències con-
temporànies
Divendres a les 11 de la nit al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.

DISSABTE 7

TEATRE 
Igualada 

“Assaig sobre la lucidesa”
Una crítica ferotge als mecanismes de po-
der i a la corrupció del sistema democràtic. 
Una versió teatral de l’obra del prestigiós 
escriptor José Saramago, molt aplaudida 
pel públic i per la crítica
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de 
l’Aurora

INFANTIL 
Igualada 

Storytime. The world worst witch   
byKidsandUs
La Lily està aprenent a ser bruixa com la 
seva mare, però no se’n surt gaire bé.
Dissabte a 2/4 de 12 del matí a la Biblio-
teca Central

FINEART 
Igualada 

Sota la pell del rec
El grup de CERCA ens farà una visita co-
mentada
Dissabte a les 12 del migdia a l’Adoberia 
Bella

FINEART 
Igualada 

“Mar de fons”.
Lídia Carbonell, ens farà una visita co-
mentada.
Dissabte a les 6 de la tarda a la Teneria

TALLER 
Igualada 

“Descobrim a les inventores i els seus in-
vents!”. T’has fixat en tots els objectes, les 
màquines i els mobles que tens al voltant? 
Tots han estat inventats per algú. 
Dissabte a les 6 de la tarda a la botiga 
Abacus.

XERRADA 
Igualada 

“‘El treball a la llar. Visibilitzar allò invisi-
ble’. Marina Llansana conversa amb Car-
men Juárez, coordinadora de l’Associació 
Mujeres Migrantes Diversas.
Ho organitza: Càritas Anoia-Segarra
Dissabte a les 6 de la tarda a la sala de 
socis de l’Ateneu.

MÚSICA 
Calaf 

Salva Rancero presenta “Immortals”, el seu 
nou disc, maridat amb quatre vins de qua-
litat. 
Dissabte a 3/4 de 9 del vespre al Casino

MÚSICA 
Capellades 

Concert “Rise” amb The Sey Sisters. 
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre 
la Lliga

DIUMENGE 8  

TEATRE 
Igualada 

“Assaig sobre la lucidesa”
Una crítica ferotge als mecanismes de po-
der i a la corrupció del sistema democràtic. 
Una versió teatral de l’obra del prestigiós 
escriptor José Saramago, molt aplaudida 
pel públic i per la crítica
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de 
l’Aurora.

FINEART 
Igualada 

“Aamelat Souriyat”
Jornaleres sirianes de la vall de la Bakaa. 
Visita comentada per l’autora Eva Parey.
Diumenge a les 11 del matí a l’Adoberia

Arbós i Aixalà, psicòloga i psicoterapeuta 
Trobada per parlar d’un tema molt present 
i massa silenciat..
Dimarts a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central.

DIMECRES 11

BIBLIOLAB 
Igualada 

“Lightpainting, dibuixem amb llum”
Amb motiu del FineArt. Farem fotografies 
jugant amb la llarga exposició dels objec-
tius. Així aconseguirem dibuixar amb la 
llum i emportar-nos a casa una fotografia 
única. .
Dimecres a les 6 de la tarda a la Bibliote-
ca Central.

MÚSICA 
Igualada 

Xerrada - Concert Luca Chiantore
Xerrada i concert amb obres de Beethoven 
i la compositora Hélène de Montgeroult a 
càrrec del professor de l’ESMUC i autor 
del llibre “Beethoven al piano”Luca Chi-
antore.
Dimecres a les 7 de la tarda a l’Escola 
Municipal de Música

CINEMA 
Piera 

Projecció de “La bicicleta verde”. Wadjda 
té deu anys i viu en una societat on mol-
tes coses estan prohibides, com tenir una 
bicicleta
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca

CLUB DE LECTURA 
Sta Margarida de Montbui 

Trobada de lectors que han llegit el llibre 
“París era mujer”, d’Andrea Weiss
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bibliote-
ca Mont-Àgora

DIJOUS 12

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada 

Presentació de la “Ilíada”, d’Homer
Hi intervindran Jaume Pòrtulas, catedrà-
tic de filologia grega de la Universitat de 
Barcelona i prologuista de l’obra i Jordi Ra-
ventós, editor. A continuació tindrà lloc el 
concert «Passió, llàgrimes i mort» amb àri-
es d’òpera interpretades per la soprano Eu-
làlia Ara i el pianista Josep Maria Escriban.
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central

7 D’EXPERIÈNCIES 
Piera 

“Trencar el silenci”, amb Mireia Boya. Mi-
reia Boya trenca el silenci amb un text que 
ens fa reflexionar i ens emociona
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
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Salvant oques
Estrena • Volants junts

REDACCIÓ / RAMON ROBERT

Aquesta és una senzilla, hones-
ta, bonica i emotiva pel·lícula 
francesa. Porta el títol origi-

nal de Donne-moi des ailes i aquí, la 
podrem veure en versió catalana  com 
Volant junts, o espanyola, com Volan-
do juntos.  Basada en fets i en perso-
nes reals, el seu contingut dramàtic 
atrapa, la banda sonora és magnífica i 
els paisatges són impressionants. Tots 
els personatges que hi participen te-
nen alguna cosa per descobrir o per 
aprendre, quelcom que donarà una 
nova direcció a les seves vides. Amb 
el seu entusiasme i determinació, ens 
donaran una lliçó de coratge, supera-
ció i solidaritat.
Realitzada per Nicolas Vanier, Vo-
lant junts relata la història d’un pare 

i el seu fill, amb qui emprendrà una 
sorprenent aventura. Christian, el 
pare, és un científic especialitzat en 
les oques salvatges i els seus processos 
de migració. El seu fill, un adolescent 
obnubilat pels videojocs, no vol pas-
sar unes vacances amb el seu pare en 
plena natura. No obstant això, pare i 
fill s’uniran en una aventura increïble: 
salvar una espècie d’aus en perill d’ex-
tinció amb l’ajuda d’un ultralleuger. 
Emprenen junts un viatge fascinant 
pels cels d’Europa.
A meitat de camí entre retrat familiar, 
el documental ecologista i quelcom 
proper al cinema d’aventures natu-
ristes, Volant junts ofereix suficients 
atractius (bellíssimes imatges aèries, 
per començar) i arguments (la cons-
cienciació ecològica, el primer) per 
justificar la seva visió.

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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De Buñuel i de la misèria
Cineclub •  Buñuel en el laberinto de las tortugas

REDACCIÓ/ RICARD FUSTÉ

El cineclub Ateneu presenta, a 
l’Ateneu Cinema, a les vuit del 
vespre, la producció espanyola 

del 2019 Buñuel en el laberinto de las 
tortugas, dirigida per Salvador Simó 
Busom.
Es tracta d’un film d’animació que 
adapta un còmic de Fermín Solís i 
que, amb tanta senzillesa com pas-
sió, narra l’aventura que va portar 
Luis Buñuel a rodar el documental 
Las Hurdes, tierra sin pan (1933).
L’escàndol originat a París pels seus 
treballs surrealistes Un chien anda-
lou (1929) i L’âge d’or (1930) va for-
çar el retorn a Espanya del director 
aragonès. La sort va voler que el seu 

amic Ramón Acín guanyés la rifa i, 
complint la seva promesa, li pagués 
el projecte de viatjar a la regió més 
deprimida d’Espanya dels anys tren-
ta (ja és dir) per fer un documental 
que havia de retratar la misèria. El 
realitzador no va dubtar a manipular 
la realitat per fer-la més evident.
El film de Simó integra amb una sen-
sibilitat exquisida els diversos nivells 
de lectura d’un títol sobre el procés 
creatiu, sobre l’amistat, sobre les 
contradiccions i inquietuds dels seus 
protagonistes (amb obligades esce-
nes oníriques) i, finalment, sobre el 
desastre que va significar la Guer-
ra Civil. Inclou imatges impactants 
-aquestes en imatge real- del film de 
Buñuel.

Els amos de la màfia
Estrena •  The gentleman

REDACCIÓ/ RAMON ROBERT

S’estrena la nova pel·lícula del re-
alitzador britànic Guy Ritchie, 
també responsable del guió. Es 

tracta d’un thriller d’acció, però en el 
que també hi ha cabuda per alguns ca-
ràcters de comèdia. Concentra el seu 
movedís argument en el personatge 
de Mickey Pearson (Matthew McCo-
naughey), home de negocis i expatriat 
nord-americà, el qual, gràcies al tràfic 
de drogues, ha triomfat a Londres. Ara, 
Pearson vol vendre el seu cotitzat im-
peri de marihuana, valorat en milers 
de milions, però no l’hi posaran gens 
fàcil. Això desencadenarà tota mena 
de conspiracions, intrigues, suborns i 
xantatges. S’hi veuran implicades or-
ganitzacions russes, la màfia xinesa i 
fins i tot una societat de multimiliona-
ris procedents d’Oklahoma. Més que 
comprar-li, volen robar-li la seva valu-
osa propietat.
Després d’algunes pel·lícules oblida-
bles, el director Guy Ritchie torna al 
terreny en el que se sent més còmo-
de, el cinema policíac de caire irònic 
i trencador. Si temps enrere va oferir-

nos títols estimables com Lock & Stock 
(1998) o Snatch, cerdos o diamantes 
(2000), ara torna a igualar la seva mi-
llor marca amb aquesta The Gentlemen: 
Los señores de la Mafia. Formalment 
impecable, és un thriller vibrant i di-
vertit, però amb una trama més aviat 
complicada de seguir.



SONIC, LA PELÍCULA
Estats Units. Fantasia. De Jeff Fowler. Amb James Mars-
den, Jim Carrey.    
Retrobem a Sonic, el superheroic eriçó blau de la famosa 
sèrie de videojocs de Sega. Ara viurà aventures i desventures 
quan coneix al seu amic humà i policia, Tom Wachowski. 
Sonic i Tom uniran les seves forces per intentar aturar els 
plans del malvat Dr Robotnik, que intenta atrapar a Sonic 
per tal d’emprar els seus immensos poders per dominar el 
món.

HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE
Espanya. Comèdia romantica. De Dani de la Orden. Amb 
BelénCuesta, Alex García, Silvia Alonso
Marina és guanya la vida organitzant casaments. A diferèn-
cia dels seus clients, ella gaudeix d’una vida sense lligams ni 
compromisos, fins que una nit coneix a Carlos. Però ell té 
nòvia: Alexia, una jove perfecta i amiga d’infància de Mari-
na. Molt aviat començaran els malentesos i enrenous

PARASITOS
Corea de Sud. Comèdia negra. De Bong Joon-ho. Amb 
Song Kang-ho, Lee Seon-gyun . 
Tant Gi Taek com la seva família estan sense feina. Quan el 
seu fill gran, Gi Woo, comença a donar classes particulars a 
casa de Park, les dues famílies, que tenen molt en comú tot 
i pertànyer a dos mons totalment diferents, comencen una 
interrelació de resultats imprevisibles. Una de les millors 
pel.lícules de l´any 2019.

BUÑUEL AL LABERINT DE LES TORTUGUES
Espanya. Animació. De Salvador Simó Busom
París, 1930. Dalí i Buñuel són figures del moviment surrea-
lista, però Buñuel es criticat pel seu provocatiu cinema. Un 
amic seu, l’escultor Acín, compra un bitllet de loteria amb 
la boja promesa que, si guanya, pagarà el documental que 
Buñuel vol rodar sobre les Hurdes, una de les regions més 
pobres d’Espanya. Adapta el còmic homònim de Fermín 
Solís..

AVES DE PRESA
Estats Units. Aventures i fantasia. De Cathy Yan. Amb 
Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGre-
gor.
Després de separar-se de Joker, Harley Quinn i tres hero-
ïnes (Canari Negre, Caçadora i Renée Montoya) uneixen 
les seves forces per salvar una nena del malvat rei del crim 
Màscara Negra. Pel·lícula basada en els personatges de DC 
Comics, creats per Greg Land.

THE GENTLEMEN: LOS SEÑORES DE LA MAFIA
Estats Units. Thriller. De Guy Ritchie. Matthew McCo-
naughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell.
Mickey Pearson és un expatriat nord-americà que s´ha fet 
ric construint un imperi de marihuana a Londres. Quan es 
corre la veu que està buscant algú que li compri el negoci, 
aviat es desencadena una sèrie de trames i plans d’aquells 
que volen la seva fortuna..

VOLANT JUNTS
França-Noruega. Aventures. Amb Jean-Paul Rouve, Louis 
Vazquez, Mélanie Doutey.
Christian és un científic especialitzat en les oques salvatges 
i els seus processos de migració. El seu fill, un adolescent 
obnubilat pels videojocs, no vol anar amb ell de vacances. 
No obstant això, pare i fill s’uniran en una aventura increï-
ble: salvar una espècie en perill d’extinció amb l’ajuda d’un 
ultralleuger. Emprenen junts un viatge fascinant pels cels 
d’Europa

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

ESPECIALES 
Dv: 18:00
Ds: 17:00
Dll: 19.30
Dc: 18:15
Dj: 17:30 (VOSE)

THE GENTLEMEN 
Dv: 20:30
Ds: 19:30
Dg: 19:30
Dll: 17:00
Dc: 20:45

PARASITOS 
Ds: 22:00
Dg: 16:45

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS 
TORTUGAS (Cineclub)
Dj: 20:00

1/ONWARD
Dv a Dll Dc i Dj: 18:00/20:15/22:30
Dt: 18:00/22:30
1/ONWARD 3D
Dg: 13:30
1/ONWARD (CAT)
Ds i Dg: 15:45
1/ONWARD (VOSE)
Dt: 20:15

2/EL HOMBRE INVISIBLE 
Dv Ds Dll a Dj: 16:55/19:30/22:00
Dg: 12:00/14:30/16:55/19:30/22:00

3/ LA LLAMADA DE LO SALVAJE  
Dv Dll a Dj: 17:45
Ds: 15:45/17:45 
Dg: 12:30/15:45/17:45
3/ PARASITOS
Dv a Dj: 19:45/22:25

4/ BLOODSHOT
Dv a Dll Dc i Dj: 18:15/20.30/22:45
Dt: 18:15/20:30
4/ BLOODSHOT (VOSE)
Dt: 22:45
4/ LAS AVENTURAS DEL DR DOLITT-
LE
Ds: 16:15
Dg: 12:15/16:15

5/ ONWARD
Dv i Ds: 17:00/19:15/21:30
Dg: 14:45/17:00/19:15/21:30
Dll a Dj: 19:15/21:30
5/ ONWARD (CAT)
Dll a Dj: 17:00

6/ SONIC, LA PELICULA
Dv Dll a Dj: 17:55
Ds: 15:50/17:55
Dg: 12:15/15:50/17:55
6/ ADÚ
Dv a Dj: 20:00
6/ AVES DE PRESA
Dv i Ds: 22:20
6/ HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE
Dg a Dj: 22:20

7/ THE GENTLEMEN 
Dv a Dg Dll Dc i Dj: 17:20/20:00/22:35
Dt: 17:20/22:35
7/ THE GENTLEMEN (VOSE)
Dt: 20:00
7/ LA PATRULLA CANINA 
Ds: 16:10
Dg: 12:10/13:40/16:10

8/EL RITMO DE LA VENGANZA 
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:30/19:50/22:10
Dg: 13:00/15:10/17:30/19:50/22:10
Dt: 17:30/22:10
8/EL RITMO DE LA VENGANZA 
(VOSE)
Dt: 19:50

LOS MISERABLES
Dg: 18:00
VOLANT JUNTS   
Dg: 19:40

PREPARACIÓ EXÀMENS 
OFICIALS

GRUPS REDUÏTS
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SALA GRAN

HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE   
Dv: 1815/ 20:30
Ds: 16:30/18:40/20:45
Dg: 17:00/19:15

SALA PETITA

VOLANDO JUNTOS   
Dv: 18:15
Ds: 16:15
Dg: 16:45
PARASITOS   
Dv: 20:30
Ds: 18.30/21:00
Dg: 19:00
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El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

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

Bunyols de quaresma
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Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

Av. Dr. Pasteur, 45 · IGUALADA ·
Tel. 93 804 33 51 / 659 048 262 
www.asadormesonelabuelo.es

Espai patrocinat per

escalfem abundant oli en 
una paella i fregim petites 
boletes en tandes d’uns 10 
màxim.

És important que l’oli estigui 
a la temperatura adequada 
perquè els bunyols no es cre-
min per fora i quedin crus 
per dins o viceversa. 

Per això el millor és fer una 
prova abans de llançar-nos 
a fregir com bojos. Un cop 
fregits, els deixem escórrer 
sobre paper sulfuritzat i els 
arrebossem en sucre o sucre 
i canyella abans de servir.

Ingredients
Per a 6 persones:

• Llet 150 g
• Mantega 30 g
• Sucre 15 g
• Anís en gra (una culleradeta) 3 g
• Vi dolç tipus moscatell 15 g
• Llimona ratllada 1
• Farina de blat 80 g
• Ous mida M
• Sal al gust
• Oli de gira-sol en abundància per fregir

En un cassó petit aboquem 
la llet i hi afegim la mante-
ga, el sucre, l’anís en gra, el 
vi dolç, la llimona ratllada 
i un pessic de sal. Escalfem 
fins a portar a ebullició i 
retirem de foc. Afegim la 
farina de blat d’un cop i re-
menem amb energia fins a 
incorporar.

Deixem refredar bé la mas-
sa abans d’afegir l’ou i re-
menar bé fins a integrar. 
Si tenim pressa, podem 
accelerar el procés estenent 
la massa en un recipient 
ampli i ficant-la al conge-
lador uns minuts. Un cop 
llesta la barreja, la passem 
a una màniga pastissera, 



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:

HORITZONTALS: 1. De tan complicat es pot dir que és a l’enigma com les peces d’In-
timissimi a la llenceria / 2. Per a l’Armstrong és el passig de cada dia. Com emprenya, el 
desordre de la nevera! / 3. Final de curs. Sempre hi ha algun valent que li passa per sobre. 
Abracen en Nèstor / 4. Un nazi a l’aquari. Per força és primogènit, no té ningú al darrere / 
5. El capell del doctor Livingstone, suposo. Un Mini en estat irrisori / 6. Consonants a la 
vista. És al vanadi com al silici el silicat. Cap de nosaltres / 7. Deixi’s estar de dribblings i 
navegui. Honestedat ben professional / 8. Compost químic que dóna vida a l’enòleg. Quina 
preciositat, sembla quasi de Montcada! / 9. Cooperant en la producció o en la càmera. La 
primera incitadora / 10. Seguia el rastre de Judes. Tants anys com calen per prenyar l’Alba 
/ 11. Intranet. Teixit de cotó que als USA té caràcter estatal. Poca roba / 12. Xalar sense 
vocalitzar. Indica el camí del programa / 13. Patologia digestiva per abstinència de Pepsi. 
Et traslladaràs a Girona.

VERTICALS: 1. Tal caos només es pot donar en un calaix. Aquest també és dels USA, 
però gasta un altre cotó / 2. Final del partit. Camp de concentració de raves. El vinil les 
va fer famoses / 3. Elabori’l vostè mateix, si és ben senzill. Si la marededéu està plena de 
goig és gràcies a ell / 4. Índex de Preus a l’Àlbum. Sotmetin a control acadèmic. El mànec 
de la paella / 5. Que educat, ens indica que la data ja ha passat. La gran majoria es troben 
a la base / 6. Màxim culpable de l’homicidi. Ningú la reclama pel seu nom. Iniciació a la 
iniciació / 7. Camina a dos pams de terra, amb l’americana de mudar. Arrissada de mar / 
8. Segurament és incomprès, car va contracorrent. És a les dents com al cafè la cafeïna / 9. 
Petitíssima obra musical malgrat tot molt pesada. L’espavilat de Vilatrista / 10. A les portes 
del súper. Diàfanes com jornades de llebeig. No falten a dinar ni a sopar / 11. Decreixi a 
mesura que s’enfili. Pels filòsofs continua essent tot un mite / 12. Mal marinat per culpa de 
la Navratilova. Quins naips superen aquests?

passatemps
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Troba les 7 diferències per Sílvia Magriñà

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                        

2                        
3                      
4                     
5                     

6                   

7                     
8                      
9                     

10                        
11                      
12                      
13                       

 



Març
6: Oleguer; Virgili; Coleta Boylet .

7: Perpètua i la seva serventa Felicitat; Teòfil . 
8: Joan de Déu; Veremon d’Irach; Aurèlia 
9: Francesca Romana; Pacià; Dagobert,.  

10: Simplici; Macari; Càndid .
11: Eulogi; Àurea; Rosina,  

12: Innocenci I, papa; Maximilià; Bernat; Teòfanes 

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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VEREMON BERTRÁN TORRAS

Morí cristianament  a Igualada a l´edat de 96 anys, 
el passat dimecres dia 4 de març de 2020 (A.C.S.)

Els seus fills, Núria i Miquel, Jaume, Anna i Pep, Veremon i Isabel, Maria 
Àngels i Miquel; nets, besnets i  demés familiars  ho fem saber a llurs amics 
i coneguts. L’acte de comiat tindrà lloc avui divendres dia 6 a les quatre de la 
tarda a la Parròquia de la Sagrada Família d'Igualada.

Igualada, 6 de març de 2020

Vidu de Maria Antònia Vilarrubias Pons
Aparellador i Empresari

Funerària Anoia, S.L.

Igualada, març de 2020

Teresa Queraltó Solà
En el 4t aniversari de la mort de:

El teu record perdurarà per sempre entre nosaltres.
Els que t’estimàvem no t’oblidarem mai.

ACS

que ens va deixar el 12 de març de 2016

REDACCIÓ / LA VEU 

Ens ha deixat a l’edat de 96 
anys, sent el seu funeral a 
l’església de la Sagrada Fa-
mília aquesta tarda a les 4. 
Empresari de la construc-
ció va ser un dels pioners en 
aplicar noves tecnologies i en 
la utilització d’empreses per 
tipologies de serveis, com el 
del transport de ciment pas-
tat que distribuïa en camions 
especialitzats. De personalitat 
discreta i dedicat als amics i a 
la família. De jove havia estat 
membre de l’Esbart Dansaire 
on feia parella amb la seva 

esposa i molt afeccionat al ci-
clisme. Enamorat de la natura 
i caçador li agradava parlar de 
les seves oliveres i dels seus 
arbres fruiters. En l’àmbit as-
sociatiu va ser membre actiu 
del gremi de constructors i de 
la Mútua Igualadina. Va ser 
president de la Mutua Igua-
ladina d’Assegurances (1986-
2001) vicepresident (2001-
2016) i president (2016-2017) 
de la Fundació Mútua Iguala-
dina. Va estar al capdavant de 
les empreses General de Ins-
tal·lacions i Obres, Promoto-
ra Immobiliària Torruella i 
Horbesa entre d’altres.

Ens ha deixat Veremond Bertran Torras

REDACCIÓ / LA VEU 

Fa unes quantes setma-
nes, que un grup de per-
sones, sota l’aixopluc de 

la parròquia de Santa Maria, 
es va reunir per a reactivar 
la Confraria igualadina de la 
Mare de Déu de Montserrat, 
que no és res més que la ger-
mandat de tots els devots de la 
Moreneta. L’esmentada Con-
fraria tenia la seva seu al con-
vent dels Caputxins, on hi ha 
l’altar a la Moreneta —finan-
çat el 1942 pel mecenes Pere 
Borràs Estruch— on també 
s’hi conserva el penó; però no 

és té constància de cap llistat 
dels darrers confrares. 
Per això avui a través d’aquest 
mitjà, es fa una crida a les 
persones que en formaven 
part, demanant-los-hi que es 
posin en contacte amb el res-
ponsable de la iniciativa Sr. 
Pere Jaume Ferrer Travesset 
(telèfon 629114617), o bé a 
Mn. Eduard Flores (telèfon 
933800040).
Repassant la història, hom sap 
de la existència de l’esmentada 
Confraria, l’any 1191, per una 
butlla del Papa Clement III, la 
qual no porta data de funda-
ció.

El fet de prendre increment el 
1223, com a conseqüència de 
l’encapçalament del Llibre de 
Registres de la Confraria, per 
part de la reina Eleonor d’Ara-
gó, de l’arquebisbat de Tarra-
gona i de l’abat de Ripoll, dóna 
peu que es tingui aquesta data 
com a origen de la Confraria.
El 2 de febrer de 1880 arri-
bava a Igualada, el P. Josep 
de  Calassanç de Llavaneres, 
per a restaurar el convent dels 
caputxins. Ben aviat, amb 
l’anuència de Vic i Montserrat 
(en aquells anys l’abat mont-
serratí era Miquel Muntadas 
Romaní, de Capellades), es 

va demanar la fundació de la 
Confraria. Aquesta és consti-
tuí el 31 de desembre de 1881, 
segons consta en la còpia 
del certificat —que es guar-
da al convent dels Caputxins 
d’Igualada—, signat per Aure-
li Ma. Escarré, abat de Mont-
serrat entre els anys 1945 al 
1966. 
Es bastí un altar a l’església 
dels Caputxins i es posa un re-
taule de la Mare de Déu. Allí 
començaren a donar culte, a la 
Moreneta, tots els qui encap-
çalaven el llibre de registres: 
la comunitat caputxina i altres 
devots, en nombre de seixan-
ta. Poc desprès el P. Calassanç 
era cridat a Roma, on seria 

cardenal (Vives i Tutó) i pre-
fecte de la Sagrada Congrega-
ció de Religiosos; allí esdevin-
dria conseller dels Papes Lleó 
XIII i Pius X.
La Confraria a Igualada, 
ha tingut diverses èpoques. 
Abans de la guerra incivil 
comptava amb nou-cents con-
frares. Desprès de la desfeta 
bèl·lica, fou restablerta pel P. 
Sebastià de Llorens, i la Con-
fraria creixé ràpidament. Fou 
en aquests anys quan es beneí 
l’estendard, finançat pel ma-
teix protector que havia pagat 
l’altar. Especialment solemne 
fou la celebració del 75è. ani-
versari, sent-ne el director el P. 
Lluís de Reus.

Un grup d’igualadins treballa per reactivar la
Confraria de la Mare de Déu de Montserrat
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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
 93 803 38 74
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

·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

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

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

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 
- IGUALADA

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 6:   PILAR
A. Mestre Montaner, 26

 DISSABTE 7:   ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIUMENGE 8: 

  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DILLUNS 9:   LA CREU
P. de la Creu, 7

DIMARTS10:   MR SINGLA
Pujadas, 47

DIMECRES 11:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIJOUS 12:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

24h

OBERTA
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La pell de la cara està 
directament unida a la 
musculatura i aquesta 
s’insereix en el sistema 

ossi del crani.
Les línies d’expressió són petites 
contractures que es manifesten a 
causa de el moviment repetit dels 
músculs mímics, que a la vega·
da es van tensant provocant una 
manca de reg sanguini i d’oxige·
nació. A causa d’aquest procés la 
musculatura va perdent el seu to i  
l’estructura òssia es va reabsorbint 
i retraient, empenyent amb ella 
els músculs i la pell.
L’estructura cel·lular del teixit 
connectiu o conjuntiu perd la 
seva capacitat generativa accele·
rant la pèrdua d’elastina, que és la 
primera a degenerar, i el col·lagen, 
provocant hipotonia i la manca 
d’elasticitat dels teixits. Quan el 
teixit d’aquestes proteïnes és cada 
vegada més feble i disminueix el 

pannicle adipós, junt amb la re·
tracció d’os mandibular, la pell i 
la musculatura es van despenjant 
acumulant gruix i pes arrosse·
gant, a causa de la gravetat, els 
teixits del terç superior de la cara.
Aquest procés d’envelliment pot 
variar d’una persona a una altra 
en funció dels factors hereditaris, 
alimentació, estrès, malalties, etc. 
L’alimentació té un paper impor·
tant en el procés d’envelliment, en 
algunes persones més que en al·
tres, ja que un excés de glucosa o 
sucres es pot instal·lar en les pro·
teïnes provocant la glicació i ac·
celerant la producció de radicals 
lliures i la hipotonia dels teixits , 
al igual que l’excés de greixos ani·
mals, l’alcohol, el tabac... debiliten 
les funcions de desintoxicació del 
fetge i dels pulmons. 
L’estrès, les angoixes, l’ insomni, 
les preocupacions obsessives i 
la tristesa crònica deterioren el 
nostre equilibri intern, aconse·
guint que la pell i la musculatura 
estiguin en continua tensió, pro·
vocant una hipertonicitat, que 
contribueix no tan sols als pre·
maturs signes d’envelliment, sinó 
també sobre la mobilitat de les 
articulacions òssies.

Hi ha altres  factors externs, com 
pot ser l’excessiva exposició solar, 
amb la qual si podem tenir espe·
cial precaució i protecció ajuda·
rem a  minimitzar els efectes d’en·
velliment prematur.
Un altre factor és el tabac. Co·

neixem de sobres els seus efectes 
adversos en lo que es refereix a  la 
salut en general però en relació a 
la pell encara existeix cert desco·
neixement. A llarg termini l’hàbit 
de fumar produeix vasoconstric·
ció perifèrica que afecta la correc·
ta vascularització de la pell. Quan 
a la dermis no li arriba la irrigació 
sanguínia correctament, no rep 
l’oxigen suficient de manera que 
la pell perd molta vitalitat, no està 
prou nodrida i els processos de 
renovació del col·lagen resulten 
altament afectats.
També degut a la falta de des-
cans perdem l’oportunitat de 
regenerar els nostres teixits de 
manera natural. Normalment 
quan no s’aconsegueix descansar 
prou es produeix un augment 
de cortisol, l’hormona de l’estrès, 
durant el dia. Hormona altament 
perjudicial per a tot l’organisme i 
inhibidora de la producció de col·
lagen.
El conèixer les principals causes 
de l’envelliment facial prematur 
ens aporta eines per a la preven-
ció i per a la cura de la pell, que 

mai hem d’oblidar.
Una de les tècniques manuals que 
millor actuen sobre l’envelliment i 
a la vegada influeixen sobre l’equi·
libri de funcionament ossi,  ana·
tòmic muscular  de la fisiologia de 
la pell, és el massatge intrafacial.
Aquesta tècnica que es realitza 
des de l’interior de la boca, re·
laxa tots els muscles facials per 
eliminar les contraccions i tensi·

ons musculars que interfereixen 
sobre les arrugues que queden 
adherides en forma de plecs. Al·
hora torna l’elasticitat als músculs 
millorant tota la flacciditat i eli·
minant les sutures òssies. També 
és molt beneficiosa per equilibrar 
la postura de tot l’esquelet crani 
facial, alleuja l’estrès emocional 

i elimina el bruxisme, s’obté una 
forma del rostre més tonificat, 
línies d’expressió minimitzades, 
una millora del reg sanguini i oxi·
genació, de migranyes, de paràli·
sis facials......

El massatge intrafacial és 
absolutament natural, però és 

extremadament efectiu. 

La salut de la pell està directament 
associada a la salut física i mental

                          Yvette Pons
Esteticista Facialista. Directora de l’Institut Yvette Pons.

                  Creadora del Mètode Facial Sulyfth®



DOLORS GARCIA /  
Presidenta d’APAN

Em dic Dolors Garcia Serrano, soc atropòloga i soc presidenta de l’APAN. Vaig 
néixer a Barcelona i visc a la Torre de Claramunt. Tinc inclinació a lluitar amb 
totes les meves forces contra de les injustícies que veig, ja siguin en perjudici de 
les persones com si són en contra dels animals

Què és APAN?

Una associació anoienca protectora d’animals 
domèstics.

D’on recolliu els animals que teniu a la protectora?

Tenim convenis de col·laboració amb diversos ajunta-
ments petits de l’Anoia per fer-nos càrrec dels animals 
abandonats al seu municipi. Els ajuntaments grans tenen 
convenis amb una empresa que fa un servei similar.

Les localitats que tenen moltes urbanitzacions també 
generen més abandó de gats i gossos?

El que fan alguns desaprensius és abandonar els seus 
gossos o gats enmig d’una urbanització. Així aplaquen 
la mala consciència pensant que l’animal no quedarà del 
tot abandonat.

Com us financeu?.

Per tres vies. Per un cantó els ajuntaments tenen l’obliga-
ció de mantenir un animal abandonat durant vint dies. 
Per un altre cantó tenim els ingressos dels particulars 
que adopten un dels nostres animals. Si bé és cert que 
quan els adopten han generat moltes més despeses de les 
que ens compensen els adoptadors, el que ens donen és 
un ajut. La tercera i més important via de finançament, 
són els donatius i les quotes dels nostres associats. Vull 
destacar que no rebem ni un euro de fons públics. No te-

nim cap subvenció pública. Els ajuntaments paguen pel 
servei que els donem. La casa Affinity ens ajuda i un cop 
a l’any ens arriba un camió des d’Holanda amb pinso.

Quants animals teniu acollits?

Entre vuitanta i noranta gossos i un nombre similar de 
gats.

Hi ha voluntaris i veterinaris que us ajuden?

Venen a passejar gossos, a fer tasques de manteniment 
de les instal·lacions, a netejar gàbies... Els veterinaris que 
venen a cuidar els animals malalts, cobren pels seus ser-
veis. 

Feu un seguiment dels animals que heu donat en 
adopció?

Sí, sempre que l’adoptant ho vulgui.

Els ciutadans que venen a visitar les vostres instal·la-
cions d’Òdena, surten sempre amb un gos o un gat 
adoptat?.

No. No ens agraden les adopcions impulsives. Adoptar 
un animal requereix una reflexió i valorar els pros i els 
contres. La família pot escollir l’animal, però l’animal 
també ha d’escollir la família. 

Des del 1997 que neix APAN, ha canviat molt la legis-
lació catalana?

La veritat és que no. El 87 Catalunya va fer una llei avan-
çada, però la veritat és que s’ha aplicat poc. Molt menys 
del que hauria calgut. És cert que ara no veus cadells en 
venda a les botigues, però en una fira ambulant a l’Anoia, 
va aparèixer un venedor amb tota una camada de gossets 
en venda.

Què et va portar a dedicar-te a la protecció dels ani-
mals?

Soc una persona que m’implico molt en les causes que 
considero justes. Tinc gossos i gats a casa, tot i que segu-
rament seria feliç amb un sol gat.

Què val ser soci d’APAN?

Cadascú paga just allò que vol. Qualsevol xifra és agraï-
da, fins i tot un euro al mes.

Quin ha estat l’animal més destacat que heu tingut?

Sense cap dubte el lleó Simba que vàrem enviar a un 
santuari a Sud-àfrica. També hem tingut mones, ossos 
rentadors, porcs vietnamites.....

El gos o el gat són membres de la família?

Els animals han de fer vida d’animal però ens en hem de 
preocupar del seu benestar com a éssers que conviuen 
amb la família.

 

   

No es para de parlar del coronavirus i es fa una concentració multitudinària a Perpinyà. Els policies francesos patien per evitar actes 
terroristes com el de Nimes, però els espanyols feien controls de carretera. Potser algun fiscal els havia donat la consigna de l’abducció 
que tant utilitzen. Van aconseguir que un centenar d’autocars no  arribés a destí. Paper galdós com el 1-O, perquè a la ciutat i al lloc de la 
reunió no s’hi cabia. Els discursos van ser per vídeo i en viu. Va destacar el de Clara Ponsatí dient que la taula de la Moncloa era una presa 
de pèl. També el d’Oriol Junqueras defensant que anant tots a la una i sense retrets es pot obligar a fer coses a l’estat. En Jordi Sánchez, 
a Lledoners, explicava que s’ha perdut capacitat d’organització i que abans les manifestacions es feien millor. Els francesos se’n reien de 
Manel  Valls, que com a polític espanyol critica les manifestacions civilitzades dels catalans i quan era primer ministre francès, criticava 
els ciutadans de la República per no ser pacífics. Temps de confusió. Mentre, en Carles Puigdemont aconseguia donar el dinar a molts es-
panyols només amb un parell d’ous.

“No ens agraden les adopcions 
impulsives. El procés d’adopció 
ha de ser molt racional”

  Jaume Singla @jaumesingla

Divendres, 6 de març de 2020
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